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KOLONLARIN EKSENEL YÜK ALTINDAKĠ DAVRANIġININ ĠNCELENMESĠ 

Lokman GEMĠ 642 
HĠBRĠD ELYAF TAKVĠYELĠ FGM KOMPOZĠT BORULARLA GÜÇLENDĠRĠLMĠġ 

BETON KOLONLARIN EKSENEL YÜK ALTINDAKĠ DAVRANIġININ 

ĠNCELENMESĠ 

Nürettin AKÇAKALE 649 
KAYNAK ĠġLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ 

Selma KARABAġ & Osman KARKACIER 663 
TÜRKĠYE‟DE ÖRTÜ ALTI SEBZE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNĠN TARIMSAL 

EKONOMĠK YAPISI 

Selma KARABAġ & Osman KARKACIER 671 
KIRSAL ALANA YÖNELĠK SOSYAL HĠZMETLER VE KADININ 

GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 

Selma KARABAġ & Osman KARKACIER 678 
TÜRKĠYE‟DE SOSYAL HĠZMETLER MODELĠNDE UYGULANAN YARDIM 

PROGRAMLARI 

Semra GÜRBÜZ & Aslı ÇELĠKEL GÜNGÖR 686 
COĞRAFĠ ĠġARET TESCĠL BELGESĠ ALMIġ BALLARIN GENEL VE AYIRT 

EDĠCĠ ÖZELLĠKLERĠ 

Semra GÜRBÜZ & Aslı ÇELĠKEL GÜNGÖR & Lokman TOPRAK 691 
SAĞLIK VE BESLENME AÇISINDAN BAL 

Çelikel GÜNGÖR & Semra GÜRBÜZ 695 
PROBĠYOTĠK MĠKROORGANĠZMALARIN SÜT ÜRÜNLERĠNDE KULLANIMI 

Aslı Çelikel GÜNGÖR & Semra GÜRBÜZ & Mutlu Buket AKIN 700 
PEYNĠRALTI SUYU TOZUNUN YENĠLEBĠLĠR FĠLM ÜRETĠMĠNDE KULLANIMI 

Semra GÜRBÜZ & Aslı Çelikel GÜNGÖR 706 
BĠYOJEN AMĠNLERĠN GIDA KALĠTESĠ VE GÜVENLĠĞĠ AÇISINDAN ÖNEMĠ 

Lokman TOPRAK & Aslı ÇELĠKEL GÜNGÖR & Semra GÜRBÜZ 710 
YEREL YEMEKLER: MARDĠN ÖRNEĞĠ 

Gül KILIÇ DEDEOĞLU & Fatma ERSĠN 714 
YAġLI HASTALARA EVDE BAKIM VEREN BĠREYLERĠN SOSYAL DESTEK 

ALGILARI, BAKIM YÜKLERĠ VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN ĠNCELENMESĠ 

Volkan TUNÇ 722 
CUMHURĠYET DÖNEMĠ‟NDE ANKARA‟DAN ERZURUM‟A UZANAN 

DEMĠRYOLU HATTI “1924-1939” 

Volkan TUNÇ 737 
CUMHURĠYET DÖNEMĠ GÜNEYDOĞU ANADOLU DEMĠRYOLU HATTI 

“FEVZĠPAġA-DĠYARBAKIR-KURTALAN/1924-1944” 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061815300970
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061815300970
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061815300970


Ümit GÜLER 753 
OSMANLI KIBRISI‟NDA HRĠSTĠYAN DĠN ADAMLARINA KARġI SUÇLAR 

Ümit GÜLER 757 
OSMANLI DÖNEMĠNDE KALYONCULARIN KIBRIS AHALĠSĠNE KARġI 

CÜRÜMLERĠ 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit GÜLER 762 
ĠSLAM TARĠHĠNDEKĠ KÖLELĠK TECRÜBESĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME 

Mehmet Emin YURT 769 
KUR‟ÂN TEFSĠRĠNDE BĠLĠMSEL BĠLGĠNĠN DEĞERĠ 

Abdurrahman ENSARĠ 777 
FARKLI ĠNAÇ VE KÜLTÜRLERE SAYGI BAĞLAMINDA EN‟ÂM 108. AYETĠN 

YORUMU 

Gökhan ARIKAN & Recep KÜRKÇÜ & Ġsmail GÖKHAN 789 
KÜREKÇĠLERĠN ALT VE ÜST EKSTREMĠTE KUVVETĠ ĠLE BAZI FĠZĠKSEL, 

FĠZYOLOJĠK ÖZELĠKLERĠNĠN 2000 METRE ERGOMETRE DERECESĠ 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELEMESĠ 

Recep KAHRAMANOĞLU 800 
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETĠM SÜRECĠNĠ PLANLAMADA 

YAġADIKLARI SORUNLAR VE BEKLENTĠLERĠ 

Recep KAHRAMANOĞLU 804 
CUMHURĠYET SONRASI ÖĞRETMEN YETĠġTĠREN KURUMLARA ÖĞRENCĠ 

ALIM SÜRECĠNDE MÜLAKAT UYGULAMASI VE BU ÇERÇEVEDE 

BUGÜNÜMÜZE BAKIġ 

Recep KAHRAMANOĞLU 809 
ÖĞRETMEN OLMAK ĠSTEYEN ADAYLAR ĠÇĠN ÖĞRETMEN YETĠġTĠRE 

KURUMLARA YÖNELĠK GĠRĠġ STANDARTLARININ ÖNEM DÜZEYĠNĠN 

BELĠRLENMESĠ 

Sevim SEVGĠ 820 
ÜST BĠLĠġ BECERĠLERĠ ÖLÇEĞĠNĠN ÖLÇMENĠN DEĞĠġMEZLĠĞĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ 

Melek ÇAĞLIKÖSE & Sevim SEVGĠ 825 
ALTINCI SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÜST BĠLĠġ BECERĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

Sevim SEVGĠ 829 
SINIF ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE GEOMETRĠK 

AÇILIMLAR KULLANIMINA YÖNELĠK GÖRÜġLERĠ 

Ġlkut Elif KANDĠL GÖKER 834 
MEVDUAT BANKALARINDA ENTELEKTÜEL SERMAYE VE SERMAYE 

YETERLĠLĠK ORANI ĠLĠġKĠSĠ 

Fikret SALIK 841 
AMELĠYATHANE HEMġĠRELERĠNĠN BĠLGĠ, TECRÜBE VE MEMNUNĠYETĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Muhammet ASENA 844 
YANIK ÜNĠTESĠ HEMġĠRELERĠNĠN BĠLGĠ, TECRÜBE VE MEMNUNĠYETĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Ahmet KOÇ 847 
TERMAL BAND ANALĠZLERĠNĠN BĠTKĠ YOĞUNLUK ĠNDEKSLERĠNE  (NDVI) 

GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE IĞDIR ĠLĠ ÖRNEĞĠ 

Mehmet YILDIRIM & Ferhat KIZILGEÇĠ & Cuma AKINCI & Önder ALBAYRAK 853 
EKMEKLĠK BUĞDAY GENOTĠPLERĠNĠN BAġAKLANMA DÖNEMĠNDE 

ÖLÇÜLEN LAI, SPAD, NDVI, BÖS ĠLE TANE VERĠMĠ VE KALĠTE ÖZELĠKLERĠ 

ARASINDA KORELASYON ANALĠZĠ 

Mehmet YILDIRIM & Ferhat ÖZTÜRK 858 
BAZI ĠLERĠ EKMEKLĠK BUĞDAY HATLARININ VERĠM VE BAZI KALĠTE 



ÖZELLĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Mehmet YILDIRIM & Ferhat KIZILGEÇĠ 862 
BĠTLĠS KOġULLARINDA BAZI EKMEKLĠK BUĞDAY GENOTĠPLERĠNĠN VERĠM 

VE KALĠTE ÖZELLĠKLERĠ YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Hüseyin BASIM & Esin BASIM 866 
ANTAGONISTIC POTENTIAL OF Bacillus subtilis HB10 AGAINST Xanthomonas 

spp., CAUSAL AGENTS OF PEPPER AND TOMATO BACTERIAL LEAF SPOT 

DISEASE 

Hüseyin BASIM & Esin BASIM 869 
THE VOLATILE ANTIBACTERIAL EFFECT OF THE ESSENTIAL OIL OF 

Eucalyptus camaldulensis AGAINST Clavibacter michiganenis subsp. michiganensis 

STRAINS, A CAUSAL AGENT OF TOMATO BACTERIAL WILT AND CANKER 

DISEASE 

Hüseyin BASIM & Esin BASIM 873 
RESEARCH ON THE ANTIBACTERIAL EFFECTS OF THE ESSENTIAL OIL OF 

THYME (O. dubium) AGAINST Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum 

ISOLATES, A CAUSAL AGENT OF BANANA WET ROT DISEASE 

Esin BASIM & Hüseyin BASIM 877 
ANTIBACTERIAL EFFECTS OF SOME ESSENTIAL OILS AGAINST Pseudomonas 

tolaasii ISOLATES, A CAUSAL AGENT OF BROWN BLOTCH DISEASE ON 

CULTIVATED MUSHROOM Agaricus bisporus (Lange) Sing. 

Esin BASIM & Hüseyin BASIM 881 
PLANT PROTECTION AND CULTIVATION PROBLEMS IN GREENHOUSE 

VEGETABLES PRODUCTION IN AKSU DISTRICT OF ANTALYA PROVINCE 

Seyithan SEYDOġOĞLU 887 
DÜZENSĠZ OTLATMANIN DOĞAL MERALAR ÜZERĠNE ETKĠLERĠ 

Seyithan SEYDOġOĞLU 892 
FARKLI ORANLARDA KARIġTIRILAN YEM BEZELYESĠ (Pisum sativum L.) VE 

ARPA (Hordeum vulgare L.) HÂSILLARININ SĠLAJ KALĠTESĠNE ETKĠ EDEN 

ORGANĠK ASĠT ORANLARININ BELĠRLENMESĠ 

Enver KENDAL & Yusuf DOĞAN 898 
MAKARNALIK BUĞDAY ÇEġĠTLERĠNĠN DĠYARBAKIR ġARTLARINDA VERĠM 

VE KALĠTE ÖZELLĠKLERĠ BAKIMINDAN KARġILAġTIRILMASI 

Enver KENDAL & Yusuf DOĞAN 905 
MAKARNALIK BUĞDAY ÇEġĠTLERĠNDE TANEDEKĠ MĠKRO VE MAKRO 

BESĠN KONSANTRASYONU 

Enver KENDAL & Yusuf DOĞAN 911 
YEREL MAKARNALIK BUĞDAYLARIN TANEDEKI BESIN ELEMENTI 

IÇERIKLERININ KORELASYONU 

Serap DOĞAN & Yusuf DOĞAN & Enver KENDAL 918 
BAZI NOHUT (Cicer arietinum L.) GENOTĠPLERĠN MARDĠN KOġULLARINDAKĠ 

VERĠM VE ADAPTASYON YETENEKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

Enver KENDAL & Yusuf DOĞAN 922 
YEREL MAKARNALIK BUĞDAYLARIN BAZI KALĠTE ÖZELLĠKLERĠ 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER 

M. Firat BARAN & M. Zahir DUZ 928 
REMOVAL OF PB, CD, ZN, FE, NI AND CU FROM AQUEOUS SOLUTION BY 

BACILLUS LICHENIFORMIS USING ICP-OES AND ICP-MS 

Rena HÜSEYĠNOĞLU 938 
GĠRESUN DAĞLARI SUBALPĠN BÖLGESĠ‟NDEKĠ BAZI GEOFĠT BĠTKĠ 

TÜRLERĠNĠN EKOLOJĠSĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

Necati ÇETĠN & Cevdet SAĞLAM 946 
DĠYARBAKIR ĠLĠNDE TARIMSAL MEKANĠZASYONDAKĠ GELĠġMELERĠN 

MEVCUT DURUMU 



Necati ÇETĠN & Cevdet SAĞLAM 951 
GELENEKSEL VE KORUYUCU TOPRAK ĠġLEME SĠSTEMLERĠNDE ENERJĠ 

KULLANIMI 

Necati ÇETĠN & Cevdet SAĞLAM & Hüseyin Hüsnü BALIK
 
& Gözde Nur GÜÇKAN 

& Yusuf Can AġIK 
961 

YAĞLIK AYÇĠÇEĞĠ (Helianthus annuus L.) TOHUMLARININ BAZI FĠZĠKSEL 

ÖZELLĠKLERĠ 

Sinan ANLAġ & Ġnanç ÖZGEN 964 
TÜRKĠYE HISTERIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) FAUNASINA KATKILAR 

Sinan ANLAġ & Ġnanç ÖZGEN 967 
TÜRKĠYE NITIDULIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) FAUNASINA KATKILAR 

Sinan ANLAġ & Ġnanç ÖZGEN 970 
TÜRKĠYE SILPHIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) FAUNASINA KATKILAR 

Çetin KARADEMĠR & Emine KARADEMĠR & Uğur SEVĠLMĠġ 972 
ĠLERĠ PAMUK (Gossypium spp.) HATLARININ KÜMELENME ANALĠZĠ ĠLE 

BENZERLĠK DURUMLARININ ĠNCELENMESĠ 

Emine KARADEMĠR & Çetin KARADEMĠR & Uğur SEVĠLMĠġ 979 
MARDĠN KOġULLARINDA ĠLERĠ PAMUK HATLARININ VERĠM VE  

LĠF KALĠTE ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

Amir Rahimi & Latifeh Pourakbar & Gülen Özyazıcı 985 
INVESTIGATION ON ANTIOXIDANT ACTIVITY OF UPPER, MIDDLE, AND 

LOWER LEAVES OF GARDEN THYME (Thymus vulgaris L.) 

Gülen ÖZYAZICI & Münevver GÜLTEKĠN 993 
SĠĠRT KOġULLARINDA KĠġNĠġ ÇEġĠT, HAT VE POPULASYONLARININ 

AGRONOMĠK VE KALĠTE ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

Mehmet Arif ÖZYAZICI & Orhan DENGĠZ & Gülen Özyazıcı 1003 
TARIM TOPRAKLARININ BAZI FĠZĠKO-KĠMYASAL TOPRAK ÖZELLĠKLERĠ 

ĠLE AĞIR METAL ĠÇERĠKLERĠNE YÖNELĠK ZENGĠNLEġME FAKTÖRLERĠ 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN BELĠRLENMESĠ: GÜMÜġHANE ĠLĠ ÖRNEĞĠ 

 

Selime ÖLMEZ BAYHAN & Erol BAYHAN 1015 
GAP BÖLGESĠ PAMUK ALANLARINDAKĠ KELEBEKLER (LEPIDOPTERA) 

Nihal KOÇAK & Selime ÖLMEZ BAYHAN 1021 
FARKLI PATLICAN ÇEġĠTLERĠNDE TÜTÜN TOPRAK PĠRESĠ Epitrix hirtipennis 

(COLEOPTERA: CHRYSOMELĠDAE: ALTĠCĠNAE) „ĠN BĠTKĠ FENOLOJĠSĠNE 

GÖRE  POPULASYON GELĠġMESĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

Nihal KOÇAK & Selime ÖLMEZ BAYHAN 1025 
FARKLI PATLICAN ÇEġĠTLERĠNDE Epitrix hirtipennis (COLEOPTERA: 

CHRYSOMELĠDAE: ALTĠCĠNAE)‟ĠN YAPRAKTAKĠ ZARAR ORANININ 

BELĠRLENMESĠ 

Bülent KURTĠġOĞLU 1029 
TRAKYA‟ DA GELENEK VE GÖRENEKLERĠNDEN UNUTULAN TÖREN;  MART 

DOKUZU 

Bülent KURTĠġOĞLU 1033 
KÜLTÜREL DEĞĠġĠM SÜREÇLERĠ; HALK OYUNLARI ÖRNEKLEMESĠ 

Bülent KURTĠġOĞLU 1040 
TÜRK HALK OYUNLARININ YAYGINLAġMASINDA KURUMSALLAġMANIN 

ÖNEMĠ 

Cenan ĠġCĠ & Nevin AKKAYA 1048 
ĠKĠDĠLLĠ ÖĞRENCĠLERĠN TÜRKÇE DERSĠ DĠNLEME VE KONUġMA 

BECERĠLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZYETERLĠKLERĠ 

AyĢegül ġARBAK 1057 
NEOLĠTĠK'TEN ORTAÇAĞ'A ESKĠ ANADOLU TOPLUMLARINDA GÖRÜLEN 



DĠġ PATOLOJĠLERĠ 

Sema DEMĠR & Rıza ÇITIL 1071 
ÜNĠVERSĠTE HASTANESĠNDE ÇALIġAN HEMġĠRELERĠN SAĞLIKLI YAġAM 

BĠÇĠMĠ DAVRANIġLARI VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ 

Murat KEKLĠK 1084 
“TASAVVURDAN ZĠYÂN ETMEK” DEYĠMĠ ÜZERĠNE 

Murat KEKLĠK 1089 
ÜSKÜPLÜ ATÂ‟DA “KAN” ĠMGESĠ 

Bülent DÖġ 1096 
ONLINE EĞĠTĠMLE ĠLGĠLĠ SON GELĠġMELER 

Bülent DÖġ 1100 
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARININ 

ĠNCELENMESĠ 

Bülent DÖġ 1104 
ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN GÖZÜNDEN BAġARISIZLIĞIN NEDENLERĠ 

Erman ADANAġ & Havva ÇETĠN & Dr. Çetin GÜLER 1108 
MÜZĠK DERSĠ ÖĞRETĠMĠNDE TEKNOLOJĠ KULLANIMININ ÖĞRENCĠLERĠN 

AKADEMĠK BAġARISINA ETKĠSĠ 

Havva ÇETĠN & Erman ADANAġ & Dr. Çetin GÜLER 1112 
ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN DĠJĠTAL OYUN BAĞIMLILIKLARI 

DÜZEYLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE ĠNCELENMESĠ 

Davut OKÇU 1118 
ĠSTENMEYEN DAVRANIġLARI ÖNLEMEDE SINIF YÖNETĠCĠLERĠNĠN 

EMPATĠK YAKLAġIMININ ÖNEMĠ 

Davut OKÇU 1123 
MEVLANA‟YA GÖRE ROL MODEL EĞĠTĠMCĠLERĠN NĠTELĠKLERĠ 

Mehmet Nuri KARDAġ & Nurullah ESENDEMĠR 1133 
ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN TÜRKÇE DĠNLEME BECERĠSĠ 

FARKINDALIKLARI ÜZERĠNE DENEYSEL BĠR ARAġTIRMA 

Mehmet Nuri KARDAġ & Nurullah ESENDEMĠR 1140 
AKTĠF ÖĞRENME TEKNĠKLERĠNĠN ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN TÜRKÇE 

DĠNEME BECERĠSĠ BAġARILARINA ETKĠSĠ 

Mehmet Nuri KARDAġ & Nurullah ESENDEMĠR & Engin YAVUZ 1147 
TÜRKÇE YAZMA EĞĠTĠMĠ ÜZERĠNE YAPILAN ARAġTIRMALARIN 

EĞĠLĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN BĠR ĠÇERĠK ANALĠZĠ 

Berker KURT 1158 
ÖMER SEYFETTĠN ÖYKÜLERĠNDEN HAREKETLE DÖNEMĠN TÜRKÇE 

EĞĠTĠMĠ ÜZERĠNE ÇIKARIMLAR 

Berker KURT 1163 
ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARINDAKĠ OKUMA METĠNLERĠNĠN 

SÖZ VARLIĞI ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME 

Berker KURT 1170 
ANA DĠLĠ EĞĠTĠMĠNDE KULLANILAN DERS KĠTAPLARI ÜZERĠNE BĠR 

KARġILAġTIRMA: TÜRKĠYE VE MACARĠSTAN ÖRNEĞĠ 

Erhan GÖRMEZ 1182 
ĠLKOKUL SOSYAL BĠLGĠLER DERS KĠTABININ EDEBĠ ÜRÜNLER 

BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ 

Erhan GÖRMEZ 1185 
KÜLTÜR VE MĠRAS ÖĞRENME ALANINDA TARĠHSEL ZAMAN KAVRAMININ 

ÖĞRETĠMĠNE YÖNELĠK ETKĠNLĠKLERĠN ĠNCELENMESĠ 

Erhan GÖRMEZ 1190 
SOSYAL BĠLGĠLER DERS KĠTAPLARININ KAVRAM ÖĞRETĠMĠ 

ETKĠNLĠKLERĠ BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ 



Sezer AYAZ & Orhan YALAZA & Veli BATDI 1197 
EĞĠTĠMDE STRATEJĠ GELĠġTĠRMEYE ĠLĠġKĠN KURAMSAL BĠR ÇALIġMA 

Erhan ÜNAL 1201 
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠ ENTEGRASYONUNA YÖNELĠK ÖZ 

YETERLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

Erhan ÜNAL 1206 
ÖĞRETĠM MATERYALĠ TASARIMINDA WEB 2.0 ARAÇLARININ ÖNEMĠ 

Nurettin KONAR & Alperen ġANAL 1210 
SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ZĠHĠNSEL ENGELLĠ 

ÇOCUKLARA YÖNELĠK TUTUMLARININ ĠNCELENMESĠ 

Nurettin KONAR & Alperen ġANAL 1221 
TÜRKĠYE‟DE 1995-2018 YILLARI ARASINDA GÖRME ENGELLĠLER VE SPOR 

ĠLE ĠLGĠLĠ YAPILAN LĠSANSÜSTÜ ÇALIġMALARIN BAZI DEĞĠġKENLERE 

GÖRE ĠNCELENMESĠ 

Nurettin KONAR &  Mehmet Emek KOCA 1229 
TÜRKĠYE‟DE 1995-2018 YILLARI ARASINDA ĠġĠTME ENGELLĠLER VE SPOR 

ĠLE ĠLGĠLĠ YAPILAN LĠSANSÜSTÜ ÇALIġMALARIN BAZI DEĞĠġKENLERE 

GÖRE ĠNCELENMESĠ 

Nurettin KONAR &  Mehmet Emek KOCA 1236 
SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN MESLEKĠ KAYGILARININ 

ĠNCELENMESĠ 

Hasan Basri MEMDUHOĞLU & Ferda EKMEN 1248 
OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMDE AĠLE KATILIMI VE ÖĞRETMEN-VELĠ ĠġBĠRLĠĞĠ 

Hasan Basri MEMDUHOĞLU & Tuğba EKĠN 1257 
BĠR ALTERNATĠF OKUL UYGULAMASI OLARAK BUTĠK OKULLAR: 

FELSEFESĠ, YAPISI VE TÜRK EĞĠTĠM SĠSTEMĠNDE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ 

Hasan Basri MEMDUHOĞLU & Sezen AKGÜL 1265 
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TÜRKĠYE HISTERIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) FAUNASINA KATKILAR 

 

Doç. Dr. Sinan ANLAġ* & Doç. Dr. Ġnanç ÖZGEN** 

 

* Manisa Celal Bayar Üniversitesi, AlaĢehir Meslek Yüksekokulu, sinan.anlas@gmail.com  

** Fırat Üniversitesi, Baskil Meslek Yüksekokulu, inancozgen@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmada, Türkiye‘nin farklı yerlerinden toplanan Histeridae familyasına bağlı toplam 7 türe ait 

faunistik kayıtlara yer verilmiĢtir. Bu türler; Atholus bimaculatus (Linnaeus, 1758); Atholus 

scutellaris (Erichson, 1834); Hister illigeri Duftschmid, 1805; Hister quadrimaculatus Linnaeus, 

1758; Hister unicolor Linnaeus, 1758; Saprinus caerulescens (Hoffmann, 1803) ve Saprinus 

vermiculatus Reichardt, 1923 türleridir. 

GĠRĠġ 

Histeridae familyası tüm dünyada 11 altfamilya içinde yer alan ve 400‘e yakın cinse bağlı olarak 

4.200 civarında tür ile temsil edilen büyük bir familyadır (Mazur, 2011). Genellikle küçük boyda 

olmalarına rağmen 2 cm‘den büyük türleri de içinde barındırırlar. Dirsekli antenleri, oval vücutları, 

karakteristik elitra yapıları ve görünen son iki abdominal segmentleri familya için ayırt edicidir.  

Histeridae familyası türleri oldukça iyi uçucu böceklerdir. Rahatsız edildiklerinde ölü taklidi 

yaparlar. Çok çeĢitli habitatlarda yaĢayabilen bu böcekler, genellikle gübre içinde, ölü materyal 

üzerinde leĢçil olarak, çürümekte olan humuslu toprak içinde bulunurlar. Bazıları ise, karınca ve 

memeli yuvalarında yaĢayabilir. Bir kısmı ise predatör olup, tarımsal olarak yararlıdırlar. Bu 

nedenle bazı türleri, tarımsal zararlı türleri kontrol etmek için kullanılır. LeĢçil olan bazı türleri ise 

adli entomolojinin ilgi alanına girer.  

Türkiye Histeridae faunası ile ilgili yapılan en önemli çalıĢmalar, Sahlberg (1912-1913), Gadeau de 

Kerville (1939), Byzinski-Salz (1956), Tuatay vd. (1972), Mazur (1981), Kanaar (1992), Lackner 

(2004), Lackner & Hlavac (2002), Tezcan & Yelamos (2004), Tezcan & Sanver, (2016), AnlaĢ et. 

al., (2007), Rozner (2010) ve Polat & Yıldırım (2017) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Ancak, 

yapılan bu çalıĢmalar incelendiğinde Türkiye Histeridae faunasını ortaya çıkarmaya yeterli 

olmadıkları görülmektedir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalıĢmada toplanan örnekler Türkiye‘nin farklı yerlerinden toplanmıĢ olup, Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi, AlaĢehir Zooloji Müzesi‘nde (AZMM) korunmaktadır. Toplanan örneklerin 

morfolojik incelemesi Stemi 2000-C (ZeissGermany) marka mikroskop ile yapılmıĢtır. Ġncelenen 

materyalin bir kısmı için Dr. Tomáš Lackner‘den destek alınmıĢtır. 

SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada, Türkiye‘nin farklı yerlerinden toplanan toplam 7 türe ait faunistik kayıtlara yer 

verilmiĢtir. Bu türler; Atholus bimaculatus (Linnaeus, 1758); Atholus scutellaris (Erichson, 1834); 

Hister illigeri Duftschmid, 1805; Hister quadrimaculatus Linnaeus, 1758; Hister unicolor 

Linnaeus, 1758; Saprinus caerulescens (Hoffmann, 1803) ve Saprinus vermiculatus Reichardt, 

1923 türleridir.  

Atholus bimaculatus (Linnaeus, 1758) 
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Ġncelenen materyal: Manisa: 3 exs., 30.XI.2014, Spil Dağı, 38°33‘44‘‘N, 27°23‘10‘‘E, 1100 m, 

leg. Yağmur & Örgel. 

Atholus scutellaris (Erichson, 1834) 

Ġncelenen materyal: Balıkesir: 2 exs.,  13.IV.2015, Sındırgı 20 km W, 39°07'59"N, 28°00'33"E, 

408 m, leg. AnlaĢ & Örgel. Ġzmir: 1 ex., 2♀♀, 14.XI.2014, Karaburun 5 km SW 38°37'39N, 

26°29'26E, leg. AnlaĢ, Yağmur & Örgel. 

Hister illigeri Duftschmid, 1805 

Ġncelenen materyal: Afyonkarahisar: 1 ex., 15.V.2014, Emir Dağları, 38°55'30"N, 31°12'27"E, 

1636 m, leg. Yağmur & Örgel. Kütahya: 2 exs., 13.IV.2015, Simav, Akdağ, 39°14'58"N, 

28°49'41"E, 1670 m, leg. AnlaĢ, Yağmur & Örgel. Manisa: 4 exs.,  30.XI.2014, Spil Dağı, 

38°33‘44‘‘N, 27°23‘10‘‘E, 1100 m, leg. Yağmur & Örgel. Muğla: 2 exs., 04.IV.2013, Datça, 

Emecik 2 km SW, 36° 46' 01"N, 27° 48' 39"E, 107 m, leg. Yağmur & Örgel. 

Hister quadrimaculatus Linnaeus, 1758 

Ġncelenen materyal:  Afyonkarahisar: 1 ex,, 17.V.2014, Sandıklı Dağları, 38°28'03"N, 

30°22'58"E, 1782 m, leg. Örgel. Aydın: 2 exs., 24.III.2014, Ġmambaba Tepesi, 37°56'06"N, 

27°53'56"E, 1644 m, leg. AnlaĢ & Örgel. UĢak: 1 ex.,  05.IV.2014, Gediz, Murat Dağı, 

38°56'38"N, 29°38'22"E, 2080 m, leg. Örgel & Yağmur.  

Hister unicolor Linnaeus, 1758 

Ġncelenen materyal: Denizli: 2 exs., 15.IV.2014, Çal, Küçük Çökelez Dağı, 38°02'48"N, 

29°22'11"E, 1575 m, leg. AnlaĢ & Örgel. 

Saprinus caerulescens (Hoffmann, 1803) 

Ġncelenen materyal: Denizli: 2 exs., 30.IV.2015, Çivril, Akdağ, 38°19'45"N, 29°59'18"E, 1631 m, 

leg. Yağmur & Örgel. 

Saprinus vermiculatus Reichardt, 1923 

Ġncelenen materyal: Kütahya: 1 ex., 23.VI.2013, Simav, Kabaarmut, 39°10'24"N, 29°01'02"E, 

1244 m, leg. Yağmur & Örgel; 

Türkiye Histeridae faunası üzerine yapılacak faunistik, ekolojik ve biyolojik çalıĢmalar gelecekte, 

Türkiye‘de bilinen tür sayısını arttıracak olup, ekolojik rolleri ve fenolojileri ile ilgili bilgi 

eksikliklerini giderecektir. 
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TÜRKĠYE NITIDULIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) FAUNASINA KATKILAR 
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ÖZET 

Bu çalıĢmada, Nitidulidae familyasından, Türkiye‘nin farklı yerlerinden toplanan toplam 6 tür 

değerlendirilmiĢtir. Bu türler: Epuraea angustula Sturm, 1844; Epuraea neglecta Heer, 1841; 

Carpophilus sexpustulatus (Fabricius, 1792); Nitidula bipunctata (Linnaeus, 1758), Nitidula rufipes 

(Linnaeus, 1767) ve Meligethes aeneus (Fabricius, 1775) türleridir.  

GĠRĠġ 

Nitidulidae familyası kınkanatlılar (Coleoptera) takımı içinde yer alan ve tüm dünyaya yayılmıĢ 

olarak, 4.000 civarında türle temsil edilir. (Lawrence & Newton, 1995; Baviera & Audisio, 2014). 

Türkiye Nitidulidae faunası ile ilgili yapılan en önemli çalıĢmalar ise Audisio (1993) Audisio et al. 

(2000, 2001a, b, 2003, 2005,), Lasoń (2007), Jelínek (1982), ve Avgin et al. (2012, 2015) tarafından 

yapılmıĢtır. 

Genellikle küçük ve 3-8 mm boyundadırlar. Ekolojik olarak önemli türleri içinde barındıran bu 

familyaya bağlı türler çok çeĢitli beslenme tiplerine sahiptirler. Bazıları predatörken bazıları da 

bitkilere zarar verebilir. Ayrıca mantar ve detritüs ile beslenenleri de vardır. Bunun yanında bazı 

türlerinin leĢçil olduğu bilinmektedir. Özellikle leĢçil olan türleri doğadaki ekolojik döngü açısından 

çok önemlidir. Türkiye Nitidulidae faunası ile ilgili olarak bugüne kadar çok az ve kapsamlı 

olmayan çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalar genellikle faunistik gezilerin sonuçları ve yeni tür 

deskripsiyonları ile kataloglardaki tür listeleri halindedir.  

Yapılan literatür çalıĢmasına göre Türkiye Nitidulidae faunasından 165 türün kaydına ulaĢılmıĢtır 

(Jelínek & Audisio, 2007; Avgin et al., 2015). Bu sayı, biyoçeĢitliliği çok zengin olan Türkiye için 

çok azdır. Nitekim Sicilya adasında bile 81 nitidulid türü biliniyorken Türkiye‘deki tür sayısının 

165 olması, Türkiye faunasının çok az incelendiğini göstermektedir. Türkiye‘de bilinen türlerin 

sadece 12 tanesi Türkiye için endemiktir (Jelínek & Audisio, 2007) 

Gelecekte Türkiye Nitidulidae faunası üzerine yapılacak çalıĢmalar sayesinde hem bilinen tür 

sayısının artacağı ve hem de ekolojik rollerinin daha iyi anlaĢılacağı düĢünülmektedir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalıĢmada toplanan örnekler Türkiye‘nin farklı yerlerinden toplanmıĢ olup, Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi, AlaĢehir Zooloji Müzesi‘nde (AZMM) korunmaktadır. Toplanan örneklerin 

morfolojik incelemesi Stemi 2000-C (ZeissGermany) marka mikroskop ile yapılmıĢtır.  

SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada, Türkiye‘nin farklı yerlerinden toplanan toplam 6 tür değerlendirilmiĢtir. Bu türler: 

Epuraea angustula Sturm, 1844; Epuraea neglecta Heer, 1841; Carpophilus sexpustulatus 

(Fabricius, 1792); Nitidula bipunctata (Linnaeus, 1758), Nitidula rufipes (Linnaeus, 1767) ve 

Meligethes aeneus (Fabricius, 1775) türleridir. Ek olarak örneklerin toplandığı lokaliteler hakkında 

bilgi verilmiĢtir. 

Epuraea angustula Sturm, 1844 

Ġncelenen materyal: Ġzmir: 2 exs., 14.XI.2014, Karaburun 5 km SW 38°37'39N, 26°29'26E, leg. 

AnlaĢ, Yağmur & Örgel. 
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Ekolojik Not: Örnekler çimenlik bir alandaki taĢ altlarından toplanmıĢtır. 

Epuraea neglecta Heer, 1841 

Ġncelenen materyal: Muğla: 1 ex., 11.IV.2012, Fethiye, Babadağ, 36°30'17"N, 29°07'51"E, 471 

m, leg. Kesdek. 

Ekolojik Not: Örnek çimenlik bir alandaki taĢ altlarından toplanmıĢtır. 

Carpophilus sexpustulatus (Fabricius, 1792) 

Ġncelenen materyal: Afyonkarahisar: 1 ex., 22.VI.2013, Dinar, Cerityaylası yolu, 38°10'05"N, 

30°04'38,9"E, leg. Yağmur & Örgel. 

Ekolojik Not: Örnek çimenlik bir alandaki gübre içinden toplanmıĢtır. 

Nitidula bipunctata (Linnaeus, 1758)  

Ġncelenen materyal: EskiĢehir: 2 exs., 17.IV.2013, Ġncesu, Porsuk Barajı kenarı, 39°37'09"N, 

30°14'07"E, 917 m, leg. Yağmur & Örgel. 

Ekolojik Not: Örnekler baraja yakın çimenlik bir alandaki taĢ altlarından toplanmıĢtır. 

Nitidula rufipes (Linnaeus, 1767)  

Ġncelenen materyal: Denizli: 3 exs., 15.IV.2014, Çal, Çökelez Dağı, 1575 m, 38°02'48"N, 

29°22'11"E, leg. AnlaĢ & Örgel. 

Ekolojik Not: Örnekler, gübre içinden toplanmıĢtır. 

Meligethes aeneus (Fabricius, 1775) 

Ġncelenen materyal: Ġzmir: 3 exs., 1♀, 11.IV.2014, Bozdağlar, 38°24'46"N, 28°08'01"E, 939 m, 

leg. AnlaĢ. Manisa: 1 ex., 11.X.2013, AlaĢehir-Kiraz Yolu, eleme, 38°11'47"N, 28°28'51"E, 576 m, 

leg. Özgen & Örgel. 

Ekolojik Not: Örnekler çimenlik bir alandaki taĢ altlarından toplanmıĢtır. 
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ÖZET 

Bu çalıĢmada, Siphidae faunasına ait olarak Türkiye‘nin farklı bölgelerinden toplanmıĢ olan 5 türe 

ait kayıtlar verilmiĢtir. Kaydedilen türler, Nicrophorus antennatus (Reitter, 1885); Ablattaria 

arenaria (Kraatz, 1876); Silpha obcura obscura Linnaeus, 1758; Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 

1758) ve Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) türleridir. Bu türlerden, Nicrophorus antennatus 

(Reitter, 1885) türü Manisa ve Denizli‘den, Ablattaria arenaria (Kraatz, 1876) türü Manisa‘dan, Silpha 

obcura obscura Linnaeus, 1758 türü Afyonkarahisar‘dan, Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758) 

türü Manisa ve Hatay‘dan, Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) türü ise Kütahya, Manisa ve 

Mersin‘den ilk defa bildirilmektedir. 

GĠRĠġ 

Silphidae familyası Coleoptera takımına bağlı küçük bir familyası olup, dünyada 200‘e yakın türü 

bilinmektedir. Türleri genellikle orta ve büyük boyda olup, antenlerinin görünüĢü karakteristiktir. 

Silphidae familyası iki altfamilyaya ayrılmıĢtır, bunlar Silphinae ve Nicrophorinae familyalarıdır.  

Tüm dünyaya yayılmıĢ bir familya olan silphidler leĢ böcekleri olarak da bilinirler. Türlerinin 

önemli bir kısmı leĢçil olup, aynı zamanda pretadör olan türleri de mevcuttur. Doğadaki madde 

döngüsü için çok önemli bir role sahip olan bu böcekler, ekolojik olarak son derece faydalı 

canlılardır. Ölü materyal ve leĢ üzerinde beslendiklerinden adli entomolojinin de ilgi alanına 

girmektedirler.  

Bu familyaya bağlı olarak Türkiye‘de bugüne kadar iki altfamilyaya bağlı olarak toplam 24 tür 

rapor edilmiĢtir (Çiftçi et al., 2018). Türkiye Silphidae faunası ile ilgili yapılan en önemli 

çalıĢmalar, Schawaller (1979, 1981, 1996), Háva et al. (1998), Tezcan and Háva (2001), Sürgüt & 

Varlı (2012), Qubaiová et al. (2015) ve Çiftçi et al. (2018) tarafından yapılmıĢtır. 

Gelecekte, Türkiye Silphidae faunası üzerine yapılacak ayrıntılı faunistik ve ekolojik incelemeler 

sonucunda bilinen tür sayısının artacağı ve ekolojik rollerinin daha iyi anlaĢılacağı 

düĢünülmektedir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalıĢmada toplanan örnekler Türkiye‘nin farklı yerlerinden toplanmıĢ olup, Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi, AlaĢehir Zooloji Müzesi‘nde (AZMM) korunmaktadır. Toplanan örneklerin 

morfolojik incelemesi Stemi 2000-C (ZeissGermany) marka mikroskop ile yapılmıĢtır.  

SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada, kaydediden türler, Nicrophorus antennatus (Reitter, 1885); Ablattaria arenaria 

(Kraatz, 1876); Silpha obcura obscura Linnaeus, 1758; Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758) ve 

Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) türleridir. Bu türlerden, Nicrophorus antennatus (Reitter, 

1885) türü Manisa ve Denizli‘den, Ablattaria arenaria (Kraatz, 1876) türü Manisa‘dan, Silpha 

obcura obscura Linnaeus, 1758 türü Afyonkarahisar‘dan, Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758) 

türü Manisa ve Hatay‘dan, Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) türü ise Kütahya, Manisa ve 

Mersin‘den ilk defa bildirilmektedir. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Silphinae
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicrophorinae
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Nicrophorus antennatus (Reitter, 1885)  

Ġncelenen materyal: Manisa: 2 exs., 30.XI.2014, Spil Dağı, 38°33‘44‘‘N, 27°23‘10‘‘E, 1100 m, 

leg. AnlaĢ & Örgel. Denizli:1 ex., 15.VI.2013, Bozkurt, Ġnceler Kasabası, EĢeler Dağı, 37°42'55"N, 

29°29'31"E, 1732 m, leg. Örgel. 

Ablattaria arenaria (Kraatz, 1876)  

Ġncelenen materyal: Manisa: 1 ex., 01.XI.2013, Demirci, Bardakçı, 39°07‘06‘‘N, 28°33‘02‘‘E, 

1386 m, leg. AnlaĢ & Örgel. 

Silpha obcura obscura Linnaeus, 1758 

Ġncelenen materyal: Afyonkarahisar: 4 exs., 16.IX.2011, Sandıklı Dağları, 38°27'45"N, 

30°21'23"E, 1548 m, leg. AnlaĢ. 

Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758)  

Ġncelenen materyal: Manisa: 3 exs., 20.III.2013, Turgutlu, Baktırlı 2 km W, 38°25'38"N, 

27°52'44"E, 780 m, leg. AnlaĢ, Yağmur & Örgel. Hatay: 1 ex., 12.X.2011, Samandağ, Ziyaret 

Köyü, leg. AnlaĢ. 

Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775)  

Ġncelenen materyal: Kütahya: 1 ex., 14.IV.2014, Simav, Ihlamur Köyü, 39°24'28"N, 29°02'10"E, 

1074 m, leg. Özgen & Örgel. Manisa: 2 exs., 15.III.2014, Spil Dağı, 38°32'57"N, 27°27'06"E, 1274 

m, leg. Yağmur & Örgel. Mersin: 1 ex., 12.VIII.2002, Mezitli 5 km N, leg. AnlaĢ. 
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Özet: Bu çalıĢma faklı orijinlere sahip ve genetik olarak uzak ebeveynler arasında yapılan 

melezlemeler sonucunda elde edilen ve line x tester analiz yöntemi ile geliĢtirilen ileri pamuk 

hatlarının verim ve lif kalite kriterleri bakımından kıyaslanması ve benzerlik durumlarının 

belirlenmesi amacıyla 2012 yılında yürütülmüĢtür. Materyal olarak 56 adet F6 hattı ile 5 adet 

kontrol çeĢidin (BA 119, ADN P01, STV 468, GW TEKS ve KARTANESĠ) kullanıldığı çalıĢma, 

Augmented deneme desenine göre 4 blok Ģeklinde yürütülmüĢtür. Denemede yer alan hat ve 

çeĢitlerin kütlü pamuk verimi değerlerinin 199,17 ile 440,59 kg/da arasında, lif veriminin ise 83,39 

ile 188,48 kg/da arasında değiĢtiği, kontrol çeĢitlerden lif verimi ve lif kalite kriterleri bakımından 

daha üstün durumda hatların denemede yer aldığı belirlenmiĢtir. Hat ve çeĢitlerin verim, lif verimi, 

ilk el kütlü oranı, çırçır randımanı, lif uzunluğu, lif kopma dayanıklılığı, lif inceliği, lif üniformite 

oranı, lif kopma uzaması ve kısa lif indeksi değerleri kullanılarak kümelenme analizi yapılmıĢ ve 

denemede yer alan hat ve çeĢitlerin 7 farklı grupta yer aldıkları belirlenmiĢtir.  

Anahtar kelimeler: Pamuk, kümelenme, line x tester, verim 

Investigation Similarity of Advanced Cotton (Gossypium spp.) Lines by Cluster Analysis  

Abstract: This study was carried out to compare yield and quality criterion and also determine 

similarity of advanced cotton lines obtained by line x tester mating design. The parents selected for 

hybridization had different origins and they were genetically distance from each other. The research 

conducted as Augmented design with four blocks in 2012 cotton growing season. 56 F6 lines 

including 5 control varieties (BA 119, ADN P01, STV 468, GW TEKS and KARTANESĠ) were 

used as material. Seed cotton yield of genotypes changed from 199,17  kg/da to 440,59 kg/da, fiber 

yield changed from 83,39 kg/da to 188,48 kg/da. The results indicated that there were superior lines 

then control varieties in terms of seed cotton and fiber yield. The genotypes were subjected to 

cluster analysis for seed cotton yield, fiber yield, first picking percentage, ginning percentage, fiber 

length, fiber strength, fiber fineness, fiber uniformity index, fiber elongation and short fiber index. 

According to the cluster analysis the genotypes classified as seven different groups.   

Key words: Cotton, cluster, line x tester, yield. 

GĠRĠġ 

Sıcak iklim bitkisi olan pamuk 37º Kuzey 32º Güney dereceleri arasında yetiĢmekte olup % 90‘ ı 

kuzey yarım kürede yetiĢtirilmektedir. Pamuk Dünya‘da 80‘den fazla ülkede ekilmekte ve 

ekilebilir alanların % 2.5‘inde ekilmesi onu dünyadaki en önemli endüstri bitkilerinden biri 

yapmaktadır. Pamuk aynı zamanda üretimi, nakliyesi, çırçırlanması, balyalanması ve depolanması 

vs. iĢlemleri boyunca milyonlarca insana iĢ imkânı sağlamaktadır (BaĢal ve Sezener, 2012). 

Pamuk bitkisi genelde lifi için yetiĢtirilmekle birlikte, tohumlarında % 17-24 oranında yağ, % 20-

25 oranında protein bulundurmakta, bundan dolayı da yağ sanayi ve yem sanayinde de yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Yenilebilir yağlar arasında dünya tüketiminde pamuk yağı 5. sırada yer 

almaktadır. Son yıllarda petrolde dıĢa bağımlılık ve petrol türevi yakıtların neden olduğu çevresel 

kaygıları azaltmak amacıyla, pamuk çiğidinden elde edilen yağ giderek artan miktarda biyodizel 

üretiminde ham madde olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

mailto:cetin_karademir@hotmail.com
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Türkiye, Dünya sıralamasında pamuk ekim alanı yönünden 9. üretim yönünden 7. ve lif verimi 

yönünden 3. sıralamada yer almaktadır (Anonim, 2018a). Türkiye‘de 2017 yılında yaklaĢık 

500.000 ha alanda pamuk ekimi yapılmıĢ ve bu ekili alanlardan 882.000 ton lif pamuk elde 

edilmiĢtir (Anonim, 2018b). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise 2017 yılında 293.000 ha alanda 

pamuk ekimi yapılmıĢ ve bu alanlardan 495.152 ton lif pamuk üretimi gerçekleĢmiĢtir. Ülke 

pamuk üretiminin yaklaĢık % 60‘ı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üretilmektedir. Bununla 

beraber, toplam lif üretimi yıllık ihtiyacı karĢılayamamakta ve her yıl üretime yakın miktarlarda 

pamuk lifi ithal edilmektedir.  

Ülkemiz için üretimde, istihdamda ve ihracatta çok önemli bir yer iĢgal eden pamuk üretiminin 

artırılması oldukça büyük önem arz etmektedir. Pamuk, iklim isteği bakımından 7 coğrafik bölgeye 

ayrılmıĢ olan ülkemizde ancak Ege, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere 

sadece 3 bölgemizde yetiĢtirilebilmektedir. Pamuk ekim alanlarının daha fazla geniĢletilemeyeceği 

göz önünde bulundurulduğunda, yapılması gereken birim alandan daha yüksek verim elde 

edilmesidir.  

Genetik çeĢitliliğin ve ebeveynler arasındaki genetik uzaklığın çeĢit geliĢtirme çalıĢmalarında 

önemli olduğu, üstün özellikte çeĢitlerin bu Ģekilde elde edildiği bilinmektedir. Birim alandan 

elde edilen ürün miktarının ve kalitesinin artırılması, pamuk ıslah programlarının öncelikli 

hedefini oluĢturmaktadır (Gençer ve Yelin, 1983). Ancak, ıslah programındaki baĢarı, amacın iyi 

belirlenebilmesinin yanı sıra, yapılacak ıslah çalıĢmasında kullanılacak yöntemin ve bu yöntemler 

içinde kullanılacak ebeveynlerin iyi seçilmesi; ebeveynlere iliĢkin melez kombinasyonlarındaki 

genetik yapılarının iyi bir Ģekilde bir arada toplanabilmesi ile olasıdır. Bu  nedenle ıslahçının 

baĢarıya ulaĢabilmesi için amacını iyi belirleyerek ebeveyn seçiminde dikkatli olmasının yanı 

sıra, geniĢ bir çeĢitlilik oluĢturarak izlenebilecek ıslah yöntemlerinin erken kuĢaklarda 

belirlenmesi de önem arz etmektedir  (Gençer, 1978). Pamuk ıslah çalıĢmalarında yüksek verim 

ve kalite baĢlıca amaçlar arasında yer almaktadır. Yeni dünya pamuklarından ülkemizde % 95‘in 

üzerinde ekimi yapılan Gossypium hirsutum L. türü çeĢitler verim yönünden ön plana 

çıkmaktadır, ancak bilindiği gibi uzun vejetasyon gereksinimi olan ve geçci oldukları için 

ülkemizde ekimi sınırlı olan Gossypium barbadense L. türü ise kalite özellikleri bakımından ön 

plana çıkmaktadır. Bu nedenle yüksek kaliteli çeĢit geliĢtirmek için türler arası melezleme 

yapmak baĢarı Ģansını artırabilmektedir.  Nitekim önceki çalıĢmalarda Gossypium hirsutum L. 

türüne ait çeĢitlerin verim kapasiteleri korunarak, lif kalite özelliklerinin geliĢtirilmesi amacıyla 

türler arası melezleme çalıĢmaları sonucunda Gossypium barbadense L. türüne ait çeĢitlerden 

Gossypium hirsutum L. türüne ait çeĢitlere gen aktarabilme Ģansının bulunduğu bildirilmiĢtir 

(Akdemir ve ark., 2001). Aynı Ģekilde türler arası melezleme ile lif kalite özelliklerinin 

geliĢtirilebileceği bildirilmiĢtir (Culp ve Harrell, 1974; Culp, 1979). Hangi tür olursa olsun bir 

grup bitki ebeveynin arasında genetik çeĢitliliğin bilinmesi, özellikle de melez kombinasyonlardan 

yüksek derecede heterotik etkiye sahip olanların belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu tür 

kombinasyonlar temel alındığında açılan materyalde üstün genotiplerin oluĢturulma olasılığı daha 

büyük olmaktadır (Rotili ve ark., 2012). Seleksiyon populasyonunun oluĢturulmasında düĢük 

genetik çeĢitliliğe sahip bitki ebeveynlerinin kullanılması, genetik farklılığı azaltır böylece üstün 

genotiplerin seçimini zorlaĢtırır (Cruz ve Carniero 2003). 

Bu çalıĢma farklı orijinlere sahip pamuk çeĢitlerinin bölge standart çeĢitleri ile melezlenmesi 

sonucu elde edilmiĢ olan ileri pamuk ıslah hatlarının kümelenme analizi ile genetik çeĢitliliğini 

değerlendirmek amacıyla yürütülmüĢtür.  

MATERYAL ve YÖNTEM 

ÇalıĢma 2012 yılında GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü deneme 

alanlarında tesadüf bloklarında Augmented deneme desenine göre 4 blok Ģeklinde yürütülmüĢtür. 

Denemede 56 adet F6 melez hattı ile 5 adet kontrol çeĢit (ADN P01, BA 119, KARTANESĠ, STV 
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468 ve GW TEKS) materyal olarak kullanılmıĢtır. Ekim 02.05.2012 tarihinde mibzerle yapılmıĢtır. 

Ekimde her parsel 12 m uzunluğunda 4 sıradan oluĢturulmuĢtur. Sıra arası mesafe 70 cm, sıra üzeri 

mesafe ise 15-20 cm dir.  Denemeye toplam 14 kg/da saf azot ve 8 kg/da saf fosfor verilmiĢtir.  

Ekim öncesi 8 kg/da saf azot ve 8 kg/da saf fosfor 20-20-0 kompoze gübre formunda, üst gübre 

olarak 6 kg/da saf azot çiçeklenme öncesi dönemde Amonyum Nitrat (% 33) formunda 

uygulanmıĢtır. Denemede tüm bakım iĢlemleri zamanında yapılmıĢ,  sulamalarda ise damla sulama 

yöntemi uygulanmıĢtır. Sulamalara taraklanma döneminde baĢlanmıĢ ve %10 koza açma döneminde 

son verilmiĢtir. Birinci el hasat 10.10.2012 tarihinde, 2.el hasat ise 19.11.2012 tarihinde elle 

yapılarak tamamlanmıĢtır.  Lif teknolojik özellikler Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü lif kalite 

laboratuvarında HVI Spektrum aleti yardımı ile saptanmıĢtır. Denemeden elde edilen veriler JMP 

istatistik paket program yardımı ile değerlendirilmiĢ, ortalamaların karĢılaĢtırılmasında ise LSD (0.05) 

testi kullanılmıĢtır. 

BULGULAR VE TARTIġMA 

Denemeden elde edilen verilere ait ortalama değerler Çizelge 1‘de verilmiĢtir. 

Denemede yer alan hat/çeĢitlerde kütlü pamuk verimi değerleri 199.17 kg/da ile 440.59 kg/da 

arasında değiĢmiĢ, en yüksek değer ADN P 01 (440.59 kg/da) kontrol çeĢidinden elde edilmiĢtir 

(Çizelge 1). Kartanesi kontrol çeĢidinden üstün 13 adet hat, BA 119 çeĢidinden üstün 4 adet hattın 

denemede yer aldığı Çizelge 1‘den izlenebilmektedir. En yüksek verim 23 no‘lu (425.07 kg/da) 

hattan elde edilmiĢtir. Bu hattı 424.03 kg/da ile 68 no‘lu hat ve 416.73 kg/da ile 41 no‘lu hat 

izlemiĢtir. Denemenin genel ortalamasının 343.99 kg/da olduğu belirlenmiĢtir. 

Hat ve çeĢitlerin lif verimi değerleri 83.39 ile 188.48 kg/da arasında değiĢim göstermiĢ olup, en 

yüksek verim 68 no‘lu hattan (188.48 kg/da) elde edilmiĢtir (Çizelge 1).  Bu hattı 182.54 kg/da ile 

23 no‘lu hat ve 182.24 kg/da ile 37 no‘lu hat izlemiĢtir. Kontrol çeĢitler arasında ADN P01 (188.42 

kg/da)  ve BA 119 çeĢitleri (185.48 kg/da) çeĢitleri en yüksek lif verimine sahip çeĢitler olarak 

belirlenmiĢtir. Lif verimi bakımından BA 119 ve ADN P01 çeĢitlerinden üstün 1 adet hattın 

denemede yer aldığı Çizelge 1‘de görülmektedir.  

Ġlk el kütlü oranı değeri % 73.38 ile % 96.46 arasında değiĢim göstermiĢ olup, en yüksek değer 36 

no‘lu hattan (% 94.46) elde edilmiĢtir. Bu özellik bakımından 13 adet hattın BA 119 kontrol 

çeĢidinden daha yüksek ilk el kütlü oranı değerine sahip hatlar oldukları belirlenmiĢtir (Çizelge 1).   

Denemede yer alan hat ve çeĢitlerin çırçır randımanı değerlerinin % 40.25 ile 46.69 arasında 

değiĢtiği görülmektedir (Çizelge 1). En yüksek çırçır randımanı değerleri 69 (% 46.69), 66 (% 

46.45), 20 (% 45.94) ve 37 (% 45.69) no‘ lu hatlardan elde edilmiĢtir. Stoneville 468 kontrol 

çeĢidinden üstün 8 adet hattın, BA 119 çeĢidinden üstün 4 adet hattın denemede yer aldığı 

saptanmıĢtır.  

Lif uzunluğu değeri 26.13 ile 31.63 mm arasında değiĢim göstermiĢ olup, en yüksek lif uzunluğu 

değerleri 60 (31.63 mm), 69 (31.29 mm), 63 (31.19 mm) ve 4 (31.11 mm) no‘lu hatlardan elde 

edilmiĢtir. Bu özellik yönü ile 7 adet hattın GW Teks (30.32 mm) kontrol çeĢidinden daha yüksek 

lif uzunluğu değerine sahip oldukları belirlenmiĢtir (Çizelge 1).    

Lif kopma dayanıklılığı değeri 30.07 ile 37.17 mm arasında değiĢim göstermiĢtir.  En yüksek lif 

kopma dayanıklılığı değerleri 57 (37.17 g/tex), 63 (37.07 g/tex), 62 (36.67 g/tex) ve 60 (36.47 

g/tex), no‘lu hatlardan elde edilmiĢtir. GW Teks (34.98 g/tex) kontrol çeĢidinden üstün 12 adet 

hattın denemede yer aldığı ve yüksek lif kopma dayanıklılığı değerleri gösterdikleri belirlenmiĢtir 

(Çizelge 1).    

Lif inceliği değeri 3.54 ile 5.36 mm arasında değiĢim göstermiĢ olup, bu özellik yönü ile GW Teks 

(4.05 mic) kontrol çeĢidinden daha ince değere sahip 3 adet hattın (24, 53, 65)  denemede yer aldığı 

belirlenmiĢtir (Çizelge 1).    
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Lif üniformite oranı değeri % 81.55 ile 87.85 arasında değiĢim gösteriĢtir. Bu özellik yönü ile GW 

Teks kontrol çeĢidinden daha yüksek lif üniformite oranına sahip 22 adet hattın denemede yer aldığı 

belirlenmiĢtir (Çizelge 1).    

Çizelge 1. Denemede yer alan hat ve çeĢitlerin incelenen özelliklerine ait ortalama değerler  

 
Genotip 

Verim 
(kg/da) 

Lif 
Verimi 

(kg/da) 

Ġlk El 
(%) 

Çırçır 
Randım. 

 (%) 

Lif 
Uzunluğu 

(mm) 

Lif Kop. 
Day 

(g/tex) 

Ġncelik 
(mic) 

Lif 
Uniform 

(%) 

Lif Kop. 
Uzaması 

(%) 

SFI 
(%) 

16 (ADN P01) 440,59 188,42 92,14 42,75 28,40 31,18 4,43 84,90 6,95 9,55 

23 425,07 182,54 91,52 43,06 28,85 33,95 4,30 85,65 5,84 8,33 

68 424,03 188,48 92,67 44,47 28,87 31,97 4,63 84,41 6,72 8,85 

41 416,73 175,24 95,13 42,16 29,75 36,47 4,73 85,87 6,60 6,87 

36 415,54 178,36 96,46 43,04 29,48 35,15 4,49 87,35 5,84 8,03 

18 (BA 119) 407,25 185,48 93,98 45,58 28,01 31,48 4,52 85,10 7,13 8,80 

35 404,68 175,37 93,39 43,46 27,83 36,05 4,80 84,45 5,94 8,53 

24 403,19 167,80 90,58 41,73 27,66 30,75 3,97 81,55 5,94 10,63 

37 400,07 182,24 96,13 45,69 28,71 30,65 4,63 84,65 6,54 8,63 

64 396,64 171,66 91,51 43,25 30,30 33,27 5,00 82,01 6,02 8,95 

42 396,20 170,85 94,07 43,16 30,51 34,17 4,64 85,97 6,60 8,47 

31 393,52 165,94 92,76 42,29 29,79 35,45 4,49 85,15 6,44 8,33 

34 392,48 169,87 93,05 43,41 27,60 30,15 4,16 82,95 7,24 8,23 

65 390,39 167,00 95,25 42,73 29,67 32,67 3,54 83,41 6,42 10,15 

38 387,72 167,61 95,48 43,36 26,89 33,25 4,71 84,15 6,04 9,13 

19 

(KARTANESĠ) 

381,73 156,53 92,72 41,01 29,17 32,28 4,44 83,98 6,43 10,03 

66 381,32 176,75 86,58 46,45 30,53 30,67 4,13 83,81 6,12 8,75 

9 380,45 159,61 91,48 41,86 30,46 35,83 4,21 87,09 5,74 7,77 

69 380,42 177,21 90,66 46,69 31,29 35,57 4,70 87,61 6,22 7,15 

15 (STV 468) 379,54 169,56 90,99 44,71 28,46 31,73 4,43 84,30 7,03 9,60 

20 377,89 173,04 92,77 45,94 26,61 33,65 4,19 84,05 5,94 9,23 

10 369,89 153,74 86,11 41,49 27,91 32,13 4,49 83,09 5,64 11,07 

57 368,82 152,05 90,74 41,31 28,91 37,17 4,99 85,47 5,20 9,37 

14 366,17 166,31 83,49 45,33 27,99 33,73 4,50 84,19 5,34 11,07 

62 362,57 159,96 91,48 44,12 30,30 36,67 4,55 86,61 6,12 7,85 

17 (GW TEKS) 361,31 155,55 88,69 43,02 30,32 34,98 4,05 85,45 6,48 8,15 

40 360,78 161,91 96,05 44,79 27,41 30,07 4,52 84,97 6,70 9,47 

61 357,51 148,48 95,44 41,42 29,38 33,37 4,88 85,41 6,32 8,25 

8 351,58 154,83 90,73 43,98 29,65 32,43 5,27 86,89 6,74 8,37 

49 345,01 152,97 83,70 44,25 27,80 31,47 4,99 83,97 6,80 7,67 

30 342,63 149,85 90,96 43,89 29,66 33,25 4,71 87,25 6,54 8,23 

63 342,63 150,68 94,07 43,97 31,19 37,07 4,91 82,71 6,22 9,95 

58 341,88 150,43 95,83 44,00 29,69 34,07 4,73 86,61 6,12 7,65 

3 340,57 150,65 85,22 44,19 29,04 32,13 4,96 85,29 6,84 8,87 

4 340,42 139,78 81,16 41,02 31,11 34,73 4,35 85,89 5,54 9,37 

70 338,31 136,76 88,82 40,25 29,42 32,47 4,61 83,71 6,22 8,85 

33 335,93 145,74 93,69 43,54 28,77 31,25 4,78 87,85 5,94 7,63 

39 335,33 143,08 93,64 42,64 28,38 30,57 4,67 83,47 6,10 8,97 

1 333,43 140,25 95,42 42,03 28,34 33,33 4,72 86,09 5,74 9,97 

5 333,43 149,06 78,70 44,67 29,33 32,53 4,23 85,39 6,04 9,17 

59 325,51 143,58 91,40 44,11 29,69 32,77 4,23 84,41 6,22 9,15 

60 324,92 139,52 87,63 42,88 31,63 36,47 4,49 84,51 6,02 8,55 

21 323,73 141,50 90,10 43,88 26,70 33,55 5,17 84,45 5,84 7,63 

13 319,59 136,76 91,13 42,78 27,60 32,13 5,36 87,39 6,84 8,37 

12 318,85 133,27 95,11 41,79 27,12 33,83 4,92 85,99 5,94 7,67 

22 308,55 137,81 90,13 44,85 27,05 32,45 4,62 84,25 6,34 8,93 

56 308,40 139,47 90,03 45,02 26,13 31,07 5,30 84,17 6,30 9,27 

6 307,39 133,82 73,38 43,55 29,92 33,13 4,45 85,89 5,94 8,27 

32 299,32 128,71 89,40 43,18 27,58 33,55 4,37 85,35 7,04 8,03 

11 298,91 124,86 90,39 41,80 30,07 34,53 4,53 86,69 5,54 7,67 

2 292,06 122,96 94,40 42,15 30,27 36,03 4,92 86,49 6,24 7,97 

71 291,58 127,53 92,43 43,71 27,21 30,17 4,49 83,71 7,52 11,05 

52 286,23 125,41 89,82 43,63 29,41 31,47 4,90 84,17 5,70 10,17 

51 286,08 126,38 85,93 43,97 27,67 33,17 4,76 82,07 6,10 10,97 

54 276,56 123,66 90,78 44,45 30,31 32,87 4,17 83,57 5,60 8,47 

55 263,01 112,76 93,53 42,68 29,75 30,67 5,06 86,07 5,90 9,07 

50 262,72 114,46 87,23 43,33 28,85 31,47 4,67 82,47 6,10 9,67 

67 247,09 107,15 77,89 43,31 28,78 30,87 4,84 84,41 6,42 8,55 

7 228,52 101,20 83,79 44,48 28,19 34,63 4,80 86,79 5,34 7,67 
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Lif kopma uzaması değeri % 5.20 ile 7.52 arasında değiĢim göstermiĢ olup, bu özellik yönü ile 

Stoneville 468 ve ADN P01 çeĢitlerinden üstün değere sahip 3 adet hattın (71, 34, 32), BA 119 

çeĢidinden üstün 2 adet hattın (71, 34) denemede yer aldığı belirlenmiĢtir (Çizelge 1.    

Kısa lif indeksi değeri 6.87 ile 11.07 arasında değiĢim göstermiĢtir. Kısa lif indeksi değerinin düĢük 

olması istenilen bir özellik olması nedeniyle, GW Teks kontrol çeĢidinden daha düĢük değere sahip 

15 adet hattın denemede yer aldığı Çizelge 1‘ den izlenebilmektedir.     

F6 generasyonunda olan 56 adet ileri pamuk hattı ile 5 adet kontrol çeĢidin yer aldığı çalıĢmadan 

elde edilen veriler kümelenme (cluster) analizi yapılarak pamuk ıslah çalıĢmasında elde edilen bu 

yeni genotiplerin benzerlik durumları incelenmiĢtir. Elde edilen dendogram aĢağıda verilmiĢtir 

(ġekil 1). Kümelenme analizi sonucunda 7 farklı kümenin oluĢtuğu görülmektedir.   

1. Kümede yer alan 30 adet hattın (1, 61, 39, 70, 55, 50, 52, 51, 54, 59, 12, 21,13, 8, 30, 58, 33, 

22, 56, 3, 49, 32, 20, 35, 38, 34, 37, 68, 40, 66) Kartanesi, BA 119, Stv 468 ve ADN P01 kontrol 

çeĢitleri ile benzerlik gösterdikleri ve aynı kümede yer aldıkları, 

2. Kümede 14 adet hattın (11, 2, 4, 60, 57, 23, 36, 31, 42, 62, 9, 41, 63, 64) yer aldığı ve bu 

hatların GW Teks kontrol çeĢidi ile aynı kümede yer alarak bu çeĢitle benzerlik gösterdikleri 

3. Kümede 4 adet hattın yer aldığı (10, 24, 65, 14) ve bu hatların kontrol çeĢitlerden farklılık 

gösterdikleri 

4. Kümede 1 adet hattın yer aldığı (69 nolu hat) ve tek baĢına 1 kümeyi oluĢturduğu 

5. Kümede 1 adet hattın yer aldığı (71 nolu hat) ve tek baĢına 1 kümeyi oluĢturduğu 

6. Kümede 5 adet hattın yer aldığı (48, 7, 5, 6, 67) ve kontrol çeĢitlerden farklılık gösterdikleri      

7. Kümede 1 adet hattın yer aldığı (53) ve tek baĢına 1 kümeyi oluĢturduğu görülmektedir.     

SONUÇ 

Pamukta farklı orijinlerden gelen ve genetik olarak birbirinden uzak ebeveynlerin kullanıldığı bu 

ıslah çalıĢması ile elde edilen hatların kontrol çeĢitlerle kıyaslandığı bu araĢtırmada geliĢtirilen 

hatların ve kontrol çeĢitlerin verim, ilk el kütlü oranı, çırçır randımanı ve incelenen tüm lif 

teknolojik özellikler yönü ile önemli farklılıklar gösterdikleri belirlenmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda 

genotiplere uygulanan cluster (kümelenme) analizi ile 7 farklı grubun oluĢtuğu, 1. ve 7. kümelerin 

birbirine en uzak kümeler olduğu, 1. Kümede yer alan hatların kontrol çeĢitlerle benzer özellikte 

oldukları sonucuna varılmıĢtır. Materyal olarak kullanılan genotiplerin genetik olarak birbirlerinden 

uzak olmasının ileride yapılacak olan ıslah çalıĢmalarında baĢarı Ģansını artırabileceği söylenebilir. 

 

ġekil 1. Dendrogram 

 

Hierarchical Clustering 

Method =  

Average 

 

48 211,97 89,31 80,91 41,82 30,27 35,47 4,35 87,27 6,30 7,87 

53 199,17 83,39 74,18 41,52 29,38 33,67 3,87 83,87 6,20 10,77 

Ortalama 343,99 153,58 90,04 43,37 28,94 33,17 4,59 84,95 6,22 8,84 
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1(1F.max832xSayar314)

10(2F.max832xStv 453)

11(2F.max832xStv 453)

12(2F.max832xStv 453)

13(2F.max832xStv 453)

14(2F.max832xStv 453)

2(1F.max832xSayar314)

20(2F.max832xStv 453)

21(2F.max832xStv 453)

22(2F.max832xStv 453)

23(2F.max832xStv 453)

24(2F.max832xStv 453)

3(1F.max832xSayar314)

30(3Teks x Maraş 92)

31(3Teks x Maraş 92)

32(3Teks x Maraş 92)

33(3Teks x Maraş 92)

34(3Teks x Maraş 92)

35(3Teks x Maraş 92)

36(3Teks x Maraş 92)

37(3Teks x Maraş 92)

38(3Teks x Maraş 92)

39(3Teks x Maraş 92)

4(1F.max832xSayar314)

40(3Teks x Maraş 92)

41(4Teks x Stv 453)

42(4Teks x Stv 453)

48(4Teks x Stv 453)

49(4Teks x Stv 453)

5(1F.max832xSayar314)

50(4Teks x Stv 453)

51(4Teks x Stv 453)
52(4Teks x Stv 453)

53(4Teks x Stv 453)

54(4Teks x Stv 453)

55(5Tam 94 L 25 x Mrş 92)

56(5Tam 94 L 25 x Maraş 92)

57(5Tam 94 L 25 x Maraş 92)

58(5Tam 94 L 25 x Maraş 92)

59(5Tam 94 L 25 x Maraş 92)

6(2F.max832xStv453)

60(5Tam 94 L 25 x Maraş 92)

61(5Tam 94 L 25 x Stv 453)

62(6Tam 94 L 25 x St 453)

63(6Tam 94 L 25 x St 453)
64(6Tam 94 L 25 x St 453)

65(6Tam 94 L 25 x St 453)

66(6Tam 94 L 25 x St 453)

67(6Tam 94 L 25 x St 453)

68(7Aşkabat 71 x Stv 453)

69(8Giza 45 x Sayar 314)

7(2F.max832xStv 453)

70(8Giza 45 x Sayar 314)

71(8Giza 45 x Sayar 314)

8(2F.max832xStv 453)

9(2F.max832xStv453)

ADN P 01

BA 119

GW TEKS

KARTANESİ

STV 468
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ÖZET 

Bu çalıĢma ileri pamuk hat ve çeĢitlerinin Mardin ekolojik koĢullarında verim ve lif kalite 

kriterlerini belirleyebilmek amacıyla 2013 yılında yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada 17 adet ileri pamuk 

hattı ile 3 adet kontrol çeĢit (ADN P 01, STV 468, GW-Teks) olmak üzere 20 adet genotip materyal 

olarak kullanılmıĢtır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak 

yürütülmüĢtür. Denemede kütlü pamuk verimi, lif verimi, çırçır randımanı, lif inceliği, lif uzunluğu, 

lif kopma dayanıklılığı, lif kopma uzaması, lif üniformite oranı ile kısa lif oranı özellikleri 

incelenmiĢtir. Denemede yer alan hat ve çeĢitlerin kütlü pamuk verimi değerlerinin 252,98 ile 

394,49 kg/da arasında, lif verimi değerlerinin 101,45 ile 157,47 kg/da arasında, çırçır randımanı 

değerlerinin ise % 39.15 ile 41.85 arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. En yüksek kütlü pamuk verimi 

ve lif verimi değerlerinin ADN P01, STTLX06-5-47, STV 468, STTHQ06-12-51 ve SST06-3-23 

genotiplerinden elde edildiği saptanmıĢtır.  Genotiplerin lif uzunluğu, lif inceliği, lif kopma 

dayanıklılığı, lif kopma uzaması ve lif üniformite oranı bakımından istatistiki önem düzeyinde 

farklılıklar gösterdikleri belirlenmiĢtir.   

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Hat, Verim, Lif, Kalite  

Determination of yield and fiber technological characteristics of advanced cotton lines  

under Mardin ecological conditions 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine yield and fiber technological characteristics of advanced 

cotton lines and varieties under Mardin ecological conditions. The study was conducted as 

randomized complete block design with four replication in 2013 cotton growing season. In the 

study, 17 advanced lines including 3 control varieties (ADN P 01, STV 468, GW-Teks) totally 20 

genotypes were used as material. Seed cotton yield, fiber yield, ginning percentage, fiber fineness, 

fiber length, fiber strength, fiber elongation, fiber uniformity rate and short fiber index have been 

examined during growing periods.  The average seed cotton yield of used materials changed from 

252,98 to 394,49 kg/da, fiber yield changed from 101,45 to 157,47 kg/da, ginning percentage 

changed from %39,15 to %41,85. The highest seed cotton yield and fiber yield were obtained from 

ADN P01, STTLX06-5-47, STV 468, STTHQ06-12-51 and SST06-3-23 genotypes. The results of 

statistical analysis showed that there were significant differences between genotypes in terms of 

fiber fineness, fiber length, fiber strength, elongation and fiber uniformity rate.  

Keywords: Cotton, Line, Yield, Fiber, Quality 

GĠRĠġ 

Pamuk stratejik öneme sahip bir endüstri bitkisi olup, Dünya‘da 80‘den fazla ülkede üretimi 

yapılmaktadır. Günümüzde Türkiye, pamuk ekim alanı yönünden dünya sıralamasında dokuzuncu; 

birim alandan elde edilen lif pamuk verimi yönünden üçüncü, pamuk üretim miktarı yönünden 

yedinci; pamuk tüketimi yönünden dördüncü; pamuk ithalatı yönünden ise beĢinci ülke 

konumundadır (Anonim, 2018a).  

mailto:emine_karademir@hotmail.com
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Ülkemizde yaklaĢık 500 bin ha‘lık alanda pamuk tarımı yapılmakta ve bu alanlardan toplam 882 bin 

tonluk bir lif pamuk üretimi gerçekleĢmektedir (Anonim, 2018b). Ülke pamuk üretiminin yaklaĢık 

% 60 oranında gerçekleĢtiği, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise 293 bin ha alanda pamuk ekimi 

yapılmakta ve 495.152 ton lif pamuk üretimi gerçekleĢtirilmektedir. Üretilen pamuk ülke ihtiyacına 

cevap verememekte ve üretilen miktar kadar ithalat yapılarak iç tüketim ithalat yolu ile 

karĢılanmaktadır. Bu ithalatı azaltmanın tek yolu iç tüketimi karĢılayacak miktarda üretimin ülke 

koĢullarında yapılması ve üretimde yer alacak verimli ve kaliteli yeni pamuk çeĢitlerinin 

geliĢtirilmesi ile mümkündür.  

Tüm Dünya‘da olduğu gibi ülkemizde de pamukta verimliliği ve kaliteyi arttırabilmek amacıyla 

yoğun bir Ģekilde pamuk ıslah çalıĢmaları yürütülmektedir. Pamukta çeĢit geliĢtirme çalıĢmalarının 

yanı sıra yeni geliĢtirilen hat ve çeĢitlerin üretim potansiyeline sahip farklı alanlarda test edilmesi, 

verim, adaptasyon yeteneği ve lif kalite özelliklerinin kontrol çeĢitler ile kıyaslanması 

gerekmektedir. Net verim artıĢı üzerine % 48 oranında genetik, % 28 oranında ürün yönetimi, % 24 

oranında ise çeĢit x ürün yönetimi interaksiyonunun etkili olduğu bildirilmektedir (Liu ve ark., 

2013). Snider ve ark (2013), 33 farklı çevrede yürüttükleri çalıĢmalarında, çırçır randımanı 

özelliğinin yönetiminde genotipin (% 51.5) çevre koĢullarından (% 38.8) daha fazla etkili olduğunu 

bildirmiĢlerdir. 

Mukoyi ve ark (2015), yüksek kalıtım derecesine sahip özelliklerin çevre koĢullarından daha az 

etkilendiğini, Farias ve ark (2016) pamukta kütlü verimi özelliğinin çoklu genlerle yönetildiğini, bu 

genlerin çeĢitlerin farklı çevrelerdeki performansı üzerinde etkili olduğunu saptamıĢlardır. 

Cheatham ve ark (2003), Avustralya çeĢitleri ve yabani pamuk türlerinde verim artıĢı ve lif 

kalitesinin arttırılması için mevcut genlerin bulunduğunu bildirmiĢlerdir. 

Constable ve Bange (2015), Dünya‘da ortalama lif pamuk veriminin 800 kg/ha olduğunu ve 

sulamanın yapıldığı yerlerde her yıl yaklaĢık 10-20 kg/ha arasında verim artıĢı sağlandığını, sulanan 

koĢullarda 3500 kg/ha lif veriminin elde edildiğini bildirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar 5000 kg/ha lif 

verimini elde etmenin de mümkün olduğunu, ancak bu verim değerine ulaĢmak için daha uzun bir 

bitki geliĢme dönemine gereksinimin duyulduğunu belirtmiĢlerdir.  

Smith ve ark., 2008, Amerika‘da yürüttükleri pamuk ıslah çalıĢmalarında verimi azaltmaksızın lif 

kalite özelliklerini arttırmayı hedeflediklerini, uluslar arası pazarlarda lif uzunluğunun 28 mm 

olduğunu, 32 mm ve üzeri ekstra lif uzunluğuna sahip pamuk çeĢitlerini geliĢtirmeyi 

amaçladıklarını, yürüttükleri ıslah çalıĢmaları  sonucunda geliĢtirdikleri pamuk hatlarından 

bazılarının lif uzunluğunun 34.8 mm olduğunu, bu hatların agronomik performanslarının Fiber Max 

832 çeĢidine eĢit veya biraz daha düĢük olduğunu bildirmiĢlerdir.   

Bu araĢtırma pamuk ıslah çalıĢmaları ile geliĢtirilen yeni pamuk hatlarının Mardin koĢullarına 

adaptasyonunu belirlemek amacıyla yürütülmüĢtür.   

MATERYAL ve YÖNTEM 

Deneme 2013 Yılında Mardin‘de tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak 

yürütülmüĢtür. Denemede 17 adet yeni pamuk hattı ile 3 adet kontrol çeĢit olmak üzere 20 adet 

pamuk genotipi materyal olarak kullanılmıĢtır. Ekim 26.04.2013 tarihinde mibzerle yapılmıĢtır. 

Ekimde her parsel 12 m uzunluğunda 4 sıradan oluĢturulmuĢtur. Sıra arası mesafe 70 cm, sıra üzeri 

mesafe ise 15-20 cm dir.  Denemeye toplam 14 kg/da saf azot ve 8 kg/da saf fosfor verilmiĢtir.  

Ekim öncesi 8 kg/da saf azot ve 8 kg/da saf fosfor 20-20-0 kompoze gübre formunda, üst gübre 

olarak 6 kg/da saf azot çiçeklenme öncesi dönemde Amonyum Nitrat (% 33) formunda 

uygulanmıĢtır. Denemede tüm bakım iĢlemleri zamanında yapılmıĢ,  sulamalarda ise damla sulama 

yöntemi uygulanmıĢtır. Sulamalara taraklanma döneminde baĢlanmıĢ ve %10 koza açma döneminde 

son verilmiĢtir. Hasat 10.10.2013 tarihinde elle yapılarak tamamlanmıĢtır.  Lif teknolojik özellikler, 

Nazilli Pamuk AraĢtırma Enstitüsü lif kalite laboratuvarında HVI Spektrum aleti yardımı ile 
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saptanmıĢtır. Denemeden elde edilen veriler JMP istatistik paket program yardımı ile 

değerlendirilmiĢ, ortalamaların karĢılaĢtırılmasında ise LSD (0.05) testi kullanılmıĢtır.  

BULGULAR VE TARTIġMA 

ÇalıĢmada incelenen özelliklerden kütlü pamuk verimi, lif pamuk verimi, çırçır randımanı, lif 

uzunluğu ve lif inceliğine ait ortalama değerler ve LSD (0.05) testine göre oluĢan gruplamalar Çizelge 

1‘ de verilmiĢtir.  

 Çizelge 1‘den denemede yer alan hat ve çeĢitlerin kütlü pamuk verimi değerlerinin 252.98 

ile 394.49 kg/da arasında değiĢtiği; hat ve çeĢitler arasında kütlü pamuk verimi bakımından 

istatistiki önem düzeyinde bir farklılığın bulunmadığı izlenebilmektedir.  En yüksek değerler ADN 

P01 (394.49 kg/da), STTLX06-5-47 (361.09 kg/da),  Stv 468 (334.90 kg/da), STTHQ06-12-51 

(331.40 kg/da) ve SST06-3-24 (330.43 kg/da) hat ve çeĢitlerinden elde edilmiĢtir. En düĢük kütlü 

pamuk verimi değerini ise STTLX06-9-44 (252.98 kg/da) hattı göstermiĢtir.  

Lif pamuk verimi değerleri 101.45 ile 157.47 kg/da arasında değiĢim göstermiĢtir. Bu özellik 

bakımından hat ve çeĢitler arasında istatistiki önem düzeyinde bir farklılık belirlenememiĢtir. Lif 

pamuk veriminde en yüksek değerler ADN P 01 (157.47 kg/da), STTLX06-5-47 (151.04 kg/da) ve 

Stv 468 (140.02 kg/da) hat ve çeĢitlerinden, en düĢük değer ise ÇG 9 (101.45 kg/da) hattından elde 

edilmiĢtir.  

Denemede yer alan hat ve çeĢitlerin çırçır randımanı değerlerinin % 39.15 ile 41.85 arasında 

değiĢtiği, bu özellik bakımından hat ve çeĢitler arasında istatistiki önem düzeyinde bir farklılığın 

elde edilemediği görülmektedir (Çizelge 1).  GW-Teks (% 41.85), Stv 468 (% 41.73),  STTLX06-5-

47 (% 41.70), STCD06-4-20 (% 41.51) hat ve çeĢitlerinin çırçır randımanı değerlerinin diğer hat ve 

çeĢitlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Çizelge 1. Pamuk hat ve çeĢitlerinin kütlü pamuk verimi, lif verimi, çırçır randımanı, lif  

                  uzunluğu ve lif inceliği ortalama değerleri ve oluĢan gruplamalar  

ÇeĢit/Hat 

 

 

Kütlü 

Pamuk 

Verimi 

(kg/da) 

 

Lif  Verimi 

(kg/da) 

 

Çırçır 

Randımanı 

(%) 

 

Lif Uzunluğu 

(mm) 

 

 

Lif Ġnceliği 

(mic) 

 

 

1. TCDTLX06-1-68 305.36 121.24 39.70 28.72  bc 4.67  a-e 

2. MTLX06-5/2-27 321.21 130.84 40.86 27.69  cd 4.46  b-f 

3. MSR06-2-1 273.59 110.38 40.29 27.97  cd 4.66  a-e 

4. STTHQ06-12-51 331.40 132.84 40.17 27.63  cd 4.81  a-d 

5. SST06-3/2-22 302.16 122.84 40.69 27.14  cd 4.87  a-c 

6. SST06-1-26 316.82 126.51 39.90 28.92  bc 4.18  ef 

7. TCDTHQ06-10/2-58 283.04 110.01 39.15 27.36  cd 4.54  a-e 

8. TSPXTLX06-1-75 266.29 105.18 39.42 26.71   d 4.95  ab 

9. STTLX06-5-47 361.09 151.04 41.70 24.67   e 4.94  abc 

10. SST06-3-24 330.43 136.44 41.42 28.34  b-d 4.88  abc 

11. STCD06-4-20 308.04 127.67 41.51 28.57  b-d 4.87  abc 

12. STTLX06-9-44 252.98 102.02 40.47 26.99  cd 5.01   a 

13. SST-8 294.79 118.24 40.10 28.37  b-d 4.85  abc 

14. SC-9-2 314.88 127.50 41.05 28.02  cd 4.81  a-d 

15. SET-34 280.43 109.99 39.28 30.21   ab 4.49  b-f 

16. STV 468 (Kontrol) 334.90 140.02 41.73 28.88  bc 4.43  c-f 

17. TCDTSPX06-4/2-62 301.19 120.14 39.80 27.59  cd 4.71   a-d 

18. ADN P 01 (Kontrol) 394.49 157.47 39.91 27.79  cd 4.69  a-e 

19. GW-TEKS (Kontrol) 268.30 112.18 41.85 28.76  bc 4.00  f 
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20. ÇG 9 260.42 101.45 39.45 31.12   a 4.31  def 

Ortalama 305.08 123.20 40.42 28.07 4.66 

CV (%) 22.10 21.50 3.41 4.84 7.72 

LSD ( 0,05)  

 

Ö.D ÖD ÖD 1.93** 0.51** 

 

 

Lif uzunluğu bakımından hat ve çeĢitler arasında %1 önem düzeyinde istatistiki farklılıkların 

bulunduğu belirlenmiĢtir (Çizelge 1). Genotiplerin lif uzunluğu değerlerinin 24.67 ile 31.12 mm 

arasında değiĢtiği,  ÇG 9 (31.12 mm) ve SET 34 (30.21 mm) hatlarının yüksek lif uzunluğu 

değerlerine sahip oldukları, en düĢük değerin ise STTLX06-5-47 (24.67 mm) hattından elde edildiği 

Çizelge 1‘den izlenebilmektedir.  

Denemede yer alan hat ve çeĢitlerin lif inceliği değerlerinin 4.00 ile 5.01 mic. arasında değiĢim 

gösterdiği,  hat ve çeĢitler arasında %1 önem düzeyinde istatistiki farklılıkların bulunduğu 

görülmektedir (Çizelge 1). GW Teks kontrol çeĢidi (4.00 mic.) en ince lif değerine sahip çeĢit 

olarak belirlenirken, en yüksek değer STTLX06-9-44 (5.01 mic.) hattından elde edilmiĢtir. Diğer 

hat ve çeĢitler bu değerler arasında yer almıĢtır.  

ÇalıĢmada incelenen özelliklerden lif kopma dayanıklılığı, lif kopma uzaması, lif üniformite oranı, 

kısa lif oranı ve lif olgunluğuna ait ortalama değerler ve LSD (0.05) testine göre oluĢan gruplamalar 

Çizelge 2‘ de verilmiĢtir.  

 

Çizelge 2. Pamuk hat ve çeĢitlerinin lif kopma dayanıklılığı, lif kopma uzaması, lif üniformite  

                 oranı, kısa lif oranı ve lif olgunluğu  

ÇeĢit/Hat 

 

Lif Kopma 

Dayanıklılığı 

(g/tex) 

Lif Kopma 

Uzaması 

(%) 

Lif 

Uniformite 

Oranı  

(%) 

Kısa Lif 

Oranı 

 

Lif 

Olgunluğu 

1. TCDTLX06-1-68 31.82 a-f 7.42 a-e 82.37 a-f  10.08 0.91 

2. MTLX06-5/2-27 29.87 d-g 7.77 ab 81.50 def 11.23 0.91 

3. MSR06-2-1 30.52 bg 6.70 def 82.12  b-f 10.93 0.90 

4. STTHQ06-12-51 30.72 bg 6.62 ef 82.27  a-f 10.90 0.91 

5. SST06-3/2-22 29.75 dg 6.77 c-f  80.35  ef 11.80 0.91 

6. SST06-1-26 33.05 ab 7.07 b-f 82.90 a-f 10.30 0.89 

7. TCDTHQ06-10/2-58 29.20 fg 6.95 c-f 80.15  f 11.05 0.90 

8. TSPXTLX06-1-75 29.37 eg 7.40 a-e 81.17  ef 10.83 0.92 

9. STTLX06-5-47 28.45  g 7.25 b-f 80.07  f 12.18 0.92 

10. SST06-3-24 29.80 d-g 7.05 b-f 83.57  a-e 11.15 0.91 

11. STCD06-4-20 29.07 fg 7.50 a-d 83.15  a-f 8.65 0.91 

12. STTLX06-9-44 31.10 a-g 7.25 b-f 84.87  abc  9.23 0.92 

13. SST-8 32.67 abc 7.00 b-f 85.00  ab  9.60 0.92 

14. SC-9-2 30.70 b-g 7.45 a-d  81.70  c-f 10.60 0.91 

15. SET-34 32.15 a-e 6.95 c-f 84.60   a-d 9.33 0.90 

16. STV 468 (Kontrol) 32.17 a-d 7.52 abc 85.10   ab  9.15 0.91 

17. TCDTSPX06-4/2-62 31.45 a-f 7.30 a-f 83.12  a-f 9.83 0.91 

18. ADN P 01 (Kontrol) 30.17 c-g 8.07 a 81.52  def 10.85 0.92 

19. GW-TEKS (Kontrol) 33.75 a 7.05 b-f 84.47  a-d  9.18 0.89 

20. ÇG 9 32.85 abc 6.55 f 85.42  a  9.50 0.90 

Ortalama 30.93  7.18 82.77  10.31 0.90 

CV (%) 6.36 7.93 2.74 15.32 2.22 

LSD ( 0,05)  2.79** 0.81* 3.22** ÖD ÖD 
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Lif kopma dayanıklılığı bakımından hat ve çeĢitler arasında %1 önem düzeyinde istatistiki 

farklılıkların bulunduğu ve lif kopma dayanıklılığı değerlerinin 28.45 ile 33.75 g/tex arasında 

değiĢtiği görülmektedir (Çizelge 2). Bu özellik bakımından en yüksek değerler sırasıyla GW Teks 

(33.75 g/tex), ÇG 9 (32.85 g/tex), SST-8 (32.67 g/tex), Stv 468 (32.17 g/tex) ve SET 34 (32.15 

g/tex) hat ve çeĢitlerinden, en düĢük değer ise STTLX06-5-47 (28.45 g/tex) hattından elde 

edilmiĢtir. 

Lif kopma uzaması bakımından genotipler arasında %1 önem düzeyinde istatistiki farklılıkların 

bulunduğu görülmektedir (Çizelge 2). Hat ve çeĢitlerin lif kopma uzaması değerleri % 6.55 - 8.07 

arasında değiĢim göstermiĢtir. En yüksek değer ADN P 01 (% 8.07),  MTLX06-5/2-27 (% 7.77), 

Stv 468 (% 7.52), SSTCD06-4-20 (% 7.50) hat ve çeĢitlerinden elde edilirken, en düĢük değer ise 

ÇG 9 (% 6.55) hattından elde edilmiĢtir.   

Lif üniformite oranı değerleri % 80.07 ile 85.42 arasında değiĢim göstermiĢ, hat ve çeĢitler 

arasındaki farklılığın %1 düzeyinde önemli olduğu görülmüĢtür. Lif üniformite oranı değeri yönü 

ile ÇG 9 (% 85.42), Stv 468 (% 85.10), SST-8 (% 85.00), STTLX06-9-44 (% 84.87), GW Teks (% 

84.47)  hat ve çeĢitlerinin diğerlerine göre daha üstün oldukları belirlenmiĢtir.  

Denemede yer alan hat ve çeĢitler arasında kısa lif oranı bakımından önemli bir farklılığın olmadığı 

görülmektedir (Çizelge 2). Kısa lif oranı değerleri 8.65 ile 12.18 arasında değiĢim göstermiĢtir. 

STCD06-4-20 (8.65), Stv 468 (9.15), GW Teks (9.18), STTLX06-9-44 (9.23) ve SET-34 (9.33) hat 

ve çeĢitlerinin diğerlerine göre daha düĢük kısa lif indeksi değerlerine sahip oldukları görülmüĢtür.  

Lif olgunluk oranı 0.89 ile 0.91 arasında değiĢim göstermiĢtir. Tüm genotiplerin lif olgunluk oranı 

değerlerinin 0.89 ve üzerinde olduğu, ancak hat ve çeĢitler arasındaki farklılığın önemli olmadığı 

görülmektedir (Çizelge 2).   
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ABSTRACT 

Vitamin E, vitamin C, vitamin A, and also its provitamin β-carotene as well as selenium and 

phenolic compounds among antioxidants increases defensive abilities of cell in proper way. 

Medicinal and aromatic plants such as a natural antioxidants as a safe antioxidant can considerably 

impact the increase of reactive antioxidant potential of the organism. The purpose of this study was 

to investigate on antioxidant activity of upper, middle, and lower leaves of garden thyme. The trial 

was conducted at the field and laboratory of the Agronomy and Biology Departments of Urmia 

University, Urmia, West Azerbaijan, Iran, in three replication, during 2015-2016. In the trial some 

antioxidant properties of the plant leaves such as total phenolic content, total flavonoid content, 

DPPH, nitric oxide radical scavenging activity, super oxide radical scavenging activity and chain-

breaking activity were investigated. According to the result, total phenolic content (mg gallic acid/g 

DW), total flavonoid content (mg quercetin/g DW), DPPH (%), super oxide radical scavenging 

activity (%), nitric oxide radical scavenging activity (%) and chain-breaking activity (-Abs-3 

/min/mg extract) were changed between 34.03-38.85 mg gallic acid/g DW, 0.58-0.62 mg 

quercetin/g DW, 68.46-78.85 %, 22.27-26.69 %, 18.50-21.47 % and 30.71-34.21 -Abs-3 /min/mg 

extract, respectively. In conclusion, in terms of antioxidant activity, the upper leaves is more 

accepted than others; as well as in second place middle leaves is better than lower leaves. 

Keywords: Thyme, antioxidant activity, DPPH radical scavenging activity, chain-breaking activity. 

1. INTRODUCTION 

Garden thyme (Thymus vulgaris L.) is a flowering and perennial plant belonging to the Lamiaceae 

family. It is native to Europe and the Mediterranean basin and adaptable to a wide range of 

environmental conditions. It is growing up to 15-30 cm tall by 40 cm wide. The plant leaves are 

terribly little, usually 2.5 to 5 mm long and vary significantly in form and hair covering, depending 

on the variety, with every species having a rather completely different scent. The dried product 

should be processed to get rid of the leaves from the stems, and so sieved to get rid of dirt and to 

provide a consistent product (Brickell, 2008). Garden thyme is an aromatic and medicinal plant of 

increasing economic importance in Europe, Asia, North Africa and North America. Essential oil of 

the plant has been reported to be one of top 10 of essential oils (Maghdi and Maki, 2003; Stahl-

Biskup and Sáez, 2002). 

The pharmacological properties of the plant and of its different extracts, in particular the essential 

oils, has been thoroughly studied and afforded the many industrial mainly as food and cosmetic 

additive (Sacchetti et al., 2005) and medical applications (Maghdi and Maki, 2003). The oil was 

reported to have antimicrobial (bacteria and fungi) (Cetin et al., 2011), expectorant (Büechi et al., 

2005) activities, most of which are mediated by thymol and carvacrol. Antispasmodic (Begrow et 

al., 2010) as well as antioxidant (Haraguchi et al., 1996) activities were also reported for the 

alcoholic extract of the plant. 

The negative effects of oxygen are due to the formation and activity of number of chemical 

compounds, known as reactive oxygen species (ROS). Reactive oxygen species is a collective term 

mailto:gulenozyazici@siirt.edu.tr
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that includes all reactive forms of oxygen, including both oxygen radicals and several non-radical 

oxidizing agents that participate in the initiation and/or propagation of chain reaction (Shivkumar, 

2011). The action of free radicals can, however, is blocked by antioxidant substances which 

scavenge the free radicals and detoxify the organism. The effort to reduce the free radical oxidation 

in food matrix has increased by the addition of potential antioxidants, below the consumable limit. 

The use of plant extracts as natural antioxidants has received increased interest due to the concerns 

on negative health effects developed by the use of synthetic antioxidants (Hillmann, 2010). 

Synthetic antioxidants such as butylated hydroxytoluene (BHT) and butylated hydroxyanisole 

(BHA) are highly volatile and instable at elevated temperature. The strict legislation on the use of 

synthetic food additives, carcinogenic nature of some synthetic antioxidants, and consumer 

preferences have shifted the attention of manufacturers from synthetic to natural antioxidants. Most 

of these natural antioxidants come from fruits, vegetables, spices, grains, and herbs. Also, due to 

toxicological concerns of synthetic antioxidants (Nakatani, 2000), phenolic compounds in plants 

were used to minimize or retard lipid oxidation in lipid-based food products. Fruits, vegetables and 

medicinal herbs are the richest sources of antioxidant compounds such as Vitamin A, C, E, 

betacarotene and important minerals (Sies et.al., 1992). In addition, the call for sustainable source 

and also the environmentally friendly production is forcing the food industry to move in that 

direction (Berger, 2009).  

Because antioxidants fluctuate with growth parameters and environmental factors, these remedies 

were evaluated in relation to the effect of plant part, life form and growing condition on the level of 

activity (McCune and Johns, 2007). There is no paper has been written about the leaves antioxidant 

activity in different part of garden thyme. The chief goal of the submitted work was to investigate 

the effect of leaves harvest from different part of the plant under Urmia condition, West Azerbaijan, 

Iran. The extracts of garden thyme leaves were investigated to define the total amount of phenol, 

flavonoid, Chain-breaking activity (CBA), DPPH radical scavenging activity, nitric oxide radical 

inhibition assay, and super oxide radical scavenging activity. 

2. MATERIALS and METHODS 

The trial was conducted at the experimental fields (37.53° N, 45.08° E, and 1320 m), green house of 

the Agronomy Department, Faculty of Agriculture and the Lab of Biology Department, Urmia 

University, during 2015-2016, prepared in three replications with plots of an area of 4 m
2
. The land 

was plowed at the optimum moisture level (field capacity) and leveled. Phosphorus and Potassium 

fertilizers were applied at pre sowing time in autumn, according to soil analysis and farrowed in 50 

cm. The seeds for sowing were obtained from Turkey. Sowing was done in green house at the 

Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Urmia University, during the period from 16. 

03. 2015 till 03.05.2015. The seeds were sowed in plastic pots filled with soil, sand, and peat moss 

substrate as a material to germination. After sowing was irrigated regularly depending on weather 

conditions and development stage of plants. Seedlings were  removed and planted in the 

experimental field. Nitrogen fertilizer was used in planting time, and vegetative phase according to 

soil analysis. Irrigation was conducted depending on plants need. Harvestings were done in 50% 

flowering. To investigate antioxidant activity of the leaves in different part of garden thyme, 

harvestings were done from top, middle, and low of the plant.  

2.1. Preparation of extracts 

Fresh leaves of garden thyme were cut into small pieces and dried at room temperature in shadow. 

The dried plant materials were powdered with a grinder. Methanol used as extraction solvent. 

Extraction procedure involved the addition of 25 mL solvent to 2 g sample and shaking the samples 

for 60 min at low speed and then the extract was passed through Whatman filter paper No.1 

(Whatman Ltd., England). Extraction was performed twice more with magnetic stirring for 60 min. 
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The solutions were sealed and stored at 4 °C until experiments in the dark. Light exposure was 

avoided during the extraction process (Farnad et al., 2014).               

2.2. Total phenolic content determination 

Total phenolic contents (TPC) of extracts were estimated with the Folin-Ciocalteu colorimetric 

method described previously (Kahkonen et al., 1999) with a little modification. Folin Ciocalteu‘s 

phenol reagent (1 mL) and 10 % w/v Na2CO3 (1 mL) were added to sample extract (10 μL ) and the 

mixture reaction was incubated in the dark for 60 min. The absorbance of the reaction mixture was 

then measured at 750 nm. TPC were expressed in terms of g Gallic acid equivalents/ 100 g thymus 

vulgaris powder (The calibration equation for Gallic acid: y= 0.0415x- 0.0163). 

2.3. Determination of total flavonoid content (TFC) 

Total flavonoid contents (TFC) of extracts were estimated with aluminum chloride colorimetric 

method described previously (Youngjae et al., 2007) with a little modification. 10 μl of extract was 

diluted with 1 mL of deionized water. Then 0.075 mL of 5 % NaNO2 was added to this mixture, 

which was allowed to stand for 5 min at room temperature, and 0.15 mL of 10 % AlCl3 6H2O was 

added. The mixture was allowed to stand for 6 min at room temperature, and 0.5 mL of 1 mol/L 

NaOH was added, and the total volume was made up to 3 mL with deionized water. The absorbance 

of the solution was measured immediately at 510 nm. TFC were expressed in terms of g quercetin 

equivalents/100 g Peppermint powder (The calibration equation for Gallic acid: y= 0.0772x- 

0.0084). 

2.4. Determination of DPPH radical scavenging activity 

The free radical scavenging activity of plant extracts were determined by slight medications of the 

method described previously (Hatano, et al., 1988). 10 μL of the extract was added to a 2 mL of 

DPPH (1,1-diphenyl 2-picryl hydrazyl). The solution was incubated for 30 min in the dark at room 

temperature. After the incubation, the mixture absorbance was measured at 517 nm. The DPPH 

radical scavenging activity was calculated according to the following formula: 

              Percentage inhibition: [(A blank – A sample) / A blank] × 100 

2.5. Determination of nitric oxide radical scavenging activity 

Nitric oxide radical inhibition can be estimated by the use of Griess Ilosvay reaction (Garrat, 

1964).In this investigation, Griess Ilosvay reagent is modified by using naphthyl ethylene diamine 

dihydrochloride (0.1 % w/v) instead of 1-naphthylamine (5 %). The reaction mixture (3 mL) 

containing sodium nitroprusside (10 mM, 2 mL), phosphate buffer saline (0.5 mL) and thymus 

vulgaris leaves extracts (10 μl) was incubated at 25 C for 150 min. After incubation, 0.5 mL of the 

reaction mixture was mixed with 1 mL of sulfanilic acid reagent (0.33 % in 20 % glacial acetic 

acid) and allowed to stand for 5 min to complete diazotization. Then, 1 mL of naphthyl ethylene 

diamine dihydrochloride was added, mixed and allowed to stand for 30 min at 25 C. A pink colored 

chromophore was formed in diffused light. Gallic acid and ascorbic acid were used as positive 

controls. The absorbance of these solutions was measured at 540 nm against the corresponding 

blank solutions. The nitric oxide radical scavenging activity was calculated according to the 

following formula:  

              %Nitric oxide scavenging activity = (A blank – A sample)* 100/ A sample 

2.6. Chain-breaking activity (CBA) 

The Chain-breaking activity was based on the method of Brand-Williams et al., (1995) with slight 

modification. The Chain-breaking activity was expressed by the reaction rate k and calculated by 

the following equation: Abs
-3

 - Abs0 
-3

 = -3kt 
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Where Abs0 is initial absorbance, Abs is absorbance at increasing time, (t), and the reaction rate 

was expressed as k. Antioxidant activity was reported as (-Abs
-3

 /min/mg extract). 

2.7. Statistical analysis 

Statistical analysis of data obtained from the experiment according to the randomized blocks trial 

design JUMP were evaluated using the package program. The differences between the averages of 

the LSD test grouped by. 

3. FINDINGS and DISCUSSION 

3.1. Total phenols content: In the research, difference between different part of garden thyme for 

total phenols content was not statistically significant. Total phenols content was changed between 

34.03 mg Gallic acid/g DW 38.85 mg Gallic acid/g DW (Figure 1). Several studies showed a 

correlation between antioxidant activity and phenolic and flavonoid contents (Luximon-Ramma et 

al., 2002). Phenolic compounds act as antioxidants, because of the reactivity of the phenol moiety. 

This capacity is depended mainly on their phenolic composition. It is illustrious that the compounds 

contribute to quality and nutritional value in terms of changing color, taste, aroma, and flavor (Vaya 

et al, 1997). Kruma et al (2008), indicated that total phenolic compounds in Latvian thyme were 

74.96 mg/g.  

 

                             Figure 1. Mean comparison of total phenols content (mg Gallic acid/g DW)  

                             from different part of garden thyme  

3.2. Total flavonoids content: In the study, differences between different part of garden thyme for 

total flavonoids content were found as statistically not significant. Total flavonoids content was 

changed between 0.58 mg quercetin/ g DW- 0.62 mg quercetin/ g DW (Figure 2). Flavonoids are a 

large group of naturally occurring polyphenols, which have been estimated to be present in human 

diet with an average of 23 mg/day (Hertog et al., 1993). Koldas et al., (2015), indicated that total 

flavonoids content in oregano was 35.25 (mg quercetin/ g DW). Kruma et al (2008), reported that 

total flavonoids content in Latvian thyme were 0.376 mg/g in extracted with methanol.  
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          Figure 2. Mean comparison of total flavonoids content (mg quercetin/ g DW) 

                            from different part of garden thyme  

3.3. DPPH radical scavenging activity (%): There were statistically significant differences among 

different part of garden thyme for DPPH radical scavenging activity content. The highest DPPH 

radical scavenging activity (%) was recorded in the top part leaves (78.85 %) and the lowest was 

related to low part leaves (68.46 %) (Figure 3). The use of the DPPH assay provides an easy and 

rapid way to evaluate antioxidants by spectrophotometry, so it can be useful to assess various 

products at a time (Huang et al., 2005). Free radicals may cause many disease conditions such as 

heart diseases and cancer (Javanmardi et al., 2003). Farnad et al., (2014) reported that the highest 

antioxidant properties of peppermint (Mentha piperita) in methanol extract was 66.98 %. 

 

                             Figure 3. Mean comparison of DPPH radical scavenging activity (%)          

                             from different part of garden thyme  

3.4. Super oxide radical scavenging activity (%): In terms of super oxide radical scavenging 

activity content, statistically significant difference was found between different parts of the garden 

thyme. The highest super oxide radical scavenging activity (%) was observed at the middle part 

leaves (26.69 %), whereas the lowest amount was recorded to the top part leaves (22.27 %) (Figure 

4). It is generally known that the antioxidant activities of putative antioxidants involves various 
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mechanisms (Diplock et al., 1998). There are several methods for the generation of superoxide 

radical in vitro conditions (Jing and Zhao, 1995). 

 

 

Figure 4. Mean comparison of super oxide radical scavenging activity (%)  

                         from different part of garden thyme  

3.5. Nitric oxide radical scavenging activity (%): Nitric oxide radical scavenging activity was 

changed between 18.5 % - 21.47 %. In the study, differences between different part of garden 

thyme for nitric oxide radical scavenging activity were found as statistically not significant (Figure 

5). Studies have demonstrated the link between the anti-inflammatory and anti-nociceptive, and 

antioxidant activities of the plants. For example, nitric oxide (NO) is produced/released under the 

action of inflammatory stimuli. Inhibition of ROS leads to the reduction of NO production 

(Olszanecki et al., 2002). 

 

 

                            Figure 5. Mean comparison of nitric oxide radical scavenging activity (%)  

                            from different part of garden thyme  
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3.6. Chain-breaking activity: As a result of the analysis of variance analysis, there was no 

statistically significant difference between the different parts of the garden thyme in terms of chain-

breaking activity. Chain-breaking activity was determined as 30.71 (-Abs-3 /min/mg extract)  in the 

lower leaves, 31.13 (-Abs-3 /min/mg extract)  in middle leaves and 34.21 (-Abs-3 /min/mg extract)  

in the upper leaves (Figure 6). Plant extracts proved effective in blocking the peroxidation process 

in both phases by scavenging free radicals, by inhibiting catalysis by iron, and through chain-

breaking activity (Cervato et al., 2000). 

 

                             Figure 6. Mean comparison of chain-breaking activity (-Abs-3 /min/mg extract)   

                             from different part of garden thyme  

4. RESULT 

According to the results of the research, total phenol, total flavonoid, nitric oxide radical scavenging 

activity and chain-breaking activity were not statistically different between different parts of the 

garden thyme. In conclusion, in terms of DPPH and super oxide radical scavenging activity, the 

upper leaves is more accepted than others; as well as in second place middle leaves is better than 

lower leaves. 
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SĠĠRT KOġULLARINDA KĠġNĠġ ÇEġĠT, HAT VE POPULASYONLARININ 

AGRONOMĠK VE KALĠTE ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ
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ÖZET: Bu araĢtırma, Siirt koĢullarında bazı kiĢniĢ (Coriandrum sativum L.) çeĢit, hat ve 

populasyonlarının agronomik ve kalite özelliklerini belirlemek amacıyla 2016-2017 vejetasyon 

döneminde yürütülmüĢtür. AraĢtırmada; Hat Telci kiĢniĢ hattı, Siirt ve Irak populasyonları ile 

Arslan, Gürbüz, Gamze, Erbaa, Kudret-K, Pel-Mus kiĢniĢ çeĢidi bitkisel materyal olarak 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmada deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak 

kurulmuĢtur. ÇalıĢmada; çıkıĢ süresi (gün), ilk çiçeklenme süresi (gün), % 50 çiçeklenme süresi 

(gün), vejetasyon süresi (gün) gibi fenolojik gözlemler ile bitki boyu, dal sayısı, Ģemsiye sayısı, ana 

Ģemsiyede Ģemsiyecik sayısı, biyolojik verim, tohum verimi, hasat indeksi, bin meyve ağırlığı, 

uçucu yağ oranı, uçucu yağ verimi gibi tarımsal özellikler incelenmiĢtir. Ġncelenen tüm parametreler 

bakımından genotipler arasında istatistiki anlamda önemli farklılıklar belirlenmiĢtir. AraĢtırma 

sonucuna göre genotiplerin; çıkıĢ süresi 17-23 gün, ilk çiçeklenme süresi 135-144 gün, % 50 

çiçeklenme süresi 145-154 gün, vejetasyon süresi 196-220 gün, bitki boyu 39.0-78.4 cm, dal sayısı 

6.31-9.52 adet, Ģemsiye sayısı 6.75-18.00 adet/bitki, ana Ģemsiyede Ģemsiyecik sayısı 4.25-5.75 

adet, biyolojik verim 350.31-705.59 kg da
-1

, tohum verimi 103.5-184.6 kg da
-1

, hasat indeksi % 

18.88-31.23, bin meyve ağırlığı 6.75-12.55 g, uçucu yağ oranı % 0.26-0.61, uçucu yağ verimi 0.30-

0.90 L da
-1

 arasında değiĢim gösterdiği saptanmıĢtır. Bu sonuçlara göre, Siirt ili iklim ve toprak 

koĢullarında; meyve ve uçucu yağ verimi amacıyla Gamze kiĢniĢ çeĢidinin yetiĢtirilmesi 

önerilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: KiĢniĢ, meyve verimi, biyolojik verim, hasat indeksi 

ABSTRACT: This research was carried out to determine agronomic and quality characteristics of 

some coriander (Coriandrum sativum L.) cultivar, line, and populations during 2016-2017 

vegetation period under Siirt conditions.  Hat Telci line, Siirt and Irak populations, and Arslan, 

Gürbüz, Gamze, Erbaa, Kudret-K, and Pel-Mus coriander cultivars were used as plant material. In 

the research, the trial was set up according to randomized complete blocks experimental design with 

four replicates. In the study, phenological parameters such as; number of days to germination, to 

first flowering, to 50% flowering and vegetation period, plant length, number of branches, number 

of umbels, number of umbellates, biological yield, seed yield, harvest index, thousand fruit weight, 

essential oil content, essential oil yield and essential oil components were investigated. Statistically 

significant differences were observed between genotypes in terms of all parameters examined. 

According to the result, germination time (day), first flowering time (day), 50% flowering time 

(day), vegetation period (day), plant height, number of branches, number of umbels, number of 

umbellates, biologic yield, fruit yield, harvest index, thousand fruit weight, essential oil rate, 

essential oil yield were changed between 17.0-23.0 (day), 135-144 (day), 145-154 (day), 196-220 

(day), 39.0-78.4 cm, 6.31-9.52 number, 4.25-5.75 number,  3500.3-7055.90 kg    ha
-1

, 1035.0-

1846.0 kg ha
-1

, 18.88-31.23%, 6.75-12.55 g, 0.26-0.61%,  3.0-9.0 L ha
-1

 respectively. According to 

these results, under the climate and soil conditions of Siirt; "Gamze" coriander cultivar was 

suggested for fruit and essential oil yield. 

Keywords: Coriander, fruit yield, biological yield, harvest index, essential oil rate, linalool. 

                                                           
1: Bu çalıĢma; Siirt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilen ikinci yazara ait Yüksek Lisans Tez çalıĢmasının bir 

bölümünden üretilmiĢtir.  
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1. GĠRĠġ 

Türkiye, üç fitocoğrafik bölgede (Akdeniz, Ġran-Turan ve Avrupa-Sibirya) yer alması nedeniyle çok 

sayıda tıbbi ve aromatik bitkiyi bünyesinde barındırmakta ve aynı zamanda birçok bitkininde gen 

merkezi konumundadır.  Bu bitkilerden biri olan kiĢniĢ bitkisi (Coriandrum sativum L.) 3000‘den 

fazla tür ve yaklaĢık 300 cinsi barındıran Apiales takımının Umbelliferae familyasına ait, dünya 

çapında mutfaklarda en çok kullanılan baharatlardan biridir (Asgarpanah ve Kazemivash, 2012).  

KiĢniĢ, doğu Akdeniz kökenlidir ve Afrika, Avrupa ve Asya‘da yaygın olarak yetiĢtirilmektedir 

(Laribi ve ark., 2015). Çok eski zamanlardan beri halk arasında ilaç ve baharat olarak kullanılan, 

ülkemizde aĢotu, kinzi, kiĢniĢ, kuzbere gibi isimlerle bilinen bitki, uluslararası ticarette büyük 

öneme sahiptir (Albayrak ve ark., 2012, Bahadırlı ve ark., 2016).  

Tek yıllık bir bitki olan kiĢniĢ, Akdeniz ülkelerinde doğal olarak yetiĢme alanı bulmaktadır. 

Coriandrum sativum L. var. vulgare Alet. büyük taneli, C. sativum L. var. microcarpum D.C. küçük 

taneli kiĢniĢ  olarak bilinmekte olup, ülkemizde Mardin, Gaziantep, Burdur, Erzurum, Denizli gibi 

illerde (Akgül 1993), yetiĢme alanı bulmakta ve dünyada Ġtalya, Hindistan, Fas, Rusya, Macaristan, 

Romanya, Bulgaristan, Pakistan, Meksika, A.B.D., Hollanda ve Japonya'da tarımının yapıldığı 

bilinmektedir (Hornok, 1992, Albayrak ve ark., 2012). Ülkemizde 2012 yılında 11 da alanda 1 ton 

olan üretimi, 2017 yılında 410 da alanda 29 tona yükselmiĢtir (Anonim, 2018a).  

KiĢniĢ bitkisinin yeĢil yaprakları salatalarda, çorbalarda ve soslarda kullanılırken, meyveleri 

gıdalara aroma kazandırmak amacıyla kullanılmaktadır (Beyzi ve GüneĢ, 2017, UlutaĢ Deniz ve 

ark., 2017). KiĢniĢ eksraktlarının ve biyoaktif fitokimyasalları antioksidan, antikanser, analjezik, 

antiinflamatuvar ve antidiabetik, antiepileptik, anksiyete, nöroprotektif olmak üzere geniĢ bir 

yelpazedeki biyolojik aktivitelere sahip olduğu yapılan çalıĢmalar ile bildirilmiĢtir (Prachayasittikul 

ve ark., 2018). KiĢniĢ bitkisi ile farklı ekolojilerde genotip, bitki sıklığı, ekim zamanı, azotlu ve 

fosforlu gübre ihtiyaçlarını belirlemek için çalıĢmalar yürütülmüĢ ve yürütülmeye devam 

edilmektedir (Demircan, 1997; Kırıcı ve ark., 1997; Karaca ve Kevseroğlu, 2001; Gök, 2011; 

Tunçtürk, 2011; Erdoğdu, 2012; Yurum, 2012; Sağlam ve Yaver, 2012; Yaver ve Sağlam, 2013; 

Gücük, 2014; Ġnan ve ark., 2014; Kalkan, 2016; Ġzgi, 2017) 

Ġlaç sanayi, sekonder metabolit içeriği ve kalitesi yüksek standart ürün istemektedir. Ġlaç sanayi için 

istenilen standartlarda ve yeterli miktarda kaliteli ürün doğadan toplanarak değil ancak bu bitkilerin 

yetiĢtiriciliğinin yapılması ile mümkündür. Tıbbi bitkilerin tarımının yaygınlaĢtırılabilmesi için 

nitelikli tohumluk kullanımı önemli rol oynamaktadır. Bu çalıĢma, son altı yıldır üretim alanının 

arttığı gözlenen kiĢniĢ bitkisine ait tescilli 6 kiĢniĢ çeĢidi ile 1 hat, 2 kiĢniĢ populasyonu olmak 

üzere toplam 9 genotipin Siirt ili ekolojik Ģartlarındaki performanslarının belirlenmesi amacıyla 

yürütülmüĢtür.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

2.1.1. AraĢtırmanın bitkisel materyali  

AraĢtırmada, bitki materyali olarak; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi‘nden temin edilen Arslan 

ve Gürbüz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi‘nden temin edilen Kudret-K ve Pel-Mus, 

Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü‘nden temin edilen Gamze ve Erbaa tescilli kiĢniĢ çeĢitleri, 

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi‘ne ait Hat Telci genotipi ile Siirt ve Irak menĢeli 2 

populasyon kullanılmıĢtır. 

2.1.2. AraĢtırma yerinin toprak özellikleri 

AraĢtırmada, tarla denemesi kurulmadan önce 0-20 cm derinlikten alınan ve analizi yapılan 

toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 1‘de verilmiĢtir. Tablo 1 incelendiğinde; 
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araĢtırma alanı topraklarının killi bünyeli, hafif alkalin karakterli olduğu; tuzluluk problemi 

bulunmayan araĢtırma topraklarının, kireç içeriğinin orta kireçli, organik madde ve alınabilir P 

kapsamının az, alınabilir K içeriklerinin ise çok yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiĢtir (Tablo 1). 

Tablo 1. AraĢtırma yeri topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri (0-20 cm)
*
 

 Toprak özelliği Birim Değeri 

 Kum % 7.90 

 Kil % 55.84 

 Silt % 36.26 

 pH  7.98 

 Elektriksel iletkenlik (EC) mS/cm 0.363 

 Kireç (CaCO3) % 13.0 

 Organik madde % 1.31 

 Alınabilir fosfor (P) ppm 7.47 

 Alınabilir potasyum (K) ppm  380 
*Analizler, Siirt Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Laboratuvarı‘nda yapılmıĢtır. 

 

2.1.3. AraĢtırma yerinin iklim özellikleri 

Siirt‘te karasal iklim hüküm sürmekte ve dört mevsim en belirgin özellikleriyle yaĢanmaktadır. 

Doğu ve kuzey bölgelerinde kıĢlar daha sert ve yağıĢlı, güney ve güneybatı bölgelerinde ılık geçer. 

Yazları sıcak ve kuraktır (Anonim, 2005). AraĢtırmanın yürütüldüğü yıllar (2016-2017) ve uzun 

yıllara ait iklim verileri Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

KiĢniĢ bitkisinin vejetasyon dönemi (Kasım 2016-Temmuz 2017)‘nde uzun yıllara ait ortalama 

sıcaklık değeri 13.3 
o
C iken, aynı ortalama sıcaklık araĢtırmanın yürütüldüğü vejetasyon döneminde 

13.5
 o

C olarak gerçekleĢmiĢtir. AraĢtırmanın yürütüldüğü yılda düĢen toplam yağıĢ miktarı 574.2 

mm, uzun yıllar ortalaması ise 658.2 mm olarak gözlenirken en yüksek yağıĢ Nisan ayında 

ölçülmüĢtür. Ortalama sıcaklık değeri araĢtırmanın yürütüldüğü yıl ile uzun yıllar ortalamaları ile 

paralellik arz etmektedir. AraĢtırma yılında (2016-2017) uzun yıllar ortalamasından daha az yağıĢ 

düĢmüĢtür (Tablo 2). 

Tablo 2. Siirt ili uzun yıllar (1938-2017) ve 2016-2017 vejetasyon dönemine ait bazı iklim verileri (Anonim, 

2018b)  

 Ortalama Sıcaklık (
o
C) Toplam YağıĢ (mm) 

 

 Aylar 2016-2017 Uzun Yıllar 2016-2017 Uzun Yıllar  

 
 Kasım 2016 10.4 10.4 56.8 81.4   

 Aralık 2016 3.3 4.8 116.2 94.4   

 Ocak   2017 3.0 2.6 46.4 96.8    

 ġubat  2017 2.7 4.2 29.0 97.5   

 Mart   2017 9.6 8.3 118.4 111.1 
 

 Nisan 2017  14.0 13.7 132.8 104.7   

 Mayıs 2017 19.5 19.3 74.6 62.0   

 Haziran 2017 26.9 26.0 0.0 8.7   

 Temmuz 2017 32.3 30.6 0.0 1.6   

 Ortalama 13.5 13.3 63.8 73.1   

 Toplam 121.7 119.9 574.2 658.2   
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2.2. Yöntem  

2.2.1. Tarla deneme tekniği ve uygulanan tarımsal iĢlemler 

AraĢtırmada tarla denemesi, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak 

kurulmuĢtur. Parsellerde sıra arası 30 cm olup, her parselde 4 sıra halinde ekim yapılmıĢtır. Parsel 

boyu 4 m, bir parsel alanı 4.8 m
2
 (1.2 m x 4 m); parseller ve bloklar arasında 1 m mesafe bırakılmıĢ 

olup, toplam deneme alanı 19.8 m x 19 m= 376.2 m
2
‘dir.  

Ekimden önce; toprak analizi sonuçlarına göre (Tablo 1), her parsele homojen miktarda olacak 

Ģekilde 6 kg da
-1

 saf P2O5 hesabıyla fosforlu gübre (Triple süper fosfat, % 43-44 P2O5)‘nin tamamı 

ekimden önce açılan sıralara banda uygulanmıĢtır. Ayrıca, toprak organik maddesine göre (Tablo 1) 

dekara 8 kg hesabıyla amonyum nitrat gübresi (% 33 N)‘nin yarısı ekim sırasında verilmiĢtir.  

Ekim iĢlemi; 16 Kasım 2016 tarihinde, çapa ile açılan sıralara dekara 2 kg ekim normu hesabıyla 

her parsele 9.6 g tohum ekilmiĢtir. Azotlu gübrenin kalan yarısı sapa kalkma döneminde 

uygulanmıĢ olup; denemenin ilk dönemlerinden itibaren ilkbaharda bakım iĢlemleri baĢlanmıĢtır. 

Yabancı ot mücadelesi, el ve çapa ile mekanik olarak yapılmıĢtır. Ġlkbahar yağıĢları yeterli olduğu 

için sulama yapılmamıĢtır. 

Hasat sırasında, her parselin baĢından ve sonundan 0.5 m‘lik kısım ile parsel kenarlarından birer 

sıra kenar tesiri olarak atılmıĢtır. Hasat iĢlemi, bitkilerde Ģemsiyelerin sarımsı-kahverengi olduğu 

dönemde yapılmıĢtır. 

2.2.2. Ġncelenen tarımsal özellikler 

AraĢtırmada, çıkıĢ süresi (gün), ilk çiçeklenme süresi (gün), % 50 çiçeklenme süresi (gün), 

vejetasyon süresi (gün) gibi fenolojik gözlemler ile bitki boyu (cm), dal sayısı (adet/bitki), Ģemsiye 

sayısı (adet/bitki), ana Ģemsiyede Ģemsiyecik sayısı (adet), biyolojik verim (kg da
-1

), tohum verimi 

(kg da
-1

), hasat indeksi (%), uçucu yağ oranı (%), uçucu yağ verimi     (L da
-1

) gibi özellikler 

YalçıntaĢ (1995) ve Telci ve ark. (2006) tarafından bildirilen esaslara göre belirlenmiĢtir. 

2.2.3. Verilerin değerlendirilmesi 

AraĢtırmadan elde edilen veriler, tesadüf blokları deneme desenine göre Jump paket programı 

kullanılarak varyans analizine tabii tutulmuĢtur. F testi sonuçlarına göre gruplar arasındaki 

farklılıklar Tukey çoklu karĢılaĢtırma testi ile belirlenmiĢtir (Açıkgöz ve Açıkgöz, 2001). 

3. BULGULAR VE TARTIġMA 

3.1. Fenolojik gözlemler 

AraĢtırmada fenolojik gözlemlere ait değerler Tablo 3‘te verilmiĢtir.  

Tablo 3. KiĢniĢ genotiplerinde belirlenen bazı fenolojik gözlemler (gün) 

    Genotipler     ÇıkıĢ süresi 
Ġlk çiçeklenme 

   süresi 

% 50 çiçeklenme 

süresi 
Vejetasyon süresi 

    Arslan 19.50 c 138.25 b 147.75 b 213.00 b 

    Erbaa 19.25 bc 140.50 cd 149.75 bc 220.00 d 

    Gamze 17.25 a 139.25 bcd 149.00 bc 219.00 c 

    Gürbüz 19.50 c 138.00 b 148.00 b 220.00 d 

    Hat Telci 22.25 d 141.00 d 151.00 c 219.00 c 

    Irak 19.00 bc 139.50 bcd 149.50 bc 219.00 c 

    Kudret-K 23.50 d  144.00 e 154.25 d 220.00 d 

    Pel-Mus 18.75 bc 138.00 b 148.50 b 219.00 c 

    Siirt 18.00 ab 135.50 a 145.00 a 196.00 a 

    Ortalama   19.67 139.33   149.19 216.11 

    Varyasyon katsayısı (%)   3.14 0.54  0.61 1.03 

 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 997 

Fenolojik gözlemlerden elde edilen değerler ile yapılan varyans analizi sonucunda genotipler 

arasında istatistiki olarak p<0.01 düzeyinde önemli farklılık bulunmuĢtur. En erken çıkıĢ süresi 

Gamze genotipinde tespit edilmiĢ olup onu Siirt populasyonu izlemiĢtir. En geç çıkıĢ ise Hat Telci 

ve Kudret-K genotiplerinde belirlenmiĢtir. Ġlk çiçeklenme süresi en kısa 135.5 gün ile Siirt 

populasyonunda, en uzun 144 gün ile Kudret-K çeĢitinde belirlenmiĢtir. % 50 çiçeklenme süresi ilk 

çiçeklenme ile benzerlik göstermektedir. Vejetasyon süresi en kısa 196 gün ile Siirt 

populasyonunda, en uzun 220 gün ile Erbaa, Gürbüz ve Kudret-K çeĢitlerinde belirlenmiĢtir (Tablo 

3).  

 

3.2. Bitki Boyu 

Genotipler arasında bitki boyu bakımından istatistiki olarak 0.01 önemlilik düzeyinde farklılık 

bulunmuĢtur. En yüksek bitki boyu genotiplerden Kudret-K (78.4 cm) ve Pelmus (75.9 cm) 

çeĢitlerinde belirlenmiĢ olmakla beraber, Erbaa (72.6 cm), Gamze (73.6 cm), Irak (70.9 cm) ve 

Gürbüz (67.9 cm) genotipleri ile aralarında istatistiki olarak fark bulunmamaktadır. En düĢük bitki 

boyu ise 39.0 cm ile Siirt populasyonunda belirlenmiĢtir (Tablo 4). Bitki boyu genotiplere bağlı 

olarak değiĢen bir özellik olmakla birlikte ekolojik faktörlerden ve tarımsal uygulamalardan 

etkilenebilmektedir. Bitki boyunun çeĢitlere göre değiĢiklik gösterdiği yapılan çalıĢmalarda da 

belirtilmiĢtir (Kan ve Ġpek, 2002; Uzun ve ark., 2010; Yurum, 2012; Gücük, 2014; Demir, 2015; 

Aydın, 2016; Kalkan, 2016; Yalçın, 2016). 

 

Tablo 4. KiĢniĢ genotiplerinde belirlenen bitki boyuna, dal sayısına, Ģemsiye sayısına, ana Ģemsiyede                

Ģemsiyecik sayısına,  biyolojik verim, tohum verimine iliĢkin ortalama değerler 

      

Genotipler 

 

      Bitki 

boyu 

 (cm)
**

 

 Dal sayısı 

   (adet)
*
 

ġemsiye 

sayısı 

(adet/bitki)
**

 

Ana 

Ģemsiyede                     

Ģemsiyecik 

sayısı (adet)
*
 

Biyolojik 

verim 

(kg da
-1

)
**

 

Tohum 

verimi 

(kg da
-1

)
**

 

 Arslan 55.1 c 7.50 ab   9.75 bcd 5.00 ab 705.59 a 131.9 bcde 

 Erbaa 72.6 ab 9.52 a 18.00 a 5.50 ab 594.17 ab 184.6 a 

 Gamze 73.6 ab 9.40 a 13.75 ab 5.50 ab 518.70 bc 153.8 ab 

 Gürbüz 67.9 ab 7.42 ab 11.50 bcd 5.25 ab 408.48 cd 136.9 bcd 

 Hat Telci 64.4 bc 7.83 ab   9.25 bcd 5.75 a 350.31 d 116.5 cde 

 Irak 70.9 ab 6.31 b   6.75 d 4.25 b 354.87 d 103.5 e 

 Kudret-K 78.4 a 9.70 a 13.00 bc 5.25 ab 569.29 abc 143.8 bc 

 Pel-Mus 75.9 a 9.15 ab 13.25 abc 5.25 ab 474.37 bcd 136.9 bcd 

 Siirt 39.0 d 7.08 ab   8.75 cd 4.25 b 352.18 d 112.7 de 

 Ortalama 66.4 8.21    11.56 5.17 480.88 135.6 

 VK (%) 7.18 15.57    17.69 11.93 14.00 9.54 
Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında istatistiki olarak *: p≤0.05 ve **: p≤0.01 düzeyinde farklılık yoktur, VK: Varyasyon katsayısı 

3.3. Dal sayısı  

Dal sayısı yönünden genotipler arasında p≤0.05 düzeyinde önemli farklılık görülmüĢtür. En fazla 

dal sayısı değeri genotiplerden Kudret-K (9.70 adet), Erbaa (9.52 adet) ve Gamze (9.40 adet) 

çeĢitlerinde belirlenmiĢ olmakla beraber, Irak populasyonu haricindeki diğer kiĢniĢ genotipleri ile 

aralarında istatistiki olarak farklılık bulunmamaktadır (Tablo 4).  

KiĢniĢ bitkisi ile yapılan bazı çalıĢmalarda; Kaya ve ark. (2000), 4.5-6.2 adet, Özcan (2001), 5.1-8.3 

adet, Kan ve Ġpek (2002), 3.8-5.8 adet, Kandemir (2010), 6.87-8.37 adet, Gök (2011), 2.9-4.9 adet, 

Tunçtürk (2011), 5.5-6.73 adet, Erdoğdu (2012), 5.20-6.40 adet, Yaver ve Sağlam (2013), 3.76-4.6 

adet ve Gücük (2014), 3.8-4.6 adet arasında değiĢtiğini bildirmiĢlerdir. ÇalıĢmadan elde edilen 

değerler yukarıda verilen çalıĢmaların birçoğundan yüksek olduğu görülmektedir. Dal sayısı 
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kullanılan çeĢidin genetik özelliğinden ve kültürel uygulamalardan etkilenen özellik olması nedeni 

ile oluĢan bu farklılık beklenen bir durumdur. 

3.4. ġemsiye sayısı 

ġemsiye sayısı yönünden araĢtırmada incelenen kiĢniĢ genotipleri arasında istatistiksel anlamda 

p≤0.01 düzeyinde önemli farklılık bulunmuĢtur. En fazla Ģemsiye sayısı 18.0 adet/bitki ile 

genotiplerden Erbaa çeĢitinde belirlenmiĢ olmakla beraber, Gamze (13.75 adet/bitki) ve Pel-Mus 

(13.25 adet/bitki) çeĢitleri ile aralarında istatistiki olarak fark bulunmamaktadır. En az Ģemsiye 

sayısı ise 6.75 adet/bitki ile Irak populasyonunda belirlenmiĢtir (Tablo 4). KiĢniĢ bitkisinde Ģemsiye 

sayısı değerlerini Arslan ve Gürbüz (1994) 4.6-5.1 adet,  Kaya ve ark. (2000), 4.7-7.9 adet, Özcan 

(2001) 5.03-5.73 adet, Gök (2011) 4.4-8.4 adet, Gücük (2014), 6.5-10.1 adet gibi bizim 

bulgularımızdan düĢük değerler bildirirken, Kızıl ve Ġpek (2004), 13.54-14.66 adet, Arabacı ve 

Bayram (2005), 9.4-15.5 adet, Tunçtürk (2011), 9.9-13.6 adet, Yurum (2012) 9.77-14.07 adet, 

Yaver ve Sağlam (2013),  12.70-16.98 adet,  Ġnan ve ark. (2014), 8.78-18.99 adet ile çalıĢmamız ile 

uyumlu değerler bildirmiĢlerdir. ġemsiye sayısı bakımından oluĢan farklılıkların kullanılan 

genotiplerin, yetiĢtirme koĢullarının farklı olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

3.5. Ana Ģemsiyede Ģemsiyecik sayısı 

Ana Ģemsiyede Ģemsiyecik sayısı bakımından araĢtırma ele alınan kiĢniĢ genotipleri arasında 

istatistiksel olarak önemli (p≤0.05) farklılık belirlenmiĢtir. En yüksek ana Ģemsiyede Ģemsiyecik 

sayısı değeri Hat Telci (5.75 adet/bitki) genotipinde, en düĢük ise Irak (4.25 adet/bitki) ve Siirt 

(adet/bitki) genotiplerinde tespit edilmiĢtir (Tablo 4). Ana Ģemsiyede Ģemsiyecik sayısı değerini 

Gücük (2014)‘te 4.8-5.4 adet olarak bildirmiĢtir. 

3.6. Biyolojik verim 

Biyolojik verim bakımından araĢtırmada ele alınan kiĢniĢ genotipleri arasında istatistiksel olarak 

p≤0.01 düzeyinde önemli farklılık belirlenmiĢtir. En yüksek biyolojik verim Arslan (705.59 kg da
-1

) 

çeĢidinde saptanmıĢ olup, bu çeĢidin biyolojik verimi ile Erbaa (594.17 kg da
-1

) ve Kudret-K 

(569.29 kg da
-1

) çeĢitlerinden elde edilen biyolojik verimler arasındaki farklılık istatistiksel açıdan 

önemsiz çıkmıĢtır. AraĢtırmada en düĢük biyolojik verim, Irak (354.87 kg da
-1

), Siirt (352.18 kg da
-

1
) ve Hat Telci (350.31 kg da

-1
) genotiplerinde tespit edilmiĢtir (Tablo 4). 

Elde edilen biyolojik verim değerleri, Kaya ve ark. (2000), Gök (2011) ve Tunçtürk (2011)‘in 

bildirdiği değerlerden yüksek, Özcan (2001) ve Kandemir (2010)‘in değerleri ile paralellik arz 

etmektedir. Arabacı ve Bayram (2005), biyolojik verimi 207-447 kg da
-1

, Erdoğdu (2012), 410-458 

kg da
-1

, Gücük (2014), 690-860 kg da
-1

 arasında değiĢtiğini bildirmiĢlerdir. Literatür değerleri ile 

çalıĢmada elde edilen biyolojik verim değerleri arasındaki farklılık, kullanılan genotipten 

kaynaklandığı gibi ekimin farklı zamanlarda yapılmasından da meydana gelebileceği söylenebilir. 

3.7. Tohum verimi 

Tablo 4 incelendiğinde; en yüksek tohum verimi Erbaa (184.6 kg da
-1

) çeĢidinde belirlenmiĢ, bu 

çeĢidi aralarındaki farklılığın istatistiksel açıdan önemsiz olduğu Gamze (153.8 kg da
-1

) çeĢidi 

izlemiĢtir. Tohum verimi yönünden kiĢniĢ genotipleri arasındaki farklılık istatistiksel açıdan p≤0.01 

düzeyinde önemli bulunmuĢtur (Tablo 4). Tohum veriminin farklı olmasında kullanılan genotiplerin 

genetik yapılarının farklı olması yanında, yetiĢtirildiği ekolojilerin iklim ve toprak koĢullarının 

farklı olmasının da etkili olduğu düĢünülmektedir. Farklı ekolojilerde farklı genotipler ile yapılan 

çalıĢma bulguları bunu göstermektedir. Kırıcı ve ark. (1997), 142-178 kg da
-1

, Kaya ve ark. (2000), 

68-91 kg da
-1

, Özcan (2001), 45-87 kg  da
-1

, Kan ve Ġpek (2002), 87-124 kg da
-1

, Kızıl ve Ġpek 

(2004), 128-148 kg da
-1

, Arabacı ve Bayram (2005), 53-169 kg da
-1

, Kandemir (2010), 104-225 kg 

da
-1

, Gök (2011), 13-58 kg da
-1

, Erdoğdu (2012), 121-124 kg da
-1

, Yaver ve Sağlam (2013), 131-
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179 kg da
-1

, Gücük (2014),  98-167 kg da
-1

, Ġnan ve ark. (2014), 211-361 kg da
-1

 aralığında değiĢen 

değerler bildirmiĢlerdir. 

 

3.8. Hasat indeksi 

AraĢtırmada ele alınan kiĢniĢ genotiplerinden elde edilen hasat indeksi değerleri Tablo 5‘te 

verilmiĢtir.  

 

Tablo 5. KiĢniĢ genotiplerinde belirlenen hasat indeksi, bin meyve ağırlığı, uçucu yağ oranı, uçucu                   

yağ verimine iliĢkin ortalama değerler
*
 

  Genotipler Hasat indeksi
*
 

(%) 

Bin meyve 

ağırlığı (g)
*
 

Uçucu yağ oranı 

(%)
*
 

Uçucu yağ verimi 

(kg da
-1

)
*
 

Arslan 18.88 c         12.55 a 0.33 bc 0.43 de 

Erbaa 31.06 ab 7.33 c 0.36 bc 0.66 c 

Gamze 29.65 ab 8.60 bc 0.60 a 0.90 a 

Gürbüz 34.23 a 7.10 c 0.26 c 0.35 e 

Hat Telci 33.64 ab 9.48 b 0.57 a 0.67 bc 

Irak 29.35 ab 7.70 bc 0.37 bc 0.38 de 

Kudret-K 25.84 bc 6.75 c  0.61 a 0.88 ab 

Pel-Mus 29.04 ab 6.80 c 0.43 b 0.59 cd 

Siirt 32.14 ab        12.48 a 0.27 c 0.30 e 

  Ortalama 29.31 8.75  0.42   0.57 

  VK (%) 11.73 9.88 10.41 15.76 
*: Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasında istatistiki olarak p≤0.01 düzeyinde farklılık yoktur, VK: Varyasyon katsayısı 

 

Tablo 5‘ten de görüleceği üzere, hasat indeksi yönünden genotipler arasında istatistiki açıdan çok 

önemli (p≤0.01) farklılıklar tespit edilmiĢtir. Buna göre hasat indeksi, en yüksek      % 34.23 ile 

Gürbüz çeĢidinde belirlenmiĢ; Gürbüz çeĢidinin hasat indeksi değeri, Hat Telci      (% 33.64), Siirt 

(% 32.14), Erbaa  (% 31.06), Gamze ( % 29.65), Irak (% 29.35) ve Pel-Mus   (% 29.04) 

genotiplerinden elde edilen hasat indeksi değerleri ile istatistiki yönden farklılık bulunmamıĢtır. En 

düĢük hasat indeksi % 18.88 ile Arslan çeĢidinde saptanmıĢtır (Tablo 5).  

3.9.  Bin meyve ağırlığı 

Bin meyve ağırlığı yönünden genotipler arasında istatistiki açıdan çok önemli (p≤0.01) farklılıklar 

tespit edilmiĢtir. Buna göre en yüksek bin meyve ağırlığı Arslan (12.55 g) ve Siirt (12.48 g) 

genotiplerinde belirlenmiĢtir. Bin meyve ağırlığı yönünden en düĢük değerler ise Kudret-K (6.75 g), 

Pel-Mus (6.80 g), Gürbüz (7.10 g) ve Erbaa (7.33 g) çeĢitlerinde tespit edilmiĢtir (Tablo 5). KiĢniĢ 

bitkisi ile yapılan birçok çalıĢmada bin meyve ağırlığı bakımından genotipler arasında farklılık 

tespit edilmiĢtir. Farklı ekolojilerde yürütülen çalıĢmalarda bin meyve ağırlığının 4-19 g (Schuster, 

1992), 5.03-12.76 g (Özcan, 2001), 12.51-13.90 g (Kızıl ve Ġpek, 2004), 7.16-8.82 g (Yurum, 

2012), 7.4-11.9 g (Gücük, 2014), 7.36-14.89 g (Ġnan ve ark., 2014) arasında değiĢtiği bildirilmiĢtir. 

3.10. Uçucu yağ oranı 

Uçucu yağ oranı yönünden kiĢniĢ genotipleri arasındaki bu farklılık istatistiki açıdan p≤0.01 

düzeyinde önemli çıkmıĢtır. En yüksek uçucu yağ oranı % 0.61 ile Kudret-K çeĢidinde belirlenmiĢ; 

uçucu yağ oranı yönünden Kudret-K çeĢidi ile Gamze (% 0.60), Hat Telci (% 0.57) arasındaki 

farklılık istatistiki açıdan önemsiz bulunmuĢtur. ÇalıĢmada en düĢük uçucu yağ oranı % 0.26 ile 

Gürbüz çeĢidinde tespit edilmiĢtir. Ancak Gürbüz çeĢidi ile Siirt populasyonu arasında istatistiki 

olarak farklılık bulunmamaktadır (Tablo 5).  
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ÇalıĢmada elde edilen değerler Demircan (1997)‘ın % 0.21-0.26, Kan ve Ġpek (2002)‘in % 0.22-

0.34, Kızıl ve Ġpek (2004)‘in % 0.287-0.318, Arabacı ve Bayram (2005)‘ın  % 0.300-0.475, Gök 

(2011)‘ün % 0.27-0.60, Tunçtürk (2011)‘ün % 0.34-0.38, Yurum (2012)‘un % 0.30-0.50, Ġnan ve 

ark. (2014)‘nın % 0.23-0.49,  YalçıntaĢ (1995)‘ın %  0.39-0.63 ve Özcan (2001)‘ın % 0.37-0.66 

bildirdiği uçucu yağ değerlerinin bazılarından yüksek ve bazıları ile paralellik arz etmektedir. 

Uçucu yağ oranı bakımından görülen bu farklılıklar çeĢitlerin, yetiĢme koĢulları ve çevre 

faktörlerinin farklı olmasıyla açıklanabilir. Nitekim Mandal ve Mandal (2015), farklı lokasyonlarda 

yetiĢtirilen kiĢniĢ genotiplerinin tohum verimi ve uçucu yağ oranlarının varyasyon gösterebileceğini 

bildirmiĢlerdir. 

3.11. Uçucu yağ verimi 

KiĢniĢ genotipleri arasında uçucu yağ verimi yönünden istatistiksel açıdan çok önemli (p≤0.01) 

farklılıkların olduğu saptanmıĢtır. En yüksek uçucu yağ verimi 0.90 L da
-1

 ile Gamze çeĢidinde 

belirlenirken, bunu 0.88 L da
-1

 ile aralarında istatistiki olarak farklılık bulunmayan Kudret-K çeĢidi 

izlemiĢtir. En düĢük uçucu yağ verimi ise Siirt  (0.30 L da
-1

) ve Gürbüz (0.35 L da
-1

) genotiplerinde 

belirlenmiĢtir (Tablo 5). Arabacı ve Bayram (2005),  çalıĢmalarında uçucu yağ verimini 0.170-

0.729 L da
-1

, Gök (2011), 0.061-0.182 L da
-1

, Tunçtürk (2011), 0.24-0.32 L da
-1

, Erdoğdu (2012), 

0.349-0.557 L da
-1

, Yurum (2012), 0.23-0.55  L da
-1

, Sezek (2014), 0.334-0.429  L da
-1

 olarak tespit 

etmiĢlerdir. ÇalıĢmada elde edilen uçucu yağ verimleri bu literatürlerden yüksek bulunurken, 

Kandemir (2010)‘in bildirdiği 0.77-1.65 L da
-1

 değerinden düĢük bulunmuĢtur.  

4. Sonuç 

KiĢniĢ genotipleri arasında incelenen özellikler bakımından farklılık bulunması kiĢniĢ üretiminde 

genotip seçimini ön plana çıkarmaktadır. AraĢtırmadan elde edilen sonuçlara göre ve kiĢniĢ 

bitkisinin çoğunlukla olgunlaĢmıĢ meyveleri kullanıldığından tohum verimi, uçucu yağ oranı ve 

uçucu yağ verimi birlikte değerlendirildiğinde, Gamze çeĢidi Siirt ili ekolojik koĢullarında 

önerilebilir. Ancak daha sağlıklı sonuçlar için çalıĢmanın birkaç yıl daha tekrarlanmasının yararlı 

olabileceği sonucuna varılmıĢtır.  
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ÖZET 

Bu çalıĢma, Türkiye‘nin Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde yer alan GümüĢhane ili tarım arazilerinde 

dağılım gösteren toprakların; bazı fiziko-kimyasal toprak özellikleri ile ağır metal içeriklerinin 

incelenmesi, ele alınan ağır metallere ait zenginleĢme faktörü değerlerinin belirlenmesi ve toprak 

özellikleri ile ağır metal zenginleĢme faktörü arasındaki iliĢkilerin ortaya konması amacıyla 

yürütülmüĢtür. Bu amaca yönelik olarak örnek çalıĢma alanından toplam 319 adet toprak örneği 

alınmıĢtır. Alınan toprak örneklerinde; bünye, pH, elektriksel iletkenlik, kireç, organik madde, 

alınabilir fosfor (AbP) ve ekstrakte edilebilir potasyum (EeK) gibi toprakların temel verimlilik 

parametreleri ile potansiyel toksik elementler olarak toplam bakır (Cu), çinko (Zn), kurĢun (Pb), 

kadmiyum (Cd), nikel (Ni), krom (Cr) ve kobalt (Co) analizleri yapılmıĢtır. Topraklarda ağır metal 

birikiminin değerlendirilmesi amacıyla zenginleĢme faktörü (ZF) hesaplanmıĢtır. AraĢtırma 

topraklarının; % 89.98‘i orta bünyeli, % 8.77‘si ağır bünyeli ve % 1.25‘i ise hafif bünyeli olduğu, 

pH değerlerinin 3.96-8.30 arasında değiĢiklik gösterdiği, tuzluluk yönünden toprakların sorunlu 

olmadığı belirlenmiĢtir. Kireç ve organik madde içeriklerinin sırasıyla % 0.1-42.9 ve % 0.65-12.53 

arasında değiĢtiği toprakların; AbP kapsamlarının incelenen örneklerin % 52.04‘ünde çok az/az, 

EeK içeriklerinin ise  % 70.53‘ünde yeterli düzeyde olduğu saptanmıĢtır.  

Ortalama en yüksek ZF değeri kadmiyumdan (10.052) elde edilmiĢ olup, diğer metaller (Cu, Zn, Ni, 

Cr, Pb ve Co) daha küçük ZF değerleri göstermiĢtir. Ġncelenen topraklarda kritik değeri aĢan Cu, Zn 

ve yüksek ZF değeri gösteren kadmiyumun, muhtemelen aĢırı fosforlu gübreleme ve kimyasal 

ilaçlardan kaynaklanabileceği; yine bazı örnekler itibariyle kritik değeri aĢan Ni, Cr ve Co 

değerlerinin ana materyalden kaynaklanabileceği düĢünülmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Ağır metal, zenginleĢme faktörü, toprak fiziko-kimyasal özellikler, 

GümüĢhane 

ABSTRACT 

The aim of the this study was carried out to determine i) some physico-chemical properties ii) heavy 

metal (HM) content and their enrichment factor (EF), iii) relationships between some physico-

chemical properties and EF values of HMs in arable lands of GümüĢhane province located on 

Eastern Black Sea Region of Turkey. For that reason, total 319 soil samples were collected from the 

study area. Analysis of some basic fertility parameters such as soil texture, pH, EC, lime, organic 

matter, available phosphorus (AvP) and extractable potassium (ExK) and some potential toxic 

elements such as cupper (Cu) zinc (Zn), lead (Pb), cadmium (Cd), nickel (Ni), crom (Cr) and cobalt 

(Co) were done in selected soil samples. In addition, in order to assess accumulation of HM EF was 

estimated. It was found that 89.98% medium texture, 8.77% heavy texture and 1.25% course texture 

in soil samples. Besides, pH values vary between 3.96 and 8.30 and there is no any salinity 

problem. Organic matter and lime content of samples were detected as 0.1-42.9% and 0.65-12.53%, 
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respectively. Whereas AvP content was found low and very low level in 52.04% of samples, ExK 

content was determined as sufficient level in 70.53% of samples. As for EF, the highest value of EF 

was found for Cd (10.052) whereas, other HMs (Cu, Zn, Ni, Cr, Pb ve Co) have lower EF values. It 

can be said that some soil samples including Cd, Zn and Cu exceed threshold level stems from 

phosphorus fertilizer while, some samples includes over critic concentration in terms of Ni, Cr and 

Co due to parent material. 

Key words: Heavy metals, enrichment factor, soil physico-chemical properties, GümüĢhane 

1. GĠRĠġ 

Tarım toprakları, hem canlıların yaĢam alanı olması bakımından hem de bitkisel ve hayvansal 

üretim bakımından önemli bir doğal kaynaktır. Küresel ısınma ve iklim değiĢikliğinin hızlı bir 

Ģekilde hissedildiği günümüzde, oluĢumu uzun süreçte gerçekleĢen toprakların korunması ve 

sürdürülebilir toprak yönetimi ilkelerinin ortaya konması yeterli besin üretimi açısından son derece 

önem arz etmektedir. Bu nedenle, toprak kirliliği olasılığının en düĢük düzeye indirilmesi 

sürdürülebilir toprak yönetiminin önemli bir parçasıdır. Hızlı sanayileĢme ve nüfus artıĢına paralel 

olarak artan trafik yoğunluğu, topraklar üzerindeki baskıyı giderek daha çok hissettirmekte, 

topraklar kirlenmekte ve diğer birçok etmenlerle de birleĢince toprak kirliliği günümüzde ciddi 

boyutlara ulaĢmaktadır. Toprak ve çevre kirliliğinin en önemli göstergesi toprakta biriken ağır 

metallerdir. Ağır metaller, toprak oluĢum süreçleri içerisinde ana materyalin yapısında yer alarak 

toprağa bulaĢabildikleri gibi; karayolu emisyonları, fosil yakıtlar, madencilik ve tarımda kullanılan 

kimyasal maddeler, büyük sanayi komplekslerinin yaydığı gaz ve tozlar gibi çeĢitli kirleticiler de 

topraktaki ağır metallerin kaynağını oluĢturabilmektedir (Peterson, 1993; Seven ve ark., 2018; 

Tume ve ark., 2018). Toprakta tolere edilebilen miktarların üzerindeki ağır metal konsantrasyonları; 

topraktaki canlıları olumsuz etkilediği gibi, baĢta organik maddenin mineralizasyonu olmak üzere, 

enzim aktivitesini ve bazı bitki besin elementlerinin yarayıĢlılığını azaltması gibi biyokimyasal 

süreçleri de doğrudan etkilemekte, buna bağlı olarak da toprak yapısında bozulmalara neden 

olabilmektedirler (Karaca ve ark., 1998; Taciroğlu ve ark., 2016; Seven ve ark., 2018).  

Günümüzde tarım topraklarında en çok sorun olan metaller ve/veya potansiyel kirleticilerin 

baĢında; bakır (Cu), çinko (Zn), kurĢun (Pb), kadmiyum (Cd), nikel (Ni), krom (Cr) ve kobalt (Co) 

gelmektedir. Adı geçen bu ve benzeri metaller yönünden tarım topraklarının durumunun ortaya 

konması, olası kirlilik boyutlarının değerlendirilmesi ve hatta izlenmesi büyük önem taĢımaktadır. 

Topraklardaki potansiyel kirliliği değerlendirmek ve ölçmek için, genellikle çeĢitli çevresel kalite 

göstergeleri kullanılır (Rodríguez-Seijo ve ark., 2017). Bu amaçla ZenginleĢme Faktörü [ZF; 

Enrichment Factors (EF)], ilk defa Buat-Menard ve Chesselet (1979) tarafından geliĢtirilmiĢ; ZF, 

zaman içinde değiĢik çevresel ortamların değerlendirilmesinde ve metal kirliliğinde insana bağlı 

etkinin katkısını hesaplamada da yoğun olarak kullanılmıĢtır (Buat-Menard ve Chesselet, 1979; 

Gronengroef ve ark., 1998; Morillo ve ark., 2002; Adamo ve ark., 2005; Vald‘es ve ark., 2005; 

Kızılkaya ve ark., 2011; Vural, 2014). 

Bu çalıĢma; Türkiye‘nin Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde yer alan GümüĢhane ili tarım toprakları pilot 

alan olarak seçilerek, adı geçen toprakların bazı fiziko-kimyasal özellikleri ile potansiyel toksik 

elementlerin durumunun, ağır metal içeriklerine ait zenginleĢme faktörünün belirlenmesi ve ZF ile 

bazı toprak özellikleri arasındaki iliĢkilerin ortaya konması amacıyla yürütülmüĢtür.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

AraĢtırmanın materyalini, Türkiye‘nin Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde yer alan GümüĢhane ili tarım 

topraklarından alınan toplam 319 adet toprak örneği oluĢturmaktadır (ġekil 1). Toprak örnekleri 

Jackson (1958) tarafından bildirilen esaslar dâhilinde 0-20 cm derinlikten paslanmaz çelik kürek ile 

alınmıĢtır. Toprak örneklerinin kum, kil ve silt yüzdeleri, Bouyoucos hidrometre yöntemiyle 

(Bouyoucos, 1951); toprak reaksiyonu (pH), hazırlanan saturasyon çamurunda cam elektrotlu pH 
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metre ile ölçülerek (Richards, 1954), asit karakterli topraklardan alınan örneklerin pH analizi ise, 

1:2.5‘luk toprak su çözeltisi kullanılarak (Sağlam, 1978) tayin edilmiĢtir. Toprakların elektriksel 

iletkenlik (EC, Electrical Conductivity) değerleri, saturasyon çamurundan çıkartılan ekstrakta 

kondaktivite cihazı ile ölçülmesiyle (Richards, 1954); kireç (CaCO3) içerikleri, Scheibler 

kalsimetresi ile volümetrik metotla (Çağlar, 1949); organik madde, modifiye Walkley-Black yaĢ 

yakma yöntemiyle (Nelson ve Sommers, 1982) tespit edilmiĢtir. Alkalin ve nötr karakterli 

toprakların alınabilir P içerikleri, Olsen yöntemine göre (Olsen ve ark., 1954), asit karakterli 

toprakların P içerikleri ise Bray ve Kurtz (1945) yöntemine göre; ekstrakte edilebilir K, toprak 

örneklerinin 1 N amonyum asetat (pH= 7.0) çözeltisi ile ekstrakte edilmesiyle (Anonymous, 1992) 

belirlenmiĢtir. Toplam ağır metal (Cu, Zn, Ni, Cd, Cr, Pb ve Co) analizleri ise, 0.05 mm elekten 

geçen toprak örneğinin kral suyu ile yaĢ yakılarak elde edilen ekstrakta (Anonymous, 1982) atomik 

absorpsiyon spektrofotometresi (Perkin Elmer AAnalyst 300)‘nde okunarak belirlenmiĢtir. Analiz 

edilen metallerin potansiyel kirliliği, zenginleĢme faktörü (ZF) kullanılarak değerlendirilmiĢtir. 

Buna göre, ağır metaller için zenginleĢme faktörleri; Sposito (1989), Agbenin (2002) ve Cemek ve 

Kızılkaya (2006) tarafından önerilen EĢitlik 1 kullanılarak hesaplanmıĢtır.   

ZF= (Ağır metaltoprak) / (Ağır metalyerkabuğu)             (1) 

 

                          

ġekil 1. GümüĢhane ili lokasyon haritası 
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EĢitlikte; Ağır metaltoprak, toprak örneğindeki toplam ağır metal konsantrasyonunu; Ağır 

metalyerkabuğu, yerkabuğunun ortalama ağır metal konsantrasyonunu ifade etmektedir. Yerkabuğunun 

ortalama ağır metal konsantrasyonu; Cu için 50 mg kg
-1

, Cr için 100 mg kg
-1

, Co için 20 mg kg
-1

, 

Ni için 80 mg kg
-1

, Zn için 75 mg kg
-1

, Cd için 0.11 mg kg
-1

 ve Pb için 14 mg kg
-1 

olarak alınmıĢtır 

(Sposito, 1989; Kızılkaya ve ark., 2011). Hesaplanan ZF değerleri, 5 ayrı kirlilik sınıfında 

incelenmiĢtir (Sutherland, 2000): Az zenginleĢme (<2), orta zenginleĢme (2-5), önemli ölçüde 

zenginleĢme (5-20), çok yüksek zenginleĢme (20-40) ve aĢırı zenginleĢme (>40). 

Elde edilen veri setindeki frekans dağılımı ve bu frekans dağılımı üzerinden dağılımın merkezi 

eğilimi (ortalama), merkeze göre yayılımı (standart sapma, varyans, varyasyon), değiĢkenlik 

katsayısı (DK) ve dağılımın Ģekli (çarpıklık ve basıklık) incelenmiĢtir. Ayrıca, toprak örneklerine ait 

ZF değerleri ile toprakların bazı fiziko-kimyasal özellikleri arasındaki iliĢkiler de ortaya konmuĢtur.  

3. BULGULAR VE TARTIġMA 

3.1. Toprakların bazı fiziko-kimyasal özellikleri  

Toprak tekstürü, pH, EC, kireç, organik madde, alınabilir P (AbP) ve ekstrakte edilebilir K (EeK) 

gibi toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri topraklarda ağır metal birikimine etki eden 

önemli faktörlerdir. Tablo 1‘de çalıĢılan toprakların bazı fiziko-kimyasal özelliklerine iliĢkin; en 

düĢük, en yüksek ve ortalama değerler ile bazı tanımlayıcı istatistikleri sunulmuĢtur.   

GümüĢhane ili tarım topraklarının kum, kil ve silt içerikleri sırasıyla % 17.10-86.12, % 6.16-51.26 

ve % 1.10-44.40 arasında değiĢmektedir (Tablo 1). Toprak örnekleri; kil, killi tın, tın, tınlı kum, 

kumlu kil, kumlu killi tın, siltli kil ve kumlu tın olmak üzere 8 farklı bünye sınıflarında analiz 

edilmiĢtir. AraĢtırma topraklarının bünye sınıfları Anonymous (1951)‘a göre sınıflandırıldığında; 

toprakların % 89.98‘i orta bünyeli (CL, L, SCL, SL), % 8.77‘si ağır bünyeli (C, SC, SiC) ve % 

1.25‘i ise hafif bünyeli (LS) oldukları belirlenmiĢtir (ġekil 2).   

Tablo 1. ÇalıĢılan tarım topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri yönünden tanımlayıcı 

istatistikleri (n= 319)   

 

Toprakların pH değerleri 3.96-8.30 arasında değiĢiklik göstermiĢtir (Tablo 1). Ülgen ve Yurtsever 

(1995)‘e göre yapılan sınıflandırmada, analiz edilen toprak örneklerinin % 7.52‘sinin asidik, % 

41.38‘inin nötr ve % 51.10‘unun ise hafif alkali karakterli olduğu saptanmıĢtır (ġekil 3). 

AraĢtırma topraklarının EC değerleri 0.201-1.855 dS m
-1

 arasında değiĢiklik göstermiĢ olup; 

incelenen toprakların tamamında, Richards (1954)‘a göre yapılan sınıflandırmada tuzluluk 

probleminin olmadığı saptanmıĢtır (Tablo 1 ve ġekil 4). 

GümüĢhane ili tarım topraklarının kireç kapsamlarının % 0.1-42.9 arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir 

(Tablo 1). Ülgen ve Yurtsever (1995)‘e göre yapılan sınıflandırmada, toprakların % 28.84‘ü az 
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kireçli, % 22.57‘si kireçli, % 30.72‘si orta kireçli, % 13.48‘i fazla kireçli ve % 4.39‘unun çok fazla 

kireçli olduğu belirlenmiĢtir (ġekil 5). 

 

 

ġekil 2. Topraklarının bünye sınıfı dağılımı                       ġekil 3. Toprakların pH dağılım haritası 

 

 

  

ġekil 4. Toprakların EC dağılım haritası                         ġekil 5. Toprakların kireç dağılım haritası 

 

Toprakların organik madde içeriklerinin % 0.65-12.53 arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir (Tablo 1). 

Ġncelenen toprak örnekleri, Ülgen ve Yurtsever (1995)‘e göre yapılan sınıflandırma sonucunda; % 

2.82‘si çok az, % 26.96‘sı az, % 28.84‘ü orta, % 18.18‘i iyi ve % 23.20‘si ise yüksek düzeyde 

organik madde içermektedir (ġekil 6). 

Toprak örneklerinin AbP kapsamları 0.5-118.1 kg P2O5 da
-1

 arasında değiĢmektedir (Tablo 1). 

Ülgen ve Yurtsever (1995)‘e göre yapılan sınıflandırmada, incelenen tarım topraklarının      % 

30.41‘i çok az, % 21.63‘ü az, % 11.29‘u orta, % 5.02‘si yüksek ve % 31.66‘sının ise çok yüksek 

düzeyde P içerdiği belirlenmiĢtir (ġekil 7). 

Toprakların EeK içerikleri 29-1812 mg kg
-1

 arasında değiĢiklik göstermiĢtir (Tablo 1). ġekil 8‘den 

de görüleceği üzere, Pizer (1967)‘e göre yapılan sınıflandırmada,  toprakların % 16.93‘u çok düĢük 

ve düĢük, % 12.54‘u orta, % 13.79‘u iyi, % 56.74‘ü ise yüksek ve çok yüksek düzeyde EeK içerdiği 

belirlenmiĢtir. 
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ġekil 6. Toprakların organik madde dağılım haritası           ġekil 7. Toprakların alınabilir P dağılım haritası 

 

 

ġekil 8. Toprakların ekstrakte edilebilir K dağılım haritası 

 

3.2. Toprakların toplam ağır metal kapsamı  

Ġncelenen toprakların toplam ağır metal içeriklerine ait bazı tanımlayıcı istatistikleri Tablo 2‘de 

verilmiĢtir. Tablo 2‘de verilen çarpıklık katsayıları incelendiğinde, toplam Cd dıĢındaki kimyasal 

özelliklerin normal dağılımdan uzak sağa kuyruklu pozitif dağılımlar gösterdiği belirlenmiĢtir. 

Bununla birlikte, incelenen ağır metallerden toplam Co kabul edilebilir (±2) çarpıklık katsayısı 

gösterdiği görülmüĢtür. Pozitif çarpıklık katsayıları, incelenen toprak özelliklerinin ortalamanın 

üzerinde aĢırı uç değerlere sahip olduğunun göstergesidir. Ġncelenen ağır metallerin büyük 

çoğunluğunda ortaya çıkan bu uç değerlerin varlığı, birçok toprak özelliklerine ait değiĢkenlik 

katsayılarının yüksek bulunmasıyla da desteklenmektedir. DeğiĢkenlik katsayısı (DK), toprakta bir 

metalin konsantrasyonları içindeki değiĢkenlik derecesini gösterir. Karimi Nezhad ve ark. (2015) ve 

Qing ve ark. (2015); DK≤ % 20 ise düĢük değiĢkenliği, % 21≤ DK ≤% 50 orta değiĢkenliği, % 51≤  

DK ≤ % 100 yüksek değiĢkenliği gösterdiğini bildirmektedir. Buna göre Co ve Cd hariç incelenen 

diğer metallerin yüksek değiĢkenliğe sahip olduğu, en fazla değiĢkenlik gösteren metalin toplam Cr 

(% 202.03) olduğu görülmektedir. ÇalıĢılan tarım topraklarına ait örneklerde ağır metallerin 

değiĢkenlik katsayısı sırasıyla Cr>Ni>Pb>Cu>Zn>Cd>Co Ģeklinde azalma eğilimi göstermiĢtir 

(Tablo 2).  
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Tablo 2. ÇalıĢılan tarım topraklarının toplam ağır metal içerikleri (mg kg
-1

) yönünden tanımlayıcı 

istatistikleri (n= 319) 

        Cu       Zn      Ni          Cd      Cr       Pb        Co 

 En düĢük 4.68 13.84 3.91 0.04 3.98 6.82 3.28 

 En yüksek 308.13 552.89 1063.99 2.97 993.52 285.12 76.46 

 Ortalama 36.91 77.95 80.10 1.11 51.62 30.92 24.68 

 Basıklık 33.44 41.48 33.70 0.19 37.66 65.21 10.51 

 Çarpıklık 4.97 5.76 5.38 0.29 5.65 7.47 1.56 

 Ortanca 30.80 66.37 44.19 1.13 24.94 26.95 24.61 

 Standart sapma 29.42 55.29 132.17 0.47 104.29 26.62 7.77 

 Varyans 865.58 3057.3 17468.2 0.23 10876.9 708.52 60.33 

 DeğiĢkenlik katsayısı (DK) 79.71 70.94 165.00 42.92 202.03 86.10 31.47 

 Maksimum izin verilebilir 

 konsantrasyon  

 (Kloke, 1980) 

     100       300     50        3     100       100       50 

 

AraĢtırma topraklarının, toplam Cu, Zn, Ni, Cd, Cr, Pb ve Co kapsamları sırasıyla; 4.68-308.13 mg 

kg
-1

, 13.84-552.89 mg kg
-1

, 3.91-1063.99 mg kg
-1

, 0.04-2.97 mg kg
-1

, 3.98-993.52 mg kg
-1

, 6.82-

285.12 mg kg
-1

 ve 3.28-76.46 mg kg
-1 

arasında değiĢiklik göstermiĢtir (Tablo 2).  

Ġncelenen toprak örneklerinin % 2.82‘sinde Cu, % 45.77‘sinde Ni, % 7.83‘ünde Cr izin verilen 

maksimum değeri aĢmıĢtır. Toplam Zn konsantrasyonu 4 örnekte, Pb ve Co ise 3 örnekte sınır 

değerin üzerinde; çalıĢılan toprakların tamamında Cd içeriği, kritik değerin altında tespit edilmiĢtir. 

Ġncelenen topraklarda sınır değerin üzerinde tespit edilen Cu artıĢına, tarımsal faaliyetlerde yoğun 

olarak kullanılan ve etken maddesinde Cu elementinin bulunduğu tarım ilaçlarından kaynaklanmıĢ 

olabileceği düĢünülmektedir. Endüstriyel tesislerden kaynaklanan Cu kirlenmeleri dıĢında, bazı 

tarımsal üretim alanlarında da bitki koruma materyali olarak kullanılan ilaçların toprakta Cu 

birikmesine neden olabileceği bildirilmektedir (Scwertman ve Huit, 1975; Scholl ve Enkelman, 

1984). Alloway (1990), toprakların toplam Cu içeriklerinin 2-250 ppm arasında değiĢebileceğini 

rapor etmiĢtir.  

AraĢtırma konusu olan tarım topraklarında, ortalama toplam Ni kapsamı 80.10 mg kg
-1

 olmuĢtur. 

Bergmann (1993), normal Ģartlarda topraklarda 5-500 mg kg
-1

 arasında Ni bulunduğunu 

bildirmiĢtir. Topraklarda toplam nikelin toksisite etkisi gösterdiği sınır değerler; El-Bassam ve 

Tğetjen (1977), Linzon (1978) ve Kabata-Pendias ve Pendias (1979) tarafından 100 mg kg
-1

, 

Goncharuk ve Sideronko (1986) 35 mg kg
-1

, Kloke (1980) ve Schachtschabel ve Blume (1984) 50 

mg kg
-1

 olarak bildirilmiĢtir. Toprakların yüksek Ni içeriği ve nikelce zenginleĢmesi genel olarak; 

serpantin kayaları üzerinde oluĢmuĢ topraklarda ve fosforlu gübrelemenin çok yoğun bir Ģekilde 

yapıldığı tarım topraklarında görüldüğü; topraklarda 2-750 ppm arasında Ni bulunabileceği ve bu 

elementin geniĢ sınırlar içinde değiĢebileceği bildirilmektedir (Kabata-Pendias ve Pendias, 1984). 

Shewry ve Peterson (1976), ultrabazik kayalardan oluĢan serpantin topraklarda, krom ve nikelin 

birkaç milyon ppm konsantrasyonlara kadar yüksek miktarlarda oluĢabileceğini ve bu toprakların 

doğal olarak verimsizliğine neden olabileceğini bildirmektedir.  

Toprakta sınır değerin üzerinde Cr olmasının nedeni olarak ana materyalden kaynaklanabileceği 

düĢünülmektedir. Bourrelier ve Berthelin (1998), genel olarak serpantin üzerinde oluĢan toprakların 

krom içeriklerinin 0-200 mg kg
-1

 arasında değiĢtiğini bildirmektedir. Stueber ve Goles (1967), 

ofiyolit kayaçlar üzerinde oluĢan toprakların krom içeriklerinin 10000 mg kg
-1

‘a ulaĢtığını 

belirlemiĢlerdir. Dixon (1989), serpantin ana kayasında silikatlerin yapısında yüksek 

konsantrasyonda Cr ve Ni ihtiva ettiğini belirlemiĢtir. Alloway (1990), toprakların toplam Cr sınır 

değerinin 5-1500 mg kg
-1

 arasında olduğunu bildirmektedir.  
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3.3. ZenginleĢme faktörü (ZF) 

    Hesaplanan ağır metal ZF değerleri Tablo 3‘te, zenginleĢme sınıfına göre toprak örneklerinin 

dağılımı ise Tablo 4‘te verilmiĢtir.  

Tablo 3. Ġncelenen topraklar için ağır metal zenginleĢme faktörlerinin bazı istatistiksel özellikleri 

(n= 319 

            Cu        Zn           Ni          Cd        Cr          Pb           Co 

 En düĢük 0.094 0.185 0.049 0.364 0.040 0.487 0.164 

 En yüksek 6.163 7.372 13.300 26.976 9.935 20.366 3.823 

 Ortalama 0.738 1.039 1.001 10.052 0.516 2.208 1.234 

 Basıklık 33.441 41.483 33.699 0.192 37.656 65.211 10.509 

 Çarpıklık 4.968 5.757 5.379 0.288 5.653 7.473 1.556 

 Ortanca 0.616 0.885 0.552 10.277 0.249 1.925 1.230 

 StdS 0.588 0.737 1.652 4.314 1.043 1.901 0.388 

 Varyans 0.346 0.544 2.729 18.612 1.088 3.615 0.151 

 DK 79.705 70.938 164.997 42.917 202.028 86.097 31.468 

 

Tablo 4. Toplam ağır metaller yönünden zenginleĢme sınıfına göre toprak örneklerinin dağılımı 

ZenginleĢme sınıfı 

(Sutherland, 2000) 

Cu Zn Ni     Cd      Cr      Pb Co 

Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % 

 <2 
 Az   

 zenginleĢme 
310 97.2 303 95.0 291 91.2 1 0.3 302 94.7 192 60.2 314 98.4 

 2-5 
 Orta  

 zenginleĢme 
8 2.5 12 3.8 20 6.3 49 15.4 13 4.1 117 36.7 5 1.6 

 5-20 
 Önemli ölçüde  

 zenginleĢme 
1 0.3 4 1.2 8 2.5 262 82.1 4 1.2 9 2.8 --- --- 

 20-40 
 Çok yüksek  

 zenginleĢme 
--- --- --- --- --- --- 7 2.2 --- --- 1 0.3 --- --- 

 >40 
 AĢırı  

 zenginleĢme 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

Kadmiyum ve kurĢun için saptanan ortalama ZF değerleri (sırasıyla, 10.052 ve 2.208) (Tablo 3), adı 

geçen bu elementlerce toprağın zenginleĢmesinin bir göstergesidir. Nitekim Sutherland (2000) 

tarafından bildirilen ZF sınıflamasına göre, toplam kadmiyumun incelenen toprak örneklerinin % 

15.4‘ünde ―orta zenginleĢme‖, örneklerin büyük çoğunluğunda da ―önemli ölçüde zenginleĢme‖ (% 

82.1) ve ―çok yüksek zenginleĢme‖ (% 2.2) sınıfı içerisinde; kurĢunun ise % 39.8‘i ―orta‖ ve ―çok 

yüksek zenginleĢme‖ arasında değiĢen oranlarda zenginleĢme sınıfları içerisinde oldukları 

belirlenmiĢtir (Tablo 4). Cu, Zn, Ni, Cr ve Co için 2‘den küçük ortalama ZF değerleri (Tablo 3), bu 

elementler yönünden toprağın zenginleĢmesinin söz konusu olmadığını iĢaret etmektedir. Bununla 

birlikte, incelenen örneklerde; toplam bakırın % 2.8‘inin, toplam çinkonun % 5.0‘ının, toplam 

nikelin % 8.8‘inin, toplam kromun % 5.3‘ünün, toplam kobaltın % 1.6‘sının orta ve önemli ölçüde 

zenginleĢme sınıfı arasında değiĢim gösterdiği tespit edilmiĢtir (Tablo 4).  

Ġncelenen topraklarda Cd ZF değerinin yüksek çıkmasında tarımsal faaliyetlerde uygulanan aĢırı 

fosfor gübrelemesinin etkili olduğu düĢünülmektedir. Williams ve Davies (1973 ve 1976), Cd 

kapsamı 50 µg g
-1

 olan triple süper fosfat (TSP) gübresinin uzun süre ile toprağa uygulanması 

sonucunda yüzey topraklarının Cd kapsamının 0.046‘dan 0.212 µg g
-1

‘e yükseldiğini 

belirtmiĢlerdir. Mulla ve ark. (1980), Kaliforniya‘da, 36 yıl süresince her yıl 175 kg P ha
-1

 fosfor 

uygulanan turunçgil toprakların Cd kapsamının 0.07 µg g
-1

‘dan 1.0 µg g
-1

 seviyesine yükseldiğini 

saptamıĢlardır. Alloway (1990), topraklara karıĢan kadmiyumun % 54-58‘inin fosforlu gübrelerden, 

% 39-47‘sinin atmosferden ve % 2-5‘nin kanalizasyon atıklarının kullanımından kaynaklandığını 
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bildirmektedir. Alloway (1968), toprakta bulunan toplam Cd miktarının 0.01-7 mg kg
-1

 arasında 

olduğunu, tipik ortalama değerin ise 0.06 mg kg-1 düzeyinde olduğunu rapor etmiĢtir.  

3.4. Korelasyon analizleri 

Toprakların fiziko-kimyasal özellikleri ile ağır metal zenginleĢme faktörleri arasındaki iliĢkilerin 

belirlenmesi amacıyla yapılan korelasyon analizleri Tablo 5‘te verilmiĢtir.  

Tablo 5‘ten görüleceği üzere, toprağın kil, silt gibi fraksiyonları ve pH ile Cdzf değerleri arasında 

çok önemli pozitif korelasyonlar belirlenmiĢtir. Tekstür ve pH gibi toprağın bazı temel özellikleri 

topraklardaki kadmiyumun bulunmasında etkili olduğu bildirilmektedir (Wiersma ve ark., 1986; 

Öborn ve ark., 1995; Puschenreiter ve Horak, 2000; Kızılkaya ve ark., 2011).   

Tablo 5. Toprakta ağır metal zenginleĢme faktörü ile toprakların bazı fiziko-kimyasal özellikleri 

arasındaki lineer korelasyon katsayıları 

Toprak özellikleri   Cu     Zn      Ni    Cd        Cr       Pb Co 

Kum, % 0.0836 0.1387** -0.1083 -0.3674** -0.0044 0.0733 -0.2828** 

Kil, % -0.1251* -0.1753** 0.0884 0.3400** -0.0048 -0.1337 0.2407** 

Silt, % 0.0324 0.0019 0.0764 0.1944** 0.0167 0.0668 0.1835** 

pH 0.1012 -0.0534 0.1243 0.3161** 0.0657 -0.0728 0.3579** 

EC, dS m-1 0.2743** 0.2980** -0.0375 -0.0694 0.0613 0.1734** -0.1095 

CaCO3, % -0.1701** -0.2365** 0.0686 0.6983** 0.0127 -0.0629 0.2300** 

Organik madde, % 0.0670 0.2734** 0.0327 -0.1916** 0.0767 0.1073 -0.1880** 

Alınabilir P, kg P2O5 da-1 0.2216** 0.3932** -0.0768 -0.1227* 0.0177 0.1748** -0.2263** 

Ekstrakte edilebilir K, mg kg-1 0.0064 0.1211* -0.0077 0.0367 0.0034 0.0429 -0.0265 
*: p<0.05 düzeyinde önemli, **: p<0.01 düzeyinde önemli 

De Temmerman ve ark. (2003) ve Kızılkaya ve ark. (2011)‘nın bulgularında olduğu gibi, 

toprakların kum içeriği ile Cdzf ve Cozf değerleri arasında çok önemli negatif korelasyon 

bulunurken, araĢtırıcıların tersine kum ile Znzf değeri arasında çok önemli pozitif korelasyon 

bulunmuĢtur. Kil içeriği ile Cuzf ve Znzf arasında önemli ve çok önemli negatif, Cozf arasında ise 

çok önemli pozitif korelasyonlar tespit edilmiĢtir (Tablo 5). Cuzf ve Znzf yönünden elde edilen 

sonuçlar Kızılkaya ve ark. (2011)‘nın bulgularıyla çeliĢirken, Cozf yönünden elde edilen sonuçlar 

benzer bulunmuĢtur.   

Toprak pH‘sı ve kireç ile Cdzf ve Cozf arasında doğrusal korelasyonlar bulunmuĢtur (Tablo 5). 

Kızılkaya ve ark. (2011) toprakların bu özelliklerinin ağır metal birikimine etkili faktörler olduğunu 

bildirmektedir. Toprakların alınabilir P içeriği ile Cuzf, Znzf ve Pbzf arasında önemli yönde doğrusal 

korelasyonlar bulunurken, P ile Cdzf ve Cozf arasında ters yönde önemli korelasyonlar tespit 

edilmiĢtir (Tablo 5).   

4. SONUÇ 

ÇalıĢma, Türkiye‘nin Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde yer alan GümüĢhane ili tarım topraklarından 

alınan toplam 319 adet toprak örneği ile tarım topraklarının temel bazı fiziksel ve kimyasal 

özellikleri yanı sıra ağır metal içerikleri belirlenmiĢ ve ağır metal içeriklerinin tehlikelilik yaratma 

risklerinin ortaya konulabilmesinde ağır metaller zenginleĢme faktörleri hesaplanmıĢtır. 

YaklaĢık 680304 ha alana sahip olan GümüĢhane ili, topografik koĢullardan dolayı iĢlemeli tarıma 

uygun alanlar toplam alanın ancak yaklaĢık % 18‘ini oluĢturmaktadır. Bu alanlarda yoğun 

endüstriyel faaliyetler bulunmamasına karĢılık, alandan toplanan toprak örneklerinde özellikle Cd, 

Cu ve Ni değerlerinde risklilikler belirlenmiĢtir. Bu risklilikler insan kaynaklı olabileceği gibi doğal 

etmenlerin de neden olduğu düĢünülmektedir. ġöyle ki; özellikle Cd ağır metalinin tarım 

arazilerinde kullanılan fosforlu gübrelerden kaynaklı bir bulaĢma ve birikmenin olabileceği gibi Cu 

ise kullanılan tarımsal ilaçlamalardan kaynaklanabilmektedir. Buna karĢılık ise Ni elementinin, 

özellikle volkanik kökenli kayaçlardan ve ana materyalden jeogenetik kaynaklı olduğu 

görülmektedir. 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1012 

KAYNAKLAR 

Adamo, P., Arienzo, M., Imperato, M., Naimo, D., Nardo, G., Stanziones, D., 2005. Distribution 

and partition of heavy metals in surface and sub-surface sediments of Naples city port. 

Chemosphere, 61: 800-809. 

Agbenin, T.O., 2002. Lead in a Nigerian Savanna under Long-Term Cultivation. Sci. Tot. Environ., 

286: 1-14. 

Alloway, B.J., 1990. Heavy Metals in Soils, Blackie and Sou Ltd., Glasgow and London. 

Alloway, W.H., 1968. Agronomic controls over environmental cycling of trace elements. Adv. 

Argon., 20: 235-274. 

Anonymous, 1951. Soil Survey Manuel, Agricultural Research Administration U.S. Soil Survey 

Staff, Dept. of Agriculture Handbook, No.18, Gount Point Office Washington, p. 340-377. 

Anonymous, 1982. Methods of Soil Analysis-Part II. Chemical and Microbiological Properties, 

Agronomy Monograph No:9: 323-336, ASA-SSSA, Madison, Wisconsin, USA. 

Anonymous, 1992. Procedures for Collecting Soil Samples and Methods of Analysis for Soil 

Survey. Soil Survey Staff, Soil Survey Invest. Rep. I. U.S. Gov. Print. Office, Washington D.C. 

Bergmann, W., 1993. Ernährungsstörungen bei Kulturpflanzen, Dritte Erweiterte Auflage, Gustav 

Fisher Verleag Jena, Stutgart. 

Bourrelier, P.H., Bertelin, J., 1998. Contamination des Sol Par Les Elements En Taraces: Les 

Risques Et Leur Gestion. Academie des sciences, rapport no, 42, Lavoisier, Paris,. 440 p. 

Bouyoucos, G.J., 1951. A Recalibration of the hydrometer method for making mechanical analysis 

of soil. Agronomy Journal, 43: 434-438. 

Bray, R.H., Kurtz, L.T., 1945. Determination of total, organic, and available forms of phosphorus in 

soils. Soil Sci., 59: 39-45. 

Buat-Menard, P., Chesselet, R., 1979. Variable influence of the atmospheric flux on the trace metal 

chemistry of oceanic suspended matter. Earth Planetary Science Letters, 42(3): 398-411. 

Cemek, B., Kızılkaya, R., 2006. Spatial variability and monitoring of Pb contamination of farming 

soils affected by industry. Environ. Monit. Assess., 117: 357-375.  

Çağlar, K.Ö., 1949. Toprak Bilgisi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 10, Ankara. 

De Temmerman, L., Vanongeval, L., Boon, W., Hoenig, M., Geypens, M., 2003. Heavy metal 

content of arable soils in Northern Belgium. Water, Air, and Soil Pollution, 148(1-4): 61-76. 

Dixon, J.B., 1989. Kaolin and serpentine group minerals. P. 467-525. In J.B. Dixon and S.B. Weed 

(ed.) Minerals in soil environments. 2nd ed. SSSA Book Ser. No. 1. SSSA, Madison WI. 

El-Bassam, N., Tğetjen, C., 1977. Municipal Sludge as Organic Fertilizer with Special Reference to 

the Heavy Metals Constituents in Soil Organic Matter Studies. Vol. 2, IAEE, Vienna, 253 p. 

Goncharuk, E.J., Sidorenka, G.J., 1986. Hygienic Regulation for Chemic Substance in Soils, 

Medicina, Moscow, 320 p. 

Groengroeft, A., Jaehnig, U., Miehlich, G., Lueschow, R., Maass, V., Stachel, B., 1998. 

Distribution of metals in sediments of the Elbe Estuary in 1994. Water Science and Technology, 37: 

109-116. 

Jackson, M.L., 1958. Soil Chemical Analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall. Inc. 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1013 

Kabata-Pendias, A., Pendias, H., 1979. Current Problems in Chemical Degration of Soils, Paper 

Presented at the Conf. On Soil and Plant Analyses in Environment Protection, Falenty/Warsaw, 

October 29.7. 

Kabata-Pendias, A., Pendias, H., 1984. Trace Elements in Soils and Plants. CRC Press., Boca 

Raton. 

Karimi Nezhad, M.T., Tabatabaii, S.M., Gholami, A., 2015. Geochemical assessment of steel 

smelter-impacted urban soils, Ahvaz, Iran. J Geochem Explor, 152: 91-109. 

Karaca, A., Kızılkaya, R., Horuz, H., Arcak, S., 1998. Fındık tarımı yapılan toprakların 

biyokimyasal aktivite özellikleri ile toprak özellikleri arasındaki iliĢkiler. Pamukkale Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4(3): 813-822. 

Kızılkaya, R., Dengiz, O., Özyazıcı, M.A., AĢkın, T., Mikayilov, F., Shein, E.V., 2011. Spatial 

distribution of heavy metals in soils of the Bafra Plain in Turkey. Eurasian Soil Science, 44(12): 

1343-1351. 

Kloke, A., 1980. Orientierungsdaten für Tolerierbare Gesamtgehalte einiger Elemente in 

Kulturboden Mitt. VDLUFA, H 1-3, 9-11. 

Linzon, S.N., 1978. Phytotoxicology Excessive Levels for Contaminants inSoil andVegetation, 

Report of Ministry of the Environment, Ontorio, Canada. 

Morillo, J., Usero, J., Gracia, I., 2002. Partitioning of metals in sediments from the Odiel River 

(Spain). Environment International, 28: 263-271. 

Mulla, D.J., Page, A.L., Ganje, T.J., 1980. Cadmiyum accumulations and bioavailabilityin soils 

from long term phosphorus fertilisation. J. Environ. Qualty, 9: 408-412. 

Nelson, D.W., Sommers, L.E., 1982. Total Carbon, Organic Carbon, Organic Matter. In: AL 

Madison, Editor. Methods of Soil Analysis Part 2. Chemical and Microbiological Properties Second 

Edition. Wisconsin, USA: American Society of Agronomy Inc., pp. 539-579. 

Olsen, S.R., Cole, C.V., Watanabe, F.S., Dean, L.A., 1954. Estimation of available phosphorus in 

soils by extraction with sodium bicarbonate. USDA Circular Nr 939, US Gov. Print. Office, 

Washington, D.C. 

Öborn, I., Jansson, G., Johnsson, L., 1995. A Field study on the influence of soil pH on trace 

element levels in spring wheat (Triticum aestivum), potatoes (Solanum tuberosum) and carrots 

(Daucus carota). Water Air Soil Pollut., 85: 835-840. 

Peterson, P.J., 1993. Plant Adaptation to Environmental Stress: Metal Pollution Tolerance. Fowden, 

L., Mansfield, T., Stoddart, J., Chapman&Hall, p: 171-188. 

Pizer, N.H., 1967. Some Advisory Aspect. Soil Potassium and Magnesium. Tech. Bull. No.14:184. 

Puschenreiter, M., Horak, O., 2000. Influence of different soil parameters on the transfer factor soil 

to plant of Cd, Cu and Zn for wheat and rye. Die Bodenkultur, 51: 3-10. 

Qing, X., Yutong, Z., Shenggao, L., 2015. Assessment of heavy metal pollution and human health 

risk in urban soils of steel industrial city (Anshan), Liaoning, Northeast China. Ecotoxicol Environ 

Saf., 120: 377-385. 

Richards, L.A., 1954. Diagnosis and Improvoment of Saline and Alkaline Soils. U.S.A: U.S. 

Department of Agriculture, Handbook 60. 

Rodríguez-Seijo, A., Andrade, M., Vega, F., 2017. Origin and spatial distribution of metals in urban 

soils. J Soils Sediments, 17: 1514-1526. 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1014 

Sağlam, M.T., 1978. Toprak Kimyası Tatbikat Notları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak 

Bölümü, Erzurum. 

Schachtschabel, P., Blume, H.P., 1984. Hartge, K.H. und Schwertmann, U., Lehrbuch der 

Bodenkunde, F. Enke Verlag, Stuttgart, 441 p. 

Scholl, W., Enkelman, R., 1984. LandwForsch, 37: 286-297. 

Schwertmann, V., Huit, M., 1975. Z. Pflanzenernahr Bodenk, 138: 397- 405. 

Seven, T., Can, B., Darende, B.N., Ocak, S., 2018. Hava ve toprakta ağır metal kirliliği. Ulusal 

Çevre Bilimleri AraĢtırma Dergisi, 1(2): 91-103.  

Shewry, P.R., Peterson, P.J., 1976. Distribution of Chromium and Nickel in Plants And Soil From 

Serpentine and Other Sites. J. Ecol., 64: 195-212. 

Sposito, G., 1989. The Chemistry of Soils. Oxford Univ. Press, New York. 

Stueber, A.M., Goles, G.G., 1967. Abundances of Na, Mn, Cr, Sc, Co in ultramafic Rock. Geochim 

Cosmochim Acta., 31: 75-93. 

Sutherland, R.A., 2000. Bed sediment-associated trace metals in an Urban Stream, Oahu, Hawaii. 

Environ. Geol., 39: 611-627. 

Taciroğlu, B., Kara, E., Sak, T., 2016, Toprakta ağır metal gideriminde solucanların kullanımı. KSÜ 

Doğa Bilimleri Dergisi, 19(2): 201-207. 

Tume, P., González, E., King, R.W., Cuitiño, L., Roca, N., Bech, J., 2018. Distinguishing between 

natural and anthropogenic sources for potentially toxic elements in urban soils of Talcahuano, 

Chile. J Soils Sediments, 18: 2335-2349.  

Ülgen, N., Yurtsever, N., 1995. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi (4. Baskı). T.C. BaĢbakanlık 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Gübre AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, 

Genel Yayın No: 209, Teknik Yayınlar No: T.66, s.230, Ankara. 

Vald‘es, J., Vargas, G., Sifeddine, A., Ortlieb, L., Guinez, M., 2005. Distribution and enrichment 

evaluation of heavy metals in Mejillones Bay (23°S), Northern Chile: Geochemical and statistical 

approach. Marine Pollution Bulletin, 50: 1558-1568. 

Vural, A., 2014. Toprak ve akasya ağacı sürgünlerindeki iz/ağır metal dağılımı, GümüĢhane-

Türkiye. Maden Tetkik Arama Dergisi, 148: 85-106. 

Wiersma, D., Van Goor, B.J., Van der Veen, N.G., 1986. Cadmium, lead, mercury and arsenic 

concentrations in crops and corresponding soils in The Netherlands. J. Agric. Food Chem., 34: 

1067-1074. 

Williams, C.H., Davies, D.J., 1973. The effect of süperphosphate on the Cd content of the soils and 

plants. Aust. Journal of Soil Research, 11: 43-56. 

Williams, C.H., Davies, D.J., 1976. The accumulation in soil of cadmium residues from phosphate 

fertilisers and their effect on the Cd content of plants. Soil Science, 121: 86-93. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1015 

GAP BÖLGESĠ PAMUK ALANLARINDAKĠ KELEBEKLER (LEPIDOPTERA) 

BUTTERFLIES (LEPIDOPTERA)  IN COTTON AREAS IN THE GAP REGION
 

 

Selime ÖLMEZ BAYHAN
1                

Erol BAYHAN
1
 

1
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Diyarbakır 

solmez@dicle.edu.tr, erolbayhan@gmail.com  

 

Özet 

Bu çalıĢma ile Agrotis ipsilon (Hufn.), Spodoptera exigua (Hübn.) Helicoverpa armigera Hübner, 

Earias insulana Boisd. ve Pectinophora gossypiella (Saund.)‗nın pamuk tarlalarında lepidopter 

zararlısı olarak saptanmıĢlardır. 

Pamuktaki lepidopter zararlılarına karĢı önceden tahmin ve uyarıya yönelik olarak bölgede uygun 

sayıda ve yerlerde ıĢık ve feromon tuzaklarının arazilere yerleĢtirilerek, haftalık kontrol ve 

sayımların yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Lepidoptera, Sürvey, Güney Doğu Anadolu Bölgesi  

Abstract 

In this study, Agrotis ipsilon (Hufn.), Spodoptera exigua (Hübn.) Helicoverpa armigera Hübner, 

Earias insulana Boisd. and Pectinophora gossypiella (Saund.) were very common in the cotton 

fields.  

As forecasting and warning against lepidopter pests in cotton, weekly control and observation 

should be made by placing light and pheromone traps on the land at the suitable number and places 

in the region. 

Key Words: Cotton, Lepidoptera, Survey, The Southeastern Anatolia Region 

GiriĢ 

Ülkemizde elveriĢli iklim ve toprak yapısının mevcut olması ve suluma imkânlarının artmasıyla 

birlikte son yıllarda özellikle pamuk üretiminin yaklaĢık % 50‘si Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinden karĢılanmaktadır. Ülkemiz, dünyada pamuk üretim alanları sıralamasında 9. sırada, 

lifli pamuk verimleri (Kg/Ha) sıralamasında 3. sırada yer almaktadır (Anonim, 2017). Ülke 

genelinde sanayi bitkileri içerisinde en geniĢ ekim alanına sahip olan pamuk tekstil sanayisinde 

vazgeçilmez bir duruma sahiptir. Tekstil sanayisinin iĢlediği pamuğun yarısından çoğunu ithal 

ederek karĢılamaktayız.  

Çizelge 1. Dünya Pamuk Ekim Alanları (Bin Ha) 
Sıra    Ülkeler   2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018* 

1  Hindistan   11,65 12,846 11,638 10,845 12,235 

2  ABD   3,053 3,783 3,291 3,848 4,616 

3  Çin   4,7 4,31 3,793 2,923 3,157 

4  Pakistan   2,914 2,958 2,67 2,496 3,097 

5  Özbekistan   1,275 1,298 1,272 1,25 1,208 

6  Brezilya   1,01 976 1,007 939 1,155 

7  Burkina Faso   644 661 631 740 770 

8 Türkmenistan   545 545 534 545 534 

9  Türkiye   451 460 440 420 462 

10  Arjantin   506 456 447 247 305 

     Diğer   5,934 5,619 5,44 5,418 5,069 

     Toplam   32,682 33,912 31,163 29,671 33,148 

Kaynak: ICAC Cotton This Month- Mart 2018 (*) Tahmin 
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Dünya lif pamuk verimleri birim alandan elde edilen verimde ilk üç ülke arasına Türkiye‘nin 

girmesi sevindirici bir durumdur (Çizelge 2). Yıldan yıla değiĢen bu durumun mutlaka bilinçli 

politikalarla belirli bir oranda tutulması gerekmektedir.  

Çizelge 2. Dünya Lif Pamuk Verimleri (Kg/Ha) 

Sıra    Ülkeler   

 

2013/2014   

 

2014/2015   

 

2015/2016   

 

2016/2017   

 

2017/2018*  

1  Avustralya   2,136 2,228 2,196 1,67 1,936 

2  Ġsrail   1,81 1,786 1,786 1,761 1,892 

3  Türkiye   1,419 1,573 1,475 1,674 1,817 

4  Çin   1,506 1,503 1,427 1,676 1,693 

5  Meksika   1,625 1,668 1,449 1,575 1,587 

6  Brezilya   1,52 1,507 1,506 1,629 1,399 

7  G.Afrika   1,172 1,205 1,208 850 1,098 

8  Yunanistan   1,12 997 997 1,009 1,028 

9  Suriye   976 981 883 983 954 

10  ABD   921 939 963 983 876 

     Dünya Ortalaması   804 781 765 778 765 

Kaynak: ICAC Cotton This Month- Mart 2018 (*) Tahmin 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde pamuk alanlarında daha önce yapılmıĢ çalıĢmalarda; zararlı ve 

faydalı böcekler arasında önemli düzeyde bir doğal dengenin mevcut olduğu belirlenmiĢ ve 

entegre mücadele programları uygulanarak bu dengenin korunmasına çalıĢılması gerektiği ifade 

edilmiĢtir (Karaat ve ark.,1987a; Karaat ve ark.,1987b;Göven ve GümüĢ, 1998;  Büyük ve ark., 

2002; Özpınar ve Yücel, 2002). Ancak bu doğal denge özellikle 2010 yılında pig yapan 

Dikenlikurdun bölge pamuk üreticilerine büyük zarar vermesinden sonra bilinçsiz ve rastgele 

ilaç kullanmaya baĢlamıĢlardır.  

Bu çalıĢmada Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk alanlarında geliĢim dönemlerinde görülen 

lepidopter zararlıları hakkında tespitler ve genel gözlemler aktarılmıĢtır. 

Materyal ve Yöntem 

ÇalıĢmalar 2013 ve 2017 yıllarında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘ne bağlı Diyarbakır 

(Bismil, Çınar ve Merkez), ġanlıurfa (Harran, Siverek ve ViranĢehir) ve Mardin (Nusaybin, Derik 

ve Kızıltepe) illerindeki pamuk alanlarında seçilen her biri 30 dekardan büyük olan (her ilçede 2 

tarla olmak üzere) toplam 18 üretici tarlasında yürütülmüĢtür. Pamuk geliĢme dönemlerinde en az 

iki defa sörvey çalıĢması yapılmıĢtır (Falcon and Smith, 1973). Sörvey çalıĢması her sıra üzerinde 

5‘er bitki olmak üzere 10 sıradaki toplam 50 bitkide yapılmıĢtır. Ayrıca sörvey esnasında çeĢitli 

gözlemlerde yapılmıĢtır. 

Bulgular  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘ne bağlı Diyarbakır (Bismil, Çınar ve Merkez), ġanlıurfa (Harran, 

Siverek ve ViranĢehir) ve Mardin (Nusaybin, Derik ve Kızıltepe) illerindeki pamuk alanlarında tespit 

edilen Lepidoptera takımına bağlı zararlı listesi Çizelge 3‘te verilmiĢtir.  
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Çizelge 3. Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde Pamukta Görülen Lepidoptera Takımına Bağlı Zararlılar  

Takım Familya Tür 

Lepidoptera Noctuidae Helicoverpa armigera Hübner 

Lepidoptera Noctuidae Spodoptera littoralis  (Boisd.) 

Lepidoptera Noctuidae Spodoptera exigua (Hübn.) 

Lepidoptera Noctuidae Earias insulana Boisd. 

Lepidoptera Noctuidae Agrotis ipsilon (Hufn.) 

Lepidoptera Gelechiidae Pectinophora gossypiella (Saund.)  

AraĢtırmanın yürütüldüğü pamuk alanlarında ve yıllarda lepidopter zararlılarından ekonomik anlamda 

en yoğun mücadelesi yapılan YeĢilkurt olduğu gözlemlenmiĢtir. Bölgede 2010 yılında pamukta 

Dikenlikurt önemli zararlar oluĢturmuĢtur. Ancak Dikenlikurt 2011-2018 pamuk yetiĢtirme 

sezonlarında 2010 yılında görülen oranda zarar oluĢturmamıĢtır.  

Pamukta YeĢilkurt [Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)]:  Bir diĢi yumurtayı 

tek tek bitkinin taze sürgün, uç yaprakları, tarak veya diğer generatif organlar üzerine bırakır. 

Çoğunlukla bitkinin üst bölümünde bulunan taze aksamlara yumurtalar bırakılır. Yumurtalar sıcaklığa 

bağlı olarak 2-8 günde açılır. Yaz aylarında ise bu süre ortalama 3-4 gündür. Larvalar ilk önce 

yumurtanın açıldığı yerde beslenir ama daha sonra tarak ve elmalara geçerek zarar verirler. Zararlı 6 

larva dönemi geçirir. Larva geliĢimini 2-3 haftada tamamlar. Larva toprakta pupa olur. Bir dölünü yaz 

aylarında 25-45 günde tamamlar. Yılda 5 döl verir. Ülkemizde bu döllerden 3‘ünü pamukta verdiği 

bilinmektedir. Genellikle generatif organlarda zararlı olur. Larvalar üstten aĢağıya doğru hareket 

ederek tarak, çiçek ve kozalarda beslenirler. Zarar gören taraklar dökülür. Larvaların beslendiği 

çiçeklerden koza oluĢmaz. Zarar verilmiĢ kozalar açılmaz, zamanla kurur veya çürürler. Yurdumuzda 

pamuk ekilen bütün bölgelerde görülür. Pamukta 3 m‘lik sıra uzunluğunda ortalama 2 adet larva 

olduğunda ilaçlama tavsiye edilmektedir.  

YeĢilkurt, Diyarbakır (Bismil, Çınar ve Merkez), ġanlıurfa (Harran, Siverek ve ViranĢehir) ve 

Mardin (Nusaybin, Derik ve Kızıltepe) illerindeki pamuk alanlarında pamuğun taraklanma dönemi 

baĢlangıcından baĢlayarak koza oluĢturma döneminde de özellikle Temmuz-Ağustos ayları arasında 

verdiği döller ile önemli bir zararlı olduğu tespit edilmiĢtir. Genellikle temmuz ayının ilk iki haftası 

içerisinde ve ağustos ayının ilk haftalarında önemli zararlar meydana getirmektedir. Dolayısıyla bu 

zararlıya karĢı bölgede en az bir ilaçlama yapılmaktadır. Bölgede zararlının larva ve pupa 

parazitoitleri olarak 6 tür belirlenmiĢ ve %25 ile %48 oranında etkili bulunduğundan (Göven ve Efil, 

1994) mücadeleye geçmeden önce bunların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca 

YeĢilkurt ilaçlama zamanının belirlenmesi çok önemlidir. Çünkü ilaçlı mücadeledeki baĢarının artması 

için YeĢilkurdun ilk üç larva döneminde yapılması çok önemlidir. Larva ileriki dönemlerde ilaçlara 

karĢı daha dayanıklı ve korunaklı yerde beslendiklerinden dolayı bu durumlar baĢarıyı düĢürmektedir.   

Pamuk Yaprakkurdu [Spodoptera littoralis (Boisd.)(Lepidoptera: Noctuidae)]: 

Ergin kelebekler Çukurova‘da Temmuzun ikinci yarısından itibaren görülmeye baĢlarlar. DiĢi 

kelebekler yumurtalarını yaprakların alt yüzeyine paketler halinde bırakır ve üzerini deve tüyü 

rengindeki tüylerle kaplarlar. Her bir pakette 30-600 kadar yumurta bulunur. Yumurtalar yazın 2-8 

gün içerisinde açılır ve bulundukları yaprağın epidermisini yerler. Ġkinci larva döneminden sonra 

diğer yaprak ve bitkilere dağılırlar. Ġleri dönemlerde sadece gece beslenirler, gündüz bitki alt 

kısımları veya toprakta saklanırlar. Larvalar 6 dönem geçirirler Toprakta, toprak bir kokon 

içerisinde pupa olurlar. Pupa süresi 7-8 gün sürebilir. Prodenya bir dölünü 24-50 gün içerisinde 

tamamlayabilir. Döllerinin 2 veya üçünü pamukta geçirir. Yılda 4-5 döl verebilir. Yumurtadan 

çıkan larvalar yaprağın alt epidermisini yiyerek zar haline getirirler. Pamukta temmuz baĢından 

itibaren görülür. Ağustos ayından itibaren zararlı olabilecek yoğunluğa ulaĢabilir. Larvalar 

büyüdükçe yaprakları delik deĢik ederler. Önemli olmamakla birlikte tarak ve çiçeklerle de 

beslenirler. Zararlı koza oluĢturma döneminde mücadele eĢiğine ulaĢtığında eğer mücadele 
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edilmezse zararı yüksek olabilir. Bitki baĢına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya yeni 

çıkmıĢ larva topluluğu bulunduğunda ilaçlama tavsiye edilebilir. 

ÇalıĢmanın yürütüldüğü tüm alanlarda Pamuk yaprakkurdu tespit edilmiĢtir. Ancak bu çalıĢmanın 

yürütüldüğü pamuk alanlarında ve yıllarda Pamuk yaprakkurdunun ekonomik anlamda herhangi bir 

zararı gözlenmemiĢtir.  

Pamukta Dikenlikurt [Earias insulana Boisd. (Lepidoptera: Noctuidae)]: Dikenlikurt kıĢı larva 

veya pupa olarak geçirebilir. Yumurtalarını genellikle tek tek tepe sürgünlerine, taraklara, genç 

yapraklara ve saplarına, çiçeklere ve sezon sonuna doğru çok genç kozalara koyarlar. Bir diĢi ömrü 

boyunca 80-300 yumurta bırakabilir. Bir döl 3-6 hafta arasında tamamlamaktadır. Ülkemizde 4-5 döl 

verir. Dikenlikurt sürgün, tarak, çiçek ve kozada zarar yapmaktadır. Sürgündeki zararında sürgün 

kırılmalarına yol açar, ama asıl zararını kozada yapar. Dikenlikurt zararına uğrayan koza genellikle hiç 

açılmaz. Epidemi yıllarında mücadele yapılmadığı taktirde %90‘a kadar zarar yapabilir. Daha çok 

Malvaceae familyasına ait bitkilerde zararlı olan Oligophag bir zararlıdır. Pamukta genellikle geç 

mevsimde önem kazanan bir zararlıdır. Pamukta 3 metrelik pamuk sırasında ortalama 2 larva veya 

açılmaya yakın 4 yumurta; koza sürveyinde ise % 10 bulaĢık larva varsa mücadele yapılmalıdır.  

AraĢtırmanın yürütüldüğü pamuk yetiĢtirme alanlarında koza oluĢturma ve olgunlaĢma döneminde 

görülen önemli zararlılardan biri olarak ilk kez 2010 yılında pamuk yetiĢtirme mevsiminde dikkat 

çekmiĢ ve önemli ekonomik kayıplarını özellikle olgunlaĢma döneminde meydana getirmiĢtir. 

AraĢtırma alanlarında önemli bir zararlı olan dikenlikurta her yıl rastlanılmaktadır. Ancak bazı yıllar 

ekonomik zarar eĢiğine ulaĢmadığı için ilaçlama yapılmamaktadır. Bölgede 2010 yılında yaĢanan 

zarardan dolayı üretici özellikle dikenlikurdun haziran ve özellikle ağustos ayındaki dölüne de ilaç 

kullanabilmektedir. Dikenlikurta karĢı kültürel önlemler içerisinde yer alan pamuk saplarının tarladan 

uzaklaĢtırılması ve imha edilmesi yolu maalesef üreticiler tarafından yapılmamaktadır. Bölgede 

genellikle toplanan pamuk sapları köy giriĢlerinde  

Pamukta Pembekurt [Pectinophora gossypiella (Saund.) (Lepidoptera: Gelechiidae)]:  

Pembekurt, kıĢı diyapoz halinde larva olarak kör kozaların içinde veya çiğit içerisinde geçirir. 

Erginler Mart sonundan itibaren çıkmaya baĢlar. Yumurtalarını tarak, çiçek ve kozalara bırakır. Bir 

diĢi hayatı süresince 800 kadar yumurta bırakabilir. Yılda 4-5 döl verebilir. Zararlının larvası tarak, 

çiçek ve kozanın içine girerek beslenmekte ve özellikle koza içerisine girerek oluĢan çiğitleri 

yiyerek zarar verir. Yenilen çiğitlerin çimlenme gücü düĢer ve yağın kalitesi de düĢük olur. Çiçekte 

larva bulunursa, rozet çiçek denilen kapalı çiçek oluĢur. Kozada birden fazla larva bulunursa 

kozanın tümü zarar görebilir. Ağır enfeksiyon koĢullarında kör koza denilen durum ortaya çıkar. 

Zarar % 80‘lere kadar varabilir. Tarla ve tohum temizliği gelecek yılın popülasyonunu kırmada çok 

önemli olmaktadır. Hasat sonrası derin sürüm yapılmalıdır. Tarlada kalan saplar kesilerek toplanıp 

yakılmalıdır. Erken ekim yapılmalı ve erkenci çeĢitler kullanılmalıdır. Temiz tohum kullanılmalıdır. 

Mevsim içinde tarlada görülen rozet çiçekler toplanarak yok edilmelidir. Yasal Önlemler, 6968 

sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 16 maddesinin f, g, h fıkraları ile 33 ve 34. 

maddeleri, 308 sayılı tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu hakkındaki kanuna dayanılarak 

hazırlanan ‗ Pamuk EkiliĢ Alanlarında Zararlı Olan Pembekurt Yönetmeliği‘nde açıkça 

belirtilmiĢtir.  Pembekurt iç karantina tedbirlerine dahil olan bir zararlı olduğu için özellikle 

karantina tedbirlerinin sıkı uygulandığı ülkelerde sorun olmamaktadır. Bu zararlıyla en iyi ve etkili 

mücadele yöntemlerinin baĢında temiz tohum kullanma gelmektedir. Ülkemizde son yıllarda 

kullanılan pamuk tohumları temiz olduğu için pembekurt zararı önceki yıllar ile kıyaslandığında 

zarar oranının düĢtüğü bilinmektedir.  

AraĢtırmanın yürütüldüğü pamuk yetiĢtirme alanlarında koza oluĢturma ve olgunlaĢma döneminde 

görülen zararlılardan biri olduğu tespit edilmiĢtir. Bu zararlı eskiden ülkemizde olgunlaĢma 

döneminde önemli ekonomik kayıplar meydana getirmiĢtir. Ancak araĢtırma yapılan alanlarda 

ekonomik anlamda önemli bir zararlar meydana getirmediği görülmüĢtür. Ülkemizde Pembekurt‘a 
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karĢı kimyasal mücadele yapılmamaktadır. Pembekurt mücadelesinde etkili olan pamuk saplarının 

mart ayına kadar imha edilmesi çok önemlidir. Bu konuda araĢtırmanın yürütüldüğü yerlerde 

özellikle köy evlerinin önünde ve köy yollarında toplanmıĢ pamuk sapları kümeleri görülmektedir. 

Bu konuda pamuk üreticilerinin bilinçlendirilmesi gerekmektedir.  

Pamukta Bozkurt [Agrotis ipsilon (Hufn.) (Lepidoptera: Noctuidae)]: Bozkurt kelebekleri mart- 

nisan aylarında uçuĢur. ÇiftleĢmeden 4-6 gün sonra yumurtalarını tek tek yada küçük gruplar halinde 

bitkilerin alt yaprakları veya nemli topraklara bırakırlar. Yumurtalar 3-14 gün içerisinde açılabilir. 

Yeni çıkan larvalar gündüz beslenmelerine rağmen 3. Dönem larvalar toprakta saklanırlar. Fidelerin 

kök veya saplarını yiyerek beslenirler. Larvalar 3-10 haftada, 6 deri değiĢtirerek tamamlar. Olgun 

larva 10-15 cm toprak içerisine girerek pupa olur. Pupa dönemi 2-8 hafta sürer. Yılda 1-3 döl verir. 

Polifag bir zararlıdır. Zararlının 1, 2 ve 3. dönemleri bitkilerin taze yapraklarını yiyerek beslenirler. 

Dördüncü dönemden sonra toprak içinde gizlenmeye ve geceleri beslenmeye baĢlarlar. Genç bitki 

köklerini toprak yüzeyinde keserek zararlı olurlar. Gündüzleri toprağın 4-5 cm derinliğinde ve 

kestikleri bitki diplerinde kıvrılmıĢ durumda bulunurlar. Özellikle genç bitkilerde ve fideliklerde 

olmak üzere % 5-25‘inin zarar görmesine sebep olabilirler. Pamuk fidelerini çıkıĢtan itibaren 6-8 

yapraklı oluncaya kadar keserler.  

Ekimden önce 1 m
2
 ‘de ortalama 2 larva veya bir ot yığınında ortalama 1 larva varsa ekimden önce 

tohum ilaçlaması yapılır. ÇıkıĢtan sonra seyreltilmemiĢ pamukta 2 metre sıra uzunluğunda ortalama 

1 larva varsa satıh ilaçlaması veya zehirli yem uygulaması yapılmalıdır. Bakanlık tarafından 

yayınlanan ―Bitki Koruma Ürünleri‖ kitabında tavsiye edilen bitki koruma ürünleri ve dozları 

kullanılır. 

Bu araĢtırmada survey tüm ilçelerde bozkurtun pamuk yetiĢtirilen alanlarda bulunduğu tespit 

edilmiĢtir. Özellikle pamuğun erken dönemlerinde zarar verdiği gözlenmiĢtir.  

Pamuk çizgili yaprakkurdu [Spodoptera exigua (Hübn.) (Lepidoptera: Noctuidae)]: Pamuk 

çizgili yaprakkurdunun diĢi kelebekleri yumurtalarını yaprakların alt yüzeyine paketler halinde 10-250 

kadar yumurta bırakırlar. Yumurtalar yazın 2-3 gün, ilkbaharda ise 10-18 günde açılır. Genç larvalar 

genellikle yaprak alt yüzeyinde epidermisi yiyerek zarar oluĢtururlar. Ġleri dönemlerde larvalar 

generatif organlarla da beslenirler. Larva geliĢmesini 9-20 günde tamamlar ve 5 larva dönemi 

geçirirler. Toprağın yaklaĢık 4-10 cm derinliğinde topraktan bir kokon içerisinde pupa olurlar. 

Türkiye‘de yılda 3-5 döl verirler. Genelde pamuk bitkisi 4-6 yapraklı iken görülür. Bilhassa 1. 

çapadan sonra çapalanan otlardan pamuğa geçer ve bu devrede çok zararlı olur. Yapraktaki zararı 

muntazam kenarlı büyük delikler Ģeklindedir. Salgın yıllarında erken mevsimde pamuğun tepe 

sürgünlerini ve yaprakları orta damar kalacak Ģekilde tamamen yiyerek çok zararlı olabilir. 40-50 

dekarlık pamuk tarlası bir ünite kabul edilerek yaklaĢık 4 eĢit bölüme ayrılır. Her bölümde 10-15 

adımda bir bitki olmak üzere 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozası kontrol edilir. Bu Ģekilde 

kontrolü yapılan 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmıĢ 2 yumurta paketi varsa ilaçlama yapılır.  

ÇalıĢmanın yürütüldüğü alanlarda pamuk çizgili yaprakkurdu erken dönemlerde pamuk yetiĢtirilen 

tüm alanlarda erken dönemde daha çok yağıĢlı geçen mevsimlerde geniĢ yapraklı yabancı otların 

yoğun olduğu tarlalarda daha fazla görüldüğü ve zararlı olduğu gözlenmiĢtir.  

Sonuçlar 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde pamuğun geliĢim dönemlerinde görülen zararlılar hakkındaki 

araĢtırma Ģöyle özetlenebilir. 

- Pamuğun geliĢim döneminde görülen Lepidoptera takımına bağlı zararlılar; Helicoverpa armigera, 

Spodoptera littoralis, Earias insulana, Pectinophora gossypiella, Agrotis ipsilon ve Spodoptera 

exigua olduğu, 
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- Mücadelesi gereken lepidopter zararlılarına (Pembekurt hariç) karĢı ekonomik zarar eĢiklerine dikkat 

edilmesi ve olabildiğince seçici (selektif) ve kısa etki süreli ilaçlara yer verilmesi,  

- Helicoverpa armigera‘ya karĢı kimyasal ilaçlama yapılacağı zaman EZE durumuna dikkat edilerek 

karar verilmesi, 

- Bölgede Zararlılarla doğal düĢmanlar arasında mevcut doğal dengenin korunması için gerekli 

hassasiyetin gösterilmesi ve bunların uygulama kuruluĢları ile çiftçilere tanıtımının iyi yapılması 

gerektiği kanaatine varılmıĢtır.  

TeĢekkür 

Bu araĢtırmanın yapılmasında desteğinden dolayı Dicle Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 
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FARKLI PATLICAN ÇEġĠTLERĠNDE TÜTÜN TOPRAK PĠRESĠ Epitrix hirtipennis 

(COLEOPTERA: CHRYSOMELĠDAE: ALTĠCĠNAE) „ĠN BĠTKĠ FENOLOJĠSĠNE GÖRE  

POPULASYON GELĠġMESĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

DETERMĠNĠNG POPULATĠON DEVELOPMENT ACCORDĠNG TO PLANT PHENOLOGY 

OF TOBACCOS FLEA BETLE, Epitrix hirtipennis COLEOPTERA: CHRYSOMELĠDAE: 

ALTĠCĠNAE) ĠN DĠFFERENT EGGPLANT VARĠETĠES 

 

Nihal KOÇAK¹, Selime ÖLMEZ BAYHAN² 

 
1
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu /Elazığ, 

2
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki 

Koruma Bölümü 

 

Özet 

Bu çalıĢmada sebze üretiminde önemli bir konuma sahip olan Diyarbakır‘da dört farklı patlıcan 

çeĢidinde 2014 -2015 yıllarında Epitrix hirtipennis‘in popülasyon değiĢimine bitkinin fenolojik 

dönemlerinin ve patlıcan çeĢitlerinin etkisini belirlemek amacıyla BBCH‘ın Solanacea familyası 

bitkileri için belirlemiĢ olduğu uluslararası düzeyde kabul gören geliĢme dönemleri skalası göz 

önünde bulundurularak patlıcan bitkisinin tüm fenolojik dönemlerine uyarlanmıĢtır. Ġki yıl boyunca 

haziran ve kasım ayları süresince patlıcan çeĢitleri haftada bir defa olacak Ģekilde periyodik olarak 

kontrol edilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda tüm çeĢitlerde her iki yıla ait veriler birlikte 

değerlendirildiğinde zararlının çıkıĢ dönemi uygulama arazisinde Haziran sonu Temmuz baĢında 

olmuĢtur. Her iki yılda Kemer çeĢidinde en yüksek (2015:6,19 2014:3,57) ortalama böcek 

popülasyonu, bulunurken en düĢük ortalama popülasyonlar 2015‘te Aydın Siyahı‘nda (Ort.:3,41), 

2014‘te ise ġeyhkent patlıcan çeĢidinde tespit edilmiĢtir (Ort.:2,15). Populasyonun ilk yıl Ekim 

ayının ilk haftası ikinci yıl ise Kasım ayına kadar devam ettiği gözlemlenmiĢtir. Sonuç olarak 

Diyarbakır ilinde farklı patlıcan çeĢitlerinde E. hirtipennis‘in farklı çeĢitlerde bitkinin fenolojik 

dönemleri boyuncapopülasyon değiĢimi tespit edilmiĢtir.  Uygulanacak mücadele yöntemlerinde 

doğru ve etkili uygulama zamanının belirlenmesinde yol gösterici olacağı düĢünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Popülasyon değiĢimi, Epitrix hirtipennis, Patlıcan, Solanaceae, Toprak piresi, 

Diyarbakır 

Abstract 

In this study, in order to determine the effect of phenological periods of the plant and eggplant 

varieties on population change of Epitrix hirtipennis in four different eggplant varieties between 

2014-2015 in Diyarbakır, which has an important position in vegetable production, the international 

lyrecognized scale of developmental periods, which BBCH has determined for Solanacea family 

plants, has been taken into account and adapted to allphenological periods of the eggplant.During 

the two years, eggplant varieties were periodically checked once a week in June to November. 

When the data of both types were evaluated together at the end of the study, the emergence period 

of the pest was in late June and early July on the application field. While the highest number of 

insect populations (2015: 6,19 2014: 3,57) was found in Kemer variety in both years, the lowest 

average populations were determined in Aydın black in 2015 (Avg.: 3.41), and in 2014 in Seyhkent 

eggplant variety (Avg.: 2.15). It was observed that the population continued until the first week of 

October in the first year, and in the second year until November. As a result, population variation of 

E. hirtipennis in different eggplant varieties in Diyarbakır province has been determined during the 

phenological periods of the plant. It is considered that it will serve as a guide in determining the 

correct and effective application time in the interventions methods to be applied. 

Key words: Population fluctation, Epitrix hirtipennis, Eggplant, Solanaceae, Tobacco flea beetle, 

Diyarbakır 
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GiriĢ 

Patlıcan bitkisinin ana vatanı Hindistan‘dır ve ılıman iklimlerde tek yıllık, yağıĢın bol olduğu tropik 

iklim bölgelerinde ise çok yıllık bitki Ģeklinde yetiĢtirilmektedir (Bayraktar, 1970). Patlıcan üretim 

miktarı incelendiğindeülkemizde 2017 yılında ortalama 215 bin dekar alanda 883917 ton patlıcan 

üretimiyapıldığı belirtilmiĢ olup, bunun 17.438 tonu Diyarbakır‘da üretilmektedir.(TUĠK, 2017b). 

ArtıĢ gösteren üretime paralel olarak sebze ekiliĢ alanlarında da çok sayıda zararlı organizmalar 

ortaya çıkmaktadır. Bunlar arasında kırmızı örümcekler (Tetranychus spp.), afitler, yaprak pireleri, 

tripsler, YeĢil kurt (Heliothis armigera), danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa), patates böceği 

(Leptinotarsa decemlineata) ve beyazsinek (Bemisia tabaci) yer aldığı bilinmektedir. (Kansu, 

2000). 

Ergin toprak pireleri yapraklarda ve gövdelerde beslenerek zarara neden olur. Yapraklarda sığ 

çukurlar ve küçük yuvarlak, düzensiz delikler (genellikle 1/8 inçten daha az) oluĢtururlar. Bu hasar 

türü toprak pirelerine özgüdür. Tohumla yetiĢtirilen ve üretimine aynı yerde devam edilen bitkiler, 

transfer edilen bitkilere oranla beslenmeden kaynaklı zararlara daha açıktırlar. Ancak toprak 

pirelerinin populasyonları yüksekse her iki dönemde zarar yapabileceği bildirilmiĢtir.  Larvalar 

genellikle bitkilere çok az zarar verir (Anonim 2018). 

Son zamanlarda toprak pirelerinin de patlıcan üzerinde bulunduğu gözlemlenmiĢ ve bununla ilgili 

çalıĢma olmadığı için bir çalıĢma yapılması düĢünülmüĢtür. 

Materyal ve yöntem 

AraĢtırmanın ana materyallerini patlıcan çeĢitleri (Kemer, Aydınsiyahı, Topan, ġeyhkent), zararlı 

Epitrix hirtipennis‘in doğaya ilk çıkıĢ tarihini saptamak için sarı yapıĢkan tuzaklar oluĢturmuĢtur. 

ÇalıĢma 2014-2015 yıllarında Dicle Üniversitesi uygulama arazisinde, yürütülmüĢtür. Aydın 

Siyahı, Topan, Kemer (Savcılı) ve ġeyhkent olmak üzere dört farklı patlıcan çeĢidi üzerinde 

yürütülmüĢtür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 karakter (çeĢit) ve 4 tekerrürlü 

olarak kurulmuĢtur. 

E. hirtipennis‘in popülasyon değiĢimine bitkinin fenolojik dönemlerinin ve bitki patlıcan 

çeĢitlerinin etkisini belirlemek amacıyla BBCH‘ın Solanacea familyası bitkileri için belirlemiĢ 

olduğu uluslararası düzeyde kabul gören geliĢme dönemleri skalası göz önünde bulundurularak 

patlıcan bitkisinin tüm fenolojik dönemlerine uyarlanmıĢtır.  Skalada yer alan on ana geliĢim 

döneminden 8‘i uyarlanmıĢtır. Skala Ģu Ģekilde düzenlenmiĢtir. 1: genç fide (1- 3yapraklı dönem), 

2: dalların geliĢimi (5-7 yapraklı dönem-vejetatif geliĢme), 3: çiçeklenme baĢlangıcı, 4: tam 

çiçeklenme, 5 çiçeklenme ve meyve geliĢimi, 6: olgunlaĢmıĢ meyve ,7: yaĢlanma, 8: çürüme. 

Bulgular ve TartıĢma 

Uygulama arazisinde 2014 yılında kemer çeĢidinde zararlı bitkinin çiçeklenme baĢlangıcından (8-10 

yapraklı dönemde) itibaren yükseliĢ göstermeye baĢlamıĢ olup en yüksek tepe noktası Ağustos 

ayının son haftasında görülmüĢtür.  Bu aydan sonra popülasyon oransal olmayan bir eğride azalmıĢ 

olup, ekim ayının ikinci haftasından itibaren 0 düzeyine inmiĢtir (ġekil 1). 

ÇalıĢmada 2015 yılında kemer çeĢidine ait ergin sayımları (ġekil 1.) verilmiĢtir. Grafik 

incelendiğinde kemer çeĢidi üzerinde ilk erginler 20.06.2015 tarihinde bitkinin vejetatif döneminde 

(bitki 5-7 yapraklı) çıkıĢ yapmıĢtır. Zararlı bu çeĢit üzerinde Ağustos ayı içinde her iki yılda da tepe 

noktası oluĢturmuĢtur. 2014 yılında ekim ayının ilk haftasında aniden yok olan zararlı 2015 yılında 

kasım ayının sonuna kadar bitki üzerinde gözlemlenmiĢtir. 

Denemenin yürütüldüğü yıllarda zararlı en az popülasyonu aydın siyahında göstermiĢtir. Her iki 

yılda da diğer çeĢitlere nazaran bitkinin tam çiçeklenme döneminde ilk erginler gözlemlenmeye 

baĢlamıĢtır. Aydın siyahında 2014 yılında yaprak baĢına düĢen ergin sayısı diğer çeĢitlerle 

kıyaslandığında nispeten az olduğu gözlemlenmiĢtir. Ancak diğer çeĢitlerde olduğu gibi E. 
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hirtipennis bulaĢma oranı tepe noktasına ulaĢmıĢtır. 2015 yılında ise Temmuz ayının ilk haftası yani 

çiçeklenme baĢlangıcında çıkıĢ yapan erginler Kasım ayının sonuna doğru kıĢlaklarına çekilmiĢtir. 

 

 

 

 

2014-2015 yıllarında yapılan gözlemlerde zararlı 2014 yılında çiçeklenme ve meyve bağlama 

döneminde çıkıĢ yapmıĢ olup, 2015 yılında vejetatif geliĢmenin olduğu bitkinin 5-7 yapraklı olduğu 

dönemde ilk erginler doğaya çıkıĢ yapmıĢtır Her iki yılda da çiçeklenme ve olgunlaĢmamıĢ meyve, 

olgunlaĢmıĢ meyve (Ağustos, Eylül ayları) dönemlerinde en yüksek seviyede olduğu görülmüĢtür. 

Patlıcan parsellerinde doğa çalıĢmalarının yürütüldüğü iki yıllık veriler değerlendirildiğinde yöreye 

uyum sağlamıĢ ġeyhkent yerli patlıcan çeĢidinde 2014 yılında erginler Temmuz ayının son 

haftasında çıkıĢ yapmaya baĢlamıĢlardır bu dönemde bitkiler çiçeklenme ve meyve geliĢimi 

döneminde olduğu için zararlı hem yapraklarda hemde çiçeklerde zarar oluĢturmuĢtur. 2015 yılında 

ise ergin bireyler ilk yıla oranla kıĢlaklarından daha erken çıkıĢ yapmıĢlardır. Vejetatif geliĢmenin 

takip etiği aylarda giderek artıĢ göstererek ilk yıl olduğu gibi meyvelerin olgunlaĢmasının 

görüldüğü ağustos ayında tepe noktasına ulaĢmıĢtır. E. hirtipennis patlıcan çeĢitleri arasında 

popülasyon yoğunluğunun tepe noktası oluĢturduğu dönemlerde ( bitkinin fenolojik dönemeleri 

aynı olmuĢtur) çeĢitler arasında farklılık göstermiĢtir. Oligofag bir zararlı olan tütün toprak piresinin 

Solanaceanın tüm türleriyle beslendiği bildirilmiĢtir. (Paparatti ve Scubla 1994, Deligeorgidis ve 

ark. 2007, Gixhari 1996). Farklı türde zararlıların popülasyonunun 12 adet patlıcan çeĢidi üzerinde 

popülasyon değiĢiminin araĢtırıldığı bir çalıĢmada zararlının patlıcan çeĢitleri üzerindeki 

popülasyonu önemli ölçüde farklılık göstermiĢtir (Shaikh ve ark. 2013).  Benzer Ģekilde farklı 

patlıcan çeĢidi üzerinde yapılan bir çalıĢmada yaprak pirelerinin çeĢit bazlı popülasyonlarının 
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ġekil 4.18. Epitrix hirtipennis‘in bitki fenolojisine göre yaprak baĢına düĢen ergin sayısı 
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yoğunluğunun takip edildiği çalıĢmada çeĢitlerin zararlının popülasyon durumunu etkilediği 

bildirilmiĢtir (Ali ve ark. 2016). 

Tüm çeĢitlerde her iki yıla ait veriler birlikte değerlendirildiğinde zararlının çıkıĢ dönemi uygulama 

arazisinde Haziran sonu Temmuz baĢında olmuĢtur. Epitrix türlerinin Mayıs ayında toprak sıcaklığı 

10 °C olduğunda fideliklerde görünmeye baĢlandığı özellikle genç bitkilerde erken dönemde hasar 

oluĢturduğu çoğu araĢtırıcı tarafından bildirilmiĢtir (Delahut 2001). Bu zarar vejetasyon döneminde 

erkenden meydana gelir ve zamana bağlı olarak fidelerin dikiminden hemen sonra ortaya çıkabilir. 

(Deczynki, 2016) Ancak zararlının ergin ömrünün uzun olması yılda 3-5 döl verdiği kaydedilmiĢtir 

(Sannino ve Balbiani 1989). Patlıcan fidelerinin tarlaya transferinden sonra ilk dönem ergin çıkıĢ 

zararı geçtiği için zararlının ikinci çıkıĢ mevsiminde bitkinin çiçeklenme ve meyve bağlama 

döneminde artan popülasyonun zararının bitkiyi doğrudan etkilemediği yapraklarda ve çiçeklerde 

meydana gelen zararın ise bitki dolaylı olarak etkilediği tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak Diyarbakır 

ilinde farklı patlıcan çeĢitlerinde Epitrix hirtipennis‘in farklı çeĢitlerde bitkinin fenolojik dönemleri 

boyunca popülasyon değiĢimi tespit edilmiĢtir.  Uygulanacak mücadele yöntemlerinde doğru ve 

etkili uygulama zamanının belirlenmesinde yol gösterici olacağı düĢünülmektedir 
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FARKLI PATLICAN ÇEġĠTLERĠNDE Epitrix hirtipennis (COLEOPTERA: 

CHRYSOMELĠDAE: ALTĠCĠNAE)’ĠN YAPRAKTAKĠ ZARAR ORANININ 

BELĠRLENMESĠ 

DETERMĠNĠNG THE DAMAGE RATE OF Epitrix hirtipennis (COLEOPTERA: 

CHRYSOMELĠDAE: ALTĠCĠNAE) ON THE LEAVES ĠN DĠFFERENT EGGPLANT 

VARĠETĠES 

 

Nihal KOÇAK¹, Selime ÖLMEZ BAYHAN² 
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu /Elazığ, 

2
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Özet 

Bu çalıĢma kontrollü koĢullarda  yetiĢtirilen dört patlıcan çeĢidi üzerindeEpitrixhirtipennis ‗in zarar 

oranını belirlemek amacıyla yapılmıĢtır.ÇalıĢmaÇalıĢmada Kemer, Topan, ġeyhkent, Aydın siyahı 

patlıcan çeĢitlerine ait genç (kotiledon yapraklardan alınan örnekler) ve yaĢlı yapraklardan( 4-5 

yapraklı aĢama)  eĢit boylarda alınan yapraklar üzerine her bir gözlem kabında 4 çeĢit ve 10 E. 

xhirtipennis erginleri yerleĢtirilerek çalıĢma yürütülmüĢtür. ÇalıĢma süresince incelenen örneklerde 

E. hirtipennis‘inGenç yapraklarda ki zarar oranının yaĢlı patlıcan yapraklarındaki zarar oranınından 

daha fazla olduğu gözlemlenmiĢtir. Genç yapraklardaki ortalama zarar oranı % 23 olarak 

bulunurken yaĢlı patlıcan yapraklarında % 16 bulunmuĢtur. Patlıcan çeĢitleri arasındaki ortalama 

zarar oranı ise genç yapraklarda sırasıyla Topan, ġeyhkent, Kemer, Aydınsiyahı olarak 

belirlenirken, yaĢlı yapraklardan alınan örneklerde ortalama zarar oranı ise,Kemer, Topan, Aydın 

siyahı, ġeyhkent olarak tespit edilmiĢtir. 

Anahtar kelimeler:  Zarar oranı ,Tütün toprak piresi, Patlıcan çeĢiti, Alticinae 

Abstract 

This study was carried out to determine the damage rate of Epitrix hirtipennis on four varieties of 

eggplants grown undercontrolled conditions. In this study, 4 type sand 10 E. hirtipennis adults were 

placed in each observation vessel on the Leaves taken from young (sample staken from cotyledon 

leaves) and old (4-5 leaf stage) leaves in equal lengths belonging to Kemer, Topan, Seyhkent, 

Aydin Black eggplant varieties. In the samples examined during the study, it was observed that the 

damage rate of E. hirtipennis in young leaves was higher than the damage rate in old eggplant 

leaves. The average rate of damage in young leaves was found to be 23%, while in old egg plant 

leaves it was 16%. The average damage rate among the eggplant varieties is determined as Topan, 

Seyhkent, Kemer, Aydın black in young leaves where as the average damage rate in the sample 

staken from old Leaves was determined as Kemer, Topan, Aydın Black and Seyhkent. 

Keywords: Damage rate, Tobacco flea beetle, Varieties of eggplants, Alticinae 

GiriĢ  

YağıĢın bol olduğu tropik alanlarda çok yıllık olarak ağaççık Ģeklinde yetiĢen patlıcanın anavatanın 

Hindistan olduğu bildirilmektedir (Kalloo, 1993). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır ili 

sebze yetiĢtiriciliği açısından önemli bir konumdadır. Ġlde en çok yetiĢtirilen sebzeler Patates, 

Soğan, Lahana, Domates, Patlıcan ve Biberdir. Diyarbakır ‗da 2017 yılında 7106 da alanda üretim 

yapılmıĢ olup, 17438.00 ton patlıcan üretilmiĢtir (TUĠK 2018). 

Patlıcanın verim ve kalitesini olumsuz olarak etkileyen önemli sayıda hastalık etmeni, akar, 

nematod ve zararlı böcek türü bulunmaktadır. 

Toprak pireleri genç bitkilerde zarara neden olurken geliĢimini tamamlamıĢ bitkilerde sorun 

oluĢturmamaktadır. Ergin böcekler yaprağın alt ve üst yüzeylerinde beslenirler fakat genellikle çoğu 
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yaprakların altında oluĢur kütikula tabakasının üstünde küçük ısırıklarla yuvarlak delikler açmak 

suretiyle yaprakların altında zarar yaparlar. Kesilen doku genellikle kuruyup düĢmeden önce bir 

süre yerinde kalır dairesel delikler  saçma deliği izine benzer. Ayrıca birçok toprak piresi bitki 

patojenlerini iletmektedir (Delahaut,2001). 

Hastalık ve zararlıların meydana getirmiĢ olduğu zararların kabul edilebilir ekonomik zarar 

eĢiklerine veya altına düĢürülmesi için kontrol stratjileri araĢtırılmalıdır. Zararlının zarar oranı, zarar 

yaptığı dönemi belirlemek için labaratuar koĢullarında çalıĢma yürütülmüĢtür. 

Materyal ve Yöntem 

Patlıcan yapraklarındaki zarar oranını (%) belirlemek için laboratuvar ortamında gözlemler 

yapılmıĢtır. Epitrix hirtipennis ‗in Kemer, Topan, ġeyhkent, Aydın siyahı patlıcan çeĢitlerine ait 

genç ve yaĢlı yapraklardaki yaptığı zararı belirlemek için eĢit boylarda genç ve yaĢlı yapraklar 

gözleme alınmıĢtır. Aynı boyda 60 genç yaprak ve yaĢlı yapraklardan alınan 60 yaprak disk 

kutulara her çeĢitten bir yaprak gelecek Ģekilde (yerleĢtirilip, hazırlanan gözlem kutularına beĢer 

adet Epitrix hirtipennis‘in ergin bireyleri salınmıĢtır. 

BeĢ gün süren gözlem boyunca ölen ergin bireyler canlıları ile değiĢtirilmiĢtir. Epitrix 

hiritpennis‘inmeydana getirmiĢ olduğu zarar (0-4 skalası Cetvel 1) ve (Karman 1971) index 

formülü kullanılarak zarar durumu belirlenmiĢtir. Söz konusu skala ve sınıflandırılmaları Çizelge 

1‘de verilmiĢtir. 

Çizelge 1.Epitrixhiritpennis‘inmeydana getirmiĢ olduğu zarar (0-4 skalası cetvel 1) ve (Karman 

1971) index formülü kullanılarak zarar durumu skalası 

Skala değeri  Ġndex (zararoranı) (%) 

0  Temiz 0 

1  Zarar Çok Az ( yaprakdisklerde 

20-40 yeniksayısı) 

10 

2  Zarar Az (yaprak disklerde 40-

80 yenik sayısı) 

10-30 

 

3  Zarar orta düzeyde ( yaprak 

disklerde 80-160 yenik sayısı) 

30-60 

4  Zarar oldukça çok (yaprak 

disklerde 160 ve tamamı yenik 

sayısı) 

60-100 

 

Bulgular ve TartıĢma 

Epitrix hirtipennis’in Laboratuar KoĢullarında Yaprakta Zarar Oranının Belirlenmesi  

Tütün toprak piresinin laboratuar Ģartlarında farklı patlıcan çeĢitlerinde genç ve yaĢlı yapraklarda 

meydana getirdiği hasarı tespit etmek için çalıĢmalar yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada Kemer ,Topan. 

ġeyhken. Aydınsiyahı patlıcan çeĢitlerine ait kotiledon yapraklarından alınan örnekler ki bu 

yapraklar genç yaprak olarak nitelendirilmiĢ ve ġekil 1 de verilmiĢtir. Diğer bir deney ise patlıcan 

fidelerinin 4-5 yapraklı olduğu dönemde alınan yapraklar üzerinde yürütülmüĢtür. Bu yapraklar ise 

yaĢlı yaprak olarak değerlendirilmiĢtir.  

Genç yapraklardaki hasar oranını tespit etmek için aynı boylarda alınan yaprakları üzerine herbir 

gözlem kabına 10 adet ergin birey gelecek Ģekilde ve çalıĢmada kullanılan her bir çeĢit eĢit 

mesafelerde yerleĢtirilerek gözlemler beĢ günlük süre boyunca takip edilmiĢtir. Aynı iĢlemler yaĢlı 

yapraklar içinde tekrar edilmiĢtir. Ancak genç bitkiler hassas olduğu için bunlardan disk 

çıkartılmamıĢtır. YaĢlı yapraklardan ise bir delici yardımıyla eĢit boylarda alınan yaprak diskler 
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Kemer Topan Şeyhkent Aydın siyahı

Genç 25,7 29 26 11,3

Yaşlı 22 18,57 10 15

25,7 
29 

26 

11,3 

22 

18,57 

10 

15 

 % Zarar oranı  
Genç

Yaşlı

kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada incelenen örnekler üzerinde genç yapraklardaki tüm çeĢitlere ait ortalama 

zarar oranı %23 olarak bulunmuĢtur. YaĢlı yapraklardaki tüm çeĢitlere ait hasar oranı ise  % 16 

olarak tespit edilmiĢtir. Her iki gruba ait yaprak örneği de zarar oranı bakımından skala değeri‗‘ 2 

olarak ‗‘  belirlenmiĢtir.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1. Genç ve yaĢlı yapraklarda çeĢitlere göre zarar oranı 

Genç yapraklarda çeĢitlere göre zarar oranı incelendiğinde yüksekten düĢüğe doğru sırasıyla Topan 

(% 29) , ġeyhkent (% 26), kemer (% 25.7) , Aydınsiyahı olarak belirlenmiĢtir. YaĢlı yapraklardaki 

çeĢit bazlı zarar oranı ise kemer (%22), Topan (18.57), aydın siyahı (15) , Ģeyhkent (10) olarak 

belirlenmiĢtir. Toprak piresinin her bir çeĢide ait atak frekanslarının yüzdesi ise zarar oranları tespit 

edilirken gözlemlenmiĢ ve veriler kaydedilmiĢtir. Bitki çeĢitlerinde bulunma yüzdesi genç bitkilere 

ait çeĢitlerde % 23 ve yaĢlı yapraklarda ise % 16.39 bulunmuĢtur. Palaniswamy ve Lamb (1992). 

Phyllotreta cricifera ve Phyllotreta striolata ‗nın laboratuvar koĢullarında kotiledon yapraklar ve 

gerçek yaprakları üzerinde besin tercihi denemesi yapılmıĢtır. ÇalıĢmada konak bitkinin yaĢının 

önemli olduğu saptanmıĢtır. Aynı Ģekilde toprak piresinin vejetasyon döneminde erkenden meydana 

geldiğini ve zamana bağlı olarak fidelerin dikiminden hemen sonra ortaya çıkabildiği bildirilmiĢtir 

(Deczynki, 2016). Ayrıca Krsteska ve Spirkoski (2017) 2013-2014 yıllarında Makedonya‘nın yoğun 

tütün yetiĢtirilen iki bölgesinde ( Southeast ve Pelogonia) yürüttükleri çalıĢmada tüm bölgelerde 

ortalama % 35.71 oranında zarar oranı ile orta düzeyde bir zarar tespit etmiĢlerdir.  Toprak 

pirelerinin larvaları yumurtadan çıktıktan sonra bitkinin köklerine saldırmakta, erginler ise 

yapraklarla beslenmektedir (Ohashi ve Urdampilleta, 2003; McLeod 2006;Burkness ve Hahn, 

2007). 

Sonuçlar 

Yapılan çalıĢmada, Epitrix hirtipennis‘in. tüm patlıcan çeĢitlerine ait yapraklarda (genç ve yaĢlı 

yapraklar)orta düzeyde zarar oluĢturduğu gözlemlenmiĢtir. Zararlının meydana getirmiĢ olduğu 

zararların kabul edilebilir ekonomik zarar eĢiklerine veya altına düĢürülmesi Pestisitlerinzamanında 

uygulanması gibi farklı kontrol taktikleri ile bastırılabilir. Tüm çeĢitlerde, zararlı ve bitki çeĢidi, 

fenolojisi arasında iliĢkisi kurulduğunda, zararlının ekonomik kayıplar olmaksızın bastırılabileceği 

düĢünülmektedir.  
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TRAKYA‟ DA GELENEK VE GÖRENEKLERĠNDEN UNUTULAN TÖREN;  MART 

DOKUZU 

TRAKYA‘ DA GELENEK VE GÖRENEKLERĠNDEN UNUTULAN TÖREN; MART DOKUZU 

 

Doç. Bülent KURTĠġOĞLU 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi, kurtisoglu@gmail.com 

 

ÖZET 

Ġnsanlık tarihi incelendiğinde ―Tören‖, insan yaĢamının her zaman önemli bir parçası olmuĢtur. 

Özellikle yaĢamları içerisinde yer alan ve ait oldukları toplumda önem kazanan davranıĢlar, 

inançlarına göre tekrarları yapıldığında bir çözüm noktası olarak görülmüĢlerdir. Özellikle 

insanların doğa ile olan iliĢkilerinde bu tarz davranıĢlar ilkel toplumlarda son derce önemlidir. 

Özellikle insanların yaĢamında etkin olan yerleĢim alanlarındaki coğrafik özellikler yaĢam 

biçimlerini belirlemiĢtir. Dönemsel süreçlerde yaĢamlarının daha kolay ve iyi geçmesini sağlamak 

için bazı törenlerin yapılmasının yararlı olacağı düĢüncesi oluĢmuĢtur. Özellikle mevsimsel değiĢim 

süreçleri, insan doğa iliĢkilerinde üretim açısından son derce önemlidir. Bahar mevsiminin 

baĢlangıcı, tarlaların ekilmesi, hasat dönemi, bağ bozumu, hayvanların yaĢamları vb. gibi önemli 

yaĢamsal davranıĢlar, mevsimsel değiĢim süreçlerine en iyi örnek olarak gösterilebilmektedir. Kısa 

sürede ay, orta sürede mevsim ve uzun sürede yıl dönemleri değiĢikliklerine bağlı olarak farklı 

törenler ile kutlamalar, farklı kültürlere ait gelenek ve göreneklerin içerisinde yer almıĢtır.  

Mart Dokuzu Töreni de mevsimsel değiĢiklikler içerisinde insan doğa iliĢkileri sonucundaki 

üretimler açısından son derece önemli bir dönemdir. Bu tören kıĢ mevsiminin bitmesi ile bahar 

mevsiminin baĢlangıcı olarak kutlanmaktadır. Baharda doğanın tekrar canlanması ile baĢlayacak 

olan bolluk ve bereketin iyi olması düĢüncesi ile yapılan bir tören olarak görülmüĢtür. Orta 

Asya‘dan baĢlayarak bu günkü Türkiye coğrafyasında da yer alan bu etkinlik faklı isimlerle de 

anılarak halen yapılmakta olup, bazı toplumlarda unutulmaya yüz tutmuĢtur.  Doğanın uyanıp 

üretmeye baĢladığı kabul edilen Rumi takvimine göre 9 Mart (güncel kullandığımız takvime göre 

21 Mart) tarihine denk gelen bu tören farklı toplumlarda baĢka isimler ile tanımlanmaktadır. Mart 

Dokuzu, Nevruz, Nevroz, Yıl Sırtı gibi terimlerin kullanıldığı bu törenin, Trakya‘ da kullanılan ismi 

Mart Dokuzudur. GeçmiĢte neredeyse Trakya‘nın yerleĢim birimlerinin tamamında düzenlenen bu 

tören unutulma aĢamasına gelmiĢtir. Bu bildiride Trakya‘nın yerleĢim alanlarında geçmiĢ 

dönemlerde yapılan Mart Dokuzu Törenine ait bilgiler elde edilen kaynaklar doğrultusunda 

açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelime, Kültür, Gelenek, Görenek, Nevruz, Mart Dokuzu 

Türk Dil Kurumu Tören‘ i Ģöyle tanımlamıĢtır. ―Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kiĢiyi veya 

değeri ayırt edip sembolleĢtirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla 

düzenlenen hareket dizisi, merasim‖ (Türk Dil Kurumu, 2018) tanımdan da yola çıkılacağı gibi 

insan topluluklarının en önemli davranıĢlarından, birlikte olmayı sağlayan ortak değerlerin 

buluĢtuğu ve icra edildiği eylem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ġnsanlık tarihi ile var olduğu 

düĢünülen tören günümüze kadar farklılıkları ile birlikte insan topluluklarının yaĢamında önemli bir 

yer tutmuĢtur. Ġnsanlık varlığı ile birlikte doğaya uyumlu bir Ģekilde yaĢamaya baĢlamıĢ ve doğa 

olaylarını çözmek için birçok yöntem belirlemiĢtir. Belirlediği doğasal olayları takip etmiĢ nasıl 

olduğunu ne zaman olduğunu ve neden olduğunu çözmek için mücadele etmiĢtir. 

Çözümleyebildiğini tarihsel süreçler içerisinde tanımlayarak ona bir anlam yüklemiĢ ve 

isimlendirerek zaman süreçleri içerisinde yaĢamlarına katmıĢlardır. Bazıları yaĢamlarında hayati 

değer taĢıması nedeni ile düzenli olarak tekrarlanmıĢ ve geleneksel yaĢamları içerisinde tören olarak 

yer almalarına neden olmuĢtur. Bu makalenin konusu olan Mart Dokuzu Töreni de benzer 

aĢamalardan geçerek insan toplumlarında önemli bir yer edinmiĢtir.  
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Mart Dokuzu töreni tarihsel boyutta incelendiğinde Orta Asya‘ya dayandığı kaynaklardan 

anlaĢılmaktadır. Orta Asya‘daki Türkler zaman sayacı olarak kendilerine özgü bir sistem 

kullanmıĢlardır. Bu sisteme ―12 Hayvanlı Türk Takvimi‖ adı verilmiĢtir. ―"Türk hakanlarından 

birisi kendisinden birkaç yıl önce geçmiĢ olan bir savaĢı öğrenmek istemiĢ, o savaĢın yapıldığı yılda 

yanılmıĢlar; onun üzerine bu iĢ için Hakan ulusu ile müĢavere yapar ve kurultayda 'biz bu tarihte 

nasıl yanıldıksa bizden sonra gelecek olanlar da yanılacaklardır; öyle ise, biz Ģimdi göğün on iki 

burcu ve on iki ay sayısınca her yıla bir ad koyalım; sayılarımızı bu yılların geçmesiyle anlayalım; 

bu aramızda unutulmaz bir andaç olarak kalsın' der. Ulus, Hakanın önerisini onaylar. Bunun 

üzerine hakan ava çıkar; ‗Yaban hayvanları Ilısu‘ya doğru sürünsünler‘ diye emreder. Bu büyük 

bir ırmaktır. Hak bu hayvanları sıkıĢtırarak suya doğru sürer. Bu hayvanlardan avlar; birtakım 

hayvanlar suya atılırlar; on ikisi suyu geçer; her geçen hayvanın adı bir yıla ad olarak konur" 

(Atalay, 1986, s. 344-345)  

Bu takvime göre Trakya‘ da Mart Dokuzu olarak isimlendirilen gün Mart ayının 21. gününe 

dayanmaktadır.  Genelde Türklerin yaĢadığı coğrafyada Nevruz Bayramı olarak isimlendirilen bu 

tören birçok yerleĢim yerinde 21 Mart günü kıĢın bittiği baharın baĢladığı bir tören olarak farklı 

isimler ile tanımlanmaktadır. ―Nevruz çeĢitli Türk topluluklarında Yeni Kün, Yengi Gün, Yengi Kün, 

Yeni Yıl,   Çağan,   Ergenekon,   Ergenekün,   Ulustın,   Uluğ  Küni,   Baba  Marta,   Bahara 

KavuĢma, UlaĢma, Yeni Yıl ve hatta Anadolu'da Sultan-ı Nevruz, Nevruz Sultanı ve Mart Dokuzu 

gibi adlar ile anılmaktadır. Türk dünyasının büyük bir bölümünde Nevruz'dan bozma, Naaruz, 

Navruz, Nevriz, Nevris adlarına da rastlanır.‖ (Savrun, 2018) 

Köken olarak Nevruz sözcüğü Farsça‘dan geldiği bilinmektedir. Nev = yeni ve ruz = gün sözcükleri 

bir araya getirilmesinden ortaya çıkmıĢ ve tam karĢılığı olarak ta yeni gün anlamına gelmektedir.  

Yılın ilk günü olarak kabul edilmiĢ ve kıĢ mevsiminden bahar mevsimine geçiĢ günü olarak kabul 

edilmektedir. Doğa ve insan iliĢkilerinin yoğun yaĢandığı insan topluluklarında, 21 Mart tarihi kıĢın 

bitmesi ile birlikte baharın gelmesi, yeniden diriliĢin habercisi, gece ve gündüz sürelerinin aynı 

olduğu, doğanının tekrar uyanması ile canlıların üreme baĢlangıcı olarak kabul edilmiĢtir. Bu tarihte 

yaĢanan önemli doğasal olaylar nedeni ile bazı toplumlarda yılbaĢı olarak kutlanmıĢtır. Tarihsel 

süreçlere bakıldığında Nevruz Kuzey Yarım küre‘ de baharın baĢlangıcı olarak kabul edildiği için, 

Orta Asya‘dan Ġran ve Mısır‘a kadar uzanan geniĢ sahada kutlanmaktadır. ―Türk tarihinde Nevruz 

kutlamalarına genel hatlarıyla bakarsak ilk olarak Hunlarda Nevruz kutlamaları dikkatimizi 

çekecektir. Biz Çin kaynaklarından Hunların daha Milattan yüzlerce yıl önce, 21 Mart tarihinde 

hazır yemeklerle kıra çıktıklarını, bahar Ģenlikleri yaptıklarını görüyoruz‖ (Karaman, 2008/1, s. 

130) 

Tarihte Türk Devletleri coğrafyasın da kurulan toplumların hemen hemen tamamında bu törenin 

kutlandığı bilinmektedir. Selçuklu Devleti ile Anadolu‘ ya gelen bu tören Osmanlılar döneminde de 

devam etmiĢ ve Balkanlar üzerinden Avrupa kıtasına kadar olan alanda kutlandığı görülmektedir. 

Osmanlı Devletinin kuruluĢundan son dönemine kadar her dönemde Nevruz kutlamalarının 

yapıldığı tarihi kaynaklarda belirtilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulması ile de bu 

gelenek devam etmiĢ ve yaygın olarak Nevruz Töreni kutlamaları yapılmıĢtır. Farklı isimler ile 

yapılmıĢ olsa dahi genelde ortak çıkıĢ noktasına bağlı kalarak yapılan tören Bahar mevsiminin 

baĢlamasını müjdecisi olarak kabul edilmektedir. Çok geniĢ bir coğrafyada görülen Nevruz Töreni 

2009 yılında Azerbaycan, Hindistan, Ġran, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan ve Türkiye‘nin de 

aralarında bulunduğu ülkelerin ortak baĢvurusuyla Ġnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının 

Temsili Listesine kaydedilmiĢtir.   

Trakya Bölgesinde bu tören Tekirdağ‘da ―Nevruz ġenlikleri‖ adıyla Edirne‘ de ―Sultan Nevruz‖, 

Kırklareli‘nde Nevruz ―Mart Dokuzu‖ adıyla kutlanır. Genel olarak bakıldığında Mart Dokuzu adı 

ile kutlanmakta ve yine bahar mevsiminin baĢlangıcı olarak kabul edilen 21 Mart günü 

kutlanmaktadır. Ancak geçmiĢ dönemlerde çok yaygın olarak kutlanan bu tören eskisi gibi 

kutlanmamakta ve neredeyse kaybolma aĢamasına gelmiĢtir. Trakya bölgesinde kutlanan bu törenin 
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geliĢi konusunda farklı görüĢler hakimdir. Kırklareli de yaĢamıĢ olan Gazeteci – Yazar Nazif 

KARAÇAM‘ a göre yöreye Persliler tarafından geldiği belirtilmektedir. Kırklareli‘ ne bağlı 

Kaynarca yerleĢim yerinde Pers Ġmparatorunun seferi sırasında burada konakladığını ve törenin 

yapılmıĢ olduğunu ifade etmektedir. O tarihten itibaren yıllarca Kaynarca‘ da bu tören yapılmıĢtır. 

Ayrıca Trakya‘nın hemen hemen her yerleĢim yerine ait kırsal ve yeĢil alanda Mart Dokuzu tören 

alanları belirlenmiĢ ve geleneksel olarak tören yöre halkı tarafından kutlanmıĢtır. (Karaçam, 2018) 

Tören bir hafta öncesinden evlerde genel bir temizlik yapılması ile baĢlamaktadır. Öncelikle evlerin 

içerisinde bulunan bütün eĢyalar dıĢarı çıkarılır. Evin içerisi detaylı bir biçimde temizlenir ve dıĢarı 

çıkarılan eĢyalar silinip temizlendikten sonra tekrar evin içerisine getirilir ve yerleĢtirilir. Daha 

sonrasında evin etrafı büyük bir titizlik ile temizlenir. Bunun nedeni olarak yeni yıla baĢlangıcının 

temiz ve bütün kötülüklerden arınma yaĢamda yeni bir döneme baĢlangıç olarak 

nitelendirilmektedir. Temizlik ve yerleĢtirme iĢlemi tamamlandıktan sonra Mart Dokuzundan bir 

gün önce mahallenin ya da köyün gençleri toplanırlar ve Mart Dokuzu töreninde neler yapacakları 

konusunda konuĢmalar yaparlar ve kararlar alırlar. Törenin bir düzen içerisinde geçmesini sağlamak 

için yapılan bu toplantıya katılmak son derece önemlidir. Toplantıda yapılacaklar karara 

bağlandıktan sonra görev dağılımı yapılır ve tören hazırlıklarına baĢlanır. AkĢam ellerinde 

Dümbelek (Darbuka) çalarak mahallede ya da köyde maniler türküler okunarak evlerin kapıları tek 

tek dolaĢılır. Söylenen maniler genelde dönemsel içerikli olmakla beraber genelde gönül iliĢkileri 

üzerine kurulduğu görülmektedir. 

Bizim canda perde yok 

Ben buna ĢaĢıyorum 

Ġlk yarini olmayan 

Demesin yaĢıyorum. 

Ġncecik yağmur çiler 

Sevgilim camı siler 

Ne kadar dalgın olsa 

Yine yüzüme güler 

Ġndim dere akmıyor 

Yar yüzüme bakmıyor 

Dokuz köyden gül aldım 

Yarim gibi kokmuyor. (Demirel, 2018)  

Kapı önünde toplanan gençlere ev sahipleri tarafından çeĢitli hediyeler verilir. Bu hediyeler genelde 

yiyecek içecek tarzı olup gençler arasında eĢit olarak dağıtılır. Gençler mahalle ya da köyü dolaĢma 

esnasında asla rahatsız edici davranıĢlar da bulunmazlar ve yaptıkları her davranıĢ saygı 

çerçevesinde yapılır. Aynı Ģekilde evlerin önüne gelen bu gençlere ev sahipleri de gerekli özeni 

gösterir ve onları mutlu edecek Ģekilde davranıĢlarda bulunur.  

Mart dokuzunda yöre insanları o gün kırsal alana çıkarlar ve evlerinde yaptıkları yiyecekleri 

beraberlerinde götürerek etrafındakiler ile paylaĢarak eğlenceler eĢliğinde tüketilir. Burada dikkat 

çeken bir konu da Mart Dokuzu adı verilen kurabiyenin yapılmasıdır. Her yerde görülmeyen bu 

gelenek Trakya‘nın bazı yerlerinde rastlanmaktadır. (Beder, 2018)   

Edirne‘ de kutlanan törenlerde ise kadınlar ve genç kızlar bir gün önce o yıl buğdayların taneleri 

kırmızı olsun diye ellerine kınalar yakarlar. Bunun yanı sıra Mart Dokuzu törenlerinde insan hayvan 

iliĢkisi ile yaĢanan inançlarda bulunmaktadır. Bereket ve bolluk olması inancı ile bahçelerinde ya da 

yakınlarında bulunan karıncaların yuvalarından alınan toprak kapı arkasına bir kap içinde konur, 

bazı yerlerde ise evlerinin kapı önlerine serpiĢtirilerek dökülür. Bir baĢkası da bazı yerleĢim 

alanlarında arıların yaĢadığı bölgelerde mavi bir bez parçası yakılır ve arılara baharın geldiği 

müjdesi verilir.  
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Yine bir baĢka inanıĢta genç kızlar Mart Dokuzu gecesi bir kutu içerisine örümcek koyarlar ve bunu 

gece yattıkları yastığın altına koyarak uyurlar ve rüyalarında evleneceği erkeği göreceklerine 

inanırlar. Yine bir baĢka geleneksel davranıĢta da ağaçların meyve vermemesi halinde keseceklerini 

ağaçlara söyleyerek onları korkuttuklarına ve bol meyve vermeleri sağlandığına inanılır. Bunun 

yanı sıra yöre halkı piĢirilmiĢ yumurtaların kabuklarıyla su içerlerse, o yıl boğazlarının 

ağrımayacağına inanırlar. Bu bölgede Mart Dokuzu günü kırlarda ve dağlarda toplanan menekĢeleri 

üç kere koklayıp gözüne sürenler, gözlerinin menekĢe gibi güzel olacağına inanılır. (ġengül, 2006, 

s. 70)   

Büyük bir alanda toplanan yöre insanları ateĢ yakarlar ve etrafında çeĢitli eğlenceler düzenlerler. Bu 

eğlenceler geleneksel türkülerin okunması manilerin okunması geleneksel yöresel oyunların 

oynanması ile devam eder. AteĢ üzerinden atlama bu törenin en önemli anlarından biridir. Bazı 

yerlerde evlerde yere serdikleri eski hasırlar çıkarılır ve ateĢ üstüne konur ve yakılması sağlanır. 

Bunun nedeni ise yine temizliği ifade etmek için yapılır. Hasırlar ateĢin üstünde yanmaya 

baĢlayınca üzerinden atlanırken ―Mart içeri Pire dıĢarı‖ sözleri söylenerek atlanır. Ayrıca bazı 

yerlerde de ateĢin üzerinden atlanırken ―Dertler dıĢarı ben içeri‖, ―Ak pak ak kalbim pak‖ gibi 

tekerlemeler de söylenmektedir. (Karakaya, 2018) 

SONUÇ 

Mart Dokuzu geleneksel töreni son zamanlarda Trakya‘ da unutulmaya yüz tutmuĢ, kaybolacak 

kültürel değerlerden biri durumuna gelmiĢtir. Bakıldığında binlerce yıl eskiye dayanan bu gelenek 

yakın bir zamana kadar varlığını sürdürmüĢ ve halkın inançları yanı sıra bir eğlence aracı olarak ta 

görülmüĢtür. DeğiĢen yaĢam Ģartları ve inançlar insan topluluklarını baĢka yöne doğru kaydırmıĢ ve 

geçmiĢte yaĢayan insan toplulukları için çok önemli olan bu değer artık önemini yitirmiĢ ve 

bilinmezliklerin arasına doğru yol almıĢtır. Oysa bu tür geleneklerin yaĢatılması inançların yanı sıra 

toplumları birleĢtirici faktörleri nedeni ile son derece önemlidir. Ayrıca insan doğa iliĢkilerinin 

giderek zıtlaĢması bu tür törenlerle daha aza inebilir bunun yanı sıra insanların doğaya karĢı daha 

duyarlı olmaları ve birlikte yaĢamaları için dikkat çeken bir öge olarak kullanılabilir. 
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ÖZET 

Toplumsal DeğiĢimler farklı nedenlerden kaynaklansa da temelinde üç konuda benzerlik 

göstermektedirler. Bunlardan bir tanesi toplumun kendi içerisinde yaĢadıkları çeliĢkiler, bir diğeri 

zorunluluktan kaynaklı yeniden yapılanma, bir baĢkası da diğer kültürler ile etkileĢim sonucu 

değiĢimlerdir. Geleneksel kültürel değerler de toplumların değiĢim süreçlerinden etkilenerek 

yeniden yapılanırlar. Geleneksel kültürel değerlerden Halk Oyunları da benzer süreçlerden geçerek 

günümüze kadar gelmiĢtir. Halk Oyunlarının icrası doğal ve yapay ortam olmak üzere iki ayrı 

mekan da sunulmaktadır. BaĢlangıçta doğal ortamda icra edilen halk oyunları, daha sonralarında 

baĢkalarına aktarım ihtiyacı ile ortaya çıkan yapay ortamlarda da icra edilmeye baĢlamıĢtır. Her iki 

ortamda da icra edilen Halk Oyunları doğal ortamının gereği, kendini beğendirme kaygısı olmadan 

sunulurken, yapay ortam olan sahneye geldiğinde ise izleyiciye kendisini beğendirme kaygısını 

taĢımaktadır.  Sahneleme çalıĢmaları sürecinde Halk Oyunlarının kültürel içeriğinin yanı sıra, 

sanatsal yönünün de ön plana çıktığı görülmektedir. Sahneleme çalıĢmalarının Halk Oyunlarına 

etkileri, halk oyunlarının üç temel bileĢeni üzerinden bakıldığında, değiĢimlerin tarihsel süreçler 

içerisinde ayrı ayrı incelenmesi gereğini ortaya koymaktadır. Bu bildiride; öncelikle dansın ortaya 

çıkıĢ süreci, Türkiye‘ de Halk Oyunlarının sahneye getirilme dönemleri ve tarihsel süreçler 

hakkında kısa bir açıklama yapılacaktır. Daha sonrasında sahneleme çalıĢmalarının Halk 

Oyunlarına etkileri halk oyunlarının üç temel bileĢeni ile incelenecektir. Birinci bileĢen oyun 

hareketleri üzerine etkiler, ikinci bileĢen oyun müzikleri üzerine etkiler ve üçüncü bileĢen kostüm 

üzerine olan etkilerinden bahsedilecektir. Bu unsurlar, öncelikle doğal ortamından ele alınarak, 

ardından sahneleme aĢamasına getirilme süreci, sahnelenme süreci ve gelinen son durum yazılı, 

görsel ve iĢitsel materyaller ile sunulmaya çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelime, Sahne, Dans, Halk Oyunları, Müzik, Kostüm 

DeğiĢim vazgeçilmez bir kavramdır eylemdir yaĢamdır. Bu kavram, yaĢamın her noktasında 

karĢımıza çıkmaktadır. Kültürel değerlerin oluĢumu geliĢimi ve değiĢimi toplumların dinamik 

yaĢamları içerisinde aktif bir Ģekilde yer almaktadır. ―Kültür değiĢir. DeğiĢme uyum yoluyla 

gerçekleĢir. Gerçi doğal Ģartlar kültürel özellikleri belirleyecek kadar etkili ya da güçlü değildir. 

Ama kültürler zaman boyutu içinde doğal çevreye uyum gösterirler. KoĢullar değiĢtikçe geleneksel 

çözüm yollarının sağladığı doyum düzeyde azalır ve değiĢir.‖ (Güvenç, 1979, s. 105) Bu 

değerlerden biri de Halk Oyunlarıdır. DeğiĢken yapısı ile geçmiĢten günümüze gelen bu kültürel 

değerimiz farklı zamanlarda ve farklı nedenler ile değiĢimlere uğramıĢtır.  Öncelikle Dansın ortaya 

çıkıĢ süreci ve Türkiye‘ de Halk Oyunlarının sahneye getirilme dönemleri tarihsel süreçler hakkında 

kısa bir açıklama yapılacaktır. Daha sonrasında sahneleme çalıĢmalarının Halk Oyunlarına etkileri 

üç temel öge de incelenecektir.  Birinci öge Oyun Figürleri üzerine etkiler, ikinci öge Oyun 

Müzikleri üzerine etkiler ve üçüncü öge de Giyim-KuĢam ve Süslenme üzerine etkilerinden 

bahsedilecektir. Bu üç temel ögedeki unsurlar, öncelikle doğal ortamında ele alınacak, ardından 

sahneleme çalıĢmalarında nasıl olduğu açıklanacak, sonuç olarak da değerlendirmeleri yapılacaktır. 

Doğal ortamında oyunun, insanlığın ortaya çıktığı tarihten itibaren var olduğu bilinmektedir. ―Tarih 

öncesi dönemlerde bir ihtimal avlanmada ya da bereketlilik törenlerinde belki de eğlence ve eğitim 

için dans ediyormuĢ gibi görülen mağara resimlerinden anlaĢıldığı kadarı ile bu hareketler ilk 

danslar olarak tespit edilmiĢtir.‖ (Encyclopedia, 1998)  Ġlkel insanlar anlaĢılmasında güçlük çekilen 

davranıĢların çözümünü dans ederek bulmuĢlardır. ―Ġnsan yapacağı iĢi önceden ya da sonradan 
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gösteri olarak gerçekleĢtiriyordu.  Bunun nesnel bir iĢlevi vardı: insanın o iĢi daha iyi 

yapabilmesini sağlıyor yeteneğini böyle geliĢtiriyordu.‖ (Thomson, 1987, s. 58)  

 Ġnsan-doğa ve insan-insan iliĢkileri ile baĢlayan dans, asırlar boyunca birçok evrelerden 

geçerek günümüze kadar, insanlığın var olduğu her yere yayılarak gelmiĢtir.  Günümüze gelene 

kadar insanlığın yaĢadığı bütün olayları dıĢa vurumla açıklamaya çalıĢan dans, kendi içerisinde ayrı 

ayrı dallar oluĢturmuĢtur. Popüler, toplumsal, klasik, modern, geleneksel danslar vb. gibi 

isimlendirilen danslar toplumun hemen hemen her kesiminde görülmektedir.  Geleneksel yaĢamında 

kendini korumaya çalıĢan Halk Oyunları, toplum hayatında her zaman birleĢtirici, toparlayıcı ve de 

yaklaĢtırıcı bir rol oynamıĢtır.  Hemen hemen her törende oyunun yeri ayrı bir anlam ve önem 

kazanmıĢtır.  Özellikle düğün törenlerine neĢe ve Ģenlik katan oyunlar insanlar için vazgeçilmez bir 

eğlence aracı olmuĢtur.  Halen her yörenin kendine özgü bir düğün töreni bulunmaktadır.  Bazı 

oyunlar anlam olarak düğün töreninin bir parçası olmasına karĢın, bazıları ise oynanıĢ ve var oluĢ 

nedeni ile hiçbir iliĢkisi yoktur.  Buna rağmen oyunların hemen hemen hepsi düğün törenlerinde 

oynanmaktadır.  Düğün törenleri, asker uğurlamaları, kına geceleri, doğum eğlenceleri, sünnet 

törenleri gibi düzenlenen özel günlerin oluĢturduğu, oyun icra alanına doğal ortamın adı 

verilmektedir.  Doğal ortamında oyunun oynanıĢı incelendiğinde:  

 ―- Oynayan kiĢi hiçbir kaygı duymaksızın daha çok kendisi için oynar 

 - Oyun oynamak için kiĢi özel bir hazırlık yapmaz 

 - Oyuncu kendi estetik duyusuna göre oynar 

 - Oyunda sınır yoktur.  BaĢlama ve bitiĢ oyuncuya aittir. 

 - Oyuncular oyun alanını istedikleri gibi kullanırlar 

 - Oyuncular yan yana geldiklerinde fiziksel uyum gibi bir kaygıları yoktur 

 - Oyunlar izleyerek ve yaĢanarak öğrenilip oynanılır.‖ (AvĢar, 1988, s. 36-37) 4.  

Halk oyunlarının yaratımında bir bilinmezlik söz konusudur. Ġnsanlar yaĢadığı ortamdaki her türlü 

olaydan etkilenerek kendi fiziksel yapısı ölçüsünde, duyularında hissettiklerini bedene aktararak 

yaratmıĢ olduğu hareketler den dansı oluĢturmuĢlardır. OluĢturdukları dansı belirli bir düzene 

koyarak icra etmiĢ, baĢkalarına aktararak yayılması sağlamıĢ ve günümüze kadar değiĢimleri ile 

beraber gelmesini sağlamıĢtır. Bu süreçte yaratıcıların ve aktarıcıların katkılarını ayırt etmek 

imkânsız bir durumdur. ―Halk dediğimiz ölümsüz büyük yaratıcı, mimar, Ģair, ressam, besteci 

olduğu kadar usta bir koreograftırda..  Bugün sahne danslarında gördüğümüz pek çok koreografik 

düzeni o çok daha önceden bulmuĢ hatta birçok halk oyunu, sahne danslarının güzelliğini aĢan bir 

koreografik düzene ulaĢabilmiĢtir.‖ (And, 1996, s. 55) Doğal ortamından kendi hali ile oynanan 

oyunun, kendiliğinden kurgusu oynayanlar tarafından yapılmıĢ bir koreografisi bulunmaktadır.   

Ancak, insanlar oyunları içe dönük yaĢamından dıĢa dönük yaĢamına getirmeye baĢladığında, artık 

oyun, oynayan için amaç olmaktan çıkmıĢ ve bir araç olarak yaĢamını sürdürmeye baĢlamıĢtır.  

Yeni yaĢamı ile birlikte eski yaĢam, uzunca yıllar birlikte gitmiĢ zamanla birbirlerinden kopan, 

ayrılan bir çizgi ile ayrı mekanlarda icra edilmeye baĢlanmıĢtır.   

Türkiye‘de MeĢrutiyet ile birlikte sosyal ve kültürel kurumlar arasında Halk Oyunları üzerinde de 

çalıĢmalar baĢlamıĢtır.  ―Ġlk kez 1917 yılında Ġstanbul Kadıköy‘de Selim Sırrı Tarcan tarafından 

toplu bir Halk Oyunları Gösterisi seyircilere sunuldu.‖ (Baykurt, 1988, s. 56) AraĢtırmalarda 

anlaĢıldığı kadarı ile ilk Türk Halk Oyunlarında sahneleme çalıĢmasının yapıldığı gösteri olarak 

bilinmektedir.  Bu çalıĢmada belki günümüzde uygulanan sahne kuralları yoktu.  Ancak yine de 

belirli kurallar çerçevesinde, sayısıyla, düzeniyle, baĢlama ve bitiĢiyle belirlenmiĢti.  Yapılan iĢin 

amacının doğal ortamında oynanan oyunların aydın kesime gösterilmesi olarak saptanmıĢtır.  Daha 

sonraki dönemlerde halk evlerinin kurulması ile devam eden çalıĢmalarda birçok gösteriler yapılmıĢ 

ve bu gösterilerde Halk Oyunları yörelerinden getirilen oyuncular ile icra edilmiĢtir. Bu dönemlerde 

yapılan düzenlemelerde, oyunların değiĢtirilmemesi konusunda hassasiyetle durulmuĢ ve 

dejenerasyon engellenmeye çalıĢılmıĢtır.   Bir dönem sonra Halk Oyunları ekipleri, yurt içi ve yurt 
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dıĢı festivallere katılmaya baĢlamıĢ ve etkileĢimler sonucunda oyunlarda yavaĢ yavaĢ değiĢmelerin 

baĢlandığı görülmüĢtür.    

Halkevleri, Mahalli Topluluklar, Türk Ocakları, Milli Türk Talebe Federasyonu, Yapı ve Kredi 

Bankası gibi vb. birçok kuruluĢun 1930-1940-1950 1960 lı yıllarda oluĢturduğu topluluklar halk 

oyunlarının sahneye konmasında önemli roller üstlenmiĢlerdir. 1960‘lı yıllarda, yarıĢmaların 

dönemi ile yurt içi ve yurt dıĢında yapılan gösterilerin sahneleme çalıĢmalarına etkileri çok 

olmuĢtur.  YarıĢma kuralları nedeni ile uymak zorunda olunan kriterler, değiĢmeleri bir hayli 

hızlandırmıĢtır.  Yapı Kredi Bankası, Ticaret Bankası, Milliyet Gazetesi gibi kuruluĢların 

düzenlediği Halk Oyunları YarıĢmaları‘nda, oyunlar daha fazla anlam ve önem kazanmıĢtır.  

YarıĢma duygusu nedeni ile oyunlarda tavır ve estetik duygular daha çok öne çıkmaya baĢlamıĢtır.   

1975 yılında kurulan Devlet Halk Dansları Topluluğu, birçok kuruluĢa örnek çalıĢma diye 

sunulunca yine birçok değiĢimlere neden olmuĢtur.  Neyin, niçin ve nasıl yapıldığı bilinmeden 

alınan taklidi örnekler, icra edenler tarafından yöre oyunlarına uyarlanmıĢtır. 1970 yılları, 1980‘li 

ve 1990‘lı yıllarda, Halk Oyunlarının sergilendiği alanların daha çok yarıĢmalar olduğu 

görülmüĢtür.  Sistemi bir türlü oluĢturulamayan bu yarıĢmalar, yöre oyunlarını öyle etkilemiĢtir ki, 

amacı ne olursa olsun yapılan her türlü gösteri sanki yarıĢmada olduğu gibi düzenlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. Resmi ve Özel kuruluĢların düzenlediği yarıĢmalar kriterler ve amaçlar bakımından 

farklılıklar göstermektedir.  Bu farklılık, düzenleme çalıĢmaları yapan kiĢiler tarafından, geçici 

çözüm yolları olarak, yarıĢma kriterlerine yönelik yapılanlar, daha sonra kalıcı olarak oyunlara 

yerleĢmiĢ ve figürlerde değiĢikliklere neden olmuĢtur.  Görsel açıdan sahnelemede kullanılan teknik 

unsurlar da oyunların estetik değerlerinin değiĢmesine neden olmuĢtur.  Son yıllarda kurulan 

Profesyonel Dans Toplulukları Halk Oyunlarının sahnelenme çalıĢmalarına etkileri önemli ölçüde 

kayda değer olarak görülmektedir. Özellikle daha serbest ve bağımsız hareketler, özgün adımlar, 

hareketlerdeki büyük vücut açıları, kullanılan melodik ve ritmik yapılar, çalgı seçimleri, yeniden 

tasarlanmıĢ ve stilize edilmiĢ giysiler değiĢimin temel ögeleri olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Oyun Hareketlerine Etkileri  

―Teknolojinin büyük bir hızla geliĢtiği günümüzde milletler, çok az da olsa kendi kültürlerinin 

ürünü olan folklor değerlerini ve dolayısıyla Halk Oyunlarını otantik ve orijinal yapısına uygun 

olarak korumak, yaĢatmak ve tanıtmak gayreti içindedirler.‖ (Değerli, 1988, s. 111) 

Halk Oyunlarında sahneleme çalıĢmaları ile birlikte oyun figürleri ister istemez birçok değiĢiklik 

meydana getirmiĢtir.  Sahnenin kuralları gereği olan değiĢikliklerin yanı sıra, bir de buna bilgisizce 

yapılan çalıĢmalar eklenmiĢ ve değiĢmenin boyutu daha da büyük olmuĢtur.  Oyunun sahneye 

geldiği anda en önemli değiĢme dıĢa dönük oynanma yani kendi için değil bir baĢkası için 

oynanıĢtır.  Bir de buna oyunun eğlenme ve eğlendirme değil, tanıtım amaçlı olduğu için oynandığı 

eklenince oynayan kiĢi bambaĢka bir atmosfer oluĢturmuĢtur.  Belki de, yapması gerekirken 

yapmadığı veya yapmaması gerekirken yaptığı birçok hareket, içinde bulunduğu durumdan dolayı 

değiĢerek ortaya bambaĢka bir biçimde çıkmıĢ olabilir. 

Oyunların değiĢmesine neden olan, sahnede izlenilen baĢka baĢka oyunlar ve onların hareketleri, 

formlarıdır.  Diğer oyunlarda görülenler kendi oyunlarına da girmeye baĢlayınca değiĢim hızla 

artmaya baĢlamıĢtır. Geleneksel yaĢamda oyun oynanırken kullanılan yönler, sahnede seyirciye 

doğru dönmüĢtür.  Bu da oyunun iĢler adımında değiĢikliklere neden olmuĢtur.  Daire formundaki 

bir oyunun, sahnede, daha çok yarım daire veya düz çizgi formunda oyuncuların yüzlerinin 

seyirciye dönük olarak oynandığı görülmektedir.  Yalnızca bir yönde adım alınan oyun türleri, 

sahnede her yöne doğru oynanmaktadır.  Soldan sağa doğru oynanan bir oyunda kullanılan vücut 

hareketleri ile sağdan sola, öne arkaya doğru oynanan bir oyunun vücut hareketleri farklıdır.  Vücut 

hareketleri, bir oyunun genel karakteristik yapısını gösterir.  Bu durumda oyun figürleri, farklı 

hareketler yapılması nedeni ile değiĢikliklerle oynanmak zorunluluğundadır.  
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Oyunların baĢlama ve bitiriĢleri sahneleme çalıĢmalarından önce, oyuncuların o anki duyguları ile 

doğru orantılı idi.  Sahnede ise, baĢlama ve bitiriĢler önceden belirlenerek, yer ve zamanları 

ayarlanmıĢtır.  Birinde oyun figürleri alabildiğine serbest ve kendiliğinden olurken, diğerinde ise 

baĢtan belirlenmiĢ olan hareketler belirli bir disiplinle uyum içinde yapılmaktadır. Oyunların 

birbirleri ile bağlantıları kurulmuĢ, süreleri azalmıĢ ve ayrı bir bütün haline gelmiĢtir. Oysa doğal 

ortamda zaman kavramı yoktur ve oyunlar genelde bağlantısız oynanmaktadır. Oyun öğrenme, 

doğal ortamında gözlem yoluyla ve yaĢayarak olmaktadır.  Öncelikle oynayan kiĢilerin nasıl 

oynadıkları izlenilir, daha sonra yanlarına gidilerek eĢlik edip öğrenilmeye çalıĢılır.  Taklit yoluyla 

yapılmaya çalıĢılan hareketler, daha sonra kendi duygu ve düĢüncesi doğrultusunda geliĢerek 

oynanmaya devam edilir. Sahneleme çalıĢmalarında ise, belirli bir öğreticinin verdikleri kadar veya 

sahnede yapılması gerektiği kadar oyunlar öğretilir.  Oyunun tamamı hemen hemen hiç 

gösterilmediği için, oyun figürlerinin unutulmasına neden olunmaktadır.   

Sahnenin her türlü imkânlarından yararlanılmaya baĢlanılması, oyunlar üzerinde yorum ve anlam 

olarak da değiĢikliklere yol açmıĢtır.  IĢık, perde ve ses gibi teknik donanımlar, hem oyuncu hem de 

seyirci üzerinde değiĢik duyguların oluĢmasına neden olmuĢtur.  Doğal ortamında oyun, her Ģeyiyle 

meydanda ve görüĢ açısı dâhilindeydi.  Ġsteyen herkes katılımcı olabiliyordu.  Sahnede ise, gerek 

görüntü, gerekse oyun alanlarının, değiĢik araç ve gereçlerle değiĢikliğe uğratılması, izleyeni 

katılımcı hale getirmemektedir.  Halk Oyunlarında sahnelenme çalıĢmaları yapan kiĢilerin, oyun 

figürlerine olan etkileri tartıĢmalara neden olmuĢ bir konudur.  Bu konuda eğitim almamıĢ kiĢilerce 

yapılan çalıĢmalar, oyunların anlamsız değiĢmelerine neden olmuĢtur.  BaĢkalarınca yapılanların 

neden ve niçin yapıldığını bilmeden kendi çalıĢmalarına uyarlamıĢlardır.  Bunların sonucunda 

ortaya çıkan kötü örnekler baĢkaları tarafından kaynak olarak kullanılmaya neden olmuĢtur.  Bir 

yörede veya bir oyunda kullanılan düzenlemenin, aynen alınıp baĢka bir yöre veya oyunda 

kullanılması sakıncalı olabilir.  Çünkü her oyunun kendine ait adımları ve özellikleri vardır.   

Oyun Müziklerine Etkileri 

Halk Oyunlarında müzik ve oyun, kullanım alanlarının yakınlığı nedeni ile birbirlerinden ayrılmaz 

bir bütündür.  Oyun müziğinin doğuĢu, Halk Oyunları ile birlikte olmuĢtur.  Kimi zaman oyun ön 

plana çıkmıĢ, kimi zaman ise müzik ön plana çıkmıĢtır.  Doğal ortamından sahneye gelen oyun 

müziklerinde de birçok değiĢiklikler meydana gelmiĢtir.  Tarih öncesi çağlardan beri insanlar, ses 

ve hareket aracılığı ile hem duygularını hem de enerjilerini açığa çıkarmıĢlardır.  Sesi keĢfeden 

insanoğlu, daha sonra onu hakimiyeti altına alarak istediği gibi kullanmaya baĢlamıĢtır.  Önce iki 

cismi birbirine vurarak baĢlattığı seslendirmeyi giderek geliĢtirmiĢ ve bambaĢka aletler üzerinde 

deneyerek farklı sesler elde etmiĢ.  Doğadaki sesleri taklit ederek tanımlamaya baĢlamıĢ ve 

hakimiyetini her geçen gün arttırmaya baĢlamıĢtır. Giderek törenlerde kullanılmaya baĢlanılan ses 

çıkaran aletler çeĢitlendirilmiĢ ve her geçen gün yeni sesler eklenmiĢtir.  Tarihsel süreç içinde 

günümüzde doğal ortamda kullanılan müzikler ve onları seslendiren çalgıların kökeninin ilk 

insanlarının keĢfettikleri malzemelerden esinlenerek yapıldığı bilinmektedir.  Günümüzde halen 

kırsal alanlarda, örneğin kadınlar daire, tepsi veya çanak çalarak türküler söyler ve oyun 

oynayanlara eĢlik etmektedirler.  Yine kırsal alanlarda düğünlerde geleneksel halk çalgıları ile 

oyunlar oynanmaktadır.   

Doğal ortamda oyunlar eĢlik eden müziklerin bir kısmı oyunla beraber doğmuĢ, bazılarında var olan 

müziğe oyun uyarlanmıĢ, bazen de hareketle melodi yaratılmıĢtır.  Bu birleĢimlerin sonucunda 

oyunlara eĢlik eden müzikler, geçmiĢten günümüze kadar icra edilerek nesilden nesile aktarımı ile 

günümüze kadar gelmiĢlerdir. Bu aktarımda unutulan ya da eklenilen birçok melodinin olduğu 

bilinmektedir.  Birçok değiĢme, geliĢme ve etkileĢme sonucunda günümüze kadar gelen oyun 

müzikleri, yöresel mahalli sanatçılar tarafından icra edilmektedir. Halk Oyunlarımızın 

yaĢatılmasında önemli rol oynayan bu yöresel müzisyenler, doğal ortamın değiĢmez insanları 

olmuĢlardır.   
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1917 yılında sahnelenen oyunlar ile beraber müziklerinin de sahnelendiği ortaya çıkmaktadır.  

Oyunda yapılan düzenlemede figürlerin tekrar sayıları saptanmıĢ, baĢlama ve bitiriĢleri 

belirlenmiĢtir.  Oyunda yapılan bu saptamalar zorunlu olarak oyun müziklerinde de yapılmıĢ olması 

anlamına geliyor.   Oyunda sahneleme çalıĢmalarının görüldüğü her yerde ve zamanda mutlaka 

oyun müziklerinde de bir düzenleme yapılmıĢtır. BaĢlangıçta yapılan düzenlemelerde yöresel 

çalgılarla yapılan düzenlemeler, daha sonra yörede kullanılan diğer çalgıların katılımı ile 

zenginleĢtirilmiĢtir.  Festivaller ve yarıĢma dönemlerinde sıkça yapılan gösteriler oyunlar kadar 

oyun müziklerini de ön plana çıkarmıĢtır.  Özellikle yarıĢmalarda müzikler daha ön plana çıkmıĢ, bu 

konuda daha sistemli çalıĢmaların yapılmasına neden olmuĢtur.  Düzenlemenin baĢladığı ilk 

dönemlerde müzik oyuna eĢlik eden bir araç olarak görülmekte idi.  Müzik, oyuna bağlı olarak 

baĢlar ve biterdi.  Ancak, zaman geçtikçe melodilerin de oyunlar birlikte baĢlayıp bitirilmesi 

figürden figüre geçiĢlerde ezginin tamamlanmasının beklenmesi gibi çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

Zamanla oyunda yapılan düzenleme çalıĢmaları arttıkça, müzikte de düzenleme çalıĢmalarının 

yapılması ihtiyacı duyulmuĢtur.  Yörede kullanılan çalgıların dıĢında, baĢka çalgılar da eklenmiĢ ve 

daha güçlü bir yapı elde edilmiĢ.  Teknik imkanlar da devreye girince, oyun müzikleri baĢlı baĢına 

bir uzmanlık durumuna gelmiĢ bu alanda müzisyenlere ihtiyaç duyulmaya baĢlanmıĢtır.  Nota 

bilmeyen müzisyenler, yerlerini, bilenlere terk etmeye baĢlamıĢ, giderek yöresel müzisyenlerde 

müzik aletlerinin kullanımı azalmaya baĢlanmıĢtır. ―Bu ihtiyaç diğer bir yandan, nota bilmeyen, 

geleneksel çalgılarını icra edenleri, olaydan uzaklaĢtırmaya baĢlamıĢtır. Geleneksel çalgıların 

yerine konulan diğer çalgılar, yöresel müzikleri karakteristik özelliklerin dıĢına çıkmalarına neden 

olmaya baĢlamıĢtır. Bu durum oyunların oynanıĢ biçimine de etkili olmuĢtur. Özellikle davulun 

sesine dayalı olarak oynanan sert ve heybetli oyunlar giderek daha yumuĢamıĢtır.‖ (DoğanıĢık, 

1998)  

  Son yıllarda geleneksel halk çalgılarının yanı sıra batı çalgılarının kullanımı da gözle görülür bir 

Ģekilde yaygınlaĢmıĢtır.  Yöresel çalgıların dıĢında kullanılan müzik aletleri melodilerin 

seslendirilmesinde kendi fiziksel yapısına uygun olarak icra edilmeye baĢlanmıĢtır.  Batı müziğinde 

kullanılan seslendirme teknikleri, oyun müzikleri içerisinde icra edilmeye baĢlanmıĢtır.  BaĢlangıçta 

sadece açık alanlarda icra edilen oyun müzikleri sahneye geldiğinde diğer müzik aletlerinin katılımı 

ile beraber icra edilmiĢtir. Doğal ortamından sahneye gelen müzik, oyunla birlikte düzenlenmeye 

baĢlamıĢtır.  BaĢlangıçta oyun düzenlemesi ağırlık kazanmıĢ ancak zamanla müziğin de önemi 

anlaĢılmıĢtır.  Müzikte yapılan ilk düzenlemelerde yalnızca oyunun melodisinin çalınmasına dikkat 

edilmiĢtir.  BaĢlama ve bitiĢ yerlerine ilk zamanlarda dikkat edilmemiĢtir.  Bu durum özellikle oyun 

cümlesi ile müzik cümlesi tutmayan oyunlarda ortaya çıkmıĢtır.  Zamanla oyun cümleleri ile müzik 

cümleleri birleĢtirilerek melodiler daha anlaĢılır hale gelmiĢ, baĢlama ve bitiĢler belirli bir uyum 

içinde çalınarak oynanmıĢtır.  Sahneye gelmeden önce oyunlar, yalnızca yöresel çalgılarla icra 

edilirken zamanla yörede kullanılan ve uyumlu olan diğer çalgılarda icra grubunun içine katılmıĢtır.  

Bu iĢlem müzikal anlamda zenginliği getirirken diğer bir yönde de meydan sazlarının önemini 

azaltmaya baĢlamıĢtır.  Bir de bunun içine yerel olmayan sazların eklenmesi, oyun müziklerinin 

uygulanıĢında farklı anlayıĢların doğmasına neden olmuĢtur.  Önceden oyunun baĢından sonuna 

kadar çalan geleneksel çalgı, sonraları belirli yerlerde eĢlik eder hale gelmiĢtir.    

Giyim-KuĢam ve Süslenmeye Etkileri 

Korunmak ve örtünmek ihtiyacını karĢılamak için giyinen insanoğlu zamanla bu giysileri oyun aracı 

olarak kullanmaya baĢlamıĢtır.  Günümüzde kullanılan Halk Oyunları kıyafeti insanların kendi 

yörelerinde giydikleri eski geleneksel halk kıyafetinden baĢka bir Ģey değildir.  ―Giyim-kuĢam ve 

süslenme malzemeleri, tarih boyunca insanların yaĢadıkları yerlere, ihtiyaçlarına, geleneklerine ve 

zevklerine göre ĢekillenmiĢ ve farklılaĢmıĢtır.‖ (Umay, Ġstabul, s. 6) BaĢlangıçta yalnızca korunmak 

ve örtünmek için olan giyim Ģekli, daha sonra uygunluk ve güzellik olarak kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. ÇeĢitli aksesuar ve takılarla güçlendirilmiĢ giysi, zamanla üzerine iĢlenen motiflerle 
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daha da baĢka anlamlar kazanmıĢtır.  Bunlara renkler de eĢlik edilince daha sanatsal bir durum 

ortaya çıkmıĢtır.   

Doğal ortamda, insanların, günlük giysilerinin yanı sıra özel olarak tören ve eğlencelerde giydiği 

kıyafetlerinin de olduğu bilinmektedir.  Yalnızca özel günlerde giyilen bu kıyafetler, özenle 

dikilmiĢ renkli ve üzerleri yöresel iĢlemeli motiflerle donatılmıĢtır.  ―Ġlk kez gösteriye çıkan Halk 

Oyunları ekiplerinin kıyafetleri için o zamanki halkın günlük giydikleri giysilerden 

yararlanmıĢlardır.  Sahne gösterilerinin baĢlandığı dönemde yeterli bir araĢtırma ve derleme 

yapılmadan yörede bulunabilen mevcut kıyafet parçaları birleĢtirilerek bir takım haline getirilip 

oyunculara giydirilmiĢtir.  Artık bu kıyafetler o yörenin Halk Oyunları giysileri olmuĢtur.‖ 

(AltıntaĢ, 1988, s. 13) Daha sonraki dönemlerde bu tür kıyafetler örnek alınarak, oyun amaçlı 

kullanılmak üzere dikilmiĢtir.  Yörelerinin oyunlarını sergileyen Halk Oyunları ekiplerinin 

giysilerine bakıldığında genelde tek bir tip oldukları görülmektedir.   Bu kısır döngü senelerce Halk 

Oyunları giysilerinde görülmüĢtür.  Özellikle yarıĢmaların yoğun olduğu gösterilerde kriterlerin 

yanlıĢ değerlendirilmesinden, çalıĢtırıcılar Halk Oyunları topluluklarında tek tipte bir kıyafet 

kullanma yoluna gitmiĢlerdir. Sahneleme çalıĢmalarında görüldüğü kadarıyla, son zamanlarda 

giysilerin üzerine çok sayıda takılar kullanılmaktadır.  Amacı dıĢında da kullanılan bu takılar, sahne 

üzerinde daha zengin bir görünüĢü olacağı düĢünülmektedir.   

Halk Oyunları giysilerinin sahne üzerinde kullanılması konusunda birbirinden çok farklı görüĢler 

bulunmaktadır.   

 -Sandıktan çıkma giysilerle oynanılsın 

 - Sandıktan çıkma giysiler örnek alınarak yapılan giysilerle oynanılsın 

 -DıĢ görünüm bozulmadan üst üste dikili olarak giyimde pratik giysilerle oynanılsın 

 Birbirlerinden farklı görüĢlerin savunulduğu Halk Oyunları giysilerinde, öncelikle, 

yapılacak iĢin amacı saptanmalıdır.  Sandıktan çıkan kıyafetle oyun oynandığında yıpranacak, 

giderek iĢe yaramaz bir hal alacaktır.  Bir daha örnek olarak bile kullanılamayacak o kıyafeti tekrar 

elde etmenin imkanı bile olamayacaktır.  Sandıktan çıkan etnografik değeri olan giysilerin 

korunması gerekmektedir.  Oyun amaçlı olarak giyilmemeli, yalnızca örnek alınarak benzerinin 

yaptırılması için kullanılmalıdır. Halk Oyunları gösterilerinde kullanılacak giysiler, sahne kuralları 

çerçevesinde düĢünülüp, seyircilerin göz estetiğini rahatsız etmeden belirli bir renk uyumunda 

kullanılacak Ģekilde hazırlanmalıdır.  Burada dikkat edilmesi gereken nokta, belirtilen konudan bir 

defaya mahsus kıyafet hazırlanması ve yalnızca onun kullanılması değildir.  Aynı yörenin bir baĢka 

kıyafeti ile baĢka bir sahne anlayıĢıyla yeniden düzenleme yapılabilir. 

Sonuç:  

Ġnsanlığın var olduğundan bu yana varlığını sürdüren Halk Oyunları, birçok etkileĢimler sonucunda 

günümüze kadar gelmiĢtir.  EtkileĢmenin neden olduğu değiĢimlerin bir bölümü yok olmuĢ bir 

bölümü de kaynaĢarak en son Ģeklini almıĢtır.  GeçmiĢ döneminde yaĢadıklarını halen sürdürmekte 

olan Halk Oyunları gelecekte de etkileĢimlerini sürdürüp değiĢiklikleri ile birlikte yaĢamaya devam 

edecektir.   

 Gelenekler ne kadar sadakatle muhafaza edilmeye gayret edilirse edilsin, zaman, coğrafya, inançlar 

ve ekonomi gibi faktörlerin etkisiyle bunlarda sürekli değiĢiklikler olur ve bu değiĢmeleri tamamen 

önlemek mümkün değildir. Tabi bu değiĢiklikler yavaĢ olduğundan kolayca fark edilmez. 

Halk Oyunları, oluĢumunun gereği olan duygulara hitap etme biçimi, zaman içersinde halkın 

kendisi için oynadığı içe dönük yaĢamı ile beraber, baĢkaları için oynadığı dıĢa dönük yaĢamın 

sağladığı sahnelerde icra edilerek, beraberinde değiĢiklikleri ile birlikte günümüze kadar gelmiĢtir.  

YaĢanan bu değiĢiklikler Halk Oyunlarının icrasında olumlu ve olumsuz etkilerin görüldüğü tespit 

edilmiĢtir.   
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Öneriler:  

1- Halk Oyunlarının tekrar değerlendirilmesi için geniĢletilmiĢ katılımcı yöresel uzmanlar, konu ile 

ilgili ve iliĢkili farklı disipline ait akademisyenlerden (Müzik-Tarih-Antroloji-Hareket Bilimci vb.) 

oluĢan bir kurul oluĢturularak Türk Halk Oyunlarında Değerlendirilme çalıĢtayı yapılmalı. 

2- Özellikle günümüzde halen yaĢayan ve ilk olarak Türk Halk Oyunlarını sahneye koyanlar ve 

oynayanlar ile geniĢ bir alan çalıĢması yapılarak baĢlangıçta yapılan çalıĢmaların neden,  niçin, nasıl 

vb. gibi sorular ile tespit çalıĢmalarının yapılması. 

3- GeçmiĢ dönemde yapılmıĢ alan araĢtırmalarının tekrar değerlendirilerek Türk Halk Oyunlarında 

yapısal farklılıkların tespitinin ortaya konması. 

4- Farklı ülkelerde bu konu ile yapılmıĢ çalıĢmaların incelenmesi. 

5- Türk Halk Oyunlarının formatına uygun sahnelenme modellerinin yaratılması 
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ÖZET 

KurumsallaĢma her hangi bir faaliyet türünün, belirli bir düzene getirilmesi ve kiĢilere bağımlılıktan 

kurtarılmasıdır. Temel amacı, faaliyet türünü uygulayan kurumda görev alan kiĢilerden ve yalnızca 

bu kiĢilerin becerilerine bağlı olmadan kurumun yönetilmesini ve sürekliliğinin sağlanması olarak 

tanımlanabilmektedir. Faaliyet türlerinin zaman içerisinde kendilerine ait uygulama ve yönetilme 

biçimleri belirli süreçler ve evreler çerçevesinde yapılanmaktadırlar. Kültürel değerler de benzer 

süreçleri yaĢayarak uygulama ve yönetilme süreçlerini oluĢturmuĢtur. Kültürel değerlerin 

kurumsallaĢma süreçleri faaliyetin türüne göre Ģekillenerek ait olduğu toplumlarda kabul 

görmüĢlerdir. Mevcut Türkiye Cumhuriyeti topraklarında halk oyunları alanında kurumsallaĢma 

süreçleri Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasına yakın tarihlerde baĢlamıĢ ve sonrasında da 

farklı zamanlarda farklı kurumsallaĢma biçimleri ile günümüze kadar gelmiĢtir. Halk oyunları 

çalıĢmalarını uygulamalı ve teorik olarak yürüten birimler, resmi ya da resmi olmayan türde 

kurumsallaĢmıĢlardır.  Bireysel gayretler ile baĢlayan çalıĢmaların giderek yaygınlaĢması sonucu 

kurumsal yapıların zorunlu hale gelmesi ve devlet tarafından belirlenmeye çalıĢılan kültürel 

politikalar, kurumsal yapıların oluĢmasına neden olmuĢtur. Gerek araĢtırma derleme çalıĢmalarında 

gerekse eğitime yönelik çalıĢmalarda kiĢisel çalıĢmaların yanı sıra resmi ve resmi olmayan 

kuruluĢlar halk oyunları faaliyetlerinde önemli rol oynamıĢlardır. Sivil toplum örgütlerinin teorik 

çalıĢmalarının yanı sıra daha çok uygulamaya yönelik faaliyetleri bazı dönemlerde resmi 

kuruluĢların yapılanmasında rol model olarak esas alındıkları görülmektedir. Bu bildiride 

baĢlangıçtan bu yana halk oyunları faaliyetlerini yürüten kurum ve kuruluĢlar tarihsel süreçlerde 

incelenecek ve son dönemdeki kurumsallaĢma süreçleri eğitim ve yönetim çerçevesinde açıklanarak 

yeniden yapılanma modelleri üzerine önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelime; Kültür, Halk Oyunları, Kurumsal Yapı 

Kültürel değerler, insanların doğadan ve birbirlerinden etkilenerek ürettikleri maddi ve manevi 

ürünlerden oluĢmuĢtur. Ġnsan topluluklarını bir araya getiren, birlikte yaĢamalarını sağlayan en 

temel dayanaklardan bir tanesi sahip oldukları kültürel değerleridir. ÇağdaĢ toplum 

tanımlamalarında kültürün altı önemle çizilmektedir. ―ÇağdaĢ toplum, belli özelliklerde bir yapıya 

sahip, temel iĢlevleri yerine getirme biçimi kurumlaĢmıĢ, belli niteliklerde bir kültürü bulunan 

toplumdur.‖ (OZANKAYA, 2018) Ġnsan toplumlarının devletleĢme süreçlerinde kültürel değerlerin 

varlığından yararlanmaları her zaman ön planda tutulmuĢtur. Bir arada olmanın birlikte hareket 

etmenin aracı olarak kullanılması hedeflere ulaĢmakta önemli bir etmen olmuĢtur. Dünyada birçok 

ülkenin kurulma dönemlerinde, toplumun esas yapısını oluĢturan temel dinamikler (aile, eğitim, 

sivil toplum örgütleri, ekonomi ve devlet kurumları)  kültürel değerler ön planda tutularak bir birleri 

ile iĢlevsel olarak yapılandırılması sağlanmıĢtır.  

19. yüz yılın farklı dönemlerinde dünyada ki milliyetçilik akımları ile beraber güncel kültürel 

değerlerin yanı sıra geleneksel kültürel değerlerin de ön plana çıkmaya baĢladığı görülmektedir. Bu 

konuda yerel kültüre ait araĢtırma inceleme ve derleme çalıĢmaları 1800‘lü yılların baĢından 

itibaren hareketlendiği görülmektedir. 1819 yılında Ģimdi Çek Cumhuriyeti sınırlarında kalan 

Bohemya‘ da Avusturya MonarĢisinin yaptırmıĢ olduğu Bohemya Halk Dansları Repertuar 

Kayıtları, 1878 yılında Bulgaristan‘ ın özerklik kazanması ile yapılan folklorik ürün kayıtları bu 

çalıĢmalara örnek olarak gösterilebilmektedir. 1893 yılında Ġsveç‘ te kurulan Ġsveç Halk Dansı 

Dostları farklı yörelerin danslarının belgeleme çalıĢmaları, 1901 yılında Danimarka‘ da Halk 

Dansları TeĢvik Derneği‘ nin kurulması, 1909 yılında Ġngiltere‘ de Ġngiliz halk Dansları ilk ve orta 

mailto:kurtisoglu@gmail.com
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öğretim müfredatlarına dahil edilmesi önemli bir gösterge olarak görülmektedir. 1922 yılında 

Ġrlanda Devletinin kurulması ile kendi milli kültürlerinin parçası olan Step Dansına önem vererek 

kültürel milliyetçilik amacı ile propaganda aracı olarak kullanılmıĢ olduğu görülmektedir. (Kurt, 

2016, s. 19-23) Dünya üzerinde ki devlet yapılanmalarında bu çalıĢmalar ile ilgili örnekler daha da 

çoğaltılabilir. 

Tarihsel süreçlere bakılacak olunursa, kimi zaman bireysel, kimi zaman kurumsal, kimi zaman 

resmi kimi zamansa resmi olmayan kurumlar tarafından yürütülen bu çalıĢmaların her biri ayrı ayrı 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bazı çalıĢmalar yalnızca yazılı, basılı, sesli ve görüntülü olarak 

kayıt altına alınarak yapılmıĢ, bazı çalıĢmalar uygulamaya yönelik sanatsal çerçeve içerisinde 

yapılmıĢ, bazı çalıĢmalar yönetim ve denetim kapsamlı olmuĢ, bazen de organizasyon Ģeklinde 

gerçekleĢtirilmiĢ oldukları görülmektedir. Türkiye‘ de Halk Oyunları çalıĢmaları farklı dönemlere 

bölerek incelenebilir. Bu konuda çalıĢmalar yapan Sayın Berna KURT, üç farklı döneme bölerek; 

1.Ulus Dönemi; Cumhuriyetin kuruluĢundan 1950 ye kadar olan dönemdeki çalıĢmalar, 2. GeçiĢ 

Dönemi; 1950‘ li yıllardan 1980 li yılların ortasına kadar olan çalıĢmalar ve 3. Sahne Odaklı 

Dönem; 1980 den günümüze kadar olan çalıĢmalar olarak değerlendirilmiĢtir. (Kurt, 2016, s. 10)  

Genel olarak bakıldığında Türkiye‘ deki Halk Oyunları çalıĢmaları farklı amaçlar ve farklı 

uygulamalar nedeni ile 5 ana dönem üzerinde değerlendirmek gerekir.  

1. Osmanlı Devletinde Son Dönemi ÇalıĢmaları  

Türkiye‘ de Halk oyunları ile ilgili ilk çalıĢmalar 19. yılların sonlarında Osmanlı Devleti döneminde 

baĢlamıĢ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra devam etmiĢ ve günümüze kadar 

gelmiĢtir. Diğer devletlerin tarihlerinde yaĢanan süreçlerde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyet 

Devletinde de bu çalıĢmalar yaklaĢık aynı tarihsel süreçte ve benzer aĢamalardan geçtiği 

görülmektedir. ―Türkiye‘de ise folklorla ilgili ilk çalıĢmalar 19. yüzyılda baĢlamıĢtır. Bu ilk dönem 

çalıĢmalarında amaç, daha çok ülke siyasetinde çok önemli bir yeri olan ve modern Türkiye 

Cumhuriyeti‘nin kurulumu için zorunlu olarak görülen Türkçülük hareketini geniĢ kitlelere 

yayarak, millî bir dil oluĢturmaktır.‖ (Kasımoğlu, 2018, s. 29) Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

Kurulmadan önce Osmanlı Devletinin son zamanlarında dönemin aydınları Avrupa ve Dünyanın 

diğer devletlerinde yapılan çalıĢmaları incelediklerinde aynı çalıĢmaların yapılmasına karar verip bu 

konuda bireysel ve örgütsel çalıĢmalar yaparak altyapı çalıĢmaları için önemli adımlar atmıĢlardır.  

―Folklor, bağımsız bir araĢtırma sahası olarak Osmanlı aydınlarının gündemine ―dil,‖ ―millet," 

―vatan‖ ve ―medeniyet" kavramlarıyla eĢzamanlı olarak girdi. Namık Kemal'den ġinasi‘ye, Ziya 

Gökalp‘den Selim Sırrı‘ya kadar uzanan son dönem Osmanlı aydınları, folklorun konusuna ve 

türlerine dair saptamalar yaptılar ve daha sonra kurumsallaĢan Cumhuriyet dönemi folklor 

araĢtırmaları için de bir bakıma ―anahtar‖ görevi gördüler.‖ (Öztürkmen, 2006, s. 19)  

2. Türkiye Cumhuriyeti KuruluĢ ve MillileĢme Dönemi ÇalıĢmaları 

1920 -1960 yılları arasında Türk halk oyunları alanındaki çalıĢmalar bu dönem içerisinde 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Selim Sırrı Tarcan‘ nın yapmıĢ olduğu çalıĢmalar bu konunun 

açıklanmasın da en önemli bir örnek olarak gösterilmektedir. Askerlik görevi nedeni ile gittiği 

Ġzmir‘ de Zeybek oyunlarını öğrenmiĢ daha sonrasında yurt dıĢında kaldığı süre içersin de edinmiĢ 

olduğu bilgiler ile yaptığı çalıĢma millileĢme çalıĢmaları için ayrı bir önem taĢımaktadır. ―Müzik 

öğretmenleri ile birlikte düzenlemesini yaptığı ―Sarı Zeybek‖ raksının belli bir yöntem dahilin de 

yapılmasını sağlamıĢ ve ilk jimnastik bayramında, 3 yıl süre ile müdürlüğünü yaptığı Muallim 

Mektebinde ve 1924 Olimpiyatları için gittiği Paris‘te oynamıĢtır‖ (Oğuzkan, 1997, s. 91) 

Yine bu dönemde Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK 

bu alandaki çalıĢmalara önem vermiĢ ve desteklerde bulunmuĢtur. ―Selim Sırrı Bey konuĢmasından 

sonra Mualla Hanımla Sarı Zeybek oyununu oynar ve çok alkıĢlanır. Atatürk, Selim Sırrı Beyi 

yanına çağırıp elini sıkar ve bazı bilgiler aldıktan sonra, Ģunları söyler: Hanım Efendiler, Beyler 
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Selim Sırrı Bey Zeybek Raksını ihya ederken ona bir Ģekl-i medeni vermiĢtir. Bu sanatkar üstadın 

eseri hepimiz tarafından seve seve kabul edilerek, milli ve toplumsal hayatımızda yer tutacak kadar 

geliĢmiĢ, bedii bir Ģekil almıĢtır. Artık Avrupalılara, bizim de mükemmel bir raksımız ver diyebiliriz 

ve bu oyunu salonlarımızda, müsamerelerimizde oynayabiliriz. Zeybek dansı her toplumsal salonda 

kadınlarla beraber oynanabilir ve oynanmalıdır. Ve tekrar Selim Sırrı Bey‘e dönerek, 

yorulmadıysanız Mualla Hanımla birlikte bir defa daha Ģehir elbisesiyle oynadığınızı görmek 

isterim buyurur‖.  (Oğuzkan, 1997, s. 228).  

1932 yılında kurulan Halk Evleri bu alanda önemli çalıĢmaların yapıldığı birer kurum olmuĢlardır. 

Bünyelerinde kurulan Halk Oyunları Toplulukları bu kurumların kapanmasına kadar olan sürede 

gösteriler yapmıĢ ve daha sonralarında oluĢacak sivil toplum örgütlerine rol model olarak önderlik 

etmiĢtir. ―1932 yılında kurulan Halkevlerinin, Folklor çalıĢmalarının bugünkü baĢarılı düzeye 

ulaĢmasında büyük rolü olmuĢtur. Halkevleri bünyesinde çok çeĢitli derleme çalıĢmaları 

gerçekleĢtirilmiĢ ve bunlar, elliyi aĢan Halkevleri Dergilerinde yayımlanarak, çok değerli ve zengin 

bir külliyat ortaya konulmuĢtur.‖ (Nasratlıoğlu, 2018) 

 

Halk Evleri 

1935 ve 1936 yıllarında Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından düzenlenmesi sağlanan Balkan 

Festivali organizasyon açısından Türk Halk Oyunları tarihinin önemli bir dönemi olarak 

gösterilmektedir. Özellikle yurt içinden ve dıĢından halk oyunları toplulukların davet edilmesi, 

kendisinin bu festivale katılması ve hatta bir ara Bulgaristan‘ dan gelen halk oyunları grubunun 

baĢına geçerek birlikte oynaması konuya verdiği önemi açıkça ifade etmektedir. 

 

Mustafa Kemal ATATÜRK Balkan Festivalinde  

1940 yılında Köy Enstitüleri öğretmen yetiĢtirmek amacı ile kurulmuĢtur. Mezun olan 

öğretmenlerin gittikleri yerlerde yaptığı halk oyunları çalıĢmaları kurumsal bir düzende olması son 

derece önem taĢımaktadır. Öğrencilik dönemlerinde aldıkları halk oyunları eğitimlerini öğretmen 

olarak atandıkları yerlerde öğrencilerine aktarmaları geleneksel oyunların yaygınlaĢmasında önemli 

rol oynamıĢtır. ―Köy Enstitüsü mezunu öğretmen Ahmet Özel Köy Enstitüsündeyken müzik, folklor, 

milli oyunlar, sanat öğrenimi, kültürel çalıĢmalar ve kitap okuma alıĢkanlığını yeterince 

kavramıĢtık. ĠĢ eğitimi içinde yetiĢirken köyde karĢılaĢacağımız sorunların çözümünü de 

öğrenmiĢtik‖ (Kartal, 2008, s. 29)  
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Köy Enstitülerinde Halk Oyunları 

Köy Enstitüleri ve Halk Evlerinin kapatılması Halk Oyunları açısından önemli bir durumdur.  Bu 

kapatma iĢlemine karĢın 1950 li yıllarda üniversite gençliğinin bir araya gelerek kurdukları örgütsel 

kuruluĢların bünyesinde oluĢturulan halk oyunları toplulukları kendisine yeni bir yer edinmiĢtir.  

Dönemin gençliğin halk oyunlarına ilgisi nedeni ile oluĢturduğu halk oyunları toplulukları yöre 

repertuarlarını geniĢletmiĢ ve halk oyunlarının yayılmasında önemli rol oynamıĢlardır. ―Aynı 

bölgelerden gelen öğrenciler genellikle kendi yörelerinin adıyla anılan yurtlarda kalıyor ve böylece 

yerel kimliklerini büyük ölçüde muhafaza ediyorlardı. Bazı öğrenciler için, kendi yörelerinin halk 

oyunlarını oynamak zamanla bir dayanıĢma aracı olmuĢtu.  Farklı görüĢleri de benimseseler,  

birçok öğrenci grubunun halk oyunları etrafında örgütlendikleri görüldü. Bunlardan "Türkiye Milli 

Talebe Federasyonu", "Türk Halk Oyunları Federasyonu", "Türk Devrim Ocakları", "Ġstanbul 

Üniversitesi Talebe Birliği" ve "Milli Türk Talebe Birliği" kısa zamanda halk oyunları alanında söz 

sahibi olan kurumlar haline geldiler. Bu kurumlarda halk oyunlarıyla uğraĢan pek çok genç 

bildikleri oyunları zamanla ilk ve orta dereceli okullarda da öğretmeye baĢladılar.‖ (Öztürkmen, 

2006, s. 200) Bu kuruluĢların bünyesinde kurulan halk oyunları toplulukları, gerek ulusal gerekse 

uluslararası çok sayıda gösterilere katılarak halk oyunlarının tanıtılmasında dönemin gençliğine 

sevdirilmesi dikkat çekici bir durum olarak görülmektedir. 

3. Yayılma Dönemi ÇalıĢmaları  

1960 -1980 yılları arasındaki Türk Halk Oyunları çalıĢmalarının değerlendirildiği bir dönem olarak 

incelenmesi gerekmektedir. Özellikle kırsal kesimden büyük kentlere göçün en yoğun baĢladığı 

dönem olarak görünen bu dönem Türkiye de toplumsal yapılanmanın da değiĢikliğe uğradığı bir 

zaman dilimlerinden bir tanesidir. 1960 Anayasasında sivil toplum örgütlerinin kurulmasına izin 

verilmesi çok önemli bir geliĢme olarak değerlendirilmektedir. ―Madde 29- (20.9.1971-1488) (6) 

Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir‖ (Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

2018) Devlet desteği ile dernek kurulma hakkının verilmesi halk oyunlarının yapılanmasında da 

önemli bir rol oynamıĢtır. ―1960‘lı yıllardan sonra öncelikle büyük kentlerimizden baĢlayarak, 

derneklerin kurulduğu ve çalıĢmaların buralarda sürdürüldüğü görülmektedir.‖ (Aydın, 1992, s. 

42)  

Sivil topum örgütlerinin bu dönemde kurulmasına en iyi örnek olarak Folklor Kurumu‘ dur. 12 

Aralık 1964 tarihinde Yüksek Tahsil Gençliği Türk Folklor Enstitüsü Kurma Derneği adı ile ilk 

faaliyetine baĢlamıĢ olup, Kasım 1966 tarihinde Türk Folklor Kurumu olarak, Aralık 1972 tarihinde 

ise Folklor Kurumu isimleriyle çalıĢmalarını günümüze kadar etkin olarak yürütmektedir. Halk 

kültürü ürünlerinin araĢtırılması, derlenmesi, arĢivlenmesi, icra edilmesi konularında önemli 

çalıĢmalar yapan, ayrıca birçok çalıĢmaya ve yapılanmaya önderlik etmiĢtir bir sivil toplum örgütü 

olarak görülmektedir. Bu dönemin kurumsallaĢma çalıĢmalarından en önemli biriside 1964 yılında 

kurulan "Türk Folklor Enstitüsü Kurma Derneği‘nin çabaları ile Kültür Bakanlığı bünyesinde, 1966 

yılında Millî Folklor AraĢtırma Enstitüsü‘ nün kurulmasıdır. Bu birimin kurulmasında aktif olarak 

çalıĢanların çoğunun Folklor AraĢtırma Kurumu'nun üyesi olmaları önemli bir durum olarak 

görülmektedir. Daha sonraların da bu kurumun adı bazı değiĢikliklere uğrayarak, Millî Folklor 

AraĢtırma Dairesi, Halk Kültürünü AraĢtırma Dairesi ve en son olarak Halk Kültürlerini AraĢtırma 

ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü (MĠFAD-HAKAD-HAGEM) olarak belirlenmiĢtir.  Bu birim, 
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Geleneksel Türk Halk Kültürünün araĢtırılması, derlenmesi incelenmesi ve arĢivlenmesi açısından 

önemli çalıĢmalar yapmıĢtır.   

1966 yılında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bu alanda önemli bir durum tespiti yaparak 

Folklor Derleme çalıĢmasını baĢlatmak için Halil Bedii YÖNETKEN ile bir rapor hazırlamıĢtır. Bu 

raporda Muammer SUN‘ un yazısının bir bölümünde konuya dikkat çekilmiĢtir. Yazı içerisinde 

geçmiĢten o güne kadar bu alanda derleme çalıĢmalarının düzenli olarak yapılmadığına ve bu 

çalıĢmanın ancak TRT kanalı ile yapılabileceği görüĢünü belirtmiĢtir. 

 

TRT Folklor Derleme ÇalıĢma Yazısı 

Yine bu dönemde tanıtım ve sergileme amaçlı Halk Oyunları gösterileri düzenlenmiĢ yöresel ve 

büyük Ģehirlerde kurulan halk oyunları topluluklarının gösteri yapmalarına olanaklar sağlanmıĢtır. 

Özellikle Yapı ve Kredi Bankasının Ġstanbul Açık Hava Sahnesinde düzenlenen gösteriler dönemin 

kayda değer olma özelliğine sahip olduğu bilinmektedir.  

 

Yapı ve Kredi Bankasının Ġstanbul Açık Hava Sahne Gösterileri 

Özel kuruluĢların Halk oyunlarına destek vermesi bu alana olan ilgiyi daha da arttırmasına neden 

olmuĢtur. Bankaların yanı sıra Gazetelerin de katkısı bu dönemin kayda değer organizasyonlarının 

baĢında gelmektedir. Özellikle Milliyet Gazetesinin 1971 yılın da Türkiye genelinde düzenlediği 

Liselerarası Halk Oyunları ve Müzik YarıĢması ülke geneline yayılarak çok sayıda okulun bu 

yarıĢmalara katılmasını sağlamıĢtır.  Prestij açısından son derece önemli olan bu etkinlik adeta çığ 

gibi büyümüĢ ve okullar arasında önemli derece de rekabetin artmasına dolayısıyla da katılım 

sayılarının çoğalmasına neden olmuĢtur. 2000 li yılların baĢlarına kadar süren bu etkinlik sonradan 

önemini yitirmiĢ ve devamı yapılamamıĢtır. Bu yarıĢma organizasyonunda gerek jüri gerek eğitmen 

gerekse oyuncu olarak katılan çok sayıda halk oyuncu daha sonralarında bu alanda önemli 

çalıĢmalar yaparak halk oyunları alanına önemli katkılar sağlamıĢtır. Milliyet gazetesinin yanı sıra 

Türk Ticaret Bankası, Tercüman Gazetesi, Sabah Gazetesi gibi bazı özel kuruluĢlar benzer 

yarıĢmaları kısa dönemlerde de olsa düzenlemiĢ ve alana katkılar sağlamıĢlardır. 

 

Milliyet Gazetesi Liselerarası  Halk  Oyunları  ve  Müzik  YarıĢması 
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Dünya‘nın bazı ülkelerinde Devlet Kurumlarına bağlı kurulan Halk Dansları Toplulukları Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti bünyesinde de kurulmuĢtur. ―3 Haziran 1974 tarihinde, inceleme ve hazırlık 

çalıĢmalarını yürütebilmek amacıyla ―Halk Dansları Sanat Kurulu‖ teĢkil edilmiĢ ve Topluluk 17 

Mart 1975 tarihinde resmen kurulmuĢtur.‖ (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 2018) Kurumsal 

kimlik olarak oluĢturulan bu yapı Türk Halk Oyunları kültürü üzerinde oldukça etkili olmuĢtur. 

Geleneksel Türk kültür ve sanatının tanıtılması amacı ile kurulan topluluk bünyesinde kadrolu 

elemanlar barındırarak devlete bağlı olan diğer sanat toplulukları ile eĢ değerde tanımlanmıĢtır. 

Gerek ulusal gerekse uluslararası çok sayıda gösteriler yaparak ülke tanıtımında önemli rol 

oynamıĢtır. Ancak geleneksel sahne sunumlarından ayrı olarak farklı sahneleme sunuĢ biçimleri ile 

Türk Halk Oyunları toplulukları üzerinde etkisi önemli ölçüde hissedilmiĢtir.   

4. AyrıĢma Dönemi ÇalıĢmaları  

Bu dönem 1980 ile 2000 yılları arasında ki çalıĢmaların değerlendirilmesi ile açıklanmaya 

çalıĢılacaktır. Özellikle sahneleme ve kurumsallaĢma çalıĢmalarının bu alanda en yoğun olarak 

baĢlatıldığı ve uygulandığı bir dönem olarak görülebilir. Özellikle yarıĢmalar nedeni ile yapılan 

sahneleme çalıĢmaları Halk Oyunlarının Doğal ortamdaki sunumlarından farklılaĢarak ayrıĢtığı bir 

dönem olarak görülmektedir. Gerçi bir önceki dönemde bunun temelleri atılmıĢ ancak bu dönemde 

daha da özgür bırakılan çalıĢmalar beraberinde değiĢiklikleri getirerek baĢkalaĢtırmayı hızlanmıĢtır.   

Bu dönem içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığının, Milli Eğitim Bakanlığının ve Kültür ve Turizm 

Bakanlığının (Bazı dönemlerde bakanlıklar ayrılmıĢ ve/veya birleĢtirilmiĢtir) Halk Oyunları 

yarıĢmalarına ait denetim ve yaygınlaĢtırma amaçlı olarak düzenlediği yarıĢmalar halk oyunlarının 

doğal ortamdan sahneye aktarımında önemli çalıĢmaların yapıldığı görülmektedir. 

Özellikle Halk Oyunları çalıĢmalarının kurumsal kimlik anlamında eğitim kurumlarının devreye 

sokulma çalıĢmalarının dönemi bir dönüm noktası olarak gösterile bilinir. Spor Akademilerinde 

Halk oyunları Ana dal ve yardımcı dalların oluĢturulması lisans eğitimi açısından son derece 

önemlidir. Bunun yanı sıra 1982 YÖK Kanunu ile Konservatuarların Üniversite bünyelerine girmesi 

sonucu bu birimlerde açılan Halk Oyunları bölümü konunun daha da akademik ortamlara 

taĢınmasının önünü açmıĢ olduğu görülmektedir. Lisans çalıĢmalarının yanı sıra lisansüstü 

çalıĢmalarının da yer alması ve her geçen gün farklı yerleĢim yerlerin de Üniversitelere bağlı olarak 

kurulan Konservatuarlarda Halk Oyunları Bölümlerinin açılması akademik ortamların 

yaygınlaĢmasına neden olmuĢtur. 

5. BaĢkalaĢma Dönemi ÇalıĢmaları 

Bu dönemi 2000 li yılların baĢından günümüze kadar olan, farklı dans disiplinlerinden ve farklı 

topluluklardan etkilenerek ortaya konan çalıĢmaların kapsamıĢ olduğu bir dönem olarak görmek 

gerekmektedir. Özellikle Geleneksel halk oyunları adımlarından yola çıkılarak farklı dans 

disiplinlerinde kullanılan hareket ve sahneleme sunumlarına yer verilen bu çalıĢmalar Halk 

Oyunları açısından tam bir BaĢkalaĢma Dönemi olarak tanımlanabilir. Ġlk olarak Anadolu AteĢi 

Dans Topluluğu ile baĢlayan bu tarz çalıĢmalar daha sonralarında kurulan, Shaman Dans Tiyatrosu 

Dans Topluluğu, Hürrem Sultan Dans Topluluğu, Ney Dans Topluluğu gibi topluluklar ile bu 

alanda yerini almıĢlardır. Bu topluluklar tamamen profesyonel düĢünce ile kurulmuĢ alanda 

meslekleĢme ve istihdam aĢamasında önemli bir rol oynamıĢlardır.  Özellikle bazı eğitim 

kurumlarında ve sivil toplum kuruluĢu olan dernek ve kulüplerde bu tarz çalıĢmalara yönelinerek 

halk oyunlarında yapısal değiĢikliklere neden olunmuĢtur.  

Toplumsal değerlendirilmelerde özde her ne kadar yapılan bu çalıĢmaların Halk Oyunları olmadığı 

ifade edilse bile Algısal olarak değerlendirildiğinde halk oyunları çalıĢması olarak görülmektedir. 

Bunun en önemli göstergesi bazı eğitim kurumlarında halk oyunları çalıĢması olarak Anadolu AteĢi 

tarzı topluluklar oluĢturulmuĢ ve gösterilerde kullanılan giysilerde benzer özelliklerin taĢıdığı dikkat 

çekici bir durum olarak karĢımıza çıkmaktadır.  
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Bu dönemde kurumsal ve kiĢisel çalıĢmalar araĢtırma derleme ve arĢivleme çalıĢmalarından daha 

çok yeniden yapılanma dönemi olarak ta görülmektedir. Özellikle 2004 yılında kurulan Türk Halk 

Oyunları Federasyonu ülke genelinde halk oyunları yarıĢmalarına sahiplenmiĢ ve neredeyse tek 

merkez altında toplamıĢtır. Özellikle Türk Halk Oyunları Federasyona bağlı Halk Oyunları 

Kulüplerinin, Milli Eğitim Bakanlığı‘ na bağlı eğitim kurumlarının ve diğer kuruluĢların yaptığı 

Halk Oyunları yarıĢmalarına müdahil olarak ortak kurallar ile yarıĢmaları gerçekleĢtirmektedir. 

Ayrıca gerek Türk Halk Oyunları Federasyonunda gerekse Milli Eğitim Bakanlığı‘ na bağlı Halk 

Eğitim Merkezlerinde bu alanda eğitmen yetiĢtirme kursları açılarak gerekli istihdam alanları 

yaratmaktadırlar.  

Yine bu dönemde yazılı iĢitsel ve görsel çalıĢmaların yoğun olarak yapıldığı görülmektedir. 

Özellikle akademik alanda düzenlenen kongre, sempozyum, panel, çalıĢtay gibi toplantılar alana 

önemli ölçüde katkılar sağlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı‘ nın eğitim amaçlı CDleri, Kültür 

Bakanlığının ses ve görüntü çalıĢmaları, Üniversitelerin yazılı, görsel ve iĢitsel çalıĢmalarının yanı 

sıra Sivil Toplum Örgütlerinin ve kiĢilerin bireysel olarak farklı amaçlar ile yaptıkları iĢitsel ve 

görsel çalıĢmalar alanda önemli ölçüde yer almıĢ olduğu bilinmektedir. 

SONUÇ  

Genel olarak bakıldığında baĢlangıcından günümüze kadar Türkiye Coğrafyası üzerinde kayda 

değer çok önemli çalıĢmaların yapıldığı görülmektedir. Yukarıda yazı içerisinde belirtilen 

dönemlerde yapılan çalıĢmaların tamamına yer verilmemiĢtir. Bu çalıĢmaların dıĢında da son derece 

önemli çalıĢmalar bulunmaktadır. Toplamda yapılan çalıĢmaların bazılarından örnekler alınarak 

dönemlere ait çalıĢmalar hakkında bilgi verilmeye çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmalar incelendiğinde kurumsal 

çalıĢmaların yanı sıra kiĢisel çalıĢmalarında bu alanda önemli yer aldığı görülmektedir. Kurumsal 

çalıĢmaların önemi çağdaĢ toplumlarda önemli derece yer edinmiĢtir. Gerek BirleĢmiĢ Milletler, 

gerekse Avrupa Birliğince desteklenen kurumsal yapıdaki oluĢumlar bu alanda önemli çalıĢmalar 

gerçekleĢtirmektedir. ―Toplumsal yapının kurucu öğeleri, görüldüğü gibi her biri temel iĢlevlerden 

birini üstlenmiĢ kurumlardır. Demek ki çağdaĢ toplumun temel iĢlevleri kurumlaĢmıĢ olarak yerine 

getirilmektedir. Yani kurumlaĢmıĢ olmak da çağdaĢ ulusal toplumun yapısal bir özelliğidir.‖ 

(OZANKAYA, 2018)  

Halk Oyunları alanında yapılan çalıĢmalar resmi devlete bağlı kurum ve kuruluĢlar tarafından 

yapılanlar ile resmi olmayan kurum ve kuruluĢlar tarafından yapılanlar olarak iki ana baĢlık ta 

toplanabilir. Bir birlerinden bağımsız olarak yapılan çalıĢmalar arasında koordinasyon eksikliği 

konun en zayıf noktasını oluĢturmaktadır. Bu konuda devlet desteği ve denetim yolu ile bir 

koordinasyon merkezi oluĢturulmalı ve elde edilen bilgilerin alanda çalıĢma yapanlara ulaĢtırılması 

sağlanmalıdır. Kurumsal yapılanma son derece önemlidir. Devlet ya da özel sektör bünyesinde olsa 

dahi kamuya açık olmalı,  alanda çalıĢma yapacaklara saygı ve etik kurallar çerçevesinde 

kullanmaya uygun hale getirilmelidir. Özellikle son dönemlerde akademik ortamlara da taĢınan bu 

alan akademisyenlerden, alanda önemli çalıĢma yapmıĢ usta nitelikli kiĢilerden, Devletin resmi 

kurumlarından, alanda önderlik etmiĢ özel kuruluĢlar ve sivil toplum örgütlerinden oluĢturulacak bir 

çalıĢma grubu ile Türk Halk Oyunları tekrar masaya yatırılmalı ve yapılan çalıĢmaların tamamı 

tekrar analiz edilmelidir. Bunun yanı sıra bu alanda çalıĢmalarını sürdüren, resmi ve resmi olmayan 

kurumların yeniden yapılanmaları gözden geçirilmeli ve yeni yönetim sistemleri denetim 

mekanizmaları ile birlikte kurularak birbirleri ile koordinasyonu sağlanmalı.  Bunun yanı sıra 

Akademik eğitimlere daha çok yer verilmeli ilgili bölüm mezunlarına istihdam alanları 

geniĢletilerek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim birimlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

bünyesindeki ilgili birimlere, Belediyeler ve ilgili devlet kurumlarında görev yapabilme olanakları 

sağlanmalı. Ayrıca Özel Sektöre ait kuruluĢlarda kültürel çalıĢmalara destek sağlanmalı konuyla 

ilgili yasalar çıkararak bu alanda ki uzman kiĢilere istihdam alanları yaratılmalıdır.  
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ĠKĠDĠLLĠ ÖĞRENCĠLERĠN TÜRKÇE DERSĠ DĠNLEME VE KONUġMA 

BECERĠLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZYETERLĠKLERĠ
1
 

 

Cenan ĠġCĠ
2
, Nevin AKKAYA

3
 

 

ÖZET 

Türkiye‘deki eğitim-öğretim kurumlarında öğrenim gören ikidilli bireyler üzerine pek çok araĢtırma 

yapılmıĢ ve bu konuda bir literatür oluĢmuĢ olsa da,  bu çalıĢmalar incelendiğinde,  ikidilli 

öğrencilerin Türkçe dersindeki dinleme ve konuĢma becerileri ile ilgili özyeterlik düzeylerinin 

tespitine iliĢkin çalıĢmaların yeterli olmadığı görülmüĢtür. 

Bu çalıĢmanın amacı ―Ortaokul yedinci sınıfta öğrenim gören, ikidilli öğrencilerin, Türkçe 

dersindeki dinleme ve konuĢma becerilerine iliĢkin özyeterlikleri ne düzeydedir?; Bu öğrencilerin 

Türkçe dersindeki dinleme ve konuĢma becerilerine iliĢkin özyeterlik düzeyleri cinsiyetlerine göre 

farklılık göstermekte midir?; Bu öğrencilerin Türkçe dersindeki dinleme ve konuĢma becerilerine 

iliĢkin özyeterlik düzeyleri bildiği dillere göre farklılık göstermekte midir?‖ sorularına cevap 

aramaktır. ÇalıĢma kapsamında ilgili alanyazın taranmıĢ ve mevcut ölçüm araçlarının yukarıda 

ifade edilen araĢtırma sorularına yeterli düzeyde uygun olmadığı tespit edilmiĢtir. Bu tespitten 

hareketle çalıĢmanın amacına iliĢkin soruları cevaplayabilmek için ―Ġkidilli Öğrencilerin Türkçe 

Dersi Dinleme Becerisi Özyeterlik Ölçeği (ĠÖTDÖ) ve Ġkidilli Öğrencilerin Türkçe Dersi KonuĢma 

Becerisi Özyeterlik Ölçeği (ĠÖTKÖ)‖ araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilmiĢ ve uygulanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın örneklemini Buca, Karabağlar, Çiğli, Menemen, Bayraklı, Konak ilçelerinde yer alan 

yirmi ortaokulda öğrenim gören toplam 1763 ikidilli yedinci sınıf öğrencisi oluĢturmaktadır.  

AraĢtırma kapsamında belirlenen alt problemlere iliĢkin veriler araĢtırma sırasında araĢtırmacılar 

tarafından geliĢtirilen ĠÖTDÖ ve ĠÖTKÖ ile elde edilmiĢtir. Alt problemlere iliĢkin analizlere 

baĢlamadan önce ölçeklerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov ve 

Shapiro-Wilk testleri ile sınanmıĢtır. Yapılan normallik testleri sonucunda elde edilen verilerin 

normal dağılım göstermediği tespit edilmiĢ; ve bu nedenle veri analizinde non-parametrik testler 

kullanılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Ġkidillilik, Özyeterlik, Türkçe Dersi, Dinleme becerisi, KonuĢma becerisi  

GĠRĠġ  

Birey dil öğrenme sürecine dinleme ile baĢlar, çevresindeki ses ve konuĢmaları anlamlandırır ve 

belli bir dilsel olgunluğa ulaĢtığında kendini çeĢitli sözcüklerle ifade eder. Dinleme ve konuĢma 

becerileri; bireyin çevresini anlamasını, olayları anlamlandırmasını, günlük hayatında çevresiyle 

iletiĢim kurmasını ve kendini ifade edebilmesini kolaylaĢtırır.  

Ġnsan hayatının hemen hemen her alanında yer alan dinleme becerisi bireye dilin ses, söz, biçim ve 

anlam yapısını edindirir ve öğretir. Bu sayede birey konuĢan kiĢinin vermek istediği mesajı anlar ve 

söz konusu uyarana karĢı tepkide bulunabilir. Ayrıca öğrenme, anlama ve diğer zihinsel becerileri 

geliĢtirmede önemli (GüneĢ, 2007) olan dinleme becerisi sayesinde birey çevresiyle iletiĢim kurmak 

için altyapı edinir. Bu becerinin istenilen bir seviyeye getirilebilmesi için bir eğitim süreci 

gerekmektedir (Maden ve Durukan, 2011). Bu nedenle toplumsal yaĢamda hayati bir önem taĢıyan 

(Harmankaya ve Melanlıoğlu, 2018), dinleme becerisinin önemi eğitim öğretim ortamlarında da 

vazgeçilmez bir unsur olarak ele alınmıĢ ve MEB (2005) tarafından  ―iletiĢim kurmanın ve 

                                                           
1
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2
 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Öğretmenliği Programı, Artvin 

Türkiye e-posta: cenanisci@artvin.edu.tr  iscicenan@gmail.com  
3
 Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Öğretmenliği Programı, 

Artvin Türkiye e-posta: nevin.akkaya@deu.edu.tr  nevin_akkaya@yahoo.com  

mailto:cenanisci@artvin.edu.tr
mailto:iscicenan@gmail.com
mailto:nevin.akkaya@deu.edu.tr
mailto:nevin_akkaya@yahoo.com


 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1049 

öğrenmenin temel yollarından biri olup verilen iletiyi doğru bir Ģekilde anlama, yorumlama ve 

değerlendirme becerisi‖ olarak tanımlanmıĢtır.   

Bir kiĢinin günlük hayatında en çok ihtiyaç duyduğu (GüneĢ, 2007) dinleme becerisi ile konuĢma 

becerisi arasında kuvvetli bir iliĢki vardır.  Çünkü birey dinlediği ve zihninde yapılandırdığı durumu 

konuĢma sayesinde ifade eder. Duygu, düĢünce ve dileklerin görsel ve iĢitsel öğeler aracılığı ile 

karĢımızdakine iletildiği, açıklandığı ve dıĢa vurulduğu (TaĢer, 2000) konuĢma becerisi sayesinde 

birey günlük hayatı baĢta olmak üzere eğitim öğretim hayatında da kendini etkili bir Ģekilde ifade  

eder. Tıpkı dinleme becerisi gibi konuĢma becerisi de öğrencinin eğitim öğretim hayatında önemli 

bir yere sahiptir. Bu nedenle öğrencilerin kendini doğru ve rahat ifade edebilmeleri; sosyal hayatta 

karĢılaĢacakları sorunları konuĢarak çözebilmeleri; yorumlayıp değerlendirmeleri; çevreleriyle 

iletiĢim kurup iĢbirliği yapmaları ve ortak karar vermeleri açısından önemli (MEB, 2006) olan 

konuĢma becerisi eğitim öğretim hayatında önemli bir yer tutmaktadır. 

Öğrencinin iletiyi doğru bir Ģekilde anlaması, yorumlaması, değerlendirmesi ve bu iletiyi doğru ve 

düzgün bir Ģekilde ifade edebilmesi için kendinin yeterli olup olmadığına dair yargısı ve inancı 

önemlidir. Dilsel beceriye iliĢkin yeterliliğine yönelik inancı yüksek öğrenci olumsuz bir duyuĢsal 

duruma girmeden  sözel olarak kendini rahatlıkla ifade eder. Çünkü sözel olarak gerekli becerilere 

sahip olduğu konusunda kendine inanan birey, olumsuz bir durumla karĢılaĢsa dahi kendini motive 

eder ve çaba gösterir (CoĢkun, 2011). Güçlü bir özyeterlik öğrenme sürecinde baĢarıya ulaĢmak için 

oldukça önemlidir. Çünkü birey olumlu özyeterlik ile olası problemlerin üstesinden gelir (Bandura, 

1999). Bu nedenle eğitim öğretim ortamında dilsel becerilerine iliĢkin özyeterliği yüksek, kendine 

güvenen ve  inanan bireylerin varlığı önemlidir.  

Türkçe dersi öğretim programlarının yıllara göre (2005, 2006, 2009, 2015, 2017, 2018) amacı ve 

yapısı incelendiğinde öğrencinin eğitim-öğretim hayatında dinleme ve konuĢma becerilerinin 

öneminin vurgulandığını; bu becerilere iliĢkin biliĢsel, duyusal ve psikolojik yönde kendini yeterli 

hisseden öğrencilerin hedeflendiğini görmekteyiz. Yakın geçmiĢte  iç göç nedeniyle artan ikidilli 

öğrenci sayısı da göz önünde bulundurulduğunda bu öğrencilerin Türkçe dersindeki dinleme ve 

konuĢma becerilerine iliĢkin özyeterliklerinin değerlendirilmesi bu öğrencilerin akademik eğitimleri 

boyunca bu iki beceriyi organize etme ve uygulamada hedeflenen ve istenilen sonuca ulaĢabilmeleri 

açısından önemlidir. Bu nedenle bu çalıĢma kapsamında ―Ortaokul yedinci sınıfta öğrenim gören, 

ikidilli öğrencilerin, Türkçe dersindeki dinleme ve konuĢma becerilerine iliĢkin özyeterlikleri ne 

düzeydedir?; Bu öğrencilerin Türkçe dersindeki dinleme ve konuĢma becerilerine iliĢkin özyeterlik 

düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir?; Bu öğrencilerin Türkçe dersindeki 

dinleme ve konuĢma becerilerine iliĢkin özyeterlik düzeyleri bildiği dillere göre farklılık 

göstermekte midir?‖ sorularına cevap aranmıĢtır. 

Yöntem 

Bu çalıĢma nicel araĢtırma yöntemlerinden nedensel karĢılaĢtırma yöntemi kullanılarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu yöntem, araĢtırmaya konu olan değiĢkenlerin araĢtırmacılar tarafından 

müdahale edilebilir olmaması (örneğin cinsiyet, sınıf büyüklüğü, sosyoekonomik durum vb.) ya da 

değiĢkenin değiĢtirilebilir olmasına rağmen çeĢitli sebeplerden (mali, zaman, süre vb) dolayı 

değiĢtirilmeden veri toplanmıĢ olması durumunda kullanılır. Bu çalıĢmada bu tür değiĢkenlerle 

gruplar arası karĢılaĢtırma yapılarak değiĢkenlerin sebep ve sonuç iliĢkilerini ortaya çıkarmayı 

amaçlandığı için nedensel karĢılaĢtırma yöntemi tercih edilmiĢtir (Fraenkel vd., 2012; Johnson, 

2001 akt. Sözbilir, 2014).  

Örneklem 

ÇalıĢmanın örneklemini Buca, Karabağlar, Çiğli, Menemen, Bayraklı, Konak ilçelerinde yer alan 

yirmi ortaokulda öğrenim gören toplam 1763 ikidilli yedinci sınıf öğrencisi oluĢturmaktadır.  
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Veri Toplama Araçları  

ÇalıĢmanın amacına iliĢkin araĢtırma sorularını cevaplayabilmek için 10 maddeden oluĢan ―Ġkidilli 

Öğrencilerin Türkçe Dersi Dinleme Becerisi Özyeterlik Ölçeği (ĠÖTDÖ) ve 10 maddeden oluĢan 

Ġkidilli Öğrencilerin Türkçe Dersi KonuĢma Becerisi Özyeterlik Ölçeği (ĠÖTKÖ)‖ araĢtırmacılar 

tarafından geliĢtirilmiĢ ve uygulanmıĢtır.  

Veri Analizi 

AraĢtırma sırasında geliĢtirilen ĠÖTDÖ ve ĠÖTKÖ  ölçekleri araĢtırmanın alt problemlerine yönelik 

veri toplamak için  kullanılmıĢtır. Alt problemlere iliĢkin analizlere baĢlanmadan önce ölçeklerin 

normal dağılım gösterip göstermediği kontrol etmek amacıyla; verilerin tanımlanan evrende normal 

dağılım gösterip göstermediği hakkında bilgi veren Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan normallik testleri sonucunda, elde edilen verilerin normal dağılım 

göstermediği tespit edilmiĢ; ve bu nedenle veri analizinde non-parametrik testler kullanılmıĢtır. Bu 

çalıĢmada, alan yazında da sıklıkla tercih edilen (GüleĢ, 2013) ve Non-parametrik test kategorisinde 

yer alan  Kruskal Wallis ANOVA ve Mann Whitney U testleri uygulanmıĢtır.  

Bulgular 

Ġkidilli Öğrencilerin Türkçe Dersi Dinleme Becerisi Özyeterlik ve Ġkidilli Öğrencilerin Türkçe 

Dersi KonuĢma Becerisi Özyeterlik Ölçeklerine ait verilerin dağılımının normalliğine iliĢkin 

bulgular aĢağıdaki Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

Tablo 1 

Ġkidilli Öğrencilerin Türkçe Dersi Dinleme Becerisi Özyeterlik, Ġkidilli Öğrencilerin Türkçe Dersi 

KonuĢma Becereisi Özyeterlik Ölçeklerine Ait Verilerin Normallik Test Bulguları 

 

  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Ġstatistik sd p Statistic df p 

ĠÖTDÖ 0,062 1763 0,000 0,970 1763 0,000 

ĠÖTKÖ 0,062 1763 0,000 0,986 1763 0,000 

 

Her iki test sonucunda da verinin normal dağılıp dağılmadığına iliĢkin karar verebilmek için p (sig) 

değeri dikkate alınır. Eğer p (sig)>0,05 ise örneklem kümesinin normal dağılım gösterdiği kabul 

edilir (Can, 2016). Ġki ölçeğe ait test sonuçları incelendiğinde p(sig)=0,000 yani p (sig)<0,05 olduğu 

görülmektedir. Bu sonuç, verilerin normal dağılım göstermediğini iĢaret etmektedir. Bu nedenle 

çalıĢmanın alt problemlerine iliĢkin bulguların incelenmesinde non-parametrik testler 

uygulanmıĢtır.   

Birinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmanın birinci alt problemi ―Ġkidilli, yedinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki dinleme 

becerisine iliĢkin özyeterlikleri ne düzeydedir?‖  Ģeklindedir. Bu alt probleme ait betimsel 

istatistikler aĢağıdadır.  
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Tablo 2 Ġkidilli, yedinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki dinleme becerisine iliĢkin özyeterlik 

bulguları 

  

  

  

 

ĠÖTDÖ 

N Ortalama Standart Sapma Varyans Çarpıklık Basıklık 

S Std. Hata S Std. Hata 

1763 38,2501 7,64005 58,370 -0,565 0,058 0,40

3 

0,117 

 

Her biri 5 puan değerinde 10 maddeden oluĢan ĠÖTDÖ‘nün ortalaması yukarıdaki tabloda da 

görüldüğü üzere 38,2501 olarak hesaplanmıĢtır. Bu ölçekten alınabilecek en yüksek puanın 50 

olduğu düĢünülürse bu ortalama değer, örneklemi oluĢturan katılımcıların dinleme becerisine iliĢkin 

özyeterliklerinin yüksek olduğu Ģeklinde yorumlanabilir. 

Ġkinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmanın ikinci alt problemi ―Ġkidilli, yedinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki konuĢma 

becerisine iliĢkin özyeterlikleri ne düzeydedir?‖  Ģeklindedir. Bu alt probleme ait betimsel 

istatistikler aĢağıdadır. 

Tablo 3 Ġkidilli, yedinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki konuĢma becerisine iliĢkin 

özyeterlik bulguları 

  

  

  

 

ĠÖTKÖ 

N Mean Std. Deviation Varyans Çarpıklık Basıklık 

S Std. Error S Std. Error 

1763 37,4714 8,13769 66,222 -0,483 0,058 0,01

7 

0,117 

 

Her biri 5 puan değerinde 10 maddeden oluĢan ĠÖTDÖ‘nün ortalaması yukarıdaki tabloda da 

görüldüğü üzere 37,4714 olarak hesaplanmıĢtır. Bu ölçekten alınabilecek en yüksek puanın 50 

olduğu düĢünülürse bu ortalama değer, örneklemi oluĢturan katılımcıların dinleme becerisine iliĢkin 

özyeterliklerinin yüksek olduğu Ģeklinde yorumlanabilir. 

Üçüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmanın üçüncü alt problemi ―Ġkidilli, yedinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki dinleme 

becerilerine iliĢkin özyeterlik düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir?‖  

Ģeklindedir. Bu alt probleme iliĢkin betimsel istatistikler ile Mann-Whitney U testinin sonuçları 

aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 
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Tablo 4 Ġkidilli, yedinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki dinleme becerilerine iliĢkin 

özyeterlik düzeyleri cinsiyetlerine göre U-Testi bulguları 

Grup N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P 

Kız 875     971,01 849636 310614,000   0,000 

Erkek 888     794,29 705330 

Toplam 1763         

 

875 kız ve 888 erkek ikidilli, yedinci sınıf öğrencisinden oluĢan 1763 kiĢilik bir örneklemde kız ve 

erkek öğrencilerin Türkçe dersindeki dinleme becerilerine iliĢkin cinsiyet grupları arasında 

özyeterlik düzeyleri açısından anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak için yapılan Mann-

Whitney U testinin sonucuna göre p değeri 0,05‘ten küçük olduğu için kız ve erkek öğrenciler 

arasında anlamlı bir fark gözlenmiĢtir ( U=310614, p= 0,000). Bu sonuca göre  cinsiyetin dinleme 

özyeterlik düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu söylenebilir.  

Dördüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmanın dördüncü alt problemi ―Ġkidilli, yedinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki 

konuĢma becerilerine iliĢkin özyeterlik düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir?‖  

Ģeklindedir. Bu alt probleme iliĢkin betimsel istatistikler ile Mann-Whitney U testinin sonuçları 

aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 

Tablo 4 Ġkidilli, yedinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki konuĢma becerilerine iliĢkin 

özyeterlik düzeyleri cinsiyetlerine göre U-Testi bulguları 

Grup N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P 

Kız 875     952,79 833690 326560   0,000 

Erkek 888    812,25 721276 

Toplam 1763         

 

875 kız ve 888 erkek ikidilli, yedinci sınıf öğrencisinden oluĢan 1763 kiĢilik bir örneklemde kız ve 

erkek öğrencilerin Türkçe dersindeki konuĢma becerilerine iliĢkin özyeterlik düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak için yapılan Mann-Whitney U testinin sonucuna 

göre p değeri 0,05‘ten küçük olduğu için cinsiyet grupları arasında anlamlı bir fark gözlenmiĢtir ( 

U=326560, p=0,000). Bu sonuca göre cinsiyetin konuĢma özyeterlik düzeyi üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olduğu söylenebilir.  

BeĢinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmanın beĢinci alt problemi ―Ġkidilli, yedinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki dinleme 

becerilerine iliĢkin özyeterlik düzeyleri bildiği dillere göre farklılık göstermekte midir?‖  
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Ģeklindedir. Bu alt probleme iliĢkin betimsel istatistikler ile Kruskal Wallis ANOVA testinin 

sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 

Tablo 5 Ġkidilli, yedinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki dinleme becerilerine iliĢkin 

özyeterlik düzeyleri dillere göre Kruskal Wallis ANOVA testi bulguları 

Bildiği diller N Sıra 

Ortalaması 

sd X2 p Anlamlı 

Fark 

Türkçe-Kürtçe 1298 

 

 

863,02 

 

5 22,207 0,000 Anlamlı 

fark  

Türkçe- Arapça 217 

 

 

870,42 

 

      

Türkçe-Zazaca 35 

 

 

758,84 

 

      

Türkçe-Kürtçe-Zazaca 13 

 

 

1037 

 

      

Türkçe-Kürtçe-Arapça  51 

 

 

996,99       

Türkçe-Diğer Diller 149 1040,22       

 

Bilinen dillere arasında fark olup olmadığını görmek için yapılan Kruskal Wallis testi sonucuna 

göre p= 0,000 tespit edilmiĢtir. Buna göre, p>0,05‘ten küçük olduğu için en az iki dil grubu 

arasında anlamlı fark gözlenmiĢtir.  

Analizin devamında hangi gruplar arasında anlamlı fark olduğunu tespit etmek için Mann-Whitney 

U testi yapılmıĢtır. Bu test ile yapılan çoklu karĢılaĢtırmalar sonucunda bu farkın, Türkçe-Kürtçe ile 

Türkçe-Diğer Diller; Türkçe-Arapça ile Türkçe-Diğer Diller; Türkçe-Zazaca ile Türkçe-Diğer 

Diller; Türkçe-Zazaca ile Türkçe-Kürtçe-Arapça grupları arasında olduğu belirlenmiĢtir.  

Altıncı Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmanın altıncı alt problemi ―Ġkidilli, yedinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki konuĢma 

becerilerine iliĢkin özyeterlik düzeyleri bildiği dillere göre farklılık göstermekte midir?‖  

Ģeklindedir. Bu alt probleme iliĢkin betimsel istatistikler ile Kruskal Wallis ANOVA testinin 

sonuçları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 
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Tablo 6 Ġkidilli, yedinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki konuĢma becerilerine iliĢkin 

özyeterlik düzeyleri dillere göre Kruskal Wallis ANOVA testi bulguları 

 

Bildiği diller N Sıra 

Ortalaması 

sd X2 p Anlamlı 

Fark 

Türkçe-Kürtçe 1298 

 

 

860,60 

 

5 30,464 0,000 Anlamlı 

fark  

Türkçe- Arapça 217 

 

 

858,92 

 

      

Türkçe-Zazaca 35 

 

 

766,47 

 

      

Türkçe-Kürtçe-Zazaca 13 

 

 

1163,81 

 

      

Türkçe-Kürtçe-Arapça  51 

 

 

998,27       

Türkçe-Diğer Diller 149 1064,83       

 

Öğrencilerin bildiği dillere göre gruplar arasında fark olup olmadığını görmek için yapılan Kruskal 

Wallis ANOVA testi sonucuna göre p= 0,000 tespit edilmiĢtir.  p>0,005‘ten küçük olduğu için en 

iki grup arasında anlamlı fark gözlenmiĢtir.  

Analizin devamında hangi gruplar arasında anlamlı farkın olduğunu tespit etmek için Mann-

Whitney U testi yapılmıĢtır. Bu test ile yapılan çoklu karĢılaĢtırmalar sonucunda bu farkın, Türkçe-

Kürtçe ile Türkçe-Diğer Diller; Türkçe-Arapça ile Türkçe -Diğer Diller; Türkçe-Zazaca ile Türkçe-

Diğer Diller; Türkçe-Kürtçe ile Türkçe-Kürtçe-Zazaca; Türkçe-Arapça ile Türkçe-Kürtçe-Zazaca; 

Türkçe-Zazaca ile Türkçe-Kürtçe-Zazaca grupları arasında olduğu belirlenmiĢtir.  

Sonuç ve TartıĢma 

ÇalıĢmada uygulanan ölçeklerden alınabilecek en yüksek puan 50 olduğu düĢünülürse örneklemi 

oluĢturan katılımcıların dinleme ve konuĢma becerilerine iliĢkin  özyeterlik ortalamaları, ikidilli 

öğrencilerin her iki beceriye iliĢkin özyeterlik düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. Yüksek 

özyeterlik düzeyleri bir öğrenme/öğretme sürecine baĢlarken istenen bir durumdur ancak bu 

çalıĢmada gözlemlenen yüksek özyeterlik düzeyinin katılımcıların istendik yanıtları verme 

eğilimden kaynaklanabileceği ve dolayısıyla gerçekte daha düĢük olabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. Ayrıca, öğrencilerin özyeterlik düzeyleri sınır değerlere yakın olmadığı için 

uygun öğrenme etkinlikleri ile öğrencilerin özyeterlik düzeyleri daha da artırılabilir. 
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ÇalıĢma sonucunda, 875 kız ve 888 erkek ikidilli, yedinci sınıf öğrencisinden oluĢan örneklemde 

kız ve erkek öğrencilerin Türkçe dersindeki dinleme ve konuĢma becerilerine iliĢkin özyeterlik 

düzeyleri arasında kızlar leyhine anlamlı bir fark gözlenmiĢtir. Bu durum cinsiyet değiĢkeninin 

ikidilli öğrencilerin Türkçe dersindeki dinleme ve konuĢma becerilerine iliĢkin özyeterlikleri 

üzerinde etkili bir değiĢken olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, öğrenme/öğretme sürecinde 

özyeterlik düzeyi daha düĢük olan cinsiyet gruplarına yönelik uygun öğrenme etkinlikleri ile bu 

grubun özyeterliği artırılabilir. 

Örneklemde katılımcıların bildiği diller değiĢkeni açısından Türkçe dersindeki dinleme ve konuĢma 

becerilerine iliĢkin özyeterlik düzeyleri incelendiğinde bazı dil grupları arasında anlamlı bir fark 

bulunduğu gözlenmiĢtir.  Bu dil grupları arasında dinleme ve konuĢma özyeterlik düzeyleri 

açısından gözlemlenen farkın bu grupların resmi eğitim diline hakimiyeti arasındaki farktan ve/veya 

bu grupların sosyoekeonomik statüleri arasındaki farktan kaynaklandığı söylenebilir.   

Gerek cinsiyet gerekse dil grupları arasında Türkçe dersinde dinleme ve konuĢma becerisine iliĢkin 

özyeterlik açısından fark tespit edilmiĢ ve özyeterliği daha düĢük olan grupların özyeterliklerinin 

artırılması önerilmiĢtir. Özyeterliği artırmak için uygun etkinliklerin tasarlanması ve 

uygulanmasında Türkçe öğretmenlerine önemli bir görev düĢmektedir. Bu nedenle öğretmen 

eğitiminde dezavantajlı gruplara yönelik uygun öğretimin ne Ģekilde verilebileceğine dair 

uygulamalı eğitimler verilmesi planlanabilir. Eğitim sisteminde tek baĢına en büyük farkı 

yaratabilecek olan değiĢkenin öğretmen kalitesi olduğu düĢünülürse gruplar arası eĢitsizliğin 

azaltılmasında öğretmen eğitiminin kalitesinin artırılması en etkili çözümlerden biri olabilir.    

Öneriler  

1. Ġkidilli öğrencilerin dinleme ve konuĢma becerilerine iliĢkin özyeterliklerinin tespitine 

yönelik sınırlı sayıda çalıĢma olduğu görülmektedir. Bu konuda çalıĢmaların sayısı artırılabilir. 

Özellikle ikidilli öğrencilerin her iki temel dilsel beceriye iliĢkin özyeterliklerini ayrıntılı bir Ģekilde 

incelemek için nitel araĢtırmalara yer verilebilir. Bu Ģekilde mevcut durum ile ilgili sebepler çeĢitli 

değiĢkenlerle derinlemesine incelenebilir.  

2. Yapılan çalıĢma sonucunda ikidilli öğrencilerin her iki beceriye iliĢkin özyeterliklerinde 

cinsiyet değiĢkenine göre farklılık olduğu tespit edilmiĢtir. Bu durumun sebepleri nitel 

araĢtırmalarla daha detaylı incelenebilir. 

3. Türkçe dersi öğretim programında yer alan dinleme ve konuĢma öğrenme alanlarına iliĢkin 

kazanımlar ve etkinlikler ikidilli öğrenciler göz önünde bulundurularak  gözden geçirilebilir ve ilgili 

bilimsel araĢtırmaların sonuçları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenebilir. 
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NEOLĠTĠK'TEN ORTAÇAĞ'A ESKĠ ANADOLU TOPLUMLARINDA GÖRÜLEN DĠġ 

PATOLOJĠLERĠ 
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ÖZET 

Eski Anadolu toplumlarının sağlık yapılarıyla ilgili bilgiler arkeolojik kazılardan ele geçirilen 

iskeletler yoluyla elde edilmektedir. Tüm iskelet elementlerinin içinde diĢler, kimyasal ve fiziksel 

yıkıma en dayanıklı olanlardır. Bu yüzden diĢler antropolojik veriler içinde diğer iskelet parçalarına 

oranla daha fazla temsil edilirler. Sert ve dayanıklı yapılarından dolayı toprak altında uzun süre 

kalabilmelerine rağmen, beslenme sırasında oluĢan her türlü fiziksel ve kimyasal strese maruz 

kaldıklarından dolayı çeĢitli patolojik olgulardan kolayca etkilenmektedir.  DiĢ patolojileri genetik 

yapı, enfeksiyonel hastalıklar, beslenme biçimi ve besin hazırlama teknikleri ile yakından iliĢkilidir. 

Ayrıca toplumların ağız hijyeni ve diĢ sağlıkları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.  DiĢ 

patolojileri günümüz insanları etkilediği gibi geçmiĢ dönemde yaĢamıĢ olan insanların sağlık 

yapılarını da etkilemiĢtir. Bu nedenle eski Anadolu toplumlarının sağlık yapılarının belirlenmesinde 

diĢ patolojileri önemli yer tutmaktadır. ÇalıĢmada Neolitikten Orta Çağ‘a kadar yaĢamıĢ olan 

toplumların diĢ sağlıkları hakkında genel bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelime: DiĢ patolojisi, diĢ sağlığı, Anadolu, 

GĠRĠġ 

Eski Anadolu toplumlarının sağlık yapılarıyla ilgili bilgiler arkeolojik kazılardan ele geçirilen 

iskeletler yoluyla elde edilmektedir. Tüm iskelet elementlerinin içinde diĢler, kimyasal ve fiziksel 

yıkıma en dayanıklı olanlardır. Dolayısıyla diĢler antropolojik veriler içinde diğer iskelet 

parçalarına oranla daha fazla temsil edilirler. Bu nedenle diĢler, antropolog ve paleontologların en 

önemli çalıĢma materyalini oluĢturmaktadır. Paleontologlar diĢler sayesinde canlının hangi cins, aile 

ve hatta hangi türe ait olduklarını, beslenme biçimlerini ve buna dayanarak hangi ortamlarda 

yaĢadıkları hakkında bilgi edinirler. Antropologlar toplumun beslenme biçimi, besin hazırlama 

teknikleri, kültürel örüntüleri, toplumlar arası akrabalık iliĢkilerini ortaya koyabilmektedir. 

DiĢler, biyolojik örüntüleri açısından kemiklerden farklıdır ve bireyin sağlığı hakkında daha fazla 

bilgi verir (Özbek,2015). Beslenme yapısını en iyi yansıtan diĢler, Eski Anadolu toplumlarının 

yaĢam biçimlerinin aydınlatılmasında oldukça önemli bilgiler sunar. Paleolitik Dönemden 

günümüze gelinceye kadar insan beslenmesinde önemli değiĢikler olmuĢtur ve bu değiĢiklikler diĢ 

patolojilerinin görülme sıklıklarına yansımıĢtır. AraĢtırmacılar insanların beslenme yapısındaki 

değiĢimin Miyosen-Erken Pleistosen dönem, Paleolitik dönem, Neolitik dönem ve Endüstri devrimi 

olmak üzere dört büyük aĢamada gerçekleĢtiğini belirtmektedir (Eren ve Özer,2018). Paleolitik 

dönemde avcı-toplayıcı olan insanların beslenmelerinde Neolitik dönemde tarımın keĢfedilmesiyle 

birlikte büyük bir değiĢiklik yaĢanmıĢtır. Besinlerin farklılaĢmasıyla birlikte diĢ patolojilerinin 

görülme sıklıklarında önemli değiĢiklikler olmuĢtur. Avcılık ve toplayıcılığın yerini tarımsal 

faaliyetlere bırakması sonucunda proteince fakir, karbonhidratça zengin besinlerin yoğun biçimde 

tüketilmesi insanların sağlık yapılarını olumsuz yönde etkilemiĢtir (Özbek,1988). Paleolitik 

Dönem‘de %1 olan diĢ çürüğü oranı Neolitik dönemle birlikte artmaya baĢlamıĢtır. Besin hazırlama 

teknikleri ve besin tipleriyle yakın iliĢkisi olan aĢınma, Neolitik Dönemde yiyeceklerin hazırlanması 

sırasında içine bir takım sert maddelerin karıĢmasıyla birlikte aĢınma derecelerinde artıĢ 

gözlenmiĢtir. Özbek (1988), tarıma geçiĢle birlikte diĢ apsesinde artıĢ olduğunu ve bunun beslenme 

alıĢkanlıklarıyla yakın ilgisinin olduğunu vurgulamaktadır. Özellikle Neolitik Dönem‘de diĢlerde 

görülen apselerin ileri derece diĢ aĢınmasının bir sonucu olduğu düĢünülmektedir. Hipoplasya oranı 

görülme sıklığında tarım ve hayvancılığa geçiĢle birlikte artıĢ olduğu bilinmektedir. Alveol kaybı 

mailto:aysegulsarbak@hitit.edu.tr
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oranında da yine aynı Ģekilde tarıma geçiĢle birlikte artıĢ görülmüĢtür. ÇalıĢmada Neolitik‘ten Orta 

Çağ‘a kadar yaĢamıĢ olan Eski Anadolu toplumlarının beslenme biçimleriyle birlikte diĢ 

patolojilerinin görülme sıklıkları arasındaki iliĢki ele alınarak, dönemler arasındaki diĢ patoloji 

farklılaĢmalarına değinilmiĢtir. 

ESKĠ ANADOLU TOPLUMLARINDA DĠġ PATOLOJĠLERĠ 

Neolitik Dönem Toplumlarında DiĢ Patolojileri 

Paleolitik Çağ insanları besinlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlamaktadır. Pleistosen-Holosen geçiĢ 

döneminde buzulların erimeye baĢlamasıyla birlikte bitki örtüsünde değiĢimler meydana gelmiĢ ve 

insanlar yaĢamlarını bu bitkilerin tohumlarını toplayarak sağlamıĢtır. Ancak yaklaĢık 10 bin yıl 

öncesinde yağıĢların azalmasıyla birlikte, bitkisel besinlerin çeĢitliliği de giderek azalmıĢtır 

(Özbek,2013;153). Azalan besin kaynakları insanları tarıma itmiĢtir. Dolasıyla tarımla birlikte 

insanlar değiĢen iklime karĢı beslenme alıĢkanlıklarını değiĢtirmiĢtir (Özbek,2013;152).  Bu 

ekolojik değiĢimler sonucu Neolitik Dönem insanları hayvan ve bitki türlerini evcilleĢtirmiĢ ve 

üretim ekonomisine geçmiĢtir (Uysal vd,1998;20).  AraĢtırmacılar tarımın farklı yer ve zamanlarda 

orta çıktığını savunmaktadır (Standage,2017;20) M.Ö 8500‘de Yakın Doğu‘da, yaklaĢık 

M.Ö.7500‘de Çin‘de ve yaklaĢık M.Ö 3500‘de Orta ve Güney Amerika‘da tarımın baĢladığı 

düĢünülmektedir (Standage,2017;20). Neolitik Devrim olarak tanımlanan bu değiĢim birden bire 

değil aĢamalı olarak gerçekleĢmiĢtir (Sevin,2013;18). Buğday, mercimek, yulaf ve çavdar gibi 

bitkilerin evcilleĢtirilmesiyle niĢastalı yiyecekler insan beslenmesinde önemli yer tutmuĢtur. 

Neolitik Dönem‘de beslenmede meydana gelen bu değiĢim diĢlere de yanmıĢtır. Paleolitik 

Dönem‘de %1 oranında olan diĢ çürüğü Neololitik Dönem‘de %10‘a kadar artmıĢtır. Tahılın çok 

tüketilmesiyle birlikte diĢ çürüğünde önemli bir artıĢ yaĢanmıĢtır. Bunun nedeni tahıl ağırlıklı 

besinlerdeki karbonhidratların, yiyecekler ağızda çiğnenirken oluĢan salyadaki enzimler tarafından 

Ģekere dönüĢtürülmesidir (Standage,2017).  Eski Anadolu toplumlarından olan Bademağacı‘nda 

(Erdal,2009) çürük oranı %11,6, Çayönü toplumunda (Özbek,1997) %4.30, AĢıklı Höyük 

Toplumunda (Özbek,1998) %2,90 olarak bulunmuĢtur (Tablo 1). DiĢ taĢı protein ağırlıklı beslenen 

toplumlarda daha düĢük oranda görülürken, niĢasta ağırlıklı beslenen toplumlarda yüksek oranda 

görülmektedir. Neolitik Dönem insanlarının diĢ taĢı oranlarına bakıldığında Çayönü toplumunda 

(Özbek,1997)  diĢ taĢı oranı % 64 gibi yüksek oranda tespit edilmiĢtir (Tablo 1).  AraĢtırmacı 

toplumdaki diĢ taĢlarının alt çenedeki incisivelerin  (kesici diĢ) lingual (dile bakan) yüzeyinde 

görüldüğünü ve bu nedenle toplumun tarım ağırlıklı besinleri tükettiklerini bildirmektedir 

(Özbek;2007). AĢıklı Höyük Toplumunda (Özbek,1998) ise diĢ taĢı oranı  %9,50 gibi düĢük bir 

değere sahiptir (Tablo 1). AraĢtırmacı (Özbek,1998) diĢ taĢı oranının düĢük olmasından dolayı 

bireylerin beslenmesinde ince öğütülmüĢ yiyeceklerin pek yer almadığını düĢünmektedir. Akeramik 

Neolitik Döneme tarihlendirilen Hasankeyf toplumunda (Sevim vd,2010;207) ise diĢ taĢı 

oranı%15,9 olarak tespit edildiği araĢtırmacılar tarafından bildirilmiĢtir (Tablo 1).  Ölümöncesi diĢ 

kaybı (antemortem diĢ kaybı) bireyin henüz hayattayken kaybettiği diĢleri yansıtmaktadır. 

Antemortem diĢ kaybı çürük, ileri derece aĢınma, periyodontal rahatsızlıklar ya da travmalar 

nedeniyle oluĢmaktadır.  Çayönü toplumunda antemortem diĢ kaybı oranı %27,80 olarak 

bulunmuĢtur. AĢıklı Höyük Toplumunda ise %7.60‘dır (Tablo 1). AĢınma zaman içine yayılan 

normal bir süreç olup, diĢler arasındaki mekanik sürtünmenin sonucudur (Özbek,2007;71). AĢınma 

ile tüketilen besinlerin cinsi ve besinlerin hazırlanıĢ Ģekli arasında iliĢki vardır. Dolayısıyla diĢlerin 

aĢınma derecesi toplumların beslenme biçimini de yansıtır (Özbek,2007;72). Çayönü insanlarında 

en sık rastlanılan aĢınma derecesi 5‘tir. AraĢtırmacı (Özbek,1997),  diĢlerde görülen ileri derece 

aĢınmanın fibrilli sert besinlerin ve tahılların öğütülmesi sırasında öğütme taĢından kopan küçük 

parçacıkların karıĢmasından kaynaklandığını belirtmektedir. Batman sınırları içerisinde yer alan 

Demirköy Höyük insanlarında da aĢınma ileri derecedir ve diĢlerin sadece kök kısımları kalmıĢtır. 

(Özbek,2007;75). Özbek‘e (2007) göre, Demirköy Höyük insanlarının diĢlerinin bu kadar 

aĢınmasının nedeni sert yiyecekler ya da diĢlerin alet olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 
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AĢıklı Höyük insanların da diĢleri aynı Ģekilde ileri derece aĢınmıĢtır (Özbek,2007). Hasankeyf 

toplumu diĢleri üzerinde yapılan çalıĢmada %96,7‘sinin aĢındığı belirtilmektedir (Sevim vd, 2010) 

(Tablo 1). Neolitik Dönem Anadolu toplumlarında apse derecelerine bakıldığında ise, 

Çatalhöyük‘te (Angel,1971) apse oranı %0,79 gibi çok düĢük orana sahipken, AĢıklı Höyük 

toplumunda %26,30, Çayönü toplumunda ise %20,20 gibi yüksek orana sahiptir (Tablo 1). Alveol 

kaybı oranlarına bakıldığında ise, Hasankeyf %76,2, Çatalhöyük %65,4, Çayönü %36,6 AĢıklı 

Höyük toplumunda ise %29,40‘dır (Tablo 1). DiĢ minesinde kendini çukur ya da çizgi Ģeklinde 

gösteren hipoplasya toplumların sağlık yapılarını en iyi yansıtan patolojilerdendir. Hipoplasyanın 

görülme nedenleri arasında yetersiz beslenme, kalsiyum ve magnezyum eksikliği, A ve D vitamini 

eksikliği, kızamık, çiçek gibi ateĢli hastalıklar sayılabilir. Hipoplasya, Hasankeyf toplumunda 

%74,6 gibi yüksek orana sahiptir (Sevim vd,2010) (Tablo 1). AraĢtırmacılar Hasankeyf insanlarının 

beslenmelerinde iri taneli tahılların yer aldığını ve beslenme yetersizliği olduğunu düĢünmektedir 

(Sevim vd,2010). Çayönü toplumunda hipoplasya oranı % 45,9 iken AĢıklı Höyük toplumunda %8 

olarak bulunmuĢtur (Büyükkarakaya ve Erdal,2006). AraĢtırmacılar aynı dönemde ve benzer 

kültürel yapılara sahip olan bu iki toplum arasındaki farklılığın nedenini toplumların karĢılaĢtığı 

fizyolojik stresin farklı olmasından kaynaklandığını belirtmektedir (Büyükkarakaya ve Erdal,2006). 

ÇalıĢmada AĢıklı Höyük insanları Çayönü insanlarına göre daha fazla avı-toplayıcı yaĢam 

sürdürdüğü belirtilmektedir (Büyükkarakaya ve Erdal,2006). Hipoplasya oranı avcı ve toplayıcı 

toplumlarda daha az rastlanılırken, tarım ve hayvancılıkla uğraĢan toplumlarda daha sık karĢımıza 

çıkmaktadır. 

Neolitik Dönem Toplumlarında DiĢ Patolojileri 

Toplum Dönem AraĢtırmacı 

DiĢ 

Çürüğü 

% 

Apse 

% 

DiĢ 

TaĢı 

% 

Alveol 

Kaybı 

% 

Antemortem 

DiĢ Kaybı 

% 

Hipoplasya 

% 

AĢınma 

(Derece) 

Hasankeyf 
Akeramik 

Neololitik 

Sevim Erol 

vd,2010 
 - -  15,6 -  -  74,6 Ġleri 

Bademağacı 
Erken 

Neolitik 
Erdal,2009 11,6  -  - -  -  42,1 5&6 

Çatalhöyük Neolitik Angel,1970   0,79   65,4    - -  

Çayönü Neolitik Özbek,1997 4,30 20,20 64,00 36,60 27,80 2,80 5 

AĢıklı 

Höyük 
Neolitik Özbek,1998 2,90 26,30 9,50 29,40 7,60 3,70 -  

Tablo 1. Neolitik Dönem Toplumlarında DiĢ Patolojileri 

Tunç Dönemi Toplumlarında DiĢ Patolojileri 

Tunç Dönemi Anadolu‘da yaklaĢık olarak M.Ö 3000 yıllarında baĢlamıĢtır. Neolitik Döndem‘de 

baĢlayan yerleĢik hayat bu dönemde kentleĢme sürecine girmiĢtir. Tunç Dönemi insanlarının temel 

geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tunç Dönemi toplumlarının diĢ patolojilerine bakıldığında 

diĢ çürüğü oranlarının %2 ile %9 arasında değiĢtiği görülmektedir. Hayaz Höyük Erken Tunç 

Dönemi toplumunun diĢ çürüğü oranı %3,93 olarak bulunmuĢtur (Özbek,1984) (Tablo 2). Küçük 

Höyük Erken Tunç Çağı toplumunda diĢ çürüğü oranı %2.92‘dir (Açıkkol,2000), Resuloğlu 

Toplumunda ise diĢ çürüğü oranı %3.74‘tür (Atamtürk ve Duyar,2010) (Tablo 2). AraĢtırmacılar 

Resuloğlu Toplumu‘nun diĢ çürüğü oranının tarımın baĢlangıç safhalarındaki toplumlara yakınlık 

gösterdiğini belirtmektedir. Uruk-Erken Tunç Çağı GeçiĢ Evresi ve Yeni Asur Dönemine 

tarihlendirilen AĢağı Salat Höyüğü toplumunda çürük oranı %9 oranındadır (BaĢoğlu vd,2013) 

(Tablo 2). Erken Tunç dönemine tarihlendirilen Ovaören (BaĢoğlu ve ġener,2015) toplumunda 

çürük oranı % 2,61, Oylum Höyük toplumunda (Sarı,2014) %,94 KarataĢ toplumunda (Angel,1970) 

%5,6, Salur Höyük toplumunda ise %2.92 olarak tespit edilmiĢtir (Yiğit vd,2010). Orta Tunç (Hitit) 

Dönemine tarihlendirilen Ağızören toplumunda ise çürük oluĢumuna rastlanmadığı araĢtırmacılar 

tarafından bildirilmiĢtir (Yılmaz ve Açıkkol,2003) (Tablo 2). Ancak toplumda görülen antemortem 

kayıplarının bir kısmının çürük oluĢumundan kaynaklanabileceği belirtilmiĢtir. Orta Tunç Dönemi 

toplumlarında diĢ çürüğü oranlarına bakıldığında ise Panaztepe‘de%3.01,(Güleç ve Duyar,1997), 
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Salat Tepe‘de %7.14 (BaĢoğlu ve Erkman,2015), Çavlum‘da %6.8‘dir (Sevim vd,2004) (Tablo 2). 

Tunç Dönemi toplumlarının aĢınma derecelerine bakıldığında Hayaz Höyük ve Ovaören 

toplumlarında aĢınma derecesi az, Resuloğlu toplumunun aĢınma derecesi orta, Panaztepe 

toplumunda orta-ileri, AĢağı Salat Höyüğü, Küçük Höyük‘te ve Çavlum toplumunda ileri derece 

aĢınmanın olduğu araĢtırmacılar tarafından bildirilmiĢtir (Tablo 2).  Kalkolitik Çağ‘dan Ġlk Tunç 

Çağı II.Döneme kadar tarihlendirilen Kovuklukaya toplumunda da ileri derece aĢınma vardır 

(Erdal,2004). Erdal, çalıĢmasında bir kadın bireyin ön diĢlerinde aĢınmanın belirgin derecede 

olduğunu ve bu aĢınmanın diĢlerin ip ve tekstil üretiminde kullanılması sonucu oluĢmuĢ 

olabileceğini belirtmektedir (Erdal 2004;2008). AĢınmanın avcı toplayıcı toplumlarda daha az 

görüldüğü, tarım toplumlarında yiyeceklerin öğütülmesi sırasında yiyeceklerin içerisine 

partiküllerin karıĢmasından dolayı ileri derece olduğu araĢtırmacılar tarafından bildirilmiĢtir 

(Özbek,2007; Atamtürk ve Duyar,2010). Tunç Dönemi toplumlarının diĢ taĢı oranları incelenmiĢtir. 

Buna göre Küçük Höyük toplumunda diĢ taĢı oranı %4.58 ile en düĢük orana sahiptir (Tablo 2). 

Oylum Höyük toplumu ise Tunç Dönemi toplumları içinde 90,13 ile oranla en yüksek değere 

sahiptir. Erken Tunç dönemine tarihlendirilen Ovaören toplumunda diĢ taĢı oranı %8,70 iken 

Resuloğlu toplumunda bu oran % %79,77‘dir (Tablo 2). Salur Höyük toplumunda diĢ taĢı oranı 

%25, Panaztepe toplumunda %20,89, Ağızören toplumunda ise %17,70‘dir (Tablo 2). Apse 

oranlarına bakıldığında %25 oranla en yüksek değere Ağızören toplumu sahipken, %2,1 oranla en 

düĢük değer Çavlum toplumuna aittir (Tablo 2). Resuloğlu toplumunda ise apse oranı %2,34‘tür 

(Tablo 2). Atamtürk ve Duyar (2010) toplumdaki apse oranın diğer Tunç Dönemi toplumlarından 

düĢük değere sahip olduğuna dikkat çekerken, toplumdaki apse oluĢumundan aĢınmanın daha çok 

rolü olduğunu, çürük oluĢumunun ikinci sırada yer aldığını vurgulamaktadır. Oylum Höyük‘te apse 

oranı ise %3,30‘dur (Tablo 2). Tunç Dönemi toplumlarında antemortem diĢ kaybı oranlarına 

bakıldığında en yüksek oran %15,65 oranla Panaztepe toplumunda olduğu görülürken, en düĢük 

değer %3,22 oranla Resuloğlu toplumuna aittir (Tablo 2). AraĢtırmacılar antemortem diĢ kaybı 

oranının Neolitik toplumlarında yüksek değerlere sahipken, Tunç Dönemi toplumlarında ise diĢ 

kaybı oranında düĢüĢ olduğunu belirtmektedir (Atamtürk ve Duyar,2010). Neolitik toplumlarıyla 

Tunç Dönemi toplumlarının antemortem oranları karĢılaĢtırıldığında en yüksek oranın Neolitik 

Dönem toplumu olan Çayönü‘nde olduğu görülmektedir. Hipoplasya oranı Resuloğlu Toplumunda 

%57,23‘lük oranla en yüksek değere sahipken, Ovaören toplumu ise %2,61oranla en küçük değere 

sahiptir (Tablo 2). Panaztepe Toplumu %31,51‘lik orana hypoplasya oranı en yüksek ikinci 

toplumdur(Tablo 2). Hipoplasya oranı Ağızören toplumunda %27,40, Salur Höyük toplumunda 

%22,92, Küçük Höyük toplumunda %13,79, KarataĢ toplumunda %6 ve Salat Tepe toplumunda 

%5,35‘dir (Tablo 2). Tunç Dönemi Anadolu toplumlarının alveol kaybı oranları incelendiğinde 

alveol kaybı oranı %97,31 oranla en yüksek değer Resuloğlu toplumunda,%40 oranla en düĢük 

değer ise Salur Höyük toplumuna ait olduğu görülmektedir (Tablo 2). 

Tunç Dönemi Toplumlarında DiĢ Patolojileri 

Toplum Dönem AraĢtırmacı 

DiĢ 

Çürüğü 

% 

Apse 

% 

DiĢ TaĢı 

% 

Alveol 

Kaybı 

% 

Antemortem 

DiĢ Kaybı % 

Hipoplasya 

% 

AĢınma 

(Derece) 

KarataĢ Erken Tunç Angel,1970 5,60 0,72 - 83,50 3,56 6,00 - 

Hayaz 

Höyük 
Erken Tunç Özbek,1984 3,93 - - - - - 1&2 

Küçük 

Höyük 
Erken Tunç Açıkkol,2000 2,92 - 4,58 57,90 - 13,79 4 

Resuloğlu Erken Tunç 
Atamtürk ve 

Duyar, 2010 
3,74 2,34 79,77 97,31 3,22 57,23 Ġleri 

Salur Höyük Erken Tunç Yiğit vd,2010 2,08 - 25,00 40,00 7,69 22,92 4 

AĢağı Salat 

Höyüğü 

Geç Uruk-

Erken Tunç 
BaĢoğlu 

vd,2013 
9,00 - - - - - 4+ 

Oylum 

Höyük 
Erken Tunç Sarı,2014 7,94 3,30 90,13 100,00 5,10 34,01 3 

Ovaören Erken Tunç 
BaĢoğlu ve 

ġener,2016 
2,61 - 8,70 - - 2,61 2 
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Panaztepe Orta Tunç 
Güleç ve 
Duyar,1997 

3,01 - 20,89 - 15,65 31,51 - 

Ağızören 
Hitit/Orta 

Tunç 
Yılmaz ve 
Açıkkol,2003 

- 25,00 17,70 - 7,60 27,40 - 

Çavlum Orta Tunç Sevim vd,2004 6,80 2,10 - - 4,40 - - 

Salat Tepe OrtaTunç 
BaĢoğlu ve 

Erkman,2015 
7,14 - 8,92 - - 5,35 4+ 

Tablo 2. Tunç Dönemi Toplumlarında DiĢ Patolojileri 

Demir Dönemi Toplumlarında DiĢ Patolojileri 

Anadolu‘da, Demir Çağı MÖ 1200-330 yılları arasında tarihlendirilmektedir (Ceylan vd,2008). 

Demir Çağı‘nda Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve kısmen Ġç Anadolu bölgelerinde olmak 

üzere Geç Hititler, Doğu Anadolu‘da Hurrilerin devamı olan Urartular, Orta Anadolu‘da Frigler, 

Batı Anadolu‘da Lidyalılar, Güneybatı Anadolu‘da Likyalılar ve Ege‘de Ġyonyalılar yüksek 

uygarlıklar kurmuĢlardır (Ceylan vd,2008). Demir Dönemine tarihlendirilen Anadolu toplumları 

arasında diĢ patolojileri yönünden incelenen toplumlar, Erken Demir Dönemine tarihlendirilen 

Hakkari (Gözlük v,2002), Karagündüz (Erkman vd,2007), Dilkaya (Erkman vd,2008), NorĢuntepe 

(Korkmaz vd,1993), Demir Dönemi (Urartu) Toplumları, Altıntepe (Yiğit vd,2004), Kalecik 

(Yılmaz vd,2009)‘tir (Tablo 3). Ayrıca M.Ö 7-4.yy‘a tarihlendirilen Klazomenai/Akpınar (Güleç 

vd,1998), M.Ö 7-2.yy‘a tarihlendirilen Antandros (Erdal,2001), M.Ö.6-5.yy‘a tarihlendirilen 

Klazomenai/Yıldıztepe (Güleç,1986) toplumları yer almaktadır (Tablo 3). Demir Dönemi Anadolu 

toplumlarında diĢ çürüğü oranlarına bakıldığında NorĢuntepe %11,27 oranla en yüksek çürük 

oranına sahip olduğu görülmektedir (Tablo 3). %2,60 oranla en küçük değer Dilkaya Toplumuna 

aittir (Tablo 3). Hakkari toplumunun diĢ çürüğü oranı%5,56, Kalecik toplumu %3,60, Karagündüz 

toplumu %3,21‘dir (Tablo 3). Antandros toplumunun diĢ çürüğü oranı %9,80, Klazomenai/Akpınar 

toplumu %5,40, Klazomenai/Yıldıztepe toplumu ise %5,20‘dir (Tablo 3). Demir Dönemi Toplumu 

diĢ çürüğü oranlarının Tunç dönemi toplumlarıyla benzerlik gösterdiği görülmektedir. DiĢ taĢı 

oranlarına bakıldığında ise NorĢuntepe %60,60 oranla en yüksek değere sahipken, Altıntepe %11.26 

ile en küçük değere sahip olduğu görülmektedir (Tablo 3). Erken Demir toplumları olan Hakkari 

toplumunda %20,15, Karagündüz toplumunda %15,18‘dir (Tablo 3). Demir (Urartu) Dönemi 

Kalecik toplumunda %29,60, M.Ö 7-4.yy‘a tarihlendirilen Klazomenai-Akpınar toplumunda 

%12,50‘dir (Tablo 3). DiĢ taĢı oranlarına bakıldığında en yüksek oranın %66,60 oranla en yüksek 

değerin NorĢuntepe‘de olduğu görülmektedir (Tablo 3). En düĢük oran ise %11,26 oranla Altıntepe 

toplumuna aittir (Tablo 3). Diğer Demir dönemi toplumlarına bakıldığında, Hakkari toplumunda 

%20,15, Karagündüz toplumunda %15,18, Kalecik toplumu %12,50 oranında diĢ taĢı olduğu 

görülmektedir (Tablo 3). Demir Dönemi Anadolu toplumlarında diĢ aĢınmalarının ileri derece 

olduğu görülmektedir. Altıntepe toplumunda araĢtırmacı 2, 3 ve 4 dereceli aĢınma derecelerinin 

birbirine yakın değerlerde olduğunu belirtmektedir (Yiğit vd,2004) (Tablo 3). AraĢtırmacılar, 

Karagündüz toplumunun aĢınma derecesinin ileri derece olmasını besinlerin öğtülmesi sırasında 

besinlerin içine aĢındırıcı sert maddelerin karıĢmıĢ olabileceğini düĢünmektedir (Erkman vd,2007). 

Antemortem diĢ kaybı oranlarına bakıldığında ise, en yüksek oranın %19,79 oranla Erken Demir 

Dönemine tarihlendirilen Hakkari toplumundayken, en düĢük oranın %7,89 oranla Demir (Urartu) 

Dönemine tarihlendirilen Altıntepe toplumuna ait olduğu görülmektedir (Tablo 3). NorĢuntepe 

toplumunda antemormertem diĢ kaybı oranı %13, 80, Karagündüz toplumunda %9,17, Dilkaya 

toplumunda %8,82‘dir (Tablo 3). M.Ö 7-2.yy‘a tarihlendirilen Antadantros toplumunda antemortem 

diĢ kaybı oranı %17,50, M.Ö.6-5.yy‘a tarihlendirilen Klazomenai/Yıldıztepe toplumunda %3,70, 

M.Ö 7-4.yy‘a tarihlendirilen Klazomenai/Akpınar toplumunda ise %3,40‘dır (Tablo 3). 

Klazomenai/Yıldıztepe ve Klazomenai/Akpınar toplumlarının antemortem değerlerinin Neolitik, 

Tunç ve Demir Dönemi toplumları içinde daha az oranlarda olduğu görülmektedir. Apse oranı 

Demir dönemi toplumları içinde en yüksek değere sahip olan toplumun %26,60 oranla NorĢuntepe 

olduğu görülmektedir (Tablo 3). En küçük değere sahip olan Demir dönemi toplumu ise %1,01 

değerle Dilkaya toplumudur(Tablo 3). Ayrıca Dilkaya toplumu Neolitik Döneme tarihlendirilen 
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Çatalhöyük toplumundan sonra Neolitik, Tunç ve Demir Dönemi toplumları arasında en az orana 

sahip olan toplumdur. Hipoplasya oranlarına bakıldığında NorĢuntepe %87,50 oranla en yüksek 

orana sahiptir (Tablo 3). Karagündüz toplumu ise %2,80 oranla en küçük değere sahiptir. Hakkari 

toplumunun hipoplasya oranı %20,15,  Kalecik %25, Dilkaya %14,32, Altıntepe %9,28‘dir (Tablo 

3). Klazomenai/Akpınar toplumunda hipoplasya oranı %35, Antandros toplumunda ise %60‘dır 

(Tablo 3). Alveol kaybı oranı diğer diĢ patolojilerinde olduğu gibi en yüksek değer %90 oranla 

NorĢuntepe‘ye aittir (Tablo 3). En düĢük oran ise %12,70 ile Altıntepe‘dir (Tablo 3). Hakkari 

toplumunda hipoplasya oranı %60,98, Dilkaya %77,59,Karagündüz %15,18‘dir (Tablo 3).  

Demir Dönemi Toplumlarında DiĢ Patolojileri 

Toplum Dönem AraĢtırmacı 

DiĢi 

Çürüğü 

% 

Apse 

% 

DiĢ 

TaĢı

% 

Alveol 

Kaybı 

% 

Antemortem 

DiĢ Kaybı 

% 

Hipoplasya 

% 

AĢınma 

(Derece) 

Hakkari 
Erken 

Demir 

Gözlük vd,2002 5,56 3,56 20,15 60,98 19,79 20,15  - 

Karagündüz 
Erken 

Demir 

Erkman 

vd,2007 
3,21 2,58 15,18 15,18 9,17 2,80  - 

Dilkaya Demir Erkman,2008 2,60 1,01   77,59 8,82 14,32 4 

NorĢuntepe Demir Korkmaz,1993 11,27 26,60 66,60 90,00 13,80 87,50  - 

Altıntepe 
Urartu 

(Demir) 

Yiğit vd,2004 2,85 3,16 11,26 12,70 7,89 9,28 2&3&4 

Kalecik 
Urartu 

(Demir) 

Yılmaz vd,2009 3,60 2,00 29,60  - 13,60 25,00 4 

Klazomenai

-Akpınar 

M.Ö 7-

4.yy 

Güleç vd,1998 5,40 -  12,50 -  3,40 35,00 4 

Antandros 
M.Ö 7-

2.yy 

Erdal,2001 9,80 5,40 -  -  17,50 60,30 4 

Klazomenai

-Yıldıztepe 

M.Ö.6-

5.yy 

Güleç,1986 5,20  - -  -  3,70 -  3&4 

Tablo 3. Demir Dönemi Toplumlarında DiĢ Patolojileri 

Helenistik-Roma Dönemi Toplumlarında DiĢ Patolojileri 

Helenistik –Roma Dönemi Anadolu toplumları arasında diĢ patolojileri açısından incelenen 

toplumlar Milas/GümüĢlük Toplumu (Sağır vd,2009), Datça/Burgaz Toplumu (Arıhan vd,2009), 

Parion Toplumu (Yavuz vd,2012), Smyrna Agorası Toplumu (YaĢar,2007), Laoikeia Toplumu 

(ġimĢek,2011), Panaztepe Toplumu (Güleç ve Duyar,1997), Mardin/Midyat Toplumu (Acar,2018), 

Amasya Toplumu (Akbacak ve Gözlük Kırmızıoğlu, 2018),Arslantepe Toplumu (Uzel vd,1987), 

Sardis Toplumu (Eroğlu,1998), Kyzikos Toplumu (Gözlük Kırmızıoğlu vd,2008), Adramytteion 

Toplumu (Atamtürk ve Duyar,2008‘dur (Tablo 4). Neolitik, Demir ve Tunç dönemi toplumlarında 

%9‘larda olan diĢ çürüğü oranının Helenistik Roma Dönemi Anadolu toplumlarında %20‘ye kadar 

çıktığı görülmektedir. Uzel ve arkadaĢları (1987), Neolitik‘ten sonra beslenme biçiminde meydana 

gelen değiĢikle birlikte çürük oranında bir artıĢ olduğuna dikkat çekerek diĢ çürüğünü uygarlık 

hastalığı olarak tanımlamıĢtır. Helenistik-Roma Dönemi toplumları içinde en düĢük çürük oranı 

Laodikeia toplumunda (%2,62), en yüksek çürük oranı ise %20 oranla Datça/Burgaz toplumunda 

olduğu görülmektedir (Tablo 4). Çürük oranı Dara Antik Kentinde %13,63, Panaztepe toplumunda 

%11,11, Milas/GümüĢlük toplumunda %10,42, Adramytteion toplumunda %10,10, Arslantepe 

Toplumunda %9,52, Sardis Toplumunda %8,70, Kyzikos Toplumunda %7,76,Mardin/Midyat 

toplumunda %6,19,Amasya toplumunda %4,62, Smyrna toplumunda %4,46 oranında olduğu 

araĢtırmacılar tarafından tespit edilmiĢtir (Tablo 4). DiĢ çürüğü oranının en düĢük olduğu Laodikeia 

Toplumunun beslenmesinde ağırlıklı olarak hayvansal ürünlerin yer aldığı araĢtırmacı tarafından 

bildirilmektedir (ġimsek,2011). Çürük oranının düĢük olduğu Smyrna Agorası toplumunun ise 

beslenmesinde daha çok deniz ürünlerinin yer aldığı düĢünülmektedir (YaĢar vd,2008). Bu 

değerlendirmeler göz önünde bulundurulduğunda diĢ çürüğü ve beslenme arasında sıkı bir iliĢki 

olduğu ve beslenmesinde karbonhidrat ağırlıklı besinlerin olmadığı, daha çok protein ağırlıklı 

beslenen toplumlarda diĢ çürüğü oranının daha düĢük olduğunu söylemek mümkündür. Helenistik-
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Roma Dönemi Anadolu toplumlarında aĢınma derecelerine bakıldığında Parion, Datça/Burgaz, 

Laodikeia ve Adramytteion toplumlarında ileri derece olduğu görülürken, Dara ve Amasya 

toplumunda aĢınma derecesi orta, Kyzikos toplumunda ise az derece olduğu görülmektedir (Tablo 

4). AraĢtırmacılar (Gözlük vd,2009), aĢınma derecesinin en az olduğu Kyzikos toplumunun 

beslenmelerinin tarıma dayalı olmakla birlikte, iri ve sert taneli olmadığını düĢünmektedir. DiĢ taĢı 

oranlarının dağılımına bakıldığında ise, %80 oranla en yüksek değere Arslantepe toplumunda 

olduğu görülürken, en düĢük oranın %2,91 oranla Amasya toplumunda olduğu görülmüĢtür (Tablo 

4). Dara Antik Kenti‘nde %68,32, Milas/GümüĢlük toplumunda %65,Sardis toplumunda %49,48, 

Laodikeia toplumunda %31,23, Adramytteion toplumunda %29,61, Smyrna Agorası toplumunda 

%16,96, Kyzikos toplumunda %5,31, Datça/Burgaz toplumunda ise %4,31 oranında diĢ taĢı olduğu 

görülmektedir (Tablo 4). DiĢ taĢı oluĢumunda karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin etkili olduğu 

düĢünülürse Arslantepe gibi tarım toplumlarında yüksek oranda diĢ taĢı görülmesi ĢaĢırtıcı değildir. 

Beslenmesi hayvancılığa dayanan Datça/Burgaz‘da ve beslenmesi deniz ürünlerine dayanan 

Kyzikos toplumlarında da düĢük oranlarda diĢ taĢı görüldüğü gözlemlenmiĢtir. Hipoplasya 

oranlarına bakıldığında ise en yüksek oranın %64,54 oranla Sardis toplumunda iken, en düĢük 

oranın %4,65 oranla Amasya toplumunda olduğu görülmektedir (Tablo 4). Datça/Burgaz 

toplumunda ise araĢtırmacılar ön diĢlerin eksik olması nedeniyle hipoplasyaya rastlamadıklarını 

belirtmiĢlerdir (Arıhan vd,2009). Diğer toplumların hipoplasya oranlarına bakıldığında ise 

Adramytteion  %60,23, Kyzikos %56,73 oranla Sardis toplumuna yakın değerde olduğu 

görülmektedir (Tablo 4). Milas/GümüĢlük %41,25, Dara %34,48,  Panaztepe‘de %22,73, Smyrna 

Agorası %11,70, Laodikeia ise %11,36 oranında hipoplasya tespit edildiği araĢtırmacılar tarafından 

tespit edilmiĢtir (Tablo 4). Antemortem diĢ kaybı oranla en yüksek değer Mardin/Midyat toplumuna 

aitken, %3,79 oranla en düĢük oran Kyzikos toplumuna aittir (Tablo 4). Datça/Burgaz toplumunda 

%33,82, Milas/GümüĢlük %20,  Sardis %16,04, Panaztepe %11,11, Adramytteion %9,43, 

Laodikeia %7,61, Dara %7,15, Amasya %6,28, Parion %5,40 oranında antemortem diĢ kaybı 

görülmüĢtür. Apse oranı oranlarına bakıldığında ise en yüksek değer %13,57 oranla 

Milas/GümüĢlük toplumu iken en düĢük değer %1,36 oranla Amasya toplumunun olduğu 

görülmektedir (Tablo 4). Kyzikos toplumunda apsenin varlığından bahsedilmemiĢtir. Datça/Burgaz 

%11,11, Mardin/Midyat %9,29, Sardis %7,26, Parion %5,06, Laodikeia %3,80, Dara %3,71, 

Smyrna Agorası %1,36 oranında apsenin olduğu görülmektedir (Tablo 4). Alveol kaybı oranında en 

yüksek değer %100 oranla Kyzikos toplumuna ait olduğu görülmektedir (Tablo 4). En düĢük oran 

ise %25 oranla Datça/Burgaz toplumundadır (Tablo 4). Sardis toplumunda alveol kaybı oranı 

%82,31, Adramytteion‘da %80, Dara‘da %69,36, Laodikeia‘da %50,61, Amasya‘da %36,3, Smyrna 

Agorası‘nda %33,30, Parion‘da %31,25‘dir (Tablo 4). 

Helenistik-Roma Dönemi Toplumlarında DiĢ Patolojileri 

Toplum Dönem AraĢtırmacı 

DiĢ 

Çürüğü 

% 

Apse 

% 

DiĢ 

TaĢı % 

Alveol 

Kaybı 

% 

Antemortem 

DiĢ Kaybı % 

Hipoplasya 

% 

AĢınma 

(Derece) 

Milas/GümüĢlü

k 

Klasik -

Helenistik 

Sağır 

vd,2009 
10,42 13,57 65,00 - 20,00 41,25 - 

Datça/Burgaz Helenistik 
Arıhan 

vd,2009 
20,00 11,11 4,16 25,00 33,82 0,00 3&4 

Parion 
Helenistik,

Roma 

Yavuz 

vd,2012 
- 5,06 - 31,25 5,40 - 4+ 

Smyrna 

Agorası 

Helenistik,

Roma 

YaĢar 

vd,2007 
4,46 1,63 16,96 33,30 7,61 11,70 - 

Laodikeia Roma ġimĢek,2011 2,62 3,80 31,23 50,61 7,78 11,36 4&3 

Panaztepe Roma 
Güleç ve 

Duyar,1997 
11,11 - 14,76 - 11,11 22,73 - 

Mardin/Midyat Roma Acar,2018 6,19 9,29 - - 42,95 - - 

Amasya Roma 

Akbacak ve 

Gözlük 

Kırmızıoğlu, 

2018 

4,65 1,35 2,91 36,3 6,28 4,65 3 
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Arslantepe Geç Roma Uzel vd,1987 9,52 - 80,00 - 14,02 - - 

Sardis Geç Roma Eroğlu,1998 8,70 7,26 49,48 82,31 16,04 64,54 - 

Dara Geç Roma ġarbak,2017 13,63 3,71 68,32 69,36 7,15 34,48 3 

Kyzikos M.S.II.yy 

Gözlük 

Kırmızıoğlu 

vd,2008 

7,76 0,00 5,31 100,00 3,79 56,73 2 

Adramytteion 
M.S.V-

VI.yy 

Atamtürk ve 

Duyar, 2008 
10,10 1,36 29,61 80,00 9,43 60,23 4&5 

Tablo 4. Helenistik-Roma Dönemi Toplumlarında DiĢ Patolojileri 

Bizans Dönemi Toplumlarında DiĢ Patolojileri 

Bizans Dönemi Anadolu toplulukları arasında diĢ patolojileri yönünden incelenen toplumlar 

Çiçekdağı (Alkan vd,2013), Smyrna Agorası (Gözlük vd,2005), Alanya Kalesi (Üstündağ ve 

Demirel,2009),  Ġasos (Yılmaz Usta,2013), Tlos (Atamtürk vd,2011), Ġznik (Erdal,1996), Eski 

Cezaevi (Erdal,2002) ve Kirazlıdere (Suata Alpaslan ve Uz,2017)‘dir (Tablo 5). Bizans Dönemi 

toplumlarında diĢ çürüğü oranlarına bakıldığında en düĢük değer %4,68 oranla Smyrna Agorası 

toplumuna aitken, en yüksek değer ise %12,06 oranla Alanya Kalesi toplumuna ait olduğu 

görülmektedir (Tablo 5). Ġznik toplumunda çürük oranı %10,88, Eski Cezaevi toplumunda %9,60, 

Tlos toplumunda %8,9, Kirazlıdere toplumunda %7,8,Çiçekdağı toplumunda %5,66, Ġasos 

toplumunda ise %5,38 oranında olduğu görülmektedir (Tablo 5). Atamtürk ve arkadaĢları (2011), 

çalıĢmalarında diĢ çürüğü görülme oranının toplayıcılarda %1,7, toplayıcı ve tarım toplumunda % 

4,8 ve tarım toplumlarında %8,6 olduğunu belirtmiĢlerdir. Apse oranına bakıldığında en yüksek 

oranın %9,21 oranla Kirazlıdere toplumunda olduğu görülmektedir(Tablo 5). Çiçekdağı 

toplumunda ise apse oluĢumuna rastlanmadığı araĢtırmacılar tarafından belirtilmiĢtir (Alkan 

vd,2013;79). Apse oranın düĢük oranlarda görüldüğü diğer toplumlar ise %1,10 oranla Tlos, %1,63 

oranla Smyrna Agorası, %2,10 oranla Ġasos, %2,30 oranla Alanya Kalesi‘dir. Ġznik apse oranı 

%3,93,Eski Cezaevi apse oranı ise %5,10‘dur (Tablo 5). DiĢ taĢı oranlarına bakıldığında ise en 

yüksek oranın %67,37 ile Kirazlıdere toplumunda olduğu görülürken, en düĢük oranın %1,88 ile 

Çiçekdağı toplumundadır (Tablo 5). DiĢ taĢı yüksek oranda olan diğer Bizans toplumları ise %59,28 

oranla Ġznik, %57,20 oranla Eski Cezaevi, %50,80 oranla Ġasos toplumudur (Tablo 5). Alanya 

Kalesi toplumunun diĢ taĢı oranı %29,60, Tlos toplumunda %21,6, Smyra Agorası toplumunda ise 

%16,96 oranındadır (Tablo 5). Alveol kaybı oranlarına bakıldığında en düĢük oran %33 oranında 

Çiçekdağı toplumundadır (Tablo 5). En yüksek oran ise %85 oranla Ġasos toplumuna aittir (Tablo 

5). Ġznik toplumunda alveol kaybı oranı %70,83, Tlos toplumunda %68, Alanya Kalesi %35,20, 

Smyrna Agorası toplumu ise %33,33 oranında alveol kaybı oranı olduğu görülmektedir (Tablo 5). 

Antemortem diĢ kaybı oranı %35,23 ile en yüksek oran Kirazlıdere toplumunda olduğu 

görülmektedir (Tablo 5). Kirazlıdere toplumunda apse ve diĢ taĢı oranında diğer Bizans 

toplumlarından yüksek olduğu görülmektedir. AraĢtırmacılar toplumun ağız bakımının iyi 

olmadığını vurgulamakta ve antemortem kaybının yüksek olmasını ilerlemiĢ yaĢa bağlamaktadır 

(Suata Alpaslan ve Uz,2017). En düĢük oran ise Alanya Kalesi toplumuna aittir (Tablo 5). 

AraĢtırmacılar Alanya Kalesi toplumunda çürük oranının yüksek olmasına rağmen antemortem diĢ 

kaybının düĢük oranda görülmesini çürüklerin genellikle küçük interproksimal çürükler olmasına 

bağlamaktadır (Üstündağ ve Demirel,2009). Antemortem diĢ kaybı oranı Ġasos toplumunda %13,87, 

Çiçekdağı toplumunda %9,09, Smyrna Agorası toplumunda %7,61, Tlos toplumunda %7,3 Ġznik 

toplumunda %7‘dir (Tablo 5). Hipoplasya toplumunun en yüksek görüldüğü toplum %75,40 oranla 

Eski Cezaevi‘dir (Tablo 5). AraĢtırmacı (Erdal,2002) Eski Cezaevi toplumunda hipoplasya oranın 

yüksek olmasının nedenini topluluğun büyüme esnasında önemli ölçüde fizyolojik streslerle karĢı 

karĢıya kaldıklarını düĢünmektedir. Alanya Kalesi toplumu %39,07, Kirazlıdere toplumu %38,29, 

Tlos %37,60, Ġznik %36,80 oranla birbirlerine yakın değerlerde hipoplasya oranına sahip oldukları 

görülmektedir (Tablo 5). Çiçekdağı %22,64 ve Smyrna Agorası %11,70 oranla Bizans toplumları 

içinde düĢük hipoplasya oranlarına sahiptir (Tablo 5). Bizans toplumlarının aĢınma derecelerine 

bakıldığında ise Kirazlıdere, Çiçekdağı, Smyrna Agorası toplumları ileri derece aĢınmaya sahipken, 
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Ġasos ve Tlos ise orta derece aĢınmaya sahiptir. Ġznik toplumunda ise aĢınma az ve orta derecedir 

(Tablo 5). 

Bizans Dönemi Toplumlarında DiĢ Patolojileri 

Toplum Dönem AraĢtırmacı 

DiĢ 

Çürüğü 

% 

Apse 

% 

DiĢ 

TaĢı 

% 

Alveol 

Kaybı 

% 

Antemortem 

DiĢ Kaybı % 

Hipoplasya 

% 

AĢınma 

(Derece) 

Kirazlıdere 
Erken 

Bizans 

Suata Alpaslan ve 

Uz (2017), 
7,8 9,21 67,37 56,81 35,23 38,29 4 

Çiçekdağı 
Erken 

Bizans 
Alkan vd,2013 5,66 0,00 1,88 33,00 9,09 22,64 4 

Smyrna 

Agorası 
Bizans Gözlük vd,2005 4,68 1,63 16,96 33,33 7,61 11,70 4 

Alanya 

Kalesi 
Bizans 

Üstündağ,ve 

Demirel;2009 
12,06 2,30 29,60 35,30 2,80 39,07   

Ġasos Bizans Yılmaz Usta,2013 5,38 2,10 50,80 85,00 13,87 15,43 3 

Tlos Bizans Atamürk vd,2011 %8,9  1,10  21,6 68,00  7,3 37,60 3 

Ġznik Geç Bizans Erdal,1996 10,88 3,93 59,28 70,83 7,00 36,80 2&3 

Eski 

Cezaevi 
Geç Bizans Erdal,2002 9,60 5,10 57,20 33,10 12,00 75,40   

Tablo 5. Bizans Dönemi Toplumlarında DiĢ Patolojileri 

Ortaçağ Toplumlarında DiĢ Patolojileri 

Ortaçağ toplumlarında diĢ patolojileri açısından incelenen toplumlar Panaztepe (Güleç,1989), 

Tepecik (Sevim,1993), Van Kalesi (Gözlük vd,2003), Karagündüz (Gözlük,2004), Dilkaya 

(Erkman,2008), Güllüdere (YaĢar,2007), Minnetpınarı (YaĢar,2007)‘dır (Tablo 6). AraĢtırmacılar 

Ortaçağ toplumlarında dönem içerisindeki savaĢlar nedeniyle yetersiz beslenme ve salgın 

hastalıkların arttığını belirtmektedir (Eren ve Özer,2018). Ayrıca Ortaçağ dönemi iskelet serilerinde 

çene ve diĢ rahatsızlıklarında artıĢların olduğu bildirilmektedir (Özer vd,2016). Ortaçağ 

toplumlarında diĢ çürüğü oranı en yüksek olan toplum %11,75 iken en düĢük olan toplum %3,63 

oranla Güllüdere toplumudur (Tablo 6). Tepecik toplumu %10,90 ile Van Kalesi toplumuna yakın 

değerde olduğu görülmektedir (Tablo 6). Dilkaya toplumunda çürük oranı %8,86, Minnetpınarı 

toplumunda %7,63, Karagündüz toplumunda %6,36‘dır (Tablo 6).  Apse oranının Panaztepe 

toplumunda en yüksek değere (%21,73) sahip olduğu görülmektedir (Tablo 6). En düĢük oran ise 

Van Kalesi (%1,72) toplumuna aittir (Tablo 6). Ortaçağ toplumlarında Panaztepe toplumu 

haricindeki diğer toplumlarda apse oranı düĢük değerlere sahiptir. Dilkaya toplumu %3,79, Tepecik 

toplumu %2,7, Karagündüz toplumu ise %1,86 oranında apse gözlendiği araĢtırmacılar tarafından 

bildirilmiĢtir (Tablo 6). DiĢ taĢı oranı Ortaçağ toplumlarında %50‘nin altında olduğu görülmektedir. 

Van Kalesi toplumu %47, Dilkaya %37,63, Tepecik %33,4, Karagündüz toplumu ise %25,9 

oranında diĢ taĢı bulunmaktadır (Tablo 6). Alveol kaybının ise Ortaçağ toplumlarında yüksek 

oranlarda olduğu görülmektedir. En yüksek alveol kaybı oranı %80 oranla Güllüdere toplumuna 

aitken alveol kaybı yüksek olan bir diğer toplum %75,5 oranla Minnetpınarıdır. Dilkaya 

toplumunda alveol kaybı oranı %65,88, Karagündüz toplumunda %40,64, Van Kalesi toplumunda 

ise %39,74 oranında alveol kaybı görülmüĢtür (Tablo 6). Karagündüz toplumunda antemortem 

kaybı %39,1 değerle en yüksek orana sahiptir (Tablo 6). Karagündüz toplumunda apse oranının da 

yüksek olduğu göz önünde bulundurulursa antemortem kaybının yüksek olması ĢaĢırtıcı değildir. 

Tepecik toplumunda antemortem kaybı %19,2, Karagündüz‘de  %12,31, Güllüdere‘de %9,5, 

Minnetpınarı‘nda %,68‘dir (Tablo 6). Ortaçağ toplumlarında hipoplasya oranı %30‘un altında 

olduğu görülmektedir (Tablo 6). En yüksek değer Van Kalesi (%26), en düĢük değer ise Panaztepe 

(%5,7)‘dir (Tablo 6). Karagündüz toplumunda hipoplasya oranı %24,91, Tepecik toplumunda 

%21,8, Minnetpınarı toplumunda %21,25 oranıyla yakın değerlere sahiptir (Tablo 6). Dilkaya 

toplumunda %12,98, Güllüdere toplumunda ise %11,88 oranında hipoplasya mevcuttur (Tablo 6). 

Ortaçağ toplumlarında aĢınma derecelerine bakıldığında ise Van Kalesi, Karagündüz, Dilkaya ve 

Güllüdere toplumlarında ileri derece iken, Panaztepe toplumunda orta derecedir (Tablo 6).  
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Ortaçağ Toplumlarında DiĢ Patolojileri 

Toplum Dönem AraĢtırmacı 

DiĢ 

Çürüğü 

% 

Apse 

% 

DiĢ 

TaĢı % 

Alveol 

Kaybı 

% 

Antemortem 

DiĢ Kaybı % 

Hipoplasya 

% 

AĢınma 

(Derece) 

Panaztepe Ġslam Güleç,1989 3,50 21,73  - -  39,10 5,70 3 

Tepecik Ortaçağ Sevim,1993 10,90 2,70 33,40 -  19,20 21,80 -  

Van Kalesi Orta Çağ 
Gözlük vd, 

2003 
11,75 1,72 47,00 39,74 12,31 26,00 4 

Karagündüz Orta Çağ Gözlük,2004 6,36 1,86 25,90 40,64 18,73 24,91 4 

Dilkaya Orta Çağ Erkman,2008 8,86 3,79 37,63 65,88  - 12,98 3&4 

Güllüdere Orta Çağ YaĢar,2007 3,63  - 10,23 80,00 9,50 11,88 4&5 

Minnetpınarı Orta Çağ YaĢar,2007 7,63 -  15,63 75,50 5,68 21,25 4&5 

Tablo 6. Ortaçağ Toplumlarında DiĢ Patolojileri 

SONUÇ  

Beslenme, sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve sağlık boyutları bulunan karmaĢık bir yaĢam 

örüntüsüdür(Özbek,2013). Tarihsel süreç içerisinde besin, uygarlıkların temeli olan toplumların 

Ģekillenip yapılanmasında toplumsal örgütlenmenin bir aracı olarak rol oynamıĢtır (Standage,2017). 

Paleolitik dönem insanlarının beslenme yapısı avcı-toplayıcılığa dayanmaktadır. Besinlerini doğada 

topladıkları bitki tohumları, yemiĢ, meyve, lifli bitkisel ürünler ve avlamıĢ oldukları hayvanlardan 

elde ettikleri proteinler oluĢturmaktadır. Neolitik dönemde tarımın keĢfiyle birlikte yerleĢik hayata 

geçen insan bitkilerin yanında hayvanları da evcilleĢtirmiĢtir. Besinlerinin büyük bölümünü buğday, 

nohut, mercimek, yulaf, çavdar ve mısır gibi tahıllı ürünler oluĢturmaktadır. Diyetlerinde 

karbonhidratlı yiyeceklerin artması insanların diĢ sağlıklarını olumsuz yönde etkilemiĢtir. DiĢ 

çürüğü, hipoplasya, diĢ taĢı, apse, antemortem diĢ kaybı, alveol kaybı ve aĢınma oranlarında 

Neolitik dönemle birlikte artıĢ görülmüĢtür. Toplumlardaki diĢ patolojileri görülme sıkları dönemler 

arasında farklılık gösterdiği gibi, aynı dönem içerisinde farklı coğrafyalarda yaĢamıĢ olan 

toplumlarda da farklılık göstermektedir. Kıyı kesimlerde yaĢayan ve beslenmesini deniz ürünlerinin 

oluĢturduğu toplumlarda diĢ çürüğü, diĢ taĢı, hipoplasya, apse, alveol kaybı ve antemortem diĢ 

kaybı oranlarının daha düĢük olduğu görülmektedir. Ġç kesimlerde yaĢayan ve beslenmesini yoğun 

olarak tarım ürünlerinin oluĢturduğu toplumlarda ise diĢ çürüğü baĢta olmak üzere diĢ patolojileri 

yüksek oranlarda karĢımıza çıkmaktadır. DiĢ patolojileri ile toplumların sosyo-ekonomik düzeyleri 

arasında da yakın iliĢki olduğu bilinmektedir. Ayrıca diĢler üzerinde yapılan bir takım uygulamalar 

geçmiĢ toplumların kültürleri hakkında bilgiler sunar. Dolayısıyla diĢler, geçmiĢ dönemlerin sağlık 

yapıları, beslenme biçimleri, besin hazırlama teknikleri, yaĢamıĢ oldukları ekoloji, kültürel yapıları, 

toplumlararası akrabalık iliĢkileri gibi bir çok konuda ıĢık tutmaktadır. AraĢtırmacılar Eski Anadolu 

toplumlarının diĢ sağlıkları hakkında bilgi edinmek üzere Neolitik‘ten Yakınçağ‘a birçok toplumun 

diĢleri üzerinde çalıĢma yapmıĢtır. ÇalıĢma Neolitik Dönem‘den Ortaçağ‘a kadar yaĢamıĢ olan 

toplumların diĢ patolojilerini bir baĢlık altında toplayarak toplumların diĢ sağlığı profilleri hakkında 

genel bir bilgi edinmek üzere yapılmıĢtır. ÇalıĢmada toplumların diĢ patolojileri ile beslenme 

yapıları arasındaki iliĢkiye değinilerek beslenmenin diĢ patolojileri üzerindeki etkisi ortaya 

konmaya çalıĢılmıĢtır.  Eski Anadolu toplumları üzerinde yapılan ve yapılacak olan çalıĢmalar 

geçmiĢ dönemlerde yaĢamıĢ olan toplumların sağlık yapılarını aydınlatmaya devam edecektir. 
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ÖZET 

Sağlıklı yaĢam biçimi, sağlığı etkileyebilen tüm davranıĢların kontrol edilerek günlük aktivitelerin 

düzenlenmesinde sağlık düzeyinin korunması ve yükseltilmesine yönelik davranıĢların seçilmesi 

olarak tanımlanır. Genel olarak yoğun çalıĢma Ģartları göz önünde bulundurulduğunda, hemĢirelerin 

sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢ düzeylerinin bilinmesi ve önleyici tedbirlerin alınması oldukça 

önemlidir. Bu çalıĢmada, üniversite hastanesinde çalıĢan hemĢirelerin sağlıklı yaĢam biçimi 

davranıĢları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Kesitsel nitelikteki bu çalıĢma, 

Tokat GaziosmanpaĢa Üniversite Hastanesi‘nde çalıĢan hemĢirelerde yürütülmüĢtür. Veriler 

katılımcılara kiĢisel bilgi formu ve Sağlıklı YaĢam Biçimi DavranıĢları Ölçeği (SYBDÖ)‘nin yüz 

yüze uygulanmasıyla elde edilmiĢtir. Ġstatistiksel analizde ANOVA, Kruskal-Wallis, Mann-

Whitney U ve Student t testleri kullanılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan 158 hemĢirenin %86,1‘i kadın, 

yaĢ ortalaması 28,1±5,7 yıl, %55,1‘i evli, %44,9‘unun çocuğu var, %74,7‘si lisans ve üzeri 

mezunudur. %44,3‘ü nöbet usulü çalıĢmakta, %39,9‘u Ģimdiye kadar en az bir kez istifa etmeyi 

düĢündüğünü ifade etmiĢtir. HemĢirelerin SYBDÖ toplam puan ortalaması 121,61±16,00 olup, 

sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarını orta düzeyde uyguladıkları saptanmıĢtır. Öğrenim durumu, 

ekonomik durum, sigara içme durumu, kendi sağlıklarını nasıl hissettikleri, görev birimi, çalıĢma 

Ģekli, haftalık çalıĢma süresi ve istifa etmeyi düĢünme durumunun sağlıklı yaĢam biçimi 

davranıĢlarını anlamlı Ģekilde etkilediği bulunmuĢtur (p<0,05). HemĢirelerin tanımlayıcı ve mesleki 

özellikleri sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarını etkilemektedir. Sağlık eğitimi ve danıĢmanlığı 

açısından önemli rolü olan hemĢirelerin sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarının öneminin kavranması 

ve günlük yaĢamlarında uygulayabilmeleri için desteklenmeleri, hemĢirelere uygulanacak sağlığı 

geliĢtirme programlarında sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarını etkilediği saptanan faktörlerin 

dikkate alınması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: HemĢireler, sağlığın geliĢtirilmesi, sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları  

GiriĢ: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)‘nün tanımına göre ―Sağlık, sadece hastalık veya sakatlığın 

olmaması değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir‖. Sağlığın geliĢtirmesi, 

bireylerin sağlığını iyileĢtirmek için sağlığı etkileyen faktörler üzerindeki kontrollerinin 

arttırılmasını sağlayan bir süreçtir. Sağlığı geliĢtirme stratejilerinin amacı bireylerin yeteneklerini 

geliĢtirerek toplum sağlığını etkileyen sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlerin değiĢtirilmesini 

sağlamaktır (ġimĢek 2013). Sağlık hizmetlerinin öncelikli olarak sağlığı geliĢtirme ve bireylerin 

kendi sağlık sorumluluğunu üstlenmelerine odaklanması gerektiği bildirilmektedir. Bu yaklaĢım 

bireylerin iyilik hallerini koruyacak, sürdürecek ve geliĢtirecek davranıĢlar kazanmaları ile kendi 

sağlıkları ile ilgili doğru kararlar almalarını sağlamayı içermektedir (Cihangiroğlu 2010). 

Sağlıklı yaĢam biçimi, sağlığı etkileyebilen tüm davranıĢların kontrol edilerek günlük aktivitelerin 

düzenlenmesinde sağlık düzeyinin korunması ve yükseltilmesine yönelik davranıĢların seçilmesi, 

sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları ise bireylerin kendi iyilik seviyelerini korumaları ve 

yükseltmelerini sağlayan davranıĢlar Ģeklinde tanımlanmaktadır (Özkan 2008, Karaca 2016). 

Sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları, yeterli ve dengeli beslenmeyi, stres yönetimini, düzenli egzersiz 

yapmayı, manevi geliĢimi, kiĢilerarası iliĢkileri ve bireyin sağlığını koruma ve geliĢtirmesine iliĢkin 

mailto:wsemaw@hotmail.com
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sorumluluk almasını kapsar (Pender 1992, Karaca 2016). Tüm bireylerin sağlıklı yaĢam biçimi 

davranıĢlarına sahip olması beklenmesine karĢılık bireysel ve toplumsal nedenlerden dolayı toplum 

genelinde sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları istenilen düzeyde değildir. Özellikle sağlık 

çalıĢanlarının topluma örnek olması ve sağlık eğitimi almıĢ olmalarından dolayı ideal düzeyde 

sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları sergilemeleri beklenmektedir. Günümüzde DSÖ ve pek çok 

sağlık kuruluĢunun, sağlığı koruma ve geliĢtirme aktivitelerinin uygulanmasında temel insan gücü 

olarak hemĢireleri önerdiği bilinmektedir. HemĢirelerin yaptıkları görev sırasında toplumun birçok 

kesimindeki bireylere kolaylıkla ulaĢabilme imkanı olduğu için sağlığı geliĢtirme programlarında 

topluma rol model olma yönünden hemĢirelere büyük görevler düĢmektedir. HemĢirelerin bireyleri, 

sağlığın geliĢtirilmesi, stresle baĢ etme, beslenme ve kiĢilerarası etkili iletiĢimin sağlanması gibi 

konularda desteklemesi beklenmektedir.  

Sağlığın korunması ve geliĢtirilmesinde önemli rolü olan hemĢirelerin öncelikle kendileri sağlıklı 

yaĢam biçimi davranıĢlarına sahip olmalıdır. Yapılan çalıĢmalarda hemĢirelerin sağlıklı yaĢam 

biçimi davranıĢlarının istenilen düzeyde olmadığı bildirilmektedir (Altay 2015, Aksoy 2010, UlamıĢ 

2014, Güner 2006). Genel olarak yoğun çalıĢma Ģartları göz önünde bulundurulduğunda, 

hemĢirelerde sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢ düzeylerinin bilinmesi ve bunları etkileyen faktörlerin 

belirlenerek önleyici tedbirlerin alınması oldukça önemlidir. Bu çalıĢmada, üniversite hastanesinde 

çalıĢan hemĢirelerin sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi 

amaçlanmıĢtır. 

Gereç ve Yöntem: Kesitsel nitelikteki bu çalıĢma, Nisan-Mayıs 2013 tarihleri arasında Tokat 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezi‘nde çalıĢan hemĢirelerde 

yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada örneklem seçilmeden hastanede çalıĢan tüm hemĢirelere (n=180) 

ulaĢılması hedeflenmiĢ olup izinli veya raporlu olduğu için görevde olmayanlar nedeniyle 158 

hemĢireye ulaĢılmıĢtır (%87,8). Veriler onamı alınarak çalıĢmaya katılan hemĢirelere kiĢisel bilgi 

formu ve Sağlıklı YaĢam Biçimi DavranıĢları Ölçeği (SYBDÖ)‘nin yüz yüze uygulanmasıyla elde 

edilmiĢtir. Pender ve arkadaĢları tarafından 1987 yılında geliĢtirilmiĢ olan bu ölçeğin ülkemizde 

geçerlik ve güvenirlik çalıĢması Esin tarafından yapılmıĢtır (Esin 1999). Daha sonra Walker ve 

arkadaĢları 1996 yılında bu ölçeği güncelleyerek SYBDÖ II olarak adlandırmıĢ olup SYBDÖ II 

ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalıĢmasını ise 2008 yılında Bahar ve arkadaĢları yapmıĢtır (Bahar 

2008). Ölçek, bireyin sağlıklı yaĢam biçimi ile iliĢkili olarak sağlığı geliĢtiren davranıĢlarını 

ölçmektedir.  SYBDÖ II, 52 maddeli ve hiçbir zaman (1 puan), bazen (2 puan), sık sık (3 puan) ve 

düzenli olarak (4 puan) seçeneklerini içeren 4‘lü likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin genel puanı sağlıklı 

yaĢam biçimi davranıĢları puanını vermektedir. Ölçeğin tüm maddeleri olumludur.  Ölçeğin tamamı 

için en düĢük puan 52, en yüksek puan 208‘dir. Ölçek ―sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, 

beslenme, manevi geliĢim, kiĢilerarası iliĢkiler ve stres yönetimi‖ baĢlıkları altında altı alt ölçekten 

oluĢmaktadır. Ölçeğin Cronbach alpha katsayısı 0,94 olup, ölçeğin alt faktörlerinin Cronbach alpha 

katsayısı değeri 0,79-0,87 arasında değiĢmektedir.    

Veriler IBM SPSS Statistics Version 20.0 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiĢtir. 

Tanımlayıcı veriler sayı, yüzde ve ortalama±standart sapmaları ile gösterilmiĢ, gruplar arası 

karĢılaĢtırmalarda ise ANOVA, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U ve Student t testleri 

kullanılmıĢtır. Ġstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiĢtir. ÇalıĢmanın yürütülmesi 

için GaziosmanpaĢa Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kurul onayı (13-KAEK-089) alınmıĢtır. 

Bulgular: AraĢtırmaya katılan toplam 158 hemĢirenin %86,1‘i kadın, %13,9‘u erkektir. 

HemĢirelerin %29,7‘si 18-24 yaĢ arasında, %53,2‘si 25-34 yaĢ arasında, %17,1‘i 35 yaĢ ve üzerinde 

olup, yaĢ ortalaması 28,1±5,7‘dir. %74,7‘si lisans ve üzeri mezunudur. %55,1‘i evli, %43,7‘si 

bekar, %1,3‘ü dul, boĢanmıĢ ya da ayrıdır. %44,9‘unun çocuğu vardır. %50‘si ekonomik 

durumlarının iyi, %48,1‘i orta, %1,9‘u da kötü olduğunu ifade etmiĢtir. %67‘si hiç sigara 

içmediğini, %22,2‘si halen sigara içmekte olduğunu, %10,8‘i ise sigarayı bıraktığını belirtmiĢtir. 

%15,8‘inin kronik bir hastalığı olduğu, %14,6‘sının sürekli bir ilaç kullandığı belirlenmiĢtir. 
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%65,2‘si kendi sağlığını iyi, %31,6‘sı orta, %3,2‘si kötü olarak ifade etmiĢtir. HemĢirelerin 

mesleklerinde toplam hizmet süresi %22,8‘inde 1 yıl ve daha az, %34,2‘sinde 2-5 yıl arasında, 

%43,0‘ının 5 yıldan fazladır. %39,9‘u yoğun bakımlarda, %35,4‘ü servislerde, %19,6‘sı 

polikliniklerde, %3,2‘si acil ünitesinde çalıĢmakta olup %1,9‘u ise yöneticidir. %35,4‘ü gündüz, 

%20,3‘ü vardiya, %44,3‘ü nöbet usulü çalıĢmakta; %26,6‘sı haftada 40 saat ve daha az, %60,1‘i 41-

50 saat arasında, %13,3‘ü ise 50 saatten daha fazla süre çalıĢmaktadır. AraĢtırmaya katılan 

hemĢirelerin %39,9‘u Ģimdiye kadar en az bir kez çalıĢtıkları kurumdan istifa etmeyi düĢündüğünü 

belirtmiĢtir (Tablo 1). 

AraĢtırmamıza katılan hemĢirelerin SYBDÖ‘den aldıkları toplam puan ortalaması 121,61±16,00 

olarak bulunmuĢ olup, SYBDÖ alt boyutlarından en yüksek puanlar manevi geliĢim (25,46±4,03) 

ve kiĢilerarası iliĢkiler (24,45±3,62); en düĢük puan ise fiziksel aktivite (14,46±4,44) boyutundan 

alınmıĢtır (Tablo 2). HemĢirelerin bazı sosyo-demografik özelliklerine göre SYBDÖ‘den aldıkları 

puan ortalamalarının dağılımı Tablo 3‘de verilmiĢtir. HemĢirelerin yaĢ grupları, medeni durumları 

ve çocuk sahibi olma durumlarına göre SYBDÖ toplam puan ortalamaları ile SYBDÖ tüm alt 

gruplarındaki puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0,05). 

AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin öğrenim durumuna göre manevi geliĢim ve stres yönetimi alt 

grubu toplam puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢ olup (p<0,05), 

lise ve önlisans mezunu hemĢirelerin manevi geliĢim ve stres yönetimi puan ortalamaları lisans ve 

üzeri mezunu olanlara göre daha yüksektir. HemĢirelerin öğrenim durumuna göre SYBDÖ toplam 

puan ortalaması ile sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme ve kiĢilerarası iliĢkiler alt 

gruplarındaki toplam puan ortalamaları arasında ise anlamlı fark yoktur (p>0,05). AraĢtırmaya 

katılan hemĢirelerin ekonomik durumlarına göre fiziksel aktivite ve stres yönetimi alt grubu toplam 

puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢ olup (p<0,05), ekonomik 

durumları orta düzeyde olan hemĢirelerin fiziksel aktivite ve stres yönetimi puan ortalamaları daha 

yüksektir. HemĢirelerin ekonomik durumlarına göre SYBDÖ toplam puan ortalaması ile sağlık 

sorumluluğu, beslenme, manevi geliĢim ve kiĢilerarası iliĢkiler alt gruplarındaki toplam puan 

ortalamaları arasında ise anlamlı fark yoktur (p>0,05).   

Tablo 4‘te görüldüğü gibi; araĢtırmaya katılan hemĢirelerin sigara içme durumuna göre SYBDÖ 

fiziksel aktivite alt grubu puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur 

(p<0,05). Halen sigara içen hemĢirelerin fiziksel aktivite puan ortalamalarının hiç sigara 

içmeyenlere göre daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. HemĢirelerin sigara içme durumuna göre 

SYBDÖ toplam puan ortalaması ile sağlık sorumluluğu, beslenme, manevi geliĢim, kiĢilerarası 

iliĢkiler ve stres yönetimi alt grupları puan ortalamaları arasında ise anlamlı fark yoktur (p>0,05). 

AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin kronik hastalık varlığı ve sürekli ilaç kullanma durumuna göre 

SYBDÖ puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p>0,05). AraĢtırmaya katılan 

hemĢirelerin kendi sağlığını nasıl hissetme durumuna göre SYBDÖ toplam puan ortalaması ile 

manevi geliĢim alt grubu toplam puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuĢ olup (p<0,05), kendi sağlığını iyi hisseden hemĢirelerin manevi geliĢim puan ortalamaları 

kendi sağlığını orta ve kötü hissedenlere göre daha yüksek bulunmuĢtur. HemĢirelerin sağlık 

sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, kiĢilerarası iliĢkiler ve stres yönetimi alt gruplarıyla kendi 

sağlığını nasıl hissettiği arasında ise anlamlı düzeyde fark saptanmamıĢtır (p>0,05).  

Tablo 5‘te görüldüğü gibi; hemĢirelerin görev yaptıkları birimlere göre SYBDÖ toplam puan 

ortalaması ile sağlık sorumluluğu, manevi geliĢim, kiĢilerarası iliĢkiler ve stres yönetimi alt boyutu 

puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Poliklinik ve diğer 

birimlerde çalıĢan hemĢirelerde servis ve yoğun bakımlarda çalıĢanlara göre SYBDÖ toplam puan 

ortalaması ile sağlık sorumluluğu, manevi geliĢim, kiĢilerarası iliĢkiler ve stres yönetimi alt grubu 

toplam puan ortalamaları anlamlı Ģekilde daha yüksektir. HemĢirelerin görev yaptıkları birimlere 

göre fiziksel aktivite ve beslenme alt boyutları puan ortalamaları arasında ise anlamlı fark yoktur 

(p>0,05). HemĢirelerin çalıĢma Ģekline göre SYBDÖ toplam puan ortalaması ile fiziksel aktivite alt 
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grubu puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢ olup (p<0,05), vardiya 

Ģeklinde çalıĢan hemĢirelerin fiziksel aktivite puan ortalamaları anlamlı Ģekilde daha yüksektir. 

HemĢirelerin haftalık çalıĢma sürelerine göre fiziksel aktivite ve kiĢiler arası iliĢkiler alt boyutu 

puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı olup (p<0,05), haftalık 50 saatten az 

çalıĢanlarda haftalık daha fazla süre çalıĢanlara göre fiziksel aktivite ve kiĢiler arası iliĢkiler alt 

boyutu puan ortalamaları anlamlı Ģekilde daha yüksektir. AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin istifa 

etmeyi düĢünme durumuna göre SYBDÖ toplam puan ortalaması ile manevi geliĢim ve stres 

yönetimi alt boyutu puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur 

(p<0,05). Ġstifa etmeyi düĢünmeyen hemĢirelerin SYBDÖ toplam puan ortalaması ile manevi 

geliĢim ve stres yönetimi puan ortalamaları anlamlı Ģekilde daha yüksektir. HemĢirelerin istifa 

etmeyi düĢünme durumuna göre sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme ve kiĢilerarası 

iliĢkiler alt boyutları puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı değildir (p>0,05). 

Tablo 1. HemĢirelerin Bazı Sosyo-Demografik ve Mesleki Özelliklerine Göre Dağılımı 

Sosyo-Demografik ve Mesleki Özellikler n % 
Cinsiyet  Kadın 

Erkek 
136 
22 

86,1 
13,9 

YaĢ grubu 

 

18-24 yaĢ 
25-34 yaĢ 
35 yaĢ ve üzeri 

47 
84 
27 

29,7 
53,2 
17,1 

Öğrenim durumu   Lise ve önlisans 
Lisans ve üzeri  

40 
118 

25,3 
74,7 

Medeni durum Evli 
Evli olmayan 

87 
71 

55,0 
45,0 

Çocuk sahibi olma durumu 

 

Çocuğu var 
Çocuğu yok 

71 
87 

44,9 
55,1 

Ekonomik durum 

  

Ġyi 
Orta 
Kötü  

79 
76 
3 

  50,0 
48,1 
  1,9 

Sigara içme durumu 

  

Hiç içmemiĢ 
Halen içiyor 
BırakmıĢ  

106 
35 
17 

67,0 
22,2 
10,8 

Kronik hastalık durumu 

  

Var 
Yok  

25 
133 

15,8 
84,2 

Sürekli ilaç kullanma durumu 

  

Var 
Yok  

23 
135 

14,6 
85,4 

Kendi sağlığını nasıl algıladığı 

  

Ġyi 
Orta 
Kötü  

103 
50 
5 

65,2 
31,6 
  3,2 

Mesleğinde toplam hizmet süresi 

 

1 yıl ve altı 
2-5 yıl 
5 yıl üzeri 

36 
54 
68 

22,8 
34,2 
43,0 

Görev birimi Yoğun bakım 
Servisler 
Poliklinik ve diğer  

63 
56 
39 

39,9 
35,4 
24,7   

ÇalıĢma Ģekli 

 

Gündüz 
Vardiya 
Nöbet usulü 

56 
32 
70 

35,4 
20,3 
44,3 

Haftalık çalıĢma süresi 

 

40 saat ve daha az 
41-50 saat 
50 saatten fazla 

42 
95 
21 

26,6 
60,1 
13,3 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1075 

Ġstifa etmeyi düĢünme durumu  Evet  
 Hayır 

63 
95 

39,9 
60,1 

Toplam Toplam 158 100,0 
 

Tablo 2. HemĢirelerin SYBDÖ ve Alt Boyutlarından Aldıkları Puan Ortalamaları 

SYDBÖ Alt Boyutları Puan Aralığı Alt ve Üst Puan Ort ± SS       
Sağlık Sorumluluğu 
Fiziksel Aktivite  
Beslenme 
Manevi GeliĢim  
KiĢilerarası ĠliĢkiler 
Stres Yönetimi 

9-36 
8-32 
9-36 
9-36 
9-36 
8-32 

13-35 
 8-30 
10-29 
16-36 
16-33 
 9-28 

20,00 ± 3,59    
14,46 ± 4,44    
19,74 ± 3,31    
25,46 ± 4,03    
24,45 ± 3,62    
17,51 ± 3,56  

Toplam Puan 52-208 86-169 121,61 ± 16,00   
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Tablo 3. HemĢirelerin Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre SYBDÖ‟den Aldıkları Puan Ortalamalarının Dağılımı 

 

 

DeğiĢkenler 

 

n:158 

Sağlık  

Sorumluluğu 

Fiziksel  

Aktivite 

Beslenme Manevi  

GeliĢim 

KiĢilerarası  

ĠliĢkiler 

Stres  

Yönetimi 

Genel  

Toplam 

Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS 

YaĢ Grubu 

    18-24 yaĢ 

    25-34  yaĢ 

    35 yaĢ ve üzeri  

 

47 

84 

27 

 

19,96 ± 3,67 

19,62 ± 3,33 

21,26 ± 4,05 

 

14,72 ± 3,96 

14,15 ± 4,80 

14,96 ± 4,16 

 

19,15 ± 2,80 

19,60 ± 3,33 

21,22 ± 3,73 

 

25,32 ± 4,40 

25,24 ± 4,05 

26,37 ± 3,25 

 

24,45 ± 3,69 

24,27 ± 3,57 

25,00 ± 3,71 

 

17,87 ± 3,42 

17,01 ± 3,66 

18,41 ± 3,37 

 

121,47 ± 15,44 

119,89 ± 16,27 

127,22 ± 15,39 

  KW=2,902 

p=0,234 

KW=1,768 

p=0,413 

KW=5,012 

p=0,082 

KW=1,599 

p=0,450 

KW=,738 

p=0,692 

KW=4,642 

p=0,098 

KW=4,016 

p=0,134 

Öğrenim Durumu 

    Lise ve ön lisans 

    Lisans ve üzeri 

 

40 

118 

 

20,15 ± 3,12 

19,95 ± 3,75 

 

15,65 ± 3,95 

14,06 ± 4,54 

 

19,55 ± 3,09 

19,81 ± 3,39 

 

26,73 ± 3,99 

25,03 ± 3,98 

 

24,80 ± 3,65 

24,33 ± 3,62 

 

18,88 ± 2,88 

17,04 ± 3,66 

 

125,75 ± 14,29 

120,21 ± 16,36 

  t=,305 

 p=0,761 

t=1,974 

 p=0,050 

t=-,420 

p=0,675 

t=2,335 

p=0,021* 

t=,708 

p=0,480 

t=2,878 

p=0,005* 

t=1,907 

p=0,058 

Medeni Durum 

    Evli olmayan  

    Evli    

 

71 

87 

 

19,87 ± 3,79 

20,10 ± 3,44 

 

14,70 ± 4,43 

14,26 ± 4,47 

 

19,21 ± 3,02 

20,17 ± 3,49 

 

25,08 ± 4,56 

25,76 ± 3,55 

 

24,48 ± 3,72 

24,43 ± 3,55 

 

17,92 ± 3,70 

17,17 ± 3,43 

 

121,27 ± 16,73 

121,90 ± 15,48 

  t=-,400 

p=0,690 

t=,618 

p=0,538 

t=-1,829 

p=0,069 

t=-1,045 

p=0,298 

t=,092 

p=0,927 

t=1,308 

p=0,193 

t=-,245 

p=0,807 

 Çocuk 

     Çocuğu var 

     Çocuğu yok 

 

71 

87 

 

20,31 ± 3,45 

19,75 ± 3,70 

 

14,38 ± 4,40 

14,53 ± 4,50 

 

19,97 ± 3,43 

19,55 ± 3,21 

 

25,97 ± 3,57 

25,03 ± 4,35 

 

24,37 ± 3,30 

24,52 ± 3,88 

 

17,13 ± 3,33 

17,82 ± 3,73 

 

122,13 ± 14,92 

121,20 ± 16,91 

  t=0,980 

p=0,329 

t=-,208 

p=0,835 

t=0,793 

p=0,429 

t=1,458 

p=0,147 

t=-,260 

p=0,795 

t=-1,213 

p=0,227 

t=0,363 

p=0,717 

Ekonomik Durum 

    Ġyi 

    Orta 

    Kötü 

 

79 

76 

3 

 

20,04 ± 3,62 

20,01 ± 3,62 

18,67 ± 2,31 

 

14,25 ± 4,36 

14,88 ± 4,50 

9,33 ± 0,58 

 

19,92 ± 3,14 

19,54 ± 3,47 

20,00 ± 4,58 

 

25,76 ± 3,98 

25,34 ± 4,00 

20,33 ± 4,16 

 

24,25 ± 3,52 

24,78 ± 3,71 

21,33 ± 2,89 

 

17,54 ± 3,82 

17,70 ± 3,15 

11,67 ± 0,58 

 

121,77 ± 15,35 

122,25 ± 16,40 

101,33 ± 14,01 

  KW=,310 

p=0,856 

KW=6,384 

p=0,041* 

KW=,549 

p=0,760 

KW=4,349 

p=0,114 

KW=3,397 

p=0,183 

KW=7,462 

p=0,024* 

KW=4,286 

p=0,117 

*p<0,05 
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Tablo 4. HemĢirelerin Bazı Tanımlayıcı Özelliklerine Göre SYBDÖ‟den Aldıkları Puan Ortalamalarının Dağılımı 

 

DeğiĢkenler 

 

n:158 

Sağlık  

Sorumluluğu 

Fiziksel  

Aktivite 

Beslenme Manevi  

GeliĢim 

KiĢilerarası  

ĠliĢkiler 

Stres  

Yönetimi 

Genel  

Toplam 

Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS 

Sigara 

      Hiç içmemiĢ 

      Halen içiyor 

 

106 

35 

 

19,94 ± 3,91 

20,26 ± 2,72 

 

14,02 ± 4,06 

15,91 ± 5,14 

 

19,58 ± 3,29 

19,94 ± 3,40 

 

25,09 ± 3,61 

25,83 ± 4,95 

 

24,22 ± 3,68 

24,83 ± 3,17 

 

17,39 ± 3,37 

17,86 ± 3,75 

 

120,24 ± 15,70 

124,63 ± 16,49 

            

 

 t=-,440 

p=0,661 

t=-2,234 

p=0,027* 

t=-,568 

p=0,571 

t=-,946 

p=0,346 

t=-,880 

p=0,380 

t=-,696 

p=0,487 

t=-1,417 

p=0,159 

 Kronik Hastalık  

      Var 

      Yok 

 

25 

133 

 

19,76 ± 2,96 

20,05 ± 3,70 

 

13,76 ± 4,38 

14,59 ± 4,46 

 

19,60 ± 3,67 

19,77 ± 3,25 

 

24,96 ± 4,06 

25,55 ± 4,04 

 

23,64 ± 4,08 

24,60 ± 3,52 

 

17,56 ± 3,79 

17,50 ± 3,53 

 

119,28 ± 17,10 

122,05 ± 15,82 

  U=1600,000 

p=0,765 

U=1459,500 

p=0,332 

U=1617,500 

p=0,829 

U=1575,500 

p=0,677 

U=1371,000 

p=0,163 

U=1636,000 

p=0,899 

U=1563,000 

p=0,635 

Ġlaç Kullanımı 

      Evet 

      Hayır 

 

23 

135 

 

19,96 ± 3,07 

20,01 ± 3,68 

 

13,39 ± 4,26 

14,64 ± 4,46 

 

19,78 ± 3,46 

19,73 ± 3,30 

 

25,00 ± 4,07 

25,53 ± 4,04 

 

23,48 ± 3,74 

24,61 ± 3,58 

 

17,22 ± 3,16 

17,56 ± 3,63 

 

118,83 ± 15,22 

122,09 ± 16,14 

  U=1537,500 

p=0,941 

U=1282,500 

p=0,182 

U=1547,000 

p=0,978 

U=1491,000 

p=0,761 

U=1254,500 

p=0,140 

U=1533,000 

p=0,923 

U=1453,000 

p=0,624 

 Sağlık Algısı 

      Ġyi 

      Orta 

      Kötü 

 

103 

50 

5 

 

20,40 ± 3,84 

19,28 ± 3,02 

19,00 ± 2,65 

 

14,98 ± 4,69 

13,44 ± 3,72 

14,00 ± 5,00 

 

20,12 ± 3,33 

18,98 ± 3,03 

19,60 ± 4,93 

 

25,95 ± 4,02 

24,40 ± 3,81 

25,80 ± 5,45 

 

24,89 ± 3,28 

23,40 ± 3,87 

25,80 ± 5,93 

 

17,91 ± 3,80 

16,94 ± 2,87 

14,80 ± 3,11 

 

124,25 ± 16,81 

116,44 ± 12,06 

119,00 ± 23,23 

           

           

 KW=2,597 

p=0,273 

KW=3,663 

p=0,160 

KW=3,127 

p=0,209 

KW=,769 

p=0,034* 

KW=5,650 

p=0,059 

KW=5,030 

p=0,081 

KW=7,044 

p=0,030* 

*p<0,05 
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 Tablo 5. HemĢirelerin Bazı Mesleki Özelliklerine Göre SYBDÖ‟den Aldıkları Puan Ortalamalarının Dağılımı 

 

DeğiĢkenler 

 

n:158 

Sağlık  

Sorumluluğu 

Fiziksel  

Aktivite 

Beslenme Manevi  

GeliĢim 

KiĢilerarası  

ĠliĢkiler 

Stres  

Yönetimi 

Genel  

Toplam 

Ort ± SS Ort ± SS  Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS 

Görev Birimi 

    Servis 

    Yoğun bakım  

    Poliklinik/diğer 

 

56 

63 

39 

 

19,80 ± 3,48 

19,11 ± 3,18 

21,72 ± 3,85 

 

13,54 ± 4,03 

14,54 ± 4,50 

15,67 ± 4,72 

 

19,38 ± 2,82 

19,56 ± 3,25 

20,56 ± 3,95 

 

24,18 ± 3,59 

25,92 ± 4,30 

26,54 ± 3,80 

 

23,25 ± 3,43 

24,95 ± 3,13 

25,36 ± 4,20 

 

16,46 ± 3,16 

17,67 ± 3,65 

18,74 ± 3,60 

 

116,61 ± 14,75 

121,75 ± 14,50 

128,59 ± 17,70 

  F=6,971 

p=0,001* 

F=2,717 

p=0,069 

F=1,661 

p=0,193 

F=4,857 

p= 0,009* 

F=5,180 

p=0,007* 

F=5,069 

p=0,007* 

F=6,935 

p=0,001* 

ÇalıĢma ġekli 

     Gündüz 

     Vardiya 

     Nöbet usulü 

 

56 

32 

70 

 

20,66 ± 3,84 

20,22 ± 3,33 

19,37 ± 3,44 

 

15,05 ± 4,18 

15,56 ± 5,07 

13,49 ± 4,20 

 

20,23 ± 3,60 

20,25 ± 2,97 

19,11 ± 3,15 

 

26,21 ± 3,38 

25,94 ± 4,60 

24,63 ± 4,14 

 

24,68 ± 3,82 

24,06 ± 2,96 

24,44 ± 3,76 

 

17,98 ± 3,17 

17,66 ± 3,55 

17,06 ± 3,84 

 

124,82 ± 15,21 

123,69 ± 15,56 

118,10 ± 16,33 

  F=2,110 

p=0,125 

F=3,257 

p=0,041* 

F=2,286 

p=0,105 

F=2,749 

p=0,067 

F=0,293 

p=0,747 

F= 1,087 

p=0,340 

F= 3,166 

p=0,045* 

 ÇalıĢma Süresi  

   ≤40 saat /hafta 

   41-50 saat/hafta 

   >50 saat 

 

42 

95 

21 

 

21,12 ± 4,12 

19,77 ± 3,32 

18,81 ± 3,19 

 

15,86 ± 4,13 

14,02 ± 4,61 

13,67 ± 3,79 

 

20,38 ± 3,41 

19,41 ± 3,30 

19,95 ± 3,11 

 

26,00 ± 3,89 

25,58 ± 4,01 

23,81 ± 4,19 

 

24,74 ± 3,94 

24,76 ± 3,33 

22,48 ± 3,78 

 

18,43 ± 3,43 

17,09 ± 3,50 

17,52 ± 3,89 

 

126,52 ± 17,80 

120,63 ± 14,97 

116,24 ± 14,89 

  KW=5,252 

p=0,072 

KW=7,229 

p=0,027* 

KW=2,094 

p=0,351 

KW=3,821 

p=0,148 

KW=7,047 

p=0,029* 

KW=4,007 

p=0,135 

KW=4,064 

p=0,131 

Ġstifayı DüĢünme  

      Evet  

      Hayır 

 

63 

95 

 

19,56 ±3,28 

20,29 ±3,77 

 

13,78 ±4,23 

14,92 ±4,55 

 

19,65 ±3,19 

19,80 ±3,40 

 

24,52 ±4,30 

26,07 ±3,74 

 

23,95 ±3,76 

24,78 ±3,50 

 

16,32 ±3,45 

18,29 ±3,42 

 

117,78 ±15,51 

124,16 ±15,90 

  t=-1,270 

p=0,206 

t=-1,583 

p=0,115 

t=-,277 

p=0,782 

t=-2,400 

p=0,018* 

t=-1,411 

p=0,160 

t=-3,542 

p=0,001* 

t=-2,494 

p=0,014* 

*p<0,05 
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TartıĢma: Sağlığın korunması ve geliĢtirilmesinde sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarına sahip 

olunması oldukça önemlidir. Bunu sağlayabilmek için öncelikle bireylerin sağlıkla ilgili yaĢam 

biçimi davranıĢ düzeyleri belirlenmelidir. Bu amaçla çalıĢmamızda kullanılan SYBDÖ ve alt 

boyutlarından elde edilen puanların yüksek olması olumlu sağlık davranıĢlarına sahip olunduğu 

anlamına gelmektedir. AraĢtırmamızda hemĢirelerin SYBDÖ‘nden aldıkları toplam puan ortalaması 

121,61±16,00 olarak bulunmuĢtur (Tablo 2). Bu sonuç araĢtırmamıza katılan hemĢirelerin sağlıkla 

ilgili yaĢam biçimi davranıĢlarının orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu durumun 

hemĢirelerin yoğun çalıĢma koĢulları, aile ortamında sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarının yeterince 

kazandırılamamıĢ olması, üniversite öncesi eğitim sürecinde sağlığı geliĢtirme konularına az yer 

verilmesi, üniversitede ise müfredat programlarının daha çok hastalık odaklı olması gibi 

nedenlerden kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. ÇalıĢmamız sonuçlarımıza benzer Ģekilde, 2016 

yılında Karaca tarafından yapılan literatür çalıĢmasında, ülkemizde örneklemini hemĢirelerin 

oluĢturduğu ve hemĢirelerde SYDBÖ kullanılarak yapılan çalıĢmalarda, hemĢirelerin SYBDÖ‘den 

aldıkları puanın 114.4 ile 132.8 arasında olduğu, bu nedenle hemĢirelerin sağlıklı yaĢam biçimi 

ölçek puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu bildirilmektedir (Karaca 2016).  

HemĢirelerde yapılan çalıĢmalarda SYBDÖ toplam puan ortalamalarını UlamıĢ (2014) 

114,21±17,41; Güner (2006) 116,89±16,36; Altay (2015) 117,39±17,04; Yalçınkaya (2007) 

121,85±18,05; Kılıç (2012) 121,77±22,56;  Özkan (2008) 125,96±16,99; Bostan (2017) 

125,62±19,40 ve Uz (2011) 132,87±17,42 olarak saptamıĢlardır (UlamıĢ 2014, Güner 2006, Altay 

2015, Yalçınkaya 2007, Kılıç 2012, Özkan 2008, Bostan 2017, Uz 2011). AraĢtırma sonuçlarımız 

SYBDÖ toplam puan ortalamaları yönünden Yalçınkaya (2007) ve Kılıç (2012)‘ın çalıĢmalarıyla 

benzer bulunmuĢtur. Ġran ve Türkiye olmak üzere iki farklı ülkede yapılan bir araĢtırmada 

hemĢirelerin sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarının orta düzeyde olduğu bulunmuĢtur (Khaghanyrad 

2014). Aynı çalıĢmada Ġran‘da cerrahi kliniklerde çalıĢan hemĢirelerin Türkiye‘de cerrahi 

kliniklerde çalıĢan hemĢirelere göre SYBDÖ puan ortalamalarının daha yüksek olduğu ve iki farklı 

ülkede çalıĢan hemĢirelerin aldıkları toplam puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu saptanmıĢtır (p<0,05).  

ÇalıĢmamızda hemĢirelerin SYBDÖ alt boyutlarından en yüksek puanları manevi geliĢim 

(25,46±4,03) ve kiĢilerarası iliĢkiler (24,45±3,62) boyutlarından; en düĢük puanı ise fiziksel aktivite 

(14,46±4,44) boyutundan aldıkları saptanmıĢtır (Tablo 2). Kılıç (2012) ve Altay (2015)‘ın 

çalıĢmalarında hemĢirelerin en yüksek puanı kendini gerçekleĢtirme, en düĢük puanı ise egzersiz alt 

boyutundan elde ettikleri bildirilmiĢtir (Kılıç 2012, Altay 2015). Güner (2006)‘in çalıĢmasında en 

yüksek puanın 34,00±5,90 ile kendini gerçekleĢtirme ve 22,50±5,03 ile sağlık sorumluluğu alt 

boyutlarında, en düĢük puanın 8,00±2,26 ile egzersiz alt boyutunda; Bostan (2017)‘ın çalıĢmasında 

en yüksek puanın manevi geliĢim (26,16±4,26) ve en düĢük puanın fiziksel aktivite (15,32±4,81) alt 

boyutunda olduğu saptanmıĢtır (Güner 2006, Bostan 2017). Özkan (2008)‘ın çalıĢmasında da en 

yüksek puan kendini gerçekleĢtirme, en düĢük puan ise egzersiz alt boyutunda saptanmıĢtır (Özkan 

2008). ÇalıĢma sonuçlarımız ölçek alt boyut puanları yönüyle bu çalıĢmalarla benzerlik 

göstermektedir. Karaca (2016) tarafından yapılan literatür çalıĢmasında, hemĢirelerin değiĢik sosyo-

demografik özelliklerinin ölçek puanlarını etkilediği ve incelenen çalıĢmaların çoğunda en düĢük 

ortalamanın fiziksel aktivite alt boyutuna ait olduğu saptanmıĢtır (Karaca 2016). 

AraĢtırmamızda, hemĢirelerin yaĢ gruplarına göre SYBDÖ alt boyutlarından elde edilen ortalama 

puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıĢtır (p>0,05) (Tablo 3). Sivas il 

merkezinde yapılan araĢtırmada yaĢ grupları ile SYBDÖ puan ortalamaları arasında yapılan 

karĢılaĢtırmada, yaĢ ilerledikçe ölçek puan ortalamalarının da paralel olarak arttığı bildirilmekte 

olup, yaĢ gruplarına göre beslenme alt grubu puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmamıĢtır (p>0,05) (Akgül 2008). Özkan‘ın çalıĢmasında, hemĢirelerin yaĢ grubuna göre 

kendini gerçekleĢtirme alt grubu toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmıĢ olup 34 yaĢ ve üzerinde olan hemĢirelerin kendini gerçekleĢtirme puan ortalamaları daha 
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yüksek olarak bulunmuĢtur, aynı çalıĢmada yaĢ arttıkça manevi geliĢim puanının da artıĢ 

göstermekte olduğu belirtilmektedir. (Özkan 2008). YaĢın artıĢına paralel olarak sağlıklı yaĢam 

biçimi davranıĢlarının da artması, yaĢın ilerlemesi ile bireylerin sağlık alanında daha fazla bilgi ve 

deneyim sahibi olmaları, daha düzenli ve dengeli bir hayat tarzı sürdürmelerinin beklenmesine 

bağlanabilir. Ancak bizim çalıĢmamız bu yönüyle belirtilen çalıĢmalarla benzerlik 

göstermemektedir. Genel olarak yaĢ arttıkça sağlığı geliĢtiren davranıĢlara sahip olma düzeyinin de 

arttığı ve çoğunlukla sağlık davranıĢlarının olumlu yönde değiĢtiği bilinmektedir. YaĢla birlikte 

SYBDÖ puan ortalamalarının artmasının, bireylerin sağlık alanında daha fazla bilgi ve deneyim 

sahibi olmalarına, daha düzenli ve dengeli bir hayat tarzı sürdürmelerine, ilerleyen yaĢa bağlı ortaya 

çıkan sağlık sorunları ve bunların sonucunda yaĢanan kayıplara bağlı bireylerin sağlıklarına daha 

fazla önem vermeleri gibi nedenlere bağlanabileceği bildirilmektedir (Güler 2008). Bu çalıĢma 

sonuçlarından farklı olacak Ģekilde Uz (2011)‘un çalıĢmasında ise daha genç olanlarda (25 yaĢ ve 

altında) SYBDÖ puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıĢtır (Uz 2011). Yalçınkaya 

(2007)‘nın çalıĢmasında da yaĢ gruplarının SYBDÖ puanlarını anlamlı Ģekilde etkilediği 

saptanmıĢtır (Yalçınkaya 2007). 

AraĢtırmamıza katılan hemĢirelerin öğrenim durumuna göre manevi geliĢim ve stres yönetimi alt 

grubu toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıĢ olup (p<0,05), 

lise ve önlisans mezunu olan hemĢirelerin manevi geliĢim ve stres yönetimi puan ortalamaları daha 

yüksek bulunmuĢtur (Tablo 3). HemĢirelerde yapılan birçok çalıĢmada öğrenim düzeyi ile sağlıklı 

yaĢam biçimi davranıĢları arasında anlamlı iliĢki bulunmuĢtur (Güner 2006, Yalçınkaya 2007, 

Özkan 2008, Akgül 2008, Uz 2011). Hastanede çalıĢan hemĢirelerde yapılan bir çalıĢmada 

katılımcıların eğitim düzeyi ile kiĢiler arası destek toplam puan ortalaması arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanmıĢ olup (p<0,05), lisans ve üzeri eğitim düzeyine sahip hemĢirelerin 

kiĢiler arası destek puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıĢtır (Özkan 2008). Sağlık personeli 

üzerinde yapılan bir araĢtırmada ise mezun olunan okul ile SYBDÖ ve alt ölçek puan ortalamalarına 

bakıldığında, ebelik mezunlarının, kendini gerçekleĢtirme, egzersiz, kiĢilerarası destek, stres 

yönetimi ve genel ölçek puanlarının; tıp fakültesi mezunlarının, sağlık sorumluluğu puanlarının; 

hemĢirelik yüksekokulu mezunlarının ise beslenme puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir 

(Akgül 2008, Bostan 2017) Ege Bölgesi‘ndeki bir Eğitim-AraĢtırma Hastanesi‘nde yapılan 

çalıĢmada ise hemĢirelerin eğitim durumu ile SYBD ölçeği ve alt boyutlarının puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıĢtır (Bostan 2017). 

AraĢtırmamıza katılan hemĢirelerin medeni durumu ve çocuğu olma durumlarına göre SYBDÖ alt 

boyutlarından elde edilen ortalama puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıĢtır (p>0,05), (Tablo 3). HemĢirelerde yapılan bir çalıĢmada bekar olan hemĢirelerin 

sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, stres yönetimi alt grupları ve genel ölçek puan ortalamalarının 

evli olan hemĢirelere göre daha yüksek olduğu; çocuk sahibi olma durumu ile fiziksel aktivite, 

kiĢilerarası iliĢkiler, stres yönetimi ve genel ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu 

saptanmıĢtır (Bostan 2017). Cürcani (2010)‘nin yaptığı çalıĢmada bekar olan hemĢirelerin stres 

yönetimi puan ortalamalarının daha yüksek olduğu bildirilmiĢtir (Cürcani 2010). 

AraĢtırmamıza katılan hemĢirelerin ekonomik durumlarına göre SYBDÖ alt gruplarından fiziksel 

aktivite ve stres yönetimi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark saptanmıĢtır 

(p<0,05). Ekonomik durumları orta düzeyde olan hemĢirelerin fiziksel aktivite ve stres yönetimi 

ortalama puanları daha yüksek bulunmuĢtur (Tablo 3). ÇalıĢmamızda hemĢirelerin iyi gelir 

düzeyine sahip olmasının fiziksel aktivite ve stres yönetimi üzerine olumlu etkisi olduğu 

söylenebilir. Yapılan çalıĢmalarda ekonomik durumun iyi olmasının hemĢirelerin sağlıklı yaĢam 

biçimi davranıĢlarını olumlu yönde etkilediği bildirilmektedir (Güner 2006, Yalçınkaya 2007, 

Cürcani 2010, Bostan 2017, Karaca 2016). Sosyo-ekonomik düzeyin yüksek olmasının yaĢam 

koĢullarının iyileĢmesine yol açarak sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarını etkilediği 

düĢünülmektedir. 
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AraĢtırmamıza katılan hemĢirelerin sigara içme durumuna göre fiziksel aktivite alt grubu toplam 

puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıĢ olup (p<0,05), halen sigara içen 

hemĢirelerin fiziksel aktivite puan ortalamalarının hiç sigara içmeyenlere göre daha yüksek olduğu 

tespit edilmiĢtir (Tablo 4). Yapılan çalıĢmalarda hemĢirelerde sigara içme durumunun SYBDÖ puan 

ortalamalarını anlamlı Ģekilde etkilediği bildirilmekte olup çalıĢma sonuçlarımızdan farklı Ģekilde 

sigara içmeyen hemĢirelerde ölçek puanlarının daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Özkan 2008, 

Uz 2011, Yalçınkaya 2007). Bireylere kazandırılması gereken en önemli sağlıklı yaĢam biçimi 

davranıĢlarından biri hiç Ģüphesiz sigaranın hiç içilmemesi ya da içiliyorsa bir an evvel 

bırakılmasıdır. AraĢtırmamızda aksi sonuçlar elde edilmiĢ olsa da genel olarak sigara kullanımının 

sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. 

AraĢtırmamıza katılan hemĢirelerde kronik hastalık olma durumu ve sürekli ilaç kullanma 

durumlarına göre SYBDÖ alt boyutlarından elde edilen ortalama puanlar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (p>0,05),  (Tablo 4). AraĢtırmamızda hemĢirelerin kendi 

sağlığını nasıl hissetme durumu ile SYBDÖ manevi geliĢim alt grubu toplam puan ortalaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıĢtır (p<0,05). Kendi sağlığını iyi hisseden 

hemĢirelerin manevi geliĢim puan ortalamalarının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 

bulunmuĢtur (Tablo 4). Samsun‘da Tıp Fakültesi Hastanesi‘nde çalıĢan hemĢirelerde yapılan 

çalıĢmada, hemĢirelerin sağlığı algılama durumlarının sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarını 

etkilemediği bildirilmiĢtir (Altay 2015). Kocaakman‘ın hemĢirelik öğrencilerinde yaptığı çalıĢmada, 

sağlığını çok iyi olarak algılayan öğrencilerin diğer öğrencilere göre SYBDÖ ortalama puanlarının 

daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir (Kocaakman 2009). AraĢtırmamız bu çalıĢma sonuçlarıyla 

benzerlik göstermektedir.  

ÇalıĢmamızda hemĢirelerin görev yaptıkları birimlere göre SYBDÖ sağlık sorumluluğu alt boyutu 

toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıĢ olup poliklinik ve diğer 

birimlerde görev yapan hemĢirelerin sağlık sorumluluğu ve kiĢilerarası iliĢkiler puan ortalamaları 

servis veya yoğun bakımda çalıĢanlara göre daha yüksek bulunmuĢtur (Tablo 5). ÇalıĢma 

sonuçlarımıza benzer Ģekilde Afyon ve Denizli il merkezlerinde yürütülen bir çalıĢmada sağlık 

çalıĢanlarının çalıĢtığı bölümün sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarını anlamlı Ģekilde etkilediği 

bulunmuĢtur (Yalçınkaya 2007). 2008 yılında hemĢirelerde yapılan bir çalıĢmada, görev birimi ile 

sağlık sorumluluğu alt boyutu puan ortalaması arasında anlamlı fark saptanmamıĢtır, ancak 

servislerde çalıĢanların sağlık sorumluluğu alt grubu puanı acil, yoğun bakım ve ameliyathanede 

çalıĢanlardan daha yüksek olarak bulunmuĢtur. Aynı çalıĢmada görev birimine göre SYBDÖ alt 

boyut puanları arasında anlamlı bir fark saptanmamıĢtır (p>0,05) (Özkan 2008). AraĢtırmamız bu 

çalıĢma sonuçlarıyla benzerlik göstermemektedir.  

AraĢtırmamızda hemĢirelerin çalıĢma Ģekli ve haftalık çalıĢma süresi ile fiziksel aktivite alt boyutu 

puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢ olup (p<0,05) vardiya Ģeklinde 

ve haftalık 50 saatten az çalıĢan hemĢirelerin fiziksel aktivite puan ortalamaları daha yüksek 

bulunmuĢtur (Tablo 5). Özkan (2008)‘ın çalıĢmasında hemĢirelerin çalıĢma Ģekli ve haftalık çalıĢma 

süresine göre sağlık sorumluluğu toplam puanı arasında anlamlı fark olduğu (p<0,05); sürekli 

gündüz çalıĢan ve haftada ≥40 saat çalıĢanların sağlık sorumluluğu puanlarının daha yüksek olduğu 

bulunmuĢtur, çalıĢma Ģekli ve haftalık çalıĢma süresinin fiziksel aktivite alt boyutu üzerine anlamlı 

etkisi saptanmamıĢtır (Özkan 2008). Benzer Ģekilde Uz (2011)‘un çalıĢmasında sürekli gündüz 

çalıĢan hemĢirelerde SYBDÖ toplam puan ortalaması daha yüksek bulunmuĢtur (Uz 2011). 

AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin istifa etmeyi düĢünme durumuna göre SYBDÖ toplam puan 

ortalaması ile manevi geliĢim ve stres yönetimi alt grubu puan ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (p<0,05). Ġstifa etmeyi düĢünmeyen hemĢirelerin SYBDÖ 

toplam puan ortalaması ile manevi geliĢim ve stres yönetimi puan ortalamaları anlamlı Ģekilde daha 

yüksektir (Tablo 5). HemĢireler birçok nedenden dolayı istifa etmeyi düĢünmüĢ olabilir. Özellikle 

çalıĢma Ģartları ağır olan hemĢireler ile çeĢitli risk ve tehlikelere maruz kalan hemĢirelerde içinde 
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bulundukları olumsuz koĢullar bu kararda etkili olabilir. Ġstifa etmeyi düĢünen hemĢireler sağlıklı 

yaĢam biçimi davranıĢları açısından istenilen düzeyde olmayacakları için SYBDÖ toplam puan 

ortalamalarının istifa etmeyi düĢünmeyenlere göre daha düĢük olması beklenen bir durumdur. 2010 

yılında yapılan bir araĢtırmada hemĢirelerin kendi meslekleriyle ilgili olumsuz görüĢlerinin (berbat, 

kötü, arzu edilmeyen gibi) olumlulardan (mükemmel, zevkli, ideal gibi) daha fazla olduğu sonucuna 

varılmıĢtır (Avcı Öztürk, 2010). Söz konusu bu tür olumsuz sonuçlar hemĢirelik mesleği için istifa 

etme düĢüncesini artırabilmektedir. 

 

Sonuç: Üniversite hastanesinde çalıĢan hemĢirelerin sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarının genel 

olarak orta düzeyde olduğu saptanmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre hemĢirelerin SYBDÖ‘nden en 

yüksek puanları manevi geliĢim ve kiĢilerarası iliĢkiler alt boyutlarından, en düĢük puanları ise 

fiziksel aktivite alt boyutundan aldıkları belirlenmiĢtir. HemĢirelerin çeĢitli sosyo-demografik, 

tanımlayıcı ve mesleki özellikleri sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarını etkilemekte olup; eğitim 

düzeyi, ekonomik durumu, görev yaptıkları birim, çalıĢma Ģekli, haftalık çalıĢma süresi, sigara içme 

durumu ile kendi sağlıklarını nasıl hissettiklerinin SYBDÖ puanlarını anlamlı Ģekilde etkilediği; yaĢ 

grubu, evlilik durumu, çocuk sahibi olma durumu, kronik hastalığa sahip olma ve sürekli ilaç 

kullanma durumunun ise SYBDÖ puanları üzerine anlamlı etkisinin olmadığı saptanmıĢtır.     

HemĢirelerin çalıĢma koĢullarını etkileyen faktörler değerlendirilerek iĢ yükünün azaltılması ve iĢ 

yerinde destekleyici bir ortam oluĢturulması sağlanmalıdır. Sigara kullanan hemĢirelerin sigarayı 

bırakmaları için sağlığı geliĢtirici davranıĢlar teĢvik edilmeli ve uygulamaya yönelik programlar 

yapılmalıdır. HemĢireler ve tüm sağlık personelinin sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları üzerinde 

etkili olan faktörlere yönelik olarak daha geniĢ kapsamlı ve çok merkezli araĢtırmalar 

yürütülmelidir. Sağlık eğitimi ve danıĢmanlığı açısından önemli rolü olan hemĢirelerin sağlıklı 

yaĢam biçimi davranıĢlarının öneminin kavranması ve günlük yaĢamlarında uygulayabilmeleri için 

desteklenmeleri, hemĢirelere uygulanacak sağlığı geliĢtirme programlarında sağlıklı yaĢam biçimi 

davranıĢlarını etkilediği saptanan faktörlerin dikkate alınması gerektiği önerilmektedir. 
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“TASAVVURDAN ZĠYÂN ETMEK” DEYĠMĠ ÜZERĠNE 

ON THE ĠDĠOMS ―TASAVVURDAN ZĠYÂN ETMEK‖ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat KEKLĠK 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, muratkeklik@yyu.edu.tr 

 

Özet 

Yüzyıllara yayılan klasik Türk Ģiiri dil bakımından çok zengin bir kaynaktır. Türk dilinin söz 

malzemesi, tarihi geliĢimi bakımından birçok zenginlikler barındırmaktadır. Dil unsurlarından biri 

olan deyimler klasik Türk Ģiirinde çok fazla kullanılmıĢtır. Dolayısıyla klasik Türk Ģiiri deyim 

varlığı bakımından da oldukça önemlidir. Yüzyıllar içerisinde deyim yapılarının geçirdiği 

değiĢimler ve zaman içerisinde unutulan deyimler klasik Türk Ģiiri metinlerinden takip 

edilebilmektedir. Klasik Türk Ģiiri metinlerinde karĢımıza çıkan ancak günümüzde kullanılmayan 

―tasavvurdan ziyân etmek‖ deyimi çalıĢmanın konusunu oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada ―tasavvurdan 

ziyân etmek‖ deyiminin divanlarda geçtiği beyitler tespit edilerek, deyimin anlam çerçevesinin 

tespitine çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar kelimeler: tasavvurda ziyan etmek, deyim, klasik Türk Ģiiri 

Abstract 

Classical Turkish poetry spread over centuries is a rich source of language. The material of the 

Turkish language contains many riches in terms of its historical development. The idioms, one of 

the elements of language, have been used in classical Turkish poetry. Therefore, classical Turkish 

poetry is very important in terms of expression. Throughout the centuries, the expressions of idioms 

and the idioms that have been forgotten over time can be followed in the texts of classical Turkish 

poetry. The idiom ―tasavvurdan ziyan etmek‖ which appeared in classical Turkish poetry texts is 

not used today is the subject of study. In this study, it was tried to determine the meaning frame of 

the phrase by determining the couplets in the divan. 

Key words: ―tasavvurda ziyan etmek‖, idiom, classical Turkish poetry 

GiriĢ 

Tasavvur Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlüklerde 1. Zihinde Ģekillendirme, fikren kurma, 

tasarım; 2. Zihinde canlandırma, tahayyül etme; 3. DüĢünce, niyet, maksat, plan 

(http://www.lugatim.com/s/tasavvur). Zihinde suret verip düĢünüp bulmak, tasavvurât u tasdikât: 

nazarî ve amelî mantık (A. Vefik PaĢa, 2000:840). Zihinde suret vermek, fikren kurmak, bir fikir 

peyda etme 2. Zihin ve hayale getirme, tahayyül 3. Niyet, tertip, maksat (ġemsettin Sami, 1989: 

411); Zihinde Ģekillendirme, kurma 2. Göz önüne getirme 3. Ġstek, arzu (Devellioğlu, 1993: 1036) 

Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

AĢağıdaki beyitlerde de görüleceği gibi tasavvur sözcüğü sözlüklerdeki anlam karĢılıkları olan 

düĢünce, zannetme, hayal etme anlamlarına gelecek Ģekilde kullanılmıĢtır. 

Sevmezüz dinarı biz rûy-ı Benî Asfar gibi  

Sen bizi ey dil tasavvur itme gayrılar gibi  Yahya Bey, musammat, 11/1/4 

―Biz Asfar milletinde olduğu gibi dinara düĢkün değiliz. Ey gönül! Sen bizi baĢkaları gibi 

düĢünme.‖ 

Kelimenin hayal anlamına ise aĢağıdaki beyitler örnek gösterilebilir; 

Egerçi bahâ-ı ‗ıĢkıle kalbüm kâsesi pürdür 

Velî bezm-i visâlünde nasîbüm bir tasavvurdur  BehiĢtî, g. 152/1 

mailto:muratkeklik@yyu.edu.tr
http://www.lugatim.com/s/tasavvur
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―Her ne kadar kalbimin kâsesi aĢk akçesiyle dolu olsa da ne yazık ki kavuĢma meclisinde nasibime 

düĢen (kuru) hayaldir.‖  

ġükûfeler gibi bu bôstân-ı fânîde 

Tasavvur itme ki bakî ola baka gözler  Yahya Bey, g. 112/5 

―Çiçekler gibi (ölümlü olan) bu ölümlü bostanda çok hayaller kurma ki gören gözlerin bakî kalsın.‖ 

Dâyim tasavvurum bu idi âĢinâ ola 

Gün yüzinün teveccühi benden yana ola Yahya Bey, musammat, 20/2/1 

―Bana yakınlık göstermesi, güneĢ gibi yüzünü benden yana çevirmesi her zamanki hayalimdi.‖  

Tasavvurdan tefekkürden muaʿrrâdur müberrâdur 

Nice uçsun bu yirde ʿAskerînün perr ü bâli yok  Askerî, k. 7/23 

―Askerî, düĢünceden ve hayalden soyunmuĢ ve arınmıĢtır; nasıl uçsun buralarda, kolu kanadı yok.‖ 

AĢağıdaki beyitte görünen dünyada temaĢa etme özelliği göze; mana âlemindeki tasavvur etme 

özelliği gönüle izafe edilmiĢtir; 

Nazîrün görmedi iy bî-bedel maʿnâ vü sûretde 

Tasavvurla temâĢâ gerçi çok itti dil ü dîdem  ġükrî-i Bitlisî Selim-nâme 

―Ey eĢi ve benzeri olmayan! Gönlüm ve gözüm gerçekten de çok tasavvurlar ve bakıĢlar 

gerçekleĢtirdi (ancak) ne manada ne de görüntüde benzerini görmedi.‖ 

Yukarıdaki beyit örneklerinde görüldüğü gibi ―tasavvur‖ kelimesi daha çok hayal kurmak, gönülden 

geçirmek anlamlarında Ģairlerce kullanılmıĢtır. Söz grubunda tasavvur kelimesiyle birlikte 

kullanılan ―ziyan‖ kelimesi Farsça kökenli bir sözcüktür. Sözlüklerde kelimenin anlam karĢılığı 

olarak ―bir Ģey veya kimsenin sebep olduğu çıkar kaybı‖, ―zarar‖ 

(http://www.lugatim.com/s/ziyan); ―zarar‖, ―hasar‖, ―kâr zıddı‖ (ġemsettin Sami, 1989: 693) gibi 

karĢılıklar verilmiĢtir. Farsça bir ad olan ―ziyân‖ ile ―etmek‖ Türkçe fiilinin bir araya gelmesiyle 

oluĢan ―ziyan etmek‖ birleĢik fiil grubu ise 1. boĢuna harcamak, telef etmek 2. Ticaret terimi olarak 

ise zarar etmek, kâr edememek gibi anlamlara gelmektedir. Görüldüğü gibi ―tasavvurdan ziyan 

etmek‖ deyimi Arapça, Farsça, Türkçe kökenli üç kelimden oluĢmaktadır. 

1. Tasavvurdan ziyân etmek 

Klasik Türk edebiyatı Ģairleri aruz veznine uygunluk göstermesi bakımından ―ağzından od 

çıkarmak‖, ―ferdalara salmak‖, ―canına od düĢmek‖, ―takati tak olmak‖ gibi farklı dillerden 

kelimelerin bir araya gelmesiyle oluĢturarak yaygınlaĢtırdıkları deyimleri Ģiirlerinde 

kullanmıĢlardır. Günümüz deyimlerle ilgili kaynaklarda yer almayan ―tasavvurdan ziyan etmek‖ 

deyiminin karĢıladığı anlamları beyit örneklerinden hareketle Ģöyle açıklayabiliriz. 

1.1. Hayal kırıklığına uğramak, boĢ hayallere kapılmak 

Gönül ‗âyînesini Zü'lcelâlüm zü'1-cemâl i-tdi 

Beni sanman ki bir lahza tasavvurdan ziyan itdüm  Yahyâ Bey, g. 262/5 

―Yüce Allah gönül aynasını güzelliklerle doldurdu; bir an olsun benim tasavvurdan ziyan ettiğimi 

düĢünmeyin.‖ 

Yârdan yüz bulmadum kıldum tasavvurdan ziyân 

Tâkatum tâk oldı ey Yahya kara magbun olup   Yahya Bey, g. 26/7 

http://www.lugatim.com/s/ziyan
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―Sevgiliden yüz bulmadım, kurup düĢündüklerimden ziyan ettim; Ey Yahya çok kötü aldanıp 

takatsiz kaldım.‖ 

Dâʿiyâ vaslı hayâlin dutmagıl fîkründe sen 

Bu tasavvurdan ziyân itmek dilersin itmegil  Ahmed-i Dâ'î, g. 100/7 

―Ey Dâ‘i! Kafanda sevgiliye kavuĢma hayalini tutma. Sen tasavvurdan ziyan etmek istiyorsun, 

yapma bunu.‖ 

N'ola Ģâd etse göŋlin Hâletî ümmîd-i vuslatla 

Bu bâzâr-ı muhabbetdür tasavvurdan ziyân olmaz  Azmî-zâde Hâletî, g. 321/5 

―Hâletî vuslat ümidiyle gönlünü sevindirse buna ĢaĢılmaz; burası aĢk pazarıdır, burada tasavvurdan 

ziyan olmaz.‖ 

Nâsıhâ pendin bilen çok kılma âzürde meni 

Her tasavvur sen ki sûd itdin ziyân boldı mana  Cemîlî, g. 28/5 

―Ey nasihat eden! Nasihatlerinle beni çok incitme; faydam için hangi fikri söyledinse ondan dolayı 

zarara uğradım.‖ 

Bu bâzâr-ı belânun her ziyânın kimi sûd anlar 

Ana bu fâʿide bes kim tasavvurdan ziyân itmez  ġeyhülislâm Yahyâ, mf./40 

―Bu bela pazarının her zararını bazıları fayda olarak görür; onlara bu kâr yeter çünkü tasavvurda 

ziyan etmezler.‖ 

Yukarıdaki beyitlerde deyimin ―hayal kırıklığına uğramak‖ anlamında kullanıldığı anlaĢılmaktadır. 

Dehânun öpmege bî-çâre dil fikr-i nihân eyler  

Velî ortada hâsıl yok tasavvurdan ziyân eyler  BehiĢtî, g. 110/2 

―Çaresiz gönül ağzını öpmeyi gizliden düĢünür; ancak ortada hareket yok, tasavvurdan ziyan eder.‖ 

Deyimin ―tasavvurdan batıl olmak‖ Ģeklinde metinlerde kullanıldığı da görülmektedir. ġair zahide 

seslenerek Cennetle ilgili hayallerinin boĢa çıktığını söyler; 

Mukaddem oldı bihiĢt üzre kûy-ı yâr bu gün 

Tasavvurun hele ey sûfî bâtıl oldı yine  Gelibolulu Mustafa Âlî g. 1321/2 

―Ey Sûfî! Sevgilinin mahallesi bugün Cennetten öne geçti, tasavvurun batıl oldu yine.‖ 

Bugün bâzâr-ı 'âlemde tasavvurdan ziyan itdüm 

Cefâsın boynuma aldum gönül virdüm cefakâra  Yahyâ Bey, g. 373/3 

―Cefa çektiren bir güzele gönül vermekle bütün sıkıntıları üzerime aldım; dünya pazarında bugün 

tasavvurdan ziyan ettim.‖ 

ġair cefakâr bir sevgiliye gönül vermekle bütün hayallerinin alt üst olduğunu, kurduğu planların 

suya düĢtüğünü ifade etmektedir. 

1.2. Beklentilerin boĢa çıkması, umduğunu bulamamak 

Ziyâ‘î gibi ‗ömrüm nakdini harc eyledüm bir bir  

Ticâret bilmedüm âhir tasavvurdan ziyân itdüm Hasan Ziyâ‘î, g. 273/5 

―Ziyâ‘î gibi ömür akçamı tek tek tükettim; ticaret bilmediğimden sonunda tasavvurdan ziyan ettim.‖ 
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Bâkî‘ye ait olan aĢağıdaki beyitte ―tasavvurdan ziyan etmek‖ deyimini oluĢturan kelimeler bir arada 

kullanılmamıĢtır. Beyitte bu kelimeler deyim anlamının yanında bağlantılı oldukları kelimelerle 

birlikte farklı ve zengin anlamlar oluĢturacak Ģekilde kullanılmıĢlardır. Bâkî; nakd, metâ¤, h
v
âce, 

ziyân çekmek kelimelerinin sözlük anlamlarıyla bir alım-satım iliĢkisi üzerinden sevgiliye 

kavuĢulamamasından kaynaklanan hayal kırıklığını dile getirir; 

Gelmez vücûda nakd-i visalün tasavvurı 

ʿAĢkun metâʿı h
v
âceleri çok ziyân çeker  Bâkî, g. 154/4 

―KavuĢma akçasının hayali bir türlü gerçekleĢemediğinden aĢkının kumaĢının tüccarları çok zarara 

uğrarlar.‖ 

Ġtdiler yanlıĢ tasavvurdan ziyân 

Tâc ile çarugı çün kim buldılar   Rıdvaniyye 

―Tac ile çarığı bulanlar yanlıĢ fikirlerden ötürü tasavvurdan ziyan ettiler.‖ 

Egerçi cân u dil nakdin yolunda râyegân itdüm 

Müfîd olmadı yanunda tasavvurdan ziyân itdüm Ġshak Çelebi, g. 177/1 

―Can ve gönül sermayesini yolunda savursam da; nezdinde bir kıymeti olmadı, tasavvurdan ziyan 

ettim.‖ 

Ġshak Çelebi‘nin bir beytinde ―tasavvurunda mukassır olmak‖ tabiri kullanılmıĢtır. Beyitten 

anlaĢıldığı kadarıyla tabir ―aklın ve hayalin sınırlarını aĢmak‖ anlamına gelmektedir. 

Nisâb-ı ʿilmüne had yok ki ʿöĢr-i ʿâĢirinün 

Mukassır oldı mücerred tasavvurında ʿukûl  Ġshak Çelebi, k. 7/7 

―Ġlminin ölçüsüne sınır yoktur. Zira sadece onda birinin onda birini hayal etmeye akılların gücü 

yetmez.‖ 

BoĢ hayallere kapılmak, yanılmak, hayallerini alt üst etmek 

―Tasavvurdan ziyân etmek‖ deyimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Zülfe, deyimin anlam 

karĢılıkları olarak ‗umduğunu bulamamak‘, ‗hayal kırıklığına uğramak‘, ‗beklediği gibi olmamak‘, 

‗evdeki hesap çarĢıya uymamak‘; ‗yanılmak‘, ‗hesabı tutmamak‘ gibi karĢılıklar göstermiĢtir 

(2001:201). Beyit örneklerinden anlaĢıldığı kadarıyla ―tasavvurdan ziyân etmek‖ deyimi verilen bu 

anlamların tamamını karĢılamakla birlikte ‗boĢ hayallere kapılmak‘, ‗hayalleri boĢa çıkmak‘, 

‗hayalleri alt üst olmak‘, ‗zarara uğramak‘ gibi anlamlara gelmektedir. 

Sonuç 

Klasik Türk Ģiiri deyimler açısından oldukça zengin bir kaynaktır. Günlük konuĢmalarda geçen 

kimi Türkçe deyimler Ģiir dilinde farklı Ģekillerde kullanılmıĢtır. Deyimlerdeki sözcükler kimi 

zaman Arapça ve Farsça Ģekilleri de kullanılmıĢtır. Bu deyimlerden biri olan ―tasavvurdan ziyân 

etmek‖ deyimine günümüz deyimlerle ilgi kaynaklarda yer verilmemiĢtir. Deyim Arapça ‗tasavvur‘ 

sözcüğünün Farsça ‗ziyân‘ ve Türkçe ‗etmek‘ yardımcı fiiliyle kalıplaĢmasından oluĢmuĢtur. 

Beyitlerde hayal kırıklığına uğramak, beklediği gibi olmamak, yanılmak anlamlarına geldiği 

anlaĢılmaktadır.  
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ÜSKÜPLÜ ATÂ‟DA “KAN” ĠMGESĠ 

―BLOOD‖ IMAGE IN ÜSKÜPLÜ ATÂ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat KEKLĠK 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, muratkeklik@yyu.edu.tr 

 

Özet 

Üsküplü Atâ 15. yüzyılın sonu 16. yüzyılın baĢlarında yaĢamıĢ bir divan Ģairidir. Kaynaklarda 

hayatı hakkında pek fazla bilgi yoktur. ―Tuhfetü‘l-UĢĢâk‖ adlı mesnevisinin yanında henüz 

ulaĢılamamakla birlikte bir divanının olduğu bilinmektedir. ÇeĢitli kaynaklardan toplanan Ģiirleri bir 

yüksek lisans çalıĢmasıyla bir araya getirilmiĢtir. Üsküplü Atâ‘nın Ģiirlerinde dikkati çeken 

hususiyetlerden biri ―kan‖ ile ilgili kavram ve deyimlerin çokça kullanılmıĢ olmasıdır. ġair rengi ve 

çağrıĢtırdığı anlamlar itibariyle kan imgesinden Ģiirlerinde sık sık yararlanmıĢtır. ÇalıĢmada 

Üsküplü Atâ‘nın Ģiirlerindeki ―kan‖ ile ilgili kullanımlar tespit edilmiĢ, bu kullanımların karĢıladığı 

metaforik anlamlar üzerinde durulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Üsküplü Atâ, kan, deyim, imge 

Abstract 

Skopje Atâ was a divan poet who lived end of in the 15th century and in the early 16th century. 

There is not much information about life in sources. He has a mesnevi called ―Tuhfetü mesl-

UĢĢâk‖. He has a divan, but it has not been reached. His poems collected from various sources were 

brought together with a master's study. One of the striking features of the poems of Skopje Atâ was 

the use of concepts and idioms related to ―blood‖. The poet has frequently used his blood image in 

his poems due to his color and meanings. In the study, use of the image blood, in the poems of 

Skopje Atâ was identified and metaphorical meanings of these uses were emphasized. 

Keywords: Skopje Atâ, blood, expression, image 

GiriĢ 

ġiir sözün az ve tesirli söylenmesi yoluyla alıcıyı etkilemeyi ve sanatsal haz almasını sağlamayı 

amaçlar. Bu amaçla dilin imkân verdiği ölçüde, yeni anlatım biçimleri oluĢturarak, duygu, durum ve 

düĢünceleri ifade etmeyi temel alır. ġiir dilinde sözcükler temel anlamlarının ötesinde yeni 

çağrıĢımlar kazanarak değiĢik anlam çerçeveleri dâhilinde kullanılır. Böylece okurun zihninde 

etkileyici ve çarpıcı izlenimler oluĢturulmaya çalıĢılır.  

Ġmge edebi eserlerde özellikle Ģiir dilinde poetik bir kavramdır. Bütün sanatların doğasında bulunan 

doğal bir ifade aracıdır. Bireysel bir algılamaya elveriĢli olması imgeyi Ģiirin temel unsuru hâline 

getirir. Ġmgeler okuru Ģiirin dünyasına dâhil eder, dünyayı, hayatı algılayıĢ Ģekline göre akurda 

çağrıĢımlar uyandırır. ġiirin anlam sınırlarını geniĢletir, okura göre farklı izlenimlerin ortaya 

çıkmasına kaynak teĢkil eder (Doğan, 2006: 144). Ġmge TDK sözlüğünde 1. Zihinde tasarlanan ve 

gerçekleĢmesi özlenen Ģey, hayal, hülya 2. Genel görünüĢ, izlenim, imaj 3. ruh bilimi Duyu 

organlarının dıĢtan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, hayal, imaj 4. ruh bilimi 

Duyularla algılanan, bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj 

(http://www.tdk.gov.tr) Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü‘nde yapılan bu tanım 

genel bir tanımdır. Ġmgenin sanatsal boyutunu, iĢlevini kapsamamaktadır.  

Ġmge bütün sanat dallarından bilim alanlarına kadar çok geniĢ bir alanda kullanılan bir kavramdır. 

Ġmge üzerine çok fazla tanımlama ve sınıflandırma yapılmıĢtır. ġiir incelemelerinde üzerinde fikir 

birliği sağlanmıĢ tutarlı bir tanımlama ve imge sınıflandırması bulunmamaktadır. Ġmgenin tanımı, 

iĢlevi ile imge-sanat iliĢkisi üzerine kimi düĢünür, sanatçı ve araĢtırmacıların değerlendirmelerini 

özetle Ģöyle sıralayabiliriz;  

mailto:muratkeklik@yyu.edu.tr
http://www.tdk.gov.tr/
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ġklovski‘ye göre Ģiir imgelerle düĢünme biçimidir. ġiir dilinin amaçlarından biri olan Ģiirsel imge 

mecazın, duyguları güçlendiren her Ģeyin dengidir. Berger, imgenin zihinde daha önce bulunmayan 

bir Ģeyi canlandırmaya yardığını belirtir. Ġmge algılayan bireyin nasıl gördüğünün bir temsilidir. 

Terry Eagleton bir Ģeyi bir Ģeye eĢitleme yolundaki bütün çabaların imge kavramına dahil olduğunu 

söyler. Sartre imgeyi felsefi bir kavram olarak irdeler. Varlığı da ‗imge olarak varoluĢ‘, ‗Ģey olarak 

varoluĢ‘ Ģeklinde ikiye ayırır ve bu bağlamda ele alır. Ġmgenin istemli ve istemsiz çağrıĢtırmalardan 

meydana geldiğini belirten Sartre ortaya çıkar çıkmaz dönüĢtüğünü ve ilk hâlinden baĢka bir hâle 

girdiğini ifade eder. Bu anlamda imgeyi de ‗beliriĢler‘ olarak adlandırır. Sartre‘ye göre ‗bir Ģeyin 

imgesi ile kendisi birbirinden farklı iki varoluĢ düzleminde bulunan, tek ve aynı Ģey‘dir. Michel 

Foucault bütün harfleri ve kelimeleri birer imge olarak kabul eder. Ancak imgeler aracılığıyla 

görünür kılınmaya çalıĢılan nesnenin zihinsel tasarımının, o nesnenin kendi varlığının dıĢındaki bir 

oluĢ olduğunu belirtir. Varlığın imgesinin edindiği bedeni, onun bedeni değil, sözdizimiyle arka 

arkaya gelen öğelerin oluĢturduğu beden olarak değerlendirir. Özdemir Ġnce Ģiirin heyecanı harekete 

geçirme iĢlevini imgede toplar. Ġmgeyi sözcüğün sözlük anlamını kıran ve ona çağrıĢım özelliğ 

kazandıran bir unsur olarak tanımlar. Nurullah Çetin imgeyi gerçeğin ince ve özgün hayaller 

bağlamında aktarılması olarak yorumlar. Ġmgenin oluĢturulma biçimi yönüyle benzetme, 

eğretileme, kiĢileĢtirme ve mecaz-ı mürseli temel aldığını savunur (Akt. Biçer, 2018: 98-108). 

Görüldüğü üzere imge üzerine birçok yorum bulunmaktadır. Ġmge ile ilgili değerlendirmeler genel 

anlamda imgenin sanatsal bir faaliyetin ürünü olduğu, imgeler aracılığıyla gerçekliğin yeniden 

üretildiği, imgenin sanat alıcısı tarafından farklı yorumlamalara imkân veren bir ifade biçimi olduğu 

yönündedir. ġiir sanatında sözcükler imgeye dönüĢürken farklı ve yeni anlamlar kazanır, Ģiirin 

algılanıĢ imkânları geniĢler böylelikle okur metinden daha fazla zevk alır.  

Klasik Türk Ģiiri imgeler bakımından son derece zengin bir kaynaktır. ġairler dilin bütün 

olanaklarından en iyi Ģekilde yararlanmanın peĢindedirler. Geleneksel klasik Türk Ģiir konularını 

iĢleyen divan Ģairleri bikr-i mânâ dedikleri daha önce söylenmemiĢ anlamları yakalamak için bütün 

hünerini sergiler. ÇalıĢmada klasik Türk Ģiirinin özgün hüviyetine büründüğü 16. yüzyıl Rumeli 

bölgesi Ģairlerinden Üsküplü Atâ‘nın divançe sayılabilecek az sayıdaki Ģiirlerindeki kan imgesi 

üzerinde durulmuĢtur. 

Üsküplü Atâ XV. yüzyılın ikinci yarısı ile XVI. yüzyılın ilk yarısında yaĢamıĢtır. Kaynaklarda 

Üsküplü olduğu hakkında fikir birliği bulunan Üsküplü Atâ‘nın doğum yeri ve tarihi hakkında 

herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Üsküplü Atâ ilim tahsilini yarıda bırakarak asıl maksadın ilm-i 

ilâhî olması gerektiğini söyleyerek NakĢibendî tarikatına dâhil olarak tasavvufa yönelmiĢtir. Atâ‘nın 

ne zaman ve nerede vefat ettiği tam olarak tespit edilememekle kaynaklar 1552 yılında vefat etmiĢ 

olabileceğini belirtirler. Tezkirelerde Atâ‘nın sanat gücünden takdirle bahsederek Ģiirlerine 

nazirelerinin olduğunu, kendisinin de nazireler yazdığını belirtirler. Atâ, diğer divan Ģairlerinde 

olduğu gibi gazellerinin özellikle makta beyitlerinde Ģiirlerinin latif, ince anlamlarla yüklü olduğunu 

söyleyerek Ģiir sanatındaki kabiliyetinden övgüyle söz eder. Nazire yazılamayacak derecede eĢsiz 

Ģiirlerinin olduğunu söyler. Üsküplü Atâ‘nın Tuhfetü‘l-UĢĢâk adlı bir mesnevisi ve Dîvân‘ın olduğu 

bilinmektedir. Kaynaklarda varlığından haberdar olunan divanının henüz herhangi bir nüshasına 

ulaĢılamamıĢtır. DeğiĢik yazmalardan tespit edilen Ģiirleri bir araya getirilmiĢtir. Yapılan yüksek 

lisans çalıĢmasında Atâ‘nın 16 kaside, 102 gazel, 2 musammat, bir rubai, bir kıt‘ası bir araya 

getirilmiĢtir (Çağlar, 2010: 2-35). 

Üsküplü Atâ‟da kan imgesi 

Klasik Türk Ģiirinde renkler üzerine yapılan çalıĢmalarda klasik Türk Ģairlerinin Ģiirlerinde en çok 

kırmızı rengi ve bu renkle iliĢkili kavram ve nesneleri kullandıkları görülmüĢtür (Demir, 2016; 

Kaplan, 2018). Kan sözcüğünü duyduğumuzda zihnimizde il canlanan tasavvur kırmızı renktir. Kan 

ve kırmızı renk iç içe geçmiĢ anlam ve kavramları ihtiva etmektedir. Kan ve kırmızı rengin 

heyecanı harekete geçirme, gerginlik uyandırma, nabız ve solunumu hızlandırma özellikleri vardır. 
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AteĢin ve gülün de kırmızı olmasının bunda rolü büyüktür (Demir, 2015: 60). Rengi ve hayati sıvı 

olması itibariyle Üsküplü Atâ da Ģiirlerinde kan imgesinin çağrıĢım zenginliklerinden istifade 

etmiĢlerdir. 

Kasidelerde kan imgesi memduhun savaĢçılığını, kahramanlığını, amansızlığını daha iyi ifade 

edebilmek maksadıyla kullanılır. Kılıç ve hançerle anlam iliĢkisi içerisinde kullanılan kan, övgüsü 

yapılanın haĢmetinin bir ifadesidir; 

Yazdı midâd-ı dem-i kalem âhenîn ile 

‗Âlem sahîfesinde hat-ı i‘tibâr tîğ  k. 5/22 

―Kılıç, mürekkebi kandan bir kalem ile dünya sayfasına Ģeref kitabını demirden yazdı.‖ 

Ya bir kırımzı gülün âbdâr yaprağı mı 

Ya tamdı bir güle bir katre tâze kan hancer  k.4/13 

―Hançer, senin kırmızı gülünün güzel yaprağı mı yoksa güle damlayan bir damla taze kan mıdır?‖ 

Ya Ģâh-ı pence-i mercân mı ka‘r-ı de(r)yâda 

ġol avucunda kızıl kane gark olan hancer  k. 4/12 

―ġu avucunda kızıl kana bulanan hançer denizin derinliklerindeki mercanları Ģahı mıdır?‖ 

‗IĢkun vuzû‘sı kanile olduğını bilüb 

Oldı bu demde ‗âĢık-ı tâ‘at-güzâr tîg  k. 5/17 

―Kılıç aĢkın abdestinin kan ile alındığını bildiğinden son zamanlarda ibadetlerine sıkı sıkıya 

sarıldı.‖ 

ġafak didikleri her subh-dem ufukda nedür 

Siler eteğine çarh eyledikce kan hancer  k.4/4 

―Her sabah vakti ufukta Ģafak dedikleri nedir? Hançer, felek döndükçe eteğine kan siler.‖ 

Tagun kana batmıĢ cigeri pâreleridür 

Ger la‘l-i ‗akîk ola vü ger kâh-rübâdur  k. 2/28 

―Akik yakut olsun, kehribar olsun (bunlar) dağın kana batmıĢ ciğer parçacıklarıdır.‖ 

Gül gibi kan yudub ola dem-beste gonçeveĢ 

Bu dâsitâne ursa hezârân hezâr elin  k. 7/23 

―Binlerce bülbül bu destana elini dokundurmaya kalksa gül gibi kan yutar, gonca gibi sus pus 

olurlar.‖ 

Gazellerde kan imgesi âĢık sevgili iliĢkisi üzerinden iĢlenir. Kan imgesi sevgilinin âĢığa 

çektirdiklerini, âĢığın çektiği acıları, çaresizliği, periĢanlığı simgeler. ÂĢığın bağrı öyle yaralı ve 

kanlıdır ki âĢığı o hâlde görenlerin yanıp yakılmamaları imkânsızdır. Sevgiliyi gördüğü andan 

itibaren âĢık kan ağlar, sevgiliden ayrıyken sürekli kanlar yutar. Sevgilinin keskin bakıĢlarının 

kaynağı olan gözler âĢıkların kanlarıyla beslenir. ÂĢığın bağrını kanatan sevgilini ok gibi bakıĢları 

âĢığın canıyla eĢdeğerdir. Sevgilinin bakıĢları da âĢığın canına girmek için sürekli fırsat 

kollamaktadır. ÂĢığın sevgiliye verebileceği tek Ģey canıdır, diğer bir ifadeyle kanıdır, Ģair kanını 

canını sevgiliye severek feda eder. 

Sînesi yakılsa tan mıdur rebâbun hicr ile 

Bagrumun göynüklerin gördükçe kan ağlar kebâb  g.21/6 
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―Bağrımdaki yanıkları gördüğünde kebap kan ağlar; rebabın da sinesi hüzünle yanıp yakılsa ĢaĢılır 

mı?‖ 

Harf ataldan cânuma zülf ü kad ü ebrûn ile 

Ney gibi kan ağladub nâlân idüb nâl eyledün g. 69/5 

―Saçın, boyun ve kaĢlarınla canıma sataĢtığından beri; ney gibi kan ağlattın, inlettin, (boyumu) nal 

ettin.‖ 

Terk-i zehr-âlûd-ı tîründen ne kanlar yutduğum 

Sînem üzre rahnelerden âĢikâr itsem gerek   g. 70/5 

―Zehir saçan oklarını terk ettiğimden beri ne kanlar yuttuğumu göğsümdeki yarıklardan göstermem 

gerekir.‖ 

Merdüm-i çeĢmün ki kût itdün bugün kandan ana 

Cân verenlere nihâyet yok beni kandan ana  g. 10/1 

―Bugün göz bebeklerini kanla besledin; can verenlerin haddi hesabı yok, kim beni nereden 

hatırlasın.‖ 

Kan ile çıksa cigerden n‘ola peykânı ‗Atâ 

Bedene cân neyile girdise anunla çıkar   g. 29/7 

―Atâ, oklarının temrenleri ciğerden kanla çıksa ĢaĢılır mı; can bedene ne ile girdiyse onunla birlikte 

çıkar.‖ 

Âh kim kasd ideli gamzelerün cânumuza 

Göz karardurlar imiĢ kim gireler kanumuza g. 93/1 

―Yan bakıĢların canımıza kastettiğinden beri kanımıza girmek için kendilerini kaybetmiĢ hâldeler.‖ 

Ġçersem âb-ı hayvânı lebünsüz bana kan olsun 

Ġçersen sen benüm kanum su gibi nûĢ-ı cân olsun g. 84/1 

―Dudağın olmaksızın ab-ı hayat içersem bana kan olsun; sen benim kanımı içersen su gibi hayat 

kaynağın olsun.‖ 

Kan tamar tîgün ucından öldürür âdemleri 

Ten nedür ol demlere cânlar nisâr itsem gerek g. 71/4 

―Kılıcının ucundan kan damlar, bu insanı öldürür; o kanlara ten ne ki canlar feda etmek gerekir.‖ 

Sevgilinin mahallesi, çevganın ucu her zaman kanlıdır; dost meydanı âĢıkların kanıyla sürekli 

sulanır; 

Hancer-i hûn-rîz-ile yir yir ki zahm urdun bana  

Meclisünde bir benek altunlu geydürdün bana  g. 9/1 

―Kan dökücü hançerinle vücudumu yer yer yaralamakla meclisinde bir benek altınlı/elbise bana 

giydirmiĢ oldun.‖ 

La‘l-gûn olsa n‘ola kûy u ser-i çevgân-ı yâr  

Hûn-ı ‗uĢĢâk ile her dem sulanur meydân-ı dost g. 23/6 

―Sevgilinin semti ve çevganı kana boyanmıĢsa ĢaĢırmayın; dost meydanı âĢıkların kanlarıyla 

sulanır.‖ 
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Geh sunılur hûn-ı gam düĢnâm olur gâhî ‗Atâ  

Hamdülillâh eksük olmaz ‗ıĢk-ıla ihsân-ı dost  g. 23/7 

―Atâ‘ya bazen gam kanı sunulur, bazen de sövülür; Allah‘a Ģükürler olsun ki aĢk sayesinde dostun 

ihsanları eksik olmaz.‖ 

ÂĢığın en belirgin özelliklerinden birisi de sürekli kanlı gözyaĢları akıtmasıdır. GözyaĢlarındaki 

kanın kaynağı âĢığın ciğeridir. Divan Ģairi Ģiirlerinde akıttığı kanlı gözyaĢlarıyla farklı imgeler, 

yepyeni söylenmemiĢ benzetmeler bulmaya çalıĢır. Kırmızı rengin hâkim olduğu aĢağıdaki beyitte 

Ģair kanlı gözyaĢları aktığında oluĢan kanlı kabarcıkları kanlı bir nehir üzerindeki kana bulanmıĢ 

kuĢlara benzetir. ġair sevgiliye Ģiirlerini kanlı gözyaĢlarıyla yazar. GözyaĢları âĢığın elinde olmadan 

aktığından âĢığın bütün sırlarını açığa çıkarır;  

Hemân Ģol cûy-ı sürh-âb üzre benzer mürg-i sürh-âba  

YaĢum sürh-âbınun her bir habâbı aksa hûn-âmîz  g. 59/4 

―Kanlı yaĢlarımın her bir kanlı kabarcığı iĢte Ģu kanlı nehir üzerindeki hana bulanmıĢ kuĢlara 

benzer.‖ 

Hûn-ı dîdenle ‗Atâ nâmeni pâyânına yaz  

Nâme-i Ģevkdür ol dil-bere her bir gazelüm  g. 80/5 

―O güzel için yazdığım her bir gazelim birer tutkulu mektuptur. Ey Ata! Kanlı gözyaĢlarınla 

mektubunu sonuçlandır.‖  

ÂĢığın kanlı akan gözyaĢları o derece yakıcıdır ki sevgilinin semtinin köpeklerinin ayağına 

değdiğinde ayaklarında kabarcıklar oluĢuverir; 

Pây-bûs-i seg-i kûyına iriĢince yaĢum 

Kanlara batdı ayağında çıkub âbileler  g. 50/3 

―GözyaĢlarım semtinin köpeklerinin ayaklarına ulaĢtıktan sonra; ayaklarında kabarcıklar 

çıktığından kanlara battılar.‖ 

Bir kitâb eyleyeyin hâlümi hicründe tamâm 

Fasl u bâbın yazayın cümle kızıl kanlar ile  g. 89/5 

―Senden ayrıyken içinde bulunduğum durumu kitap yapayım; baĢlık ve bölümlerini kızıl kanlarımla 

yazayım.‖ 

EĢk-i gammâzum elinden nice kan ağlamıyam 

Râzumı fâĢ eyledi yolunda toprak baĢına  g. 92/2 

―Gammaz gözyaĢlarımın elinden nasıl kan ağlamayayım, toprak baĢına bütün sırlarımı yolunda 

ortaya çıkardı.‖ 

Cennetün güllerini dâmen-i zülfünde görüb 

Pür ider kanlu yaĢum güllerini dâmenüme  g. 91/6 

―Cennetin güllerini saçlarının ucunda gördüğümden kanlı yaĢlarım güllerini eteğime doldurur. 

‗Ceyhun‖ sözcüğü yapısında bulunan Farsça ‗hun‘ sözcüğünden dolayı gözyaĢları Ceyhun ırmağına 

benzetilir. Üsküplü Atâ gözyaĢlarını Ceyhun ırmağı gibi aktığını söyler; 

Gözlerüm yaĢında peyveste kaĢun ‗aksi müdām  

Ġki göz bir köpridür gûyâ ki Ceyhûn üstine  g. 94/3 
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―Akan gözyaĢlarıma yansıyan birleĢik kaĢların sürekli Ceyhun üzerindeki iki göz bir köprüdür.‖ 

ġarap rengi itibariyle kana da benzetilir. ġarabın Ġslamiyette haram olmasına karĢın vazgeçilemeyen 

bir içki olması Ģairlerin bu içeceğe ―kan olası‖ Ģeklinde bir yakıĢtırma yapmasına yol açmıĢtır; 

Hûblarla zehr olursa mey Ģekerden tatludur 

Bir Ģeker-lebsüz velî bu kan olası ağudur  g. 33/4 

ġarap zehir olsa da güzellerle içildiğinde Ģekerden tatlıdır; ancak bu kan olası bir Ģeker dudaklı 

olmazsa zehir gibidir. 

Kan içdügüme Ģehd-i lebünsüz Ģarâb acır 

Kanlu yaĢuma yüregi yanar kebâb acır  g. 45/1 

―Bal dudakların olmadan kan içtiğimde Ģarap acır; kanlı yaĢlarımı görünce kebabın yüreği yanar, 

acır.‖ 

Klasik Türk Ģiirinde kan imgesinin konu olduğu deyimlerde beyitlerde sık sık kullanılır. AĢağıdaki 

beyitlerde ‗kanına girmek, kan ağlamak, kan yağı/kan düĢmanı, kan ağlatmak bunlardan birkaçıdır; 

Gözleründür güzelüm göz göre kanuma giren 

Göze göz gerçi ki gözlense ‗ayân olmaz inen g. 82/1 

Zahm-ı sînem bana kan yagı kızıl düĢmen durur 

Dostum dil vireli agzına ĢemĢîrün senün  g. 70/4 

‗Kanına girmek‘ öldürmek ve ayartmak, bir Ģeye kapılmak, yönlendirmek, kendine bağlamak 

anlamlarıyla aĢağıdaki beyitlerde kullanılmıĢtır. 

Tîr-i müjgânunla gezlenmiĢ kemân kaĢun zihî 

Yine kimün kanına girür ki zih-gîrün senün  g. 70/5 

―Ne güzel! Yay kaĢların ok kirpiklerinle hedefe kilitlenmiĢ; atıĢ yüzüğün yine kimin kanına 

giriyor?‖ 

Câm-ı leb-i dilber ki hayâtuma sebebdür 

Kanuma girende soravarursam o lebdür  g. 47/1 

―Sevgilinin dudak kadehi varlık sebebimdir; kanıma girdiğinde sorduğum taktirde o dudaktır.‖ 

―Kan terlemek‖ deyimi zor ve sıkıntılı bir süreçten geçmek, hararet basmak anlamlarında kullanılan 

bir deyimdir. 

Tîg-i ‗uryânunı pehlûya çeken kan dirler 

Sîne-i ‗âĢıka germ-âbe-i sûzân dirler  g. 39/1 

―Çıplak bakıĢlarını göğsüne çeken kan terler; âĢığın sinesine yakıcı kaplıca derler.‖ 

Bir avuc kanın niçün ‗âĢıklarun aldun diyü 

Tîgünün çalub yüzine Ģerm-sâr itsem gerek  g. 71/3 

―Kılıç(gibi bakıĢ)larının karĢısına geçip yüzüne karĢı ―âĢıkların bir avuç kanını niçin döktün‖ 

diyerek onları utandırmam lazım.‖ 

Klasik Türk Ģiirinde kan ile Ģarap arasında kırmızı renkli olmalarından ötürü iliĢki kurulur. ĠĢret 

meclislerinin, ilahi aĢkın vazgeçilmezi olan Ģarap kan ile iliĢki kurulduğunda gam ve derdi temsil 

eder; 
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Bagrı hûn olmıĢ surâhînün içinde derdi var  

Boynını egmiĢ döker derdin acır aglar kadeh  g. 25/2 

―Sürahinin bağrı kanlanmıĢ öyle görünüyor ki içinde bir derdi var; boynunu bükmüĢ derdini 

döküyor, kadeh hâline ağlıyor.‖ 

Devr elinden bagrı hûn sohbet-be-sohbet geĢt ider  

Hak budur ki iy ‗Atâ pes ‗âĢıka benzer kadeh  g. 25/7 

―Ey Atâ! Kadeh zamanenin/meclis halkasının elinden bağrı kan olmuĢ sohbetten sohbete gezer 

dolaĢır; gerçek Ģu ki Ģimdi tam bir âĢık olmuĢ.‖ 

Sonuç 

Klasik Türk edebiyatı Ģairi olarak Üsküplü Atâ kan imgesinin çağrıĢım gücünden Ģiirlerinde istifade 

etmiĢtir. Kan denince öncelikle kırmızılık ve hayati sıvı akla gelmektedir. Beyitlerde de kan‘ın bu 

çağrıĢımlarından faydalanılmıĢtır. Kan imgesinin insan zihninde uyandırdığı heyecan ve düĢünceler 

âĢık sevgili iliĢkisi çerçevesinde gazellerde iĢlenmiĢtir. Gazellerde kan imgesinin âĢığın 

bedenindeki yaralar, kanlı ciğeri, kanlı gözyaĢları, sevgilinin kılıç gibi bakıĢları, ok kirpikleri, Ģarap 

imgeleriyle kırmızı rengi ve hayat kaynağı olması bakımından bir arada kullanıldığı görülmektedir. 

Kasidelerde ise memduhun savaĢçı kiĢiliğini, din düĢmanlarına karĢı amansızlığını daha iyi 

vurgulamak için kılıç, hançer gibi savaĢ unsurlarıyla çeĢitli anlam iliĢkileri içerisinde kullanılmıĢtır. 
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ONLINE EĞĠTĠMLE ĠLGĠLĠ SON GELĠġMELER 

 

Dr.Öğr. Üyesi Bülent DÖġ 
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ÖZET 

Günümüzde Ġnternetin, bilgisayarın, cep telefonunun olmadığı yer hemen hemen yok gibidir. 

Eğitim kurumları da Ġnternet üzerinden değiĢik araç gereçlerle öğrencilere ulaĢmakta, öğretim 

faaliyetlerini sürdürmeye çalıĢmaktadırlar. GeliĢmiĢ ülkelerde online eğitimin yaygınlığı, niteliği, 

verimliliği giderek artmaktadır. Önceleri fazla dikkate alınmayan online eğitim gelecekte artırılmıĢ 

gerçeklik, sanal gerçeklik gibi uygulamalarla daha fazla hayatımıza girecektir. Bu amaçla bu 

çalıĢmada Amerika BirleĢik Devletlerinde 2018 Kasım ayında yayınlanan online eğitime iliĢkin 

rapor analiz edilerek online eğitimle ilgili son geliĢmelerin okuyuculara aktarılması planlanmıĢtır. 

Online eğitime iliĢkin son yapılan raporlar genellikle geleceğe yönelik tahminlerde bulunmamızı 

sağlayan, insanların gelecekte online eğitimle ilgili tutumlarını anlamamıza yardım edecektir. Bu 

rapora göre online eğitim veren akademisyenlerin sayısında son 5 yılda  %15 lik bir artıĢ 

yaĢanmıĢtır. Akademeisyenlerin %90‘ı online derslerin üretilmesinde aktif olarak yera aldıklarını 

belirtmiĢlerdir. Akademisyenlerin %70 i online eğitim vermenin öğretimsel becerilerini artırdığını 

ifade etmiĢtir. Akademisyenlerin büyük çoğunluğu online eğitimin kaliteyi düĢürmeden daha az 

maliyetli olduğu konsuunda hemfikirdirler. Bununla birlikte akademisyenlerin çoğunluğu yüz yüze 

eğitimin online eğitimden daha etkili olduğunu belirtmektedirler, ancak öğrencilerle iletiĢimde, not 

vermede onlien eğitimin yüz yüze eğitim kadar etkili olduğunu belirtmektedirler.      

Anahtar Kelimeler: Online eğitim, üniversiteler, yüz yüze eğitim 

GĠRĠġ 

Online eğitim geleneksel eğitimi geliĢtirmenin yanında eğitim modelini tamamen değiĢtirecek bir 

potansiyele sahiptir. Ġnternet teknolojilerinin geliĢmesiyle birlikte geleneksel olmayan öğrenme 

modellerinde bir artıĢ yaĢanmaktadır. Bu artıĢ ilk, orta ve yükseköğrenim kurumlarının yanında, 

devlet ve askeri kurum ve kuruluĢlarında da görülmektedir (Bonk ve Graham, 2006).  2000 yılında 

Amerika‗da ilk, orta ve lise seviyesinde yaklaĢık 45.000 öğrenci en az bir dersi online alırken 

(Allen ve Seaman, 2003), bu rakam 2010 yılında 4 milyona çıkmıĢtır (Allen ve Seaman, 2011). 

Ülkemizdeki açık öğretime benzer evde okul sisteminde 1999 yılında Amerika‗da 800.000 öğrenci 

eğitim görürken, bu rakam online öğrenme olanaklarının ve sanal okul ve kursların artmasıyla 2011 

yılında kabaca 2 milyona ulaĢmıĢtır (Horn ve Staker, 2011: 1). Online öğrenme elektronik temelli 

araçalrla verilen eğitimlerin %80 içeriğinin veya fazlasının online olarak verildiği, %30-79 arası 

içeriğin verildiği ise blended (HarmanlanmıĢ) öğrenme denmektedir (Resim 1). Online öğrenmede 

yüz yüze eğiti yoktur, sadece sınavlar yüz yüze yapılmakatdır, ancak bazı online öğrenme 

derslerinde sınavlar da online yapılmaktadır. Bu sınavlarda web cam temelli gözetmenlikler 

yapılmaktadır. Blended öğrenmede ise içeriğin önemli bir kısmı online verilirken, yüz yüze 

eğitimler de yapılmakatdır. Yüz yüze kısımda daha çok derinlemesine tartıĢmalar, alıĢtırmalar ve 

sınavlar yapılmaktadır.   
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Resim 1. Öğrenme modelleri (Allen ve Seaman, 2011) 

 

Öğrenme yıllar geçtikçe evrim geçirmekte ve öğretmenler de öğretim uygulamalarında daha çok 

teknolojiden faydalanmakta ve öğrenme yönetim sistemlerini (ÖYS) kullanmaktadırlar. ÖYS  

online etkinliklerin, e-öğrenme programlarının ve eğitim içeriklerinin raporlanması, izlenmesi, 

belgelendirilmesi ve yönetilmesi için kullanılan bir uygulamadır. Öğrenme yönetim sistemleri ile 

okullar hem öğrencilere online eğitim imkanı sunmakta hem de öğrenciler, öğretmenler ve dersler 

ile ilgili birçok kaydı ÖYS‗ler aracılığıyla tutmaktadırlar. Bu sistemlerin kurulumu ve kullanımı 

kolay olmakla birlikte birçok eğitimler ve seminerler aracılığıyla hem öğretmenler hem de 

öğrenciler bu sistemleri kullanmayı öğrenmektedirler. Moodle, Edmodo ve Blackboard Ģu anda 

ÖYS endüstrisindeki en büyük isimlerdir. Moodle ve Edmodo daha çok akademik olarak 

kullanılmakta iken, Blackboard hem akademik hem de endüstriyel olarak ticari faaliyetlerde de 

kullanılmaktadır (DöĢ, 2014). 

YÖNTEM 

Bu araĢtırmada Inside Higher Ed Ģirketi tarafından GALLUP araĢtırma Ģirketine yaptırılan ―2018 

Fakültelerin Teknolojiye ĠliĢkin Tutumları‖ adlı rapor doküman incelemesi ile incelenmiĢtir. 

Doküman inceleme araĢtırmada hedeflenen olgu veya olaylar hakkında bilgi içeren yazılı 

materyallerin analizini kapsar. Doküman incelemesi, bir araĢtırma problemi hakkında belirli zaman 

dilimi içerisinde üretilen dokümanlar ya da ilgili konuda birden fazla kaynak tarafından ve değiĢik 

aralıklarla üretilmiĢ dokümanların geniĢ bir zaman dilimine dayalı analizini olanaklı kılmaktadır 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2000, s.140-143). 

BULGULAR 

Bu kısımda içerik analizi yapılan raporun bölümlerinde elde edilen bulguların önemli yerleri ele 

alınmıĢ ve bölüm böüm bulgular yer almıĢtır. 

Ders Tasarımı 

AraĢtırmaya katılan öğretim üyelerinin büyük çoğunluğu online ve yüz yüze derslerin tasarımını 

kendilerinin yaptığını belirtmiĢlerdir. Ancak kendi derslerini tasarlayanların %45 i online ve 

blended dersleri tasarlamak için mesleki geliĢim eğitimleri aldıklarını, %25 i öğretim tasarımcısı ile 

derslerini gözden geçirdiklerini, %22 si ise öğretim tasarımcısı ile yüz tüze ders planladıklarını ya 

da gözden geçirdiklerini ifade etmiĢlerdir. 

Online eğitim veren öğretim üyelerinin yaklaĢık %70 i online ders tasarımı ile ilgili eğitimler 

aldıklarını, %44 ü ise online ders oluĢturmak ya da gözden geçirmek için öğretim tasarımcısı ile 

çalıĢtıklaırnı belirtmiĢlerdir. Öğretim tasarımcıları ile çalıĢan öğretim üyelerinin %93 ü, öğretim 

tasarımcısı ile tecrübelerinin olumlu olduğunu, %70 i ise öğretim tasarımcısı ile iĢ yapmanın 

derslerinin kalitesini artırdığını ifade etmiĢlerdir. Öğretim üyelerinin %75 i öğretim tasarımcılarının 
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eğitimle ilgili teknolojilerinasıl derslere entegre edeceklerini öğrettiklerini belirtmiĢlerdir. Ayrıca 

katılımcıların %65 i öğretim tasarımcılarının öğrencileri derse katmanın püf noktalarını kendilerine 

anlattıklaırnı belirtmiĢlerdir.  

Teknoloji Kullanımı 

AraĢtırmaya katılan öğretim üyelerine eğitim teknolojilerini kullanıp kullanmadıkları da 

sorulmuĢtur. Katılımcıların %33 ü yen çıkan teknolojileri hemen kullandıklaırnı, %55 i arkadaĢları 

kullanırsa ve yararına inanırlarsa, %12 si ise eğitim teknolojilerii kullanmadıklarını ifade 

etmiĢlerdir. Eğitim teknolojilerini kullanırken ne kadar rahat oldukları sorusuna ise %32 si, eğitim 

teknolojilerini kullanırken çok rahat olduklarını, %43 ü orta derecede rahat olduklarını ve %11 i ise 

eğitim teknolojisi kullanmanın kendisini rahat hissettirmediğini belirtmiĢtir. Eğitim teknolojilerini 

artırarak kullanmaya karĢı çıkan öğretim üyeleri neden olarak yüz yüze verilen eğitimin online ya 

da blended öğrenmeden daha etkili olduğu görüĢünü kabul etmeleridir. Daha önce online ders veren 

öğretim üyeleri öğrenme yönetim sistemlerini kullanmada daha önce online ders vermeyen öğretim 

üyelerine göre daha olumludur.  

Online eğitime iliĢkin tutum 

Online eğitime iliĢkin tutumlarda  dijital öğrenme liderlerinin %75 i online derslerin yüz yüze 

verilen derslerle aynı etkiye sahip olduğunu belirtmektedirler. Ancak öğretim üyelerinin %30 u 

online eğitimin yüzyüze eğitimler aynı öğrenme etkisine sahip olduğunu ifade ederken, %36 sı aynı 

etkiye sahip olmadığını, yüz yüze eğitimin daha etkili olduğunu ifade etmektedir. Öğretim 

üyelerinin %43 ü online eğitimin kendi derslerinde  etkili olmayacağını, %35 ise olabileceğini 

düĢünmektedirler. Online eğitime iliĢkin tutumlarda daha önce online ders veren öğretim üyelerinin 

vermeyenlere göre daha olumlu tutumlara sahip olduklarını görülmektedir. Online eğitim verenlerin 

%58 online eğitimin yüz yüze eğitimle aynı etkiye sahip olduğunu belirtmektedirler. 

Öğretimüyelerinin %87 si online eğitimin yüz yüze eğitimdeki gibi öğrencilerle etkileĢimde daha az 

etkili olduğunu, %80 i ise zayıf öğrencilere ulaĢmada online eğitimin yüz yüze eğitimden daha kötü 

olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Fakülte Desteği 

AraĢtırmaya katılan öğretim üyelerinin %53 ü fakültelerinin online eğitim için teknik altyapı desteği 

verdiğini belirtmektedir. Katılımcıların %62 si fakültelerinin online eğitim için ekonomik desteği ve 

teĢviklerini yeterli bulmamaktadır. Dijital liderler fakültelerinin online eğitimde öğretim desteği 

olarak (%81), online içerik oluĢturma (%78) da destek verdiğini belirtmektedir. 

SONUÇ VE TARTIġMA 

Bu araĢtırmanın sonucunda online ya da blended ders veren Öğretim üyelerinin sayısının gittikçe 

artmakta olduğudur. 2013 de %30 olan online eğitim veren öğretim  üyeleri oranı, Ģu anda %44 

olmuĢtur. Online ders veren öğretim üyelerinin %89 u derslerin dijital içeriklerinin hazırlanmasında 

rol aldıklarını belirtmiĢlerdir. AraĢtırmaya aktılanların sadece %25 i online ya da blended ders 

tasarımı için öğretim tasarımcıların yararlandıklarını ifade etmiĢlerdir. AraĢtırmaya katılan 

katılımcıların%70 i öğretim tasarımcıları ile çalıĢmalarının derslerinin niteliğini artırdığını ifade 

etmiĢlerdir. Online ders veren öğretim üyelerinin %70 i bu Ģekilde ders vermenin öğretim 

tecrübelerini artırdığını ifade etmiĢlerdir. Online ders veren öğretim üyelerinin %85 i kurumları 

tarafından sağlanan ―Öğrenme Yönetim Sistemleri ‖ni kullandıklarını, %70 i notları bu sisteme 

kaydettiklerini, %42 si ders kitabı ve okunması gereken kaynakları bu sisteme yüklediklerini, ve 

%32 si öğrenci devamsızlığını buradan takip ettiklerini belirtmiĢlerdir. Öğretim üyelerinin 

çoğunluğu yüz yüze eğitimin dersin hedeflerini gerçekleĢtirmede online eğitimden daha etkili 

olduğunu ancak notlandırma ve öğrencilerle ileitĢimde online eğitimin daha etkili olduğunu 

belirtmiĢlerdir. 
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Sonuç olarak online ve bledend eğitim geleceğin yıkıcı yenilikleri olarak karĢımıza çıkabilecek 

potansiyele sahip yeni öğrenme- öğretme ortamları olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu yeniliklerin 

yakından takip edilerek ileride ihtiyaç duyulabilecek insan gücü, araç-gereç geliĢtirme ve insanları 

bu yeni öğrenme ortamlarına hazır hale getirmeye yönelik çalıĢmaların yapılması önemli 

görülmektedir.   
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARININ 

ĠNCELENMESĠ 

 

Dr.Öğr. Üyesi Bülent DÖġ 

Gaziantep Üniversitesi, bdos@gantep.edu.tr 

 

ÖZET 

Gelecekte öğretmenlik yapacak, birçok öğrenci yetiĢtirecek öğretmen adaylarının ders çalıĢma 

alıĢkanlıklarının incelenmesi profesyonel geliĢimleri açısından önemli görülmektedir. Sistemli ve 

verimli ders çalıĢma alıĢkanlığına sahip öğrencilerin hem üniversitedeki derslerinde hem de 

gelecekte mesleklerini yaparken baĢarılı olacakları öngörülebilir. Bu nedenle bu araĢtırmada 

üniversite öğrencilerinin ders çalıĢma alıĢkanlıklarının incelenmesi ve ortaya çıkarılması 

amaçlanmıĢtır. AraĢtırma eğitim fakültesinde okuyan yaklaĢık 60 öğrenci ile gerçekleĢtirilecektir. 

Öğrencilere normal günlerde günlük derslerine nasıl çalıĢtıkları, vize ve final sınavlarına nasıl 

çalıĢtıkları, ödevlerini nasıl yaptıkları, dersleri dıĢında kendilerini geliĢtirmek için nasıl araĢtırma 

yaptıkları sorulacaktır. Ayrıca öğrencilere verimli ders çalıĢıp çalıĢmadıkları, bunların nedenleri ve 

çözüm önerileri de sorulacaktır. Elde edilen veriler içerik analizi ile incelenecek, kodlar ve temalar 

çıkarılarak öğrencilerin ders çalıĢma alıĢkanlıklarının ortaya çıkarılması sağlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, ders çalıĢma teknikleri, verimli çalıĢma 

GĠRĠġ 

Etkili öğrenme ve ders çalıĢma becerileri eğitim kademelerinin her seviyesinde önemli olarak 

görülen ve öğrencilerin akademik baĢarılarını doğrudan etkileyen faktörlerin baĢında gelmektedir 

(Özbey, 2007). Lise ve üniversite öğrencilerinin akademik baĢarılarını etkileyen en önemli faktör 

olarak öğrencilerin ders çalıĢma becerilerinin olmaması olarak gösterilmektedir (Tümkaya ve Bal, 

2006). Ders çalıĢma alıĢkanlıklarını kimi zaman birey kendi kendine kazanırken, kimi zaman da çok 

çeĢitli dıĢ etmenler yoluyla edinmektedir. Bu alıĢkanlıklar kimi zaman doğru ve etkin bir Ģekilde 

ders çalıĢmaya yol açarken, kimi zaman da öğrenciyi sıkmakta, ders çalıĢmaktan kaçınmasına yol 

açmaktadır (SarıbaĢ ve Akay, 2017). Öğretmen adaylarının ders çalıĢma stilleri veya yaklaĢımları 

ileride yetiĢtiricekleri öğrencilerin niteliğini de belirlemektedir. Okullar öğrencilerin etkili ve 

verimli ders çalıĢma alıĢkanlıklarının kazandığı yer olmalıdır (Erdamar ve Koç, 2010). Etkili ve 

verimli ders çalıĢma becerilerini okullar küçük yaĢlardan itibaren kazandırmadığı taktirde 

öğrencilerin ilerleyen zamanlarda bu beceriyi kazanmaları zor olmakatdır. Bazı öğrencilerin kendi 

karakterleri sonucu bu beceriyi kazandıkları söylenebilir ancak çoğu öğrencinin bu beceriyi 

kazanamadığı görülmektedir. Ders çalıĢma alıĢkanlıklarını kimi zaman birey kendi kendine 

kazanırken, kimi zaman da çok çeĢitli dıĢ etmenler yoluyla edinmektedir. Bu alıĢkanlıklar kimi 

zaman doğru ve etkin bir Ģekilde ders çalıĢmaya yol açarken, kimi zaman da öğrenciyi sıkmakta, 

ders çalıĢmaktan kaçınmasına yol açmaktadır (SarıbaĢ ve Akay, 2017). Bazı çalıĢmalarda 

üniveristede okuyan öğrencilerin dahi etkili ve verimli des çalıĢma alıĢkanlığı kazanmadığı 

belirtilmektedir (Erdamar ve Koç, 2010). Akademik baĢarı ile etkili ve verimli des çalıĢma arasında 

iliĢki olduğu söylenmeketedir. Durukan ve Yiğit  (2015) tarafından yapılan araĢtırmada akademik 

baĢarı ile ders çalıĢmaya baĢlama ve sürdürme, bilinçli ders çalıĢma ve derse katılım, not tutma, 

okuma alıĢkanlıkları, teknikleri ve sınavlara hazırlanma, ödev yapma ve öğrenilenleri tekrar etme 

alt boyutları arasında iliĢkinin varlığı belirlenmiĢtir. Ayrıca öğrencilerin akademik baĢarılarının 

yüksek olmasının derslere düzenli olarak katılıp not tutmalarına, ödevlerini düzenli bir Ģekilde 

yapmalarına ve öğrendiklerini düzenli olarak tekrar etmelerine bağlı olduğu da söylenebilir. Etkili 

ve verimli ders çalıĢma derken öğrenciler genellikle derslerine düzenli olarak çalıĢmanın yanında, 

ödevlere çalıĢma, vize ve finallere çalıĢma ve kiĢisel geliĢime yönelik çalıĢma olarak ele alınabilir.  

 

mailto:bdos@gantep.edu.tr
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YÖNTEM 

Bu araĢtırma bir üniversitenin eğitim fakültesinde okuyan 60 öğrenci ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %70 i kadın, %30 u erkektir. Katılımcıların yaĢ ortalaması ise 19,8 

dir. Katılımcılara günlük olarak ne kadar ders çalıĢtıkları, nasıl ders çalıĢtıkları, vize-finallere nasıl 

ve ne zaman ders çalıĢtıkları, ödevlerini ne zaman ve nereden çalıĢtıkları, dersi esnasında not tutup 

tumadıkları ve kiĢisel geliĢimleri için ek olarak çalıĢma yapıp yapmadıkları sorulmuĢtur. Veriler 

yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu ile toplanmıĢtır. Veriler betimsel analiz yapılarak 

çözümlenmiĢtir. Her bir soru bir tema olarak ele alınmıĢtır. Her temanın altında toplanan kodlar 

araĢtırmacı ile aynı bilgiye ve tecrübeye sahip baĢka bir uzmanla kodlanmıĢ ve kodlayıcı 

tutarlılığına bakılmıĢtır. Tutarlılığın %90 ve üzeri olmasına önem verilmiĢtir.   

BULGULAR 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %70 i kadın, %30 u erkektir. Katılımcıların yaĢ ortalaması 19.8 

dir.  Katılımcılara günlük olarak ders çalıĢıp çalıĢmadıkları sorulmuĢtur. Katılımcıların %63ü 

günlük olarak ders çalıĢmadıklarını, %37 si ise günlük olarak ders çalıĢtıklarını belirtmiĢlerdir 

(Tablo 1) 

ġekil 1. Günlük ders çalıĢma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katılımcıların üçte ikisi günlük olarak ders çalıĢmadıklarını, üçte biri ise günlük olarak düzenli ders 

çalıĢtıklarını,  ders çalıĢanların büyük çoğunluğu ders tekrarı yaptıklarını ve o dersle ilgili not 

çıkardıklarını ifade etmiĢlerdir. Katılımcılar ortalama olarak 0-2 saat arası çalıĢtıklarını 

belirtmektedirler. 

Katılımcılara vize ve finallere nasıl çalıĢtıkları sorulmuĢ ve sonuçlar aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 

Tablo 1. Vize ve finallere çalıĢma 

Ders çalıĢma Frekans Yüzde 

Vize haftası 10 %30 

Son gün 6 %20 

Vizeden bir hafta önce 5 %15 

Vizeden iki hafta önce 3 %10 

 

Tabloda görüldüğü gibi öğrencilerin çoğu ya vize haftası ders çalıĢmaya baĢlıyorlar ya da son gün 

çalıĢmaktadırlar. En erken çalıĢanlar da sınavlardan iki hafta önce çalıĢmaya baĢladıklarını ifade 

etmektedirler. Ders çalıĢtığını belirtenlerin çoğu en çoktan en aza sırasıyla çıkardıkları notlardan, 

kaynak kitaptan, slaytlardan ve internetten çalıĢtıklarını ifade etmiĢlerdir. Öğrencilerin ödevlerini 

nasıl yaptıkları ile ilgili elde eidlen veriler aĢağıdaki tabloda sunulmuĢtur. 

 

63% 

37% 

Ders Çalışma 

Çalışmıyorum Çalışıyorum
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Tablo 2. Ödev yapma 

Kaynak Yüzde Zaman Yüzde 

Ġnternet % 66 Son gün  %20 

Kaynak Kitap %10 Günü gününe %10 

  Hafta sonu %15 

 

Tabloda görüldüğü gibi öğrencilerin büyük çoğunluğu ödevlerini Ġnternet üzerinde araĢtırma 

yaparak tamamlamaktadır. Çok az bir kısmı kaynak kitabı kullanmaktadır. Zaman olarak 

bakıldığında ise bu soruya cevap veren katılımcıların %20 si son gün yaptığını, %15 i hafta sonu 

yaptığını ve %10 u ise günlük olarak ödevlerini tamamladığını ifade etmiĢtir. 

Öğrencilere ayrıca dersi dinlerken not tutup tutmadıkları sorulmuĢtur. Not tutma ile ilgili veriler 

aĢağıda verilmiĢtir. 

Tablo 3. Derste not tutma 

Ders Yüzde 

Derste not tutarım % 55 

Dersi çok iyi dinlerim ama not tutmam %35 

Derste uyumazsam dinlerim %10 

 

Tabloda görüldüğü gibi katılımcıların %55 i derste düzenli not tuttuklarını, %35 i dersi iyi 

dinlediklerini ancak not tutmadıklarını ve %10 u ise eğer derste uyumazlarsa dersi dinlediklerini 

beyan etmiĢlerdir. Son olarak öğrencilere kendilerini geliĢtirmek için neler yaptıkları sorulmuĢtur. 

Tablo 4. KiĢisel geliĢim 

KiĢisel geliĢim Yüzde 

Kitap okurum %80 

Kitap ve Ġnternet %20 

 

Tabloda görüldüğü gibi öğrencilerin %80 i kendi geliĢimleri için kitap okuduklarını ve %20 si ise 

hem kitap okuduklarını hem de Ġnternetten okumalar yaparak ve video izleyerek kendilerini 

geliĢtirdiklerini ifade etmiĢlerdir. 

SONUÇ VE TARTIġMA 

AraĢtırma sonucunda katılımcıların %63‘ünün günlük olarak ders çalıĢmadığı ortaya çıkmıĢtır. %37 

si ise günlük düzenli Ģekilde ders çalıĢtıklarını ifade etmiĢlerdir. Düzenli ders çalıĢtıklarını söyleyen 

katılımcılar genellikle 0-2 saat arasında ders çalıĢtıklarını belirtmiĢlerdir. Akademik baĢarı için 

günlük düzenli ders çalıĢmanın önemi ortadayken (SarıbaĢ ve Akay, 2017), katılımcı öğrecnilerin 

üçte ikisinin düzenli ders çalıĢmaması, daha önce de düzenli ders çalıĢma alıĢkanlığı 

kazanmadıklarının bir göstergesi olabilir. Vize ve finallere nasıl çalıĢtıkları sorulduğunda ise 

öğrencilerin %30 u vize ya da final haftası ders çalıĢtıklarını, %20 si ise son gün çalıĢtıklarını ifade 

etmektedirler. Görüldüğü gibi vize haftası ya da son gün derslere çalıĢmak demek, sorumlu olunan 

konuların ezberlenmesi demektir çünkü kısa zamanda çok fazla ders ancak ezberlemekle hatırda 

tutulabilir. Bu da ezberci eğitim anlayıĢının aslında sadece öğretmenler tarafından değil, öğrenciler 

tarafından da hala devam ettirildiğini, ezberci anlayıĢa karĢı olduğunu söyleyen örğecnilerin de 

ezber yaparak baĢarılı olmak istediklerini gösteren ilginç bir ironidir. Vize ve finallerden bir ya da 

iki hafta önce ders çalıĢmaya baĢladığını ifade eden öğrenciler diğer gruplara göre daha düzenli ve 

sistemli çalıĢan öğrenciler olarak kabul edilebilir. Öğrencilerin ödevleri ne zaman ve nereden 

yaptıkları sorulduğunda öğrencilerin %66 sı ödevleri Ġnternetten yaptıklarını ifade etmiĢlerdir. %10 

u ise kaynak kitaptan yararlandıklarını belirtmiĢtir. Öğrencilerin ödevleri Ġnternetten yapması, hem 
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kopyala yapıĢtır Ģeklinde daha çabuk olması, hem anahtar kelimelerle arama motorlarında aranılan 

konuların daha kolay bulunması olabilir. Ayrıca Ġneternette slayt, konu anlatımı, video, resim ve 

alıĢtırma olması örğencilerin ilgilerini daha çok çekiyor olabilir. Ödevlerin ne zaman yapıldığı 

soruldğunda ise öğrencilerin %20 si son gün, %10 u günü gününe ve %15 i ise haftasonu 

yaptıklarını belirtmiĢtir. Bu bilgiler ıĢığında öğrencilerin ödevleri en kolay en hızlı bir Ģekilde son 

dakika yaptıkları sonucuna ulaĢılabilir. Öğrencilerin akademeik geliĢimleri için önemli olan 

ödevlerin öğrenciler tarafından çok öenmsenmemesi, üniversitede bile ödev mi yapılır anlayıĢı 

akademik geliĢimlerine zarar verdiği düĢünülebilir. Derste not tutma ile ilgili örğencilerin %55 i 

derste not tuttuğunu ifade etmiĢtir, derste not tutma öğrencilerin dersi daha iyi dinlemelerine, 

anlatılanları daha iyi anlamalarına ve hatırda tutmalarına ve sınavlarda daha baĢarılı olmalarına 

neden olmaktadır. Öğrencilere kiĢisel geliĢimleri ile ilgili ne yaptıkalrı sorulduğunda %80 i kitap 

okuduğunu ve %20 si ise  hem kitap okuduğunu hem de Ġnternet kaynaklarından kendisini 

geliĢtirmeye yönelikd ersler dinlediğini, videolar izlediğini belirtmiĢtir. 
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ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN GÖZÜNDEN BAġARISIZLIĞIN NEDENLERĠ 

 

Dr.Öğr. Üyesi Bülent DÖġ 

Gaziantep Üniversitesi, bdos@gantep.edu.tr 

 

ÖZET 

Öğrencilerin akademik baĢarısızlıkları birçok eğitim araĢtırmacısının, eğitim politikacılarının, 

öğretmenlerin ya da velilerin dikkatini çekmektedir. Öğrencilerin akademik baĢarısızlıkları birçok 

farklı Ģekilde araĢtırılmaktadır. Deneysel yöntemlerle, iliĢkisel tarama yöntemleriyle, nedensel 

karĢılaĢtırma ya da durum çalıĢmalarıyla baĢarısızlık nedenleri araĢtırılmaktadır. Ancak bugüne 

kadar öğrencilere neden baĢarısız oldukları çok az sorulmuĢtur. Aslında baĢarısız olan öğrencilere 

ya da baĢarılı öğrencilere neden akademik yönden baĢarısız oldukları sorulmalı, böylece ilk elden 

veriler elde edilerek sorunların kökenine inilmelidir. Bu amaçla bu çalıĢmada üniversite birinci ve 

ikinci sınıf öğrencilerine baĢarısız olup olmadıkları, baĢarısız iseler neden baĢarısız oldukları, 

baĢarısızlığa neden olan etkenler, baĢarılı olanlara da neden baĢarılı oldukları sorulacaktır. Böylece 

doğrudan öğrencilerden elde edilen verilerle akademik baĢarısızlıkların nedenlerinin ortaya 

konulması daha anlamlı olacaktır. AraĢtırmaya yaklaĢık 50 öğrencinin katılması beklenmektedir. 

Veriler yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu ile elde edilecek ve içerik analizi ile kodlar ve temalar 

çıkarılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, akademik baĢarı, baĢarısızlık 

GĠRĠġ 

Akademik baĢarı verimli ve üretken iĢgücünün oluĢmasında en önemli faktörlerden birisidir 

(Keskin ve Sezgin, 2009). Akademik baĢarı üniversitede okuyan öğrencilerin elde etmeleri gereken 

bilgi, beceri ve tutumlardır. Bu bilgi beceri ve tutumların geliĢtirilmesi hem birey açısından, hem de 

toplum açısından geliĢmenin en önemli etkenlerinden birisidir. Akademeik baĢarısızlığın nedenleri 

olarak öğrencilerde görülen motivasyon eksikliği, düĢük hazırbulunuĢluk düzeyi, ders çalıĢma 

tekniklerinin bilinmemesi, bireysel ve aileden kaynaklı sorunlar ve yaĢanılan çevre olarak 

gösterilmektedir ( McCoach ve Siegle, 2003 ). Günümüzde birçok üniversite öğrencisi 

baĢarısızlık problemi yaĢamaktadır. Üniversitede öğrenciler baĢarısız olarak, ya alttan ders 

almaktalar, ya sınıfta kalmaktalar, ya da derslerin çoğundan baĢarısız olunca bölüm değiĢtirmekte 

ya da üniversite eğitimlerini yarıda bırakmaktadırlar. Üniversitede alınan eğitim çok önemlidir ve 

kiĢinin mesleki geliĢiminde önemli bir role sahiptir. Ancak bir çok kiĢi eğitim kurumlarında alınan 

eğitimlerin yetersiz olduğunu düĢünmektedir. Eğitim bir sistem olarak ele alındığında akademik 

baĢarıyla alakalı paydaĢların öğretmen, öğrenci ve aile olduğu görülmektedir. Bu üç paydaĢ 

arasında üniversite eğitimi ele alındığında  en önemli etkiye sahip paydaĢ öğrencinin kendisidir. 

Çünkü öğrenci üniversite eğitimi süresinde ailesinden uzakta, ya da aile öğrenciye fazla 

müdahalede bulunmamaktadır. Çünkü üniversite öğrencisi artık çocuk değil yetiĢkindir ve kendi 

kararlarını kendisi alabilmektedir. Bu nedenle aile etkisi sadece çocuğun üniversite ve bölüm 

seçmede daha çok etkili olmaktadır. Öğrencilerden kaynaklanana akademik baĢarısızlık nedenlerine 

bakıldığında öğrencinin derslere devamı, öğrencinin derslere yönelik motivasyonu, derslere yönelik 

olumlu tutumu, çalıĢma alıĢkanlıkları, hedef belirleme, azimli olma ve özdüzenleme davranıĢlarına 

sahip olması öne çıkmaktadır (Akbaba-Altun, 2009; Topçu ve Uzundumlu, 2012). Öğrencilerin 

dıĢında öğretmenlerden ve sistemden kaynaklı baĢarısızlık nedneleri de vardır. Akbaba‐ Altun 

(2009) tarafından yapılan araĢtırmada ise, öğrenci baĢarısızlıklarının nedenleri arasında okul, 

öğretmen ve programla ilgili sorunların olduğu belirlenmiĢtir. Yapıcı (2003) tarafından yapılan 

araĢtırmada, öğrencilerinin baĢarısızlıklarını yükledikleri nedenler arasında, öğretim elemanlarının 

politik görüĢ  ayrılığı gütmeleri, üniversitenin alt yapı yetersizliği ve yönetimdeki güçlüklerin 

olduğu ortaya çıkmıĢtır. Öğretmenler öğrenci baĢarısında öğrenci dıĢındaki en büyük etkiye sahip 
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paydaĢlar olarak öne çıkmaktadır. Nitelikli bir eğitimden geçmeyen bir kiĢi nitelikli bir birey 

olamaz düsturunca, baĢarılı öğrencilerin baĢarısız öğrencilerden daha çok öğretmenlerinden 

faydalandıkları ortaya çıkmıĢtır (Yıldırım, 1998). Öğretmen dıĢında sistemden kaynaklanan 

sorunlar da akademik baĢarısızlıklara yol açmakatdır. Örneğin eğitim programlarının yaĢama 

yönelik olmaması, eğitim programlarını sürekli değiĢmesi, okul ortamalrının ve anlayıĢının 

keĢfetmeden çok ezberciliğe yönelik olması, okulalrda öğrenilen bilgilerin hemen unutulması 

akademik baaĢrısızlıklara dolaylı olarak da olsa neden olmakatdır. Bu araĢtırmada üniversite 

öğrencilerine akadmeik baĢrısızlıklarına neden olna etmenler sorulmuĢtur. Bunun amacı bu tür 

sorunların tespit edilerek önlieyici politikarın geliĢtirilmesine küçük bir katkı sağlamaktır. 

YÖNTEM 

 Bu araĢtırma bir üniversitenin eğitim fakültesinde okuyan 50 öğrenci ile yapılmıĢtır. AraĢtırmaya 

36 kadın, 14 erkek katılmıĢtır. AraĢtırmaya aktılan öğrencilerin yaĢ ortalaması 19,18 dir. Veriler 

açık uçlü sorular ile toplanmıĢtır. AraĢtırmada örğencilere akadmeik olarak baĢarısızlıklarına neden 

olan etkenler sorulmuĢtur. Bu nednelerin neden akademik baĢrısızlıklaırna yol açtıkları açıklamaları 

istenmiĢtir. Veriler içerik analizi yöntemiyle kodlar çıkarılarak analiz edilmiĢtir. Daha sonra 

çıakrılan bu kodlar temalar altında birleĢltirilmiĢtir. Verileri araĢtırmacı dıĢında araĢtırmacı ile aynı 

düzeyde baĢka bir eğitim bilimleri uzmanı da kodlamıĢ ve kodlayıcı tutarlılığına bakılmıĢtır. 

Tutarlılığın %90 ve üzeri olmasına dfikakt edilmiĢtir. 

BULGULAR 

AraĢtırmaya  eğitim fakültesinden 50 birinci sınıf öğrencisi katılmıĢtır. Öğrencilerin %78 i kadın, 

%22 si ise erkektir. Katılımcıların yaĢ ortalaması 19,18 dir. AraĢtırmaya katılan öğrencilere 

üniversite öğrencilerinin neden baĢarısız olduğu sorulmuĢtur. Katılımcılardan elde edilen veriler 

içerik analizi ile çözümlenmiĢtir. Veriler aĢağıdaki tabloda sunulmuĢtur. 

Tablo 1. BaĢarısızlık nedenleri 

Bireysel nedenler Sistemsel nedenler Diğer nedenler 

 Ders çalıĢma stratejilerinin 

bilinmemesi (%30) 

 Öğrencilerin düzenli ders 

çalıĢmaması (%15) 

 Ġstenilmeyen bölümde 

okumak (%20) 

 Öğrencilerin üniversiteyi 

gezip eğlenme yeri zannetmesi 

(%10) 

 Ġlkokul, ortaokul ve 

lisede alınan yetersiz eğitim (% 

45) 

 Eğitim programlarının 

sürekli değiĢmesi (%10) 

 Teorik eğitimin çok, 

uygulamanın az verilmesi (%10) 

 Derslerin sınava yönelik 

olması (%10) 

 Üniversite hocalarının 

dersi anlaĢılır anlatmaması 

(%15) 

 Liseden üniversiteye 

geçince sistemin tamamen 

değiĢmesi (%10) 

 

BaĢarısızlık nedenlerine bakıldığında genel olarak üç ana temanın oluĢtuğu görülmektedir. Bu 

nedenlerden en önemlisi aslında bireysel nedenler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu araĢtırmanın 

katılımcıları üniversite öğrencileridir ve öğrenciler kendilerini de eleĢtirmektedirler. Öncelikle 

katılımcıların yaklaĢık %30 u kendilerinin sistemli, düzenli ve verimli ders çalıĢma tekniklerini 

bilmedikelrini belirtmektedirler. Örneğin bir öğrenci ―Nasıl ders çalıĢacağımı, nereden 

baĢalayacağımı bilememem beni baĢarısız kılıyor‖ derken bir diğer katılımcı ―Temel des çalıĢma 

tekniklerinin bilinmemesi baĢarısızlığa neden oluyor‖ demektedir. Gerçekten de birçok öğrenci 

verimli ders çalıĢma tekniklerini bilmemekte ve düzenli ders çalıĢmamatadır. Öğrenciler 

üniversiteye gelince artık bir rahatlama hissediyor ve üniversiteyi gezme ve eğlenme yeri olarak 

görüyor ve düzenli ders çalıĢmıyor. Sistemli ve düzenli ders çalıĢma ile ilgili bir öğrenci 

―Öğrenciler düzenli ders çalıĢmıyorlar sosyal medyada sevgili yapıyorlar‖ Ģeklinde görüĢünü ifade 

etmektedir. Öğrencilerle ilgili diğer bir neden de öğrencilerin istedikleri bölümde okumadıkları için 
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motivasyonlarının düĢmesi, des çalıĢmak istememleri ve böylece baaĢrısız olmalarıdır. Bir katılımcı 

―Ġstenilen bölümde okunulmadığı için baĢarısız oluyorlar‖ Ģeklinde görüĢünü belirtmiĢtir. 

Ġkinci tema olarak ortaya çıkan tema ise sistemsel nedenler temasıdır. Katılımcıların %45 i 

üniversite öğrencilerinin baĢarısız olmalarının nedeni olarak ilkokul, ortaokul ve lisede alınan 

yetersiz, teorik ve sınava yönelik eğitimi göstermektedir. Bu konuda bir katılımcı ―ilkokuldan liseye 

iyi eğitim alamıyoruz. Ġyi yetiĢtirilip üniversiteye geçseydik baĢarılı olurduk.‖ ġeklinde görüĢünü 

belirtirken, diğer bir katılımcı ―ilkokul ve lisede alınan yetersiz eğitim. Eğitim düzenli verilmiyor. 

Kalitesiz eğitim‖ Ģeklinde görüĢünü ifade etmiĢtir. Ġkinci temada diğer bir baĢarısızlık nedeni olarak 

eğitim programlarının sürekli değiĢmesi gösterilmektedir. Bu konuda bir katılımcı ―Eğitim 

programlarının sürekli değiĢmesi, öğrenciye yeterli rehberlik yapılmaması diğer bir sorun‖ Ģeklinde 

görüĢünü ifade etmiĢtir. Ayrıca programların yanında teorik eğitimin fazla, uygulamalı eğitimin az 

verilmesi de diğer bir eleĢtiri konusudur. Liselerden sonra üniversiteye geçmek için sınavların 

olması, bu sınavın öğrencilerin hayatında çok fazla yer alması, bu nedenle öğrencilerin sınava 

yönelik olmayan derslere karĢı ilgisiz olması dolayısıyla lise eğitiminin sınava yönelik olarak 

verilmesi eğitimin kalitesinin düĢmesine neden olmaktadır. 

Son tema olarak diğer nedenlerde üniversitede eğitim veren öğretim görevlilerinin dersleri üst 

seviyeden anlatması, öğrenciler için anlaĢılır hale getirilmemesi, zor derslerin anlaĢılmasının zor 

olması gibi nedenler de eğitimin niteliğini düĢüren diğer bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Son 

olarak liseden üniversiteye geçen öğrencilerin tamamen farklı bir durumla karĢı karĢıya kalmaları, 

lise öğretim sistemi ile üniversite öğretim sisteminin birbirinden farklı olması, öğrenme 

sorumluluğun üniversitede öğrencilere daha fazla yüklenmesi bu sisteme alıĢmakta zorluk çeken 

öğrencilerin baĢarısız olmasına neden olmaktadır. 

SONUÇ VE TARTIġMA 

Bu araĢtırmanın amacı üniversitede öğrenim gören öğrencilerin gözünden akademik 

baĢarısızlıklarının nedenlerini bulmaya çalıĢmaktır. AraĢtırma sonucunda en önemli neden olarak 

sırasıyla ilkokul, ortaokul ve lisede alınan eğitimlerin yetersiz oluĢu, bu eğitimlerin toplamının 

üniversitede alınan eğitime hazırlamadığı, yine üniversite öncesi alınan eğitimlerin öğrencilere 

sistemli, düzenli ve verimli ders çalıĢma alıĢkanlığı, becerisi kazandırmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

Ayrıca derslerin sınava yönelik olması, teorik bilgilerin çok fazla verilmesi, uygulamanın olmaması, 

eğitim programlarının sürekli değiĢmesi diğer nedenler olarak ortaya çıkmıĢtır. Tatlıoğlu ve Ram 

(2016) yaptıkları çalıĢmada öğrencilerin derse yetersiz hazırlandıklarını, disiplinli ve düzenli ders 

çalıĢmadıklarını; öğretmenlerin derslere hazırlıksız geldiğini, öğretmenlerin öğrencilere etkili ve 

verimli ders çalıĢma tekniklerini öğretmendiğini bulmuĢlardır. 

Üniversite öncesi alınan eğitim sisteminde yeterli ve etkili rehberlik sisteminin olmaması 

neticesinde birçok öğrencinin istemediği bölümde okuması dolayısıyla motivasyonlarının düĢmesi 

ve baĢarısızlığın artması da diğer bir nedendir. Tatlıoğlu ve Ram (2016) yaptığı çalıĢmada 

katılımcıların %48 i ilk, orta ve liselerde rehberlik servislerinin yetersiz olduğunu belirtmektedirler. 

Öğrencilerin üniversiteye gelince rehavete kapılmaları, sosyalleĢmeye daha çok vakit ayırmaları, 

aileden uzakta daha serbest hale gelmeleri de dersler yönünden baĢarısız olmalarına neden 

olmaktadır. 

Üniversitede verilen eğitimin öğrenciler açısından anlaĢılır hale getirilmemesi, üniversitede alınan 

derslerin yetersiz olması, sorumluluğun öğrenciye geçiĢi sırasında sorunların çıkması diğer nedenler 

olarak ortaya çıkmıĢtır. YaĢar ve Balkıs (2004) yaptıkları çalıĢmada üniversitedeki öğretim 

görevlilerinin derslere hazırlıksız geldiği ve iĢlenen konuların gerçek yaĢamla bağlantısının 

kurulmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

Yukarıda elde edilen veriler ıĢığında üniversite öğrencilerine etkili ve verimli ders çalıĢma 

tekniklerinin öğretilmesi; öğrencilerin üniversite eğitiminin daha ciddi ve disiplinli Ģekilde olması 
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gerektiği Ģeklinde bir düĢünce yapısının kazandırılması; ilkokul ortaokul, lise ve üniversitede 

verilen eğitimlerin niteliklerinin artırılması, değiĢmeyen ve baĢarılı eğitim programlarının 

hazırlanması, üniversitelerde verilen derslerin öğrenci seviyesine göre anlaĢılırlık düzeylerine 

uygun Ģekilde verilmesi önemli görülebilir. 
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MÜZĠK DERSĠ ÖĞRETĠMĠNDE TEKNOLOJĠ KULLANIMININ ÖĞRENCĠLERĠN 

AKADEMĠK BAġARISINA ETKĠSĠ 

  

 Erman ADANAġ, Havva ÇETĠN, Dr. Çetin GÜLER 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, hawactn@gmail.com, ermanadanas@gmail.com, cetin@yyu.edu.tr 

   

Özet  

Bu çalıĢmada, Ortaokul 5. sınıf Müzik dersi öğretim programında yer alan ―Nota Bilgisi‖ ünitesinin 

öğretiminde teknoloji kullanımının öğrencilerin akademik baĢarılarına etkisi incelenmiĢtir. 

ÇalıĢmada, kontrol gruplu, ön test ve son test yarı deneysel araĢtırma deseni kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 2017–2018 eğitim öğretim yılının 2. döneminde Van ilinde bir 

ilköğretim okulunun 5. sınıfında öğrenim gören 50 öğrenci oluĢturmaktadır. Müzik dersi 

ünitelendirilmiĢ yıllık planı dikkate alınarak, ―Nota bilgisi‖ ünitesinin konuları deney ve kontrol 

gruplarında 2 haftalık süreçte müzik dersi için Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) belirlediği haftalık 

1‘er ders saati süresince iĢlenmiĢtir. ―Nota Bilgisi‖ ünitesi konuları aynı eğitmen tarafından kontrol 

grubunda düz anlatım yöntemiyle, deney grubunda ise teknoloji destekli olarak bilgisayarda 

hazırlanmıĢ materyaller kullanılarak iĢlenmiĢtir. ÇalıĢmada veri toplama aracı olarak kullanılan 

akademik baĢarı testi alanında uzman iki öğretim elemanının görüĢleri alınarak hazırlanmıĢtır. 

Akademik baĢarı testinde 40 soru yer almıĢtır. Her iki gruba ait öğrencilerin ön testten aldıkları 

puanların ortalaması MEB not değerlendirme kriterlerine göre 45 puanın altında bir puan 

olduğundan dolayı baĢarısız olarak değerlendirilmiĢtir. Bu baĢarısızlığın nedeni nota bilgisi ile ilgili 

daha önceden müfredatta bir ders konusunun yer almamasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

Katılımcıların son test puan ortalamalarının karĢılaĢtırılmasında deney ve kontrol gruplarının her 

ikisinde de bir artıĢ olduğu ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmüĢtür. Grupların puan ortalamalarına bakıldığında deney grubunda yer alan öğrencilerin puan 

ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Kullanımı, Müzik Eğitimi, Nota Bilgisi, Ortaokul, Öğrenci 

1.   GiriĢ 

GeliĢen teknoloji askeriyeden, sanayiye, sağlıktan, eğitime her alanda büyük kolaylıkları da 

beraberinde getirmiĢtir. Özellikle bilgisayar teknolojisinin geliĢtirilmesi, yaygınlaĢtırılması, çok 

amaçlı olarak kullanılabilmesi son yıllarda hız kazanmıĢtır. Abaküsten baĢlayan ve Ģu anda çok 

çekirdekli iĢlemcilere kadar uzanan bilgisayar teknolojisini artık evlerde bile büyük bir ihtiyaç 

haline getirmiĢtir (Demirci, 2006). Teknoloji, insan hayatı için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Zamana 

ve Ģartlara göre toplumsal hayatın farklı alanlarında kullanılan teknoloji, sürekli olarak kendini 

yenilemekte ve geliĢtirmektedir (Baki, 2001; Ersoy, 2003). 

Çağın getirdiği değiĢim ve geliĢmeler uyum sağlamak için eğitimde de teknoloji kullanımı önem 

kazanmaya baĢlamıĢtır. Öğrenci farklılıklarının azaltılması, eğitim ortamlarının daha verimli hale 

getirilmesi ve öğrencilerin daha aktif rol almaları gibi faydaları bulunmaktadır. Her alanda olduğu 

gibi eğitim alanında da öğretim teknolojilerinin kullanılması zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiĢtir 

(Adıgüzel, 2010; Kurbanoğlu ve Akkoyunlu, 2001). Bu çalıĢmada eğitimde teknoloji kullanımının 

nispeten az çalıĢılan bir alan olan müzik alanında incelenmesi düĢünülmüĢtür. Bu bağlamda, bu 

çalıĢmada ortaokul 5. Sınıf müzik dersi öğretiminde teknoloji kullanımının öğrencilerin Nota 

Bilgisi konusundaki akademik baĢarılarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. 

1.1.  Problem 

Ortaokul 5. sınıf Müzik dersi öğretim programında yer alan ―Nota Bilgisi‖ kavramının öğretiminde 

teknoloji kullanımı öğrencilerin akademik baĢarıları üzerinde anlamlı bir farklılık göstermekte 

midir? 
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2.Yöntem 

2.1. AraĢtırmanın Yöntemi 

AraĢtırma, kontrol gruplu, ön test ve son test yarı deneysel araĢtırma desenli bir çalıĢmadır. 

2.3 ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmanın çalıĢma grubu 2017–2018 eğitim-öğretim yılı Van ili TuĢba ilçesine bağlı bir 

ortaokulda öğrenim gören 5. Sınıf öğrencisinden oluĢturmaktadır. AraĢtırmada 26 öğrencilik deney 

grubu ve 24 kiĢilik kontrol grubundan oluĢmaktadır. Gruplar oluĢturulurken, öğrencilerin 2017–

2018 yılı eğitim öğretim yılı öncesi Müzik dersi nota öğretimi ile ilgili ders almadıkları için rastgele 

olarak iki sınıf seçilmiĢtir. Sınıfların gruplara atama Ģekli rastgele seçilerek gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2.4 Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada, akademik baĢarıyı ölçmek için Akademik baĢarı testi uygulandı. Akademik baĢarıyı 

ölçmek için hazırlanan test alanında uzman doktor öğretim görevlisi bir akademisyen tarafından 

görüĢ alınarak hazırlanmıĢtır. AraĢtırmada uygulanan baĢarı testinde öğrencilerin cevap verdikleri 

her bir doğru cevap için 2.5, cevap vermedikleri ve boĢ bıraktıkları sorular için 0 puan alacak 

Ģekilde puanlama belirlenmiĢtir. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin puanlamada alabilecekleri en 

yüksek puan 100, en düĢük puan ise 0 olarak değerlendirilmiĢtir.  

3. Bulgular 

Öğrencilerin akademik baĢarı testinde aldıkları öntest-sontest ortalama puan ve standart sapma 

değerleri Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

Tablo 1. BaĢarı Testi Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Grup ÖNTEST SONTEST 

N X S N X S 

Deney  26 41,73 39,27 26 64,90 36,04 

Kontrol 24 31,77 34,13 24 44,58 44,54 

 

Tablo 1‘de görüldüğü üzere deney grubundaki öğrencilerin araĢtırma öncesi ortalama puanı 41,73 

iken, bu değer araĢtırma sonrasında 64,90 olmuĢtur. Kontrol grubunda araĢtırmaya katılan 

öğrencilerin aynı ortalama puanları sırasıyla 31,77 ve 44,58‘dir. Buna göre hem deney grubunda 

hem de kontrol grubundaki öğrencilerin akademik baĢarısında bir artıĢ gözlendiği söylenebilir.  

Ġki ayrı deneysel iĢleme maruz kalan öğrencilerin akademik baĢarılarını araĢtırma öncesine göre 

araĢtırma sonrasında gözlenen söz konusu değiĢmelerin anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğine iliĢkin iki faktörlü ANOVA sonuçları Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

Tablo 2. Öntest-Sontest Puanlarının ANOVA Sonuçları 

Varyansın Kaynağı KT sd Ko F p 

Gruplar Arası 121558,49 49    

Grup(Kontrol/Deney) 5721,49 1 5721,49 86,58 .000 

Hata 115837,00 48 2412,27 2,37  

Grup Ġçi 36405,80 50    

Ölçüm (Öntest-Sontest) 8080,56 1 8080,56 14,02 .000 
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Grup*Ölçüm 669,81 1 669,81 1,16 .286 

Hata 27655,43 48 576,15   

Toplam 157964,29 99    

 

Buna göre iki ayrı uygulamaya tabi tutulan öğrencilerin akademik baĢarılarının araĢtırma 

öncesinden sonrasına anlamlı bir farklılık gösterdiği, yani farklı iĢlem guruplarda olmak ile tekrarlı 

ölçümler faktörlerinin akademik baĢarı üzerindeki ortak etkilerin anlamlı olduğu bulunmuĢtur. 

F(1,48)=1,16, p<.001. Bu bulgu teknoloji kullanımının akademik baĢarıyı arttırmada farklı etkilere 

sahip olduğunu göstermektedir. Akademik baĢarı testi puanlarında araĢtırma öncesine göre daha 

fazla kazanç elde eden teknoloji kullanımının, düz anlatıma göre, öğrencilerin akademik baĢarısını 

arttırmada daha etkili olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Teknoloji kullanımının akademik baĢarı testi ön test ve son test puanlarından elde edilen toplam 

puanların ortalamaları arasında anlamlı fark vardır. F(1,36)= 86,58 p<.001. Bu test görüldüğü üzere 

grupların ön testten son teste olan değiĢimleri dikkate almaktadır. Ölçüm temel etkisi ilgili olarak 

da, grup ayrımı yapmaksızın araĢtırmaya katılan öğrencilerin araĢtırma öncesinden araĢtırma 

sonrasına akademik baĢarı testi puanlarının ortalamaları arasında anlamlı farkın olduğu söylenebilir. 

F(1,48)= 14,02 p<.001.  

4. TartıĢma ve öneriler 

AraĢtırmada Müzik Dersi ―Nota Bilgisi‖ ünitesinde teknoloji kullanımının öğrencilerin akademik 

baĢarılarına etkisi incelenmiĢtir. Düz anlatım yönteminin kullanıldığı kontrol grubu ile öğretimde 

teknoloji kullanımı ile desteklendiği deney grubunun akademik baĢarı ön test sonuçlarındaki 

aritmetik ortalamaya göre, öğretime baĢlamadan önce öğrencilerin baĢarıları arasında bir fark 

yoktur. Her iki gruba ait öğrencilerin ön testten aldıkları puanların ortalaması MEB not 

değerlendirme kriterlerine göre 45 puanın altında bir puan olduğundan dolayı baĢarısız olarak 

değerlendirilmiĢtir. Bu baĢarısızlığın nedeni nota bilgisi ile ilgili daha önceden müfredatta bir ders 

konusunun yer almamasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Her iki grubun öğrencilerinin ―Nota 

Bilgisi‖ ünitesinin konularında aynı bilgi düzeyine sahip olduğunu söyleyebiliriz. ÇalıĢmanın 

uygulanmasından sonra, gruplara uygulanan son test sonuçlarına göre; akademik baĢarı test puanları 

arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. ÇalıĢmaların uygulandıktan sonra 

deney ve kontrol gruplarında bir atıĢ söz konusudur. Deney grubundaki artıĢ kontrol grubundaki 

artıĢtan daha yüksektir.  Bu artıĢın sebebi, deney grubunda düz anlatım yerine teknoloji kullanarak 

ders anlatılmasından kaynaklanması muhtemeldir. Teknoloji kullanımının, deney grubunda 

akademik baĢarı puanlarının daha fazla artmasını sağlamıĢtır.  
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ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN DĠJĠTAL OYUN BAĞIMLILIKLARI 

DÜZEYLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE ĠNCELENMESĠ 
 

Havva ÇETĠN, Erman ADANAġ, Dr. Çetin GÜLER 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, hawactn@gmail.com, ermanadanas@gmail.com, cetin@yyu.edu.tr 
 

Özet   

Oyunlar, çocukların eğlenceli vakit geçirdikleri, boĢ zamanlarını değerlendirdikleri, öğrenmeler 

gerçekleĢtirdikleri etkinliklerdir. Dijital oyunlar, kullanıcıların teknolojik cihazlarla giriĢ yapabildiği 

görsel ara yüzü olan oyunlar olarak tanımlanabilir. Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu (2012) 

raporuna göre, dijital oyunları insanların neredeyse 20 milyona yakını oynamaktadır ve insanların 

dijital oyunları oynama yaĢları zaman içerisinde düĢüĢ göstermektedir. Dijital oyunların sayısının 

artması, bununla beraber bu oyunların sunulduğu, oynandığı teknolojik cihazların sunduğu çoklu 

ortam özelliklerinin artması, hem bu oyunları oynayanların sayısını arttırmakta hem de bu oyunların 

daha küçük yaĢlarda da oynanmasına yol açabilmektedir. Bununla beraber bu artıĢların beraberinde 

getirdiği bir takım olumsuzluklar da görülmektedir. Bu olumsuzluklardan birinin dijital oyun 

bağımlılığı olduğu söylenebilir. Bu çalıĢmanın amacı ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin dijital oyun 

bağımlılık düzeylerinin belirlemek ve belirlenen bu düzeylerin, katılımcı ortaokul öğrencilerinin 

cinsiyet, evde bilgisayara sahip olma, internette geçirilen günlük süre, oyun oynama süresi, 

annelerinin ve babalarının öğrenim düzeyi değiĢkenlerine bağlı olarak incelemektir. Bu amaç 

doğrultusunda çalıĢmada betimsel tarama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın katılımcıları 150 6. 

Sınıf öğrencisinden oluĢmuĢtur. AraĢtırma kapsamında elde edilen verilerin analizleri sonucunda, 

katılımcı öğrencilerin dijital oyun bağımlılıkları ile bazı değiĢkenler arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. 

Analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin dijital oyun bağımlılık ortalama 

puanlarının cinsiyetleri, günlük internet kullanım süreleri, oyun oynama sürelerine göre istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuĢtur. 

Anahtar Sözcükler: Dijital Oyun, Bağımlılık, Ortaokul, Öğrenci 

GiriĢ 

Teknolojinin hızlı geliĢmesiyle ve donanımsal yeniliklerle birlikte dijital oyun kavramı gündelik 

yaĢamın bir parçası haline gelmiĢtir. Çocuklar bu hızlı geliĢime uymaktadırlar (Pala, Pala, & 

Erdem, 2015).  Çetin, (2013) dijital oyunları kullanıcıların teknolojik cihazlarla giriĢ yapabildiği 

görsel ara yüzü olan oyunlar olarak tanımlamıĢtır. Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu (2012) 

raporuna göre, dijital oyunları insanların neredeyse 20 milyona yakını oynamaktadır ve insanların 

dijital oyunları oynama yaĢları zaman içerisinde düĢüĢ göstermektedir. Bu sonuçlara bakıldığında 

dijital oyunları kullanan birey sayısının fazla olduğu görülmektedir. Ġnsanlar dijital oyunları her 

yaĢta tercih etmekte ve okul öncesi çağındaki çocuklarda dijital oyunları kullanmaya baĢlamıĢtır 

(Toran, Ulusoy, Aydın, Deveci, & Akbulut, 2016). Alanyazın incelendiğinde dijital oyun 

bağımlılığının bazı olumsuz etkilerinin olduğu ortaya görülmektedir. Okul çağındaki bireylerin 

sosyal becerileri üzerinde olumsuz etkiye neden olabilmektedir (Gürcan, Özhan, & Uslu, 2008). 

Wack and Tantleff-Dunn, (2009), dijital oyunlarda Ģiddet içerikli olanların yalnızlık duygusuna 

neden olduğunu ifade etmiĢlerdir. Schulte-Markwort, (2005), ise bilgisayar oyun bağımlılığının 

endiĢe ve kaygıya neden olduğunu düĢünmektedirler. Gentile, Lynch, Linder, and Walsh, (2004) 

Dijital oyun bağımlılığının Ģiddet duygusunda artıĢa neden olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bushman 

and Anderson, (2009) ise dijital oyunların Ģiddete karĢı tepki vermemeyi sağladığını ifade 

etmiĢlerdir. Bilgisayar oyun bağımlılığı ile ilgili çalıĢmalarda oyun bağımlılığına etki eden 

değiĢkenlere çok bakılmadığı çalıĢmaların daha çok bağımlılık düzeyini belirleme ve bilgisayar 

oyun bağımlılığının insanlarda ne tür etkilere neden olduğunu bulma amaçlı yapılmaktadır (Erboy, 

2010). Alanyazında ifade edilen olumsuzluklar ve bağımlılık ile ilgili çalıĢmalarda demografik 
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değiĢkenlerin yeterince incelenmediği düĢüncesiyle bu çalıĢmada ortaokul öğrencilerinin dijital 

oyun bağımlılıklarının bazı demografik özelliklere göre incelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaç 

doğrultusunda aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır. 

I. Öğrencilerin cinsiyetleri ile dijital oyun bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki var 

mıdır? 

II. Öğrencilerin dijital oyun bağımlılık düzeyleri internet kullanım süresine göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

III. Öğrencilerin dijital oyun bağımlılık düzeyleri oyun oynama süresine göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

IV. Öğrencilerin bilgisayarlarının olup olmaması ile dijital oyun bağımlılık düzeyleri arasında 

anlamlı iliĢki var mıdır? 

V. Öğrencilerin dijital oyun bağımlılık düzeyleri annelerinin eğitim durumuna göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

VI. Öğrencilerin dijital oyun bağımlılık düzeyleri babalarının eğitim durumuna göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

Yöntem 

Bu çalıĢmada betimsel tarama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 2017-2018 

öğretim yılında Van ilinde yer alan ulaĢılabilen ve ekonomik düzeyi açısından farklılık gösteren 3 

ortaokulda bulunan 150 6. Sınıf öğrencisi oluĢturmaktadır. Öğrencilerin %47‘si kadın %53‘ü ise 

erkek öğrencilerden oluĢmaktadır. Bu öğrencilerin %3‘ü 10 yaĢında, %15‘i 11 yaĢında, %63‘ü 12 

yaĢında, %16‘sı 13 yaĢında, %1‘i 14 yaĢında ve %2‘si 16 yaĢındadır. AraĢtırmada veri toplama 

aracı olarak kiĢisel bilgi formu ve Çocuklar için dijital oyun bağımlılığı ölçeği (Hazar & Hazar, 

2017) kullanılmıĢtır. 

Bulgular 

Öğrencilerin cinsiyetleri ile dijital oyun bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki var 

mıdır? 

Öğrencilerin cinsiyetleri ile dijital oyun bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

Sorusuna yanıt bulmak için t testi yapılması düĢünülmüĢ ancak verilerin normallik varsayımını 

karĢılamadığı görülmüĢ ve Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna bakılarak cinsiyetin normallik 

varsayımını karĢılamadığı belirlenmiĢtir. Bu nedenle Mann-Whitney U testi kullanılmıĢtır. 

Tablo 1. Dijtal Oyun Bağımlılığının Cinsiyete Göre  Mann-Whitney U Testi Sonucu 

Cinsiyet n Sıra Ortalaması 
Sıra 

Toplamı 
U P 

Kadın 70 63.89 4472.00 
1987.00 0.002 

Erkek 80 85.66 6853.00   

Toplam 150     

Tablo 1‘e bakıldığında Mann-Whitney U testi sonuçları Öğrencilerin cinsiyetleri ile dijital oyun 

bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiĢtir, U=1987.00, p<.05. Sıra 

ortalamaları dikkate alındığında erkek öğrencilerin dijital oyun bağımlılıkları düzeyinin kadın 

öğrencilere göre daha yüksek olduğu anlaĢılmaktadır. 

Öğrencilerin dijital oyun bağımlılık düzeyleri internet kullanım süresine göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 
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Öğrencilerin dijital oyun bağımlılık düzeyleri internet kullanım süresine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? Sorusuna yanıt bulmak için verilerin normallik varsayımını karĢılayıp 

karĢılamadığı incelenmiĢ ve Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna bakılarak internet süresinin 

normallik varsayımını karĢılamadığı belirlenmiĢtir. Bu nedenle Kruskal-Wallis H testi 

kullanılmıĢtır. 

Tablo 2. Dijital Oyun Bağımlılığının Ġnternet Kullanım Süresine Göre Kruskal Wallis Testi Sonucu 

Ġnternet Kullanım 

Süresi 
n 

Sıra 

Ortalaması 
Sd X

2 
P 

0  36 56.61 

17 39.24 .002 

10 Dakika  4 36.88 

15 Dakika 1 32.50 

20 Dakika 8 51.56 

30 Dakika 21 67.79 

35 Dakika 1 46.00 

45 Dakika 3 99.33 

50 Dakika 1 97.50 

1 Saat 34 80.59 

1,30 Saat 8 66.56 

2 Saat 17 92.71 

2,30 Saat 2 139.75 

3 Saat 1 6.00 

3,30 Saat 1 137.00 

4 Saat 1 142.00 

5 Saat 2 136.00 

9 Saat 2 108.25 

24 Saat 3 111.33 

Tablo 2‘ye bakıldığında Kruskal Wallis H testi sonucu öğrencilerin dijital oyun bağımlılık 

düzeylerinin internette geçirdikleri günlük süreye göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığını 

göstermektedir, X
2 

(sd=17, n=146) =39.24, p<.05. Bu sonuç günlük internet kullanım sürelerinin 

dijital oyun bağımlılık düzeylerinde farklı etkilere sahip olduğunu gösterir. Sıra ortalamaları dikkate 

alındığında, dijital oyun bağımlılık düzeyi en yüksek olanların internette 4 saat vakit geçiren 

öğrenciler olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin dijital oyun bağımlılık düzeyleri oyun oynama süresine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

Öğrencilerin dijital oyun bağımlılık düzeyleri oyun oynama süresine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? Sorusuna yanıt bulmak için verilerin normallik varsayımını karĢılayıp 

karĢılamadığı incelenmiĢ ve Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna bakılarak oyun oynama süresinin 

normallik varsayımını karĢılamadığı belirlenmiĢtir. Bu nedenle Kruskal-Wallis H testi 

kullanılmıĢtır. 
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Tablo 3.  Dijital Oyun Bağımlılığının Oyun Oynama Süresine Göre Kruskal Wallis Testi Sonucu 

Oyun Oynama Süresi n 
Sıra 

Ortalaması 
Sd X

2 
P 

0  35 38.33 

17 50.25 .000 

10 Dakika  2 84.75 

15 Dakika 4 54.13 

20 Dakika 2 66.75 

30 Dakika 23 67.74 

45 Dakika 3 65.50 

50 Dakika 2 87.25 

1 Saat 27 95.78 

1,30 Saat 7 74.00 

2 Saat 20 79.23 

2,30 Saat 1 135.00 

3 Saat 5 111.10 

4 Saat 15 Dakika 1 68.00 

5 Saat  4 104.63 

6 Saat 4 107.88 

8 Saat 2 117.75 

9 Saat 3 114.00 

12 Saat 2 106.75 

 

Tablo 3‘e bakıldığında Kruskal Wallis H testi sonucu öğrencilerin dijital oyun bağımlılık 

düzeylerinin günlük oyun oynama süresine göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığını göstermektedir, 

X
2 

(sd=17, n=147) =50.25, p<.05. Bu sonuç günlük oyun oynama sürelerinin dijital oyun bağımlılık 

düzeylerinde farklı etkilere sahip olduğunu gösterir. Sıra ortalamaları dikkate alındığında, dijital 

oyun bağımlılık düzeyi en yüksek olanların günlük 2,30 saat oyun oynayan öğrenciler olduğu 

görülmektedir. 

Öğrencilerin bilgisayarlarının olup olmaması ile dijital oyun bağımlılık düzeyleri arasında 

anlamlı iliĢki var mıdır? 

Öğrencilerin bilgisayarlarının olup olmaması ile dijital oyun bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı 

iliĢki var mıdır? Sorusuna yanıt bulmak için verilerin normallik varsayımını karĢılayıp 

karĢılamadığı incelenmiĢ ve Kolmogorov-Spirnov testi sonucuna bakılarak bilgisayarlarının olup 

olmaması normallik varsayımını karĢılamadığı belirlenmiĢtir. Bu nedenle Mann-Whitney U testi 

kullanılmıĢtır. 

Tablo 4. Dijital Oyun Bağımlılığının Bilgisayarlarının Olup Olmamasına Göre Mann-Whitney U Testi 

Sonucu 

Bilgisayar n Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

Evet 77 76.64 5901.50 2645.50 0.631 

Hayır 72 73.24 5273.50 
  

Toplam 149 
    

Tablo 4 ‗e bakıldığında Mann-Whitney U testi sonuçları öğrencilerin bilgisayarlarının olup olmaması ile 

dijital oyun bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiĢtir, U=2645.50,p>.05. 
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Öğrencilerin dijital oyun bağımlılık düzeyleri annelerinin eğitim durumuna göre anlamlı         

bir farklılık göstermekte midir? 

Öğrencilerin dijital oyun bağımlılık düzeyleri annelerinin eğitim durumuna göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? Sorusuna yanıt bulmak için verilerin normallik varsayımını karĢılayıp 

karĢılamadığı incelenmiĢ ve Kolmogorov-Spirnov testi sonucuna bakılarak annelerinin eğitim 

durumu normallik varsayımını karĢılamadığı belirlenmiĢtir. Bu nedenle Krusskal-Wallis H testi 

kullanılmıĢtır. 

Tablo 5. Dijital Oyun Bağımlılığının Annelerinin Eğitim Durumuna Göre Krusskal-Wallis Testi 

Sonucu 

Annelerinin Eğitim Durumu n Sıra Ortalaması sd X
2
 p 

Ġlkokul Mezunu  23 63.54 4 4.835 .305 

Ortaokul Mezunu  9 89.67 
   

Lise Mezunu 25 76.04 
   

Üniversite Mezunu 39 64.96 
   

Ġlkokul Terk 48 77.85 
   

Tablo 5‘e bakıldığında Kruskal Wallis H testi sonucu öğrencilerin dijital oyun bağımlılık düzeyleri 

annelerinin eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir, X
2 

(sd=4, n=144) =4.835, 

p>.05.  

Öğrencilerin dijital oyun bağımlılık düzeyleri babalarının eğitim durumuna göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

Öğrencilerin dijital oyun bağımlılık düzeyleri babalarının eğitim durumuna göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? Sorusuna yanıt bulmak için verilerin normallik varsayımını karĢılayıp 

karĢılamadığı incelenmiĢ ve Kolmogorov-Spirnov testi sonucuna bakılarak babalarının eğitim 

durumu normallik varsayımını karĢılamadığı belirlenmiĢtir. Bu nedenle Krusskal-Wallis testi 

kullanılmıĢtır. 

Tablo 6. Dijital Oyun Bağımlılığının Babalarının Eğitim Durumuna Göre Krusskal-Wallis Testi 

Sonucu 

Babalarının Eğitim Durumu n Sıra Ortalaması sd X
2
 p 

Ġlkokul Mezunu  21 80.38 4 4.262 .372 

Ortaokul Mezunu  24 77.13 
   

Lise Mezunu 12 85.00 
   

Üniversite Mezunu 58 64.54 
   

Ġlkokul Terk 29 73.71 
   

Tablo 6‘ya bakıldığında Kruskal Wallis H testi sonucu öğrencilerin dijital oyun bağımlılık düzeyleri 

babalarının eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir, X
2 
(sd=4, n=144) =4.262, p>.05.  

Sonuç 

Altıncı sınıf öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyinin bazı değiĢkenlere göre belirlenmesini 

amaçlayan bu araĢtırmada dijital oyun bağımlılığının cinsiyete göre incelenmesinde erkek 

öğrencilerde dijital oyun bağımlılığının yüksek olduğu görülmüĢtür. Bu bulgu ġahin Gökçearslan 

and Günbatar (2012)‘in araĢtırması ila paralellik göstermektedir. Erkek öğrencilerin bilgisayar 

oyunlarını kadın öğrencilerden daha çok kullandığı ve kullanım nedenleri açısından farklı 

olduğundan psikolojiden yararlanarak bunun nedeni araĢtırılmalı (ġ Gökçearslan & Durakoğlu, 

2014). 
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Bu çalıĢmada elde edilen verilere göre dijital oyun bağımlılığı günlük internet kullanım süresine 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu sonuca göre, günde 4 saat internete giren öğrencilerin 

dijital oyun bağımlılık düzeylerinin yüksek olduğu görülmüĢtür. Günlük oyun oynama süresi ile 

dijital oyun bağımlılığı arasında da anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur 3 saatten fazla oyun 

oynayanların bağımlı olduğu görülmektedir.   
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ÖZET 

Sınıflar eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü en önemli ortamlardır. Sınıf ortamının eğitim 

ve öğretime elveriĢli bir Ģekilde dizayn edilmesi akademik baĢarıya katkıda bulunmaktadır. Ancak 

öğrencilerin hem akademik hem de sosyal geliĢiminde iliĢki ve davranıĢ düzeni çok daha büyük bir 

etki oluĢturur. Ders süresinin verimli bir Ģekilde değerlendirilebilmesi öğretmenlerin pedagojik 

formasyon alanındaki yeterlilikleriyle ilgilidir.  

Dersin akıĢını bozan, hedef davranıĢlara ulaĢmayı zorlaĢtıran veya engelleyen her davranıĢ, 

istenmeyen davranıĢtır. Öğrencilerin istenmeyen davranıĢlarını önleyebilmek, öğretmenlerin sınıf 

yönetimindeki baĢarılarıyla mümkün olabilir. Öğretmenler iliĢki ve davranıĢ düzenini olumlu bir 

mecraya yönelttikleri oranda akademik ve sosyal baĢarıyı yakalayabilirler. Bu arada öğrenciler de, 

öğretmenlerin tutum ve davranıĢları hakkında olumlu veya olumsuz pek çok yargıda bulunurlar. 

Öğrencilerin maddi, manevi ve psikolojik sorunlarından bihaber olan öğretmenlerin öğrenci 

nezdindeki itibarı vasatın üstünde değildir. Zira öğretmenlerin sınıfta öğrencileri için yönetici, 

öğretici, rol model ve rehberlik rollerini yerine getirmesi beklenir. Öğretmenlerin bu görevleri 

yerine getirirken öğrencileriyle ―empati‖ kurmaları büyük önem taĢımaktadır. KiĢinin kendisini 

karĢısındaki kiĢinin yerine koyarak olaylara onun bakıĢ açısıyla bakması anlamına gelen empati, 

sağlıklı iliĢkiler kurmanın ve istenmeyen davranıĢları önlemenin en önemli yöntemlerinden birini 

teĢkil etmektedir. 

Ġstenmeyen öğrenci davranıĢları sadece eğitim ve öğretimi engellemez, bazı fiziksel ve psikolojik 

rahatsızlıklara da yol açar. Öğrencisine yardımcı olmak isteyen bir öğretmen, empati kurmakla 

öğrencilerine daha iyi davranmanın ötesinde bir yakınlık kurar. Öğretmenler tarafından 

gerçekleĢtirilen empatik iletiĢim, öğrencilerin öğretmenlere ve okula yönelik daha olumlu tutumlar 

geliĢtirmelerine yardımcı olur. Öğretmenlerinden empati yoluyla yakınlık ve ilgi gören öğrenciler, 

baĢkalarının hislerine ve bakıĢ açılarına empatiyle yaklaĢmayı, baĢarılı bir iletiĢim kurmayı, iĢbirliği 

yapmayı ve güçlü liderlik yetenekleri kazanırlar. Çocukların iç dünyalarında meydana gelen 

fırtınaları dindirmek, öğrenmelerinin önündeki engelleri ortadan kaldırabilmek onlarla empatik 

yaklaĢımlar kurabilmek ile mümkündür. AnlaĢıldığını hisseden öğrenci rahatlar, huzur duyar, 

kendisini olduğu gibi ortaya koyar. Öte yandan empatiye dayalı öğretimi ve uygulamaları 

benimseyen okullardaki öğretmenler ve öğrencileri daha etkin çalıĢırlar ve kurumlarına daha yüksek 

düzeyde bağlılık gösterirler. 

Anahtar Kelimeler: Empati, iletiĢim, sınıf yönetimi, istenmeyen davranıĢ.  

1.GĠRĠġ 

Eğitim ve öğretim faaliyetleri büyük ölçüde sınıf ortamında cereyan eder. Sınıflarda düzenin 

sağlanması bu yüzden eğitim ve öğretim faaliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Sınıf düzenini 

sarsacak, eğitim faaliyetlerini engelleyecek, öğrenci kaynaklı bütün olumsuzluklar istenmeyen 

davranıĢ olarak nitelendirilebilir. Bir baĢka ifadeyle büyük bir çoğunluğun tasvip etmediği, yazılı 

veya sözlü kurallara aykırı davranıĢlar istenmeyen davranıĢlardır. Ġstenmeyen davranıĢlar sadece 

akademik baĢarıyı değil aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerin ruh ve beden sağlığını da olumsuz 

anlamda etkiler. Ġstenmeyen davranıĢların boyutu kimi zaman can ve mal emniyetini dahi 

etkileyebilecek düzeylere ulaĢabilir. 
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Ġstenmeyen davranıĢların sınıf içi sebepleri olduğu gibi sınıf dıĢı sebepleri de bulunmaktadır. Hatta 

sınıf dıĢı etkenler daha baskındır.
1
 Bu nedenle öğretmenler, özellikle sınıf dıĢı etkenleri anlamaya 

daha çok yoğunlaĢmalıdır. ġüphesiz öğretmenler sözlü iletiĢimin yanında sözsüz iletiĢimin çeĢitli 

yöntemleriyle de istenmeyen davranıĢların nedenlerini öğrenebilirler. TeĢhis yapıldıktan sonra 

istenmeyen davranıĢları ortadan kaldırmak çok daha kolay olur. Ġstenmeyen davranıĢları önlemenin 

çok farklı yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerden birisi de empati kurarak istenmeyen 

davranıĢların kaynağını öğrenmektir. ġüphe yok ki, istenmeyen davranıĢların kaynağına inen 

öğretmenlerin, empati kurarken etkin dinleme becerilerine sahip olması sonuca ulaĢmalarında etkili 

olur.
2
 

Empati, Yunanca kökenli empathia kelimesinden köken almakta ve etimolojik olarak "em" ekinin 

karĢılığı "..in içinde, içerde"; "pathia" ekinin karĢılığı ise "hissetme" Ģeklindedir.
3
 Empati, kiĢinin 

kendisini karĢısındaki kiĢinin yerine koyarak, olaylara onun bakıĢ açısıyla bakması, o kiĢinin 

duygularını ve düĢüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi 

sürecidir.
4
  

Öğretmenler öğrencilerine empatik bir tutumla yaklaĢtıklarında onların ihtiyaçlarını daha doğru 

tespit edebilirler. Çünkü empati kiĢide farkındalık oluĢturmanın en etkili yöntemlerinden birisidir. 

Öğrencisine yardımcı olmak isteyen bir öğretmen, empati kurmakla öğrencilerine daha iyi 

davranmanın ötesinde bir yakınlık kurar. AnlaĢıldığını ve önemsendiğini fark eden öğrenci ise, daha 

olumlu sosyal iliĢkiler geliĢtirdiği gibi, akademik baĢarı merdivenlerini de daha aĢk ile tırmanmak 

isteyecektir. 

Ġdarecilerin astlarıyla empati kurmaları bütün kurumu olumlu anlamda etkiler. Empatiye dayalı 

öğretimi ve uygulamaları benimseyen okullardaki öğretmenler daha etkin çalıĢırlar ve kurumlarına 

daha yüksek düzeyde bağlılık gösterirler. Çünkü bu okullardaki öğretmenler hak ettikleri güvenin, 

kaynakların ve anlayıĢın sunulduğu bir ortamdalardır. 

Empatik iletiĢim üç basamaktan oluĢur: 

Evvela empati kuracak kiĢi, kendisini karĢısındakinin yerine koymalı, olaylara onun bakıĢ açısıyla 

bakmalıdır. Ġkinci olarak, empati kurabilmek için, karĢıdaki kiĢinin duygularını ve düĢüncelerini 

doğru olarak anlamak gereklidir. Zira karĢıdaki kiĢinin yalnızca duygularını ya da düĢüncelerini 

anlamıĢ olmak yeterli değildir. Empatik iletiĢimde son öğe ise, empati kuran kiĢinin zihninde oluĢan 

empatik anlayıĢın, karĢısındaki kiĢiye iletilmesi davranıĢıdır. KarĢısındaki kiĢinin duygu ve 

düĢüncelerini tam olarak anlasa bile, eğer anladığını ona ifade etmezse empati kurma sürecini 

tamamlamıĢ sayılmaz.
5
 

2. BiliĢsel Sorunların Önlenmesinde Empatinin Rolü 

Empatinin biliĢsel boyutu kiĢinin karĢısındakinin neler hissettiğini anlayabilmesidir.
6
 Öğretmen ve 

öğrenciler arasındaki empatik iliĢkinin niteliği, öğrencinin sınıftaki akademik etkinliklere katılma 

konusunda istekliliğini etkiler. Derslerinin öğretmeniyle duygusal bir yakınlık kurabilen öğrenci, 

kendisine yakın hissettiği öğretmenin dersinde baĢarılı olabilmek için azami gayret sarf eder. Bu 

bağlamda empatik yaklaĢımdan kaynaklı olumlu kiĢisel iliĢkiler, öğrencilerin öğrenmeye yönelik 

daha çok çaba sarf etmesini teĢvik eder. Öte yandan öğretmenlerin empatik yaklaĢımla ders 

çalıĢmaya istekli kıldığı öğrencileri, akran iliĢkileri açısından daha baĢarılı olur, okula iliĢkin aidiyet 

duyguları kuvvet kazanır. 

                                                           
1
 BaĢar, Hüseyin., Sınıf Yönetimi, MEB Yayınları, Ġstanbul 1999, s. 107. 

2
 Zincirkıran, Memet, DavranıĢ Bilimleri, Dora Yayınları, Bursa 2017, s. 144. 

3 Arkonaç, O. (1999). Psikiyatri Sözlüğü. Ġstanbul 1999, Nobel Tıp Kitabevleri, s. 188. 
4
 Dökmen Ü., ĠletiĢim ÇatıĢmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, Ġstanbul 1994, s. 119-150. 

5
 Zincirkıran, agy. 

6
 http://www.kemalsayar.com/KatagoriDetay-Empati-Nedir-62.html (EriĢim: 14.12.2018) 

http://www.kemalsayar.com/KatagoriDetay-Empati-Nedir-62.html
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 Dersin akıĢını bozan, hedef davranıĢlara ulaĢmayı zorlaĢtıran veya engelleyen her davranıĢ, 

istenmeyen davranıĢtır. Sınıf ve okul ortamlarında ortaya çıkan istenmeyen öğrenci davranıĢları 

sadece eğitim ve öğretimi engellemez, bununla birlikte bazı fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkları da 

beraberinde getirir.
7
 Bir tek öğrencinin istenmeyen davranıĢları onlarca öğrencinin akademik 

baĢarısını olumsuz yönde etkiler. Hiçbir öğrencinin eğitim hakkı elinden alınamayacağına göre 

öğretmenlerin istenmeyen davranıĢları önlemek için donanımlı olma mecburiyeti ortaya 

çıkmaktadır.  

3. Duygusal Sorunların Önlenmesinde Empatinin Rolü  

Empatinin duygusal boyutu, kiĢinin karĢısındakiyle duygusal bir paylaĢım içine girmesidir.
8
 

Öğretmenin bir öğrencinin duygularını fark edebilmesi; kendini öğrencinin yerine koyabilmesi, 

öğrencinin hissettiği Ģeyi hissedebilmesiyle mümkündür. Empatinin bir diğer Ģartı da, öğrencisinin 

duygularını anladığını ve paylaĢtığını öğrencisine göstermesi veya en azından hissettirmesidir. 

Öğretmen tarafından gerçekleĢtirilen empatik iletiĢim, öğrencilerin öğretmenlerine, arkadaĢlarına, 

aile bireylerine yönelik daha olumlu tutumlar geliĢtirmelerine yardımcı olmaktadır. 

Her öğretmenin bir öğrencilik geçmiĢi bulunmaktadır. Öğrencisiyle empati kurmak isteyen 

öğretmenlerin öncelikle kendi duygularını anlayıp kontrol edebilmeleri zorunludur. Öğrencilerin 

okul yıllarında karĢılaĢtıkları sorunlar üç aĢağı beĢ yukarı birbirine benzemektedir. O halde 

öğretmenlerin hayat hikayelerini doğru hatırlayıp anlamaları gerekmektedir. Yardımsız ve desteksiz 

kaldıkları zamanlarda çektikleri maddi ve manevi sorunların tahribatını hatırlamaları ve canlı 

tutmaları, öğrencilerini anlamakta rehber olabilecektir. Bu anlamda öğrenciyle empati kurmak, 

onlara yardım etmeyi teĢvik eder, duygusal yakınlaĢmayı temin eder. Öğretmenleriyle duygusal 

yakınlık kurabilen öğrencilerde, Ģiddet temayülünün ortaya çıkması da engellenmiĢ olur. 

PaylaĢıldığı için azalan duygusal sorunlar dinginleĢmiĢ bir ruh halinin ortaya çıkmasına vesile olur. 

Kendisiyle barıĢık olan öğrenciler, baĢkalarıyla etkileĢime girecek bir sosyal yeterliliğe sahip olur, 

sosyal çevreleriyle aralarında duygusal bağlar oluĢtururlar. 

Öğretmenlerin öğrencilerine empati kurarak yaklaĢması, onları anladığını hissettirmesi, öğrencilerin 

kendilerini emniyette hissetmesine yardımcı olur. Öte yandan öğrenciler, kendilerini anlayan ve 

sırdaĢ olabileceğini hissettikleri öğretmenleriyle sırlarını paylaĢma eğiliminedirler. Böyle 

öğretmenlerden mahrum olan okulların öğrencileri sorunlarını içlerine atmak zorunda kalırlar. 

Sorunlar büyüyerek öğrenciyi sersemleĢtirir. Duygu dünyalarında sorunlarla boğuĢan ve yardımcı 

bulamayan öğrenciler giderek yalnızlaĢır ve hatta azgınlaĢır. Tek baĢına sorunlarını çözemeyen 

öğrencilerin bir süre sonra volkan gibi patladığına Ģahit olmaktayız. Ülkemizde ve dünyanın birçok 

ülkesinde özellikle liselerde bu tür öğrencilerin yol açtığı saldırılara, hatta ölümcül olaylara 

rastlamaktayız. Bu acı olayların failleri genel olarak iç dünyasındaki fırtınalara mahkum olan 

öğrencilerdir. Olaylardan sonra görgü tanıklarının olaylara sebep olan öğrencileri ―kendi halinde bir 

öğrenci idi‖, ―sakin ve sessiz idi‖ vb. ifadelerle tanımladıkları görülmektedir. Sessiz, sakin, içine 

kapanık olarak tanımlanan bu öğrencilerin istenmeyen davranıĢları, tam anlamıyla bir iletiĢim 

patalojisinin sonucu olarak karĢımıza çıkmaktadır. Sosyal iliĢkiler ve etkileĢimde baĢarılı olabilmek, 

öğrenciyle empatik bir iletiĢim, duyarlılık ve samimiyet kurmayı gerektirir. Öğrencisini anlamak 

için, empati kuramayan, gerekli yaklaĢımı gösteremeyen öğretmenin, sorunları çözmek için gerekli 

bilgilere ulaĢması mümkün olamaz. 

Sınıflarımızda etnik kökenleri, renkleri, ekonomik düzeyleri, kültürel yapıları, sosyal çevreleri vb. 

açılardan birbirinden farklı pek çok öğrencimiz bulunabilmektedir. Bazen bu farklılıklardan bir 

kısmı öğrenci-öğrenci, öğretmen-öğrenci iliĢkilerinde baskın unsurlar olabilmektedir. Örneğin okul 

aile birliği baĢkanının oğlu/kızı, akademik baĢarının veya sosyal ödüllerin taksiminde farklı bir 

muameleye tabi tutuluyorsa, diğer öğrencilerde bir kırgınlık, küskünlük hatta düĢmanlık hissinin 
                                                           
7
 Kaya, Zeki, Sınıf Yönetimi, Pegem Yayınları, Ankara 2002, s. 289. 

8
 Sayar, agy. 
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uyanmasına götürebilir. Öğretmenin sınıf yönetirken sözü edilen farklılıklardan dolayı bir 

öğrencisine daha çok iltifat etmesi, göz teması kurması, söz hakkı vermesi bile diğer öğrencileri 

küstürebilir. Bu nedenle öğretmenlerin sınıf yönetirken aynı zamanda farklılıkları yönettiklerinin 

bilincinde hareket etmesi itibarını artıracaktır. Bu durumu anlamak büyük ölçüde öğrenci ile empati 

kurmakla mümkün olabilir. Bir ders boyunca bir kez dahi öğretmeniyle göz teması kuramayan 

öğrenci sınıfı terk ettiğinde kendisini, öğretmeni nazarında değersiz hissedecektir. O halde 

öğretmenler farklılıklara değer vermeli,
9
 bir arada ve birbirini dıĢlamadan yönetilmelerine çaba sarf 

etmelidir.  

Farklılıkların yönetiminde empati özellikle önemlidir, çünkü farklı grubun üyeleri genellikle karĢı 

karĢıya kaldıkları engeller ve problemleri sadece kendilerinin anlayabileceğini düĢünürler.
10

 

Örneğin, okullarımızda yaĢayan birçok Alevi veya Sünni öğrenci, mezhepleri nedeniyle ayrıma tabi 

tutulduklarına ve Ģiddete maruz kaldıklarına inanmaktadır. Empati, bu tarz gözle görülmeyen 

problemlerin çözülmesinde önemlidir; çünkü empatik iletiĢim yöneticilerin olayları farklı olanların 

gözünden görmesine yardımcı olur.  

Sonuç 

Etkili öğretmenlerin genel kültür, genel yetenek ve öğretmenlik meslek bilgileri açısından yeterli 

olmaları beklenir. Öğretmenlik meslek bilgileri açısından yeterli olmanın bir göstergesi de etkili bir 

sınıf yöneticiliğidir. Etkili sınıf yöneticileri, sınıf ortamında cereyan etmesi muhtemel istenmeyen 

davranıĢları en az zarar ile bertaraf ederler. Ġstenmeyen öğrenci davranıĢları ile baĢ etmenin göz 

teması kurma, verimli öğretim yöntemleri kullanma ve yerine göre bunları değiĢtirme, öğrenciye 

dokunma, sözlü ve beden diliyle iletiĢim sağlama gibi çeĢitli yöntemleri bulunmaktadır. Ancak 

öğrencilerle duygusal yaklaĢımı da içeren empatik iletiĢim kurmanın büyük faydası olduğu 

Ģüphesizdir. Empatik iletiĢim öğrencilerin duygu dünyasına büyük katkılarda bulunduğu gibi, 

akademik baĢarılarına fayda sağlamaktadır. 

Öğretmenlerin öğrencilerinin sessiz, içine kapanık, etkinliklere katılmama, sürekli düĢünceli 

hallerinden yola çıkarak onları anlamaya çalıĢması ve problemlerini öğrenmesi öğrencileri 

ziyadesiyle rahatlatır. AnlaĢıldığını fark eden öğrencinin yalnızlık ve çaresizlikten kaynaklı ruh hali 

yerini güven ve istikrara bırakır. Sosyal çevresi ve ailesiyle olumlu ve anlamlı beĢeri iliĢkiler kurar.  

Aile ve sosyal çevreyle iliĢkilerinde sorunlar yaĢayan öğrencilerin akademik açıdan baĢarılı olması 

beklenemez. Bu yüzden öğretmenlerin etkinliklere kayıtsız kalan öğrencileri yakın takibe alması 

beklenir. Çünkü sınıf içinde cereyan eden istenmeyen davranıĢların kaynakları büyük ölçüde sınıf 

dıĢında bulunmaktadır. Sınıf dıĢı sorunları empati kurarak anlamaya çalıĢan öğretmenin baĢarılı 

olması ve öğrencide güven duygusu uyandırması, öğrencinin hayatında büyük değiĢikliklerin 

yaĢanmasına vesile olması mukadderdir. Öğrenciler kendileriyle empati kuran öğretmenlerine 

büyük değer verirler ve onları memnun etmek adına bile olsa akademik etkinliklere daha istekli bir 

Ģekilde katılırlar. 

Öğrencilerin kendileriyle, çevreleriyle sağlıklı bir iletiĢim kurabilmeleri, akademik baĢarılarının 

arzu edilen düzeye çıkabilmesi, görecekleri ilgi ve alaka ile mümkün olabilir. Bu bağlamda 

öğretmenlerin öğrencileriyle empatik iletiĢim kurabilmesinin zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Öğrencisiyle, meslektaĢlarıyla, veli ve sosyal çevresiyle empati kurabilen öğretmenlerin daha çok 

baĢarılı oldukları Ģüphesizdir. Empatik yaklaĢımı becerebilen öğretmenler, pek çok öğrencinin 

hayatında önemli rol oynamıĢ, hayat hikayelerini süslemiĢtir.       

 

                                                           
9
 ġiĢman, M.; Turan, S., Sınıf Yönetimi, Öğreti Yayınları, Ankara 2004, s. 134. 

10
 Memduhoğlu, Hasan Basri, Farklılıkları Yönetme, Pegem Akademi Yayınları,Ankara, 2008, s.90. 
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MEVLANA‟YA GÖRE ROL MODEL EĞĠTĠMCĠLERĠN NĠTELĠKLERĠ 

 

Davut OKÇU 

Batman Üniversitesi, davutokcu72@gmail.com  

 

ÖZET 

Medeniyetlerin rakiplerine üstünlüğü, büyük ölçüde eğitim alanındaki baĢarılarıyla doğru 

orantılıdır. Bu yüzden eğitim, medeniyetler arası rekabetin en önemli alanlarından birini 

oluĢturmaktadır. BaĢarılı ve etkili bir eğitimi gerçekleĢtirmek amacıyla yeni paradigmalar, 

programlar ve yaklaĢımlar üzerinde çalıĢılmaktadır. Ne var ki, bütün bu çabaların yanında baĢarılı 

bir eğitimin gerçekleĢebilmesi için en önemli unsur öğretmenlerdir. Çünkü eğitim sisteminin 

baĢarısı büyük ölçüde öğretmenlerin sahip oldukları niteliklerle iliĢkilidir. Ġyilik ve kötülük 

yapmaya mütemayil olarak yaratılan insanlar ancak kaliteli eğitimciler vasıtasıyla doğru olana 

yönlendirilebilir. Yeni nesil öğrencilerin akademik ve insani açıdan donanımlı bir Ģekilde yetiĢmesi, 

eğitimcilerin etkili ve rol model olabilmesiyle mümkün olabilir.  

Müderris, mutasavvıf ve ahi lideri olan Mevlana‘nın mesajlarında ve hayatında eğitimcilerin 

taĢıması gereken niteliklere iliĢkin pek çok örnek ve ders bulunmaktadır. Mevlana‘ya göre Allah‘ın 

vekili olan öğretmenler, ilahi ve insani bilgilere sahip olmalıdır. DeğiĢen dünya Ģartlarına paralel 

olarak buharlaĢan deniz gibi kendilerini sürekli olarak yenilemelidirler. Eğitimcilerin etkili 

olabilmesi için öncelikle sabırlı, hoĢgörülü, edep ve ihlas sahibi olmaları zorunludur. Mevlana‘ya 

göre rol model eğitimci Ay yüzlü, deniz ve Ģeker huylu olup asla kin güdücü değildir. Eğitimciler, 

doğuĢtan sahip olunan huyları değiĢtirmeye zaman harcamamalı, bilakis çevreden bulaĢan huyları 

düzenlemekle meĢgul olmalıdırlar. Ġnsan vücudunun sağlığını korumaya çalıĢan doktor misali 

eğitimci de öğrencilerinin zihin ve ruh dünyalarının sağlığı için gayret göstermelidir. Eğitimciler, bu 

hedeflerine ulaĢmak için iyi bir hitabet, genel kültür ve ufuk sahibi olmanın yanı sıra öğretim 

yöntem ve tekniklerinden faydalanmayı bilmelidir.  

Anahtar kelimeler: Mevlana, eğitimci, rol model, rehberlik.  

1. GĠRĠġ 

Etkili öğretmenlik, eğitim bilimi araĢtırmacılarının ilgisini çeken önemli konulardan biridir. 

Eğitimin dinamosu konumundaki öğretmenlerin kalitesi, yetiĢtirilecek insan kalitesiyle doğru 

orantılıdır. Konuyla ilgili araĢtırmaların yoğunluğu etkili ve rol model öğretmen yetiĢtirmenin 

önemini ortaya koymaktadır. Rol model öğretmenin kiĢiliği, özellikleri, yeterlilik alanları 

eğitimcilerin ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Rol model öğretmeni tanımlamada ortak bir 

kanaat olmamasına rağmen, rol model öğretmen kimdir? Sorusuna benzer cevaplar 

verilebilmektedir. Bu bağlamda kiĢiliği, etkinliği ve öğretimde kullandığı metotlarla Mevlana'nın 

etkili eğitimciliği tartıĢılmaz bir gerçektir. Onun mesajlarından rol model öğretmenin niteliklerine 

dair pek çok nasihat ve örneğe rastlamak mümkündür.   

Mevlana, XIII. yüzyılda yaĢamıĢ, ancak çok yönlü kiĢiliğiyle çağları aĢmıĢ, karĢılıksız ve sınırsız 

insan sevgisiyle sadece Ġslam aleminin değil, tüm insanlığın sevgisini kazanmıĢ bir sofi, bilim 

insanı, mürĢit ve eğitimci idi. UNESCO, hayata ve insanlara bakıĢıyla bir fikir adamı olarak da tüm 

dünyada kabul gören Mevlana‘nın doğumunun 800. yıldönümü olan 2007 yılını Mevlana ve 

HoĢgörü Yılı ilan etmiĢtir. 

 Mevlana bitkinin yağmura olan ihtiyacını, insanın eğitime olan ihtiyacına benzetir. Hamlık 

noksanlığı ifade eder; noksanlık da giderilme ihtiyacını doğurur. Hamlık ancak bilgi ve sevgi 

sayesinde olgunlaĢır. Onu da ancak eğitim verebilir.  

mailto:davutokcu72@gmail.com
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―Ekinlere benziyoruz cancağızım; Ģu meydanda bitmiĢiz, dudaklarımız kupkuru, canla gönülle 

yağmur bulutunu arayıp beklemekteyiz.‖
1
 

Mevlana, dünyaya eğitilebilir ve ancak ham bir biçimde dünyaya gelen insan için eğitimi bir ihtiyaç 

olarak değerlendirir. Ham bir Ģekilde dünyaya gelmiĢ olan insanı en iyi biçimde eğitecek olan rol 

model eğitimcide bulunması gerekli vasıflar ve öğretim yöntemleri ile ilgili olarak ortaya koyduğu 

ve sürekli uygulama alanı bulabilecek görüĢleri ile evrensel bir Ģahsiyet olma özelliğini 

taĢımaktadır. 

Mevlana, eğiticiyi güneĢe benzetmektedir. GüneĢ karanlık dünyayı, eğitici de karanlık zihin ve 

gönülleri aydınlatmaktadır. Ġnsan, diğer canlılara nazaran kıyas kabul etmez üstün özelliklere sahip 

olsa da, bu özelliklerin geliĢtirilmesi için bir eğitimciye muhtaçtır. 

―Eğitim, her eksiği tamama doğru çekip götüren faaliyettir. Her bitkiye hayat veren akarsu gibi, 

eğitim de insana manevi yaĢayıĢ veren bir eylemdir. Eğitim, eğitimden yoksun olanlara can 

kaynağından arklar açma sanatıdır. Gönlü, canı, aĢkla, sevgiliye kavuĢması için harekete geçiren 

güç eğitimdir. Zira gönül devreye, gam da ateĢe benzer. O aĢkın ateĢinde yanmak, eğitimden 

geçmektir. Eğitim öze yönelme, özü görme, kuru olan özleri yağlayıp yumuĢatma sanatıdır. Eğitim 

bir bakıma değiĢimdir, olgunlaĢmaktır. OlgunlaĢmak için piĢmektir. Eğitim korumaktır, takip 

etmektir, yüceltmektir. Eğitim bir bahardır, solan gülleri yeĢertir, canlandırır.‖
2
 

Mevlana‘nın eğiticiliği üç alana yoğunlaĢmıĢtır:  

a. Medreselerde bir müderris olarak öğrencilere ders vermek (örgün eğitim). 

b. Tekkelerde mürĢit olarak kurduğu zikir halkalarıyla müritlerini manevi açıdan geliĢtirmek. 

Mevlana öğretim faaliyetinin yanı sıra halka yönelik manevi eğiticilik görevini de sürdürmüĢ, zikir 

meclisleri kurmuĢ, insanları Allah‘ın dinine davet etmiĢtir. Etrafında pek çok mürit toplanmıĢtır. 

O'nun mürĢitlik ve öğretmenliği tekke veya medrese ile sınırlı değil bütün alemdir: "Gönlü saf 

sofiyim ben, benim tekkem alem, medresem dünya benim. Değilim abalı sofilerden."
3
 

c. Cami kürsüsünden halka vaiz olarak vaaz etmek (yaygın eğitim). 

Mevlana, eğitim faaliyetlerini bir can verme, tazelendirme, biçime sokma olarak 

tanımlamıĢtır.
4
Eğitimciyi Ģeyh, pir, mürĢit, ehl-i dil, arif ve insan-ı kamil gibi farklı özelliklerle 

nitelendiren Mevlana, baĢarılı  olabilmeleri için çeĢitli vesilelerle reçeteler sunar. Mevlana'ya göre:  

Tarla ancak erbabı tarafından iĢlenerek ürün veriyorsa, insan varlığının gücü olan aklın da 

öğrenebilme ve belli becerileri kazanabilmesi için ehil/uzman bir eğitimciye ihtiyaç vardır.
5
 

Mevlâna öğretmensiz bilgi öğrenilmeyeceği gibi ustasız da sanatın bellenemeyeceğine dikkat çeker, 

teorik ve pratik eğitimin de gereğini vurgulayarak Ģöyle der: 

―Dünyada en düĢük kazançlı sanat bile ustasız öğrenilebilir mi? Her sanatın öncesi bilgidir, sonra 

icra ve amel sonunda da ürün gelir."
6
 

"Ey akıl sahibi! Sanat öğrenmeye çalıĢ; fakat o sanatı ehil olan, kerem sahibi, temiz bir kiĢiden 

öğren.  

Ey KardeĢ! Ġnciyi sedefin içinde ara; sanatı da sanat ehlinden iste!... 

                                                           
1
 Mevlana Celaleddin, Divan-ı Kebir, Çev. Abdulbaki Gölpınarlı, Ġstanbul, 1974, II/ b. 46. 

2
 Divan-ı Kebir, II/b. 197; b. 1127-30; V/b. 4710; VI/b. 1307; VII/b. 1054; b. 1204. 

3
 Füruzanfer, Bediüzzaman, Mevlânâ Celâleddin (Çev. F. Nâfiz Uzluk), Ġstanbul: MEB, 1986, s. 248. 

4 Mustafa Usta, Divan-ı Kebir‘de Mevlana‘nın Eğitim GörüĢü, Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 

Ġstanbul, 1995, s. 30. 
5 Tahirü‘l Mevlevi, ġerh-i Mesnevi, ġamil Yayınevi, Ġstanbul, XII/ b. 13736. 
6
 Mesnevi, V/1054-1055.. 
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Bir adam derici olsa, bu sanatını yaparken kirli bir elbise giyse bu elbise onun zenginliğini, 

yüceliğini azaltmaz ki!  

Demirci demir döverken yırtık-pırtık bir elbiseye bürünse, halkın nezdindeki itibarı eksilmez ki!  

ġu halde kibir elbisesini bedeninden çıkar; bir Ģey belleyip öğrenme hususunda aĢağılık bir elbiseye 

bürün.  

Bilgi öğrenmenin yolu sözdür; sanat/meslek öğrenmenin yolu ise iĢtir(pratiktir).‖
7
  

Bu arada öğrencilere de seslenen Mevlana iyi öğretmenlerin nelere kadir olduğunu örneklerle 

anlatmaktadır: 

"Sen taĢ, kaya ve mermer dahi olsan, eğer bir terbiyecinin (gönül sahibinin) eline düĢersen cevher 

olursun…‖
8
 

Mevlana insanla insanın arasında gerçekleĢen öğretim faaliyetleri dıĢında, bir ilahi öğretiden ve bir 

de ruhun bedene olan öğretisinden bahsetmektedir. Böylece öğretimi müĢahhastan aĢkına doğru üç 

boyutlu olarak ele almaktadır. Bunlardan ruhun bedene olan öğretimini Ģöyle açıklar: 

―Canın zamanda ve mekanda gezip yürümesi, niteliksizdir; bedenimiz yolculuğu canımızdan 

öğrenmiĢtir.‖
9
 

Mevlana'nın eğitim anlayıĢında insanı kemale ulaĢtırmak ve ilim sahibi kılmak vazgeçilmez 

hedeflerdendir. Özü itibariyle yaratılmıĢların en Ģereflisi olan insanı, görünüĢte küçük ama hakikatte 

en büyük varlık olarak tanımlayan Mevlana, ―Ġnsan-ı Kamil‖ diye seslendiği eğitimini tamamlamıĢ 

olgun insanı, içinde alemler barındıran yüzlerce katlı dibi ve kıyısı olmayan bir tevhit denizi 

Ģeklinde ifade etmiĢtir.
10

 Kemal ve ilim sahibi olabilmenin yolu, insanın aklını ve kalbini birlikte 

eğitmek ile mümkündür.  

Öğretmenler ilim sahibi kamil insanı yetiĢtirmek idealinden asla vazgeçmemelidir. Heyecanını diri 

tutmalı, çevresindeki olumsuz örneklere aldırmamalıdır. Etrafındaki olumsuz örneklere tabi olanlar 

eğitimsel hedeflerini kaybederler. Mevlana bu felaketi Ģu sözüyle izah etmektedir:  

"Kargalar, güz mevsimi otaklarını kurdular mı, bülbüller gizlenir ve susarlar. 

Çünkü gül bahçesi olmayınca, bülbül sükût eder…‖
11

 

2. KĠġĠLĠK VE GENEL DAVRANIġ ÖZELLĠKLERĠ 

Mevlana öğretmeni eğitimin merkezine alır. O'na göre öğretmen, Ġlahi bağlara arklar açan; fayda 

vermek için insani bilgi ile Ġlahi bilgiyi birleĢtiren ve insanın içine yol bulan kiĢidir. Eğitimciler 

toplumu inĢa etmek gibi ulvi bir görevi ifa etmektedirler. KiĢilik ve donanım açısından yetersiz olan 

eğitimcilerin yapabileceği tahribatlar göz ardı edilmemelidir. Mevlana, rol model öğretmeni tabiata 

can veren can yağmuruna benzetmektedir: 

"Yağmur hem soldurur hem canlandırır. Sonbahar yağmuru bahçeye sıtma gibi! Mevlana‘ya göre 

eğitimci doğaya can veren bahar yağmuru gibi."
12

 

Öğretmen yaraya Ģifa veren merhem gibi olmalıdır; 

"Pir, senin yarana merhem koyarsa, o zaman dert ve feryat sakinleĢir, 

                                                           
7 Mesnevî, V/1056-1062. 
8
 Mesnevi I/722. 

9
 Mesnevi, III/1979-1980. 

10
 Mesnevi, IV/ 555. 

11
 Mesnevi, II/40-41. 

12 Mesnevi, I/2037-2039. 
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Sıhhat bulduğunu zannettiğinde merhemin ıĢığı oraya vurmuĢtur, 

Dikkat et! Ey sırtı yaralı! Merhemden uzaklaĢma, O'nu ıĢıktan bil, kendi aslından bilme."
13

  

Mevlana eğitimcide bulunması gerekli vasıfları Ģu Ģekilde sıralamaktadır.  

2.1. Öğretmen Rol Model Olmalıdır: Peygamberler insanlık için en güzel örnekler ve model 

kişiliklerdir. Kur‘an-ı Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in rol model kiĢiliğini “xuluqin 

azîm”(Kalem, 4) ve “üsvetün hasene” kavramları ile tanımlar. “xuluqin azim” yüce ve büyük bir 

ahlak, üstün bir hayat tarzı; “üsvetün hasene”(Ahzab, 21) ise en güzel, ideal, kapsayıcı ve 

mükemmel örneklik demektir. 

2.2. Öğretmen AĢk Ehli Olmalıdır: Eğitimci ilahi aĢk ve marifet sahibi olmalıdır.
14

 Mevlana aĢk 

ve marifet ile bakmayı, "Marifet nedir bilir misin..? TaĢlara bakan gözlerin çiçekleri 

görmesidir..!"
15

 Ģeklinde izah etmektedir. 

2.3. Öğretmen Gönül Sahibi Olmalıdır: Eğitimci akıl değil daha çok gönül ehli olmalıdır. Çünkü 

"aklın ileri görüĢü mezara kadardır... fakat gönül sahibinin aklı sur üfürülünceye dek olacak Ģeyleri 

görür."
16

 

 Mevlana öğretmen öğrenci iliĢkisine yönelik olarak, gönlü tuzak olana kuĢun yanaĢamayacağını, 

onun için öğrencinin gönlünü yuva haline getirmesini öğütlemektedir.
17

  

Böylece o, öğrencisine insanların gönül dilini anlamasını, gönlünü tuzak olmaktan kurtarıp, yuva 

haline getirmesini tavsiye etmektedir.
18

  

2.4. Öğretmen Kemale UlaĢtırmalıdır: Mevlana, eğitimi olgunlaĢtırıcı bir süreç olarak 

değerlendirir.
19

  

 ―Hiçbir ayna yoktur ki ayna olduktan sonra tekrar demir haline gelsin. Hiçbir ekmek yoktur ki 

tekrar harmandaki buğday Ģekline dönsün. 

Hiçbir üzüm tekrar dönüp koruk olmaz. Hiçbir olmuĢ meyve tekrar turfanda haline gelmez. 

PiĢ, olgunlaĢ da bozulmadan kurtul.‖
20

 

diyerek eğitimin sürekli bir geliĢme olduğuna ve eğitimle elde edilen kazanımların zamanla 

öğrenciyi olgunlaĢtıracağına dikkat çekmektedir. 

2.5. Öğretmen YumuĢak Kalpli, HoĢgörülü Olmalıdır: Mevlana, rol model öğretmenlerin 

hoĢgörü ve sevgiye dayanan bir disiplin anlayıĢına sahip olması gerektiğini savunur. Disiplin dıĢtan 

verilen değil, öğrencinin iç aleminde oluĢması gerekli olan bir duygudur. Bunu da öğretmenin 

öğrencisine karĢı takınacağı hoĢgörü ve göstereceği sevgiyle oluĢturması mümkün olabilecektir.
21

 

Mevlana kötülüğün insandaki noksanlıklardan meydana geldiğini belirtir. Bu noksanlıkların 

hoĢgörü, iyi tutum ve davranıĢlarla yok edilebileceğini savunur. Ancak "hırsızlara ve topluma zarar 

verenlere acımak, zayıfları kırıp geçirmektir‖
22

 sözüyle hoĢgörünün sınırlarını da belirlemiĢtir  

                                                           
13

 Mesnevi, I/3224-3226. 
14

 Divan-ı Kebir, I/1, b. 274-277; V/b. 2731; b. 4945; VI/ b. 742; b. 1955. 
15

 Mesnevi, IV/556. 
16

 Mesnevi, IV/3311-3314; Divan-ı Kebir, I/b. 167-172; V/b. 6318; VI/b. 273-274. 
17

 Divan-ı Kebir, I/b. 154-200. 
18

 Usta, Divan-ı Kebir‘de Mevlana‘nın Eğitim GörüĢü, s. 68. 
19

 Divan-ı Kebir, I/b. 122-129; III/b. 3512-3513. 
20

 Mesnevi, II/1317-1319. 
21

 Divan-ı Kebir, I/b. 62-70; IV/b. 3532-3543. 
22

 Usta, Divan-ı Kebir‘de Mevlana‘nın Eğitim GörüĢü, s. 71. 
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2.6. Öğretmen Etrafını Aydınlatmalıdır: Eğitimci, öğrencilerini ve çevresini aydınlatıcı 

olmalıdır.
23

 Mevlana bu görüĢünü "Mum olmak kolay değildir. IĢık saçmak için önce yanmak 

gerek…‖ benzetmesiyle dile getirmiĢtir.
24

  

2.7. Öğretmen Mesleğini Sevmelidir: Rol model öğretmen meslek sevgisine sahip olmalı, 

öğretmenliği geçim kaynağı olarak görmemelidir.
25

 

2.8. Öğretmen Alanında Yeterli Olmalıdır: Eğitimci mesleki bilgiye sahip olmalıdır. Mevlana'nın 

öğretmende aradığı özelliklerin baĢında ―bilgi‖ yer almaktadır. Mevlana'nın aradığı bilgi, ilahi nurla 

karıĢan bilgidir. Ġnsana yol gösteren ve ıĢık saçan öğretmen, sözüne Ġlahi nuru yoldaĢ eden 

öğretmendir. Mevlana'ya göre, bilgisine ilahi nuru karıĢtıran öğretmenin karĢısında inatçı kiĢiler 

bile aydınlanacaktır.
26

 

2.9. Öğretmen Rehber ve DanıĢman Olmalıdır: Rehbersiz eğitim faaliyeti baĢarısızlığa 

mahkumdur. Kur'an-ı Kerim'i, Kalemi ve Hz. Peygamber(sav)'i birer rehber olarak düĢünen 

Mevlana: 

 "Ustasız bir meslek tutan kimse, Ģehirde ve köyde alaya alınır..."
27

 

 "Rahman Kur'an-ı öğretti" (Rahman, 2) olması için bedeni, can olan Mustafa nerede? 

 Bütün beden sahiplerine "kalemle öğretti" (Alak, 4)  -kalemi- cömertlik yapmada aracı 

 yaptı" 

sözleriyle eğitimde rehberin önemine vurgu yapmaktadır.
28

 Hoca öğrenciyi benliğinden sıyırmalı ve 

önüne düĢüp ona rehberlik etmelidir. Rehberlik sürecinde, düĢünceleri tenkit edebilmeli, bazen de 

yanlıĢ düĢündüğünü ve yanlıĢ hareket ettiğini hissettirerek piĢmanlık duyacak Ģahsiyet seviyesine 

getirmelidir. Öğretim ve eğitim faaliyeti içinde öğrenci hocasının elinde kıvranan bir balık gibi 

öteye beriye dönmeli, Ģekil almalıdır.
29

 

Mevlana öğretmeni hayvani canın güçlenip kuvvetlenmesi için hastasına gıda ve meyve suları veren 

doktora benzetir. Öğretmen insanın iç, yani ruh hekimidir. Ġlahi nurun ıĢığıyla hastalarının manevi 

yapılarını tedavi eder.
30

 

2.10. Öğretmen Övgü ve Yergiyi Yerinde Kullanmalıdır: Eğitimci yüceltici, heyecan verici 

olmalıdır.
31

  

2.11. Öğretmen Sabırlı Olmalıdır: Eğitimci sabırlı olmalıdır.
32

 "Sık sık verilen aynı öğütten 

sıkılma. Çünkü bir çiviyi çakabilmek için defalarca vurmak gerekir…‖
33

 

2.12. Öğretmen Affedici Olmalıdır: Mevlana eğitimcinin sahip olması gereken üstün özellikler 

arasında "affedici" olmaya büyük önem verir. Günümüz eğitim anlayıĢında da bu tür özellikler 

eğitimcilerde bulunması arzu edilen nitelikler olarak öne çıkmaktadır. Bu durum Mevlana‘nın 

eğitime dair görüĢlerinin evrensel bir değer taĢıdığının en bariz göstergesidir.
34

 

                                                           
23

 Divan-ı Kebir, I/b. 1351-1354; II/b. 639-643; V/b. 4839-4849. 
24

 Mesnevi, II/1317. 
25

 Divan-ı Kebir, II/b. 102; III/b. 317-323; V/b. 3154-3160. 
26

 Tahirü‘l Mevlevi, ġerh-i Mesnevi, X/b. 9588. 
27

 Mesnevi, III/590. 
28

 Divan-ı Kebir, II/b. 189-199; V/b. 4300-4303; Mesnevi, III/593. 
29

 Usta, Divan-ı Kebir‘de Mevlana‘nın Eğitim GörüĢü, s. 70. 
30

 Age., I/b. 2977-2979, III/b.1935,3142,3160-3162, IV/b. 2012. 
31

 Divan-ı Kebir, I/b. 246-247; II/b. 3300-3301; IV/b. 191-198. 
32

 Mesnevi, III/1852; IV/ 771; VI 1409; Divan-ı Kebir, VI/b. 1968. 
33

 Mesnevi, 
34 Divan-ı Kebir, III/ b. 2500-2501; V/b. 4713; VI/b. 1319-1320. 
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2.13. Öğretmen Kendini Yenilemelidir: Mevlana, “Her gün bir yere konup göçmek, akarsu gibi 

bulanmamak, donmaktan kurtulmak ne hoĢtur. Dün de geçti düne ait söz de, dün gibi gelip geçti. Bu 

gün yeni bir söz söylemek gerek‖
35

 sözüyle insanın kendini yenilemesinin önemini vurgulamıĢtır.  

Mevlana, öğretmenle öğrenci arasındaki iliĢkiyi izah ederken rol model öğretmenin nitelikleri 

üzerinde hassasiyetle durur. Öğretimde bilgi akıĢını memeden emilen süte benzeten Mevlana, emeni 

öğrenciye emzireni de öğretmene benzetmektedir 

Öğretmeni denize benzeten Mevlana, nasıl deniz sürekli olarak buharlaĢır ve durmadan suyunu 

yenilerse, öğretmen de kendisini daima yenilemelidir.
36

 

-"Herkes dıĢını süslerken, sen içini, kalbini süsle. Herkes baĢkasının ayıbını araĢtırırken, sen kendi 

ayıplarınla meĢgul ol…‖ Çünkü ―Allah sizin suret ve iĢlerinize bakmaz, belki kalp ve niyetlerinize 

bakar.‖
37

 

3. MESLEKĠ VE SINIF ĠÇĠ DAVRANIġ ÖZELLĠKLERĠ 

Mevlana'ya göre, toplumun bütün fertlerinin karĢılaĢtıkları bunalım ve çıkmazların aĢılmasında en 

büyük görev eğitimcilere düĢmektedir. Onların psikolojik ve sosyal durumlarını araĢtırarak uygun 

metodu seçip uygulaması beklenen bu mürĢitlerin (eğitimcilerin), bilgi ve hikmet pınarlarından 

beslenmiĢ, irfan sahibi, gönül ehli, kamil insanlar olması gerekir.
38

 

 ―Allah herkesi bir iĢ için yaratmıĢtır‖
39

 diyen Mevlana, insanların farklı özelliklerde yaratıldığını ve 

bu gerçekten hareketle sahip oldukları yeteneklere göre eğitim almaları gerektiğini ifade etmiĢtir.
40

 

Mevlana‘ya göre, hekim hastanın idrarından hastalığı nasıl teĢhis ediyorsa, eğitimci de dikkatli bir 

gözlemle sözünden ve hareketlerinden onu tanıyarak sahip olduğu ilgi ve yetenekleri keĢfedebilir.
41

  

Mevlana‘ya göre, öğretim metotlarının en önemlisi takrir (anlatım) metodudur. Zira ilim öğrenme 

sözle baĢlar.
42

 Öğretmenin iĢine heyecanla sarılabilmesi öğrencisini dinlemeye motive etmesine 

bağlıdır. Öğrencinin dinlemeye motive edilememesi öğretmenin etkisini düĢürür.
43

 Yücelik 

söylemekte değil, dinlemekte aranmalı. Zira söylenenlerin güzelliği sınırsız da olsa, dinleyici 

dikkatiyle orada hazır bulunmadıktan sonra bir anlam ifade etmeyecektir.
44

 

Mevlana, eserlerinde yer verdiği burada ifade ettiğimiz yöntemlerin yanı sıra anlatımlarında 

ayetlere sıkça baĢvurmakta, hadislerden bolca örnekler sunmaktadır. Mecazi anlatımlara yer verdiği 

gibi, anlatılan konunun rahat anlaĢılması için, teĢbihlere de çokça baĢvurmaktadır. ÇeĢitli 

hayvanlardan, birçok aletten, günlük hayattan, tarihten somut örnekler vererek konuyu, sade bir 

anlatımla anlaĢılır kılmaya çalıĢmaktadır. Verdiği örnekler gayet rahat anlaĢılacak sadelikte olup 

ikna edici ve birçoğu öğüt verici niteliktedir. Yine o, aĢk hikayelerine, efsanelere, mesellere, Arapça 

ve Farsça manzum parçalara, meĢhur mutasavvıfların ve büyüklerin sözlerine, arifane nükte ve 

                                                           
35

 Mevlana, Rubâîler (Seçme), (Haz. Abdülbaki Gölpınarlı), Ġstanbul 1945, Rubâî nr. CLXXVII.   
36

 Age., III/b.2100-2110;2937-2942. 
37 Müslim, Birr, 33; Ġbn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539. 
38 Usta, Mustafa.1995. Divan-ı Kebir‘de Mevlana‘nın Eğitim GörüĢü. Ġstanbul, s. 53. 
39

 Tahirü‘l Mevlevi, ġerh-i Mesnevi, X/b. 9317. 
40

 Ahmet Bayram, Mesnevi‘de Mevlana‘nın Eğitim ve Eğitim Yöneticisine Dair GörüĢleriyle Modern AnlayıĢı Bir 

KarĢılaĢtırma Denemesi, (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sos. Bil. Ens., Sakarya, 2001, 

s. 41. 
41 Tahirü‘l Mevlevi, ġerh-i Mesnevi, XIV/b. 1643. 
42 Tahirü‘l Mevlevi, ġerh-i Mesnevi, XIV/b. 17226. 
43

 Mesnevi, VI/ 1656. 
44

 Mesnevi, IV/ 3316. 
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hikayelere, halkın inanç ve törelerine sıkça baĢvurarak konuyu sadeleĢtirmekte, ona açıklık ve 

akıcılık kazandırmaktadır.
45

 

Mevlana, eğitimi ve eğitim uygulamalarını insan fıtratı üzerine bina etmiĢtir. Eğitimin merkezine 

insanı almıĢ ve her Ģeyi ona adamıĢtır. Mevlana, Mesnevi‘de eğitsel uygulamaların kiĢiye göre 

değiĢmesi üzerinde durmakta, eğitimin bireyselleĢtirilmesine Ģu cümlelerle dikkat çekmektedir. 

"Bebeğe süt yerine ekmek verirsen zavallı yavruyu o ekmek yüzünden öldü bil. Sonra diĢleri çıkınca, 

kendi kendine onun içi ekmek ister!"
46

 

Mevlana öğretmen-öğrenci iliĢkisi konusuna oldukça gerçekçi yaklaĢır. Ehil olmadığı için kime 

hangi bilginin verileceğini bilmeyen hoca, geliĢmeye müsait olan öğrenciyi de köreltir, 

yeteneklerini hatta gönlündeki sevgiyi söndürür. 

Bir akdoğanı bir kocakarıya verirler. Annesi tırnaklarını kesmedi diye doğanın tırnaklarını ve 

gagasını keser. Oysa doğan tırnak ve gagası ile hem kendini korur hem de beslenir. Fakat kocakarı 

bunu iyilik olsun diye yapar. Ardından doğana yemesi için tutmaç verir, fakat doğan tutmacı yemez. 

Kadın kızar. ―Bari tutmacın suyunu iç!‖ der. Halbuki tutmaç suyu da doğanın yaratılıĢına uygun bir 

yiyecek değildir. Doğan bu suyu içmez. Çileden çıkan kocakarı bunun üzerine öfke ile çorbayı 

doğanın baĢına döker. Doğanın baĢı kel olur. Eski sahibinin kendine karĢı davranıĢ ve lütuflarını 

hatırlar ve ondan büyük iyilikler ―gören‖ nazlı gözlerinden yaĢlar dökülür.
47

  

Mevlana‘nın bu hikayesinde kocakarı öğretmeni, akdoğan öğrenciyi, verilen yemek bilgiyi, yapılan 

faaliyet de öğretim yöntemini ifade etmektedir. Çorbayı kafasına döküp onu kel bırakması 

öğretmenin öğrencisini anlamadığı veya ihtiyacı olmayan, ya da ilgi duymadığı bilgileri ona 

vermesini, kel olması da zihni yeteneklerinin sönmesini sembolize eder. Çünkü öğretmen, ne 

öğrencisinin psikolojik yapısını tanımakta ne de öğretim metotlarını bilmektedir. 

Henüz kanadı çıkmayan kuĢ uçmaya kalkıĢırsa bir yırtıcı kedinin lokması olur-gider. Mevlana, 

Mesnevi‘deki bütün fablları, temsilleri, örnekleri, kıssaları, atasözlerini ve deyimleri eğitsel 

amaçlarla kullanmıĢtır. Bunlar konunun anlaĢılmasını kolaylaĢtırmanın yanı sıra konuya renk 

katmakta ve sıkıcılığı bu yolla gidermektedir 

Mevlana, eğitimde ilgi ve yeteneklerin dikkate alınmasına yönelik olarak çocuklar aynı okulda 

olmalarına rağmen, farklı sınıflarda dersler görürler demektedir.
48

 Bu farklılık, öğrencilerin farklı 

geliĢim düzeyi ve yeteneklerine sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Eğitim, öğrencilerin 

ihtiyaç, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda verilmeli; sahip olunan yetenekler geliĢtirilmelidir.
49

  

Mevlana‘ya ait bu ifadeden eğitimin gücünün sınırlarının çizildiğini görmekteyiz. Buna göre 

eğitimci bakırı mücevher yapamaz. Bir üst seviye ne ise oraya çıkartabilir. Yani, eğitimci zeka 

seviyesi düĢük birini dâhi yapamaz. Üstün zekalı olanı geliĢtirip en son noktasına ulaĢtırabilir.
50

 

Mevlana, eğitimin gücünden tam olarak yararlanmak için, öğrencinin tam bir teslimiyetle eğiticiye 

bağlanmasını istemektedir:  

―Hizmet harmanında, yüce köy ağasına bir saman çöpü kesilseydin bir kehribar yapardı seni.‖
51

  

                                                           
45

 Ġbrahim Emiroğlu, ―Mevlana‘nın Üslubu, Metodu ve Edebiyatımızdaki Yeri‖, Yeni Ümit, Yıl:18, Sayı: 76, 2007, s. 

27. 
46

 Mesnevi, I/580-584. 
47

 Dîvân-ı Kebîr, IV/b, 2628-2640. 
48

 Tahirü‘l Mevlevi, ġerh-i Mesnevi, XIII/b. 14434. 
49

 Bayram, Mesnevi‘de Mevlana‘nın Eğitim ve Eğitim Yöneticisine Dair GörüĢleriyle Modern AnlayıĢı Bir 

KarĢılaĢtırma Denemesi, s. 42. 
50

 Usta, Divan-ı Kebir‘de Mevlana‘nın Eğitim GörüĢü, s. 31. 
51 Mevlana, Divan-ı Kebir, VI/b, 111.  



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1130 

Hizmet harmanı eğitim faaliyetidir. Köy ağası da eğitimcidir. GeliĢebilmek için öğrenci benliğinden 

sıyrılmalıdır. Gururunu terk etmelidir. Kendinde bir varlık gören öğrenci, eğitimden istifade 

edemez.
52

  

Mevlana eğitimci ile öğrenci arasındaki iliĢkiyi ve eğitimin gücünü, marangozun tahta ile olan 

iliĢkisiyle açıklamaktadır: 

―Dülgerin onunla bazı iĢleri vardır. Öğrenci ne keserden kaçmalı ve ne de çividen. Tahta gibi 

benliğinden vazgeçmelidir. Keserin düĢüncesine aykırı davranmamalıdır. Marangozdan kaçtığı 

zaman, ateĢte odun olmaktan baĢka bir Ģeye yaramayacağını bilmelidir.‖
53

  

Marangoza teslim olan tahta, Ģekil alır, biçim kazanır ve iĢe yarar hale gelir. Eğitim de bir etkileĢim 

faaliyetidir. Eğitimci, öğrencisini olumsuzluklardan etkilenmeyecek hale gelinceye kadar 

eğitmelidir. Eğitim faaliyetinde Ģekillenen insan, yarayıĢlı hale gelir.  

Bu görüĢüyle Mevlana modern eğitimde yer alan, ―çocuğun benliğini öne çıkarma‖ düĢüncesine 

ters düĢmemektedir. Ġlk bakıĢta öyle görünse bile, Mevlana modern görüĢten biraz daha ileri 

giderek, çocuğun gerçek benliğini yakalayıp, öne çıkmasını istemektedir. Bu benlik eğitim 

sayesinde kendini bulacak, eğitimin hür havasında, çocuğun bağımsızlık dünyasında kendini öne 

sürecektir.
54

 

 "Yalnızlığın en kötüsü, seni anlamayanların arasında kalmaktır…‖
55

 

―Söz dinleyene söylenir. Zira terzi elbiseyi adamın boyuna göre biçer.‖
56

 ―Hüner bilmez bir cahile 

bir Ģey öğretmek istiyorsan, kendi dilini terk edip onun diliyle konuĢman gerekir. Ancak bu suretle 

senden bilgi ve fen öğrenebilir.‖
57

  

 ―Mademki iĢim gücüm çocuklardır, o halde çocukların dili ile konuĢmam gerekir.‖
58

 diyen 

Mevlana, eğitimcinin sorumlu olduğu çocukların, zihinsel, bedensel olgunluk seviyesini bilip, 

kendisinin de bu seviyeye uygun bir tutum ve davranıĢ göstermesi gerektiğini belirtmektedir.
59

 

Mevlana eserlerinde konuların anlaĢılmasına son derece önem vermiĢtir. ―Sözü herkesin 

anlayacağı, kavrayacağı ölçüde söylüyoruz. Çünkü Peygamber, ‗Ġnsanlarla onların akılları 

nispetinde konuĢ‘ buyurmuĢtur.‖
60

diyerek buna ne derece dikkat gösterdiğini ortaya koymuĢtur. 

Anlatımlarında sürekli olarak temsillere ve somut örneklere yer vermesi seviyeye göre anlatım 

tarzını bir yöntem olarak benimsediğini göstermektedir.  

Soru-cevap yöntemi,
61

eğitim öğretimin verimli hale gelmesi, öğrencilerin eğitim uygulamalarına 

daha aktif bir Ģekilde katılmalarının sağlanması ve eğitimle amaçlanan hususlara en kısa yoldan 

ulaĢılması açısından öğreticilerce sık sık baĢvurulması gereken bir yöntem olma özelliği 

taĢımaktadır. ―Soru, bilginin yarısıdır" diyen Mevlana'nın eğitim anlayıĢında soru-cevap yöntemi 
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 Usta, Divan-ı Kebir‘de Mevlana‘nın Eğitim GörüĢü, s. 32. 
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54
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60
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61
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bir yer tutmaktadır. Nitekim eserlerinde konuları soru-cevap Ģeklinde anlattığını ve bir konuda soru 

sorup devamında cevabını verdiğini görmekteyiz.
62

  

Mevlana‘ya göre, insana en çok zevk veren metot gözlemdir. Kainatın sahip olduğu estetik değeri 

ancak gözlemlerle görebileceğimizi belirten Mevlana, öğrencisine Ģu tavsiyede bulunur: ―Güzelim 

sanatına bak, gönüllere gelen vahyini seyret. Tümden görüĢ ıĢığı kesil; ne gelirse bakıĢ-görüĢ 

zevkinden gelir.‖
63

 Bir Ģeyin aslı nazari olarak anlatılamaz. Nazari olarak anlatılırsa, o bilgiye 

dönüĢmez, teori olarak kalır. Ama onu aslı gözlenirse, tüm Ģüpheler ortadan kalkar. Öyle ise 

gözlem, Ģüpheyi gideren çok önemli bir metot ve yoldur. 

Mevlana, etkili eğitim için örnekle öğretim metodunu yoğun olarak kullanır. Öğretmenle öğrencinin 

iliĢkisini bal ile sütün iliĢkisini örnek vererek açıklamaktadır. Ona göre, bal ile sütün birleĢiminde, 

bal nasıl sütün içinde erirse ve orada kaybolursa, öğrenci de öğretmeni ile böyle bir iliĢki içinde 

olmalıdır. "Süt, bal denizine akacak bir yol bulursa artık hiçbir afete uğramaz, ekĢiyip kesilmez."
64

 

Öğrenci öğretmeninin eteğine yapıĢmalıdır ki, onu yüceltsin. Zira terbiyeci öğrencisini önce alçaltır; 

benliğinden sıyırır, sonra hafiflediği için yüceltir.
65

  

Mevlana, öğretmen öğrenci iliĢkisini ok ve yay örneği ile açıklamaktadır: ―Öğrenci ok gibidir. Yay 

kötü olunca ok ta eğri gider.‖
66

  

Mevlana öğretmen öğrenci iliĢkisini alıĢveriĢ Ģeklinde ifade etmektedir:  

 ―Sirke verirsin, Ģeker alırsın; boncuk verirsin inci alırsın; sürme verirsin, görüĢ elde 

edersin; pek hoĢtur bu alıĢveriĢte bulunmak.‖
67

 

Buna göre eğitimci öğrencisinin değersiz olan her Ģeyini değere çeviren, onu tatlılaĢtıran, 

incileĢtiren, görüĢ kazandıran bir faaliyet içerisinde olmalıdır. O zaman, öğrenciyi halkın 

kabulleneceği, halka bir Ģeyler verebilecek seviyeye getirmiĢ olacaktır. Eğitimcisinde gereği Ģekilde 

tatlılık olmayan, boncuğunu inciye çeviremeyen, basiret kazanamayan öğrenci bir değer 

kazanamamıĢ demektir.
68

  

Rol model öğretmenler yasakçı değil, alternatif sunabilen bir konumda olmalıdırlar. Mevlana bu 

görüĢünü "Çocuk kırmızı elmayı görmeden, elindeki kokulu soğanı bırakır mı..?‖
69

 sözüyle dile 

getirmektedir. 

Mevlana'ya göre öğretmen iĢinin ehli olmalıdır. ĠĢinin ehli olmayan sadece öğrencisine değil 

kendine de zarar verir: "Demirciliği bilmiyorsan, demirci ocağından geçerken sakalın da yanar, 

saçın da…‖
70
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3. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Eğitimsel hedeflere ulaĢmak konusundaki baĢarı ve baĢarısızlık, eğitimcilerin en çok ilgilendikleri 

sorunlardan birisidir. Sorunu çözmek amacıyla kimileri rol model öğretmenlik kriterleri 

oluĢturmaya çalıĢırken, kimileri de etkili eğitimcilerin sahip olduğu özelliklerden dersler çıkarmaya 

çalıĢmaktadır. Konumuza model olarak seçilen Mevlana; örnek kiĢiliği, hoĢ görülü yaklaĢımları, 

öğrencileriyle iletiĢimi, öğretimde kullandığı metot ve teknikler, mesajlarının tutarlılığı ve 

güvenirliliği itibariyle evrensel düzeyde kabul gören etkili bir eğitimcidir. 

Mevlana, etkili öğretmeni moral değerlerle bezenmiĢ ve bu değerleri nefsinde yaĢayan örnek insan 

olarak tasavvur eder. Örnek bir kiĢiliğe sahip olan öğretmenlerin etkili ve rol model birer eğitimci 

olabilmesi, alan bilgisi konusunda da yeterli olmalarını gerektirir.  

Kamil bir kiĢilik ve yeterli alan bilgisine sahip olmayı yeterli saymayan Mevlana, eğitimin 

bireyselleĢtirilmesine de büyük önem vermektedir. Bireysel eğitimin gerçekleĢmesi için 

eğitimcilerin öğrencileriyle birebir ilgilenmesi ve yakından tanıması kaçınılmazdır. Mevlana'ya 

göre eğitimci, öğrencisini maddi ve manevi açıdan eğitmelidir. Çünkü baĢarılı eğitim, ancak akıl ve 

kalbin birlikte eğitilmesiyle mümkün olabilir. 
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ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN TÜRKÇE DĠNLEME BECERĠSĠ FARKINDALIKLARI 

ÜZERĠNE DENEYSEL BĠR ARAġTIRMA 

AN EXPERIMENTAL RESEARCH ON LISTENING SKILLS AWARENESS OF SECONDARY 

SCHOOL STUDENTS 

 

Mehmet Nuri KARDAġ1 

Nurullah ESENDEMĠR2 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı, 5.sınıf öğrencilerinin; Türkçe dinleme farkındalıklarına iliĢkin baĢarılarını 

belirlemek ve aktif öğrenmenin dinleme farkındalığı baĢarısına etkisini ortaya koymaktır. Bu 

nedenle araĢtırma deneysel desenlerden ön test son test kontrol gruplu deneysel desen 

kullanılmıĢtır. Nicel verilerin analizinde nicel,analiz teknikleri kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma 

gruplarını 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Van Merkez Ġpekyolu Ġlçesi‘nde eğitim-

öğretim faaliyetini sürdüren bir devlet ortaokulunun 5. sınıfına devam eden 61 öğrenci 

oluĢturmaktadır. Deney ve kontrol grupları rastgele (random) belirlenmiĢtir. Buna göre 30 öğrenci 

deney grubunda, 31 öğrenci ise kontrol grubunda yer almıĢtır. Öğrencilerin demografik ve 

akademik baĢarıları birbirine benzerdir. Deneysel uygulamalar sonunda aktif öğrenme tekniklerinin; 

Türkçe dinleme becerisi farkındalıklarının geliĢtirilmesinde Türkçe Öğretim Programı (2017) 

çerçevesinde yapılan etkinliklere nazaran daha baĢarılı sonuçlar verdiği belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın 

sonuçları, öğrencilerin Türkçe dinleme eğitiminde aktif öğrenme yöntemi tekniklerinin daha yoğun 

kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır 

Anahtar Sözcükler: Aktif Öğrenme, Dinleme Becerisi, Farkındalık 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the success of Turkish listening awareness of the 5th grade 

students; and to reveal the effect of active learning on listening awareness success. For this reason, 

an experimental design with pre - test, post - test control group was used. Quantitative analysis 

techniques were used in the analysis of quantitative data. The study groups consisted of 61 students 

attending the 5th grade of a public secondary school in the city of Van, in central district called 

Ipekyolu in the fall semester of 2017-2018 academic year. The experimental and control groups 

were randomly determined. Accordingly, 30 students were in the experimental group and 31 were 

in the control group. Students' demographic and academic achievements are similar. At the end of 

experimental applications, it has been proven the efficiency of active learning techniques in the 

development of Turkish listening skill awareness, these techniques provide more successful results 

than the activities carried out within the framework of Turkish Curriculum (2017). The results of 

the study reveal that active learning method techniques should be used more intensively in Turkish 

listening education. 

Keywords: Active Learning, Listening Skill, Awareness 

GĠRĠġ 

Öğrenme birçok prensibi içinde bulunduran sistemler bütünüdür. Bundan dolayı öğrenme 

etkinliğinde kullanılan tüm etkinliklerde amaç öğrenmenin daha kalıcı boyutta oluĢmasına ortam 

hazırlamaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında öğrenmede birden fazla uyaranın olması öğrenme 

etkinliğinde pozitif bir katkı sağlamaktadır. Özellikle Aktif öğrenme ve buna bağlı geliĢen teknikler 

temel becerilerin kazandırılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda bakıldığında aktif 

öğrenme ile ilgili olarak birçok tanım mevcuttur. 
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Aktif öğrenme etkileĢimsel mevcut durumu daha pozitif olarak kullanıp yaparak yaĢayarak 

öğrenmeyi kapsayan olguların tümüdür. En sade tanımı ile aktif öğrenme, bilginin geleneksel 

metotlar dıĢında farkındalık oluĢturacak bir Ģekilde sunulmasıdır (Meyers ve Jones, 1993: 19). 

Aktif öğrenme yeni bir öğrenme boyutu değildir; ancak öğrenme tekniklerin geniĢ bazda sunulması 

ile farklı bir hüviyet kazanmıĢtır. Bu konuyla ilgili 16 ve 17. yüzyıllarda birçok düĢünür 

öğrenmenin aktif olması gerektiğine değinerek anlamlı, kalıcı, iĢlevsel öğrenmeler etkileĢimsel 

süreçlere ihtiyaç duyulduğunu aktarmıĢlardır.  

Aktif öğrenme, öğrenenin öğrenme etkinliğini farklı yöntemler ile gerçekleĢtirdiği ve bu bağlamda 

gerekli öz düzenleme ve eleĢtirel sürecin ele alındığı karmaĢık bir süreci ifade etmektedir(Açıkgöz, 

2003: 17). EtkileĢimsel öğrenmede mevcut bilgilerin farkındalık oluĢturularak sunulması 

amaçlanmaktadır. Bundan dolayı sadece dinleme etkinliği değil çeĢitli teknikleri kullanarak bilgiyi 

daha aktif bir Ģekilde öğrenme yoluna gidilmektedir. Bu öğrenmede öğrencinin becerilerini ön plana 

çıkarmasına daha çok vurgu yapılmaktadır. Öğrencinin bilgiyi sadece alması değil bu bilgiyi belli 

aĢamalardan geçirmesi yani analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst biliĢsel olgulara vurgu 

yapılmaktadır. 

ĠĢitirsem unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam bilirim mealindeki meĢhur Çin atasözü aktif 

öğrenmeyi tarif etmektedir. Nitekim aktif öğrenmede öğrenen merkezli yaparak yaĢayarak öğrenme 

etkinlikleri söz konusudur.  

Aktif öğrenme günümüz yapılandırıcı eğitim anlayıĢı ile bütünleĢen bir öğrenme anlayıĢını ifade 

etmektedir. Yapılandırmacı anlayıĢta olduğu gibi aktif öğrenmede öğrencinin kendini sorgulaması, 

öz düzenleme yapması, bilgiye ulaĢması, bilgiyi yapılandırması, bilgiyi yeni konu ve durumlara 

uygulaması, bilgiyi üretmesi, bunları yaparken sosyal iletiĢim ve yardımlaĢma becerilerinin 

geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır.  

Aktif öğrenme süreci sözlü iletiĢimin unsurlarından biri olan konuĢma ve dinleme etkinlikleri ile iç 

içedir. Aktif öğrenme sürecinde aktif öğrenme etkinliklerinin gerçekleĢmesi olmazsa olmaz iletiĢim 

biçimi dinleme ve konuĢmayı kapsayan sözlü iletiĢimdir. Bu anlamda sözlü iletiĢim ve aktif 

öğrenme etkinlikleri birbirini besleyen ve tamamlayan süreçlerdir.  

Aktif öğrenmede kullanılan teknikler eğitim ortamında çok yönlü iletiĢimin sağlanmasına katkı 

sunmaktadır. Bu anlamda aktif öğrenme öğrencilerin üst düzey konuĢma dinleme becerisi 

kazanmalarına imkân vermektedir.  

Dinleme: Sözlü iletiĢim becerisinin, genel iletiĢim modelinin en önemli ikinci ögesini 

oluĢturmaktadır. ĠletiĢimin gerçekleĢmesi için kaynak/gönderici tarafından gönderilen iletilerin 

dinleyici/alıcı tarafından alınması, çözümlenmesi, anlamlandırılması sürecidir. ĠletiĢim sürecinin 

baĢarılı gerçekleĢmesi için alıcının iletilere olumlu veya olumsuz karĢılık/tepki vermesi 

gerekmektedir.  

Dinleme becerisi: Bireyin henüz anne karnındayken edinmeye baĢladığı temel dil becerisidir. 

Bireyin çevreden algılayabildiği ses titreĢimlerini alması, anlamlandırması, gerektiğinde tepkide 

bulunması yetisidir. 

 Bu araĢtırmada öğrencilerinin dinleme yeterliklerine iliĢkin farkındalıklarının 

geliĢtirilmesinde aktif öğrenmenin etkisi incelenmiĢtir. Bu bağlamda Ģu sorulara cevap aranmıĢtır: 

 Deney-kontrol grubu öğrencilerinin ―Dinleme farkındalığı baĢarısı‖ ön test puanları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? 

 Deney-kontrol grubu öğrencilerin ―Dinleme farkındalığı baĢarısı‖ son test puanları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? 
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YÖNTEM 

ÇalıĢmada nicel araĢtırma yöntemi desenlerinden ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen 

kullanılmıĢtır. 

Karasar (2014, s. 87) deneysel desenleri, ―Neden-sonuç iliĢkilerini belirlemeye çalıĢmak amacı ile 

doğrudan doğruya araĢtırmacının kontrolü altında, gözlenmek istenen verilerin üretildiği araĢtırma 

modelleridir.‖ Ģeklinde açıklarken Özmen (2014, s. 49) deneysel desenli araĢtırmaları, ―sistematik 

bir metot kullanılarak, belli bir müdahalenin kontrol altına alınmıĢ Ģartlarda belli bir problemin 

çözümünde ne derece etkili olacağını görmek için yapılır.‖ Ģeklinde açıklamaktadır. 

 Büyüköztürk deneysel araĢtırmalarda elde edilen verilerin araĢtırmacılarca oldukça güvenilir 

bilgiler verdiğini savunmaktadır. Büyüköztürk ve arkadaĢlarına göre, ―Deneysel araĢtırma, bilimsel 

yöntemler içinde en kesin sonuçların elde edildiği araĢtırmalardır. Çünkü araĢtırmacı 

karĢılaĢtırılabilir iĢlemler uygular ve daha sonra onların etkilerini inceler, bu tür bir araĢtırmanın 

sonuçlarının araĢtırmacıyı en kesin yorumlara götürmesi beklenir‖ (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, 

Karadeniz, Demirel, 2008, s. 12).  

ÇalıĢma Grupları 

AraĢtırmanın çalıĢma gruplarını Van ili, Ġpekyolu ilçesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren 

bir kamu ortaokulunda öğrenim gören 61 öğrenci oluĢturmaktadır. Ön test verileri ile kiĢi bilgi 

formundaki demografik özellikleri göz önünde bulundurularak 30 öğrenci bir Ģubeye, kalan 31 

öğrenci de baĢka bir Ģubeye alınmıĢtır. Deney ve kontrol grupları belirlenirken random/yansız 

atama yoluna baĢvurulmuĢtur. Buna 30 öğrencinin bulunduğu gruba deney grubu, kalan 31 

öğrencinin bulunduğu gruba ise kontrol grubu denmiĢtir.  

Veri toplama Aracı 

Türkçe Dinleme Farkındalığı Öz Değerlendirme Ölçeği (TDFÖDÖ) : Deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin Türkçe dinleme becerisi baĢarılarını belirlemek için MEB tarafından alan uzmanları 

için önerilen Türkçe Dinleme BaĢarısı Öz Değerlendirme Ölçeği (TDFÖDÖ) kullanılmıĢtır. Murat 

Özbay‘ın da dinleme eğitimi kitabında önerdiği bu form kullanılmadan önce kullanılabilirliği test 

edilmiĢtir. Ölçek üçlü likert olarak geliĢtirilmiĢtir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 30 en 

düĢük puan ise 10‘dur. Puanlar 30‘yaklaĢtıkça dinleme baĢarısı artmakta, 10‘yaklaĢtıkça 

düĢmektedir. Ölçeğin ön test uygulamasında elde edilen Cronbach Alpha değeri de 0, 735 

bulunmuĢtur. Bir ölçeğin deneysel çalıĢmalarda kullanılabilmesi Alpha değerinin 0,60-0,99 arasında 

olması gerektiği belirtilmektedir. Bu yönüyle ölçek bu araĢtırma için kullanılabilir özellik 

taĢımaktadır(Özbay, 2001). 

Veri Analizi 

Türkçe Dinleme Farkındalığı Öz Değerlendirme Ölçeği (TDFÖDÖ) elde edilen verilerin analizinde 

parametrik testler kullanılmıĢtır. Deney ve kontrol grupların her birinde yer alan öğrenci sayısı 

30‘dan fazla olduğu için parametrik testlerden t-testi istatistiği kullanılmıĢtır. Bunun için analizlerde 

IBM SPSS 20.0 Statistics (Statistical Package for the Social Sciences 20.0) paket programı 

kullanılmıĢtır.  

Buna göre normal dağılım gösteren veriler analiz edilirken; deney veya kontrol grubunun kendi 

içerisinde ön test - son test farklarının belirlenmesi için ―ĠliĢkili Örneklemler t- Testi‖; deney ve 

kontrol gruplarının ön-son test farklarının belirlenmesi içinse ―Bağımsız Örneklemler t-Testi‖ 

istatistiği kullanılmıĢtır.  
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BULGULAR 

Türkçe Dinleme Farkındalık Durumlarıyla Ġlgili Bulgular  

Öğrencilerin Türkçe Dinleme Farkındalığı BaĢarıları‘na iliĢkin bulgular ve ilgili yorumlar tablo 1-

2‘de verilmiĢtir.  

Deney-kontrol grubu öğrencilerinin ―Dinleme farkındalığı baĢarısı ‖ ön test puanları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? Problem sorusuyla ilgili bulgular tablo Tablo 1‘de verilmiĢtir.  

Deney ve Kontrol gruplarının Türkçe dinleme ön test baĢarı puanlarının analiz edilmesinde 

Bağımsız Örneklemler t-testi kullanılmıĢtır.  

Tablo 1. Deney-Kontrol Grupları Türkçe Dinleme Farkındalığı BaĢarısı Ön Test Analiz Bulguları  

Test  Grup  N Ortalama Std. 

sapma 

Std. hata df t P 

Ön test Deney  30 19,63 2,236 ,408 59 1,047 ,299 

Kontrol  31 19,00 2,477 ,445    

Tablo 1‘de deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test Türkçe dinleme alanı baĢarı durumları ile 

ilgili veriler görülmektedir. Tablodaki verileri incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının deneysel 

çalıĢmalar öncesinde birbirine yakın Türkçe dinleme baĢarısına sahip oldukları anlaĢılmaktadır. 

Deney grubu ön test Türkçe dinleme akademik baĢarı puanı aritmetik ortalamasının 19,63; kontrol 

grubu Türkçe dinleme baĢarı puanı aritmetik ortalamasının ise 19,00 olduğu anlaĢılmaktadır. 

Türkçe dinleme akademik baĢarı puanları incelendiğinde deney ve kontrol grupları arasında deney 

grubu lehine yaklaĢık 0,50 puanlık fark olduğu görülmektedir. Deney grubu lehine görülen bu 

baĢarı puanı farkının istatistik olarak bir anlam ifade edip etmediğinin anlaĢılası için ―p‖ değerine 

bakmak gerekmektedir. Tablodaki p değeri 0,299 olarak belirlenmiĢtir. ―P‖ değerinin anlamlı olarak 

kabul edilebilmesi için 0,05‘ ten küçük bir değere sahip olması gerekmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında deney ve kontrol gruplarının ön test Türkçe dinleme kademik baĢarıları arasında 

anlamlı bir farkın olmadığı anlaĢılmaktadır (p: ,299 ˃ 0,05; t: 1,047).  

Tablo 1‘de verilen bulgular deney ve kontrol gruplarının Türkçe dinleme baĢarısı bakımından 

birbirine eĢit yeterlilikte olduğunu göstermektedir. Diğer bir söyleyiĢle deney ve kontrol grubundaki 

öğrenciler deneysel uygulamalar öncesinde birbirine denk Türkçe dinleme baĢarısına sahiptirler. 

Deneysel uygulamalar öncesinde grupların birbirine benzer dinleme yeterliliğine sahip olması 

deneysel desenlerde önemsenen grupların birbirine denk olması ilkesini sağlaması açısından 

önemlidir. Ayrıca baĢarı ile birlikte demografik özelliklerin birbirine denk olması, deneysel 

süreçlerle ilgili güvenilir verilerin elde edilmesine ve verilerle ilgili sağlıklı yorumların yapılmasına 

katkı sunacaktır.  

Deney-kontrol grubu öğrencilerin “Dinleme farkındalığı baĢarısı ” son test puanları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? Problem sorusuyla ilgili bulgular tablo Tablo 2‘de verilmiĢtir.  

Deney ve Kontrol grubunun Türkçe dinleme ön test-son test baĢarı puanlarının analiz edilmesinde 

Bağımsız Örneklemler t-testi kullanılmıĢtır 

Tablo 2. Deney-Kontrol Grubu Türkçe Dinleme Farkındalığı BaĢarısı Son Test Analiz Bulguları  

Test  Grup N Ortala

ma 

Std. 

sapma 

Std. 

hata 

df t p 

Son 

test  

Deney  30 22,83 2,866 ,523 59 4,046 ,000 

Kontrol  31 20,23 2,125 ,382    
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Tablo 2‘de deney ve kontrol gurubu öğrencilerinin deneysel uygulamalar sonunda uygulanan son 

test Türkçe dinleme farkındalığı baĢarısı ölçeği verilerine iliĢkin analiz sonuçları görülmektedir.  

Deney ve kontrol grupları son test Türkçe dinleme baĢarı puan ortalamaları incelendiğinde aktif 

öğrenme yöntemi ilkeleri doğrultusunda yapılan öğretim uygulamalarının daha olumlu sonuç 

verdiği anlaĢılmaktadır. Nitekim deney ve kontrol grubu son test puanları arasında deney grubu 

lehine yaklaĢık 2,5 puanlık bir fark oluĢtuğu anlaĢılmaktadır.  

Kontrol grubu Türkçe dinleme baĢarısı son test baĢarı puanı aritmetik ortalaması 20,23 iken deney 

grubu Türkçe dinleme baĢarısı son test baĢarı puanı aritmetik ortalaması 22,83 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Aktif öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubu lehine oluĢan 2,5 puanlık 

farkın istatistik açıdan bir anlam ifade edip etmediğinin anlaĢılması için tablodaki ―p‖ değerine 

bakmak gerekmektedir.  

Tablo 2‘deki ―p‖ değerinin ,05‘ten büyük olması, baĢarı bakımından gruplar arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farkın olmadığı anlamına gelmektedir. ―P‖ değerinin ,05‘ten küçük olması ise 

gruplar arasında baĢarı bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olduğu anlamına 

gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında deney gurubu lehine önemli farkın olduğu anlaĢılmaktadır. 

Tablodaki ―p‖ değeri incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının son test Türkçe konuĢma becerisi 

baĢarıları arasında önem düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu anlaĢılmaktadır (p: ,000 < 0,05; t: 

4,046).  

Tablodaki ilgili bulgular, deney grubunda deneysel süreçler boyunca uygulanan ―aktif öğrenme 

yöntemi‖ etkinliklerinin öğrencilerin Türkçe dinleme farkındalığı baĢarılarının geliĢtirilmesinde 

kontrol grubunda uygulanan etkinliklere göre daha baĢarılı sonuçlar verdiğini göstermesi 

bakımından önemlidir.  

Deneysel çalıĢmalar neticesinde ulaĢılan bu sonuçlar, öğrencilerin dinleme baĢarılarının 

geliĢtirilmesi süreçlerinde aktif öğrenme etkinliklerinden yararlanılması gerektiğini göstermektedir.  

Aktif öğrenme tekniklerinin öğrenme ortamında öğrenciye sunduğu birçok sosyal iletiĢim imkanı 

bulunmaktadır. Aktif dinleme-konuĢmanın ön planda olduğu bu sosyal iletiĢim ortamında 

öğrenciler birbirinden çekinmeden, yanlıĢ konuĢurum ve dinlerim, yanlıĢ anlarım kaygısı taĢımadan 

birbirleriyle sözlü iletiĢime geçmektedirler.  

Öğretmenleri tarafından kendilerine verilen öğrenme sorumluluğu yerine getirmektedirler. Bu 

öğrenme sürecinde öğrenciler kendilerini ve arkadaĢlarını dinleme olanağı bulmakta, yanlıĢ anlama 

ve anlaĢılmalar varsa bunlar anında düzeltilmekte, özgür öğrenme etkinliklerinde, özgüven 

yenilemekte, yardımlaĢarak, birbirini destekleyerek problemleri aĢmakta, gerçeğe yakın sosyal 

deneyim yaĢamaktadırlar.  

Bu yönüyle aktif öğrenme ortamları öğrencilerin anlama ve anlatma baĢarılarının geliĢtirilmesinde 

mevcut geleneksel öğrenme ortamlarına önemli bir alternatiftir diyebiliriz.  

Grafik 1‘de deney ve kontrol grubu öğrencilerinin deney öncesi ve deney sonrası Türkçe dinleme 

baĢarı puanları verilerek karĢılaĢtırılmıĢtır. 
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Grafik 1. Deney ve Kontrol Grubu Türkçe BaĢarısı Ön-Son Test BaĢarı Puanları 

Grafik 1‘te deney ve kontrol grubu öğrencilerinin deneysel uygulamalar öncesinde yapılan ön test 

ve uygulamalar neticesinde yapılan son testteki Türkçe dinleme baĢarısı puanlarındaki değiĢim 

karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir.  

Grafik 1 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının ön test Türkçe dinleme öz değerlendirme 

baĢarı puanları arasında deney grubu lehine yaklaĢık 0,5 puanlık bir farkın olduğu görülmektedir. 

Ön testte deney grubu baĢarı puanı 19,63 iken kontrol grubu puanının 19,00 olduğu görülmektedir.  

Son test Türkçe dinleme baĢarı puanları incelendiğinde ise aktif öğrenme uygulamalarının 

gerçekleĢtiği deney grubu lehine yaklaĢık 2,5 puanlık bir farkın oluĢtuğu görülmektedir. Deney 

grubu lehine son testte oluĢan bu fark istatistiksel açıdan da anlamlı/önemli bulunmuĢtur (p<0,05). 

Ġstatistiksel açıdan da deney grubu adına önemli bulunan bu baĢarı farkı, öğrencilerin Türkçe 

dinleme-izleme baĢarılarının geliĢtirilmesinde uygulanan aktif öğrenme etkinliklerinin 2017 Türkçe 

öğretim programı çerçevesinde iĢe koĢulan öğretim etkinliklerine nazaran daha olumlu sonuçlar 

verdiğini ortaya koymaktadır.  

Bu bulgu öğrencilerin Türkçe dinleme baĢarılarının geliĢtirilmesi ile ilgili eğitim kurumlarında yer 

verilen etkinliklere aktif öğrenme uygulamalarının da dikkate alınması gerektiğini ortaya koyması 

açısından önemlidir.  

SONUÇ 

Deney ve kontrol gruplarının deneysel çalıĢmalar öncesinde birbirine benzer Türkçe dinleme 

baĢarısına sahip oldukları belirlenmiĢtir. Deney grubu ön test Türkçe dinleme akademik baĢarı 

puanı aritmetik ortalaması 19,63; kontrol grubu Türkçe dinleme baĢarı puanı aritmetik ortalaması 

ise 19,00 olarak belirlenmiĢtir. Deney ve kontrol grubu Türkçe dinleme baĢarısı ön test verilerine 

iliĢkin yapılan istatistiksel analizlerde de iki grup puanları arasında önem düzeyinde anlamlı bir 

farkın olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır p: ,299 ˃ 0,05; t: 1,047 (Tablo 18).  

Deney ve Kontrol grubu öğrencilerinin Türkçe dinleme son test baĢarı puanları arasında yaklaĢık 

2,5 puanlık bir fark oluĢtuğu belirlenmiĢtir. Kontrol grubu Türkçe dinleme baĢarısı son test baĢarı 

puanı aritmetik ortalaması 20,23 iken deney grubu Türkçe dinleme baĢarısı son test baĢarı puanı 

aritmetik ortalaması 22,83 olarak gerçekleĢmiĢtir. Aktif öğrenme yönteminin uygulandığı deney 

grubu lehine oluĢan 2,5 puanlık fark istatistiksel açıdan da anlamlı bulunmuĢtur p: ,000 < 0,05; t: 

19,63 

22,83 

19 
20,23 

ÖN TEST  SON TEST 

Türkçe Dinleme Farkındalığı Başarısı 

Deney G. Kontrol G.
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4,046 (Tablo 21 ve Grafik 3). Diğer bir deyiĢle aktif öğrenme uygulamalarının, öğrencilerin 

dinleme baĢarılarının geliĢtirilmesinde Türkçe öğretim programı çerçevesinde gerçekleĢtirilen 

dinleme eğitimi uygulamalarına nazaran daha baĢarılı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Alan yazında aktif öğrenme uygulamalarının öğrencilerin sözlü iletiĢim becerilerini olumlu yönde 

etkilediğini gösteren araĢtırmalar bulunmaktadır (Kırmızı Susar, 2008; Koç, 2007; Orhan, 2010; 

ÖzerbaĢ, Tabak, ve Berat, 2010). Bu çalıĢmalarda varılan sonuçlar, çalıĢmamızın sonuçlarıyla 

paralellik göstermektedir.  
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AKTĠF ÖĞRENME TEKNĠKLERĠNĠN ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN TÜRKÇE 

DĠNEME BECERĠSĠ BAġARILARINA ETKĠSĠ 

THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING TECHNIQUES ON THE LISTENING SKILLS 

SUCCESS OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

 

Mehmet Nuri KARDAġ1 

Nurullah ESENDEMĠR2 

 

Özet 

Bu araĢtırmada aktif öğrenme tekniklerinin ortaokul öğrencilerinin Türkçe dinleme becerilerinin 

geliĢtirilmesine etkisi araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmada nicel yöntem kullanılmıĢtır. AraĢtırmada nicel 

araĢtırma desenlerinden deneysel desen, nicel araĢtırma desenlerinden de ön test son test kontrol 

gruplu deneysel desen kullanılmıĢtır. Nicel verilerin analizinde SPSS paket programından 

yararlanılmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma gruplarını 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Van 

Merkez Ġpekyolu Ġlçesi‘nde eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren bir devlet ortaokulunun 5. sınıfına 

devam eden 61 öğrenci oluĢturmaktadır. Deney ve kontrol grupları rastgele (random) belirlenmiĢtir. 

Buna göre 30 öğrenci deney grubunda, 31 öğrenci ise kontrol grubunda yer almıĢtır. Öğrencilerin 

demografik ve akademik baĢarıları birbirine benzerdir. Deneysel uygulamalar sonunda aktif 

öğrenme tekniklerinin; öğrencilerin Türkçe dinleme becerisi baĢarılılarının geliĢtirilmesinde Türkçe 

Öğretim Programı (2017) çerçevesinde yapılan etkinliklere nazaran daha baĢarılı sonuçlar verdiği 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca deney grubunda bulunan öğrencilerin büyük çoğunluğunun aktif 

öğrenme uygulamalarına iliĢkin olumlu görüĢlere sahip oldukları gözlemlenmiĢtir. AraĢtırmanın 

sonuçları, öğrencilerin Türkçe dinleme becerisi baĢarılarının geliĢtirilmesinde aktif öğrenme 

yöntemi tekniklerinin tercih edilmesi gerektiğini göstermesi bakımından önemlidir. 

Anahtar Sözcükler: Aktif Öğrenme, Türkçe Dinleme Becerisi, Dinleme baĢarısı 

ABSTRACT 

In this study, the effect of active learning techniques on the development of Turkish listening skills 

of secondary school students was investigated. Quantitative method was used in the study as 

methodology. In this research, experimental design was used among quantitative research designs, 

and experimental design with pre-test and post-test control group was used. SPSS package 

programme software was used to analyze the quantitative data. The study groups consisted of 61 

students attending the 5th grade of a public secondary school in the central city of Van, in Ipekyolu 

district during the fall semester of 2017-2018 academic year. The experimental group and control 

groups were randomly assigned. Accordingly, 30 students were in the experimental group and 31 

were in the control group. Students' demographic and academic achievements are similar. At the 

end of experimental applications of active learning techniques; it is concluded that the students have 

more successful results in the development of Turkish listening skill achievements compared to the 

activities carried out within the framework of the Turkish Curriculum (2017). In addition, it was 

observed that the majority of the students in the experimental group had positive opinions about 

active learning practices. The results of the study are important in terms of showing that active 

learning method techniques should be preferred to improve students' listening skill achievement. 

Keywords: Active Learning, Turkish Listening Skill, Listening Success 

GiriĢ 

Günümüzde hemen her alanda yaĢanan hızlı geliĢmeler eğitim sistemlerine de yön vermektedir. 

Eğitim sisteminde öğretmenin merkezde olduğu geleneksel öğretim anlayıĢının, birçok alanda 

yaĢanan hızlı geliĢim ve değiĢimlere ayak uyduracak bireyler yetiĢtirme ihtiyacına cevap vermesi 

oldukça güçtür. Nitekim geleneksel öğretim anlayıĢının günümüzdeki iletiĢim ihtiyaçlarına cevap 
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vermekte yetersiz kaldığını ortaya koyan çok sayıda araĢtırma bulunmaktadır. Buna karĢılık aktif 

öğrenmenin bilgi ve beceri geliĢtirmede oldukça etkili sonuçlar verdiğini ispatlayan yerli ve yabancı 

sayısız araĢtırma bulunmaktadır. Bu nedenle öğrenen merkezli öğretim anlayıĢlarının iĢe koĢulması, 

artık önemli bir zorunluluk olarak karĢımızda durmaktadır.   

Bu zorunluluğun gereği olarak, baĢta öğretmenleri ve ailesi olmak üzere bireyin eğitim aldığı 

kurumlara büyük görevler düĢmektedir. Bu açıdan bakıldığında aktif öğrenme yöntemlerinin 

derslerde kullanılması bir gereklilik olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Öğrencinin temel dil becerilerini üst düzeyde geliĢtirmeye uygun etkili yöntemleri kapsayan aktif 

öğrenme birçok kazanımı bünyesinde bulunduran bir modeldir. Aktif öğrenmede, tek bir uygulama 

yerine çoklu uygulamaların olması, öğrenmede çeĢitliliği artırmakta, bu sayede daha fazla 

öğrencinin bireysel öğrenme farklılıklarına cevap verilebilmektedir.  

Bu çalıĢmada da öğrencilerin sözlü iletiĢim becerilerinden dinleme becerisinin geliĢtirilmesinde 

aktif öğrenme yönteminin etkililiği incelenmiĢtir. AraĢtırmada Ģu sorulara cevap aranmıĢtır: 

Türkçe dinleme becerisine yönelik alt problem cümleleri, 

 Deney-kontrol grubu öğrencilerin ―Türkçe dinleme becerisi ‖  ön test puanları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? 

 Deney-kontrol grubu öğrencilerin ―Türkçe dinleme becerisi‖ son test puanları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? 

Yöntem 

ÇalıĢmada nicel araĢtırma yöntemi desenlerinden ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen 

kullanılmıĢtır. Karasar (2014, s. 87) deneysel desenleri, ―Neden-sonuç iliĢkilerini belirlemeye 

çalıĢmak amacı ile doğrudan doğruya araĢtırmacının kontrolü altında, gözlenmek istenen verilerin 

üretildiği araĢtırma modelleridir.‖ Ģeklinde açıklarken Özmen (2014, s. 49) deneysel desenli 

araĢtırmaları, ―sistematik bir metot kullanılarak, belli bir müdahalenin kontrol altına alınmıĢ 

Ģartlarda belli bir problemin çözümünde ne derece etkili olacağını görmek için yapılır.‖ Ģeklinde 

açıklamaktadır. 

 Büyüköztürk deneysel araĢtırmalarda elde edilen verilerin araĢtırmacılarca oldukça güvenilir 

bilgiler verdiğini savunmaktadır. Büyüköztürk ve arkadaĢlarına göre, ―Deneysel araĢtırma, bilimsel 

yöntemler içinde en kesin sonuçların elde edildiği araĢtırmalardır. Çünkü araĢtırmacı 

karĢılaĢtırılabilir iĢlemler uygular ve daha sonra onların etkilerini inceler, bu tür bir araĢtırmanın 

sonuçlarının araĢtırmacıyı en kesin yorumlara götürmesi beklenir‖ (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, 

Karadeniz, Demirel, 2008, s. 12).  

ÇalıĢma Grupları 

AraĢtırmanın çalıĢma gruplarını Van ili, Ġpekyolu ilçesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren 

bir kamu ortaokulunda öğrenim gören 61 öğrenci oluĢturmaktadır. Ön test verileri ile kiĢi bilgi 

formundaki demografik özellikleri göz önünde bulundurularak 30 öğrenci bir Ģubeye, kalan 31 

öğrenci de baĢka bir Ģubeye alınmıĢtır. Deney ve kontrol grupları belirlenirken random/yansız 

atama yoluna baĢvurulmuĢtur. Buna 30 öğrencinin bulunduğu gruba deney grubu, kalan 31 

öğrencinin bulunduğu gruba ise kontrol grubu denmiĢtir.  

Veri toplama Aracı 

Türkçe Dinleme Becerisi Ölçeği (TDBÖ): Ön test son test uygulamalarında öğrencilerin dinleme 

becerilerinin tespitinden kullanılan ölçeklerden biri ―Türkçe Dinleme Becerisi Ölçeği (TDBÖ)‖dir. 

Bu ölçek MEB tarafından geliĢtirilmiĢ, alan uzmanı ve öğretmenlerin öğrencilerinin ilgili dil 

becerilerinin geliĢimi hakkında bilgi edinmelerini sağlamak için tavsiye edilmiĢtir. Ölçek 19 

maddeden oluĢmaktadır.  
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Ölçek üçlü likert Ģeklinde tasarlanmıĢtır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 57 en düĢük puan 

ise 19‘dur.  Puanlar 57‘ye yaklaĢtıkça dinleme becerisi ile ilgili yeterlilik artmakta, 10‘yaklaĢtıkça 

düĢmektedir. Ölçeğin ön test uygulamasında elde edilen Cronbach Alpha değeri de 0, 781 

bulunmuĢtur. 

Türkçe Dinleme Becerisi Ölçeği (TDBÖ) verilerinin normallik testleri tablo 1‟de verilmiĢtir. 

Tablo 1. Türkçe Dinleme Becerisi Normallik Testi 

 Ġstatistik Standart 

hata 

Shapiro-Wilk 

Çarpıklık  

(Skewness) 

-.301 .821 Ġstatistik P 

Basıklık 

(Kurtosis) 

-.820 1.344 .821 .731 

Tablo 9 incelendiğinde çarpıklık ve basıklık değerlerinin -3 ve +3 arasında yer aldığı 

anlaĢılmaktadır.  Shapiro-Wilk değeri de incelendiğinde p değerinin  0,05‘ten yüksek (p > ,05)  

olduğu görülmektedir. Tabloda Türkçe dinleme becerisi test verilerinin normal dağılım gösterdiği 

görülmektedir (p=,731 > ,05) . Veriler normal dağılım gösterdiğinden öğrencilerin ön test-son test 

Türkçe dinleme becerisi verilerinin analizinde parametrik testler kullanılacaktır. 

Verilerin Analizi   

ÇalıĢmada kullanılan veri toplama aracından, Türkçe Dinleme Becerisi Ölçeği (TDBÖ), elde 

edilen verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıĢtır.  Deney ve kontrol grupların her birinde 

yer alan öğrenci sayısı 30‘dan fazla olduğu için parametrik testlerden t-testi istatistiği kullanılmıĢtır.  

Bunun için analizlerde IBM SPSS 20.0 Statistics (Statistical Package for the Social Sciences 20.0) 

paket programı kullanılmıĢtır.  

Buna göre normal dağılım gösteren testler analiz edilirken; deney veya kontrol grubunun kendi 

içerisinde ön test - son test farklarının belirlenmesi için ―ĠliĢkili Örneklemler t- Testi‖; deney ve 

kontrol gruplarının ön-son test farklarının belirlenmesi içinse ―Bağımsız Örneklemler t-Testi‖ 

istatistiği kullanılmıĢtır.  

Bulgular 

Türkçe Dinleme Becerisiyle Ġlgili Bulgular 

Öğrencilerin Türkçe dinleme becerilerine iliĢkin dinleme gözlem formuyla elde edilen veriler Tablo 

2-3‘te verilerek yorumlanmıĢtır.   

Deney ve Kontrol grubu öğrencilerinin Türkçe dinleme becerisi ön test öz değerlendirme 

puanları arasında bir fark var mıdır? Problem sorusuyla ilgili bulgular  Tablo 2‘de  verilmiĢtir.  

Deney ve Kontrol gruplarının Türkçe Dinleme Becerisi ön test baĢarı puanlarının analiz 

edilmesinde Bağımsız Örneklemler t-testi kullanılmıĢtır.  

Tablo 22. Deney-Kontrol Grupları Türkçe Dinleme Becerisi Ön Test Analiz Bulguları  

Test  Grupla

r  

N ortalama Std. 

sapma 

Std. 

hata 

df t P 

Ön test Deney  30 32,60 4,328 ,790 59 -,222 ,825 

Kontrol  31 31,84 4,050 ,727    

 

Tablo 2‘de deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test Türkçe dinleme becerisi baĢarı durumları 

ile ilgili veriler görülmektedir.  Tablodaki veriler incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının 

deneysel çalıĢmalar öncesinde birbirine yakın Türkçe dinleme becerisi baĢarısına sahip oldukları 
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anlaĢılmaktadır. Deney grubu ön test Türkçe dinleme becerisi baĢarı puanı aritmetik ortalamasının 

32,60; kontrol grubu Türkçe konuĢma becerisi baĢarı puanının aritmetik ortalamasının ise 31,84 

olduğu anlaĢılmaktadır. 

Türkçe dinleme becerisi ön test baĢarı puanları incelendiğinde deney ve kontrol grupları arasında 

deney grubu lehine yaklaĢık 1 puanlık fark olduğu görülmektedir. Deney grubu lehine görülen bu 

puan farkının istatistik olarak bir anlam ifade edip etmediğinin anlaĢılası için ―p‖ değerine bakmak 

gerekmektedir. Tablodaki p değeri 0,825 olarak belirlenmiĢtir. ―P‖ değerinin anlamlı olarak kabul 

edilebilmesi için 0,05‘ ten küçük bir değere sahip olması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında 

deney ve kontrol gruplarının ön test Türkçe konuĢma becerisi baĢarıları arasında anlamlı bir farkın 

olmadığı anlaĢılmaktadır (p: ,825 ˃ 0,05; t: -,222).  

Tablo 2‘de verilen bulgular deney ve kontrol gruplarının Türkçe dinleme becerisi baĢarısı 

bakımından birbirine eĢite yakın bir yeterliliğe sahip olduklarını göstermektedir. BaĢka bir açıdan 

değerlendirildiğinde, deney ve kontrol grubundaki öğrenciler deneysel uygulamalar öncesinde 

birbirine denk Türkçe dinleme becerisi baĢarısına sahiptirler.  

Deneysel uygulamalar öncesinde grupların birbirine benzer demografik ve baĢarı özelliklerine sahip 

olması, deneysel süreçlerle ilgili güvenilir verilerin elde edilmesine ve verilerle ilgili sağlıklı 

yorumların yapılmasına katkı sunacaktır.   

Deney ve Kontrol grubu öğrencilerinin Türkçe dinleme becerisi son test öz değerlendirme 

puanları arasında bir fark var mıdır? Problem sorusuyla ilgili bulgular Tablo 3‘te verilmiĢtir.  

Deney ve Kontrol grubunun Türkçe Dinleme Becerisi ön test-son test baĢarı puanlarının analiz 

edilmesinde Bağımsız Örneklemler t-testi kullanılmıĢtır 

Tablo 3. Deney-Kontrol Grubu Türkçe Dinleme Becerisi Son Test Analiz Bulguları  

Test  Gruplar  N Ortalama Std. 

sapma 

Std. 

hata 

df t P 

Son test Deney  30 40,80 6,583 1,202 59 4,580 ,000 

Kontrol  31 34,29 4,322 ,776    

 

Deney ve kontrol gurubu öğrencilerinin deneysel uygulamalar sonunda Türkçe dineleme becerisi 

baĢarı durumları ilgili veri toplama araçlarıyla ölçülmüĢ, elde edilen veriler analiz edilerek ulaĢılan 

sonuçlar tablo 3‘te verilmiĢtir.  

Deney ve kontrol grupları Türkçe dinleme becerisi son test baĢarı puan ortalamaları incelendiğinde 

aktif öğrenme yöntemi ilkeleri doğrultusunda yapılan öğretim uygulamalarının daha olumlu sonuç 

verdiği anlaĢılmaktadır. Nitekim deney ve kontrol grubu dinleme becerisi son test puanları arasında 

deney grubu lehine yaklaĢık 6 puanlık bir fark oluĢtuğu anlaĢılmaktadır.    

Tablo incelendiğinde kontrol grubu Türkçe dinleme becerisi son test baĢarı puanı aritmetik 

ortalaması 34,29 iken deney grubu Türkçe dinleme becerisi son test baĢarı puanı aritmetik 

ortalaması 40,80 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Aktif öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubu lehine oluĢan 6 puanlık farkın istatistik açıdan 

bir anlam ifade edip etmediğinin anlaĢılması için tablodaki ―p‖ değerine bakmak gerekmektedir.  

Daha önce de birkaç kez ifade edildiği gibi tablodaki ―p‖ değerinin ,05‘ten büyük olması, baĢarı 

bakımından gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olmadığı anlamına gelmektedir. 

―P‖ değerinin ,05‘ten küçük olması ise gruplar arasında dinleme becerisi yeterliliği bakımından 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olduğu anlamına gelmektedir.  
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Tablodaki ―p‖ değeri incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının son test Türkçe dinleme becerisi 

baĢarıları arasında önem düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu anlaĢılmaktadır (p: ,000 < 0,05; t: 4, 

580 ).  

Bu bulgu, deney grubunda deneysel süreçler boyunca uygulanan ―aktif öğrenme yöntemi‖ 

etkinliklerinin öğrencilerin Türkçe dinleme becerilerinin geliĢtirilmesinde kontrol grubunda 

uygulanan etkinliklere kıyasla daha baĢarılı sonuçlar verdiğini göstermesi bakımından önemlidir.  

Deneysel çalıĢmalar neticesinde ulaĢılan bu sonuçlar, öğrencilerin anlama öğrenme alanında 

gerçekleĢtirilen aktif dinleme etkinliklerinin öğrencilerin dinleme becerilerinin geliĢtirilmesinde 

oldukça etkili olduğunu göstermektedir.  

Aktif öğrenme yönteminin eğitim ortamında öğrenciyi aktif kılmak adına sunduğu birçok avantaj 

bulunmaktadır. Bu imkanların bazıları öğrenci merkezli öğrenme, yaparak yaĢayarak öğrenme, 

eğlenerek hoĢça vakit geçirerek öğrenme, öğretmenden çekinmeden kendi öğrenme sorumluluğunu 

alma ve bununla ilgili dönütler verme, yardımlaĢarak sosyal öğrenme, aktif sözlü iletiĢim kurarak 

bilgi, fikir ve tecrübeleri paylaĢma bu avantajların bir bölümünü oluĢturmaktadır.  

Aktif öğrenme ortamlarını diğer öğrenme ortamlarında ayıran önemli bir özelliğin  öğrencilerin 

birbirinden çekinmeden, yanlıĢ konuĢurum endiĢesi taĢımadan birbirleriyle sözlü iletiĢime 

geçmeleri, yardımlaĢmaları, problem çözmede aktif olmaları olduğu söylenebilir.  

Öğrenme ortamında öğrenene sunduğu bu imkanlarla aktif öğrenme etkinliklerinin mevcut öğretim 

etkinliklerine önemli, baĢarılı sonuçlar veren bir alternatif olduğu söylenebilir.  

Grafik 1‘de deney ve kontrol grubu öğrencilerinin deney öncesi ve deney sonrası Türkçe dinleme 

becerisi baĢarı puanları verilerek karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 

Grafik 1. Deney ve Kontrol Grubu Türkçe Dinleme Becerisi Ön-Son Test BaĢarı Puanları 

Grafik 1‘te deney ve kontrol grubu öğrencilerinin deneysel uygulamalar öncesinde yapılan ön test 

ve uygulamalar neticesinde yapılan son testteki Türkçe dinleme becerisi baĢarı puanlarındaki 

değiĢim karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir.  

Grafik 1 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının ön test Türkçe dinleme becerisi baĢarı puanları 

arasında deney grubu lehine yaklaĢık 1,2 puanlık bir farkın olduğu görülmektedir. Ön testteki bu 

farkın istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır.  Ön testte deney grubu dinleme becerisi baĢarı 

puanı 32,6 iken kontrol grubu puanının 31,84 olduğu görülmektedir.  

32,6 

40,8 

31,84 
34,29 

ÖN TEST  SON TEST 

Türkçe Dinleme Becerisi 

Deney G. Kontrol G.
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Deney ve kontrol grubu son test Türkçe dinleme becerisi baĢarı puanları incelendiğinde ise aktif 

öğrenme uygulamalarının gerçekleĢtiği deney grubu lehine yaklaĢık 6,5 puanlık bir farkın oluĢtuğu 

görülmektedir. Deney grubu lehine son testte oluĢan bu fark istatistiksel açıdan da anlamlı/önemli 

bulunmuĢtur (p<0,05). 

Ġstatistiksel açıdan da deney grubu adına önemli bulunan bu baĢarı farkı, aktif öğrenme yöntemi 

etkinliklerinin 2017 Türkçe Öğretim Programı çerçevesinde iĢe koĢulan öğretim etkinliklerine 

nazaran daha olumlu sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır.  

Bu bulgu anlama öğrenme alanında öğrencilerin Türkçe dinleme becerilerinin geliĢtirilmesinde aktif 

öğrenme uygulamalarına daha çok yer verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.   

Sonuç 

Deney ve kontrol gruplarının deneysel çalıĢmalar öncesinde birbirine benzer Türkçe dinleme 

becerisine sahip oldukları belirlenmiĢtir. Deney grubu ön test Türkçe dinleme becerisi baĢarı puanı 

aritmetik ortalaması 32,60; kontrol grubu Türkçe dinleme becerisi baĢarı puanı aritmetik ortalaması 

ise 31,84 olarak belirlenmiĢtir. Deney ve kontrol grubu Türkçe dinleme baĢarısı ön test verilerine 

iliĢkin yapılan istatistiksel analizlerde de iki grup puanları arasında önem düzeyinde  anlamlı bir 

farkın olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır p: ,825 ˃ 0,05; t: -,222  (Tablo 22).  

Deney ve Kontrol grubu öğrencilerinin Türkçe dinleme becerisi son test puanları arasında yaklaĢık 

6 puanlık bir fark oluĢtuğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Kontrol grubu Türkçe dinleme becerisi son test 

baĢarı puanı aritmetik ortalaması 34,29 iken deney grubu Türkçe dinleme becerisi son test baĢarı 

puanı aritmetik ortalaması 40,80 olarak gerçekleĢmiĢtir. Aktif öğrenme yönteminin uygulandığı 

deney grubu lehine oluĢan 6 puanlık fark istatistiksel açıdan da anlamlı bulunmuĢtur  p: ,000 < 0,05; 

t: 4, 580  (Tablo 25 ve Grafik 4). Diğer bir deyiĢle aktif öğrenme uygulamalarının, öğrencilerin 

dinleme becerilerinin geliĢtirilmesinde Türkçe öğretim programı çerçevesinde gerçekleĢtirilen 

dinleme eğitimi uygulamalarına nazaran daha baĢarılı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Alan yazında aktif öğrenme uygulamalarının öğrencilerin sözlü iletiĢim becerilerini olumlu yönde 

etkilediğini gösteren araĢtırmalar bulunmaktadır (Kırmızı Susar, 2008; Koç, 2007; Orhan, 2010; 

ÖzerbaĢ, Tabak, ve Berat, 2010). Bu çalıĢmalarda varılan sonuçlar, çalıĢmamızın sonuçlarıyla 

paralellik göstermektedir.  

Öneriler 

Öğrencilere aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinin incelikleri anlatılmalı, aktif öğrenme eğitimine 

bütün öğretim kademelerinde yer verilmelidir. Çünkü yapılandırmacı öğretim anlayıĢının eğitim 

ortamına yansımasının en güzel örneğini aktif öğrenme etkinlikleri oluĢturmaktadır. 

Üniversitede öğretmenlik mesleğine yönelik eğitim alan öğretmen adayları aktif öğrenme 

uygulamalarıyla yetiĢtirilmelidir. Nitekim aktif öğrenmeyi uygulama boyutuyla öğrenemeyen 

öğretmenlerin öğrencilerini istendik Ģekilde yetiĢtirmesi de oldukça güçtür. Ġlkokul, ortaokul, lise ve 

üniversitelerde aktif öğrenme uygulamalarına elveriĢli fiziki Ģartların hazırlanması gerekmektedir. 
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TÜRKÇE YAZMA EĞĠTĠMĠ ÜZERĠNE YAPILAN ARAġTIRMALARIN EĞĠLĠMLERĠNE 

ĠLĠġKĠN BĠR ĠÇERĠK ANALĠZĠ 

A CONTENT ANALYSĠS ON THE TRENDS OF RESEARCH ON TURKĠSH WRĠTĠNG 

EDUCATĠON 
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ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı Türkçe anlatma öğrenme alanlarından yazma eğitimi üzerine yapılan 

araĢtırmaların eğilimlerini belirlemektir. AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. 

AraĢtırma verilerinin toplanması sürecinde nitel araĢtırma tekniklerinden ―Doküman 

Taraması/Ġncelemesi‖ modeli kullanılmıĢtır. Form aracılığıyla incelenen eserler içerik analizine tabi 

tutulmuĢtur. Veriler tablolaĢtırılarak frekans ve yüzdelerle sunulup yorumlanmıĢtır. AraĢtırma 

soruları ıĢığında Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır: 

Yazma eğitimi üzerine yapılmıĢ 286 çalıĢma belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmaların 157‘si makale, 81 

yüksek lisans tezi ve 48‘i doktora tezi türündedir.  

2005-2017 yılları arasında yapılan ilgili yayınların dağılımları incelendiğinde en az (f=9) 

çalıĢmanın 2005, en çok çalıĢmanın (f=43) 2016 yılında yapıldığı belirlenmiĢtir.  

Yöntemlerine göre incelendiğinde yazma eğitimi çalıĢmalarında en çok %48 (f=138) nitel araĢtırma 

yöntemlerinin tercih edildiği belirlenmiĢtir. Nitel araĢtırma tekniklerini %45 (f=128) ile nicel 

araĢtırma teknikleri ve %7 (f=19) oran ile karma yöntemli araĢtırmalar takip etmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe Yazma Eğitimi, Eğilim, AraĢtırma 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the tendencies of researches on writing education from 

Turkish expression learning areas. Qualitative Research Method was used in the research. In the 

process of collecting the research data, the ―Document Scanning / Analysis model of the qualitative 

research techniques was used. The works examined through the form were subjected to content 

analysis. The data were tabulated and presented with frequencies and percentages. In light of the 

research questions, the following conclusions are reached: 

286 studies on writing education were determined. 157 of these studies are articles, 81 master's 

thesis and 48 of them are doctoral thesis. 

When the distribution of the related publications between 2005-2017 is examined, it was 

determined that the minimum (f = 9) study was done in 2005 and the most study (f = 43) was done 

in 2016. 

When examined according to methods, it was determined that qualitative research methods were 

preferred at most in 48% (f = 138) of writing education studies. Qualitative research techniques 

were followed by quantitative research techniques with 45% (f = 128) and mixed methodologies 

with 7% (f = 19). 

Key Words: Turkish Writing Education, Trends, Research 
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GĠRĠġ 

Ġnsanı hayrete düĢüren birçok farklı sistem bulunmaktadır ancak bunlardan biri hayatımızın 

tümünde yer almasına rağmen yeterince önemsenmeyen sistemlerden biri olan dildir. ‗‘Dil, duygu, 

düĢünce ve gözlemlerini iĢaret veya kelimelerle paylaĢtıkları bir sistemdir. Bu sistem ses, kelime, 

cümle, iĢaret gibi çeĢitli ögelerle dile özgü kural, yöntem, beceri ve tekniklerden oluĢmaktadır.‘‘ 

(GüneĢ, 2016). ―Ġnsanlar arasında anlaĢmayı sağlayan tabiî bir vasıta; kendi kanunları içinde 

yaĢayan ve geliĢen canlı bir varlık; milleti birleĢtiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir 

müessese; seslerden örülmüĢ muazzam bir yapı; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmıĢ bir gizli 

antlaĢmalar ve sözleĢmeler sistemidir(Ergin, 2013).‖ Peki yaĢadığımız süre zarfında bütün 

duygularımızı, düĢüncelerimizi ifade ettiğimiz dil hakkında ne kadar bilinçliyiz? bunu bir daha 

sorgulamamız gerekir.  

Anadilin önemini ‗‘Ġnsanların yaĢamında anadilinin çok önemli bir yeri vardır. Bireylerin 

baĢkalarıyla sağlıklı iletiĢim kurabilmeleri, büyük ölçüde anadilini etkili kullanmalarına bağlıdır. 

Anadilini etkili kullanma da ancak iyi bir anadili eğitiminden geçmekle mümkün 

olur.‘‘(Kavcar,2016) Ģeklinde ifade etmiĢtir. Ġnsan doğar, büyür, geliĢir ve sürekli öğrenir, öğretir. 

Öğrenme ve öğretmenin sağlıklı olabilmesi için etkili bir iletiĢim kurma zorunluluğu doğmaktadır. 

Etkili bir iletiĢimde temel etken olan anadilini öğretme yöntemleri zaman zaman farklılık gösterse 

de ülkemizde 2005 yılından beri uygulamaya konan programla birlikte yapılandırmacı yaklaĢım ve 

aktif öğrenme büyük önem kazanmıĢtır. Dil öğretimi hem kuram hem de uygulamaya dayanan, 

devamlı örneklendirme gerektiren yoğun bir süreçtir. Dil öğretimi yaklaĢımları, öğretim 

biçimlerinin ekonomik, siyasal, sosyal alanda ve eğitimde yaĢanan geliĢimlerden payını alarak asıl 

değerini kazandığını ve dil öğretim yöntemlerinin pratik, sezgi ve yaratıcılık açısından güçlü olması 

gerektiğini savunur. Bu özelliklerden yoksun olan dil öğretimi ve öğrenmeyi merkeze almayan 

yöntem ile teknikler ilgi görmemektedir. DeğiĢen ve geliĢen sosyal koĢullardan dolayı dil 

öğretiminde kullanılacak yöntem ve teknikler de yenilenerek gereksinimlere cevap verebilmelidir. 

Öğretmenlerin dil öğretim sürecinde yöntem ve teknikleri etkin ve verimli Ģekilde kullanabilmeleri 

için öğrencilerin özelliklerini ve iĢleyecekleri konuyu iyi bilmeleri, ayrıca etkili iletiĢim 

kurabilmeleri gereklidir. Bu Ģekilde en doğru yöntem ve tekniği bularak dil öğretiminde baĢarıya 

ulaĢılabilir (Maden, 2014:28).  

Dil öğretimi ve öğreniminde farklı yöntem ve teknikler kullanılmaya baĢlandıktan sonra bu alanda 

yapılan çalıĢmalar da çeĢitlenmiĢ farklı eğilimler göstermiĢtir. Dili oluĢturan anlama ve anlatma 

boyutları çok büyük önem arz etmektedir. Bunları birbirinden bağımsız düĢünmek mümkün 

olmamakla beraber her biri kendi içinde incelenebilecek bir okyanus gibidir. Bu temel beceriler 

üzerine sayısız çalıĢma yapılmıĢtır. ‗‘Türkçe eğitimi alanında ilköğretim birinci sınıflardaki ilk 

okuma ve yazma öğretimi konusundaki lisansüstü tezlerin eğilimlerini belirlemek amacıyla yapılan 

bir çalıĢmada, 2005‘ten beri uygulanan ilköğretim Türkçe Programı (ilk okuma yazma öğretimi) ile 

ilgili lisansüstü tezlerin yöntemleri, evren ve örneklemleri, veri toplama araçları, içerdikleri sorular 

ve araĢtırma sonunda getirdikleri öneriler doküman analizi yöntemiyle değerlendirilmiĢtir(ġahin, 

2010‘dan aktaran: VarıĢoğlu, GöktaĢ ve ġahin, 2013). Bu alanda yapılan bir diğer çalıĢma ise 1981 

ve 2010 yılları arasındaki tezlerin yöntemleri, konuları, türleri, hedef kitleleri, yayın yılları, 

üniversiteleri ve enstitüleri üzerine toplu değerlendirme yapılmıĢtır(CoĢkun, Özçakmak ve Balcı, 

2012 aktaran: (ġahin, 2010‘dan aktaran: VarıĢoğlu, GöktaĢ ve ġahin, 2013). Buna benzer meta 

analiz çalıĢmaları yapılmakla birlikte özelde yazma alanına yönelik bir meta analiz çalıĢmasının 

önemi ortaya çıkmaktadır. Daha önce temel becerilerinin önemine değinmiĢtik. Anlatmayı oluĢturan 

ve geniĢ hedef kitlelere ulaĢmanın ve kalıcılığı sağlamanın mihenk taĢlarından biri olan yazma ise 

ayrı bir yer edinmektedir.  

‗‘Ġnsanoğlunun konuĢmadan sonra en çok önemsediği dil becerisi yazmadır. Yazı tıpkı 

konuĢma gibi insanlar arası iletiĢimde önemli bir yere sahiptir. Öyle ki konuĢmaya 
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nazaran daha çok kiĢiye ulaĢması, daha planlı ve kurallı olusuyla belki de bir adım daha öndedir. 

Justiz‘e (1984) göre, ―yazma iĢlevseldir, uyarıcıdır, iyileĢtiricidir. O, pratik Ģeyleri yapmamıza 

yardımcı olur. Yazma sadece fikirleri kıĢkırtmakla kalmaz, fikirlerin mantıklı biçimde organize 

edilmesini de sağlar. Yüz yüze ifade edemediğimiz 

düĢünceleri açıklamamıza imkân verir. (Karaaslan, 2010:80). 

‗‘Yazma, yazarın amacı ve bakıĢ açısına göre bilgileri zihninde gözden geçirmesi, seçmesi ve 

kelimeleri buna göre sıralamasıdır. Bu süreçte zihindeki bilgilerin gözden geçirilmesi, çeĢitli 

iĢlemlerle düzenlenmesi, seçilmesi, seçilen bilgilerin kelimelere aktarılması vb. iĢlemler 

yapılmaktadır. Bu süreç birçok iĢlemin peĢ peĢe yapılmasıyla gerçekleĢmektedir (Fayol, 1997‘den 

aktaran: GüneĢ, 2007:161). Bireylerin yazma becerilerini geliĢtirmek, onlara öğretici yazılar 

yazdırmanın yanında dıĢ dünyayı algılamaları ve anlatımlarında kendi görüĢ, düĢünce ve hayal 

güçlerini kullanmalarına da imkân tanımak gerekir. DıĢ dünyadan beĢ duyu yoluyla alınan 

izlenimler zihinde canlanır ve kâğıda dökülür. Duyular aracılığıyla dıĢ dünyayı algılamak, 

ayrıntıların farkında olmak ve bu ayrıntıları zihinde canlandırmak öğrencilerin yazılı anlatımda 

özgünlüğe ulaĢmalarını sağlar. Yazılı anlatımda özgünlüğe ulaĢmada kiĢinin kendi görüĢ, düĢünce 

ve hayal gücünü de iĢin içine katmasının önemi büyüktür (AĢılıoğlu, 1993: 146).  

―Yazma, konuĢma gibi bir anlatım yoludur. Öğrencilerin bir konuda istenileni uygun bir biçimde 

yazması, onların konuĢma ve düĢünme yeteneklerine bağlıdır. Bu nedenle yazma çalıĢmalarını 

konuĢmalara bağlama yazılı anlatım etkinliklerinin çıkıĢ noktası 68 olacaktır. Yazma becerisini 

mekanik bir süreç olarak değil, eleĢtirel bir düĢünme süreci olarak algılamak ve bilmek gerekir‖ 

(Demirel, 1999:59). ―Ġnsanı yazmaya zorlayan temel sorumluluklar, bireysel ve toplumsal olmak 

üzere ikiye ayrılabilir. Bireysel ihtiyacın temelinde duygu, düĢünce, tasarı, sezgi ve görüĢlerin dıĢa 

vurulması zorunluluğu yatarken, diğer taraftan, toplum olarak bir arada yasamanın getirdiği 

yükümlülükler de insana çeĢitli Ģekillerde kendini yazılı olarak ifade etme ihtiyacı hissettirmiĢtir‖ 

(Korkmaz, 1988:126). 

Yazma sadece okul içindeki zamanda değil yaĢam boyu geliĢebilen, her disiplin gibi kendine özgü 

yöntemleri olan, teknolojinin –belki de diğer becerilere göre daha fazla- etkilediği, süreç sonunda 

değerlendirilmesi gereken ürünler ortaya koyan ve tüm bu unsurları düzenleyip, onlardan nasıl 

yararlanılacağı konusuna rehberlik eden bir öğretmene ihtiyaç duyulan bir beceridir. Öğrencilerin 

yazma becerilerinin geliĢtirilmesinde öğretmen önemli bir unsurdur. Öğretmen, yazma öğretimini 

öğretim programına göre planlayan, öğrencilere farklı yöntemlerle yazma çalıĢmaları yaptırarak 

onların becerisini geliĢtiren ve bu becerinin niteliğinin ne durumda olduğunu değerlendiren kiĢi 

durumundadır (Arı, 2008: 19). 
 ‗‘Yazma, dil becerilerinin yanında zihinsel süreçlerle iç içe olması nedeniyle çok sayıda becerinin 

geliĢimine katkı sağlamaktadır. Yazma, özellikle öğrencilerin düĢüncelerini geniĢletme, bilgilerini 

düzenleme, dili kullanma, bilgi birikimlerini zenginleĢtirme ve zihinse sözlüklerini geliĢtirmelerine 

yardım etmektedir. Yazma aynı zamanda öğrencilere düĢüncelerini aktarma, uygulama ve 

somutlaĢtırmaya izin veren bir süreçtir. Bu yönleriyle yazma öğretimi, öğrencinin zihinsel geliĢimi 

açısından büyü önem taĢımaktadır. Bu durum toplumsal açıdan ele alınmaktadır. J. Goody 

tarafından ortaya atılan ‗‘Beyin Teknolojisi‘‘ teorisine göre, okuma- yazmanın geliĢimiyle birlikte 

toplumlar geçmiĢini ve günlük olayları yazıya aktarmıĢ, geçmiĢ olaylarla günlük olaylar arasında 

bağ kurmaya baĢlamıĢlardı. Böylece insanlarda merak etme eğilimi baĢlamıĢ, okumayla birlikte 

beyin geliĢmiĢ, zihinsel beceriler zenginleĢmiĢ ve düĢünme süreçleri hızla geliĢmiĢtir. Böylece ne, 

neden, niçin gibi sorular çoğalmıĢ, olaylar üzerinde sorgulamalar, analizler ve sentezler yapılmıĢtır. 

Kısaca okuma- yazma, anlama ve düĢünme becerilerini geliĢtirmektedir. J. Goody‘nin bu 

görüĢlerine Vygotsky ve J. Foucambert de katılmakta ve bu araĢtırmacılar, ‗‘Yazı, üst düzeyde 

düĢünme aracıdır. Yazı düĢünme üzerine düĢünmedir.‘‘ Ģeklinde tanımlamaktadır(GüneĢ, 

2017:158).  



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1150 

Bu çalıĢma yazma becerisi üzerine yapılan çalıĢmalardaki eğilimleri belirlemek amacıyla 

yürütülmüĢtür. ÇalıĢma 2005-2017 yılları arasındaki çalıĢmaları içermektedir. Veri tarama biri ise 

YÖK Tez Merkezi, ULAKBĠM, Google akademik ve Google olarak belirlenmiĢir. ÇalıĢma 

aĢağıdaki sorulara cevap aramaktadır: 

1. Yazma alanı üzerine yapılan çalıĢmaların türlere göre dağılımları nelerdir? 

2. Yazma alanı üzerine yapılan çalıĢmaların yıllara göre dağılımları nelerdir? 

3. Yazma alanı üzerine yapılan çalıĢmaların yapıldıkları yönteme göre dağılımları nasıldır? 

4. Yazma alanı üzerine yapılan çalıĢmaların yapıldığı çalıĢma gruplarının seviyeleri nelerdir? 

YÖNTEM  

AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırma verilerinin toplanması sürecinde nitel 

araĢtırma tekniklerinden ―doküman taraması‖ yapılmıĢtır. Doküman taramasıyla toplanan veriler, 

içerik analizine tabi tutulmuĢtur. Nitel araĢtırmalarda yaygın olarak kullanılan içerik analizi, yazılı 

metinlerin bazı özelliklerini sayısal olarak belirten bir analiz yöntemi olup materyalin nitel analizi 

ve istatistiksel sonuçları arasında köprü görevi görmektedir (Bauer, 2003). 

 AraĢtırmanın Sınırlıkları  

Bu çalıĢmanın materyalini 2005-2017 yılları arasında Türkiye‘de Türkçe yazma eğitimi öğrenme 

alanında yayımlanan akademik çalıĢmalardan makale, yüksek lisans ve doktora tezleri 

oluĢturmaktadır. AraĢtırma; Google, Google Akademik, ULAKBIM Ulusal Veri Tabanları ve YÖK 

Tez Merkezi‘nden tam metnini ulaĢılan akademik çalıĢmalarla sınırlıdır. AraĢtırma sürecinde, 

―dinleme/izleme eğitimi, Türkçe dinleme/izleme eğitimi, dinleme/izleme‖ anahtar kelimeleri 

kullanılarak veri tabanları taranmıĢtır. AraĢtırma 2005-2017 yılları arasında hazırlanan ve tam 

metnine eriĢim sağlanan makale ve tezlerle sınırlıdır.  

Veri Toplama Araçları  

AraĢtırmada ―Türkçe Yazma Becerisi Yayın Sınıflama Formu (TYBYSF)‖ kullanılmıĢtır. TYBYSF 

alan uzmanlarından görüĢ alınarak araĢtırmacılar tarafından oluĢturulmuĢtur. Form beĢ temel 

bölümden oluĢmaktadır. Bu bölümler; akademik çalıĢmaların türleri (tez, makale), yıllara dağılımı, 

yöntemlerine göre dağılımı, konularına göre dağılımı, üzerinde yapıldıkları çalıĢma gruplarına göre 

dağılımı bölümleridir. Formun amaca uygunluğu için alan araĢtırmacılarından görüĢler alınmıĢ, bu 

görüĢler doğrultusunda uygulama yönergesi de hazırlanarak çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. AraĢtırmanın 

verilerinin doğru tespit edilmesi ve sınıflandırılması denetlenmiĢtir. 

Verilerin Analizi  

Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıĢtır. Ġçerik analizi sözel, yazılı ve diğer 

materyallerin nesnel ve sistematik bir Ģekilde incelenmesine olanak tanıyan bilimsel bir yaklaĢımdır 

(TavĢancıl ve Aslan, 2001). Cohen, Manion ve Morrison (2007)‘a göre içerik analizi, eldeki yazılı 

bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi ve belirtilmesi iĢlemi olarak da 

tanımlanmaktadır. Ġçerik analizi, sosyal ve eğitim bilimlerinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu 

çalıĢmada kullanılan içerik analiziyle alan araĢtırmacılarına kapsamlı, detaylı, güvenilir bilgiler 

sunmak istenmiĢtir. Ġçerik analizi ile sınıflandırılan, temalara ayrılan verilerin betimlenmesinde 

betimsel analiz türlerinden frekans, yüzde ve grafikle gösterim kullanılmıĢtır. Yapılan analizler 

sonunda ulaĢılan bulgular araĢtırmanın problem sorularına bağlı kalınarak ayrı baĢlıklar halinde 

çalıĢmanın Bulgular bölümünde sunulmuĢ ve yorumlanmıĢtır. 
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BULGULAR 

1. Problem sorusuna yönelik bulgular:  

AĢağıdaki Grafik 1‘de yapılan çalıĢmaların türlere göre dağılımı verilmiĢtir. 

 

Grafik 1 incelendiğinde 2005-2017 yılları arasında yazma alanı üzerine yapılan çalıĢmaların en çok 

makale türünde olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Tablo1: 

ÇalıĢma Türü Sayısı (f) Yüzde (%) 

1. Makale 157 61 

2. Yüksek 

Lisans Tezi 

81 31 

3. Doktora 

Tezi 

48 8 

Toplam 286 100 

Tablo 1 incelendiğinde yazma alanında yapılan toplam çalıĢmaların 286 olduğu belirlenmiĢtir. Bu 

çalıĢmaların 157(%61)‘ini makaleler, 81(%36)‘sını Yüksek Lisans Tezleri, 48(%8)‘ini ise Doktora 

Tezleri oluĢturmaktadır. Verilerden hareketle yazma alanına yönelik yapılan çalıĢmaların türlere 

göre dağılımında makale türünün daha çok tercih edildiği görülmektedir. 
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2. Problem sorusuna yönelik bulgular:  

Grafik 2: Yazma Alanı Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢmaların Yıllara Göre Dağılımı: 

 

Grafik 2 incelendiğinde verilen yıllarda doktora tezlerinin en çok (f=10) yazıldığı yıl 2014 yılı iken 

en az (f=1) yazıldıkları yıl ise 2005‘dir. Yüksek Lisans tezlerinin en çok (f=11) yazıldığı yıllar 2013 

ve 2016‘dır , en az (f=2) yazıldığı yıllar ise 2005 ve 2012 yıllarıdır. Makalelerde ise en çok (f=22) 

yazıldığı dönem 2016 iken, en az (f=5) yazıldığı dönem ise 2006‘dır. 

Tablo 1 

YILLAR DOKTORA 

TEZĠ 

YÜK. LĠSANS 

TEZĠ 

MAKALE TOPLAM 

2005 1 2 6 9 

2006 4 4 5 13 

2007 3 7 6 16 

2008 2 6 13 21 

2009 5 6 6 17 

2010 4 8 12 24 

2011 3 6 19 28 

2012 2 2 21 25 

2013 3 11 19 33 

2014 10 5 10 25 

2015 6 7 8 21 

2016 3 11 23 37 

2017 2 6 9 17 

Toplam 48 81 157 286 

Tablo 1 incelendiğinde yazma eğitimi ile ilgili en çok çalıĢmaların 2016 yılında yapıldığı ortaya 

çıkmaktadır. Yapılan çalıĢmaların (Doktora tezi, yüksek lisans tezi, makaleler) sayısı 37‘dir. Bu 

alanda en az çalıĢmanın yapıldığı yıl ise 9 çalıĢmanın yer aldığı 2009 yılıdır.  

 

 

0

5

10

15

20

25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Doktora Tezi

Yüksek Lisans Tezi

Makale



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1153 

41% 

43% 

16% 

Yüksek Lisans Tezlerinde Yönteme Göre 
Dağılımlar  

Nitel

Nicel

karma

38% 

58% 

4% 

Doktora Tezlerinde Yönteme Göre Dağılımlar  

Nitel

Nicel

karma

3. Problem sorusuna yönelik bulgular:  

Grafik 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3 incelendiğinde doktora tezi alanında yapılan çalıĢmaların %58 (f=28)‘inde Nicel yöntem, 

%38 (f=18)‘inde Nitel yöntem, %4 (f=2)‘ünde ise Karma yöntem kullanılmıĢtır.  

 

Grafik 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4‟e baktığımız zaman yüksek lisans tezlerinde en çok çalıĢma %43 (f=35) ile Nicel 

araĢtırma yöntemleriyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Nitel araĢtırmalar ise %41 (f=33) oranıyla ikinci 

sıradadır. En az kullanılan yöntem olarak da %16 (f=13)‘lık dilimle karma yöntem bulunmaktadır.  
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Grafik 5 

 

Grafik 5 incelendiğinde makalelerde %49 (f=77) ile en çok nitel araĢtırma yöntemleri 

kullanılmıĢtır. Ġkinci sırada ise %48 (f=75) ile nicel araĢtırma yöntemleri gelmektedir. Bunların yanı 

sıra üçüncü olarak %3 (f=5) ile karma yöntem yer almaktadır. 

  

Grafik 6 

 

Verilen 

Grafik 

6‘ya 

baktığımızda yazma alanıyla ilgili yapılan bütün çalıĢmalarda en çok kullanılan yöntem %48 

(f=138) Nitel araĢtırma yöntemleridir. Ġkinci en çok kullanılan yöntem ise %45(f=128) ile Nicel 

araĢtırma yöntemleridir. Karma araĢtırma yöntemleri %7 (f=19) ile üçüncü sırada yer almaktadır. 
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4. Problem sorusuna yönelik bulgular:  

Grafik 7 

 

Grafik 7 incelendiğinde yazma alanı üzerine yapılan çalıĢmalarda en çok tercih edilen seviye 

ortaokul(f=64) grubudur. Ġkinci sırada ise (f=22) çalıĢmayla ilkokul grubu yer almaktadır. 

Öğretmen adayları ve üniversite öğrencileri üzerine yapılan çalıĢmalar ise (f=19) çalıĢmayla eĢitlik 

göstermektedir. Bunları sırasıyla diğer (f=10), lise (f=5) ve anasınıfı (f=3) izlemektedir. 

Grafik 8 

 

Yazma alanı üzerine yapılan çalıĢmalarda çalıĢma gruplarının seviyeleri üzerine yazılan yüksek 

lisans tezleri grafik 8‘de incelendiğinde makalelerdeki gibi en çok çalıĢma (f=26) çalıĢmayla 

ortaokul grubu üzerine yapılmıĢtır. Ġkinci sırada (f=21) çalıĢmayla ilkokul grubu bulunmaktadır. 

Üçüncü sırada ise Kursiyer, Yabancı Türkçe Öğrencileri ve zihin engelliler içine alan Diğer grubu 

(f=10) yer almaktadır. 

Öğretmen grubu üzerine 9, üniversite ve öğretmen adayları üzerine ise 5‘er çalıĢma bulunmaktadır. 
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Grafik 9 

 

Grafik 9‘da verilen bilgilerden hareketle bu alanda da yapılan çalıĢmalarda (f=15) çalıĢmayla yine 

en çok ortaokul grubunun tercih edildiği saptanmıĢtır. Ġkinci sırada da diğer çalıĢmalarda olduğu 

gibi ilkokul grubu (f=14) çalıĢmayla yer almaktadır. Üniversite öğrencileri üzerine ise yapılan 

çalıĢma sayısı 4‘tür. Öğretmen, öğretmen adayları ve diğer grubu ise (f=3) çalıĢmayla eĢit derecede 

tercih edilmiĢlerdir. Anasınıfı (f=2), lise grubu ise (f=1) çalıĢmayla sonlarda yer almaktadırlar.  

SONUÇ 

Birinci problem sorusuna yönelik elde edilen bulgular incelendiğinde yazma eğitimi üzerine yapılan 

çalıĢmalarda 157 makale, 81 yüksek lisans tezi ve 48 doktora tezi olmak üzere toplamda 286 

çalıĢma yer almaktadır. Dilin en önemli bileĢenlerinden biri olan yazma eğitimi üzerine yapılan 

çalıĢmaların azlığı dikkat çekmektedir. Anlatımın daha sağlıklı ve kalıcı olabilmesini sağlayan, 

bireylere üs düzey düĢünme ve yorumlama yetisi kazandıran bu dil becerisinin daha çok 

önemsenmesi gerekmektedir. Bu alanda yapılacak çalıĢmaların bu dil becerisini geliĢtirmeye 

yönelik katkılarının olacağı muhakkaktır. 

Ġkinci problem sorusuna yönelik verilerde, verilen kaynaklarda yapılan araĢtırmaya göre 2005 

yılında yazma eğitimi ile ilgili yalnızca 1‘i doktora tezi, 2‘si yüksek lisans olmak üzere toplamda 3 

tez yazılmıĢtır. Yazılan makalelerle birlikte bu sayı 9‘a çıkmaktadır. O dönem için bu çalıĢma 

sayısının azlığı yazma temel becerisinin ne kadar ihmal edildiğini veya görmezden gelindiğinin 

göstergesidir. Verilen yıllarda en çok çalıĢma 3‘ü doktora tezi, 17‘si yüksek lisans tezi ve 23‘ü 

makale olmak kaydıyla toplamda 43 çalıĢmayla 2016 senesinde yapılmıĢtır. Grafik detaylı 

incelendiğinde yazma eğitimine yönelik çalıĢmalar dalgalı Ģekilde artıĢ gösterse de son yılda (2017) 

yapılan çalıĢma sayısının azlığı bu alana yönelik yapılacak çalıĢma sayısının arttırılmasına gereken 

özenin verilmesini göstermektedir. 

Üçüncü problem sorusuna ait edinilen veriler analiz edildiğinde yazma eğitimi üzerine yapılan 

çalıĢmalarda tercih edilen yöntemler pasta grafiği ile detaylandırılmıĢtır. Bu detaylarda yüksek 

lisans tezlerinde tercih edilen nicel araĢtırmalar 35 frekans ve %43‟lük değeriyle ilk sırada 

yer alırken nitel araĢtırmalar 33 frekans ve %41‟lik değerle ikinci sırada yer almaktadır. 

Dikkat çeken detay ise doktora tezlerinde %4, makalelerde %3 olan karma yöntem oranının yüksek 

lisans tezlerinde 13 frekans ve %16‘lık bir paya sahip olmasıdır. Bir diğer dikkat çeken detay ise 
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doktora tezlerinde %58‘lik payla birinci, yüksek lisans tezlerindeyse %43‘lük payla yine birinci 

sırada yer alan nicel araĢtırmaların makalelerde %49‘luk bir değerle yerini nitel araĢtırma 

yöntemlerine bırakmasıdır. Bu oransal değiĢimin sebeplerinin araĢtırılması yazma eğitimi üzerine 

olumlu sonuçlar ortaya çıkarabilir.  

Dördüncü ve son problem sorusuna yönelik bulgular 7. Grafikte incelendiğinde yazma eğitimi 

üzerine yapılan çalıĢmalarda makale, yüksek lisans tezi ve doktora tezlerinde tercih edilen çalıĢma 

gruplarının seviyelerinde öncelik hep ortaokul kademesi olmuĢtur. Ġlkokul kademesi üzerine yapılan 

çalıĢma sayısı yüksek iken okulöncesi, lise ve üniversite düzeyinde yapılan çalıĢma sayısının 

azlığı yazma eğitiminin yeterince önemsenmediğini sembolize etmektedir. 

Öneriler 

• Yazma eğitimi üzerine yapılacak çalıĢma sayısı arttırılmalıdır. 

• Yazma eğitimi üzerine yapılacak çalıĢmaların niteliği artırılmalıdır. 

• Yazma eğitimi üzerine yapılan çalıĢma sayısındaki dalgalanmalar sonucunda araĢtırma 

sayısının düĢme sebepleri incelenmelidir. 

• Yazma eğitimi üzerine yapılan çalıĢmalarda tercih edilen yöntemlerin neye göre tercih 

edildiği belirlenmeli ve uygun yöntemler tercih edilmelidir. 

• Tercih edilen çalıĢma gruplarında çalıĢma sayıları anasınıfı, lise ve üniversite düzeyinde 

arttırılmalıdır. 
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ÖZET 

 Türkçe eğitiminin eski zamanlardaki iĢleyiĢinin nasıl olduğuna dair bilgilerin elde edilebileceği 

temel kaynaklar, dönemin yazma eserleri, maarif salnameleri, Osmanlı ve Cumhuriyet 

arĢivlerindeki resmî kayıtlar, tutanaklar ve benzeri kaynaklardır. Kesin kanıtlar ortaya koyan bu 

eserler dıĢında, bir de dönemin önemli Ģahsiyetlerinin kaleme aldığı eserler de doğrudan veya 

dolaylı olarak genelde eğitim, özelde ise Türkçe eğitimi hakkında bilgiler sunmaktadır. Sosyal 

faydacı birçok edip gibi ―edebiyatsız edebiyat yapmak‖ isteyen edebiyatımızın millî 

Ģahsiyetlerinden Ömer Seyfettin, bu nedenle öykülerinde üslubu ikinci plana atmıĢ ve 

bilgilendiriciliği ön plana çıkarmıĢtır. Bu açıdan eserleri, döneminin sosyal ve siyasi hayatına, 

ekonomik yapısına ve eğitim faaliyetlerine iliĢkin doğrudan veya dolaylı bilgiler barındırmaktadır.  

 Bu çalıĢmanın amacı, 36 yıllık kısa ömrüne, baĢta öykü olmak üzere birçok edebi türde eser 

sığdıran ve gerçekçi öyküleriyle tanıdığımız, edebiyatımızın mümtaz Ģahsiyetlerinden Ömer 

Seyfettin‘in öykülerinden hareketle dönemin Türkçe eğitimi hakkında bilgiler sunmaktır. Nitel 

araĢtırma yaklaĢımı çerçevesinde doküman incelemesi yönteminin kullanıldığı çalıĢmada veriler, 

Nazım Hikmet Polat tarafından derlenen ve Yapı Kredi Yayınlarından çıkan ―Ömer Seyfettin Bütün 

Hikâyeleri‖ adlı eserden rastgele seçilen 60 öykü vasıtasıyla elde edilmiĢtir. Verilerden hareketle 

19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın baĢlarında Osmanlı coğrafyasındaki Türkçe eğitiminin okul ve evdeki 

durumu ve iĢleyiĢi hakkında önemli bilgilere ulaĢılmıĢtır.  

Anahtar Sözcükler: Türkçe eğitimi, Ömer Seyfettin, öykü, metin inceleme.  

GĠRĠġ  

Türkçe eğitiminin geçmiĢte nasıl olduğuna dair kesin bilgileri tarih kitaplarından, önemli yazma 

eserlerden, maarif salnamelerinden, Osmanlı ve Cumhuriyet arĢivlerindeki resmî kayıtlar, tutanaklar 

ve benzeri kaynaklardan edinmek mümkündür. Bu kaynaklar dıĢında, dönemin önemli 

Ģahsiyetlerinin kaleme aldığı eserlerden de doğrudan veya dolaylı olarak genelde eğitim, özelde ise 

Türkçe eğitimi hakkında bilgiler almak mümkündür. Burada dikkate alınması gereken durum, 

kaynak olarak kullanılan edebi Ģahsiyetin sanatçı kimliğinin gerçekçi ve edebiyatı bir sanat olmakla 

birlikte toplumsal amaçlar için de kullanabilen bir yapıda olması gerektiğidir.  

Ömer Seyfettin‘e göre sanat millet içindir. Bu bakımdan, hikâyelerinde daha çok siyasi ve sosyal 

konuları iĢlemiĢtir. Esas amacı, Türk milletinin yükseltmektir. Edebiyatı tıpkı Namık Kemal gibi bu 

amacın tesirli bir aracı olarak görmüĢ, konusunu uzak, kendi çocukluk dönemi ve yakın tarihin acı 

ve tatlı olaylarından alan Türklük Ģuurunu güçlendiren ve özgüven aĢılayan hikâyeler kaleme 

almıĢtır (Yıldız, 2016; Koz, 2011).  

Ömer Seyfettin‘in hikâyelerini eğitim çerçevesinde ele alan bazı çalıĢmalar mevcuttur. Aydemir 

(1989), Ömer Seyfettin ve Hikayelerinde Eğitim Değerleri adlı doktora çalıĢmasında Ģahsiyetin 

yaĢadığı dönemlerde 15 nazırın değiĢtiği, bunların da hiçbir Ģey değilse bile, fazla bir Ģey yapmadığı 

vurgulanmıĢ, Ömer Seyfettin‘in de gücü yettiğince bir Ģeyle yapmaya, halkı uyandırmaya ve 

aydınlatmaya çalıĢan bir edebiyatçı olduğu ifade edilmiĢtir. Yılmaz (2014) tarafından yapılan 

yüksek lisans tez çalıĢmasında Ömer Seyfettin‘in çocuk kahramanları konuĢturarak millî Ģuuru 

uyandırmayı hedeflediği üzerine vurgu yapılır.   

Bu çalıĢmada da Ömer Seyfettin‘in hikâyelerine Türkçe eğitimi çerçevesinde bakılmıĢtır.   
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YÖNTEM  

Bu çalıĢmanın amacı, 36 yıllık kısa ömrüne, baĢta öykü olmak üzere birçok edebî türde eser 

sığdıran ve gerçekçi öyküleriyle tanıdığımız, edebiyatımızın mümtaz Ģahsiyetlerinden Ömer 

Seyfettin‘in öykülerinden hareketle dönemin Türkçe eğitimi hakkında bilgiler sunmaktır. Nitel 

araĢtırma yaklaĢımı çerçevesinde doküman incelemesi yönteminin kullanıldığı çalıĢmada veriler, 

Nazım Hikmet Polat tarafından derlenen ve Yapı Kredi Yayınlarından çıkan ―Ömer Seyfettin Bütün 

Hikâyeleri‖ adlı eserden rastgele seçilen 60 öykü vasıtasıyla elde edilmiĢtir. Taranan öyküler 

Ģunlardır:  

Acıklı Bir Hikâye,  Ant,  AĢk ve Ayak Parmakları, At,  Ay Sonunda,  Ay Sonunda, Bahar ve 

Kelebekler,  Balkon,  BeĢeriyet ve Köpek,  Beyaz Lale,  Beynamaz, Bir Çocuk Aleko,  Bir Hayır,  

Bir Refikin Defteri Ġhtisasatından,  Bir Vasiyetname,  Buse-i Mader,  Busenin ġekl-i Ġptidaisi,  

Cimnastiğe Dair-2,  Çakmak, Çanakkale‘den Sonra,  Çirkin Bir Hakikat,  Deve, Devlet Menfaati 

Uğruna,  Devletin Menfaati Uğruna,  Diyet,  Efruz Bey‘in Açık Hava Mektebi,  Eleğimsağma,  

Elma, Uzun Ömer,  Erkek Mektubu,  Falaka,  Forsa Hediye,  Herkesin Ġçtiği Su,  Ġki Mebus,  

Ġlkbahar,  KaĢağı, Kır Sineği,  Korkunç Bir Ceza,  KurumuĢ Ağaçlar,  Külah,  Mehmaemken,  

Namus,  Nasıl KurtarmıĢ,  Pembe Ġncili Kaftan, Pembe MenekĢe,  Pervanelerin Ölümü,  Primo Türk 

Çocuğu,  RüĢvet, Sahir‘e KarĢı,  Sebat,  Sivri Sinek,  Tenezzüh,  Topuz, Tuhaf Bir Zulüm, Türkçe 

Reçete,  Uzun Ömür,  Üç Nasihat,  YaĢasın Dolap,  Yeni Bir Hediye,  Yüzakı.  

BULGULAR  

Ömer Seyfettin, daha önceki dönemlerde ön planda olan Arapça ve Farsça hâkimiyeti ile kendi 

döneminde önem kazanan ve bir özenti hâline gelen Fransızcanın ve Türkçe eğitiminin ikinci plana 

atılmasından kaynaklı serzeniĢini Bahar ve Kelebekler öyküsünde Ģöyle dile getirmektedir:    

Genç kız gülümsedi. Büyükannesinin böyle hiddetli serzeniĢlerini her vakit dinler, bazen onunla münakasa 

ederdi. 

―Hiç siz okumaz mıydınız, büyükanneciğim?‖ diye sordu. 

―Okurduk. Kibar, büyük efendiler kızlarına Farisi öğretir, Cami dersleri gösterirlerdi. Tuhfe-i Vehbi‘yi 

okuturlardı. Fuzuli‘nin, Baki‘nin gazellerini ezberlerdik, Mesnevi‘yi anlardık. Mükemmel seci‘ler, kafiyeler 

yapar, kocalarımızla münakasa eder, hafızamıza, zekâmıza, nüktelerimize onları hayran ederdik. O vakit bir 

kadın için en büyük medih: ―fazıla, edibe, saire, akile….‖ idi. Simdi siz Frenk mürebbiyeler elinde büyüyor, 

kendi lisanınızın güzelliklerini tanımıyor, baĢka memleketlerin, baĢka Ģeylerini öğreniyorsunuz. Onlara 

benzemek istedikçe, kendi benliğinizden uzaklaĢıyor, etrafınızdan nefret ediyor, hakikaten sevinçten, 

saadetten mahrum kalıyorsunuz. Ah… At elinden o kitabı!‖  (Bahar ve Kelebekler, s. 171) Ömer 

Seyfettin, temel dil becerilerinden okuma ve dil öğretim tekniklerden biri olan tekrar etmenin ne 

kadar önemli olduğunu dinî unsurları da katarak Ģöyle ifade etmektedir:  

–―Haydi öyleyse git kitabını getir, dersini dinleyeyim.‖ 

–―Peki‖ 

Artık esmer ve duman gibi bir aydınlıkla ıĢıklanan sofadan hızla geçtim. Odamın perdeleri biraz beyazlamıĢ, 

küçük gece kandilinin yeĢil gözleri sönerek siyah iki nokta gibi kalmıĢ, sanki, geceleri kendisine bırakarak 

uyuduğum bu kedi kafası artık ölmüĢ, hayatı terk etmiĢti. Yazıhanemin üstünde açık duran kitabımı kaptım, 

annemin yanına koĢtum, hiç yanlıĢım çıkmadı. Annem geceleri derdi ki: 

–―Yatmazdan evvel dersini üç defa oku yavrum, uyurken melekler sana onu öğretir. O melekler bu gece de 

uykumda bana dersimi öğretmiĢlerdi. Annem Ģefkatli aferinlerle saçlarımı okĢadı ve: 

–―Daha mektebe çok vakit var, diye beni kendi yatağına yatırdı. Uykum yoktu, anneme bakıyordum. YeĢil 

baĢörtüsü baĢında, bu yarı aydınlık içinde, bir hayal gibi hareket ederek Kur'an'ını aldı ve pencerenin 

kenarına, geniĢ sedire oturarak ince ve narin sesi ile okumaya baĢladı. (Ġlk Namaz, 60)  
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Ders içi kullanılan yöntemlerden biri de Falaka öyküsünde gözler önüne serilmektedir. 

BirleĢtirilmiĢ sınıflarda alfabe öğretiminin toplu olarak ve tekrar tekniğiyle yapıldığı öyküde Ģöyle 

dile getirilmektedir:  

Hepimiz kırk çocuktuk. Kızları birkaç ay evvel bizden ayırarak baĢka yere kaldırmıĢlardı. Sınıf taksimi filan 

yoktu. Elifbe'yi, Amme'yi her Ģeyi bir ağızdan okuyor, rakamları bir ağızdan sayıyor, bir ağızdan ilâhi 

söylüyorduk. Bütün derslerimiz yeknesak umumi bir bestenin, mânâlarını asla anlamadığımız güfteleriydi. 

(Falaka, 463-464) 

Aynı öyküde öğretimin bireysel olarak değil de toplu olarak yapıldığına dair bir bölüm daha 

bulunmaktadır. Burada da özellikle okuma çalıĢmalarının sesli olarak yapıldığına dair çıkarımlar 

mevcuttur.   

Gönen'den geldiğimiz günden beri bu mektebe devam ediyordum. Ama dersten mersten hiç haberim yoktu. 

Bir ağızdan okumaya baĢladık mı, ne olursa olsun, ben de karıĢır, bağırmaya baĢlardım. En birinci zevkim 

falaka tutmak!.. Fakat bir gün Hakim Efendi ile setre pantolonlu, gülmez suratlı biri geldi. 

"Kaymakam Bey! Kaymakam Bey!" dediler. (Falaka, 464) 

Oyun veya dramatizasyon yöntemi tüm derslerde olduğu gibi Türkçe derslerinde de kullanılan 

önemli bir yöntemdir. Erfuz Bey‘in Açık Hava Mektebi adlı öyküde doğrudan Türkçe eğitimi 

kastedilmese de okulun oyun olduğuna dair geçen ifadeler, dolaylı yoldan Türkçe eğitimine iliĢkin 

bir çıkarım olarak da değerlendirilebilir:   

Biraz düĢündü. Onun her Ģeye en çok istidadı vardı. ġair, riyazî, musikiĢinas olduğu gibi ressamdı da...  

— Resme.  

— Resme mi? Çok iyi öyleyse. EliĢlerine çalıĢınız.  

— EliĢlerine mi?  

— Elbet, bu da bir ilim.  

— Fakat mekteplerde de okutulur mu?  

— Elbet, Ģimdi hemen her mektepte. Eskiden resim bile günahtı. Çocuklar bir resim yaparlarsa yarın ahrette 

"bunun canını ver bakalım!" teklifine maruz kalacakları söylenirdi.  

— Demek eliĢleri bir ilim ha... Efruz Bey ĢaĢıyordu.  

Müfat Bey izahat verdi:  

— EliĢleri sayesinde çocuklar küçükken büyüklerin yaptığı en mühim iĢleri öğrenirler, kurnazlaĢırlar. Neyi 

tutsalar bir Ģeye benzetirler, kendilerinde beceriksizlikten eser kalmaz. "Oyun, mekteptir!" diyen feylesof çok 

haklıdır. (Efruz Bey‘in Açık Hava Mektebi, 1224) 

Ömer Seyfettin öykülerinde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine iliĢkin çıkarımlar da 

mevcuttur. Tuhaf Bir Zulüm öyküsünde Ġstanbul‘un yabancılar için bir eğitim merkezi olduğuna 

vurgu yapılır:  

KoĢtanof güldü. 

— Seni bu gece bizim eski diplomatımıza takdim edeceğim, dedi, gayet iyi Türkçe bilir. Gençliğinde 

Ġstanbul'da okumuĢ. 

— Nerede? 

— Burada! Misafir... O da banyo için gelmiĢ. Ama bir gör, bak. Ne tip, ne tip. Tam "Bay Ganü". 

AkĢam yemeğinden sonra KoĢtanof, meyhaneciden kâğıt kalem istedi. Bir mektup yazdı. "Bunu GoĢpodin 

Kepazef'e götür!‖ diye eline verdi. (Tuhaf Bir Zulüm, 816) 

  Aynı öyküde Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilme amaçlarından birinin diplomatik olarak 

kullanılma olduğu; ancak bununda eskide kaldığı ve bu özelliği kaybettiği üzerine vurgu yapılır: 
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KoĢtanof: 

— Korkma, diye güldü. Evvela biraz sağırdır. Onda beĢ iĢitir. Sonra gayet Ģakacıdır. Ciddiyetten pek o 

kadar hazzetmez. 

Ġçerden Türkçe kalın bir ses aksetti. 

Gir, be oğlan... 

KoĢtanof yine güldü: 

Bir "tip‖ dedim ya... Bulgarlarla bile Bulgarca konuĢmaz. Sanki herifin anadili Türkçe... Türkçeyi diplomasi 

lisanı sanır... (Tuhaf Bir Zulüm, 816-817) 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine iliĢkin bir bulgu da Külah adlı öyküde geçmekte ve 

Pomaklar örnek gösterilmektedir. Pomak Türkleri, on birinci yüzyılda anayurtları Orta Asya'yı terk 

ederek, Ukrayna ve Romanya üzerinden Bulgaristan'a gelen Kuman-Kıpçak Türklerinin torunlarıdır 

ve önceleri Tuna Boyu ve Dobruca bölgelerine, daha sonra güneye inerek Rodoplar ve 

Makedonya'nın doğu kesimlerine yerleĢen  (Nuri, 2013, s. 421) ve güney Slavcanın bir ağzı olarak 

kabul göre Pomakça konuĢan (Seren, 2013, s. 27) bir topluluktur. Bu bölümde Osmanlının 

hakimiyetindeki topraklardaki halklara Türkçe öğretmediğine iliĢkin veri bulunmaktadır:  

Mıstık, katmerli bir muhacirdi. Bulgaristan'da doğmuĢ, büyüyüp biraz aklı baĢına gelince hemen sınırın on 

dakika ötesine kapağı atmıĢtı. "Türkiye değil mi? Sınırı geçer geçmez Bağdat'a kadar hepsi eĢit!" diyordu. 

Az zamanda Babyak'taki Türkçe bilmez Pomakların akıl hocası oldu. Bulgaristan'da kalan akrabalarıyla 

mektuplaĢmaya gerek yoktu. Onlarla, Bulgar sınır karakolundaki nöbetçinin süngüsü altında, küçük bir 

hediye karĢılığında, saatlerce oturup konuĢabilirdi. Kurnazlığı sayesinde memleketinden çıkmadan muhacir 

olmuĢtu. (Külah, 706) 

Bir Çocuk Aleko adlı öyküde okullarda okuma yazma öğretiminin haricinde bir eğitimin 

yapılmadığına dair bir gönderme vardır:  

Bugünden sonra ihtiyar papaz her vakit Ali'yi odasına alıyor, ona bazı yerlerini anlamadığı bir lisanla eski 

Rumlar'ın dünyada neler yaptığını, bir Rum kızının yüzerek gidip düĢman gemilerini deldiğini, bir Rum 

kahramanının üç yüz kiĢi ile bir milyonluk orduları bozduğunu hikâye ediyordu. Ali, elifbeden baĢka bir Ģey 

okumamıĢtı. Ama bu korkak Rumlar bu kadar yaparsa, Türkler'in evvel zamanda Ġstanbul'u, Çanakkale'yi 

almak için neler yapmıĢ olacaklarını düĢünebiliyordu. (Bir Çocuk Aleko, 1384) 

Ömer Seyfettin, Çanakkale‘den Sonra adlı öyküsünde Türkçe eğitiminin yetersizliğini hatta 

yokluğunu ve dilin kimlik üzerindeki etkilerini Ģu çarpıcı sözlerle ortaya koymaktadır:   

Yarın Ruslar gelecek. Ġstanbul‘u alacak. Ġngilizler ve Fransızlar Anadolu‘yu yağma edecekler. Namınız 

tarihten silinecek... Evet, bu muhakkaktı. Bundan kim Ģüphe edebilirdi? Kendi ismini bilmeyen, kendi dilini 

yazmayan, düĢmanlarını kardeĢi tanıyan bir millet yaĢayabilir miydi? Buna imkân var mıydı? Yarın bu kendi 

ismini bilmeyen, kendi lisanını yazmayan, düĢmanını kardeĢ sanan zavallı millet Rusların, Fransızların, 

Ġngilizlerin elinde Hindistan halkı gibi esir olacak, onlara hayvan gibi hizmet edecek, medeniyeten, yani 

insaniyet ve ahlâkiyeten mahrum kalacaktı. (Çanakkale‘den Sonra, 487) 

SONUÇ 

Ömer Seyfettin öyküleri vasıtasıyla dönemin Türkçe eğitimi hakkında bilgi vermeyi amaçlayan bu 

çalıĢmada 60 öykü taranmıĢ ve bunlardan 8‘inde Türkçe eğitimine iliĢkin doğrudan veya dolaylı 

bilgilere rastlanmıĢtır.  

Eskiden beri ön planda olan Arapça ve Farsçayla birlikte, batılılaĢma hareketinin oluĢturduğu 

Fransızca özentisinin, Türkçe ve Türkçe eğitimini arka plana attığını vurgulayan Ömer Seyfettin, 

Türkçe derslerinde bireyselleĢtirilmiĢ çalıĢmalardan ziyade toplu çalıĢmalar yapıldığını örnekler 

aracılığıyla ortaya koymuĢtur. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin yapıldığına iliĢkin 

ifadelerin yer aldığı öykülerde, Osmanlının hâkimiyeti altına giren topraklarda Türkçe öğretmediği 

Pomaklar örneğiyle aktarılmıĢtır.  
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ÖZET 

  2018 yılı Türkçe dersi için yenilikleri barındıran önemli bir yıl olmuĢtur. 2017 yılında taslak 

hâlinde yayımlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı‘na nihai Ģekli verilmiĢ ve ġubat 2018‘de eğitim 

dünyamızın bilgilerine sunulmuĢtur. AraĢtırmamıza konu olan asıl geliĢme ise Türkçe ders 

kitaplarında yaĢanmıĢ ve beĢinci sınıf dıĢındaki ortaokul Türkçe ders kitapları yenilenmiĢtir. ġekil, 

içerik ve uygulanabilirlik özellikleri açısından daha güncel bir yapıya kavuĢtuğu varsayımından 

hareketle ders kitaplarını bilimin farklı kıstasları çerçevesinde incelemek mümkündür. Bu 

çalıĢmada da ders kitaplarına dilbilim penceresinden bakılmıĢ ve bir dilin sözcükleri, terimleri, 

yabancı dillerden gelme ögeleri, atasözleri, deyimleri, kalıp sözleri ve kalıplaĢmıĢ birtakım 

özdeyiĢlerini bir bütün olarak ele alan söz varlığı üzerine inceleme yapılmıĢtır. AraĢtırmanın amacı 

Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığını ortaya koymaktır.  

AraĢtırmada nitel araĢtırma yaklaĢımı çerçevesinde doküman incelemesi yöntemi kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmanın verileri, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet 

okulları ve özel ortaokullarda okutulan biri özel yayınevi olmak üzere iki farklı 6. sınıf Türkçe ders 

kitabından elde edilmiĢtir. Ders kitaplarındaki okuma metinlerinin sözcük ve sözcük öbeği sayısı ve 

sıklığı, Office Word 2016 ve Office Excel 2016 programları yardımıyla analiz edilmiĢ, ders 

kitaplarındaki söz varlığına iliĢkin genel değerlendirmenin ve daha önce yapılan benzer çalıĢmalarla 

karĢılaĢtırmanın yanı sıra iki kitap arasında karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. 

Anahtar Sözcükler: Türkçe Eğitimi, ders kitapları, söz varlığı, metin inceleme.  

GĠRĠġ  

Söz hazinesi, söz dağarcığı, sözcük hazinesi, kelime hazinesi, kelime kadrosu, vokabüler vb. 

terimlerle de ifade edilen söz varlığını ―bir dilin bütün kelimeleri; bir kiĢinin veya bir topluluğun 

söz dağarcığında yer alan kelimeler toplamı‖ (Korkmaz, 1992, s. 100)  Ģeklinde tanımlamak 

mümkündür. Söz dağarcığımız, anlamını bilip gündelik hayatımızda kullandığımız sözcüklerle 

anlamını az çok bilmekle beraber sıkça kullanmadığımız sözcüklerden oluĢur (Beyreli, Zerrin ve 

AyĢegül, 2005, s. 137). Türkçenin söz varlığına baktığımızda, en güvenilir kaynak olan Türk Dil 

Kurumu tarafından geçmiĢten günümüze basılan sözlüklerin madde sayıları Ģöyledir:  

Birinci baskı (1945): 25.574 madde baĢı + 6530 madde içi = 32.104 madde 

Ġkinci baskı (1955): 25.516 madde baĢı + 10.222 madde içi = 35.738 madde 

Üçüncü baskı (1959): 27.033 madde baĢı + 10.788 madde içi = 37.921 madde 

Dördüncü baskı (1966): 27.013 madde baĢı + 10.656 madde içi = 37.669 madde 

BeĢinci baskı (1969): 27.753 madde baĢı + 10.717 madde içi = 38.470 madde 

Altıncı baskı (1974): 31.693 madde baĢı + 13.485 madde içi = 45.178 madde 

Yedinci baskı (1983): 40.836 madde baĢı + 18.891 madde içi = 59.727 madde 

Sekizinci baskı (1988): 46.825 madde baĢı + 16.496 madde içi = 63.321 madde 

Dokuzuncu baskı (1998): 60.152 madde baĢı + 13.555 madde içi = 73.707 madde 

Onuncu baskı (2005): 63.818 madde baĢı + 13.589 madde içi = 77.407 madde 
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(Kaynak: http://turkcesivarken.com/turkcenin-kaleleri-tdk-turkce-sozluk-11-baski-2011)  

2011 yılında 11. baskısı yapılan Türkçe Sözlük‘te söz varlığının 122.423‘ye ulaĢtığı görülmektedir.  

Mevcut söz varlığıyla birlikte önemli olan diğer bir husus da bunların kullanım sıklığıdır. Yazılı ve 

sözlü dilde söz varlığının ne kadar kullanıldığına iliĢkin önemli çalıĢmalar vardır.  Aksan (1998, s. 

21-22), J.E. Pierce‘in yaptığı araĢtırmayla Türkçede en sık kullanılan sözcükleri tespit ettiğini ifade 

etmiĢ ve kitabında Ģu listeye yer vermiĢtir:  

Tablo 1: Pierce‘in Türkçe Sıklık Dizgesi 

KonuĢulan Türkçe Yazılan Türkçe 

demek  8742  bir  5589  

bir  4673  bu  2170  

bu  3278  olmak  2053  

o  3203  etmek  1944  

ben  2764  ve  1736  

ne  2674  demek  946  

olmak  2625  o  856  

gelmek  2372  ne  685  

gitmek  2372  baĢ  651  

sen  1882  yapmak  650  

var  1801  için  641  

Ģey  1343  ben  607  

almak  1281  görmek  569  

yapmak  1264  gelmek  559  

vermek  1216  iki  558  

ora-  1175  vermek  546  

yok  1175  gibi  495  

etmek  1098  bulmak  486  

bakmak  1080  hareket  478  

kız  1072  almak  458  

Türkçe dersinin amaçlarından biri, öğrencilerin; okuduğu, dinlediği/izlediğinden hareketle, söz 

varlığını zenginleĢtirerek dil zevki ve bilincine ulaĢmalarının; duygu, düĢünce ve hayal dünyalarını 

geliĢtirmelerinin sağlanmasıdır (MEB, 2018, s. 8). Öğretim programları, kitaplar, materyaller, 

yöntem ve teknikler; ders içi ve ders dıĢı etkinlikler vb. bu amaç için geliĢtirilmekte ve 

kullanılmaktadır. Adını saydığımız kaynaklar arasında en önemlilerinden biri ders kitaplarıdır. 

Herhangi bir ders için ders kitaplarını temel kaynak yapan özellik, elbetteki  öğretim programının 

temel uygulayıcısı olmasıdır. Diğer bir ifadeyle öğretim programındaki amaç, yaklaĢım, kazanım 

vb. unsurların tamamının karĢılığı, uygulama boyutuyla ders kitaplarında mevcuttur. Bunun dıĢında 

ders kitaplarını önemli kılan bir diğer özellik de farklı sosyo-kültürel ve ekonomik imkanlarla 

eğitimini devam ettirmeye çalıĢan öğrencilerin -kullanımı tartıĢılmakla birlikte- ortak paydada 

buluĢmalarını sağlayan ve fırsat eĢitliği sunan en temel materyal olmasıdır. Ġl, ilçe, belde, köy, okul 

ve okulun imkanları, öğretmen, sınıf ve en önemlisi öğrenciler, kıyafetler, oturulan sıralar değiĢir, 

ancak sıraların üstündeki ders kitapları değiĢmez. Öyleyse ―kitap eĢittir ders‖ mantığını taĢıyarak 

etkin, kullanıĢlı, hedef kitleyi geliĢtirici bilgi ve beceriler barındıran kitaplar hazırlamak ve 

öğrencilere sunmak, millî eğitimimizin temel gayesi olmalıdır. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi söz 

varlığını geliĢtiren, dil zevkine ve bilincine ulaĢtıran Türkçe dersleri için temel kaynak metinler ve 

metinlerin toplamı olan ders kitaplarıdır. 

Bu araĢtırmanın amacı 2018-2019 öğretim yılıyla birlikte yenilenen 6. sınıf Türkçe ders 

kitaplarındaki söz varlığını değerlendirmek ve karĢılaĢtırmalar yapmaktır. Bu amaca ulaĢmak için 

(1) Türkçe ders kitaplarındaki toplam ve farklı söz varlığı ne kadardır?  (2) Farklı söz varlığının 

sıklık dağılımı nasıldır?  (3) Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde geçen kelimelerin sıklığı 

nasıldır? (4) Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde geçen isim ve fiillerin  sıklığı nasıldır? (5) 

http://turkcesivarken.com/turkcenin-kaleleri-tdk-turkce-sozluk-11-baski-2011
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Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde geçen özel isimlerin sıklığı nasıldır? sorularına yanıt 

aranmıĢtır.  

YÖNTEM  

Bu çalıĢmada nitel araĢtırma yaklaĢımı çerçevesinde doküman incelemesi yöntemi kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın dokümanını 2018-2019 eğitim öğretim yılında biri Millî Eğitim Bakanlığı diğeri ise 

Eksen Yayıncılık tarafından basılan iki farklı 6. sınıf Türkçe ders kitabı oluĢturmaktadır. AraĢtırma 

çerçevesinde ders kitaplarındaki okuma metinleri, Office Word programına aktarılmıĢ, söz varlığını 

belirlemek amacıyla metinlerde yer alan sözcükler kök veya gövde hâline getirilmiĢ ve 

hesaplamalar yapılmıĢtır. Sözcük sıklığıyla ilgili hesaplamalar Office Excel programı vasıtasıyla 

yapılmıĢtır. Hesaplamalar yapılırken Ģu hususlara dikkat edilmiĢtir: (1) Rakamla yazılan sayısal 

ifadeler dikkate alınmamıĢtır. (2) KiĢi adları tek sözcük olarak kabul edilmiĢtir 

(MustafaKemalAtatürk gibi). (3) KarĢılıklı konuĢmalarda veya tiyatro türü metinlerdeki monolog 

veya diyalog sahiplerinin adı dikkate alınmamıĢtır (Hacivat: Karagöz: gibi). (4) Metin baĢlıkları 

dikkate alınmamıĢtır.  

BULGULAR  

Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Toplam ve Farklı Söz Varlığı  

  Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığına iliĢkin veriler Tablo 2‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 2: Ders Kitaplarındaki Söz Varlığı  

 TOPLAM SÖZ VARLIĞI FARKLI SÖZ VARLIĞI FARKLI SÖZ VARLIĞI ORANI 

MEB  11.799 2.607 %22,10 

EKSEN 14.232 2.725 %17,52 

Tablo 2‘ye göre Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 6. Sınıf Türkçe ders kitabındaki 

okuma metinlerinde toplam 11.799 sözcük;  Eksen Yayıncılığın kitabında ise 14.232 sözcük 

bulunmaktadır. Buna göre Eksen Yayıncılığın ders kitabında daha fazla sözcük olduğu 

görülmektedir. Ancak bu fazlalık, farklı söz varlığına çok da yansımamıĢtır. Ġki kitap arasındaki 

farklı söz varlığı sayısı 118‘dir. Eksen Yayıncılık lehine geliĢen bu duruma rağmen toplam ile farklı 

söz varlığı oranlamasında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından basılan ders kitaplarının daha önde 

olduğu görülmektedir.  

Farklı Söz Varlığının Sıklığı Dağılımı   

Ders kitaplarındaki farklı söz varlığının tekrarlanma durumu Tablo 3‘te yer almaktadır.  

 Tablo 3: Ders Kitaplarındaki Farklı Söz Varlığının Sıklık Dağılımı 

 MEB EKSEN 

Sıklık Aralığı  f % f % 

1 1.273 48,83 1.310 48 

2-5 913 35,02 923 34,2 

6-20 328 12,6 381 14 

21-40 62 2,37 66 2,2 

41-60 14 0,53 22 0,8 

61-75 6 0,23 8 0,27 

76-100 4 0,16 4 0,13 

101- … 7 0,26 11 0,4 

Toplam  2607 100 2725 100 

Tablo 3‘ün de yansıttığı gibi tekrar sayısı 101 ve üzerinde toplanmıĢ sözcük sayısı azdır. Bu sayı 

Millî Eğitim Bakanlığı ders kitaplarında 7 iken Eksen Yayıncılıkta 11‘dir. Burada en dikkat çekici 
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bulgu, her iki kitapta da sadece bir kere geçen sözcük oranının %48 olmasıdır. Sözcüklerin yaklaĢık 

olarak %35‘i de 2-5 kez arasında tekrar etmektedir. 

Söz Varlığı Sıklığı  

Tablo 4: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Sözcük Sıklığı 

MEB EKSEN 

Sözcük f Sözcük f 

Bir 334 Bir 484 

Ve 240 Ol- 265 

Bu 223 Bu 254 

Ol- 216 Ve 252 

Da 174 Da 198 

Et- 134 O 173 

O 123 De- 143 

Ben 97 Ben 128 

Ġçin  94 Et- 108 

De- 92 Gel- 105 

Ne  78 Ne 101 

Efendi  73 Ġçin 100 

Öyle  71 Çok 83 

Sen 70 Gibi 81 

Su  66 Mı  80 

Gel- 65 Bil- 74 

Git- 62 Kadar 71 

Çok 60 Gün 70 

Var 57 Sen 67 

Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde en çok kullanılan 20 sözcüğün yer aldığı Tablo 

4‘te karĢılaĢtırılan kitaplar arasında benzerlik dikkat çekmektedir. Tablodaki 15 sözcük sıralamaları 

değiĢse de iki kitapta da çokça geçmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının kitabındaki efendi, öyle, su, 

git, var; Eksen Yayıncılığın ders kitabındaki gibi, bil-, kadar, gün ve ver- sözcükleri diğer kitabın 

20 sözcüklük sıklık listesinde yer almamaktadır.  Tablodaki sözcük dağılımı, giriĢ bölümünde 

verdiğimiz Pierce‘in diziniyle ve aĢağıdaki Arslan Kutlu (2006) tarafından 6, 7 ve 8. sınıflar Türkçe 

ders kitapları ortak sıklık diziniyle de benzerlik göstermektedir: 

Tablo 5: 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Söz Varlığı  

Kelime F Kelime F Kelime F Kelime F 

Bir 862 Var  140 Yer  108 En  87 

Bu  476 Her  133 Çocuk  107 ġey  86 

Da/De  406 Gel-  132 Atatürk  105 Türk 86 

Ol-  383 Ġnsan  132 Ġste-  105 Bil-  84 

Ve  360 Gibi  129 Çok  104 Dil  84 

O  293 Kendi  129 Biz  103 Zaman  84 

Ben  269 Ġç  122 Git-  99 Bak- 83 

De-  230 Sen  117 Daha  98 Söz  81 

Ne  183 Gör-  116 Gün  97 Al-  80 

Ġçin  158 Sonra  109 Yap-  91 Ama 79 

(Arslan Kutlu, 2006) 
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Tekrar Eden Ġsim ve Fiil Sıklığı 

Türkçe ders kitaplarındaki metinleri oluĢturan sözcüklerin isim ve fiil olma durumuna göre sıklığı 

Tablo 6‘da yer almaktadır.   

Tablo 6: Ders Kitaplarındaki Ġsim ve Fiilleri Sıklığı  

ĠSĠMLER FĠĠLLER  

MEB EKSEN MEB EKSEN 

Sözcük f Sözcük f Sözcük f Sözcük f 

Bir 334 Bir 484 Ol- 216 Ol- 265 

Efendi  73 Çok 83 Et- 134 De- 143 

Su  66 Gün 70 De- 92 Et- 108 

Çok 60 Ġnsan 61 Gel- 65 Gel- 105 

Var 57 Var 53 Git- 62 Bil- 74 

El 54 Yol 44 Yap- 49 Ver- 67 

Kitap  53 Yıl 42 Al- 46 Yap- 63 

Zaman 46 Zaman 41 Ver- 41 Gör- 58 

Saat 42 Enerji 39 Bil- 35 BaĢla- 56 

Ġnsan 37 El 36 Gör- 34 Gül- 53 

En  36 Yan 36 Kullan- 34 Bak- 52 

Büyük 35 Yüz 36 Geç- 31 Ġste- 52 

Baba 34 Çocuk 35 Çık- 30 Git- 51 

Ġki  34 Büyük 34 Kal- 29 Sor- 47 

Bisiklet 33 Göz 32 Bak- 28 Söyle- 45 

Gün  32 Yok 32 Getir- 27 Çık- 40 

Evet 30 En 31 BaĢla- 26 Geç- 40 

At 29 Toprak 31 Dur- 26 Kal- 36 

Cirit 29 Ara 30 Söyle- 25 DüĢün- 34 

Çocuk 29 Hayat 29 Aç- 23 Bul- 28 

  

Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde en fazla kullanılan 20 isim ve fiilin bulunduğu 

Tablo 6‘da karĢılaĢtırılan kitaplar arasında %50 oranında benzerlik bulunmaktadır. 10‘ar sözcüğün 

her iki kitapta da sıklık listesinde yer aldığı görülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının kitabında yer 

alan efendi, su, kitap, saat, baba, iki, bisiklet, evet, at, cirit sözcükleri; Eksen Yayıncılığın kitabında 

bulunan yol, yıl, enerji, yan, yüz, göz, yok, toprak, ara, hayat sözcükleri diğer kitabın 20 sözcükten 

oluĢan sıklık listesinde yer almamaktadır.  

Fiil arasındaki benzerlik daha da fazladır. 20 fiilden oluĢan tablonun 15‘i her iki kitapta da fazlaca 

kullanılmıĢtır. Al-, kullan-, getir-, baĢla-, dur- ve aç- fiilleri Millî Eğitim Bakanlığının ders 

kitabında; gül- iste-, sor- düĢün- ve bul- fiilleri Eksen Yayıncılığın kitaplarında diğer kitaba göre 

daha fazla geçen fiillerdir.  

Özel Ġsim Sıklığı  

Ders kitaplarında geçen özel isimlerin sıklık listesi Tablo 7‘de verilmiĢtir.  

   Tablo 7: Ders Kitaplarındaki Özel Ġsimlerin Sıklığı  

MEB EKSEN 

Sözcük f Sözcük f 

Türk  29 Atatürk 27 

Atatürk 28 Ling 22 

PadiĢah 25 Türk 18 

Çanakkale 23 Hükümdar 13 
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Müdür 16 Galapagos 10 

Güniz Hanım 15 Fatma 8 

Kemal 12 Pasteur 8 

Karagöz 11 Tahsin 8 

Türkiye  11 Alman 6 

Yunus Emre 8 Santa Cruz 6 

Anadolu 8 Ġzmir 4 

Canol 7 Garua 3 

Ankara 7 Kara MemiĢ 3 

Nuri Ulusu 7 Kaptan 3 

Sabiha Gökçen 4 Seymour 3 

Ġstanbul 4 BaĢpiskopos 2 

TBMM 4 Farsça 2 

UĢak  3 Japon 2 

Allah 3 Mehmetçik 2 

Asya 3 San Cristobal 2 

   

Tablo 7‘ye göre karĢılaĢtırması yapılan ders kitaplarındaki özel isim varlığının farklı olduğu 

görülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı ders kitabında ilk sıraları, doğal ve haklı 

olarak, Türk ve Atatürk (Gazi, Mustafa Kemal, Mustafa Kemal PaĢa gibi adlandırmalar Atatürk 

çatısında toplanmıĢtır.) isimleri paylaĢmıĢtır. Millî Eğitim Bakanlığının ders kitabında millî isimler 

daha fazla yer alırken; Eksen Yayıncılığın ders kitabında yabancı isimlerin daha fazla kullanıldığı 

görülmektedir.  

SONUÇ  

Aksan (2006, s. 15) ünlü düĢünür Wittgenstein'ın sözleriyle söz varlığının önemini en iyi biçimde 

anlatır: "Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır." Bu sözü araĢtırma konumuza uyarlayacak olursak 

―Dilin sınırları, ana dili (Türkçe) derslerinde temel kaynak olarak kullanılan ders kitaplarındaki 

metinlerin sınırlarıdır.‖ demenin yanlıĢ olmayacağı düĢüncesi ile bu araĢtırmanın sonuçlarını Ģu 

Ģekilde ortaya koymak mümkündür:  

Altıncı sınıf öğrencileri ders kitapları aracılığıyla 2500 civarında farklı sözcükle karĢılaĢmaktadır. 

Bu sözcükler arasında birçok edat, bağlaç, özel isim olduğu düĢünülürse farklı söz varlığını 

2000‘lere hatta daha da altına indirmek mümkündür. Bu veri, altıncı sınıf Türkçe ders kitapları 

vasıtasıyla öğrencilerin Türkçe Sözlük‘teki 120.000‘den fazla söz varlığından sadece %1.6‘sına 

ulaĢabilmesi anlamına gelmektedir. Bu oranın ana dili dersleri için yeterli olmadığı söylenebilir.  

Metinlerde geçen sözcüklerin hemen hemen yarısı sadece bir kez geçmektedir. Bu oran, sözcük 

tekrarının dengeli olmadığını göstermektedir. Kelime ve kavram öğretiminde tekrarın önemini göz 

önünde bulunduracak olursak her iki kitabın da kelime ve kavram öğretiminde yetersiz kalacağını 

öngörebiliriz.  

Ders kitapları, öğrencilerin tarihimiz ve kültürümüzde önemli yer edinmiĢ Ģahsiyetlerini 

öğrenmelerine kaynaklık etmelidir.  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılan Türkçe 6. sınıf ders 

kitabının bu açıdan daha önde olduğu görülmektedir.  Bir metin kahramanının adı -örneğin, Eksen 

Yayıncılığın kitabındaki bir metin kahramanı Ling- Türkiye Cumhuriyeti‘nin kurucusu Atatürk‘ün 

adına yakın sayıda metin içinde geçmemelidir veya Atatürk‘ün ve onun nezdinde millî ve önemli 

Ģahsiyetlerimizin adları ders kitaplarında daha fazla yer almalıdır.  

Bu araĢtırmadan hareketle iki kavram üzerinde durmak gerekir. Birincisi sözcük dağarcığının 

geniĢletilmesidir. Altıncı sınıf öğrencisinin kitaplar vasıtasıyla ortalama olarak sadece 2000 

sözcükle karĢılaĢması oldukça yetersizdir. Ayrıca bu sözcüklerle daha önceki sınıf seviyelerinde 
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karĢılaĢmıĢ olma ihtimali de oldukça yüksektir. Ders kitapları hazırlanırken her sınıf seviyesinde 

edinilmesi gereken sözcükler aĢamalı olarak tespit edilmeli ve sınıf seviyesine göre 

geniĢletilmelidir.  

Ġkinci kavram ise bilinçli müdahaledir. 2018 yılında yayımlanan Türkçe Dersi Öğretim 

Programı‘nda ders kitaplarına alınacak metinlerin nasıl olması gerektiğine iliĢkin 14 madde yer 

almaktadır. Ancak bu maddeler arasında söz varlığının niteliği ve niceliğiyle ilgili bir tespit 

bulunmamaktadır. Bu açıdan ders kitaplarına seçilecek metinler, söz varlığı temel alınarak bilinçli 

olarak seçilmelidir. Söz konusu 14 madde oluĢturulurken de temele mutlaka söz varlığı alınmalıdır. 

Örneğin 3. maddede yer alan ―Ders kitaplarında ‗Bu kitap için yazılmıĢtır.‘ ifadesini içeren metinler 

kullanılmamalıdır.‖ ifadesi söz varlığı temelli metin seçiminin önünde önemli bir engeldir. Söz 

varlığını geliĢtirmek için uzman, nitelikli, edebiyat dünyasında yer edinmiĢ, önemli Ģair ve yazarlara 

metinler yazdırılmalı veya eserlerinden seçme yapılarak metinler düzenlenmelidir.   
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ÖZET  

Teknolojinin hızlı geliĢimi, eğitim öğretim faaliyetlerine çeĢitlilik kazandırmıĢ, öğrencilerin 

bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduran öğretim materyallerinin hazırlanmasına ve 

kullanılmasına olanak sağlamıĢtır. GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerle birlikte, ülkemizde de 

bilgisayar destekli öğretim yöntem, teknik ve uygulamaları sayesinde farklı araç gereçlerden 

tasarlanan materyaller, hemen hemen tüm derslerde olduğu gibi Türkçe derslerinde de yerini almıĢ 

ve etkin bir Ģekilde kullanılmaktadır. Öğretim materyallerindeki çeĢitliliğe rağmen özellikle Türkçe 

dersi için ders kitapları önemini kaybetmemiĢ, sınırlı da olsa kitaba bağımlı hazırlanan bilgisayar 

yazılımlarıyla biraz daha iĢlevsel kullanılır hâle gelmiĢtir.  

Bu araĢtırmanın amacı Türkiye ve Macaristan‘daki devlet okullarında ana dili derslerinde kullanılan 

ders kitaplarını farklı değiĢkenlere göre karĢılaĢtırmaktır. Bu amaca ulaĢmak için her iki ülkede 

2018-2019 eğitim öğretim yılında devlet okulların beĢinci sınıflarında ana dili dersleri için 

kullanılan ders kitapları örneklem olarak seçilmiĢtir. AraĢtırmada nitel araĢtırma yaklaĢımı 

çerçevesinde doküman incelemesi ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıĢtır. Ders kitaplarının 

çeĢitliliği, tasarımı, çoklu ortam ve görsel unsurların kullanımı, metinlerin tür ve içerik özellikleri 

karĢılaĢtırmanın temelini oluĢturmaktadır. AraĢtırma bulguları, Macaristan‘daki Macarca ders 

kitaplarının çeĢitliliğinin fazla, çoklu ortam ile etkileĢimli, tasarım ve içeriğinin de daha zengin 

olduğunu ortaya koymaktadır. Türkçe ders kitapları ise yakın zamanda güncellenmesine rağmen 

Macaristan‘daki kitaplara göre oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu açıdan Macarca ders kitapları, 

Türkçe ders kitaplarına örnek olacak niteliktedir.      

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, ana dili, ders kitapları, kitap inceleme, içerik analizi, Türkiye, 

Macaristan 

GĠRĠġ  

Teknolojinin hızlı geliĢimi, eğitim öğretim faaliyetlerine çeĢitlilik kazandırmıĢ, öğrencilerin 

bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduran öğretim materyallerinin hazırlanmasına ve 

kullanılmasına olanak sağlamıĢtır. GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerle birlikte, ülkemizde de 

bilgisayar destekli öğretim yöntem, teknik ve uygulamaları ile farklı araç-gereçlerden tasarlanan 

materyaller, hemen hemen tüm derslerde yerini almıĢ ve etkin bir Ģekilde kullanılır hâle gelmiĢtir. 

Öğretim materyallerindeki çeĢitliliğe rağmen ders kitapları önemini kaybetmemiĢ, kitaplara paralel 

oluĢturulan bilgisayar yazılımları, internet siteleri, cep telefonu ve tablet uygulamalarıyla daha da 

iĢlevsel kullanılır hâle gelmiĢtir. Ġçeriği ve yetkinliği zaman zaman tartıĢılsa da öğretim 

programlarının uygulanmasında en güvenilir kaynak olarak varlığını sürdürmüĢtür.  

Öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuĢma, okuma ve yazmayla ilgili dil 

becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmalarını, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve 

sosyal yönden geliĢtirmelerini ve etkili iletiĢim kurmalarını (MEB, 2018, s. 10) amaç edinen ana 

dili dersi öğretim programının buna ulaĢma görevini yerine getiren temel kaynak olan ders 

kitaplarının ne kadar önemli olduğu, farklı ülkelerde yapılan çalıĢmalarla gözler önüne serilmiĢtir. 

Japonlar için ders kitapları bir toprak parçası kadar değerlidir. Dersteyken deprem olması 

durumunda kurtarılması gereken öncelikler arasında kitaplarını da belirten Japon öğretmenler 

(Semerci, 2004, s. 49), ders kitaplarına verdikleri önemi onu kullanırken de göstermiĢler, 

derslerinde ders kitaplarındaki bilgilere bağlı kaldıklarını ve ders kitabı içeriğinin ne fazlasını ne de 
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eksiğini öğrettiklerini (Fujii, 2001‘den aktaran ErbaĢ, Alacacı ve Bulut, 2012, s. 2313) ifade 

etmiĢlerdir. Benzer olarak Amerika BirleĢik Devletleri‘nde (ABD) eğitim öğretime ayrılan zamanın 

%75-90‘ının ders kitapları çerçevesinde organize edildiği; Norveç ve Ġspanya‘daki sınıflarda 

yapılan ders gözlemlerinde de ders kitaplarına oldukça bağımlı ders iĢlendiği gözlenmiĢtir. Ayrıca, 

öğretmenlerin ders kitabı kullanma oranlarının 1-4, 5-8 ve 9-12 sınıf gruplarında yukarı doğru 

gittikçe arttığı, diğer bir deyiĢle öğretmenlerin sınıf seviyesi arttıkça eğitim öğretim faaliyetleri için 

ders kitabına daha fazla bağımlı olduklarını tespit edilmiĢtir (Tyson ve Woodward, 1989; 

Woodward ve Elliott, 1990; Schmidt ve ark., 1997‘den aktaran ErbaĢ, Alacacı ve Bulut, 2012, s. 

2313). 

Türkiye‘de ders kitaplarının kullanım durumu, yukarıda adı geçen ülkelerden çok farklı değildir. 

Güleç ve DemirtaĢ (2012, s. 77) ders kitaplarının eğitimin amaçlarını gerçekleĢtirmek üzere 

öğrencinin öğrenme yaĢantılarına kaynaklık eden öğretim materyallerinden biri, hatta birçok 

durumda tek öğretim materyali olduğunu belirtmiĢ, buna bağlı olarak ders kitaplarının Türkçe 

derslerinde öğretmenden sonra gelen temel kaynak olduğunu ifade etmiĢtir. Benzer olarak Ceylan 

ve Yiğit (2004, s.18) kitabın sınıf içindeki yerinin çok önemli olduğunu, öğretmenlerin birçok 

etkinliği kitapla baĢlatıp kitapla sürdürdüğünü ifade etmiĢtir. Gün (2013, s. 565) tarafından yapılan 

çalıĢmada da öğretmenlerin okuma etkinliklerine yönelik araç gereçlerden en çok ders kitaplarını 

(%98), öğrenci çalıĢma kitabını (%95) ve öğretmen kılavuz kitabını (%98) kullandıkları tespit 

edilmiĢtir.   

Bu öneme rağmen Türkçe ders kitaplarının öğretim programının amaç ve kazanımlarına uygun 

olmadığı, öğrencilerin biliĢsel, zihinsel ve sosyal becerilerini geliĢtirmede yetersiz olduğu birçok 

çalıĢmada ortaya konmuĢtur. ĠĢeri (2007, s. 71) altıncı sınıf Türkçe ders kitabını programa uygunluk 

açısından değerlendirdiği çalıĢmasında, öğretmenlerin Türkçe ders kitaplarının programın belirttiği 

amaç ve davranıĢları kazandırmada araç olma iĢlevini düĢük düzeyde bulduklarını, bunun 

neticesinde ders kitaplarının programın amaçlarını yansıtmada yetersiz olduğunu ifade etmiĢtir.  

Somuncu (2007, s. 113-114) tarafından yapılan çalıĢmada ilköğretim 7. sınıf Türkçe ders kitaplarına 

alınan metinlerin seçiminde iyi bir tarama yapılmadığı, üslup açısından daha iyi metin seçimi 

yapılabileceği vurgulanmıĢtır. Benzer olarak Arı (2011, s. 508) da Türkçe ders kitaplarındaki 

türlerde tam bir uyum sağlanmadığını, metin türleriyle yazma görevleri arasında dengesiz ve 

tutarsız bir dağılım olduğunu ortaya koymuĢtur. Metinlerin seçiminde yeterince titiz 

davranılmadığını ortaya koyan bir diğer çalıĢma da Yaylı ve Solak (2009)‘a aittir. Metin türleri 

açısından yapılan değerlendirmede türlerin dengeli dağıtılmadığı, önemli türlere yer verilmediği, 

öğrenci seviyesinin göz ardı edildiği, gerçek hayatın ders kitabına aktarılamadığı, metinlerin çok 

uzun olduğu ve metinler arası okumaya önem verilmediği aktarılmıĢtır. 8. sınıf Türkçe ders 

kitabındaki metinlerin metinsellik ölçütlerine uygunluğunu araĢtıran Mert (2011, s. 22) de metin 

seçiminde metin dilbilimi verilerinin dikkate alınmadığı ve metinlerin metinsellik ölçütleriyle 

uyumsuz olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Ġlköğretim Türkçe ders kitaplarında bir kültür aktarımı aracı 

olarak kalıp sözlerin kullanımı üzerine yapılan çalıĢmada dilin iĢleyiĢinde önemli bir rol oynayan 

kalıp sözlerin hem Türkçe dersi öğretim programındaki kazanımlarda hem de ders kitaplarındaki 

metinlerde yeterince yer almadığı vurgulanmıĢtır (Yazıcı Okuyan, 2012, s. 45). Türkçe ders 

kitaplarındaki öyküleri çocuğa görelik ilkesi açısından inceleyen Çakır (2013)‘a göre kitaplar dil ve 

anlatım yönünden hatalı ve çocuğa görelik ilkesine uygun değildir. Açık ÖnkaĢ ve Günay (2015)‘ın 

çalıĢmasında da farklı yayınevlerinden çıkan ortaokul 5. sınıf ders kitapları incelenmiĢ, dil ve 

anlatım, yazım ve noktalama, dil bilgisi açısından birtakım hatalar tespit edilmiĢtir.          

Literatürde Türkçe ders kitaplarıyla farklı ülkelere ait ana dili ders kitapları arasında karĢılaĢtırmalı 

çalıĢmalara da rastlanmıĢtır. Karababa (2005)‘nın Türkçe ders kitaplarıyla Kuzey Ġrlanda, Ġskoçya 

ve Ġngiltere‘de okutulan Ġngilizce ders kitapları arasında yaptığı karĢılaĢtırmada içerik özellikleri 

açısından farklar olduğu, Ġngilizce ders kitaplarında güncel konuları iĢleyen metinlere daha fazla yer 

verildiği ifade edilmiĢtir. DurmuĢçelebi (2007) tarafından yapılan çalıĢmada Türkiye ve 
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Almanya‘daki ders kitapları karĢılaĢtırılmıĢ, Almanya‘daki ders kitaplarının ciltleme, kapak, forma, 

kâğıt kalitesi, resimlendirme gibi dıĢ yapı özelliklerinin, nitelik bakımından Türkiye‘deki Türkçe 

ders kitaplarından daha kullanıĢlı ve kaliteli; Almanca kitaplarındaki resimler, boyama ve 

kompozisyonun Türkçe kitaplarına göre daha nitelikli olduğu vurgulanmıĢtır (DurmuĢçelebi, 2007, 

s. 251). ġentürk ve AktaĢ (2015)‘ın çalıĢmasında Türkiye ve Romanya‘da okutulan ana dili Türkçe 

ders kitaplarının değer iletimi açısından karĢılaĢtırması yapılmıĢ, Romanya‘da okutulan 8. sınıf ders 

kitaplarının ulusal değer iletimi açısından yetersiz olduğu saptanmıĢtır (ġentürk ve AktaĢ, 2015, s. 

231). Kurt (2017, s. 407) tarafından yapılan çalıĢmada da Türkiye ve Macaristan‘da ilkokul 1 ve 2. 

sınıfların ana dili eğitiminde kullanılan ders kitapları karĢılaĢtırılmıĢ, Macar öğrencilere sunulan 

ders kitaplarının çeĢitliliğinin fazla, tasarım ve içeriğinin de daha zengin olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

Bu çalıĢmanın amacı Türkiye ve Macaristan‘da ana dili eğitiminde kullanılan ders kitaplarının 

benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde Ģu sorulara yanıt aranmıĢtır:  

      1. Ülkelerin ana dili eğitiminde kullandıkları ders kitaplarının çeĢitlilik açısından benzerlik ve 

farklılıkları nelerdir?  

      2. Ülkelerin ana dili eğitiminde kullandıkları ders kitaplarının hazırlanmasında görev alan ekibin 

nitelik ve nicelik açısından benzerlik ve farklılıkları nelerdir?  

      3. Ülkelerin ana dili eğitiminde kullandıkları ders kitaplarının Ģekil özellikleri (kapak, boyut, 

kâğıt kalitesi, sayfa sayısı ve görsel tasarım) açısından benzerlik ve farklılıkları nelerdir? 

      4. Ülkelerin ana dili eğitiminde kullandıkları ders kitaplarının içerik (tema ve metin türü) 

özellikleri açısından benzerlik ve farklılıkları nelerdir? 

YÖNTEM  

AraĢtırmada nitel araĢtırma yaklaĢımı çerçevesinde ―doküman incelemesi‖ ve ―içerik analizi‖ 

yöntemleri kullanılmıĢtır. Doküman incelemesi, araĢtırılması hedeflenen olgu ve olgular hakkında 

bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Ġçerik analizinde yapılan iĢlem, birbirine benzeyen 

verileri, belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun 

anlayabileceği bir Ģekilde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve ġimĢek, 2005). 

AraĢtırmanın verileri, 2018-2019 öğretim yılında her iki ülkenin 5. sınıflarında ana dili derslerinde 

kullanılan ders kitaplarından toplanmıĢtır.   

BULGULAR  

Bu bölümde araĢtırma soruları çerçevesinde elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir.  

Ders Kitaplarındaki ÇeĢitlilik 

Türkiye ve Macaristan‘da ana dili derslerinde kullanılan ders kitaplarının çeĢitliliği Tablo 1‘de 

verilmiĢtir.  

 Tablo1: Ders Kitabı ÇeĢitliliği  

Ülke Kitaplar Toplam 

Türkiye  1.Ortaokul ve Ġmam Hatip Ortaokulu Türkçe 5 Ders Kitabı 1 

Macaristan  

1. Anyanyelv Felsősöknek Tankönyv 5. Osztalyosoknak (Ana Dili Ders Kitabı 

5) 

7 
2. Anyanyelv Felsősöknek Munkafüzet 5. Osztalyosoknak (Ana Dili ÇalıĢma 

Kitabı 5) 

3. Nyelvtan, Helyesírás, Fogalmazás Munkafüzet 5. Osztály (Dil Bilgisi, 

Yazım, Kompozisyon ÇalıĢma Kitabı) 

4. Sokszínű Ġrodalom 5 (Çok Renkli Edebiyat) 
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5. Sokszínű Ġrodalom Munkafüzet 5 (5 Çok Renkli Edebiyat ÇalıĢma Kitabı) 

6. Sokszínű Magyar Nyelv 5 (Çok Renkli Macar Dili 5) 

 7. Sokszínű Magyar Nyelv Munkafüzet 5 (Çok Renkli Macar Dili 5 ÇalıĢma 

Kitabı) 
 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi ülkemizde Türkçe derslerinde sadece bir kitap kullanılmaktadır. Macar 

çocukları ise ana dillerine iliĢkin 7 farklı kitapla karĢılaĢmaktadır.  Bunların 3‘ü ders kitabı 4‘ü ise 

çalıĢma kitabıdır. Ana dili, edebiyat ve Macar dili kitapları ders kitabı ve çalıĢma kitabı Ģeklinde iki 

farklı kitap olarak tasarlanmıĢken dil bilgisi, yazım ve kompozisyon adını taĢıyan tekli bir çalıĢma 

kitabı da bulunmaktadır.  

  Ders Kitaplarının Hazırlanmasında ÇalıĢma Ekibi  

  Ders kitapları hazırlanırken çalıĢma ekibinin teĢkili Tablo 2‘de verilmektedir.  

  Tablo 2: Ders Kitabı Hazırlık Ekibi 

 Türkiye  Macaristan 

Türkçe Ders 

Kitabı 

Ana 

Dili 

Ders K. 

Ana Dili 

ÇalıĢma 

K. 

Dil bilgisi 

Yazım ve 

Kompozisyon 

Ç. K. 

Edebiyat 

Ders 

Kitabı 

Edebiyat 

ÇalıĢma 

Kitabı 

Macar 

Dili 

Ders 

Kitabı 

Macar 

Dili 

ÇalıĢma 

Kitabı 

Yazar 5 1 Dr 1 Dr 1 Dr 2 1 2 2 

Editör 2 (Dr) 2 2  1 1 1 1 

Ölçme ve Değerlendirme 

Uzmanı 

1        

Görsel Tasarım/Çizim /Grafik  1 1 1   1 3 2 

Rehberlik Uzmanı 1        

Ġnceleme   1 1 3 (Dr) 1(Prof )  2 1 

Uzmanlar   3 (2Dr)  3 (2Dr) 3 (2Dr) 2 (1Dr) 2 (1Dr) 2 (1Dr) 2 

Düzenleyici      1 1 2 2 

Teknik Editör     1  2 2 

Fotoğraf       8 8 

Dil Ġnceleme     2 2 1 1 

EleĢtiri       3   

TOPLAM  10  8 8 7 10 11 23 21 

 

Tablo 2‘ye göre ders kitaplarının hazırlık aĢamasında iki ülke arasında önemli farklar 

görülmektedir. Türkçe ders kitabının hazırlanmasında 5‘i yazar, 2‘si editör, 1‘i ölçme ve 

değerlendirme uzmanı, 1‘i görsel tasarım uzmanı ve 1‘i de rehberlik uzmanı olmak üzere toplam 10 

kiĢi görev almıĢtır. Macar ders kitaplarında ise kiĢi sayısı kitaba göre değiĢiklik göstermektedir. 

Macar dili ve edebiyatı kitaplarının hazırlık aĢamasında daha fazla kiĢi görev almıĢtır. 

Kadronun niteliği incelendiğinde Türkçe ders kitabının editörlüğü iki akademisyen tarafından 

yapılmıĢtır. Ders kitaplarının yazarlarının isimlerine yer verilirken unvan ve görevlerinin ne 

olduğuna dair bir bilgi mevcut değildir.  

Macar ders kitaplarında ise akademisyen sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun yanında 

yazar ve editör kadrosunun görev ve unvan bilgilerine iç kapakta yer verilmiĢtir. Bunlar 

incelendiğinde yazar veya editör grubunun öğretmen ve akademisyenler oluĢtuğu görülmektedir.  

Macar ders kitaplarında görev farklılığı da dikkat çekmektedir.  Dil inceleme, inceleme, uzman, 

teknik editör, eleĢtiri, düzenleme, fotoğraf uzmanı gibi farklı yetkinlik alanları mevcuttur. Türkçe 

ders kitaplarında ise yazar ve editör dıĢında ölçme değerlendirme uzmanı, görsel tasarım uzmanı ve 

rehberlik uzmanının görev aldığı görülmektedir. Macar ders kitaplarında ölçme ve değerlendirme 

ile rehberlik alanlarıyla ilgili bir görev tanımı bulunmamaktadır.  
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Ders Kitaplarının ġekil Özellikleri 

Türkiye ve Macaristan‘da ana dili derslerinde okutulan ders kitaplarının boyut, kapak, kâğıt, baskı 

ve sayfa sayısını ihtiva eden Ģekil özellikleri Tablo 3‘te verilmiĢtir. 

  Tablo 3: ġekil Özellikleri  

  Boyut Kapak Kâğıt Baskı  
Sayfa 

sayısı 

Türkiye Türkçe Ders Kitabı B5 Renkli Karton  KuĢe  Renkli  254 

Macaristan 

Macar Dili Ders 

Kitabı 
B5 Renkli Karton  KuĢe Renkli  184 

Macar Dili ÇalıĢma 

Kitabı 
A4 Renkli Karton  

Beyaz 

Hamur 
Renkli  88 

Ana Dili Ders K. B5 Renkli Karton  
Beyaz 

Hamur 
Renkli  104 

Ana Dili ÇalıĢma K. B5 Renkli Karton  
Beyaz 

Hamur 
Siyah beyaz  104 

Edebiyat Ders 

Kitabı 
A4 Renkli Karton  KuĢe  Renkli  224 

Edebiyat ÇalıĢma 

Kitabı 
B5 Renkli Karton  

Beyaz 

Hamur 

Siyah beyaz 

mavi  
104 

Dil bilgisi Yazım ve 

Kompozisyon Ç.K. 
B5 Renkli Karton  

Beyaz 

Hamur 
Siyah beyaz 112 

 

Tablo 3‘te ifade edilen Ģekil özelliklerine göre Türkiye ve Macaristan‘daki ders kitapları benzerlik 

göstermektedir. Boyut olarak A4 ve B5; kâğıt olarak da beyaz hamur veya kuĢe kâğıt kullanılmıĢtır. 

Baskı özellikleri ise kitabın çeĢidine göre değiĢmektedir. Ders kitapları renkli, çalıĢma kitapları ise 

siyah beyaz olarak basılmıĢtır.  

Ana dili ders kitaplarının en önemli farkı sayfa sayısında karĢımıza çıkmaktadır. Tek kitaptan 

oluĢan Türkçe kitabı 254 sayfayken Macar ders kitaplarının toplam sayfa sayısı 808‘dir. Diğer bir 

ifadeyle Macar ders kitapları Türkçe ders kitaplarının 3 katından daha fazladır. 

Kitapların Ģekil özellikleri arasında tabloya yansıtamadığımız önemli birim resimlemedir. Türkçe 

ders kitabında resim, fotoğraf, çizim, karikatür gibi resimleme birimleri kullanılırken (Görsel 

1,2,3,4,5), Macar ders kitaplarında ise kitaba göre farklı yöntemler kullanıldığı görülmektedir 

(Görsel 6,7,8,9,10,). Örneğin Macar edebiyat kitaplarında Türkçe ders kitabına benzer bir 

resimleme yapısı vardır. Diğer ders kitaplarında ise bütüncül bir yapı mevcuttur. Diğer bir ifadeyle 

aynı çizim tekniği ve karakterler, kitapların ilk sayfasından son sayfasına kadar devam etmektedir 

(Görsel 11,12,13,14,15,16,17). 
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Görsel 1:Türkçe  5 Ders 

Kitabı (sayfa 10) 

Görsel 2: Türkçe  5 Ders 

Kitabı (sayfa 63) 

Görsel 3: Türkçe  5 Ders 

Kitabı (sayfa 68) 

Görsel 4: Türkçe  5 Ders 

Kitabı (sayfa 138) 

   

Görsel 5: Türkçe  5 Ders 

Kitabı (sayfa 178) 

Görsel 6: Edebiyat Kitabı  

(sayfa 7) 

Görsel 7:  Edebiyat Kitabı  (Sayfa 91) 

 

  

 

Görsel 8: Edebiyat Kitabı  (Sayfa 16) Görsel 9: Edebiyat Kitabı  

(Sayfa 63) 

Görsel 10: Edebiyat Kitabı  

(Sayfa 90) 
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Görsel 11: Edebiyat Kitabı  (Sayfa 90) Görsel 12: Ana Dili Ders Kitabı (sayfa 7) 

  

Görsel 13: Ana Dili Ders Kitabı (sayfa 16) Görsel 14: Ana Dili Ders Kitabı (sayfa 31) 

   

Görsel 15: Ana Dili Ders Kitabı (sayfa 63) Görsel 16: Ana Dili Ders 

Kitabı (sayfa 74) 

Görsel 17: Ana Dili Ders 

Kitabı (sayfa 92) 
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Ġçerik Özellikleri  

a)Ġçerik Düzenlemesi  

Ders kitaplarının içerik düzenlemesi Tablo 4‘te verilmektedir.  

Tablo 4: Ġçerik Düzenlemesi  

Türkiye Macaristan 

Türkçe Ders 

Kitabı 

Macar Dili Ders 

Kitabı 

Macar Dili 

ÇalıĢma 

Kitabı 

Edebiyat Ders 

Kitabı 

Edebiyat 

ÇalıĢma 

Kitabı 

Ana Dili 

Ders K. 

Ana Dili 

ÇalıĢma K. 

Dil bilgisi 

Yazım ve 

Kompozisyon 

Kapak Kapak Kapak Kapak Kapak Kapak Kapak Kapak 

Ġç kapak Ġç kapak Ġç kapak Ġç kapak Ġç kapak Ġç kapak Ġç kapak Ġç kapak 

Künye sayfası  Künye sayfası  Künye 

sayfası 

Ġç kapak Künye 

sayfası 

Künye 

sayfası 

Künye 

sayfası 

Künye sayfası 

Türk Bayrağı ve 

Ġstiklâl MarĢı  

Ünite/Tema 

BaĢlıkları ve sayfa 
Numaraları 

SunuĢ Yazısı 

 

Künye sayfası SunuĢ Yazısı 

 

SunuĢ-GiriĢ 

yazısı 

SunuĢ-GiriĢ 

yazısı 

GiriĢ yazısı 

Gençliğe Hitabe  SunuĢ Yazısı 

 

Temalar 

 

SunuĢ Yazısı 

 

Konular Kitap planı Kitap planı Konular  

Atatürk Portresi  Temalar 

 

Ġçindekiler  Konular Biyografiler  Temalar  Temalar Ġçindekiler 

Ġçindekiler  Terimler Sözlüğü 

 

 Terimler 

Sözlüğü 

Ġçindekiler Terimler 

Sözlüğü 
 

Ġçindekiler  

Organizasyon 

ġeması  

Ġçindekiler   Biyografiler   Ġçindekiler    

Temalar   Fotoğraf 
künyesi  

    

Kaynakçalar    Ġçindekiler     

Türkiye ve Türk 

Dünyası haritası  

       

 

Tablo 4‘e göre ana dili ders kitaplarının içerik düzenlemesinde benzer ve farklı özelliklerin olduğu 

birimler mevcuttur. Ġçerik düzenlemesinin genel yapısına bakıldığında Macar edebiyat; dil bilgisi; 

yazım ve kompozisyon çalıĢma kitapları dıĢındaki tüm ders kitaplarının tematik olarak hazırlandığı 

görülmektedir. Edebiyat ders ve çalıĢma kitabı tür odaklı, dil bilgisi, yazım ve kompozisyon kitabı 

ise konu odaklı bir içerik özelliği taĢımaktadır.  Kapak, iç kapak, künye sayfası ve içindekiler bütün 

kitaplarda yer alan bölümlerdir. Ancak Macar ders kitaplarında içindekiler bölümü sonda 

konumlandırılmıĢtır. Türkçe ders kitabından farklı olarak Macarca ders kitaplarının sonunda 

terimler sözlüğüne yer verilmiĢtir. Ayrıca edebiyat ders kitabının sonuna, kitaba eseri alınan yazar 

veya Ģairin resimli biyografisi eklenmiĢtir (Görsel 18,19). Türkçe ders kitabında ise bazı metinlerin 

öncesinde yazar ve Ģairlere iliĢkin bilgi ve fotoğraflara yer verildiği görülmektedir (Görsel 20, 21). 

Macar ders kitaplarında Macar bayrağı, millî marĢı ve benzeri unsurlara yer verilmemiĢ, Türkçe 

ders kitabında ise Türk Bayrağı, Ġstiklâl MarĢı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresi gibi önemli 

unsurlara yer verilmiĢtir.   
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Görsel 18: Çok Renkli Edebiyat Ders Kitabı (sayfa 227) Görsel 19: Çok Renkli Edebiyat Ders Kitabı (sayfa 226) 

 

 

Görsel 20: Türkçe Ders Kitabı (sayfa 16) Görsel 21: Türkçe Ders Kitabı (sayfa 48 ) 

b. Tür Dağılımı  

Ders kitaplarındaki tür dağılımını ortaya koymak için zorunlu olarak Türkçe ders kitabı ve edebî tür 

öğretiminin yapıldığı Macar edebiyat kitabı seçilmiĢ ve kitaplardaki tür dağılımı ġekil 1 ve ġekil 

2‘de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 1: Türkçe 5 Ders Kitabı 

Metinlerin Tür Dağılımı 

ġekil 2: Sokszínű Ġrodalom 5 (Çok Renkli Edebiyat) 

Türkçe ders kitabındaki türleri ortaya koyan Ģekil 1‘de görüldüğü üzere, farklı edebî türlerden farklı 

sayıda örnekler sunulmuĢtur. ġekil 2‘deki Macar edebiyat kitabında ise masal ve masal türlerine 

iliĢkin birçok örnekle baĢlanmıĢ, türkü ve mitler (efsane ve destan) ile devam eden sözlü eser 

örnekleri, Ģiir ve nesir bölümü ile yazılı edebiyat ürünlerine geçiĢ yapmıĢtır.  

SONUÇ  

Türkiye ve Macaristan‘da ana dili ders kitaplarındaki benzerlik ve farklılıkları çeĢitlilik, hazırlık, 

Ģekil ve içerik özellikleri açısından ortaya koymaya çalıĢtığımız bu bildirinin bulguları Ģu sonuçları 

vermiĢtir:  

Macaristan‘da 5. sınıflarda ana dili derslerinde kullanılan kitapların çeĢitliliği ülkemizdekinden çok 

daha fazladır. Ülkemizde tek kitap kullanılırken Macaristan‘da (1) ana dili,  (2) Macar dili, (3) 

edebiyat ile (4) dil bilgisi, yazım, kompozisyon için farklı ders ve çalıĢma kitapları hazırlanmıĢtır. 

Ülkemizdeki 5. sınıf Türkçe ders kitabının Macaristan‘daki benzeri Macar dili ders ve çalıĢma 

kitaplarının (Sokszínű Magyar Nyelv 5 ve Sokszínű Magyar Nyelv 5 Munkafüzet) bütünü olarak 

tasavvur edilebilir. Diğer kitaplar farklıdır ve Türkçe öğretimi için örnek teĢkil etmektedir. Özellikle 

edebiyat kitabının 5. sınıftan itibaren ana dili derslerinde kullanılıyor olması baĢlı baĢına bir 

örnektir. Günümüzün sanal dünyasında, oku/dinle-yap-iĢaretle-eĢleĢtir-boya vb. mantığıyla 

oluĢturulmuĢ ders kitaplarına karĢın; millî ve manevi değerleri aktaran, kimlik kazandıran, destan, 

efsane, masal gibi türlerden baĢlayarak diğer edebî örneklerle oluĢturulmuĢ edebiyat kitabının 

Türkçe derslerinde yerini alması gerektiği bu bildirinin en önemli sonucu ve önerisidir.  

Macar ders kitaplarının Türkçe ders kitabına göre önde olduğu bir diğer özellik de hazırlık ekibinin 

nicelik ve niteliğidir. Macar ders kitaplarının hazırlanmasında görev türü, akademisyen ve öğretmen 

sayısı daha fazladır. Türkçe ders kitabı 2 akademisyenin editörlüğünde, meslek ve uzmanlıklarını 

bilmediğimiz 5 yazar ve ölçme-değerlendirme, rehberlik ve görsel tasarım uzmanının iĢ birliğinde 

kaleme alınmıĢtır. Macar ders kitapları ise editör ve yazarlarının akademisyen ve/veya öğretmen 

olduğu, farklı görevi ifa eden kiĢilerin ortaklığında hazırlanmaktadır. Sonuç olarak Macar ders 

kitaplarını hazırlayan ekibinin nitelik ve nicelik açısından daha önde olduğunu belirtmek gerekir.  

Ders kitaplarının en fazla benzerlik gösterdiği alan, Ģekil özellikleri olmuĢtur. Boyut, kapak, baskı, 

kağıt ve sayfa özellikleri açısından benzerlik gösteren iki ülke kitapları, illüstrasyon/resimleme ve 

T
ü

rk
çe

 5
 D

er
s 

K
it

ab
ı 

 
Öykü:9 

ġiir: 8 

Masal: 2 

Roman: 1 

Fabl: 2 

Anı: 2 

Deneme: 3 

Tiyatro:1 
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 Masallar (10) 

Kahramanlık Masalı 
(1) 

Peri, Yalan, Çingene 
Masalı (1‘er) 

Çingene Masalı (1) 

Hayvan masalı (1) 

Yapay Masal (2)  

20. yy.  Yapay 
Masalları (2)  

Türkü (4) 

Mitler (5) 

ġiir (6) 

Nesir (5) 
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sayfa sayısı bakımından farklılık göstermektedir. Macar ders kitaplarında farklı resimleme 

teknikleri kullanılmıĢtır. Macar ana dili ders ve çalıĢma kitapları dıĢındaki diğer kitaplar resimleme 

açısından Türkçe ders kitabına benzemektedir. Macar ana dili ders kitabı ise bütüncül bir anlayıĢla 

resmedilmiĢ ve bir standarda ulaĢmıĢtır.  

Türkçe dersleri 254 sayfalık bir kitaptan hareketle iĢlenirken Macarca dersleri toplam 808 sayfadan 

oluĢan kitaplardan iĢlenmektedir. Bu da Macar ana dili derslerinin Türkçeye oranla 3 katından daha 

fazla kaynağa sahip olduğunu göstermektedir.  

Ders kitaplarının içerik düzenlemesi benzerlikler taĢımaktadır. Genel olarak kitaplar tematik olarak 

hazırlanmıĢtır. Türkçe ders kitabından farklı olarak Macar ders kitaplarında içindekiler bölümü 

sonda yer almaktadır ve ders kitaplarının sonunda terimler sözlüğüne yer verilmiĢtir. Türkçe ders 

kitabında sözlük yoktur. Buradan anlaĢılacağı üzere Macar ders kitapları, diğer bir kaynağa gerek 

duymadan, ilgi ve ihtiyaçları karĢılayabilecek durumdayken Türkçe ders kitabı gereksinimleri 

karĢılayabilecek durumda değildir.  

Türkçe ders kitaplarında tematik bir planlama yapılması, temalarda kullanılan metinlerin tür 

özelliklerinin ikinci planda kalmasına neden olmuĢtur. Macar edebiyat kitabı ise tür öğretiminin 

gerçekleĢtirildiği baĢvuru kaynağı gibidir. Bu sayede öğrencilerin okuduğu metnin diğer metinlerle 

benzer veya farklı yönlerini daha kolay keĢfedebileceği, metin türü bilgi ve estetiğini 

kavrayabileceği öngörülebilir.  
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ĠLKOKUL SOSYAL BĠLGĠLER DERS KĠTABININ EDEBĠ ÜRÜNLER BAKIMINDAN 

ĠNCELENMESĠ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Erhan GÖRMEZ 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, erhangormez@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı da ilkokul 4. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabının ne tür yazılı ve sözlü edebiyat 

ürünler içerdiğini ortaya koymaktır. AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman analizi 

yöntemi kullanılmıĢtır. Doküman analizi ile elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuĢtur. 

AraĢtırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde ilkokul 4. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabında 

yer alan tüm öğrenme alanlarıyla iliĢkili temaların bir hikâye dili kullanılarak anlatılmaya 

çalıĢıldığı; Birey ve Toplum öğrenme alanında biyografi ve Ģiir gibi; Kültür ve Miras öğrenme 

alanında hikâye, romandan alıntı, sözlü kompozisyon (Nutuk) gibi; Ġnsanlar, Yerler ve Çevreler 

öğrenme alanında geleneksel Türk tiyatrosu (Hacivat ve Karagöz), Ģiir, öykü ve efsane gibi; Bilim, 

Teknoloji ve Toplum öğrenme alanında anı gibi; Üretim, Dağıtım Tüketim öğrenme alanında Ģiir 

gibi; Etkin VatandaĢlık öğrenme alanında özlü sözler, kompozisyon gibi edebi ürünlere yer verildiği 

görülmektedir. Sonuç olarak 4. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabının içerdiği edebi ürünler aracılığıyla 

öğrencilerin biliĢsel, duyuĢsal ve devinimsel öğrenmelerine olumlu katkılar sunabilecek bir nitelikte 

olduğu söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Ders Kitabı, Edebi Ürünler 

GĠRĠġ 

Sınıf ortamı, genellikle, farklı öğrenme yöntemleri ile öğrenebilecek öğrencilerden oluĢmaktadır. 

Klasik öğretmen ve kitap merkezli öğretim ortamları, yerini öğrencinin birçok duyusuna hitap eden 

çoklu öğrenme ortamlarına bırakmıĢtır. Özellikle sosyal bilgiler dersi gibi çoklu disiplin anlayıĢı ile 

oluĢturulmuĢ bir dersin çağdaĢ öğretim yöntemleri ve materyaller kullanılarak iĢlenmesi bu dersin 

öğretimine olumlu katkılar sunmaktadır. Sosyal bilgiler dersinin öğretiminde biliĢsel ve duyuĢsal 

kazanımların öğretiminde edebi ürünlerden etkili bir biçimde yararlanılabilir.  

Edebiyat, Arapça bir kavram olan ―edep‖ sözcüğünden türetilmiĢtir. Edebiyat kavramı ilk 

kez ġinasi tarafından günümüzdeki anlamıyla bir sanat türünün adı olarak kullanılmıĢtır. ġinasi'den 

önce nazım ve nesir türlerindeki eserlere 'Ģiir' ve 'inĢa' denilmekteydi. Genel olarak günümüzde ise 

edebiyat  ―düĢünce, duygu, olay ve imgelerin insanlarda estetik duygular uyandıracak bir biçimde, 

dil aracılığıyla, söz ve yazıyla anlatımını amaç edinen sanat‖ olarak tanımlanmaktadır 

(https://www.turkedebiyati.org/edebiyat.html) .  

Asıl amacı yaĢadığı topluma uyum sağlamıĢ, nitelikli vatandaĢ yetiĢtirmek olan sosyal bilgiler 

dersinde öğrenciler kendilerini etkili bir biçimde ifade edebilecek, toplumsal süreçlere aktif olarak 

katılmalarını sağlayacak becerilerle de donatılmaya çalıĢılmaktadır. Öğrencilerin sosyal bilgiler 

dersinde dil becerilerine olumlu katkılar sağlayacak materyallerin baĢında edebiyat ürünleri 

gelmektedir.  

Edebi ürünler aracılığıyla öğrenciler kendilerini farklı zaman ve mekânlarda yaĢamıĢ insanlarla 

kıyaslayabilir, farklı ülkelerde yaĢayan insanların yaĢama Ģekillerini taklit edebilir.  Fredericks 

(2007), sosyal bilgiler öğretimi ve edebiyat arasında güçlü bir iliĢkinin mevcut olduğunu, sosyal 

bilgiler programıyla edebi ürünlerin bütünleĢtirilmesinin ulaĢılmak istenen hedefleri desteklediğini 

ifade etmektedir. Nitekim sosyal bilgiler öğretim programında da sosyal bilgilerin bütünleĢtirilmiĢ 

yapısına dikkat çekilerek sosyal bilgiler öğretiminde öğrencilere vatan sevgisinin kazandırılmasında 

edebî ürünler ve yazılı materyallerden (efsaneler, destanlar, masallar, atasözleri, halk hikâyeleri, 

türküler ve Ģiirler vb.) yararlanılması önerilmektedir (Akt. YeĢilbursa ve Sabancı, 2015, 25). Ayrıca 

mailto:erhangormez@hotmail.com
https://www.turkedebiyati.org/sinasi.html
https://www.turkedebiyati.org/imge-nedir.html
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2017 yılında güncellenen Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, sosyal bilgiler dersinin efsane, destan, 

masal, atasözü, halk hikâyesi, türkü ve Ģiir gibi türlerden yararlanılarak edebî ürünlerle 

desteklemesine ve öğrencilerin konuları sevmeleri için roman, tarihî roman, hikâye, hatıra, gezi 

yazısı ve fıkra gibi edebî ürünler okumanın teĢvik edilmesinin üzerinde durmuĢtur. Bu bağlamda 

programın aktarıcısı olan ders kitaplarının sosyal bilgiler dersine ait konu ve kazanımları 

öğrencilerin hem biliĢsel hem de duyuĢsal öğrenmelerine hitap eden edebi ürünlerle harmanlanarak 

hazırlanması oldukça önem arz etmektedir. Bu çalıĢmanın amacı da ilkokullarda okutulan sosyal 

bilgiler ders kitabının ne tür yazılı ve sözlü edebiyat ürünlerine yer verdiğini ortaya koymaktır.  

Amaç 

Bu çalıĢmanın amacı ilkokullarda okutulan sosyal bilgiler ders kitabının edebi ürünler bakımdan 

incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ücretsiz dağıtılan 

(Tuna Matbaacılık/Koza Yayınları) 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı incelenmiĢtir. 

Yöntem 

 Bu araĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıĢtır. Nitel 

araĢtırmada amaç belirli bir içeriğin derinlemesine ve ayrıntılı olarak irdelenmesidir. Doküman 

analizi, araĢtırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analiz 

edilmesini kapsar (Yıldırım ve ġimĢek, 2011, s.190). Bu yöntemle 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 

edebi ürünler bakımından incelenmiĢtir.  

Veri Toplama ve Analizi 

Bu araĢtırmada veriler, 2018-2019 eğitim/öğretim döneminde MEB tarafından ücretsiz olarak 

dağıtılan Ġlkokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı‘ndan doküman analizi yöntemi ile toplanmıĢtır. 

Toplanan veriler araĢtırmanın amacı dikkate alınarak içerik analizine tabi tutulmuĢtur. Elde edilen 

verileri içerik analizine tabi tutmadaki amaç, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar 

çerçevesinde bir araya getirmek ve okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek 

yorumlamaktır (Yıldırım ve ġimĢek, 2011, s.242).  

Bulgular  

Basım yılı 2018 olan ilkokul sosyal bilgiler ders kitabı içindeki yedi öğrenme alanı ve ilgili temalar 

çalıĢmanın amacı dikkate alınarak analiz edilmiĢ ve ulaĢılan veriler bulgular bölümünde tablolara 

aktarılarak yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır.  

Tablo 1 Öğrenme Alanları, Temalar ve Edebi Ürünler 

Öğrenme Alanları Tema Edebi Ürünler 

 

Birey ve Toplum 

Nelerden HoĢlanıyorum? 

Neleri Yapabilirim? 

Anı (Carlos Tiscar) 

Farkındayım, Farklılıklara Saygılıyım ġiir (Farklılıklarımız) 

ġiir (Farlılıklar Ve Birliktelikler) 

   

 

 

Kültür ve Miras 

Ailemin Tarihi Hikâye (Aile Tarihim) 

 

Bir Kahramanlık Destanı: Milli Mücadele 

 

Nutuk (Atatürk-Nutuk) 

Roman- Doğu Cephesi Ve Kazım 

Karabekir (Türk‘ün AteĢle Ġmtihanı) 

   

 

Ġnsanlar, Yerler ve 

Çevreler 

Yönlerimiz Göstermeye Bağlı Edebi Metin (Hacivat 

Ve Karagöz) 

Çevremizde Neler Var? Öykü 

YaĢadığım Yer Anonim Türkü (ÇarĢambayı Sel Aldı) 

ġiir (Oltu Destanı) 

Efsane (Gülek Boğazı) 

   

Üretim, Dağıtım Belgemizi Alalım ġiir (Ey Tüketici KardeĢ) 
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Tüketim 

   

Etkin VatandaĢlık Özgürlük Ve Bağımsızlık Nutuk (Atatürk-Nutuk) 

Kompozisyon (Büyüklerime Söz, 

Cumhuriyetin GüneĢi Hiç Söner Mi? 

  

Tablo 1 incelendiğinde 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan yedi öğrenme alanından Bilim, 

Teknoloji ve Toplum, Küresel Öğrenme alanları hariç Birey ve Toplum; Kültür ve Miras; Ġnsanlar, 

Yerler ve Çevreler; Etkin VatandaĢlık; Üretim, Dağıtım Tüketim adlı öğrenme alanlarında toplam 

dokuz temayla iliĢkili edebi ürünlere yer verildiği görülmektedir. Ders kitabında edebi ürün olarak 

çoğunlukla Ģiire yer verildiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Sonuç ve TartıĢma  

Ġlkokul sosyal bilgiler ders kitabında yer alan edebi ürünler incelendiğinde yedi öğrenme alanından 

sadece beĢ öğrenme alanında edebi ürünlere yer verildiği ayrıca bu ürünlerin kitapta öğrenme 

alanlarıyla iliĢkili otuz beĢ temadan sadece dokuz tema ile iliĢkili olduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

Sosyal bilgiler dersi gibi birçok disiplinin ulaĢtığı verileri okul ortamında öğrenciye aktaran bir 

dersten edebi ürünlerden yeterli düzeyde yararlanılmaması kitap bakımından bir eksikliktir. Kitap 

içindeki soyut ve bazen anlaĢılması zor konuların çeĢitli edebi ürünler kullanılarak aktarımı daha 

kalıcı bir öğrenmeye ve öğrencinin derse karĢı olumlu bir tutum içine girmesine katkı sağlayacaktır. 

HarmanĢa‘nın (2017) ―4.sınıf sosyal bilgiler dersinde dürüstlük değerini kazandırmada edebi 

ürünlerin kullanımı‖ konulu çalıĢması kullanılan edebi eserlerin (Kelile ve Dimne, Gülistan, Bostan, 

Mesnevi, Nasihatname (Kabusname) ve Tutiname)  4. sınıf öğrencilerine dürüstlük değerini 

kazandırmada etkili olduğunu ortaya koymuĢtur. Otluoğlu‘nun (2001) ―ilköğretim okulu 5. sınıf 

sosyal bilgiler öğretiminde yazılı edebiyat ürünlerini ders aracı olarak kullanmanın duyuĢsal 

davranıĢ özelliklerini kazanmaya etkisi‖ konulu çalıĢmasında yazılı edebiyat ürünlerinin ders aracı 

olarak kullanıldığı sosyal bilgiler öğretiminin; duyuĢsal davranıĢ özellikleri kazanmayı anlamlı 

derecede artırdığını, sosyal bilgiler öğretiminde öğrencilerin klasik öğretim yöntemine göre; 

hoĢlanma, farkına varma, ilgi çekme, istek duyma, kendini daha rahat hissetme, kiĢiliğine katma, 

anlama/anlatma, hatırlama, zihninde canlandırabilme, öğrendikleriyle bağ kurma konularında 

olumlu tutumlar kazandığını ortaya koymuĢtur.  
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KÜLTÜR VE MĠRAS ÖĞRENME ALANINDA TARĠHSEL ZAMAN KAVRAMININ 

ÖĞRETĠMĠNE YÖNELĠK ETKĠNLĠKLERĠN ĠNCELENMESĠ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Erhan GÖRMEZ 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, erhangormez@hotmail.com 

 

Özet 

Bu çalıĢmanın amacı da 4 ve 7. sınıflarda okutulan sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan Kültür 

ve Miras Öğrenme Alanın tarihsel zaman kavramının öğretimine yönelik ne türden etkinliklere yer 

verdiğini ortaya koymaktır. AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi 

kullanılmıĢtır. Doküman analizi ile elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuĢtur. AraĢtırma 

sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde 4. sınıf Kültür ve Miras öğrenme alanında tarihi 

konuların öğretiminde sözlü tarih uygulamasına, aile tarihi oluĢturma etkinliğine, zaman aralığı kısa 

kronoloji oluĢturma etkinliğine, müze gezilerine, edebi ürünlere; 5. sınıf Kültür ve Miras öğrenme 

alanında tarihi konuların öğretiminde edebi ürünlere, sanal müze etkinliğine, müze gezilerine, 

gözlem ve görüĢme etkinliklerine, film önerilerine; 6. sınıf Kültür ve Miras öğrenme alanında tarihi 

konuların öğretiminde edebi ürünlere, zaman Ģeridi oluĢturma çalıĢmasına, film önerilerine; 7. sınıf 

Kültür ve Miras öğrenme alanında tarihi konuların öğretiminde edebi ürünlere, gezi gözlem 

etkinliklerine, kronoloji oluĢturma etkinliğine yer verildiği görülmektedir.  

Anahtar Kavramlar: Kültür ve Miras Öğrenme Alanı, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, Tarihsel 

Zaman Kavramı 

GiriĢ  

Sosyal Bilgiler Öğretim Programında yer alan önemli disiplinlerden biri de tarihtir. Bu disiplinle 

ilgili konu, kavram ve beceriler Kültür ve Miras adlı öğrenme alanı içinde yer alan temalarla 

öğrenciye kazandırılmaya çalıĢılmaktadır. Temelde tarih odaklı olan bu öğrenme alanı kültür ve 

kültürel mirası ön plana çıkaran bir yapıya sahiptir. Türk kültürünü oluĢturan temel ögelerden 

hareketle kültürün korunması ve geliĢtirilmesini sağlayacak bir millî bilincin oluĢturulmasını 

amaçlamaktadır. Böylece öğrenciler kültürel ögelerin, bir toplumu diğer toplumlardan ayıran 

özellikler olduğunu kavrayacaktır. Bunun yanında kültürümüzün dünya kültürel mirasının 

renklenmesine ve zenginleĢmesine katkı sağladığı kavratılır (mufredat.meb.gov.tr, 2018).   

Sosyal Bilgiler Öğretim Programında değiĢim ve sürekliliği algılama, zaman ve kronolojiyi 

algılama gibi becerilerle ve tarihsel zaman algısının kazandırılması da oldukça önem arz etmektedir. 

Çocuklarda zaman algısı aniden geliĢmez. Zaman olgusunun geliĢiminde zihinsel olgunluk ve 

kiĢinin geçirmiĢ olduğu zengin deneyimlerin etkisi çok fazladır. Friedman (1991) çocuklarda zaman 

kavramına iliĢkin geliĢimlerin 5-12 yaĢ arasında gerçekleĢtiğini ifade etmiĢtir (Akt: ġimĢek, 2012).  

Tarih derslerinin, soyut ve olgu aktarımı esasına dayanan bir anlayıĢla öğretilmesi, tarih 

öğretiminde karĢılaĢılan en önemli problemlerden biridir. Demircioğlu (2005) öğrencilerin, 

yaĢadıkları dönemden çok uzak zaman dilimleriyle ilgili konular hakkında, genelde sözlü anlatıma 

dayalı olarak, soyut bir biçimde bilgilendirildiğini ve bu tarz bir öğretim Ģeklinin, bazı öğrencilerin 

ilgilerini ve meraklarını istenilen düzeyde uyandıramadığını ve derse karĢı olumsuz tutum 

sergilemelerine sebep olduğunu ifade etmiĢtir. Safran da (1993) yapılan bazı araĢtırmalara göre 

öğrencilerin, tarih derslerini sıkıcı ve monoton bir ders olarak algıladıklarından tarih derslerine karĢı 

olumsuz tutum geliĢtirdiklerini ifade etmiĢtir (Akt: ÖztaĢ, 2018). Bunun yanı sıra Akça ve Ata 

(2009)  öğrenme için öğrencinin doğrudan ezbere hapsedilmesi öğrencilerin tarih dersi için hayal 

güçlerini kullanmaya yönelik etkinliklerin yetersizliğinden dolayı yaratıcılıklarını kullanmaya 

yönlendirilememesi gibi pek çok faktörün olumsuz tutumlara neden olduğunu ifade etmiĢtir 

(Aktaran: Elban, 2015, 106). Bu bakımdan tarih disiplini ile ilgili konuların farklı öğretim 

teknikleriyle yada birden fazla duyuya hitap eden materyal destekli etkinliklerle öğretilmesi oldukça 
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önem arz etmektedir. Bu çalıĢmanın amacı da 2017 yılında güncellenen ve bu doğrultuda 

hazırlanmıĢ olan sosyal bilgiler ders kitaplarının tarihi konuları aktarırken ne tür yöntem, teknik 

veya öğretim materyalleri kullandıklarını ortaya koymaktır.  

Amaç 

Bu çalıĢmanın amacı 4 ve 7. sınıflarda okutulan sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan Kültür ve 

Miras Öğrenme Alanın tarihsel zaman kavramının öğretimine yönelik ne türden etkinliklere yer 

verdiğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 

ücretsiz dağıtılan 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı ((Tuna Matbaacılık/Koza Yayınları), 5. sınıf 

sosyal bilgiler ders kitabı (Anadol Yayıncılık), 6. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabı (Netbil Basım ve 

Yayıncılık) ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı incelenmiĢtir. 

Yöntem 

Bu araĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıĢtır. Nitel 

araĢtırmada amaç belirli bir içeriğin derinlemesine ve ayrıntılı olarak irdelenmesidir. Doküman 

analizi, araĢtırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analiz 

edilmesini kapsar (Yıldırım ve ġimĢek, 2011, s.190). Bu yöntemle 4 ve 7.sınıf sosyal bilgiler ders 

kitabındaki Kültür ve Miras adlı öğrenme alanı tarihsel zaman kavramının öğretimine yönelik 

içerdiği etkinlikler bakımından incelenmiĢtir.  

Veri Toplama ve Analizi 

Bu araĢtırmada, 2018-2019 eğitim/öğretim döneminde MEB tarafından ücretsiz olarak dağıtılan 4 

ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitapları doküman analizi yöntemi ile incelenmeĢtir. Toplanan veriler 

araĢtırmanın amacı dikkate alınarak içerik analizine tabi tutulmuĢtur. Elde edilen verileri içerik 

analizine tabi tutmadaki amaç, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde 

bir araya getirmek ve okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2011, s.242). 

Bulgular   

2018/2019 eğitim öğretim döneminde MEB tarafından ücretsiz olarak dağıtılan 4, 5, 6 ve 7. sınıf 

Sosyal Bilgiler Ders Kitapları araĢtırmanın amacı dikkate alınarak analiz edilmiĢ ve ulaĢılan veriler 

bulgular bölümünde tablolara aktarılarak yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır.  

1. Bulgu: 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan Kültür ve Miras adlı öğrenme alanın tarihsel 

zaman kavramının öğretimine yönelik içerdiği ekinlikler açısından incelenmesi  

Tablo 1: 4. Sınıf Kültür ve Miras Öğrenme alanı ve içerdiği etkinlikler 

Tema/Konu/Ünite Tarihsel Zaman Öğretim Etkinlikleri 

 

Aile Tarihim 
 Sözlü Tarih OluĢturma 

 Tarihi Nitelik TaĢıyan EĢyaların 

Kullanımı 

 Kronoloji OluĢturma Etkinliği 

 Okuma Parçaları 

Milli Kültür Öğelerimiz  Müze Gezisi 

 Tarihi Nesnelerle Ġlgili Nesne Tanıtım 

Kartı 

 Okuma Parçaları 

Bir Kahramanlık Destanı Milli Mücadele  Nutuk‘tan Alıntılar 

 Tarihi Vesikalardan Yararlanma 

 Tarihi Romanlardan Yararlanma 

(Türk‘ün AteĢle Ġmtihanı/Halide Edip Adıvar 
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 Tarihi AraĢtırmalar (Türkiye Ulusal 

KurtuluĢ SavaĢı Tarihi/ A. M. ġamsutdinov, 

Atatürk/Andrew Mango 

 

Tablo 1 incelendiğinde 4. sınıf Kültür ve Miras öğrenme alanında yer alan temaların çoğunda 

tarihsel zaman öğretimine yönelik hem sınıf içinde hem de sınıf dıĢında yapılacak etkinliklere yer 

verildiği görülmektedir.  

2. Bulgu: 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan Kültür ve Miras adlı öğrenme alanın tarihsel 

zaman kavramının öğretimine yönelik içerdiği ekinlikler açısından incelenmesi  

Tablo 2: 5. Sınıf Kültür ve Miras Öğrenme alanı ve içerdiği etkinlikler 

Tema/Konu/Ünite Tarihsel Zaman Öğretim Etkinlikleri 

 

Uygarlıkları Öğreniyorum  
 Okuma Metinleri 

 Müze Gezisi 

 Sanal Müze Uygulaması 

 

 Tablo 2 incelendiğinde 5. sınıf Kültür ve Miras öğrenme alanında yer alan 5 temadan sadece 

Uygarlıkları öğreniyorum temasında hem sınıf içinde hem de sınıf dıĢında yapılacak etkinliklere yer 

verildiği görülmektedir.  

3. Bulgu: 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan Kültür ve Miras adlı öğrenme alanın tarihsel 

zaman kavramının öğretimine yönelik içerdiği ekinlikler açısından incelenmesi  

Tablo 3: 6. Sınıf Kültür ve Miras Öğrenme alanı ve içerdiği etkinlikler 

Tema/Konu/Ünite Tarihsel Zaman Öğretim Etkinlikleri 

 

 

Destan Ve Yazıtlarda Türkler 

 Tarihi AraĢtırmalar (Türklerin Tarifi 

Pasifikten Ak Denize/Jean Poul Roux) 

 Tarihi Romanlardan Yararlanma 

(Kök Tengrinin Çocukları/Ahmet TaĢağıl) 

 Destan (Oğuz Kağan Destanı/Tufan 

Gündüz/Ergenekon Destanı/Umay Gung) 

Ġslamiyet‟in DoğuĢu Ve DeğiĢim  Film Önerisi (Çağrı Filmi) 

 Kitap Önerisi (Peygamberimizin 

Hayatı/Ġrfan Yücel) 

 Kronoloji OluĢturma 

Yeni Yurt Anadolu  Tarihi AraĢtırmalar (Selçuklu Zamanı 

Türkler/ Osman Turan) 

 Film Önerisi (DiriliĢ Karatay) 

 Kitap Önerisi (Alparsalan/Okay 

Tiryakioğlu) 

 Tarih ġeridi OluĢturma 

 ġiir (Yunus Emre Divanı) 

 

Tablo 3 incelendiğinde 6. sınıf Kültür ve Miras öğrenme alanında yer alan temaların çoğunda 

tarihsel zaman öğretimine yönelik yazınsal ve sözlü edebiyat ürünlerine yer verildiği görülmektedir. 

Ayrıca bu sınıf düzeyinde öğrencilerin tarihi konuların öğretimini destekleyecek kitap ve film 

önerilerinde de bulunulduğu görülmektedir.  
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4. Bulgu: 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan Kültür ve Miras adlı öğrenme alanın tarihsel 

zaman kavramının öğretimine yönelik içerdiği ekinlikler açısından incelenmesi  

Tablo 4: 7. Sınıf Kültür ve Miras Öğrenme alanı ve içerdiği etkinlikler 

Tema/Konu/Ünite Tarihsel Zaman Öğretim Etkinlikleri 

 

Beylikten Cihan Devletine 
 Kitap Önerisi (Osmancık/Tarık 

Buğra) 

 Okuma Parçası (ġeyh Edebali‘nin 

Osman Gaziye Nasihatı)  

Ġnsanı YaĢat Ki Devlet YaĢasın  Okuma Parçası 

 Örnek Olay (AĢıkpaĢazade/ Tevarih-Ġ 

Ali Osman; Nikolas Jorga/Osmanlı Tarihi; 

Gök Kubbe Altında Birlikte YaĢamak 

Osmanlıdan Kalan Mirasımız  Tarihi AraĢtırmalar (Türkiye‘nin Dört 

Yılı/Manuel Sorrano Sanz; Türkiye 

Mektupları/Helmuth Von Moltke 

 Okuma Parçası (ġehzadebaĢı Camii 

Ve Kısa Bir Anı; Kahve, Ġdris Bostan) 

 

Tablo 4 incelendiğinde 7. sınıf Kültür ve Miras öğrenme alanında yer alan temaların çoğunda 

tarihsel zaman öğretimine yönelik yazınsal ve sözlü edebiyat ürünlerine yer verildiği görülmektedir. 

Ayrıca bu sınıf düzeyinde öğrencilerin tarihi konuların öğretimini destekleyecek kitap ve film 

önerilerinde de bulunulduğu görülmektedir.  

TartıĢma ve sonuç 

ÇalıĢmanın amacı doğrultusunda 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı Kültür ve Miras öğrenme 

alanında yer alan temalarda değinilen tarihsel zaman öğretimine yönelik etkinlikler incelendiğinde 

sözlü tarih oluĢturma ve kronolojik çalıĢmalar gibi etkinliklere yer verildiği görülmektedir. 

ġimĢek‘in (2007) ―ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kronolojik algılarının geliĢtirilmesine yönelik 

yarı deneysel bir çalıĢma‖ konulu çalıĢmasında çocukların tarih Ģeritlerini kiĢisel yaĢam 

çizelgelerinden hareketle hazırlamaları ve ailelerine iliĢkin geçmiĢi anlatan eski fotoğraflar ile eski 

ev aletlerini inceleme etkinliklerinin, yalnızca onların tarihe yönelik ilgilerini çekmekle 

kalmadığını, tarihsel zaman ve kronoloji düĢünceleri üzerinde akademik anlamda olumlu katkı 

sağladığı ile ilgili bulgulara ulaĢmıĢtır.  Ayrıca çocuklarda tarihsel zaman kavramının uygun 

yöntem ve yaklaĢımlarla çok erken yaĢlardan itibaren öğretilebileceğini savunan konu merkezli 

düĢünen araĢtırmacıların iddialarında olduğu gibi tarihsel zaman araçlarının etkili bir strateji ile 

kullanılmasının konunun çocuk tarafından kavranmasında etkili olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 

UlaĢılan ikinci bulguda 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı Kültür ve Miras öğrenme alanında yer alan 

5 temadan sadece ―Uygarlıkları Öğreniyorum‖ adlı temada tarihsel zaman öğretimine yönelik 

etkinliklere yer verildiğidir. Üçüncü ve dördüncü bulgularda 6 ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 

Kültür ve Miras öğrenme alanında yer alan temaların çoğunda tarihsel zaman öğretimine yönelik 

yazılı ve sözlü edebi ürünlere yer verildiği soncuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca her iki kitapta öğrencilerin 

tarihi konuları zevkle öğrenebilecekleri kitap ve film önerilerinin de bulunulduğu görülmektedir. 

Yazılı ve sözlü edebi eserler aracılığıyla öğrenciler kendilerini geçmiĢte farklı dönemlerde yaĢamıĢ 

insanlarla kıyaslayabilir, farklı ülkelerde yaĢayan insanların yaĢama Ģekillerini taklit edebilir.  

Fredericks (2007), sosyal bilgiler öğretimi ve edebiyat arasında güçlü bir iliĢkinin mevcut olduğunu, 

sosyal bilgiler programıyla edebi ürünlerin bütünleĢtirilmesinin ulaĢılmak istenen hedefleri 

desteklediğini ifade etmektedir. Nitekim sosyal bilgiler öğretim programında da sosyal bilgilerin 

bütünleĢtirilmiĢ yapısına dikkat çekilerek sosyal bilgiler öğretiminde öğrencilere vatan sevgisinin 
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kazandırılmasında edebî ürünler ve yazılı materyallerden (efsaneler, destanlar, masallar, atasözleri, 

halk hikâyeleri, türküler ve Ģiirler vb.) yararlanılması önerilmektedir (Akt. YeĢilbursa ve Sabancı, 

2015, 25). 
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SOSYAL BĠLGĠLER DERS KĠTAPLARININ KAVRAM ÖĞRETĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠ 

BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Erhan GÖRMEZ 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, erhangormez@hotmail.com 

 

ÖZET 

Sosyal bilgiler disiplinler arası bir yaklaĢıma sahip olduğundan kavram bakımından oldukça 

zengindir. Bu programın içeriği incelendiğinde coğrafya, tarih, ekonomi, politika, psikoloji, 

sosyoloji, antropoloji gibi birçok sosyal bilime ait kavramla karĢılaĢılmaktadır. Öğrencilerin sosyal 

bilgiler dersinde önemli disiplinlilere ait kavramları öğrenebilmesi için en fazla zaman ayırdıkları 

öğretim materyallerinden biri olan ders kitaplarının da yeterli donanıma sahip olması oldukça 

önemlidir. Bu çalıĢmanın amacı da sosyal bilgiler ders kitaplarının kavram öğretimi bakımından ne 

türden etkinlikleri içerdiğini ortaya koymaktır. AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden 

doküman analizi yöntemi kullanılmıĢtır. Doküman analizi ile elde edilen veriler içerik analizine tabi 

tutulmuĢtur. AraĢtırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde 4. Sınıfta tüm öğrenme alanları 

ile ilgili temaların bitiminde Neler Öğrendiniz? baĢlığı altında; 5. sınıfta da aynı öğrenme alanları 

ve ilgili temaların bitiminde Ünite Değerlendirme ÇalıĢmaları baĢlılığı altında kavram öğretimine 

yönelik boĢluk doldurma etkinliklerine yer verildiği;  6 ve 7. sınıflarda tüm öğrenme alanlarına ait 

giriĢ sayfasında öğrencilerin göreceği kavramların kavram bulmacası içinde verildiği, 

Değerlendirme Soruları baĢlığı altında boĢluk doldurma, kavram haritası oluĢturma, kavram 

ağlarına, anlam çözümleme tablolarına kavram-tanım karĢılaĢtırma etkinliklerine yer verildiği 

görülmektedir. Kavram öğretimine yönelik özellikle 4 ve 5. Sınıf ders kitaplarında yeterli 

etkinliklerin olmadığı, 6 ve 7. sınıf ders kitaplarının kavram öğretimine yönelik daha zengin 

etkinliklere yer verdiği sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.  

Anahtar Kavramlar: Sosyal Bilgiler, Ders Kitabı, Kavram, Kavram Öğretimi 

GiriĢ 

Sosyal bilgiler, farklı bilim dallarının aktarıcısı konumunda olan bir ders olduğundan kavram 

bakımından oldukça zengin bir derstir. Doğanay (2003) sosyal bilgilerin kendisine yaĢamları konu 

edindiğini, bireylerin kendilerini ve etrafındakilerini anlamasına yardımcı olduğunu ifade 

etmektedir. Ayrıca bu dersin tanımını yapmanın coğrafya yada tarih gibi disiplinleri tanımlamaktan 

daha zor olduğunu, bireylere vatandaĢlık yeterliliklerini kazandırma amacında olan bu dersin 

disiplinler arası bir yaklaĢımla oluĢturduğuna değinmiĢtir.   

Sosyal bilgiler dersinin yukarıda değinilen amacının gerçekleĢebilmesi için bu dersi oluĢturan 

coğrafya, tarih, ekonomi, politika, psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi sosyal bilimlere ait temel 

kavramların öğrenciler tarafından anlaĢılması oldukça önemlidir.  Doğanay (2002), Sosyal Bilgiler 

derslerinin ezberden kurtarılıp, yaĢamı anlamlı bir bütün olarak algılamaya dayalı bir ders olarak 

görülebilmesi için, öğretiminin kavram ve genelleme odaklı olması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Doğanay (2002)‘a göre, sosyal bilgiler öğretiminde özellikle kavramların öğrenilmesini öğretimin 

odak noktası olarak belirlemenin birçok yararı bulunmaktadır. Örneğin; sosyal bilgiler öğretiminde 

kavram temelli öğretimin öğrencilerin akademik baĢarıları üzerinde olumlu etkilerinin olduğu 

saptanmıĢtır. AraĢtırmalardan ortaya çıkan önemli bir sonuç, kavram öğretimi temelli öğrenmelerin, 

ezbere ve hatırlamaya dayalı öğrenmelerden çok, üst düzey düĢünmeye dayalı öğrenmeler 

gerçekleĢtirmeleridir. Ayrıca, kavramların en önemli iĢlevlerinden birisi, insanlar arasındaki 

iletiĢimi basitleĢtirmesi ve kolaylaĢtırmasıdır. Eğer iki insan konuĢurken, benzer kavram 

repertuarına sahiplerse, olay, nesne ve düĢünceleri ayrıntıları açıklamadan kolayca anlayabilirler. 

Sınıf veya sosyal bilgiler öğretmeninin görevi, kitap ya da programda geçen her kavramı, her 

öğrencinin zihninde aynı anlama gelecek Ģekilde geliĢtirmesidir. Kısaca, kavramlar benzer bilgi 

mailto:erhangormez@hotmail.com
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parçacıklarını birleĢtirerek ve organize ederek, bir kategori halinde belleğimize yerleĢtirmemizi 

sağlamaktadır. Bu da hem hatırlamayı hem de yeni kavramların öğrenilmesini kolaylaĢtırmaktadır 

(AlkıĢ, 2012; Aktaran: Tokcan ve Alkan, 2013 ). 

Kavram, insan zihninde anlamlanan, farklı obje ve olguların değiĢebilen ortak özelliklerini temsil 

eden bir bilgi formu/yapısıdır, bir değiĢkedir; bir sözcükle ifade edilir (Ülgen, 2001: 100). Ġnsan 

zihninde oluĢan bu soyut ifadelerin okul ortamında öğrencilere kazandırılması da oldukça 

önemlidir. Kavramların soyut düĢünce birimleri olması ve öğreniminin karmaĢık bir süreç 

gerektirmesi kavram öğretiminde sıradan yöntemleri yetersiz kılmaktadır. Kavram öğretiminde 

kullanılabilecek birçok yöntem bulunmaktadır (AkbaĢ ve Toros, 2016). Bu yöntemlere örnek olarak 

kavram haritası, zihin haritası, kavram ağları, diyagramlar, anlam çözümleme tablosu, kavram 

karikatürleri, bilgi haritaları, kavramsal değiĢim metinleri, kavram bulmacaları gösterilebilir. Sosyal 

bilgiler dersinde kavram öğretim yöntemlerine yer vermesi gereken kaynakların baĢında ders 

kitapları gelmektedir. Çünkü bu basılı materyaller öğrencilerin en çok faydalandığı ve zaman 

ayırdığı kaynaklar arasında yer almaktadır. Öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde önemli 

disiplinlilere ait kavramları öğrenebilmesi için en fazla zaman ayırdıkları öğretim materyallerinden 

biri olan ders kitaplarının da yeterli donanıma sahip olması oldukça önemlidir. Bu çalıĢmanın amacı 

da sosyal bilgiler ders kitaplarının kavram öğretimi bakımından ne türden etkinlikleri içerdiğini 

ortaya koymaktır.  

Amaç 

Bu çalıĢmanın amacı 4 ve 7. sınıflarda okutulan sosyal bilgiler ders kitaplarının kavram öğretimi 

bakımından ne türden etkinlikleri içerdiğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Milli Eğitim 

Bakanlığı (MEB) tarafından ücretsiz dağıtılan 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı ((Tuna 

Matbaacılık/Koza Yayınları), 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı (Anadol Yayıncılık), 6. Sınıf sosyal 

bilgiler ders kitabı (Netbil Basım ve Yayıncılık) ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı incelenmiĢtir. 

Yöntem 

Bu araĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıĢtır. Nitel 

araĢtırmada amaç belirli bir içeriğin derinlemesine ve ayrıntılı olarak irdelenmesidir. Doküman 

analizi, araĢtırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analiz 

edilmesini kapsar (Yıldırım ve ġimĢek, 2011, s.190). Bu yöntemle 4 ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders 

kitabı içerdiği kavram öğretimi etkinlikleri bakımından incelenmiĢtir.  

Veri Toplama ve Analizi 

Bu araĢtırmada, 2018-2019 eğitim/öğretim döneminde MEB tarafından ücretsiz olarak dağıtılan 4 

ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitapları doküman analizi yöntemi ile incelenmiĢtir. Toplanan veriler 

araĢtırmanın amacı dikkate alınarak içerik analizine tabi tutulmuĢtur. Elde edilen verileri içerik 

analizine tabi tutmadaki amaç, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde 

bir araya getirmek ve okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2011, s.242). 

Bulgular   

2018/2019 eğitim öğretim döneminde MEB tarafından ücretsiz olarak dağıtılan 4, 5, 6 ve 7. sınıf 

Sosyal Bilgiler Ders Kitapları araĢtırmanın amacı dikkate alınarak analiz edilmiĢ ve ulaĢılan veriler 

bulgular bölümünde tablolara aktarılarak yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır.  
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Tablo 1: 4. Sınıf Ders Kitabı ve Ġçerdiği Kavram Öğretimi Etkinlikleri 

Öğrenme Alanı Kavram Öğretim Etkinlikleri 

Birey ve Toplum   Neler Öğrendiniz? (BoĢluk Doldurma) 

Kültür ve Miras  Neler Öğrendiniz? (BoĢluk Doldurma) 

Ġnsanlar, Yerler ve Çevreler  Metin Ġçinde Temel Kavramların Koyu 

Harfle Gösterimi (Ana Yön, Hava Olayları, 

Heyelan, Deprem) 

 Neler Öğrendiniz? (BoĢluk Doldurma, 

Kavram EĢleĢtirme Etkinliği) 

Bilim, Teknoloji ve Toplum  Neler Öğrendiniz? (BoĢluk Doldurma) 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim  Metin Ġçinde Temel Kavramların Koyu 

Harfle Gösterimi (Ġhtiyaç, Ġstek, Ekonomik 

Faaliyet) 

 Neler Öğrendiniz? (BoĢluk Doldurma, 

Kavram EĢleĢtirme Etkinliği) 

Etkin VatandaĢlık  Neler Öğrendiniz? (BoĢluk Doldurma) 

Küresel Bağlantılar  Neler Öğrendiniz? (BoĢluk Doldurma) 

Tablo 1 incelendiğinde genel olarak 4. sınıfa ait öğrenme alanlarında kavram öğretimine yönelik 

herhangi bir etkinliğin yer alamadığı, temel kavramların metin içinde koyu renkle gösterildiği ve 

tema sonlarında Neler Öğrendiniz? baĢlığı altında öğrenilen kavramları değerlendirmeye yönelik 

boĢluk doldurma ve bazen de kavram eĢleĢtirme etkinliklerine yer verildiği görülmektedir.  

Tablo 2: 5. Sınıf Ders Kitabı ve Ġçerdiği Kavram Öğretimi Etkinlikleri 

Öğrenme Alanı Kavram Öğretim Etkinlikleri 

 

Birey ve Toplum  
 Metin Ġçinde Temel Kavramların Koyu Harfle 

Gösterimi (VatandaĢ, Birey, SosyalleĢme, Sorumluluk, 

Plan, Çocuk Hakları) 

 Ünite Değerlendirme ÇalıĢmaları (BoĢluk 

Doldurma) 

 

Kültür ve Miras  Metin Ġçinde Temel Kavramların Koyu Harfle 

Gösterimi (Doğal Varlık, Tarihi Mekan, Tarihi Eser, Tarihi 

Nesne, Turist, Kültür, Gelenek, Görenek) 

 Ünite Değerlendirme ÇalıĢmaları (BoĢluk 

Doldurma) 

Ġnsanlar, Yerler ve Çevreler  Metin Ġçinde Temel Kavramların Koyu Harfle 

Gösterimi (Yüzey ġekilleri, Harita, Ölçek, Fiziki Harita, 

Lejant, Hava Tahmini, Ġklim, Klimatoloji, Klimatolog, 

Nüfus, YerleĢme, Doğal Ortam, Doğal Afet, Sel, Çığ)  

 Ünite Değerlendirme ÇalıĢmaları (BoĢluk 

Doldurma) 

Bilim, Teknoloji ve Toplum  Metin Ġçinde Temel Kavramların Koyu Harfle 

Gösterimi(Medya, Ġcat, Mucit, Bilim, Bilim Ġnsanı, 

Bilimsel DüĢünme, Bilgi Kaynağı, Bilimsel Kitaplar, 

Ansiklopedi, Kaynakça) 

 Ünite Değerlendirme ÇalıĢmaları (BoĢluk 

Doldurma) 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim  Metin Ġçinde Temel Kavramların Koyu Harfle 
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Gösterimi (Üretim, Tüketim,Hayvancılık, Çiftçi, 

Sanayi,Ticaret,Turizm,Turist,Tesis,Turistik, 

Maden,Madencilik,Ormancılık,Meslek,GiriĢimcilik, 

GiriĢimci) 

 Ünite Değerlendirme ÇalıĢmaları (BoĢluk 

Doldurma) 

Etkin VatandaĢlık  Metin Ġçinde Temel Kavramların Koyu Harfle 

Gösterimi (UlaĢım, Yasa, Sivil Toplum KuruluĢu, Yerel 

Yönetim, Belediye, Belediye BaĢkanı, Köy, Muhtar, Temel 

Hak, 

 Ünite Değerlendirme ÇalıĢmaları (BoĢluk 

Doldurma) 

Küresel Bağlantılar  Metin Ġçinde Temel Kavramların Koyu Harfle 

Gösterimi (Turizm, Ġç Turizm, DıĢ Turizm, Ortak Miras) 

 Ünite Değerlendirme ÇalıĢmaları (BoĢluk 

Doldurma) 

Tablo 2 incelendiğinde genel olarak 5. sınıfa ait öğrenme alanlarında kavram öğretimine yönelik 

herhangi bir etkinliğin yer alamadığı, temel kavramların metin içinde koyu renkle gösterildiği ve 

tema sonlarında Ünite Değerlendirme ÇalıĢmaları baĢlığı altında öğrenilen kavramları 

değerlendirmeye yönelik boĢluk doldurma etkinliklerine yer verildiği görülmektedir. 

Tablo 3: 6. Sınıf Ders Kitabı ve Ġçerdiği Kavram Öğretimi Etkinlikleri 

Öğrenme Alanı Kavram Öğretim Etkinlikleri 

 

Birey ve Toplum  
 Temel Kavramlar Kavram Bulmacası 

Etkinliği Ġle VerilmiĢ 

 Sıra Sizde (BoĢluk Doldurma, Kavram 

Haritaları) 

 Zihin Haritaları 

Kültür ve Miras  Temel Kavramlar Kavram Bulmacası 

Etkinliği Ġle VerilmiĢ  

 Sıra Sizde (Kavram Bulmacası Kavram 

Ve Açıklama EĢleĢtirmesi) 

 Zihin Haritaları 

Ġnsanlar, Yerler ve Çevreler  Temel Kavramlar Kavram Bulmacası 

Etkinliği Ġle VerilmiĢ  

 Değerlendirme Soruları (BoĢluk 

Doldurma) 

 Zihin Haritaları 

Bilim, Teknoloji ve Toplum  Temel Kavramlar Kavram Bulmacası 

Etkinliği Ġle VerilmiĢ  

 Değerlendirme Soruları (BoĢluk 

Doldurma) 

 Zihin Haritaları 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim  Temel Kavramlar Kavram Bulmacası 

Etkinliği Ġle VerilmiĢ  

 Değerlendirme Soruları (BoĢluk 

Doldurma) 

 Zihin Haritaları 

Etkin VatandaĢlık  Temel Kavramlar Kavram Bulmacası 
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Etkinliği Ġle VerilmiĢ  

 Anlam Çözümleme Tablosu 

 Değerlendirme Soruları (BoĢluk 

Doldurma) 

 Zihin Haritaları 

Küresel Bağlantılar  Temel Kavramlar Kavram Bulmacası 

Etkinliği Ġle VerilmiĢ  

 Değerlendirme Soruları (BoĢluk 

Doldurma) 

 Zihin Haritaları 

 

Tablo 3 incelendiğinde genel olarak 6. Sınıfa ait öğrenme alanlarında kavram öğretimine yönelik 

birçok etkinliğin yer aldığı, her öğrenme alanına giriĢte metin içinde geçen temel kavramların 

kavram bulmacası Ģeklinde verildiği, Sıra Sizde yada Değerlendirme Soruları baĢlıkları altında 

boĢluk doldurma, zihin haritası gibi kavram öğretimi etkinliklerine yer verildiği görülmektedir.   

Tablo 4: 7. Sınıf Ders Kitabı ve Ġçerdiği Kavram Öğretimi Etkinlikleri 

Öğrenme Alanı Kavram Öğretim Etkinlikleri 

 

 

Birey ve Toplum  

 Temel Kavramlar Kavram Bulmacası 

Etkinliği Ġle VerilmiĢ 

 Kavram Haritaları 

 Anlam Çözümleme Tabloları (AÇT) 

 Kavram Ağı 

 Zihin Haritası 

 Değerlendirme Soruları (BoĢluk 

Doldurma) 

Kültür ve Miras  Temel Kavramlar Kavram Bulmacası 

Etkinliği Ġle VerilmiĢ 

 Kavram Haritaları 

 Anlam Çözümleme Tabloları (AÇT) 

 Zihin Haritası 

 Değerlendirme Soruları (BoĢluk 

Doldurma) 

Ġnsanlar, Yerler ve Çevreler  Temel Kavramlar Kavram Bulmacası 

Etkinliği Ġle VerilmiĢ 

 Anlam Çözümleme Tabloları (AÇT) 

 Zihin Haritası 

 Değerlendirme Soruları (BoĢluk 

Doldurma) 

Bilim, Teknoloji ve Toplum  Temel Kavramlar Kavram Bulmacası 

Etkinliği Ġle VerilmiĢ 

 Kavram Haritaları 

 Anlam Çözümleme Tabloları (AÇT) 

 Zihin Haritası 

 Değerlendirme Soruları (BoĢluk 

Doldurma) 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim  Temel Kavramlar Kavram Bulmacası 

Etkinliği Ġle VerilmiĢ 
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 Kavram Ağı 

 Kavram EĢleĢtirme 

 Zihin Haritası 

 Değerlendirme Soruları (BoĢluk 

Doldurma) 

Etkin VatandaĢlık  Temel Kavramlar Kavram Bulmacası 

Etkinliği Ġle VerilmiĢ 

 Kavram Ağı 

 Kavram EĢleĢtirme 

 Anlam Çözümleme Tabloları (AÇT) 

 Anagram Bulmaca 

 Zihin Haritası 

 Değerlendirme Soruları (BoĢluk 

Doldurma) 

Küresel Bağlantılar  Temel Kavramlar Kavram Bulmacası 

Etkinliği Ġle VerilmiĢ 

 Kavram Tanıtım Kartı 

 Anlam Çözümleme Tabloları (AÇT) 

 Anagram Bulmaca 

 Zihin Haritası 

 Değerlendirme Soruları (BoĢluk 

Doldurma) 

Tablo 4 incelendiğinde genel olarak 7. Sınıfa ait öğrenme alanlarında kavram öğretimine yönelik 

birçok etkinliğin yer aldığı, her öğrenme alanına giriĢte metin içinde geçen temel kavramların 

kavram bulmacası Ģeklinde verildiği, hemen hemen tüm öğrenme alanlarında kavram haritalarına, 

zihin haritalarına, anlam çözümleme tablolarına, Değerlendirme Soruları baĢlığı altında boĢluk 

doldurma, etkinliklerine yer verildiği görülmektedir.   

TartıĢma ve Sonuç 

Bulgulardan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde 4 ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında 

kavram öğretimine yönelik etkinliklere hiç yer verilmediği görülmektedir. Bu sınıflar için 

hazırlanmıĢ kitaplarda genelde değerlendirme etkinliklerinde uygun kavramı boĢluğa yerleĢtirme 

çalıĢmalarına yer verildiği ve bu uygulamanın da kavram öğretiminde yeterli olmadığı sonucuna 

ulaĢılabilir. Ama 6 ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında tüm öğrenme alanlarına giriĢ 

bölümlerinde öğrencinin karĢılaĢacağı kavramların kavaram bulmacasına aktarılarak verildiği, tüm 

temalarda/ünitelerde kavram haritası, kavram ağları, anlam çözümleme tabloları, zihin haritaları, 

kavram kartları, anagram bulmacalar, boĢluk doldurma etkinliklerine yer verildiği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. UlaĢılan bu sonuç 6 ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının kavram öğretimi 

konusunda yeterli etkinliklere yer verdiğini ortaya koymaktadır.  

Kavram öğretimine yönelik olarak yapılan çalıĢmalar incelendiğinde; AkbaĢ ve Tosun‘un (2016) 

―sosyal bilgiler öğretiminde interaktif kavram karikatürleri ve kavram haritaları kullanımının 

akademik baĢarıya etkisi‖ konulu çalıĢmasında Sosyal Bilgiler öğretiminde interaktif kavram 

karikatürleri ve kavram haritaları kullanımının akademik baĢarıyı olumlu yönde etkilediği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Tokcan ve Alkan (2013) ―Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin 

Öğrenci BaĢarısına Etkisi‖ konulu çalıĢmasında kavram karikatürleri ile desteklenerek yapılan 

öğretimin geleneksel veya sadece programa dayalı öğretime göre daha etkili olduğu sonucuna 

ulaĢmıĢtır. AltıntaĢ ve AltıntaĢ‘ın ―Ġlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde ―kavram haritası‖ 

kullanımının öğrenci akademik baĢarısı üzerindeki etkisi‖ konulu çalıĢmasında kavram haritalarının 

öğrencilerin akademik baĢarıları üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna varılmıĢtır. Genel olarak 
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yapılan çalıĢmalar kavram öğretiminde klasik yöntemlerden ziyade kavram haritası, zihin haritası, 

kavram ağları, diyagramlar, anlam çözümleme tablosu, kavram karikatürleri, bilgi haritaları, 

kavramsal değiĢim metinleri, kavram bulmacaları gibi etkinliklerin daha etkili olduğu sonucunu ortaya 

koymaktadır.  
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Özet 

Stratejik planlar, bir amaç güden, bütün girdi, çıktı ve süreci planlayıp bunlar arasında denge kuran, 

kuruluĢun alt birimleri arasında bütçeyi dengelemeye, kuruluĢun performansını arttırmaya çalıĢan 

ve geliĢmesini sağlayan uzun dönemli planlar olarak açıklanabilir. Bu araĢtırmada eğitimde strateji 

geliĢtirmeye iliĢkin kuramsal bir tarama yapılması amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda 

alanyazında mevcut literatürü tarayarak ilgili konuda bilgi sunmak ve belirli yıl aralıklarında 

yapılmıĢ strateji geliĢtirme planlarını karĢılaĢtırmak ortaya genel sonuçlar koyulmasına katkı 

sağlayabilecektir. AraĢtırma kapsamında yapılan doküman analizi Google Scholar veri tabanından 

strateji geliĢtirme anahtar kelimesiyle Türkçe diliyle ve ulusal çapta gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan 

taramada ulaĢılan çalıĢmalardan incelemeler yapılarak konuyla ilgili daha aydınlatıcı bilgilere 

ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu noktada teknolojik geliĢmeler sayesinde özellikle 2015–2019 Stratejik 

Planı çerçevesinde önemli yer kaplayan FATĠH Projesi ve EBA gibi teknolojik alt yapı yatırımları 

sayesinde eğitim ve öğretimin kalitesinin geliĢtirilmesi adına önemli ilerlemeler sağlandığı, 

gerçekleĢtirilen hizmet içi eğitimler sayesinde, Milli Eğitim Bakanlığımızın insan kaynağını hem 

nicelik hem de nitelik olarak geliĢtirdiği anlaĢılmıĢtır. Bu araĢtırmada elde edilen bilgilerin 

ülkemizde mevcut bulunan strateji geliĢtirme planlarının karĢılaĢtırılması ve gelecekteki strateji 

geliĢtirme planlarına katkı sunması amacıyla son derece önemli olduğu düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Stratejik plan, eğitim, bütçe, doküman analizi. 

GiriĢ 

Dilimize Fransızcadan girmiĢ olan strateji kelimesi bir milletin veya topluluğun, kabul gören 

politikalarının her yönden uygulanabilirliğini arttırmak için askeri, politik, antropolojik vs. 

kuvvetleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2018). 

Stratejik planlar ise, bir amaç güden, bütün girdi, çıktı ve süreci planlayıp bunlar arasında denge 

kuran, kuruluĢun art (alt) birimleri arasında bütçeyi dengelemeye, kuruluĢun performansını 

arttırmaya çalıĢan ve geliĢmesini sağlayan uzun dönemli planlardır (Özer, 2008, s.510). Bu 

durumda, stratejik planlar, belirlenen bir vizyon doğrultusunda bir misyonun hayata geçirilmesini 

sağlayan, performans geliĢtirici modifikasyonları içeren uzun vadeli planlamalar olarak 

açıklanabilir. Stratejik planlama kavramı, II. Dünya SavaĢı yıllarında ortaya çıkmıĢ; ilk olarak 

askeri alanda, daha sonrada sanayi örgütlerinde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Yaygın olarak 

yükseköğretim örgütlerinde kullanımı 1970‘li yıllarda, diğer okul düzeylerinde ise 1980‘li yıllarda 

olmuĢtur. Reform ve Rönesans‘la birlikte metodoloji önem kazanmıĢtır. SavaĢta baĢarıya ulaĢan 

stratejik planlama yöntemi, Ģirketlerde kurum ve kuruluĢlarda kullanılmaya baĢlamıĢtır (IĢık ve 

Alpay, 2004, s. 346-363). 

Ülkemizde ilk kez stratejik planlama, PEIR raporu ile olmuĢtur. 2001 de imzalanan ―Program 

Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredisi‖ anlaĢması ile somut hale gelmiĢtir. 2003 tarihinde 

yayınlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu zorunlu hale getirilmiĢtir. Bu 

kanun çerçevesinde kamu kuruluĢlarında Stratejik planlama, bütçe yönetiminin önemli bir öğesi 

olmuĢtur. 5018 sayılı kanunla Stratejik Planlamanın ayrı bir birim olarak çalıĢması gerektiği 

belirtilerek 2005 yılında Kalkınma Bakanlığı‘na bağlı kurulmuĢtur. Stratejik Planlama Dairesi 
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BaĢkanlığı, 2010 yılında Stratejik Planlama Dairesi BaĢkanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim 

Dairesi BaĢkanlığına dönüĢmüĢtür (ÇeĢmeci, 2011). Milli Eğitim Bakanlığında ise 1999 yılında 

yayınladığı 2506 sayılı tebliğler dergisiyle birlikte ilk ve orta dereceli okullarda Toptan Kalite 

Yönetimi uygulanmakta ve stratejik plan çalıĢmaları yapılması baĢlamaktadır (MEB, 1999). Kıt 

olan devlet kaynaklarını, MEB kurumlarının, etkili bir Ģekilde kullanabilmesi için planlamayı 

düzgün Ģekilde yapması gerekmektedir (Güçlü, 2003, s. 62). Eğitim kurumları artık, kısa vadeli 

planlar yerine, daha uzun vadeli planlar üretmeye çalıĢmaktadırlar. Bu çerçevede gelecekte 

oluĢabilecek fırsat ve tehditlerin önüne geçebilecek stratejik planlar hazırlamaya önem vermeye 

baĢlamıĢlardır (Dinçer, 1998, s. 36-38). Milli Eğitim Bakanlığı, 2010 yılından itibaren 2010-2014 

Stratejik Planı ve 2015-2019 Stratejik Planı olmak üzere iki tane stratejik plan yayınlamıĢtır. Bu 

planlara her yıla ait faaliyet raporları, performans raporları, bütçe sunuları, kurumsal mali durum ve 

beklenti raporları, resmi istatistiksel raporlar gibi inceleme raporları yayınlamıĢtır (MEB.SGB, 

2018). 

Yöntem 

Bu araĢtırmada strateji geliĢtirme konusunda alanyazında mevcut literatürü tarayarak ilgili konuda 

bilgi sunmak ve belirli yıl aralıklarında yapılmıĢ strateji geliĢtirme planlarının karĢılaĢtırılarak 

ortaya genel sonuçlar koyulmasına katkı sağlamaktır. Bu amaçla, belgelerin (hem basılı hem de 

elektronik) değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesini içeren sistematik bir süreç olarak tanımlanan 

doküman analizi (Bowen, 2009) aracılığıyla Google Scholar veri tabanından strateji geliĢtirme 

konusunda Türkçe diliyle ve ulusal çapta yapılan taramada ulaĢılan çalıĢmalardan derlemeler 

yapılarak konuyla ilgili daha aydınlatıcı bilgilere ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Elde edilen bilgilerin 

ülkemizde mevcut bulunan strateji geliĢtirme planlarının karĢılaĢtırılması ve gelecekteki strateji 

geliĢtirme planlarına katkı sunması amacıyla önemli olduğu düĢünülmektedir.  

Bulgular 

2010-2014 strateji geliĢtirme planı ile 2015-2019 strateji geliĢtirme planının karĢılaĢtırılmansa 

yönelik ulaĢılan bulgular Ģu Ģekilde belirtilebilir: Milli Eğitim Bakanlığı, ilk olarak 2010 yılında 

yayınladığı 5 yıllık strateji geliĢtirme planında eğitim ve öğretime eriĢim temelinin hedef almıĢtır 

(MEB, 2015). 12 yıllık kademeli ve zorunlu eğitim, 4+4 +4 eğitim sistemi, haydi kızlar okula gibi 

kampanyalar ve düzenlemeler sayesinde okullaĢma oranı artmıĢtır. 2015- 2019 Stratejik Planı ise, 

eğitime eriĢmenin üzerinde durmakla beraber, eğitim kurumlarının kalitelisi ve niteliğini arttırmaya 

odaklanmıĢtır. Toplum üzerinde beğenilme algısı oluĢturulmaya dönük hedeflerde belirlenmiĢtir. 

Burada hizmetkâr devlet anlayıĢı ortaya koyulmaya çalıĢılmıĢtır (MEB, 2015). 

2015–2019 Stratejik Planı, katılımcı bir yapıyla hazırlanmıĢtır. Plan hazırlanırken 1500 kiĢinin 

katılımıyla çalıĢtay düzenlemiĢtir.  Hazırlanan planla birlikte yenilikçi ve dinamik bir yapı 

oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Bununla birlikte küreselleĢmeyle birlikte artan eğitim ihtiyacının ve 

çeĢitliğinin karĢılanmasında, dezavantajlı guruplara ulaĢmada, her zaman ve her yerde insanlara 

eğitim imkanı maksadıyla bu plan hazırlanmıĢtır. Öğrencilerin akademik baĢarılarının yanı sıra 

motor becerileri, duygusal alanlarını geliĢtirmek, etik değerler öğretmek amaçlanmıĢtır. Ayrıca 

öğretmenlerin ve öğrencilerin kültürel değerlerle birlikte yetiĢmesi gerektiği, sınav merkezli yapının 

yavaĢ yavaĢ ortadan kalkarak, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirildiği gibi kaliteyi 

arttırma çabaları göze çarpmaktadır. Yöneticilerinde nitelikleri, bilgi ve becerileri geliĢtirilmelidir. 

Öğrenciler ve öğretmenler eğitim teknolojilerinin etkin olarak kullanmalıdır. Dijital okuryazarlığın 

artması eğitim ve öğretime fayda sağlayacaktır (MEB, 2015). 

FATĠH Projesi ve EBA gibi teknolojik alt yapı yatırımları sayesinde eğitim ve öğretimin kalitesinin 

geliĢtirilmesi adına önemli ilerlemeler sağlanmıĢtır. Atanan rekor sayıda öğretmen ve bu 

öğretmenlerimiz için gerçekleĢtirilen hizmet içi eğitimler sayesinde Bakanlığımız insan kaynağı 

hem nicelik hem de nitelik olarak geliĢtirilmiĢtir. Bakanlığımıza ayrılan bütçe kaynaklarının artıĢı 

ve yapılan yüz binlerce derslik sayesinde de fiziki ve mali altyapımız güç kazanmıĢtır. 
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Sonuç ve TartıĢma 

2015-2019 stratejik planında sonuç olarak ulaĢılan hedefler ve uygulamada oluĢan sorunlar bu 

bölümde tartıĢılmıĢtır. Bu bağlamda strateji planında 12 yıllık eğitime geçiĢle birlikte okula eriĢimin 

arttığı, Orta Öğretimde çeĢitli okul türlerinin ortaya çıktığı, hayat boyu öğrenmenin önem kazandığı 

ve buna bağlı olarak da kurs çeĢitliliğinin arttığı ve yaygınlaĢtığı görülmüĢtür. OkullaĢma oranının 

artması, 2001-2002 yıllarında Devlet Ġstatistik Kurumu (DĠE) verilerinden ulaĢılan değerlerin o 

yıllarda oldukça düĢük ancak son yıllarda bu oranının gittikçe arttığı görülerek de 

anlaĢılabilmektedir (KocabaĢ, Aladağ ve Yavuzalp, 2004). Ayrıca burs imkânları arttırılarak 

okullaĢma oranına ve özel eğitime destek artmıĢtır. Ulusal ve uluslararası nitelikte yürütülen 

projelere destekler verilmiĢtir. Diğer yandan her geçen gün daha hızlı bir geliĢmeyle yoluna devam 

eden teknolojinin etkin kullanılması ve eğitim öğretim alanına girmesi ile eğitim ve öğretim 

kolaylaĢmıĢtır. Bununla ilgili Fatih projesi adıyla teknolojideki büyük projelere devam edilmiĢ ve 

biliĢim altyapı ve sistemlerinin etkili kullanılması sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Müfredatla ilgili 

değiĢiklikler yapılarak katılımcı bir yol izlenmiĢ ve daha uygun öğrenme çevreleri sağlamak 

amacıyla sınıfların sayılarının azaltılması için gereken çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Daha genel 

kapsamda, eğitim politikaların belirlenmesinde katılımcı ve Ģeffaf bir yol izlenmiĢtir. Bu noktada 

bakanlık yapısının daha yenilikçi ve dinamik hale dönüĢtürülmesiyle ilgili üstün çabalar 

gösterilmektedir. Bu sırada kültürel değerlerimizin ve öğelerimizin ön plana çıkarılmasına ayrıca 

dikkat edilerek çalıĢanlara yönelik kendilerini geliĢtirme imkânları sunulmaktadır. 

Ancak ilgili stratejik planlamada ortaya çıkan bazı sorunlar da olmuĢtur. Bu sorunlardan bazıları 

liselerin kontenjanlarının öğrenci isteklerini karĢılayamaması, özel okulların yeterliliğinin az 

olması, okul öncesi eğitim kurumlarının yeterli sayıda olmaması ve daha çok yaygınlaĢtırılmasına 

gerek duyulmasıdır. Diğer yandan baĢka ülkelerde yaĢayan yurttaĢlarımıza sunulan eğitim 

imkânlarının izlenmesi, özel eğitime ihtiyaç duyan kiĢilere yönelik etkili bir tarama ve tanılama 

sistemi oluĢturulması, zorunlu eğitimle birlikte okuldan kopan öğrencilere yönelik çalıĢmalar 

yapılması gerekmektedir. Strateji geliĢtirme planları yapılırken MEB ile üniversiteler arasında 

iĢbirliği sağlanmalıdır. Ayrıca üstün yetenekli bireyler için eğitim ve öğretim politikaları 

geliĢtirilmeli ve haftalık ders saatleri öğrencilere göre düzenlenmelidir. Okulların fiziki Ģartları 

açısından daha temiz, güvenli yerler olması sağlanmalı, okullarda sosyal, kültürel vb. aktiviteler 

arttırılmalıdır. Öğretmelerin kendini geliĢtirebileceği faaliyetler düzenlenerek yabancı dil eğitimi 

geliĢtirilmelidir. Ücretli öğretmelik uygulaması kaldırılarak atamalarda liyakata dikkat edilmeli ve 

görevde yükselme sisteminin geliĢtirilmesi gerekmektedir. Bu arada çalıĢanların motivasyonu ve 

örgütsel bağlılık düzeyi arttırılmalı ve öğretmenler, doğu bölgelerinde daha uzun süre çalıĢmaya 

teĢvik edilmelidir. Bakanlık yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenerek bütçe dağılımı adaletli 

olmalı ve iç kontrol sistemi hayata geçirilmelidir. Eğitim uygulamalarına yönelik pilot 

uygulamaların sayısının artması, izleme ve değerlendirme sisteminin geliĢtirilmesi ve ikili eğitimin 

aza indirgenmesi gerekmektedir (MEB 2016-2017 Falliyet Raporları). Milli Eğitim Bakanlığı, bu 

sorunları çözmek adına 3. Stratejik Planı hazırlamak için çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Hazırlanacak 

2019-2023 yıllarını kapsamaktadır (MEB, 2018). Bu hazırlıklarla birlikte Milli Eğitim 

Bakanlığı‘ndan köklü revizyonlar beklenmektedir. 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠ ENTEGRASYONUNA YÖNELĠK ÖZ 

YETERLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

ArĢ. Gör. Dr. Erhan ÜNAL 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye, eunal@aku.edu.tr   

 

ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı, son sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonuna 

yönelik öz yeterliklerini belirlemek ve öz yeterliklerinin cinsiyete ve bölüme göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını incelemektir. AraĢtırma tarama modelinde, 140 öğretmen adayının katılımıyla 

yürütülmüĢtür. Bu araĢtırmada veriler kiĢisel bilgi formu ve Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz 

Yeterlik Algısı Ölçeği ile toplanmıĢtır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, 

iliĢkisiz örneklemler için t-testi ve varyans analizi kullanılmıĢtır. AraĢtırmadan çıkan sonuçlara 

göre, öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonuna yönelik öz yeterlikleri yüksektir. Öğretmen 

adaylarının teknoloji entegrasyonuna yönelik öz yeterlikleri cinsiyete ve sınıfa göre farklılaĢmadığı 

bulunmuĢtur.   

Anahtar Sözcükler: Teknoloji entegrasyonu, öz yeterlik, öğretmen adayı.  

ABSTRACT  

The purpose of this study was to examine 4
th

 grade preservice teachers' level of technology 

integration self-efficacy and to determine whether preservice teachers' level of technology 

integration self-efficacy differ in terms of gender and department. . The survey method has been 

used in this research and 140 preservice teacher attended the survey.   Data was gathered with 

individual knowledge form, ―Technology Integration Self Efficacy Scale‖ in this study. For data 

analysis, average, standard deviation, independent samples t-test and analysis of variance has been 

used. Results showed that preservice teachers had high level of technology integration self-efficacy. 

Preservice teachers' level of technology integration self-efficacy did not differ in terms of gender 

and department.  

Key Words: Technology integration, self efficacy, preservice teacher 

GĠRĠġ 

Teknolojinin eğitim ortamlarında özellikle öğrenme-öğretme sürecinde kullanımının artmasıyla 

okul öncesinden ilköğretim kurumlarına, ortaöğretimden yükseköğretim kurumlarına kadar 

teknolojinin yaygın bir Ģekilde kullanıldığı görülmektedir. Eğitimde teknoloji kullanımı derslerde 

teknolojinin araç olarak kullanımın yanı sıra teknolojinin öğrenme-öğretme sürecine entegre 

edilmesini ifade eder. Teknoloji entegrasyonu, öğretim teknolojinin uygun ve anlamlı yollarla 

öğretim programının bütün alanlarına disiplinler arası bir yaklaĢımla uygulanmasıdır (Maddin, 

2002; akt. Saban, 2009). Teknoloji entegrasyonunda belirlenen hedeflere ulaĢmak için içerikle ilgili 

uygun teknolojinin seçilerek kullanılması ve böylece öğrenmenin etkili bir Ģekilde gerçekleĢmesi 

amaçlanmaktadır. Bu nedenle günümüzde yetiĢen öğretmen adayları öğrenme-öğretme sürecinde 

teknolojiyi etkin bir Ģekilde kullanabilmelidir. Ancak teknolojinin eğitime entegrasyonunda 

teknoloji bilgisinin yanında öğretmen adaylarının/öğretmenlerin öz yeterlik algıları da rol 

oynamaktadır. 

Öğretmenlerin/öğretmen adaylarının teknolojiyi öğrenme-öğretme sürecinde kullanabilmelerine 

iliĢkin inançları teknoloji entegrasyonuna yönelik öz yeterlik olarak tanımlanabilir. Bir baĢla 

deyiĢle, öğretmenlerin/öğretmen adaylarının teknolojiyi öğretim ortamlarında kullanırken 

kendilerine duydukları güvendir (Nathan, 2009). Alanyazında öğretmen adaylarının teknoloji 

entergrasyonuna yönelik öz yeterliklerini araĢtıran çalıĢmalar sınırlı sayıdadır (Abbitt, 2011; Keser, 

Karaoğlan Yılmaz & Yılmaz, 2015; Nathan, 2009). Bu nedenle bu çalıĢmada 4. sınıf öğretmen 
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adaylarının teknoloji entegrasyonuna yönelik öz yeterliklerinin ortaya konulması hedeflenmektedir. 

Ayrıca hizmet öncesi son sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonuna 

yönelik öz yeterliklerinin belirlenmesi ülkemizde yürütülen FATĠH Projesi gibi eğitimde teknoloji 

entegrasyonu projesinin baĢarılı olmasında ve gerekli adımların atılması hususunda faydalı olabilir.     

ÇalıĢmanın Amacı 

Bu araĢtırmanın amacı, son sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonuna 

yönelik öz yeterliklerini belirlemek ve öz yeterliklerinin cinsiyete ve bölüme göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını incelemektir.  

YÖNTEM 

AraĢtırma Modeli 

Bu araĢtırma, tarama modeline dayalı olarak yapılmıĢtır. Bilindiği gibi tarama modelinde var olan 

bir durum olduğu gibi betimlenmeye çalıĢılır (Karasar, 2005).  

AraĢtırma Grubu 

Bu araĢtırmanın çalıĢma grubunu bir devlet üniversitesi eğitim fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Sosyal 

Bilgiler Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim 

gören 4. sınıf öğretmen adayları oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya toplam 140 öğretmen adayı 

katılmıĢtır.  

Veri Toplama Araçları 

Bu araĢtırmada veri toplama araçları olarak, öğretmen adaylarının cinsiyet, bölüm ve sınıflarına 

iliĢkin kiĢisel bilgi formu ve Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği 

kullanılmıĢtır.  Wang, Ertmer ve Newby (2004) tarafından geliĢtirilen ve Ünal ve Teker (2018) 

tarafından Türkçe‘ye uyarlanan Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz Yeterlik Algısı ölçeği 19 

maddeden oluĢmaktadır. Ölçek maddeleri 5‘li likert tipi olup ―Kesinlikle Katılmıyorum‖, 

―Katılmıyorum‖, ―Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum‖, ―Katılıyorum‖ ve ―Kesinlikle Katılıyorum‖ 

Ģeklindedir. Ölçeğin Cronbach Alfa Ġç Tutarlık katsayısı .952 olarak bulunmuĢtur.  

Verilerin Analizi 

Öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonuna yönelik öz yeterlik algı düzeylerini belirlemede 

betimsel istatistikten (aritmetik ortalama, standart sapma) yararlanılmıĢtır. Ayrıca öğretmen 

adaylarının teknoloji entegrasyonuna yönelik öz yeterlik algı düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir 

Ģekilde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek için ĠliĢkisiz Örneklemler için t-Testi ve bölüme 

göre göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢıp farklılaĢmadığını belirlemek için de Tek Yönlü Varyans 

analizinden yararlanılmıĢtır.  

BULGU VE YORUMLAR 

Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz Yeterlik Algılarına ĠliĢkin 

Bulgu ve Yorumlar 

 Öğretmen adaylarının Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği‘ne 

verdikleri cevaplara göre aldıkları puanlar analiz edilmiĢtir. Puanlar analiz edilirken ölçekten alınan 

puanların aritmetik ortalaması alınmıĢtır. Analiz sonuçları Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

Tablo 1: Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonu Öz Yeterliklerine ĠliĢkin Aritmetik 

Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 
 

SS 

Teknoloji 3.92 .57 
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Entegrasyonuna 

Yönelik Öz 

Yeterlik 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan 4. sınıf öğretmen adaylarının teknoloji 

entegrasyonuna yönelik öz yeterlik ortalama puanı =3,92 olarak bulunmuĢtur. Bu bulguya göre, 

öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonuna yönelik öz yeterliklerinin yüksek olduğu 

söylenebilir.  

Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz Yeterlik Algılarının Cinsiyet ve 

Bölüm DeğiĢkenlerine Göre Analizine ĠliĢkin Bulgu ve Yorumlar 

Öğretmen adaylarının Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği‘nden aldıkları 

puan ortalamalarının cinsiyete göre farklılaĢıp farklılaĢmadığına ĠliĢkisiz Örneklemler Ġçin t-Testi 

ile bakılmıĢ ve analiz sonuçları Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz Yeterlik Algılarının 

Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N 

 

SS sd t p 

Kız 94 3.91 .58 138 -.339 .735 

Erkek 46 3.94 .55    

4. sınıf öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonuna yönelik öz yeterliklerinin cinsiyete göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (t=-.339, p>.05). Öğretmen adaylarının teknoloji 

entegrasyonuna yönelik öz yeterliklerine iliĢkin puan ortalamaları incelendiğinde, erkeklerin (

=3.94) ve kızların ( =3.91) puan ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmektedir.  

Öğretmen adaylarının Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği‘nden aldıkları 

puan ortalamalarının bölümlere göre farklılaĢıp farklılaĢmadığına Tek Yönlü Varyans analizi ile 

bakılmıĢ ve sonuçları Tablo 3 ve Tablo 4‘te verilmiĢtir. 

Tablo 3: Bölümlere Göre Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz 

Yeterliklerinin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Bölüm N 
 

SS 

Sınıf Öğretmenliği 42 4.03 .43 

Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği 34 3.80 .69 

Okul Öncesi 

Öğretmenliği  41 3.99 .60 

Türkçe Öğretmenliği 23 3.77 .54 

Tablo 3: Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz Yeterliklerinin Bölümlere 

Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Varyansın Kaynağı 

Kareler 

Toplamı sd 

Kareler 

ortalaması F p 

Gruplararası 1.662 3 .554 1.711 .168 
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Gruplariçi 44.049 136 .324   

Toplam 45.712 139    

Analiz sonuçlarına göre, 4. sınıf öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonuna yönelik öz 

yeterliklerinin bölümlere göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı bulunmuĢtur (F=1.711 ve p>.05). 

Bölümlere ait ortalamalar incelendiğinde ise, en yüksek ortalamaya sınıf öğretmenliği bölümünün (

=4.03), en düĢük ortalamaya ise Türkçe Öğretmenliği bölümünün ( =3.77) sahip olduğu 

görülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Sonuç 

AraĢtırma kapsamında,  son sınıfta okuyan öğretmen adaylarının teknoloji entegrastonuna yönelik 

öz yeterlikleri belirlenmiĢ olup, cinsiyete ve sınıfa göre farklılaĢıp farklılaĢmadığına bakılmıĢtır. 

AraĢtırmadan çıkan sonuçlara göre, öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonuna yönelik öz 

yeterlikleri yüksektir. Alanyazındaki araĢtırma sonuçları da bu sonucu destekler niteliktedir.  

Örneğin, Nathan (2009) ve Abbitt (2010) yaptıkları çalıĢmalarda öğretmen adaylarının teknoloji 

entegrasyonuna yönelik öz yeterlik algılarının yüksek olduğunu belirlemiĢlerdir. Bu sonuç 

öğretmen adaylarının öğretim ortamlarına bilgisayar teknolojilerini entegre etmeye iliĢkin 

yargılarının yüksek olduğunu göstermektedir. 

AraĢtırmada öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonuna yönelik öz yeterlikleri cinsiyete ve 

sınıfa göre farklılaĢmadığı bulunmuĢtur. Çünkü öğretmen adayları benzer deneyimler elde 

etmektedirler. Örneğin, öğretmen adayları Bilgisayar I-II, Öğretim Teknolojileri ve Materyal 

Tasarımı, Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması gibi teknoloji bilgisi kazanabileceği ve 

uygulayabileceği dersleri almaktadırlar.    

Öneriler 

 Öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonu öz yeterliklerini daha güvenilir bir Ģekilde 

belirlemek için öz yeterliklerini etkileyen diğer faktörler araĢtırılabilir. 

 Bu tip nicel araĢtırmanın yanı sıra nitel (gözlem, durum çalıĢması, görüĢme, doküman 

analizi vb.) ve deneysel çalıĢmalar (araĢtırma amacına göre farklı deneysel desen türleri) farklı 

öğretmen adayları ile tekrar gerçekleĢtirilebilir.  
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ÖĞRETĠM MATERYALĠ TASARIMINDA WEB 2.0 ARAÇLARININ ÖNEMĠ  

 

ArĢ. Gör. Dr. Erhan ÜNAL  

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye, eunal@aku.edu.tr 

   

ÖZET 

Okullarda teknoloji entegrasyonu sürecinde bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta gibi gerekli 

donanımları sağlamak yeterli değildir. Öğrenme öğretme sürecinde gerekli öğretim materyallerinin 

üretilerek kullanılması da gerekmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarına çeĢitli dijital öğretim 

materyalleri üretmelerini sağlayacak fırsatlar verilmelidir. Dijital içeriklerin ve materyallerin 

hazırlanması sürecinde ücretsiz, herkesin internet üzerinden eriĢim sağlayıp kullanabileceği web 2.0 

teknolojileri kullanılabilir. Bu nedenle bu çalıĢmada dijital içerik ve materyal geliĢtirmede yeri olan 

web 2.0 teknolojilerinin öğretmen eğitimindeki yeri tartıĢılacaktır. Bunun için web 2.0 

teknolojilerinin öğrenme öğretme sürecinde içeriğin oluĢturulmasında teknolojik ve pedagojik 

yönden sağladığı olumlu katkılar ve öğretmen yetiĢtirme müfredatında yer alan Öğretim 

Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı dersinin önemi, ilgili alanyazın bağlamında açıklanmıĢtır.   

Anahtar Kelimeler: Web 2.0 teknolojileri, öğretmen eğitimi, öğretim materyali. 

ABSTRACT 

It is not sufficient to provide the necessary equipment such as computer, projection, smart board in 

technology integration. The production and use of the necessary instructional materials in the 

learning and teaching process is also necessary. For this reason, preservice teachers should be given 

opportunities to prepare various digital instructional materials. Web 2.0 technologies can be used 

due to the free of charge as well as easy of access via internet in the process of developing digital 

contents and materials. Therefore, the role of web 2.0 technologies which can be used for 

developing digital content and material in teacher training will be discussed in this study. For this 

reason, the positive contributions of Web 2.0 technologies in the teaching and learning process in 

terms of technological and pedagogical content, and the importance of the instructional 

technologies and material design course in the teacher training curriculum are explained in the 

context of the related literature.  

Keywords: Web 2.0 Technology, teacher training, instructional material.   

GĠRĠġ 

Günümüz öğrenme ortamlarına sadece bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta gibi gerekli donanımları 

sağlamak yeterli değildir. Aynı zamanda gerekli öğretim materyallerinin üretilerek öğrenme 

öğretme sürecinde kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarına çeĢitli dijital 

öğretim materyalleri üretmelerini sağlayacak fırsatlar verilmelidir. Çünkü günümüz öğretmenlerinin 

çeĢitli dijital içerik geliĢtirmeleri ve kullanmaları Milli Eğitim Bakanlığı‘nın yürüttüğü teknoloji 

entegrasyonu projesi FATĠH Projesi‘nin bir bileĢenidir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018). Bunun için 

öğretmenlerin sınıf içinde kullanabilecekleri dijital içerikleri ve materyalleri tasarım ve 

geliĢtirmesiyle ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması için hizmet içi eğitimler verilmektedir. 

Ancak hizmet öncesinde öğretmen adaylarına bu bilgi ve becerilerin lisans eğitimleri sırasında 

kazandırılması projenin daha baĢarılı yürütülmesini sağlayabilir. O nedenle bu çalıĢmada dijital 

mailto:eunal@aku.edu.tr
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içerik ve materyal geliĢtirmede yeri olan web 2.0 teknolojilerinin öğretmen eğitimindeki yeri 

tartıĢılacaktır.     

Web 2.0 Teknolojileri 

Dijital içeriklerin ve materyallerin hazırlanması sürecinde hazır paket yazılımların yanında ücretsiz, 

herkesin internet üzerinden eriĢim sağlayıp kullanabileceği web 2.0 teknolojileri de kullanılabilir. 

Web 2.0 teknolojileri, kullanıcı tarafından kontrol edilen uygulamalar olarak bilinmektedir 

(O‘Reilly, 2005). Web 2.0 teknolojileri kullanıcıların içeriği oluĢturmada aktif katılımcı olmalarına 

imkan sağlamaktadır. Web 2.0 teknolojilerinin ücretsiz olması, esneklik sağlaması, bilgiye eriĢimin 

kolay ve hızlı olması, bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi biliĢim teknolojileri ve internet ile kolay 

eriĢim, herhangi bir programlama veya karmaĢık bilgisayar bilgisine ihtiyaç duyulmaması 

(Grosseck, 2009) gibi avantajları vardır. Bu nedenle web 2.0 teknolojileri kullanıcıların iletiĢim 

olanakları artırmakta ve içeriği oluĢturmasını, paylaĢmasını ve yeniden düzenlemesini 

sağlamaktadır (Jimoyiannis, Tsiotakis, Roussinos, & Siorenta, 2013). Dolayısıyla web 2.0 

teknolojilerinin içerik üretmede sağladığı kolaylıklar öğretmen eğitiminde kullanılabilir. Web 2.0 

teknolojilerinin öğrenme ve öğretme amaçlı kullanımının teknolojik, ve pedagojik yönlerden çeĢitli 

faydaları vardır. Bunlar aĢağıda sunulmuĢtur (Redecker, Ala-Mutka, Bacigalupo, Ferrari, & Punie, 

2009): 

 Teknolojik yönden 

o Bilginin üretilmesi, kullanılması, yayılması ve saklanması daha kolaydır. 

o Web 2.0 araçları yüksek kalitede ve eriĢimi kolay dijital kaynaklar oluĢturmayı sağlar. 

o Video, eğitsel oyun, çoklu ortam gibi farklı türden uygulamalar öğrenme ortamlarını 

zenginleĢtirmektedir.  

o Zaman ve mekan sınırlaması olmaması iĢbirliği ve etkileĢimi kolaylaĢtırmaktadır.   

  Pedagojik yönden 

o Web 2.0 araçları iĢbirliği ve kiĢiselleĢtirmeyi destekler. 

o Web 2.0 araçları katılımı ve motivasyonu olumlu yönden etkiler. 

o Web 2.0 araçları öğrencilerin üst düzey düĢünme becerilerini geliĢtirmede faydalıdır.  

Web 2.0 Teknolojileriyle Dijital Öğretim Materyali Tasarımı Ve GeliĢtirme 

Öğretmen adaylarının alanlarıyla ilgili güncel teknolojileri takip etmeleri sahip olması gereken 

önemli yeterliklerden birisidir (Öğretmen YetiĢtirme ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü, 2017). 

Dolayısıyla öğretmen adaylarının materyal tasarımı ve geliĢtirmek için web 2.0 teknolojilerini 

kullanma konusunda yeterli olmaları beklenir. Bu açıdan bakıldığında öğretmen yetiĢtirme 

programlarında yer alan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi öğretmen adaylarının 

meslek hayatında önemli role sahip olduğu derslerin baĢında gelmektedir. Bu derste öğretmen 

adayları güncel teknolojileri tanımakta ve özellikle alanlarıyla ilgili materyal tasarımı ve 

geliĢtirmesi ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler öğrenmektedir. Bu ders kapsamında öğrenciler 

eğitsel video, kavram haritası, sunu, çeĢitli grafik ve broĢür, animasyon gibi farklı dijital öğretim 

materyalleriyle ilgili bilgiler öğrenmektedirler. Dolayısıyla bu ders sonunda öğretmen adaylarından 

kendi alanlarında kullanabilecekleri materyalleri tasarlamaları ve geliĢtirmeleri beklenir (Öğretmen 

YetiĢtirme ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü, 2017). 
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Burada ifade edilen güncel teknolojilerden birisi web 2.0 teknolojileridir. Dolayısıyla günümüz 

öğrenme ortamlarında öğretmenlerin web 2.0 araçlarını sadece kiĢisel amaçlar için değil öğrenmeyi 

desteklemek ve zenginleĢtirmek için nasıl kullanacağını bilmesi önemli hale gelmiĢtir (Jimoyiannis, 

Tsiotakis, Roussinos, & Siorenta, 2013). Alanyazında web 2.0 teknolojileri farklı Ģekillerde 

sınıflandırılmıĢtır. Örneğin Anderson (2007) web 2.0 teknolojilerini blog, wiki, etiketleme ve sosyal 

imleme, çoklu ortam paylaĢma, podcast, RSS ve yeni web 2.0 uygulamaları Ģeklinde sınıflamıĢtır. 

Bir diğer araĢtırmacı Bower (2015) web 2.0 teknolojilerini metin tabanlı araçlar, resim tabanlı 

araçlar, ses araçları, video araçları, çok biçimli üretim araçları, dijital hikaye araçları, web sitesi 

oluĢturma araçları, bilgi düzenleme ve paylaĢım araçları, veri analizi araçları, zaman çizelgesi 

araçları, 3D modelleme araçları, değerlendirme araçları, sosyal ağ sistemleri, senkron iĢbirliği 

araçları Ģeklinde kategorize etmiĢtir. Alanyazında ifade edilen bu web 2.0 teknolojileri ile dijital 

öğretim materyalleri tasarlama ve geliĢtirme paket yazılımlara göre daha kolay olacaktır. Örneğin, 

derste materyal olarak resim kullanmak isteyen bir öğretmen resim iĢleme araçlarından BeFunky 

aracını kullanabilir. Bunun için öğretmen BeFunky aracına bilgisayar veya akıllı telefon ve internet 

aracılığı ile eriĢerek istediği görseli hazırlayıp düzenleyebilir.  

Alanyazında öğretmen adaylarının web 2.0 araçlarını kullanarak dijital materyal ve içerik 

geliĢtirdikleri çalıĢmalar sınırlı sayıdadır. Örneğin,  Kapucu, Eren ve Yurtseven-Avcı (2014) fen 

bilgisi öğretmen adaylarının GoAnimate aracı ile eğitsel animasyon hazırlama süreçlerini ve bu 

aracın fen eğitiminde kullanımına iliĢkin görüĢlerini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmada öğretmen adayları 

GoAnimate aracını kullanmayı öğrenmiĢler ve animasyon hazırlamıĢlardır. AraĢtırma sonunda 

öğretmen adaylarıyla görüĢme yapılmıĢtır ve görüĢme sonucunda GoAnimate aracıyla hazırlanan 

animasyonların ilgi çekici ve öğrencilere fen ve teknoloji dersini sevdirebileceği bulunmuĢtur. Bir 

diğer çalıĢmada Eren, Avcı ve Kapucu (2015) öğretmen adaylarının Bilgisayar II dersi sonrasında 

pratik içerik geliĢtirme araçlarını kullanma yeterliklerini ve bu araçların gerekliliğine iliĢkin 

algılarını araĢtırmıĢtır. AraĢtırmada öğretmen adayları ders kapsamında farklı web 2.0 araçlarını 

kullanmayı öğrenmiĢ ve çeĢitli materyaller tasarlamıĢlardır. AraĢtırmacılar öğretmen adaylarının 

pratik içerik geliĢtirme araçları kullanma yeterliklerinin ders sonunda arttığı ve bu araçların 

gerekliliğine iliĢkin algılarının biraz azaldığını bulmuĢlardır. Tatlı, Akbulut ve IĢık (2016) öğretmen 

adaylarının web 2.0 araçlarıyla öğretimsel materyal geliĢtirmenin teknolojik pedagojik alan bilgisi 

öz güvenlerine etkisini araĢtırmıĢtır. AraĢtırmada öğretmen adaylarına kavram haritası, animasyon, 

zihin haritası, bulmaca gibi farklı materyalleri tasarlayabilecekleri web 2.0 araçları gösterilmiĢtir. 

Uygulama sonunda öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenlerinin anlamlı 

bir Ģekilde arttığı bulunmuĢtur. Coutinho (2009) öğretmen adaylarının katıldıkları eğitim teknolojisi 

kursunda web 2.0 teknolojilerini öğrenme öğretme sürecine entegre edebilme deneyimlerini 

incelemiĢtir. Öğretmen adaylarına kursta derslerinde kullanabilecekleri web 2.0 araçları gösterilmiĢ 

ve onlardan bu araçları derslerinde nasıl kullanabileceklerine dair çeĢitli uygulamalar veya planlar 

istenmiĢtir. Süreç sonunda öğretmen adayları web 2.0 teknolojilerini öğrenme öğretme sürecinde 

kullanabilecek becerilere sahip olduklarını, bu konuda kendilerine güvendiklerini ve web 2.0 

teknolojilerinin eğitsel olarak kullanımının faydalı olduğunu ifade etmiĢlerdir. Yapılan çalıĢmalarda 

öğretmen adaylarının web 2.0 teknolojileri kullanarak öğretim materyali tasarlama ve geliĢtirmeye 

becerilerinin olumlu yönde arttığı görülmektedir.  

SONUÇ 

Bu çalıĢmada dijital öğretim materyalleri tasarlama ve geliĢtirmede ücretsiz, kullanımı kolay web 

2.0 teknolojilerinin önemine değinilmiĢtir. Web 2.0 teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecinde 

içeriğin oluĢturulmasında teknolojik ve pedagojik yönden sağladığı olumlu katkılar (Redecker, Ala-

Mutka, Bacigalupo, Ferrari, & Punie, 2009) vardır. Bu nedenle yetiĢtirilen öğretmen adaylarına bu 

teknolojileri kullanarak ihtiyaç duydukları dijital materyali tasarlaması ve geliĢtirmesine iliĢkin bilgi 
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ve becerilerin kazandırılması önemlidir. Bu çerçevede öğretmen yetiĢtirme müfredatında yer alan 

Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı dersinde bu bilgi ve beceriler öğretmen adaylarına 

kazandırılabilir. Öncelikle hangi öğretim materyalinin hangi web 2.0 aracıyla geliĢtirilebileceği 

araĢtırılmalıdır. Daha sonra dersin uygulama kısmında ilgili aracın kullanımı, avantajları ve 

sınırlıkları öğretmen adaylarına anlatılmalıdır. Son olarak gösterilen her araç ile bir dijital öğretim 

materyali tasarlanmalıdır. Bu sayede öğretmen adaylarının web 2.0 teknolojileri hakkında 

farkındalığı ve dijital öğretim materyali tasarlama ve geliĢtirme becerisi kazanması 

sağlanabilecektir.  
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SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ZĠHĠNSEL ENGELLĠ 

ÇOCUKLARA YÖNELĠK TUTUMLARININ ĠNCELENMESĠ 

 

Nurettin KONAR*                     Alperen ġANAL* 

 

Özet 

Bu çalıĢma spor bilimleri fakültesinde eğitim gören öğretmen adaylarının zihinsel engelli çocuklara 

yönelik tutumlarının incelemek amacıyla yapılmıĢtır. 

AraĢtırmanın evrenini Malatya Ġnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinde 2018-2019 eğitim 

öğretim yılında eğitim gören Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESÖ) ve Engellilerde Egzersiz 

ve Spor Öğretmenliği (EESÖ) bölümünde eğitim gören toplam 200 (BESÖ=100, EESÖ=100) 

öğrenci oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada Süngü B. (2012)  tarafından geliĢtirilen ―Zihinsel Engelli 

Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği  (ZEÇTÖ)‖  kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket 

programı kullanılmıĢ, ölçeklerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde t-testi, tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) ve birimler arası farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak 

amacıyla da Tukey HSD testinden yararlanılmıĢ ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıĢtır. 

AraĢtırmanın sonuçlarına göre, EESÖ bölümü okuyan öğrencilerin yarıdan fazlasının engelli bir 

yakını ya da tanıdığı olduğunu, zihinsel engelli bireyle çalıĢma deneyiminin olduğunu, zihinsel 

engellilerle ilgili bir ders aldığını ve bir özel eğitim okulunda ya da özel eğitim sınıfında zihinsel 

engelli çocuklarla (ZEÇ) çalıĢmak istedikleri cevabını vermiĢtir. ZEÇÖ analizi sonucunda çıkan 

farklılıklara göre kadın öğrencilerin ZEÇ‘lara erkek öğrencilere göre, EESÖ bölümü okuyan 

öğrencilerin ZEÇ‘lara BESÖ bölümü okuyan öğrencilere göre, EESÖ kendi içinde,  EESÖ 1. Sınıf 

öğrencilerin ZEÇ‘lara diğer EESÖ sınıflarına göre, BESÖ kendi içinde, BESÖ 1.sınıf öğrencilerin 

ZEÇ‘lara diğer BESÖ sınıflarına göre, her iki sınıf birlikte değerlendirildiğinde ise faktör 2‘de 

EESÖ 2. Sınıf öğrencilerinin, faktör 1 ve genel toplamda EESÖ 1. Sınıf öğrencilerin ZEÇ‘lara diğer 

sınıflara göre daha olumlu tutum sergiledikleri araĢtırmalarımız sonucunda tespit edilmiĢtir. 

GiriĢ 

Engellilik fiziksel yoksunluk ya da eksiklik olabileceği gibi aynı zamanda sosyal, kültürel, 

ekonomik, psikolojik ya da herhangi bir neden de olabilir. Dolayısıyla engellilik kavramı çok geniĢ 

bir kesimi ifade etmektedir (1). Bu durum engelliliğin tanımlanmasını da zorlaĢtırmaktadır. Yapılan 

yurt içinde ve yurt dıĢındaki araĢtırmalar engelliliğin bireyin fiziksel veya zihinsel rahatsızlıktan 

dolayı olduğu ya da yaĢadığı süreğen bir hastalık nedeniyle engelli olarak tanımlandığını 

göstermektedir. 

Son yıllarda ülkemizde özel eğitim alanında yapılan çalıĢmaların yaygınlaĢmasıyla engelli 

bireylerin toplumla daha fazla bütünleĢebildikleri bir baĢka deyiĢle normal geliĢim gösteren 

akranlarına benzer yaĢantıları daha çok deneyimleyebildikleri görülmektedir (2,3,29). Ayrıca 

engelli bireylerin çevreyle bütünleĢebilmesinde, kolaylık sağlayan en önemli etkenlerden biride 

engelli bireylere yönelik tutumlardır. Amerikalı psikoterapist Rhoda Olkin (1999)‘in de belirttiği 

gibi, her yerde engelliler ―önyargı, ayrımcılık ve damgalanmakla yüz yüze kalmaktadır‖(4,5,6). 

Çünkü ―engelli olmayan‖ çoğunluk tarafından ―geleneksel olarak küçük görülen, ekonomik 

kaynaklara ulaĢma imkânları çok sınırlı olan engellilerden ne medya ve sanat alanlarında, ne de 

makam ve güç sahibi siyasiler arasında onları temsil edecek fazla kimse yoktur. Kısacası, sosyal 

konum olarak da güçsüz olan engelliler yaĢamın tüm önemli olanaklarından yoksundurlar‖ (5,6). Bu 

nedenle, tüm yasal düzenleme ve mevzuata rağmen var olan bu ―toplumsal‖ dıĢlanmıĢlık algısı, 

engellilerin sosyal haklarının da ihlal edilmesine yol açmakta, onların eĢit bireyler olarak 

görülmelerine engel olmaktadır. Engellilik konusunda uzman Amerikalı yazar Rosemarie Garland 

Thomson, Olağandışı Bedenler adlı eserinde, engellileri toplumda ―aĢağı konumdaki talihsiz 

bireyler‖ olarak tanımlamaktadır. Yazara göre bu, sosyal kimlikleri önyargı ile damgalanmıĢ, 
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değersiz, kuĢku duyulan ve önemsenmeyen kiĢiler olarak görülen engelliler hakkındaki hâkim, 

yaygın ve korku çağrıĢtıran olumsuz algıdan kaynaklanmaktadır (5,6). 

 Tutum, bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu ya da olaya karĢı 

deneyim, motivasyon ve bilgilerine dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranıĢsal bir 

tepki ön eğilimidir (7,8,9). Bir baĢka tanıma göre ise tutum öğrenmeyle kazanılan, bireyin 

davranıĢlarına yön veren, karar verme sürecinde yanlılığa neden olan bir olgu olduğu ifade 

edilmektedir. KiĢi canlı veya cansız bir Ģey için tutumu olumlu ise onunla ilgili alacağı veya 

vereceği kararlar olumlu olma olasılığı, eğer tutumu olumsuz ise onunla ilgili kararının olumsuz 

olma olasılığı vardır (8,10,11,12,29). Birçok araĢtırma özel gereksinimli olan öğrencilere yönelik 

kaynaĢtırma uygulamasındaki baĢarının en önemli belirleyicisinin öğretmen tutumları olduğunu 

vurgulamaktadır (13,14,15,16,29).  

Eğitimin niteliğini arttırmada birçok etmen yol oynar, Bu etmenlerden biride öğretmen tutumlarıdır. 

Eğitime hizmet veren kiĢilerin tutumları, eğitim alan grubun geliĢimi ve yönlendirilmesi açısından 

önemlidir. Öğretmenlerin mesleklerinin gereğini yerine getirebilmeleri için öğretmen yetiĢtirme 

programlarında olumlu tutumun geliĢtirebilmesi önem taĢımakla birlikte, olumlu tutumların 

adaylara kazandırılması güçtür ve oldukça karmaĢık bir süreç içermektedir. 

YurtdıĢında beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin engelli çocuklara yönelik tutumlarını belirlemek 

amacıyla geliĢtirilmiĢ ölçekler bulunmasına rağmen (17,18,19,20,21,22,26), Türk toplumu üzerinde 

Beden eğitimi öğretmenlerinin ya da öğretmen adaylarının özel gereksinimli öğrencilere öğretmeye 

yönelik tutumları ile ilgili çalıĢmalar oldukça az sayıdadır (23,24,25,26,27,28,29).Türkiye‘de beden 

eğitimi öğretmenlerinin ZEÇ‘ a yönelik tutumları üzerindeki ilk çalıĢma Özer ve ark. (2006) 

tarafından Antalya‘da ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Özer ve arkadaĢları (2012) tarafından gerçekleĢtirilmiĢ diğer kapsamlı bir çalıĢma ise, tüm ülkeyi 

temsil eden bir örneklem grubu üzerinde ve ilköğretim okullarında görev yapan beden eğitimi 

öğretmenlerine uyarlanmıĢtır (akt:Süngü ve Özer 2012). 

Yöntem 

AraĢtırmanın evrenini Malatya Ġnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinde 2018-2019 eğitim 

öğretim yılında eğitim gören Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESÖ) ve Engellilerde Egzersiz 

ve Spor Öğretmenliği (EESÖ) bölümünde eğitim gören toplam 200 (BESÖ=100, EESÖ=100) 

öğrenci oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada Süngü B. (2012)  tarafından geliĢtirilen ―Zihinsel Engelli 

Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği  (ZEÇTÖ)‖  kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket 

programı kullanılmıĢ, ölçeklerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde t-testi, tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) ve birimler arası farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak 

amacıyla da Tukey HSD testinden yararlanılmıĢ ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıĢtır. 

Bulgular 

 Evet Hayır 

f % f % 

Zihinsel engelli olan bir yakınınız ya 

da tanıdığınız var mı? 

Engellilerde Egzersiz ve Spor 

Öğretmenliği 

61 30.5 39 19.5 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 34 17 66 33 

Toplam 95 47.5 105 52.5 

ZEÇ'larla çalıĢma deneyiminiz oldu 

mu? 

Engellilerde Egzersiz ve Spor 

Öğretmenliği 

67 33.5 33 16.5 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 14 7 86 43 

Toplam 81 40.5 119 59.5 

ZEÇ'larla ilgili bir ders aldınız mı? Engellilerde Egzersiz ve Spor 

Öğretmenliği 

64 32 36 18 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 24 12 76 38 

Toplam 88 44 112 56 
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Bir özel eğitim okulunda yada özel 

eğitim sınıfında ZEÇ'larla çalıĢmak 

ister misiniz? 

Engellilerde Egzersiz ve Spor 

Öğretmenliği 

86 43 14 7 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 75 37.5 25 12.5 

Toplam  161 80.5 39 19.5 

Yukarıdaki tabloya bakıldığında: 

―Zihinsel engelli olan bir yakınınız ya da tanıdığınız var mı?‖ sorusuna, Engellilerde Egzersiz 

Ve Spor Öğretmenliği bölümü okuyan öğrencilerin yarıdan fazlası ―evet‖ cevabı verirken, Beden 

Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği bölümü okuyan öğrencilerin ise yarıdan fazlasının hayır cevabı 

verdiği görülmektedir. 

―ZEÇ’larla çalıĢma deneyiminiz oldu mu?‖ sorusuna Engellilerde Egzersiz ve Spor Öğretmenliği 

bölümü okuyan öğrencilerin yarıdan fazlası ―evet‖ cevabı verirken, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği bölümü okuyan öğrencilerin ise tamamına yakınının ―hayır‖ cevabını verdiği 

görülmektedir. 

―ZEÇ’larla ilgili bir ders aldınız mı?‖ sorusuna Engellilerde Egzersiz ve Spor Öğretmenliği 

bölümü okuyan öğrencilerin yarıdan fazlası ―evet‖ cevabı verirken, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği bölümü okuyan öğrencilerin ise büyük çoğunluğu ―hayır‖ cevabını verdiği 

görülmektedir. 

―Bir özel eğitim okulunda ya da özel eğitim sınıfında ZEÇ’larla çalıĢmak ister misiniz?‖ 

sorusuna her iki bölümü okuyan öğrenciler çoğunluk olarak ―evet‖ cevabı verdiği görülmektedir. 

Tablo 1. Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeğinin Alt Faktörler ve Cinsiyete Göre 

T- Testi 

  Sonucu 

 Cinsiyet N X SS t P 

Yarar 

(Faktör 1) 

Erkek 102 36,725 8,700 -1,171 ,243 

Kadın 98 37,949 5,710 

Duygular 

(Faktör 2) 

Erkek 102 10,764 2,482 -2,251 ,025 

Kadın 98 11,489 2,042 

Destekler 

(Faktör 3) 

Erkek 102 12,049 2,966 -1,237 ,217 

Kadın 98 12,530 2,508 

Kabul 

(Faktör 4) 

Erkek 102 13,686 3,412 ,549 ,584 

Kadın 98 13,438 2,935 

Korku 

(Faktör 5) 

Erkek 102 5,460 2,241 ,247 ,805 

Kadın 98 5,387 1,919 

Genel Toplam 
Erkek 102 78,686 14,129 -1,219 ,225 

Kadın 98 80,795 9,872 

Anlamlılık düzeyi p<0.05 

Yukarıdaki tabloda Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutum ölçeğinin cinsiyetlere göre 

farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan t testi sonucu Duygular (faktör 2) anlamlı bir 

farklılık çıkarken  (p=0,25), diğer faktörler ve Genel toplamda anlamlı bir faklılık çıkmamıĢtır. 

Duygular faktörü bölümünde çıkan farklılığa göre kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha 

olumlu bir tutum sergiledikleri görülmüĢtür. 

Tablo 2. Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeğinin Alt Faktörler ve Bölümlere 

Göre T- Testi 

  Sonucu 

 Bölüm N X SS T P 

Yarar 

(Faktör 1) 

Engellilerde Egzersiz ve Spor 

Öğretmenliği 

100 37,320 6,873 -,010 ,992 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 100 37,330 7,917 

Duygular Engellilerde Egzersiz ve Spor 100 11,560 2,207 2,749 ,007 
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(Faktör 2) Öğretmenliği 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 100 10,680 2,317 

Destekler 

(Faktör 3) 

Engellilerde Egzersiz ve Spor 

Öğretmenliği 

100 12,430 2,438 ,743 ,458 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 100 12,140 3,045 

Kabul 

(Faktör 4) 

Engellilerde Egzersiz ve Spor 

Öğretmenliği 

100 13,430 3,272 -,599 ,550 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 100 13,700 3,099 

Korku 

(Faktör 5) 

Engellilerde Egzersiz ve Spor 

Öğretmenliği 

100 5,580 2,184 1,052 ,294 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 100 5,270 1,978 

Genel 

Toplam 

Engellilerde Egzersiz ve Spor 

Öğretmenliği 

100 80,320 11,605 ,692 ,490 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 100 79,120 12,884 

Anlamlılık düzeyi p<0.05 

Yukarıdaki tabloda Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutum ölçeğinin cinsiyetlere göre 

farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan t testi sonucu Duygular (faktör 2) anlamlı bir 

farklılık çıkarken  (p=0,07), diğer faktörler ve Genel toplamda anlamlı bir faklılık çıkmamıĢtır. 

Duygular faktörü bölümünde çıkan farklılığa göre Engellilerde Egzersiz ve Spor Öğretmenliği 

bölümü okuyan öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencilere göre daha 

olumlu bir tutum sergiledikleri görülmüĢtür. 

Tablo 3. Engellilerde Egzersiz ve Spor Öğretmenliği Bölümü Zihinsel Engelli Çocuklara 

Yönelik Tutum  

Ölçeğinin Alt Faktörler ve Sınıflara Göre ANOVA Testi Sonucu 

 
N X SS F P 

Tukey HSD Sonucu 

Faklılık Çıkan gruplar 

       

Yarar 

(Faktör 1) 

Eng 1.Sınıf 22 40,454 4,239 

4,410 ,006 

Eng 1.Sınıf – Eng 3.Sınıf 

Eng 1.Sınıf – Eng 4.Sınıf Eng 2.Sınıf 18 39,944 7,157 

Eng 3.Sınıf 30 35,533 6,896 

Eng 4.Sınıf 30 35,233 7,151 

Total 100 37,320 6,873 

Duygular 

(Faktör 2) 

Eng 1.Sınıf 22 11,590 1,680 

1,233 ,302 

 

Eng 2.Sınıf 18 12,222 2,486 

Eng 3.Sınıf 30 11,700 2,365 

Eng 4.Sınıf 30 11,000 2,181 

Total 100 11,560 2,207 

Destekler 

(Faktör 3) 

Eng 1.Sınıf 22 13,136 2,799 

1,631 ,187 

 

Eng 2.Sınıf 18 12,722 2,718 

Eng 3.Sınıf 30 12,466 2,012 

Eng 4.Sınıf 30 11,700 2,291 

Total 100 12,430 2,438 

Kabul 

(Faktör 4) 

Eng 1.Sınıf 22 14,863 3,075 

2,106 ,105 

 

Eng 2.Sınıf 18 13,277 4,308 

Eng 3.Sınıf 30 13,266 2,377 

Eng 4.Sınıf 30 12,633 3,306 

Total 100 13,430 3,272 

Korku 

(Faktör 5) 

Eng 1.Sınıf 22 5,318 2,337 

,224 ,879 

 

Eng 2.Sınıf 18 5,666 2,351 

Eng 3.Sınıf 30 5,500 2,145 

Eng 4.Sınıf 30 5,800 2,091 

Total 100 5,580 2,184 

Genel 

Toplam 

Eng 1.Sınıf 22 85,363 9,157 
3,610 ,016 Eng 1.Sınıf – Eng 4.Sınıf 

Eng 2.Sınıf 18 83,833 12,622 
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Eng 3.Sınıf 30 78,466 11,270 

Eng 4.Sınıf 30 76,366 11,487 

Total 100 80,320 11,605 

 Anlamlılık düzeyi p<0.05 

Engellilerde Egzersiz ve Spor Öğretmenliği bölümü okuyan öğrencilerinin sınıflarına göre farklılık 

olup olmadığını analiz etmek için yapılan post-hock testi sonucunda Yarar (faktör 1) ve Genel 

Toplamda sınıflar arası farklılık tespit edilmiĢtir (p=0,006; p=0,016). Yarar faktöründe 1. Sınıf ile 3. 

Sınıf öğrencileri ve 1. Sınıf ile 4. Sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık çıkmıĢtır. Çıkan bu 

farklılığa göre, 1. Sınıf öğrencilerinin 4. Sınıf öğrencilerine göre daha olumlu bir tutum 

sergiledikleri görülmüĢtür. Genel Toplamda 1.sınıf ile 4. Sınıf öğrencileri arasında farklılık 

çıkmıĢtır. Çıkan bu farklılığa göre, 1. Sınıf öğrencilerinin 4. Sınıf öğrencilerine göre daha olumlu 

bir tutum sergiledikleri görülmüĢtür. 

Tablo 4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik 

Tutum  

Ölçeğinin Alt Faktörler ve Sınıflara Göre ANOVA Testi Sonucu 

 
N X SS F P 

Tukey HSD Sonucu 

Faklılık Çıkan gruplar 

Yarar 

(Faktör 1) 

Öğr. 1.Sınıf 20 33,100 13,266 

2,520 ,063 

 

Öğr. 2.Sınıf 20 38,200 5,463 

Öğr. 3.Sınıf 30 38,166 4,299 

Öğr. 4.Sınıf 30 38,733 6,710 

Total 100 37,330 7,917 

Duygular 

(Faktör 2) 

Öğr. 1.Sınıf 20 9,250 2,899 

5,838 ,001 
Öğr. 1.Sınıf - Öğr. 2.Sınıf 

Öğr. 1.Sınıf - Öğr. 4.Sınıf 

Öğr. 2.Sınıf 20 11,100 1,889 

Öğr. 3.Sınıf 30 10,300 2,070 

Öğr. 4.Sınıf 30 11,733 1,837 

Total 100 10,680 2,317 

Destekler 

(Faktör 3) 

Öğr. 1.Sınıf 20 11,200 3,764 

1,071 ,365 

 

Öğr. 2.Sınıf 20 12,050 2,964 

Öğr. 3.Sınıf 30 12,200 2,975 

Öğr. 4.Sınıf 30 12,766 2,595 

Total 100 12,140 3,045 

Kabul 

(Faktör 4) 

Öğr. 1.Sınıf 20 13,100 3,740 

2,005 ,118 

 

Öğr. 2.Sınıf 20 13,750 3,242 

Öğr. 3.Sınıf 30 13,000 2,947 

Öğr. 4.Sınıf 30 14,766 2,473 

Total 100 13,700 3,099 

Korku 

(Faktör 5) 

Öğr. 1.Sınıf 20 5,100 2,314 

1,117 ,346 

 

Öğr. 2.Sınıf 20 5,400 1,875 

Öğr. 3.Sınıf 30 4,833 1,931 

Öğr. 4.Sınıf 30 5,733 1,837 

Total 100 5,270 1,978 

Genel 

Toplam 

Öğr. 1.Sınıf 20 71,750 19,094 

3,873 ,012 Öğr. 1.Sınıf - Öğr. 4.Sınıf 

Öğr. 2.Sınıf 20 80,000 9,880 

Öğr. 3.Sınıf 30 78,500 9,590 

Öğr. 4.Sınıf 30 83,733 10,520 

Total 100 79,120 12,884 

 Anlamlılık düzeyi p<0.05 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü okuyan öğrencilerin sınıflara göre farklılıklarının olup 

olmadığını analiz etmek için yapılan post-hock testi sonucunda Duygular (faktör 2) ve Genel 

Toplamda sınıflar arası farklılık tespit edilmiĢtir (p=0,001; p=0,012). Duygular faktöründe 1. Sınıf 

ile 2. Sınıf ve 1. Sınıf ile 4. Sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık çıkmıĢtır. Çıkan bu 
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farklılığa göre, 1. Sınıf öğrencilerinin 2. ve 4. Sınıf öğrencilerine göre daha olumlu bir tutum 

sergiledikleri görülmüĢtür. 

Tablo 5. Engellilerde Egzersiz ve Spor Öğretmenliği ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü  

Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeğinin Alt Faktörler ve Sınıflara Göre ANOVA 

Testi Sonucu. 

 
N X SS F P 

Tukey HSD Sonucu 

Faklılık Çıkan gruplar 
 

 

Yarar 

(Faktör 1) 

Eng 1.Sınıf 22 40,454 4,239 

2,835 ,008 
Eng 1.Sınıf – Öğr. 

1.Sınıf 

  

Eng 2.Sınıf 18 39,944 7,157   

Eng 3.Sınıf 30 35,533 6,896   

Eng 4.Sınıf 30 35,233 7,151   

Öğr. 1.Sınıf 20 33,100 13,266   

Öğr. 2.Sınıf 20 38,200 5,463   

Öğr. 3.Sınıf 30 38,166 4,299   

Öğr. 4.Sınıf 30 38,733 6,710   

Total 200 37,325 7,395   

Duygular 

(Faktör 2) 

Eng 1.Sınıf 22 11,590 1,680 

4,159 ,000 

Eng 1.Sınıf – Öğr. 

1.Sınıf 

Eng 2.Sınıf – Öğr. 

1.Sınıf 

Eng 3.Sınıf – Öğr. 

1.Sınıf 

Öğr. 1.Sınıf – Öğr. 

4.Sınıf 

 

  

Eng 2.Sınıf 18 12,222 2,486   

Eng 3.Sınıf 30 11,700 2,365   

Eng 4.Sınıf 30 11,000 2,181   

Öğr. 1.Sınıf 20 9,250 2,899   

Öğr. 2.Sınıf 20 11,100 1,889   

Öğr. 3.Sınıf 30 10,300 2,070   

Öğr. 4.Sınıf 30 11,733 1,837   

Total 200 11,120 2,300   

Destekler 

(Faktör 3) 

Eng 1.Sınıf 22 13,136 2,799 

1,183 ,314  

  

Eng 2.Sınıf 18 12,722 2,718   

Eng 3.Sınıf 30 12,466 2,012   

Eng 4.Sınıf 30 11,700 2,291   

Öğr. 1.Sınıf 20 11,200 3,764   

Öğr. 2.Sınıf 20 12,050 2,964   

Öğr. 3.Sınıf 30 12,200 2,975   

Öğr. 4.Sınıf 30 12,766 2,595   

Total 200 12,285 2,755   

Kabul 

(Faktör 4) 

Eng 1.Sınıf 22 14,863 3,075 

1,817 ,086  

  

Eng 2.Sınıf 18 13,277 4,308   

Eng 3.Sınıf 30 13,266 2,377   

Eng 4.Sınıf 30 12,633 3,306   

Öğr. 1.Sınıf 20 13,100 3,740   

Öğr. 2.Sınıf 20 13,750 3,242   

Öğr. 3.Sınıf 30 13,000 2,947   

Öğr. 4.Sınıf 30 14,766 2,473   

Total 200 13,565 3,182   

Korku 

(Faktör 5) 

Eng 1.Sınıf 22 5,318 2,337 

,688 682  

  

Eng 2.Sınıf 18 5,666 2,351   

Eng 3.Sınıf 30 5,500 2,145   

Eng 4.Sınıf 30 5,800 2,091   

Öğr. 1.Sınıf 20 5,100 2,314   

Öğr. 2.Sınıf 20 5,400 1,875   

Öğr. 3.Sınıf 30 4,833 1,931   

Öğr. 4.Sınıf 30 5,733 1,837   

Total 200 5,425 2,084 
 

Genel 

Toplam 

Eng 1.Sınıf 22 85,363 9,157 
3,295 ,002 

Eng 1.Sınıf – Öğr. 

1.Sınıf 
 

Eng 2.Sınıf 18 83,833 12,622 
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Eng 3.Sınıf 30 78,466 11,270 Eng 2.Sınıf – Öğr. 

1.Sınıf 

Öğr. 1.Sınıf – Öğr. 

4.Sınıf 

 

 
Eng 4.Sınıf 30 76,366 11,487 

 
Öğr. 1.Sınıf 20 71,750 19,094 

 
Öğr. 2.Sınıf 20 80,000 9,880 

 
Öğr. 3.Sınıf 30 78,500 9,590 

 
Öğr. 4.Sınıf 30 83,733 10,520 

 
Total 200 79,720 12,245 

 
 Anlamlılık düzeyi p<0.05 

Engellilerde Egzersiz ve Spor öğretmenliği ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü okuyan 

öğrencilerin sınıflara göre farklılıklarının olup olmadığını analiz etmek için yapılan post-hock testi 

sonucunda, Yarar (faktör 1),  Duygular (faktör 2) ve Genel Toplamda anlamlı bir farklılık tespit 

edilmiĢtir (p=0,008; p=0,000; p =0,002). Yarar faktöründe Engelliler 1. Sınıf ile Öğretmenlik 1. 

Sınıf öğrencileri arasında farklılık çıkmıĢtır. Çıkan bu farklılığa göre Engelliler 1. Sınıf 

öğrencilerinin Öğretmenlik 1. Sınıf öğrencilerine göre daha olumlu bir tutum sergiledikleri 

görülmüĢtür. Duygular faktöründe Engelliler 1.sınıf ile Öğretmenlik 1. Sınıf, Engelliler 2. Sınıf ile 

Öğretmenlik 1. Sınıf, Engelliler 3. Sınıf ile Öğretmenlik 1. Sınıf ve Öğretmenlik 1. Sınıf ile 

öğretmenlik 4. Sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık çıkmıĢtır. Çıkan bu farklılığa göre 

Engelliler 2. Sınıf öğrencilerinin diğer gruplara göre daha olumlu tutum sergiledikleri görülmüĢtür. 

Genel Toplamda Engelliler 1. Sınıf ile Öğretmenlik 1.sınıf, Engelliler 2. Sınıf ile Öğretmenlik 

1.sınıf ve Öğretmenlik 1. Sınıf ile Öğretmenlik 4. Sınıf öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık 

çıkmıĢtır. Çıkan bu farklılığa göre Engelliler 1. Sınıf öğrencilerinin diğer gruplara göre daha olumlu 

bir tutum sergiledikleri görülmüĢtür. 

Sonuç ve TartıĢma 

AraĢtırmanın sonuçlarına göre, EESÖ bölümü okuyan öğrencilerin yarıdan fazlasının engelli bir 

yakını ya da tanıdığı olduğunu, zihinsel engelli bireyle çalıĢma deneyiminin olduğunu, zihinsel 

engellilerle ilgili bir ders aldığını ve EESÖ ve BESÖ okuyan öğrencilerin yardan fazlası bir özel 

eğitim okulunda ya da özel eğitim sınıfında zihinsel engelli çocuklarla (ZEÇ) çalıĢmak istedikleri 

cevabını vermiĢtir. Bu durum daha önce yapılmıĢ olan, algılanmıĢ yeterlikleri fazla olan 

öğretmenlerin tutum puanlarının algılanmıĢ yeterlikleri düĢük olanlardan yüksek bulunduğunu 

bildiren birçok çalıĢma da bulunmaktadır (17,18,30-32,55). Bu çalıĢmalar bizim bulgularımızı 

desteklemektedir. 

ZEÇÖ analizi sonucunda Yarar(faktör 1)‘da çıkan farklılıklara göre kadın öğrencilerin ZEÇ‘lara 

erkek öğrencilere göre daha olumlu tutum içerisinde olduğu, bazı araĢtırmalarda bu bulgulara zıt 

olarak, kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlerden daha olumlu tutuma sahip olduğu sonucu elde 

edilmiĢtir (33,34,35,36). Slininger ve ark. (2000)‘nın çalıĢmasındaki bulgular,  kadınların 

tutumlarının erkeklerin tutumlarından daha pozitif olduğunu göstermiĢ fakat araĢtırmacılar bu 

değiĢiklikleri küçük ve etki büyüklüğüne göre anlamsız olarak ifade etmiĢlerdir (37,38). Bu yönden 

çalıĢmamızı destekler niteliktedir. Ayrıca Yarar(faktör 1) haricinde diger faktörler ve genel 

toplamda anlamlı farklılık çıkmamıĢtır. Daha önce yapılan araĢtırmalarda cinsiyetin engelli 

bireylere yönelik tutum üzerinde etkili olmadığı araĢtırmalarda bulunmaktadır da (17-19, 25,33,39-

41). 

Öğrenim görülen bölümlere göre ZEÇÖ‘nün analizi sonucunda, EESÖ bölümü okuyan öğrencilerin 

ZEÇ‘lara BESÖ bölümü okuyan öğrencilere daha olumlu tutum sergiledikleri, bu durumun EESÖ 

bölümü okuyan öğrencilerin engelliler ile ilgili daha fazla ders görmesi, engelli bireylerle daha 

yakından ilgilenmeleri sonucunda özgüven kazanmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Ayrıca 

yapılan araĢtırmalarda öğretmenlerin engellilerle ilgili aldıkları eğitimin miktarı ile öğretmenlerin 

özel gereksinimli bireylere yönelik tutumları arasında olumlu bir iliĢki olduğunu bildiren 

çalıĢmalarda bu olasılığı güçlendirmekte (14,42-49) ve bizim çalıĢmamızı destekler niteliktedir. 
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EESÖ kendi içinde EESÖ 1. Sınıf öğrencilerin ZEÇ‘lara diğer EESÖ sınıflarına göre daha olumlu 

tutum sergiledikleri tespit edilmiĢtir. EESÖ bölümü 1. Sınıf öğrencilerin tutumlarının fazla 

olmasının sebebi olarak sınıflarında engelli bir öğrencinin bulunmasından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. Özer ve ark. (2013) tarafından yapılan çalıĢmada, sınıfında engelli bir öğrenciye 

sahip olmanın tutum üzerinde etkili bir faktör olmadığının bildirilmesine (25) karĢılık çalıĢmalar, 

kaynaĢtırmaya yönelik olumlu tutum geliĢtirmek için özel gereksinimli çocuklarla deneyim ve 

sosyal temasın önemini doğrulamakta ve öğretmen eğitimi için gerekliliğini vurgulamaktadır 

(13,42,47,50). Öğretmenlik mesleğine hazırlanma sürecinin önemli bir parçasını oluĢturan EBES 

uygulamaları öğretmen tutum ve davranıĢlarını geliĢtirmek için BEÖ adayları ve engelli öğrenciler 

arasında gerçek deneyimlerin kurulmasını olanaklı kılan temas kuramına dayanmaktadır (51). Bu 

durum bizim çalıĢmamızı destekler niteliktedir. 

BESÖ kendi içinde, BESÖ 1.sınıf öğrencilerin ZEÇ‘lara diğer BESÖ sınıflarına göre daha olumlu 

tutum sergiledikleri tespit edilmiĢtir. 1. Sınıf öğrencilerinin diğer BESÖ sınıflarına göre daha 

olumlu tutum sergilemesinin,  

 Her iki sınıf birlikte değerlendirildiğinde ise faktör 2‘de EESÖ 2. Sınıf öğrencilerinin, faktör 1 ve 

genel toplamda EESÖ 1. Sınıf öğrencilerin ZEÇ‘lara diğer sınıflara göre daha olumlu tutum 

sergiledikleri araĢtırmalarımız sonucunda tespit edilmiĢtir. BaĢarılı deneyimlere sahip öğretmen 

kendi yetenek ve becerileriyle ilgili olarak daha fazla kendine güven duygusu geliĢtirirler. Bunun 

bir sonucu olarak daha etkili ve verimli olabilmek için kendilerini geliĢtirme yolunda arayıĢlar 

içinde olurlar ve bunun için daha çok çaba gösterirler (52) denilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda EESÖ 

bölümü okuyan öğrencilerin diğer EESÖ bölümü ve BESÖ okuyan öğrencilere göre olumlu tutum 

sergilemesinin daha önce yapılan çalıĢmalarla da tutarlı olarak, engelli tanıdığı olan BEÖ‘nin (25) 

ve sınıfında engelli öğrencisi olan BE öğretmenlerinin (18,55) daha olumlu tutuma sahip olduklarını 

göstermiĢtir. Önceki kaynaĢtırma deneyimlerinin genel eğitimde (48) ve beden eğitiminde 

(18,30,31,40,52,54,55) öğretmen tutumları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu birçok 

çalıĢmanın (18,19,30,55) sonuçları ile de desteklenmektedir. 
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TÜRKĠYE’DE 1995-2018 YILLARI ARASINDA GÖRME ENGELLĠLER VE SPOR ĠLE 

ĠLGĠLĠ YAPILAN LĠSANSÜSTÜ ÇALIġMALARIN BAZI DEĞĠġKENLERE GÖRE 

ĠNCELENMESĠ 

 

Nurettin KONAR*                                              Alperen ġANAL * 

 

Özet 

ÇalıĢmanın amacı; Türkiye‘de 1995-2018 yılları arasında Görme Engelliler ve Spor ile ilgili yapılan 

lisansüstü çalıĢmaların bazı değiĢkenlere göre incelenmesidir.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal 

tez Merkezi tarafından ―Görme Engelliler ve Spor‖ baĢlığı altında sınıflandırılan lisansüstü tezler 

çalıĢmamızın evrenini oluĢturmuĢtur. AraĢtırmamız nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman analizi 

yöntemiyle yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın istatistikî analizi, Excel paket programı kullanılarak frekans ve 

yüzde olarak yapılmıĢtır.Bu çalıĢma kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal tez Merkezi 

katalogunda ―Görme Engelliler ve Spor‖ baĢlığı altında internet üzerinde eriĢilebilen, 1995-2018 

yılları arasında 16 (%94.1) Yüksek Lisans, 1 (%5.9) Doktora olmak üzere toplam 17 tez 

incelenmiĢtir. Sonuç olarak, Görme Engelliler ve Spor ile ilgili Lisansüstü tezlerin 11‘i erkek, 6‘sı 

kadın araĢtırmacı tarafından hazırlanmıĢtır. Tezlerin %58.8(n=10)‘ini Doktor Öğretim Üyesi 

Hocaların danıĢmanlığında, yapılan lisansüstü tezlerin%76.5(n=13)‘ini Sağlık Bilimleri 

enstitüsünde, %82.4(n=14)‘ünün spor eğitimi alanında ve %52.9(n=9)‘unu 81-130 sayfa arası 

tezlerden oluĢtuğu araĢtırmalar sonucunda tespit edilmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: Görme engelliler, tez, yüksek lisans, doktora, spor 

Abstract 

The purpose of this study was made to investigate the postgraduate thesis about Visually 

Handicapped  and Sport according to some variables in Turkey between 1995-2018 years. The 

postgraduate theses classified under the heading of  Visually Handicapped and Sport by the 

Higher Education's National Thesis centre was created  our study. 

Our study was carried out with the document analysis method, one of the qualitative research 

methods. The statistical analysis of the study was performed for frequencies and percentages using 

the Excel package software. Within the scope of this study, a total of 17 theses, of which 16 

(%94.1) were at Masters level and 1 (%5.9) were at doctoral level, written between the years 1995-

2018 and accessible online under the heading of the Visually Handicapped and Sport in the 

catolugue of the Higher Education Board's National Thesis Centre, were examined. 

The postgraduate theses of related to Visually Handicapped and Sport was prepared by 11 males 

researcher and 6 female researcher. It was determined  that %58.8(n=10) of the theses were written 

under the supervision of Doctor Instructors, %76.5(n=13) of theses were done in graduate school of 

health sciences, %82.4(n=14) were done sport educational field and %52.9(n=9)were between 81-

130  pages in lenght. 

Keywords: Visually Handicapped, Thesis, Masters, Doctoral, Sport 

GiriĢ 

Bilgi, öğrenme, araĢtırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek ve kavrayıĢın tümü olarak 

tanımlanabilir. Bilim ise insanların kendilerini ve çevrelerindeki diğer varlıkları anlamak ve bu 

varlıkların birbirleri ile iliĢki ve etkileĢmelerini inceleyip oluĢan olayları açıklayabilmek için 

uyguladıkları yöntem ve teknikler ile günümüze kadar elde edip biriktirerek yeni kuĢaklara 

aktardıkları bilgilerin tümü olarak tanımlanabilir (1).  
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Üniversiteler, bir ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiĢtirmesinin yanı sıra, nitelikli 

bilimsel bilginin üretilmesindeki en önemli kurumlardandır (2). Üniversiteler bu tarz iĢlevleri yerine 

getirebilmek adına bazı programlar düzenlemektedirler. Yükseköğretim kurumlarında yürütülen 

programlar, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktoradan oluĢmaktadır. Yüksek lisans ve doktoranın 

birlikte sağladığı lisansüstü öğretim, lisans derecesi ya da diplomasını almıĢ olanlara, ilgi 

duydukları bir bilim dalında yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yaparak uzmanlaĢma imkânı 

sağlamak üzere düzenlenen eğitim olarak tanımlanabilir (3).  

Yüksek lisans ve doktora programlarının amaçlarına bakıldığında, kiĢilere bilimsel araĢtırma 

yapabilmeyi, olayları daha geniĢ ve derinlemesine irdeleyerek hipotez kurmayı, bilime yenilik 

getirmeyi ve ülke için özgün çalıĢmalar ortaya çıkarılması hedeflenmektedir (4). 

Bilgilerin büyük bir kısmı ise araĢtırmalar yoluyla elde edilir (5). Gerçekleri keĢfetmeyi veya 

kanıtlamayı üstlenmiĢ dikkatli, sistematik, sabırlı çalıĢma ve incelemeler manasına gelen (6) 

araĢtırma, insanın bilgide, teknolojide ilerleme, geliĢmeyi sağlama, çevresini tanıma ve ondan iyi 

Ģekilde yararlanabilme ve sorunlarına ve çözüm bulma amacıyla baĢvuracağı önemli bir süreçtir (7). 

Spor, geçmiĢten günümüze hep kademeli olarak ilerlemektedir. Yeni araĢtırmalar sonucu geliĢtirilen 

yöntem, teknikler ile spor ve spor branĢları kendilerini sürekli yenilemektedir. Bu yenilik ve 

değiĢimler ile engelliler sporunu olumlu etkilemiĢtir. 1980-1990‘a kadar Gençlik Spor ve Genel 

Müdürlüğü Spor Eğitimi Daire BaĢkanlığı tarafından değiĢik engel grupları için spor aktiviteleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 1990 yılında Engelliler Spor Federasyonu kurularak, engelliler için spor 

aktivitelerini ilgili Spor Federasyonlarının antrenör, hakem, araç-gereç ve spor alanlarını kullanarak 

organize etmiĢtir. 

Görme engelliler sporunun geliĢimi jimnastik fikrinin ortaya çıkması ile çok yakından iliĢkilidir. 

19.yy Jahn ve Frisen‘in baĢlattığı jimnastik harekâtı ile farkında olunmayan görme engelliler 

sporunun temleri atılmıĢtır. 2. Dünya savaĢı sonrası yapılan yarıĢmalar ile görme engelli bireylere 

hareket imkanı sağlanmıĢ ve bu bireylerin topluma entegrasyonunda ve oryantasyon problemlerinin 

ortadan kaldırılmasında önemli bir geliĢme sağlamıĢtır. Ayrıca görme engelliler sporunda hareket 

duyarlılığın desteklenmesi, dokunma, maharet ve titreĢim duyarlılığını, eksik olan görsel etki ve 

izlenimin telafisi özel hedef ve görevler arasında gösterilmiĢtir (8,9). 

Yöntem 

AraĢtırmamızda nitel araĢtırma yöntemlerinden olan doküman analizi tekniği kullanılmıĢtır. 

Doküman incelemesi, araĢtırılması hedeflenen olgu ve olaylar hakkında yazılı bilgilerin analizini 

içerir (10).Dokuman analizi, nitel araĢtırmalarda sıklıkla kullanılan tekniklerdendir (11). AraĢtırma 

verilerinin elde edilmesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezinin ―Görme 

Engelliler ve Spor‖ baĢlığı altında 1995- Haziran 2018 yılları arasında yer alan ve eriĢime açık olan 

17 tez (yüksek lisans%94.1; n=16, doktora %5.9; n=1) incelenmiĢtir. Daha sonra incelenen bu tezler 

belirlenen bazı değiĢkenlere göre Excel paket programında yüzde ve frekans hesapları yapılarak 

analiz edilmiĢtir 

Bulgular 

Tablo 1. 1995-2018 Yılları Arası Görme Engelli Ve Spor Alanında YapılmıĢ Olan Lisansüstü 

Tezlerin Derece Ve  

Yıllara Göre Dağılımı. 

 1995-

1999 

arası 

2000-

2004 

arası 

2005-

2009 

arası 

2010-

2014 

arası 

2015-

2018 

arası 

TOPLAM 

Yüksek Lisans f 0 0 4 7 5 16 
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% 0 0 23.5 41.2 29.4 94.1 

Doktora f 0 1 0 0 0 1 

% 0 5.9 0 0 0 5.9 

Genel Toplam                

 

f 

% 

0 

0 

1 

5.9 

4 

23.5 

7 

41.2 

5 

29.4 

17 

100 

 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi, 1995-2018 yılları arasında yapılan lisansüstü tezlerin %94.1‘ini yüksek 

lisans, %5.9‘unu doktora tezleri oluĢturmaktadır. Tabloya baktığımızda en fazla lisansüstü tezlerin7 

(%41.2) tez ile 2010-2014 yılları arasında yapıldığı görülmektedir. Ayrıca 2000-2004 yılları 

arasında 1(%5.9)lisansüstü tez yapılmıĢ. 1995-1999 Yılları arasında ise lisansüstü teze 

rastlanılmamıĢtır. 

Tablo 2. 1995-2018 Yılları Arası Görme Engelli Ve Spor Alanında YapılmıĢ Olan Lisansüstü 

Tezlerin Cinsiyete Ve  

Yıllara Göre Dağılımı 

 1995-

1999 

arası 

2000-

2004 

arası 

2005-

2009 

arası 

2010-

2014 

arası 

2015-

2018 

arası 

TOPLAM 

Erkek f 0 1 2 3 5 11 

% 0 5.9 11.7 17.6 29.4 64.7 

Kadın f 0 0 2 4 0 6 

% 0 0 11.7 23.5 0 35.3 

Genel Toplam 

 

f 

% 

0 

0 

1 

5.9 

4 

23.5 

7 

41.2 

5 

29.4 

17 

100 

 

Yukarıdaki tablodan anlaĢılacağı gibi, 1995-2018 yılları arasında yapılan lisansüstü tezlerin 

%64.7‘si erkek, %35.3‘ü ise kadınlar tarafından yazılmıĢtır. Tabloya baktığımızda en fazla 

lisansüstü tezlerin tamamına yakınının (%94.1) 2005-2018 yılları arasında olduğu görülmektedir.  

En fazla tezin ise 3 erkek, 4 kadın olmak üzere 7 tez ile 2010-2014 yılları arasında yapıldığı 

görülmektedir. 

Tablo3. 1995-2018 Yılları Arası Görme Engelli Ve Spor Alanında YapılmıĢ Olan Lisansüstü 

Tezlerin DanıĢman  

Hocalarının, Yıllara Ve Tez Derecesine Göre Dağılımı. 

 

DanıĢman 

1995-1999 

arası 

2000-2004 

arası 

2005-2009 

arası 

2010-2014 

arası 

2015-2018 

arası 

 

TOPLAM 

YL DR YL DR YL DR YL DR YL DR YL DR  

             

Profesör                      f 

                                   %                                    

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5.9 

0 

0 

1 

5.9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

11.7 

0 

0 

Doçent                        f 

                                   % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5.9 

1 

5.9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

17.6 

0 

0 

4 

23.5 

1 

5.9 

DoktorÖğretim      f 

     Üyesi                    % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

11.7 

0 

0 

6 

32.3 

0 

0 

2 

11.7 

0 

0 

10 

58.8 

0 

0 

Genel Toplam           f 

                                  % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5.9 

4 

23.5 

0 

0 

7 

41.2 

0 

0 

5 

29.4 

0 

0 

16 

94.1 

1 

5.9 
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Tablo 3‘de, 1995-2018 yılları arası hazırlanmıĢ 17 lisansüstü tezin 10(%58.8)‘u DoktorÖğretim 

Üyesi hocaların danıĢmanlığında hazırlanmıĢtır.  Ayrıca 2000-2004 yılları haricinde doktora 

çalıĢmasına rastlanılmamıĢtır. 

Tablo 4. 1995-2018 Yılları Arası Görme Engelli Ve Spor Alanında YapılmıĢ Olan Lisansüstü 

Tezlerin Sayfa  

Sayılarının, Yıllara Ve Tez Derecelerine Göre Dağılımı. 

 

Sayfa sayıları 

1995-1999 

arası 

2000-2004 

arası 

2005-2009 

arası 

2010-2014 

arası 

2015-2018 

arası 

 

TOPLAM 

YL DR YL DR YL DR YL DR YL DR YL DR  

             

0-80 sayfa arası          f 

                                   %                                    

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

17.6 

0 

0 

2 

11.7 

0 

0 

5 

29.4 

0 

0 

81-130 sayfa arası      f 

                                   % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

17.6 

0 

0 

3 

17.6 

0 

0 

3 

17.6 

0 

0 

9 

52.9 

0 

0 

131-180 sayfa arası    f 

                                   % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5.9 

0 

0 

1 

5.9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

11.7 

0 

0 

181-230 sayfa arası    f 

                                   % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5.9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5.9 

231 ve üstü sayfa        f 

                                   % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Genel Toplam            f 

                                   % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5.9 

4 

23.5 

0 

0 

7 

41.2 

0 

0 

5 

29.4 

0 

0 

16 

94.1 

1 

5.9 

 

Tablo 4‘de görüldüğü gibi, 1995-2018 yılları arasında yapılan lisansüstü tezlerin 9‘unu 81-130 

sayfa arası tezlerin oluĢturduğu görülmektedir. Ayrıca yapılan 17 lisansüstü tezlerin%64.6‘sını130 

sayfaya kadar olan tezlerin oluĢturduğu görülmektedir. Ayrıca tabloda 181-230 sayfa arası tezlere 

rastlanılmamıĢtır. 

 

Tablo 5. 1995-2018 Yılları Arası Görme  Engelli Ve Spor Alanında YapılmıĢ Olan Lisansüstü  

Tezlerin Enstitülerinin,  

Yıllara Ve Tez Derecelerine Göre Dağılımı. 

 

Enstitü 

1995-1999 

arası 

2000-2004 

arası 

2005-2009 

arası 

2010-2014 

arası 

2015-2018 

arası 

 

TOPLAM 

YL DR YL DR YL DR YL DR YL DR YL DR  

             

Sağlık Bilimleri          f 

                                   %                                    

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5.9 

3 

17.6 

0 

0 

5 

29.4 

0 

0 

 

4 

23.5 

0 

0 

12 

70.6 

1 

5.9 

Sosyal Bilimler          f 

                                   % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5.9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5.9 

0 

0 

2 

11.7 

0 

0 

Eğitim Bilimleri f 

                                   % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

11.7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

11.7 

0 

0 

Genel Toplam           f 

                                   % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5.9 

4 

23.5 

0 

0 

7 

41.2 

0 

0 

5 

29.4 

0 

0 

16 

94.1 

1 

5.9 

 

 Tablo 5‘de görüldüğü gibi, 1995-2018 yılları arası yapılan lisansüstü tezlerin enstitülerine 

göre dağılımına bakıldığında, lisansüstü tezlerin %76.5‘ini sağlık bilimleri enstitüsü 

oluĢturmaktadır. %11.7‘sini sosyal bilimler  ve %11.7‘sini eğitim bilimleri oluĢturmaktadır. 
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Tablo 6. 1995-2018 Yılları Arası Bedensel Engelli Ve Spor Alanında YapılmıĢ Olan 

Lisansüstü Tezlerin Bilimsel  

Alanlarının Yıllara ve Tez Derecelerine Göre Dağılımı. 

 

Bilimsel Alan 

1995-1999 

arası 

2000-2004 

arası 

2005-2009 

arası 

2010-2014 

arası 

2015-2018 

arası 

 

TOPLAM 

YL DR YL DR YL DR YL DR YL DR YL DR  

             

Hareket,Antrenman    f 

Bilimleri                       %                                    

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5.9 

0 

0 

1 

5.9 

0 

0 

2 

11.7 

0 

0 

Psiko-Sosyal Alan        f 

                                      % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5.9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5.9 

0 

0 

Spor Eğitimi Alanı      f 

                                      % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5.9 

4 

23.5 

0 

0 

5 

29.4 

0 

0 

4 

23.5 

0 

0 

13 

76.5 

1 

5.9 

Spor Sağlığı Alanı        f 

                                      % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Spor Yönetimi Alanı   f 

                                      % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Genel Toplam               f 

                                      % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5.9 

4 

23.5 

0 

0 

7 

41.2 

0 

0 

5 

29.4 

0 

0 

16 

94.1 

1 

5.9 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, 1995-2018 yılları arası yapılmıĢ olan lisansüstü tezlerin bilimsel 

alanlarının dağılımına bakıldığında, yapılan lisansüstü tezlerin tamamına yakınının Spor eğitim 

alanında (%82.4) yapıldığı, Spor sağlığı vespor yönetimi alanlarında ise lisansüstü tezlerin 

yapılmadığı görülmektedir. 

TartıĢma veSonuç 

Bu araĢtırma 1995-2018 yılları arasında yapılan görme engelliler ve spor alanındaki lisansüstü 

tezlerin çeĢitli değiĢkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda elde 

edilen bulgulara göre ulaĢılan sonuçlar ve bu sonuçlara yönelik öneriler aĢağıda sunulmuĢtur:  

Görme Engelliler ve Spor alanındaki 17 lisansüstü çalıĢmalar tez düzeyine göre incelendiğinde, 

yüksek lisans tez türünde ağırlıklı olarak çalıĢıldığı, doktora tez türündeki çalıĢmaların ise yüksek 

lisans tezlerine oranlara daha az çalıĢıldığı görülmektedir.Lisansüstü tezlerin düzeylerine göre 

dağılımına bu konuda yapılmıĢ birçok çalıĢmada da rastlanmaktadır (12-21,29). Yüksek Lisans 

tezlerinin doktora tezlerine göre fazla olmasında,  doktora eğitimine giriĢ koĢullarının ağırlığı, 

doktora eğitiminin maddi olarak, zaman olarak, psikolojik olarak yüksek lisans sürecine oranla daha 

zahmetli olmasından ayrıca enstitülerinin doktora kontenjanlarının yüksek lisans kontenjanlarına 

göre az olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Doktora tezlerinin yüksek lisans tezlerinden 

sayıca az olmasında bu faktörler etkili olabilir.  Bu yöndeki araĢtırmalar bizim çalıĢmamızı 

destekler niteliktedir (4,22,23,29).  

Ayrıca tezin yapıldığı tarih bakımından en fazla 7 tez çalıĢması ile 2010-2014 yılları arasında 

yapıldığı, 1995-1999 yılları arasında görme engelliler ve spor alanında lisansüstü çalıĢma 

görülmektedir.Literatürde bizim bulgularımızı destekleyen çalıĢmalar bulunmaktadır ( 2, 4, 20-

24,29). Tezlerin yıllar ilerledikçe sayısının artmasının sebebi olarak 1990‘lı yıllardan bu yana 

Türkiye‘de üniversitelerin ve enstitülerin sayısındaki artıĢtan dolayı kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. 

Yaptığımız araĢtırmada, tez hazırlayanların cinsiyetlerine göre dağılımına bakıldığında erkek 

araĢtırmacıların kadın araĢtırmacılara oranla fazla olduğu gözlemlenmiĢtir (%64.7 erkek, %35.3 

kadın). Benzer çalıĢmalar da bizim bulgularımızı destekleyen sonuçlar bulunmaktadır (2,19).  Aksi 

bulgulara rastladığımız çalıĢmalara da rastlanılmaktadır (21). Bunun sebebinin cinsiyetlere göre ilgi 

alanlarındaki farklılıklardan kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. 
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Görme Engelliler ve Spor alanında yapılan lisansüstü tezler danıĢman unvanları açısından 

incelendiğinde 10(%58.8) tez ile en çok Dr. Öğr. üyesi unvanındaki öğretim üyelerinin danıĢmanlık 

yaptığı görülmektedir. Literatürde bizim bulgularımızı destekleyen çalıĢmalar bulunmaktadır (2,19-

21,25,29). 

Lisansüstü tezlerin bilimsel alanlarına göre dağılımlarına bakıldığında %81,4‘ünün spor eğitimi 

alanında yapıldığı görülürken,spor sağlığı ve spor yönetimi alanlarında lisansüstü çalıĢmanın 

yapılmadığı görülmektedir. .Literatürde bizim bulgularımızı destekleyen çalıĢmalar bulunmaktadır 

(2,19,21,26). 

Lisansüstü tezlerin enstitülerine göre dağılımlarına bakıldığında %76.5‘inin sağlık bilimleri 

enstitüsünde hazırlanmıĢtır.Birçok araĢtırma sonucu bizim bulgularımızı destekler niteliktedir 

(2,19,27). 

Ġlgili çalıĢmalarda olduğu gibi, lisansüstü tezlerin sayfa sayılarına göre dağılımlarına bakıldığında 

%82.3‘ünün 130 sayfaya kadar olan tezler oluĢturmaktadır. Literatürde bizim bulgularımızı 

destekleyen çalıĢmalar bulunmaktadır (19,28). 

Öneriler  

Yukarıda tespit edilen sonuçlar doğrultusunda Ģu öneriler sunulabilir:   

-Görme Engelliler ve spor alanında yaptığımız çalıĢmayı egzersiz, hareketlilik, oyun, fiziksel 

aktivite ve beceri konuları ile çeĢitlendirerek daha geniĢ kapsamlı çalıĢmalar yapılabilir. 

-Görme Engelli bireylerin spor alanları dıĢında da daha aktif ve hareketli olabilmeleri için Görme 

Engellilerin ailelerinin hareketlilik, oyun ve sportif aktivitelere katılımı sağlanmalı. 

- Yapılacak olan yeni tezlerde alanlar ve yöntemler belirlenerek araĢtırmaların yönlendirilmesi 

yapılabilir. 

- Görme Engelliler ve Spor alanında yapılmıĢ tezlerin kaynakça bölümlerinin detaylı olarak 

incelendiği ayrıntılı bir çalıĢma yapılabilir. 

- Tezleri yürüten tez danıĢmanlarının unvanları, çalıĢma alanları ve  yönettikleri tezlerin niteliğiyle 

ilgili çalıĢmalar yapılabilir.  

- Bu tür araĢtırmalar araĢtırmacıların lisansüstü tez konularını belirlerken daha az yapılmıĢ araĢtırma 

alanları seçilerek diğer araĢtırma alanları ile eĢit dağılımları sağlanabilir. 

-Görme Engelliler ve Spor alanında yapılan lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımı 

incelenebilir ve karĢılaĢtırılabilir.   
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TÜRKĠYE’DE 1995-2018 YILLARI ARASINDA ĠġĠTME ENGELLĠLER VE SPOR ĠLE 

ĠLGĠLĠ YAPILAN LĠSANSÜSTÜ ÇALIġMALARIN BAZI DEĞĠġKENLERE GÖRE 

ĠNCELENMESĠ 

 

Nurettin KONAR*                                               Mehmet Emek KOCA* 

 

Özet 

Bu çalıĢma, Türkiye‘de 1995-2018 yılları arasında ĠĢitme Engelliler ve Spor ile ilgili yapılan 

lisansüstü tezlerin bazı değiĢkenlere göre incelenmesi amacıyla hazırlanmıĢtır.Yükseköğretim 

Kurulu (YÖK) Ulusal tez Merkezi tarafından ―ĠĢitme Engelliler ve Spor‖ baĢlığı altında 

sınıflandırılan lisansüstü tezler çalıĢmamızın evrenini oluĢturmuĢtur. AraĢtırmamız nitel araĢtırma 

yöntemlerinden doküman analizi yöntemiyle yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın istatistiki analizi, Excel paket 

programı kullanılarak frekans ve yüzde olarak yapılmıĢtır.Bu çalıĢma kapsamında, Yükseköğretim 

Kurulu (YÖK) Ulusal tez Merkezi katalogunda ―ĠĢitme Engelliler ve Spor‖ baĢlığı altında internet 

üzerinde eriĢilebilen, 1995-2018 yılları arasında 21 (%80.8) Yüksek Lisans, 5 (%19.2) Doktora 

olmak üzere toplam 26 tez incelenmiĢtir.ĠĢitme Engelliler ve Spor ile ilgili Lisansüstü tezlerin 18‘i 

erkek, 8‘i kadın araĢtırmacı tarafından hazırlanmıĢtır. Tezlerin %35.9(n=14)‘unu Doktor Öğretim 

Üyesi danıĢmanlığında, yapılan lisansüstü çalıĢmaların %38.5(n=10)‘i Sağlık Bilimleri 

enstitüsünde, %88.4(n=23)‘ü spor eğitimialanında ve %38.5(n=10)‘i 81-130 sayfa arası tezlerden 

oluĢtuğu araĢtırmalar sonucunda tespit edilmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: ĠĢitme engelliler, tez, yüksek lisans, doktora, spor 

Abstract 

The purpose of this study was made to investigate the postgraduate thesis about Hearing Impaired 

and Sport according to some variables in Turkey between 1995-2018 years. The postgraduate 

theses classified under the heading of  Hearing Impaired and Sport by the Higher Education's 

National Thesis centre was created  our study. 

Our study was carried out with the document analysis method, one of the qualitative research 

methods. The statistical analysis of the study was performed for frequencies and percentages using 

the Excel package software. Within the scope of this study, a total of 26 theses, of which 21 

(%80.8) were at Masters level and 5 (%19.2) were at doctoral level, written between the years 

1995-2018 and accessible online under the heading of the Hearing Impaired and Sport in the 

catolugue of the Higher Education Board's National Thesis Centre, were examined. 

The postgraduate theses of related to Hearing Impaired and Sport was prepared by 18 males 

researcher and 8 female researcher. It was determined  that %35.9(n=14) of the theses were written 

under the supervision of Doctor Instructors, %38.5(n=10) of theses were done in graduate school of 

health sciences, %88.4(n=23)were done sport educational field and %38.5(n=10) were between 81-

130  pages in lenght. 

Keywords: Hearing Impaired, Thesis, Masters, Doctoral, Sport 

GiriĢ 

Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl ‗Bilim Çağı‘ olarak tanımlanmaktadır. Buna bağlı olarak nitelikli, 

bilgili ve çağdaĢ insan yetiĢtirmede bilgi birikimi dolayısıyla eğitim ön plana çıkmaktadır(1). 

Üniversiteler, bir ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiĢtirmesinin yanı sıra, nitelikli 

bilimsel bilginin üretilmesindeki en önemli kurumlardandır (2).Üniversitelerin en önemli toplumsal 

iĢlevleri arasında, bilimsel araĢtırma yapmak, bilgi üretmek ve yeni buluĢların ortaya çıkarılması 
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gibi çalıĢmalarda yer almaktır (3). Bu düĢünceden yola çıkarak üniversitelerdeki lisansüstü eğitim 

çalıĢmaları, özellikle bilimsel bilgi üretimi açısından büyük önem taĢımaktadır (4). Lisansüstü 

eğitim, lisans derecesi almıĢ veya lisans diploması alan öğrencinin ilgi duyduğu bilim dalında 

yüksek lisans veya doktora öğrenimi yaparak uzmanlaĢma imkânı veren, alınabilecek en üst eğitim 

programı seviyesidir(3). Lisansüstü eğitim bilgi üretme ve yayma sürecinde çok önemli role sahiptir 

(5).  

Son yıllarda bilim ve teknolojide ki geliĢmelere paralel olarak sportif aktivitelerin insan hayatındaki 

önemi de giderek artmaktadır(1). Yeni araĢtırmalar sonucu geliĢtirilen yöntem, teknikler ile spor ve 

spor branĢları kendilerini sürekli yenilemektedir. Bu yenilik ve değiĢimler de engelliler sporunu 

olumlu etkilemiĢtir.  

Engelliler sporu ise, engellilerin ve engelliliğin tehdidi altında yaĢayan bireylerin rekreasyonel 

faaliyetlerden, yarıĢma sporuna kadar olan her türlü sportif aktiviteleri içine alır(7). Engelliler sporu 

bütünsel rehabilitasyon ve sosyal entegrasyon için önemli bir araçtır (6, 7). Engelliler sporunun en 

önemli amacı rehabilitasyon ve entegrasyonudur (7). Engelliler sporu engellilerin yaĢam kalitesini 

artırmaya yöneliktir. Engelliler sporunun en büyük hedefi, engellilerin kiĢiliğini pozitif yönde 

etkileyerek meslek ve sosyal hayatına önemli katkılarda bulunmaktır (8,9). Schüle yaptığı bir 

araĢtırmada; spor yapan engellilerin, spor yapmayan engellilere göre toplum hayatında daha iyi 

sosyal iliĢkiler içinde olduğunu vurgulamıĢtır (10).Yapılan çalıĢmalarda engelliler için Beden 

eğitimi ve spor uygulamalarının, çocuk ve gençler için eğlenceli, stresten uzak, sosyal etkileĢimi ve 

kiĢilik geliĢimini teĢvik eder tarzdan olması gerektiği vurgulanmaktadır (11). 

Okul öncesi dönemden baĢlayarak çocukluk dönemi boyunca sağlanan sportif etkinlik olanakları 

iĢitme engelli çocuklara dil ve sosyal becerileri edinmek için gerekli iletiĢim fırsatlarını 

sunacaktır(12). ĠĢitme engelli çocuklar böyle bir ortamda dili kullanma yollarına sahip olacak, 

yaĢıtlarını ve hareket ortamındaki yetiĢkinleri izleyerek hem fiziksel geliĢimlerini hem de sosyal 

alandaki becerilerini geliĢtirebileceklerdir (13). 

Yöntem 

Bu çalıĢmada, nitel araĢtırma yöntemlerinden olan doküman analizi tekniği kullanılmıĢtır. Doküman 

incelemesi, araĢtırılması hedeflenen olgu ve olaylar hakkında yazılı bilgilerin analizini içerir (14). 

Doküman analizi, nitel araĢtırmalarda sıklıkla kullanılan tekniklerdendir (15). AraĢtırma verilerinin 

elde edilmesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezinin ―ĠĢitme Engelliler ve Spor‖ 

baĢlığı altında 1995-Haziran 2018 yılları arasındayer alan ve eriĢime açık olan 26 tez (yüksek 

lisans%80.8; n=21, doktora %19.2; n=5) incelenmiĢtir. Daha sonra incelenen bu tezler belirlenen 

bazı değiĢkenlere göre Excel paket programında yüzde ve frekans hesapları yapılarak analiz 

edilmiĢtir. 

Bulgular 

Tablo 1. 1995-2018 Yılları Arası ĠĢitme Engelli Ve Spor Alanında YapılmıĢ Olan Lisansüstü 

Tezlerin Derece Ve  Yıllara Göre Dağılımı. 

 1995-1999 

arası 

2000-2004 

arası 

2005-2009 

arası 

2010-2014 

arası 

2015-2018 

arası 

TOPLAM 

Yüksek Lisans f 0 1 3 6 11 21 

% 0 3.8 11.5 23.1 42.3 80.8 

Doktora f 0 0 0 5 0 5 

% 0 0 0 19.2 0 19.2 

Genel Toplam                

 

f 

% 

0 

0 

1 

3.8 

3 

11.5 

11 

42.3 

11 

42.3 

26 

100 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi, 1995-2018 yılları arasında yapılan lisansüstü tezlerin %80.8‘ini yüksek 

lisans, %19.2‘sini doktora tezleri oluĢturmaktadır. Tabloya bakıldığında yüksek lisans ve doktora 
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tezlerinin tamamına yakınının 2005-2018 yılları arasındahazırlandığı görülmektedir.ĠĢitme 

Engelliler ve Spor alanında en fazla yüksek lisans çalıĢması 2015-2018 yılları arasında 11(%42.3) 

tezin yapıldığı, 2010-2014 yılları dıĢında doktora tezi yapılmadığı görülmektedir 

Tablo 2. 1995-2018 Yılları Arası ĠĢitme Engelli Ve Spor Alanında YapılmıĢ Olan Lisansüstü 

Tezlerin Cinsiyete Ve  Yıllara Göre Dağılımı 

 1995-1999 

arası 

2000-2004 

arası 

2005-2009 

arası 

2010-2014 

arası 

2015-2018 

arası 

TOPLAM 

Erkek f 0 1 2 8 7 18 

% 0 3.8 7.7 30.8 26.9 69.2 

Kadın f 0 0 1 3 4 8 

% 0 0 3.8 11.5 15.4 30.8 

Genel Toplam 

 

f 

% 

0 

0 

1 

3.8 

3 

11.5 

11 

42.3 

11 

42.3 

26 

100 

Tablo 2‘de görüldüğü gibi, 1995-2018 yılları arasında yapılan lisansüstü tezlerin %69.2‘si erkekler, 

%30.8‘i kadınlar tarafındanhazırlandığı görülmektedir. Tabloya baktığımızda yapılan çalıĢmaların 

tamamına yakınının 2010-2018 yılları arasında olduğu görülmektedir. Ayrıca 2000-2004 yılları 

arasında 1(%3.8)çalıĢmanın yapıldığı, 1995-1999 yılları arasında ise hiç çalıĢmanın yapılmadığı 

görülmektedir. 

Tablo3. 1995-2018 Yılları Arası ĠĢitme Engelli Ve Spor Alanında YapılmıĢ Olan Lisansüstü 

Tezlerin DanıĢman  Hocalarının, Yıllara Ve Tez Derecesine Göre Dağılımı. 

 

DanıĢman 

1995-1999 

arası 

2000-2004 

arası 

2005-2009 

arası 

2010-2014 

arası 

2015-2018 

arası 

 

TOPLAM 

YL DR YL DR YL DR YL DR YL DR YL DR  

             

Profesör                      f 

                                   %                                    

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

0 

0 

1 

3.8 

0 

0 

1 

3.8 

1 

3.8 

1 

3.8 

0 

0 

4 

8.9 

1 

3.8 

Doçent                        f 

                                   % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

1 

3.8 

3 

11.5 

0 

0 

4 

8.9 

1 

3.8 

DoktorÖğretim      f 

     Üyesi% 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

7.7 

0 

0 

4 

15.4 

3 

11.5 

7 

26.9 

0 

0 

11 

24.4 

3 

11.5 

Genel Toplam           f 

                                  % 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

0 

0 

3 

11.5 

0 

0 

6 

23.1 

5 

19.2 

11 

42.3 

0 

0 

21 

80.8 

5 

19.2 

 

Tablo 3‘ e göre,1995-2018 yılları arasında hazırlanmıĢ olan lisansüstü tezlerden14(%35.9)‘ü Doktor 

Öğretim ÜyesidanıĢmanlığında hazırlanmıĢtır. Ayrıca 2000-2004 ve 2015-2018 yılları arasında 

doktora çalıĢması, 1995-1999 yıllarında ise lisansüstü çalıĢmasının yapılmadığı görülmektedir. 

Tablo 4. 1995-2018 Yılları Arası ĠĢitme Engelli Ve Spor Alanında YapılmıĢ Olan Lisansüstü 

Tezlerin Sayfa  Sayılarının, Yıllara Ve Tez Derecelerine Göre Dağılımı. 

 

Sayfa sayıları 

1995-1999 

arası 

2000-2004 

arası 

2005-2009 

arası 

2010-2014 

arası 

2015-2018 

arası 

 

TOPLAM 

YL DR YL DR YL DR YL DR YL DR YL DR  

             

0-80 sayfa arası          f 

                                   %                                    

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

0 

0 

3 

11.5 

0 

0 

4 

15.4 

0 

0 

8 

30.8 

0 

0 

81-130 sayfa arası      f 

                                   % 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

0 

0 

1 

3.8 

0 

0 

2 

7.7 

1 

3.8 

5 

19.2 

0 

0 

9 

34.6 

1 

3.8 

131-180 sayfa arası    f 

                                   % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

2 

7.7 

2 

7.7 

0 

0 

3 

11.5 

2 

7.7 

181-230 sayfa arası    f 

                                   % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 
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231 ve üstü sayfa        f 

                                   % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

1 

3.8 

Genel Toplam            f 

                                   % 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

0 

0 

3 

11.5 

0 

0 

6 

23.1 

5 

19.2 

11 

42.3 

0 

0 

21 

80.8 

5 

19.2 

Tablo 4‘de görüldüğü üzere, 1995-2018 yılları arasında yapılan lisansüstü tezlerin 10(%38.4)‘unu 

81-130 sayfa arası tezlerin oluĢturduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca yapılan 26 lisansüstü çalıĢmanın 

%69.2‘sini 130 sayfaya kadar olan tezler oluĢturmaktadır. 2(%7.7) lisansüstü tezin de 231 sayfa ve 

üzeri olduğu dikkat çekmektedir. 

Tablo 5. 1995-2018 Yılları Arası ĠĢitme Engelli Ve Spor Alanında YapılmıĢ OlanLisansüstü  

Tezlerin Enstitülerinin,  Yıllara Ve Tez Derecelerine Göre Dağılımı. 

 

Enstitü 

1995-1999 

arası 

2000-2004 

arası 

2005-2009 

arası 

2010-2014 

arası 

2015-2018 

arası 

 

TOPLAM 

YL DR YL DR YL DR YL DR YL DR YL DR  

             

Sağlık Bilimleri          f 

                                   %                                    

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

11.5 

4 

15.4 

 

3 

11.5 

0 

0 

6 

23.1 

4 

15.4 

Sosyal Bilimler          f 

                                   % 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

0 

0 

3 

11.5 

0 

0 

2 

7.7 

0 

0 

3 

11.5 

0 

0 

9 

34.6 

0 

0 

Eğitim Bilimlerif 

                                   % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

1 

3.4 

5 

19.2 

0 

0 

6 

23.1 

1 

3.8 

Genel Toplam           f 

                                   % 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

0 

0 

3 

11.5 

0 

0 

6 

23.1 

5 

19.2 

11 

42.3 

0 

0 

21 

80.8 

5 

19.2 

Tablo 5‘de, 1995-2018 yılları arasında yapılan lisansüstü tezlerinenstitülere göre dağılımına 

bakıldığında, lisansüstü tezlerin %38.5‘ i Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hazırlanmıĢtır. Ayrıca 

tabloda tüm enstitülerde yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerinden fazla olduğu da görülmektedir. 

Tablo 6. 1995-2018 Yılları Arası ĠĢitme Engelli Ve Spor Alanında YapılmıĢ OlanLisansüstü  

Tezlerin  Bilimsel  Alanlarının Yıllara ve Tez Derecelerine Göre Dağılımı 

 

Bilimsel Alan 

1995-1999 

arası 

2000-2004 

arası 

2005-2009 

arası 

2010-2014 

arası 

2015-2018 

arası 

 

TOPLAM 

YL DR YL DR YL DR YL DR YL DR YL DR  

             

Hareket, Antrenman    f 

Bilimleri                       %                                    

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5.9 

0 

0 

1 

3.8 

0 

0 

Psiko-Sosyal Alan         f 

                                      % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Spor Eğitim Alanı        f 

                                      % 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

0 

0 

3 

11.5 

0 

0 

5 

19.2 

5 

19.2 

9 

34.6 

0 

0 

18 

69.2 

5 

19.2 

Spor Sağlık Alanı         f 

                                      % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Spor Yönetim Alanı     f 

                                      % 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

0 

0 

1 

3.8 

0 

0 

2 

7.7 

0 

0 

Genel Toplam               f 

                                      % 

0 

0 

0 

0 

1 

3.8 

0 

0 

3 

11.5 

0 

0 

6 

23.1 

5 

19.2 

11 

42.3 

0 

0 

21 

80.8 

5 

19.2 

Tablo 6‘ da, 1995-2018 yılları arası yapılmıĢ olan lisansüstü tezlerin bilimsel alanların dağılımına 

bakıldığında,  en fazla  %88.4 (n ) spor eğitimi alanında yapıldığı görülmektedir. 

TartıĢma veSonuç 

Bu araĢtırma 1995-2018 yılları arasında yapılan iĢitme engelliler ve spor alanındaki lisansüstü 

tezlerin çeĢitli değiĢkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda elde 

edilen bulgulara göre ulaĢılan sonuçlar ve bu sonuçlara yönelik öneriler aĢağıda sunulmuĢtur:  
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Tezlerin yapıldığı tarih aralığına bakıldığında en fazla 11(%42.3) tez çalıĢması ile 2015-2018 yılları 

arasında, en az tezin1(%3.8) tez ile 2000-2004 yılında yapıldığı görülmektedir. Bu sonuç 

Çetinkaya‘nın 2011, Kuter ve Öztürk‘ün 2012, Özenç ve Özenç‘in 2013, AtaĢ‘ın 2015, Temel ve 

ark.‘larının 2016, Konar ‗ın 2018 yılında yaptığı araĢtırmalar ile benzerlik gösterdiği görülmektedir 

(2, 16-19, 25). 

Yaptığımız araĢtırmada, tez hazırlayanların cinsiyetlerine göre dağılımına bakıldığında erkek 

araĢtırmacıların kadın araĢtırmacılara oranla fazla olduğu gözlemlenmiĢtir (%69.2 erkek, %30.8 

kadın). Bu sonuç Özenç ve Özenç‘in yılındaki yaptığı çalıĢma ile farklılık gösterirken, AtaĢ‘ın, 

Temel ve ark.‘larının ve Konar‘ınyaptığı araĢtırmalar ile benzerlik göstermektedir (2, 18, 19, 25). 

ĠĢitme Engelliler ve Spor alanında yapılan lisansüstü tezler danıĢman unvanları açısından 

incelendiğinde 14(%35.9) tez ile en çok Dr. Öğr. Üyesi unvanındaki öğretim üyelerinin danıĢmanlık 

yaptığı görülmektedir. Bu sonuç Kuter ve Öztürk‘ün, Özenç ve Özenç‘in, CoĢkun ve ark.‘larının, 

AtaĢ‘ın, Temel ve ark.‘larınınve Konar‘ın yaptığı araĢtırmalar ile benzerlik göstermektedir (2, 3, 17-

19, 25). 

ĠĢitme Engelliler ve Spor alanındaki 26 lisansüstü çalıĢmalar tez düzeyine göre incelendiğinde, 

yüksek lisans tez türünde ağırlıklı olarak çalıĢıldığı, doktora tez türündeki çalıĢmaların ise yüksek 

lisans tezlerine oranlara daha az çalıĢıldığı görülmektedir. Lisansüstü tezlerin düzeylerine göre 

dağılımına bu konuda yapılmıĢ birçok çalıĢmada da rastlanmaktadır (4,20-24).  

Yüksek Lisans tezlerinin doktora tezlerine göre fazla olmasında,  doktora eğitimine giriĢ 

koĢullarının ağırlığı, doktora eğitiminin maddi olarak, zaman olarak, psikolojik olarak yüksek lisans 

sürecine oranla daha zahmetli olmasından ayrıca enstitülerinin doktora kontenjanlarının yüksek 

lisans kontenjanlarına göre az olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir.Doktora tezlerinin 

yüksek lisans tezlerinden sayıca az olmasında bu faktörler etkili olmuĢ olabilir.  Bu durum Kuter ve 

Öztürk‘ün, Özenç ve Özenç‘in ve Temel ve arkadaĢlarının ve Konar‘ ın yaptığı çalıĢmalarıyla 

benzerlik göstermektedir (17-19, 25).  

Lisansüstü tezlerin bilimsel alanlarına göre dağılımlarına bakıldığında %88.4‘ünün spor eğitimi 

alanında yapıldığı görülürken Psiko-sosyal ve Sağlık alanlarında lisansüstü çalıĢma yapılmadığı 

görülmektedir. Bu sonuçlar Özenç ve Özenç‘in, AtaĢ‘ın, Temel ve Ark.‘larının ve Konar‘ınyapmıĢ 

olduğu çalıĢmalar benzerlik göstermektedir(2, 18, 19, 25). 

Lisansüstü tezlerin enstitülerine göre dağılımlarına bakıldığında %38.5‘inin sağlık bilimleri 

enstitüsünde hazırlanmıĢtır. Bu sonuçlar AtaĢ‘ın, Temel ve Ark.‘larının ve Konar‘ınyapmıĢ olduğu 

çalıĢmalarla benzerlik gösterirken, Özenç ve Özenç‘in yaptığı çalıĢma ile farklılık göstermektedir 

(2, 18, 19, 25). 

Lisansüstü tezlerin sayfa sayılarına göre dağılımlarına bakıldığında %69.2‘sini 0-130 sayfa arası 

tezler oluĢturmaktadır. Bu sonuçlar Temel ve Ark.‘larının ve Konar‘ın yapmıĢ olduğu çalıĢmayla 

benzerlik göstermektedir (19, 25). 

Öneriler  

Yukarıda tespit edilen sonuçlar doğrultusunda Ģu öneriler getirilebilir:   

-ĠĢitme Engelliler ve spor alanında yaptığımız çalıĢmayı egzersiz, hareketlilik, oyun, fiziksel 

aktivite ve beceri konuları ile çeĢitlendirerek daha geniĢ kapsamlı araĢtırmalar yapılabilir. 

-ĠĢitme Engelli bireylerin spor alanları dıĢında da daha aktif ve hareketli olabilmeleri için iĢitme 

engellilerin ailelerinin hareketlilik, oyun ve sportif aktivitelere katılımı sağlanmalı. 

- Yapılacak olan yeni tezlerde alanlar ve yöntemler belirlenerek araĢtırmaların yönlendirilmesi 

yapılabilir. 
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- ĠĢitme Engelliler ve Spor alanında yapılmıĢ tezlerin kaynakça bölümlerinin detaylı olarak 

incelendiği ayrıntılı bir araĢtırma çalıĢma yapılabilir. 

- Tezleri yürüten tez danıĢmanlarının unvanları ile yönettikleri tezlerin niteliğiyle ilgili araĢtırmalar 

yapılabilir.  

- Bu tür araĢtırmalar araĢtırmacıların lisansüstü tez konularını belirlerken daha az yapılmıĢ araĢtırma 

alanları seçilerek diğer araĢtırma alanları ile eĢit dağılımları sağlanabilir. 

-ĠĢitme Engelliler ve Spor alanında yapılan lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımı 

incelenebilir ve karĢılaĢtırılabilir.   
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SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN MESLEKĠ KAYGILARININ 

ĠNCELENMESĠ 

 

Nurettin Konar*                                             Mehmet Emek Koca* 

 

Özet 

Bu çalıĢma spor bilimleri fakültesinde eğitim gören öğretmen adaylarının mesleki kaygılarını 

incelemek amacıyla yapılmıĢtır. 

AraĢtırmamızın evrenini Malatya Ġnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinde 2018-2019 eğitim 

öğretim yılında eğitim gören Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESÖ) ve Engellilerde Egzersiz 

ve Spor Öğretmenliği (EESÖ) bölümünde eğitim gören toplam 200 (BESÖ=100, EESÖ=100) 

öğrenci oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada Cabı ve Yalçınalp (2013)  tarafından geliĢtirilen Mesleki Kaygı 

Ölçeği(MKÖ) kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıĢ, 

ölçeklerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

ve birimler arası farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla da Tukey HSD 

testinden yararlanılmıĢ ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıĢtır. 

AraĢtırmanın sonuçlarına göre, MeslektaĢ ve Veli merkezli kaygının (faktör 4) EESÖ bölümü 

okuyan öğrencilerin BESÖ bölümü okuyan öğrencilere göre daha fazla olduğu, cinsiyetler arasında 

anlamlı bir farklılığın olmadığı, Atanma Merkezli Kaygının (faktör 6) EESÖ 4.sınıf öğrencilerinde 

daha fazla olduğu, Ekonomik/Sosyal Merkezli Kaygının (faktör 2) BESÖ 1.Sınıf öğrencilerinde 

fazla olduğu, MeslektaĢ ve Veli Merkezli Kaygının (faktör 4) EESÖ 4.sınıf öğrencilerinde daha 

fazla olduğu araĢtırmalarımız sonucunda tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kaygı, Mesleki Kaygı, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği, Engellilerde Egzersiz ve Spor Öğretmenliği 

GiriĢ 

Eğitim, toplumların ilerleme kaydetmesine geliĢim sağlamasına katkı sağlayacak önemli bir 

unsurdur. Toplumların devamının ve geliĢiminin sağlanması ve bireylerin yetiĢtirilmesi eğitimin 

görevlerindendir (1). Bu bağlamda eğitim bireylerin geliĢmesinde, toplumların kalkınmasında ve 

ülkelerin geleceğinin Ģekillenmesinde önemli bir güçtür (2). Eğitim, toplumun varoluĢundan 

günümüze dek oluĢan kültürel değerlerin yeni kuĢaklara aktarılmasını sağlarken araç-gereç, 

programlar gibi alt yapının yanında öğretmenin niteliği de en önemli unsur olarak görülmektedir (3, 

4). 

Eğitim sürecini önemli ölçüde yönlendirecek, öğrencilerde hedeflen kazanımları, istendik 

davranıĢları sağlamak ve rehberlik edecek öğelerin en önemlisi öğretmendir (5, 6). Öğretmenler 

eğitim sisteminin çok önemli bir bileĢenini oluĢtururlar. Çünkü eğitim sistemini çalıĢtıracak araç ve 

gereçleri kullanacak ve kullandıracak insan öğretmendir (7). Öğretmenin niteliği ve yeterliliği 

eğitim ve öğretim faaliyetinin baĢarıya ulaĢmasında en önemli faktördür (8). Buna bağlı olarak Spor 

Eğitimi veren Yükseköğretim Kurumları bünyesindeki öğretmenlerinde önemli bir yeri vardır. 

ÇağdaĢ eğitim ve öğretim anlayıĢı doğrultusunda spor bilimleri fakültesi veya beden eğitimi ve spor 

yüksekokulundan mezun olup görev yapan bir öğretmenin sadece dersiyle ilgili öğretim sürecini 

gerçekleĢtiren bir kiĢi olmasının ötesinde, bir takım niteliklere sahip olması gerekir. Çünkü 

öğrenciyle gerek okul içerisinde ve gerekse okul dıĢında sürekli etkileĢim içerinde bulunan, eğitim, 

öğretim programını ve ders planını uygulayan, bu süreci yöneten, hem öğretimin hem de öğrencinin 

değerlendirmesini yapan, okul içi ve okul dıĢı sportif etkinlikler düzenleyen, okul idaresi, öğrenci 
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velileri ve çevresiyle yaptığı iĢin gereği olarak iletiĢim içerisinde olması gereken bir beden eğitimi 

öğretmenin nitelikleri Ģüphesiz büyük önem taĢıyacaktır (9). 

Goodson ve Hargreaves (2005) tarafından da öğretmenlik mesleği, bilgi toplumunun gerektirdiği 

insan gücünü yetiĢtirme sorumluluğunu üstlenmesi açısından günümüzün en temel mesleklerinden 

biri olarak nitelendirilmiĢtir (10). Bu noktada toplumlar için önemli bir konumu olan öğretmenlerin 

meslek yaĢantılarına dair bilgi ve becerileri edindikleri dönem olan lisans dönemi özellikle 

önemlidir (2). Öğretmenler, uzmanlık eğitimi aldıkları üniversite döneminde, teorik ve uygulamalı 

olarak branĢa özgü derslerin yanı sıra, öğrenciye nasıl yaklaĢacakları, öğrencilerin geliĢimsel 

özelliklerini dikkate alarak hangi yöntemleri kullanarak kazanımlar sağlayacakları konusunda 

eğitim formasyonu dersleri de almaktadırlar (11). Lisans düzeyinde eğitim alan bireylerinde iyi 

yetiĢmiĢ, mesleki yeterliğe ve yeterli uzmanlığa sahip olarak mezun olması gerekmektedir (12).  

Öğretmenin tutum ve davranıĢları eğitim ortamını dolayısı ile öğrencilerin tutum ve davranıĢlarını 

da etkileyebilir. Eğitim ortamını etkileyebilecek etmenlerden biri de kaygıdır (5). Demirel‘e (2001) 

göre; kaygı, stres yaratan durumların bireyde oluĢturduğu üzüntü, gerginlik gibi, hoĢ olmayan 

duygusal ve gözlenebilen reaksiyonlardır(13). BaĢka bir ifade ile kaygı, kiĢinin bir uyaranla karĢı 

karĢıya kaldığında yaĢadığı, bedensel, duygusal ve zihinsel değiĢimlerle kendini gösteren bir 

uyarılmıĢlık durumudur (14). Üniversite eğitiminin tamamlanması aĢamasında öğretmen 

adaylarının mesleğini yürütme ile ilgili endiĢeleri, yani mesleğe yönelik duygularından olan 

mesleki kaygının sorgulanmasının önemli olduğu düĢünülmüĢtür (11).  

Buna bağlı olarak öğretmen adaylarının kaygıları arasında mesleki kaygılar da yer almaktadır. 

Fuller (1969) öğretmenlerin mesleki kaygılarını ben merkezli, görev merkezli ve öğrenci merkezli 

kaygılar olarak sınıflandırmıĢtır (15).   

Ben merkezli kaygılar; öğretmenin yeterli alan bilgisine sahip olması, yeterli eğitim bilgisine 

sahip olması, duygusal yönden dengeli olması, objektif olması, baĢarı beklentisi gibi özelliklerle 

iliĢkilidir. Mesleğini baĢarıyla sürdürüp sürdüremeyeceği problemi üzerinde yoğunlaĢır. Bireyin 

kiĢisel özelliklerinin mesleğe yatkınlığı ile iliĢkilidir.  

Görev merkezli kaygılar; öğretmenin alanındaki geliĢme ve yenilikleri takip ederek bunları 

uygulama, iĢ birliğine açık olma, kendini yenileyebilme gibi özelliklerle iliĢkilidir ve öğretmenlik 

mesleğini etkili ve yeterli bir Ģekilde icra edebilmek üzerinde yoğunlaĢır. 

Öğrenci merkezli kaygılar ise eğitimde farklılıkları dikkate alma, öğrenci beklentilerini dikkate 

alma, öğretim hizmetini uygun Ģekilde planlama ve uygulama, öğretimi farklı ve uygun materyal ve 

metotlarla sürdürebilme, güçlü iletiĢim becerilerine sahip olma gibi özeliklerle iliĢkilidir ve 

öğrencilerin ihtiyaçlarını karĢılayacak yeterlilikte olma üzerinde yoğunlaĢır (16). 

Yaptığımız araĢtırmada ise Görev Merkezli Kaygı, Ekonomik/Sosyal Merkezli Kaygı, 

Öğrenci/ĠletiĢimMerkezli Kaygı, MeslektaĢ ve Veli Merkezli Kaygı, KiĢisel GeliĢim Merkezli 

Kaygı, Atanma Merkezli Kaygı, Uyum Merkezli Kaygı ve Okul Yönetimi Merkezli Kaygı 
olarak sınıflandırılıp birbirleriyle olan iliĢkiler araĢtırılmıĢtır. 

Yöntem 

AraĢtırmamızın evrenini Malatya Ġnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinde 2018-2019 eğitim 

öğretim yılında eğitim gören Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESÖ) ve Engellilerde Egzersiz 

ve Spor Öğretmenliği (EESÖ) bölümünde eğitim gören toplam 200 (BESÖ=100, EESÖ=100) 

öğrenci oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada Cabı ve Yalçınalp (2013)  tarafından geliĢtirilen 45 maddelik 

Mesleki Kaygı Ölçeği(MKÖ) kullanılmıĢtır. Anket 5‘li likert ölçeğinden oluĢmuĢtur. Çok 

Kaygılanıyorum ―1‖, Kaygılanmıyorum ―5‖ puan olarak puanlandırılmıĢtır. Ölçekten alınabilecek 

en düĢük puan 45, en yüksek puan 225‘tir (Cabı , Yalçınalp, 2013).Verilerin analizinde SPSS 20.0 

paket programı kullanılmıĢ, ölçeklerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde t-testi, tek yönlü 
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varyans analizi (ANOVA) ve birimler arası farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak 

amacıyla da Tukey HSD testinden yararlanılmıĢ ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıĢtır. 

Bulgular 

Tablo 1. Mesleki Kaygı Ölçeğinin Alt Faktörler ve Bölümlere Göre T- Testi Sonucu 

 Bölümünüz N X SS t P 

Görev Merkezli Kaygı 

(Faktör 1) 

 

Engellilerde Egzersiz ve Spor 

Öğretmenliği 

100 55,75 13,489 

-1,042 ,299 
Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

100 57,68 12,688 

Ekonomik/Sosyal 

Merkezli Kaygı 

(Faktör 2) 

Engellilerde Egzersiz ve Spor 

Öğretmenliği 

100 25,50 7,432 

,226 ,821 
Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

100 25,27 6,945 

Öğrenci / ĠletiĢim 

Merkezli Kaygı 

(Faktör 3) 

Engellilerde Egzersiz ve Spor 

Öğretmenliği 

100 23,33 6,078 

-,763 ,447 
Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

100 23,99 6,160 

MeslektaĢ ve Veli 

Merkezli Kaygı 

(Faktör 4) 

Engellilerde Egzersiz ve Spor 

Öğretmenliği 

100 20,48 5,263 

-2,049 ,042 
Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

100 21,82 3,883 

KiĢisel GeliĢim 

Merkezli Kaygı 

(Faktör 5) 

Engellilerde Egzersiz ve Spor 

Öğretmenliği 

100 15,71 4,411 

-1,501 ,135 
Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

100 16,61 4,059 

Atanma Merkezli 

Kaygı 

(Faktör 6) 

Engellilerde Egzersiz ve Spor 

Öğretmenliği 

100 8,65 3,833 

,058 ,954 
Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

100 8,62 3,521 

Uyum Merkezli Kaygı 

(Faktör 7) 

Engellilerde Egzersiz ve Spor 

Öğretmenliği 

100 11,70 3,310 

-1,631 ,104 
Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

100 12,38 2,533 

Okul Yönetimi 

Merkezli Kaygı 

(Faktör 8) 

Engellilerde Egzersiz ve Spor 

Öğretmenliği 

100 11,26 3,189 

-,211 ,833 
Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

100 11,3500 2,83333 

Genel Toplam 

Engellilerde Egzersiz ve Spor 

Öğretmenliği 

100 172,38 39,366 

-1,058 ,291 Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

100 177,77 31,562 

    

p<0.05 

Yukarıdaki tabloda Mesleki Kaygı ölçeğinin öğrenim görülen bölümlere göre farklılık olup 

olmadığını belirlemek için yapılan t testi sonucu bölümler arası MeslektaĢ ve Veli Merkezli 

Kaygıda (faktör 4) anlamlı bir farklılık çıkarken  (p=0,042), diğer faktörler ve Genel toplamda 

anlamlı bir farklılık çıkmamıĢtır. MeslektaĢ ve Veli Merkezli Kaygı faktöründe çıkan farklılığa göre 

Engellilerde Egzersiz ve spor öğretmenliği bölümü okuyan öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği bölümü okuyan öğrencilere göre daha fazla kaygılı oluğu tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 2. Mesleki Kaygı Ölçeğinin Alt Faktörler ve Cinsiyetlere Göre T-Testi Sonucu 

 Cinsiyetiniz N X SS t P 

Görev Merkezli Kaygı 

(Faktör 1) 

Erkek 101 56,77 13,423 
,062 ,950 

Kadın 99 56,65 12,825 

Ekonomik/Sosyal Merkezli Kaygı 

(Faktör 2) 

Erkek 101 25,42 7,435 
,081 ,936 

Kadın 99 25,34 6,938 

Öğrenci / ĠletiĢim Merkezli Kaygı 

(Faktör 3) 

Erkek 101 23,97 6,363 
,724 ,470 

Kadın 99 23,34 5,862 

MeslektaĢ ve Veli Merkezli Kaygı 

(Faktör 4) 

Erkek 101 21,09 4,948 
-,156 ,876 

Kadın 99 21,20 4,375 

KiĢisel GeliĢim Merkezli Kaygı 

(Faktör 5) 

Erkek 101 16,15 4,194 
-,005 ,996 

Kadın 99 16,16 4,332 

Atanma Merkezli Kaygı 

(Faktör 6) 

Erkek 101 9,12 3,827 
1,934 ,055 

Kadın 99 8,13 3,451 

Uyum Merkezli Kaygı 

(Faktör 7) 

Erkek 101 12,11 2,909 
,379 ,705 

Kadın 99 11,95 3,023 

Okul Yönetimi Merkezli Kaygı 

(Faktör 8) 

Erkek 101 11,01 3,277 
-1,357 ,176 

Kadın 99 11,59 2,695 

Genel Toplam 
Erkek 101 175,69 37,625 ,257 ,798 

Kadın 99 174,39 33,778   

p<0.05 

Yukarıdaki tabloda Mesleki Kaygı ölçeğinin cinsiyetlere göre farklılık olup olmadığını belirlemek 

için yapılan t testi sonucu cinsiyetler arasında,faktörler ve genel toplamda anlamlı bir farklılık 

çıkmamıĢtır 

Tablo 3. Engellilerde Egzersiz ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mesleki Kaygı Ölçeğinin Alt 

Faktörler ve  

Sınıflara Göre ANOVA Testi Sonucu 

 
N X SS F P 

Tukey HSD Sonucu Farklı 

Çıkan Gruplar 
 

 

Görev Merkezli 

Kaygı 

(Faktör 1) 

Eng 1.sınıf 20 60,050 11,587 

1,663 ,180  

  

Eng 2.sınıf 20 51,250 17,740   

Eng 3.sınıf 30 57,200 10,778   

Eng 4.sınıf 30 54,433 13,423   

Total 100 55,750 13,489   

Ekonomik/Sosyal 

Merkezli Kaygı 

(Faktör 2) 

Eng 1.sınıf 20 25,500 7,236 

,477 ,699  

  

Eng 2.sınıf 20 23,800 9,157   

Eng 3.sınıf 30 26,300 7,652   

Eng 4.sınıf 30 25,833 6,164   

Total 100 25,500 7,432   

Öğrenci / ĠletiĢim 

Merkezli Kaygı 

(Faktör 3) 

Eng 1.sınıf 20 23,550 6,328 

,365 ,778  

  

Eng 2.sınıf 20 22,050 7,976   

Eng 3.sınıf 30 23,666 5,396   

Eng 4.sınıf 30 23,700 5,259   

Total 100 23,330 6,078   

MeslektaĢ ve 

Veli Merkezli 

Kaygı 

(Faktör 4) 

Eng 1.sınıf 20 22,500 3,966 

2,913 ,038  

  

Eng 2.sınıf 20 19,050 6,977   

Eng 3.sınıf 30 21,600 3,979   

Eng 4.sınıf 30 18,966 5,352   

Total 100 20,480 5,263   

KiĢisel GeliĢim 

Merkezli Kaygı 

(Faktör 5) 

Eng 1.sınıf 20 16,500 4,817 

,599 ,618  

  

Eng 2.sınıf 20 14,850 5,450   

Eng 3.sınıf 30 15,366 4,327   

Eng 4.sınıf 30 16,100 3,437   

Total 100 15,710 4,411   
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Atanma Merkezli 

Kaygı 

(Faktör 6) 

Eng 1.sınıf 20 10,600 3,152 

2,806 ,044 Eng 1.Sınıf – Eng 4.Sınıf 

  

Eng 2.sınıf 20 8,850 4,158   

Eng 3.sınıf 30 8,333 4,045   

Eng 4.sınıf 30 7,533 3,451   

Total 100 8,650 3,833   

Uyum Merkezli 

Kaygı 

(Faktör 7) 

Eng 1.sınıf 20 12,550 2,502 

1,430 ,239  

  

Eng 2.sınıf 20 10,600 4,235   

Eng 3.sınıf 30 12,133 3,645   

Eng 4.sınıf 30 11,433 2,582   

Total 100 11,700 3,310   

Okul Yönetimi 

Merkezli Kaygı 

(Faktör 8) 

Eng 1.sınıf 20 11,750 3,109 

1,229 ,303  

  

Eng 2.sınıf 20 10,500 3,706   

Eng 3.sınıf 30 11,933 2,899   

Eng 4.sınıf 30 10,766 3,114   

Total 100 11,260 3,189   

Genel Toplam 

Eng 1.sınıf 20 183,000 35,869 

1,252 ,295 

   

Eng 2.sınıf 20 160,950 53,259    

Eng 3.sınıf 30 176,533 33,365    

Eng 4.sınıf 30 168,766 35,728    

Total 100 172,388 39,366    

 p<0.05 

Engellilerde Egzersiz ve Spor Öğretmenliği bölümü okuyan öğrencilerin sınıflarına göre 

farklılıklarının olup olmadığını analiz etmek için yapılan post-hock testi sonucunda Atanma 

Merkezli Kaygıda (faktör 6) anlamlı bir farklılık çıkarken (p=0,044), Genel toplam ve diğer 

faktörlerde anlamlı bir farklılık çıkmamıĢtır. Atanma Merkezli Kaygıda çıkan bu farklılığın 

Engelliler 1.sınıf ile Engelliler 4. Sınıf öğrencileri arasında olduğu görülmektedir. Çıkan bu 

farklılığa göre Engelliler 4. Sınıf öğrencilerinin Engelliler 1. Sınıf öğrencilerine göre daha fazla 

kaygı yaĢadıkları tespit edilmiĢtir. 

Tablo 4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mesleki Kaygı Ölçeğinin Alt Faktörler 

ve  

Sınıflara Göre ANOVA Testi Sonucu 

 
N X SS F P 

Tukey HSD Sonucu Farklı 

Çıkan Gruplar 
 

 

Görev Merkezli Kaygı 

(Faktör 1) 

Öğr. 

1.sınıf 

20 55,700 15,529 

,325 ,808  

  

Öğr. 

2.sınıf 

20 57,700 13,561 
  

Öğr. 

3.sınıf 

30 57,366 11,281 
  

Öğr. 

4.sınıf 

30 59,300 11,762 
  

Total 100 57,680 12,688   

Ekonomik/Sosyal 

Merkezli Kaygı 

(Faktör 2) 

Öğr. 

1.sınıf 

20 21,500 8,792 

3,763 ,013 
Öğr. 1.sınıf -  Öğr. 2.sınıf 

Öğr. 1.sınıf -  Öğr. 4.sınıf 

  

Öğr. 

2.sınıf 

20 27,100 7,552 
  

Öğr. 

3.sınıf 

30 24,466 4,305 
  

Öğr. 

4.sınıf 

30 27,366 6,386 
  

Total 100 25,270 6,945   

Öğrenci / ĠletiĢim 

Merkezli Kaygı 

Öğr. 

1.sınıf 

20 22,100 8,825 
,808 ,493    



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1241 

(Faktör 3) Öğr. 

2.sınıf 

20 24,200 5,454 
  

Öğr. 

3.sınıf 

30 24,400 4,810 
  

Öğr. 

4.sınıf 

30 24,700 5,718 
  

Total 100 23,990 6,160   

MeslektaĢ ve Veli 

Merkezli Kaygı 

(Faktör 4) 

Öğr. 

1.sınıf 

20 22,450 4,273 

1,090 ,357  

  

Öğr. 

2.sınıf 

20 21,150 4,880 
  

Öğr. 

3.sınıf 

30 21,100 3,604 
  

Öğr. 

4.sınıf 

30 22,566 3,036 
  

Total 100 21,820 3,883   

KiĢisel GeliĢim 

Merkezli Kaygı 

(Faktör 5) 

Öğr. 

1.sınıf 

20 14,650 4,671 

2,080 ,108  

  

Öğr. 

2.sınıf 

20 17,000 4,712 
  

Öğr. 

3.sınıf 

30 16,900 3,781 
  

Öğr. 

4.sınıf 

30 17,366 3,112 
  

Total 100 16,610 4,059   

Atanma Merkezli 

Kaygı 

(Faktör 6) 

Öğr. 

1.sınıf 

20 9,350 4,221 

1,482 ,224  

  

Öğr. 

2.sınıf 

20 8,750 3,725 
  

Öğr. 

3.sınıf 

30 9,133 2,921 
  

Öğr. 

4.sınıf 

30 7,533 3,339 
  

Total 100 8,620 3,521   

Uyum Merkezli Kaygı 

(Faktör 7) 

Öğr. 

1.sınıf 

20 12,500 2,982 

,269 ,848  

  

Öğr. 

2.sınıf 

20 12,600 3,315 
  

Öğr. 

3.sınıf 

30 12,033 2,141 
  

Öğr. 

4.sınıf 

30 12,500 2,029 
  

Total 100 12,380 2,533   

Okul Yönetimi 

Merkezli Kaygı 

(Faktör 8) 

Öğr. 

1.sınıf 

20 11,600 2,798 

,312 ,817  

  

Öğr. 

2.sınıf 

20 11,550 3,410 
  

Öğr. 

3.sınıf 

30 10,933 2,405 
  

Öğr. 

4.sınıf 

30 11,466 2,932 
  

Total 100 11,350 2,833   

 Öğr. 

1.sınıf 

20 169,850 38,990    
  

 Öğr. 

2.sınıf 

20 180,050 35,144    
  

Genel Toplam Öğr. 

3.sınıf 

30 176,333 25,602 ,723 ,541  
  

 Öğr. 30 182,800 29,409      
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 p<0.05 

Tabloya bakıldığında, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü okuyan öğrencilerin sınıflarına 

göre farklılıklarının olup olmadığını analiz etmek için yapılan post-hock testi sonucunda 

Ekonomik/Sosyal Merkezli Kaygıda (faktör 2) anlamlı bir farklılık çıkarken (P=0,013), Genel 

Toplam ve diğer faktörlerde anlamlı bir farklılık çıkmamıĢtır. Ekonomik/Sosyal Merkezli Kaygı 

faktöründe çıkan farklılık Öğretmenlik 1. Sınıf ile Öğretmenlik 2. Sınıf ve Öğretmenlik 1. Sınıf ile 

Öğretmenlik 4. Sınıf arasında olduğu görülmüĢtür. Çıkan bu farklılığa göre Öğretmenlik 1. Sınıf 

öğrencilerinin, Öğretmenlik 4. ve 2. Sınıflara göre daha fazla Ekonomik/Sosyal Merkezli Kaygı 

yaĢadıkları tespit edilmiĢtir. 

Tablo 5. Engellilerde Egzersiz ve Spor Öğretmenliği ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü  

Mesleki Kaygı Ölçeğinin Alt Faktörler ve Sınıflara Göre ANOVA Testi Sonucu 

4.sınıf 

 Total 100 177,720 31,562      

 
N X SS F P 

Tukey HSD Sonucu Farklı 

Çıkan Gruplar 
 

 

Görev Merkezli 

Kaygı 

(Faktör 1) 

Eng 1.sınıf 20 60,050 11,587 

1,030 ,411 

   

Eng 2.sınıf 20 51,250 17,740   

Eng 3.sınıf 30 57,200 10,778   

Eng 4.sınıf 30 54,433 13,423   

Öğr. 1.sınıf 20 55,700 15,529   

Öğr. 2.sınıf 20 57,700 13,561   

Öğr. 3.sınıf 30 57,366 11,281   

Öğr. 4.sınıf 30 59,300 11,762   

Total 200 56,715 13,098   

Ekonomik/Sosyal 

Merkezli Kaygı 

(Faktör 2) 

Eng 1.sınıf 20 25,500 7,236 

1,662 ,121 

   

Eng 2.sınıf 20 23,800 9,157   

Eng 3.sınıf 30 26,300 7,652   

Eng 4.sınıf 30 25,833 6,164   

Öğr. 1.sınıf 20 21,500 8,792   

Öğr. 2.sınıf 20 27,100 7,552   

Öğr. 3.sınıf 30 24,466 4,305   

Öğr. 4.sınıf 30 27,366 6,386   

Total 200 25,385 7,175   

Öğrenci / ĠletiĢim 

Merkezli Kaygı 

(Faktör 3) 

Eng 1.sınıf 20 23,550 6,328 

,586 ,767 

   

Eng 2.sınıf 20 22,050 7,976   

Eng 3.sınıf 30 23,666 5,396   

Eng 4.sınıf 30 23,700 5,259   

Öğr. 1.sınıf 20 22,100 8,825   

Öğr. 2.sınıf 20 24,200 5,454   

Öğr. 3.sınıf 30 24,400 4,810   

Öğr. 4.sınıf 30 24,700 5,718   

Total 200 23,660 6,113   

MeslektaĢ ve Veli 

Merkezli Kaygı 

(Faktör 4) 

Eng 1.sınıf 20 22,500 3,966 

2,549 ,016 Eng 4.Sınıf – Öğr. 4.Sınıf 

  

Eng 2.sınıf 20 19,050 6,977   

Eng 3.sınıf 30 21,600 3,979   

Eng 4.sınıf 30 18,966 5,352   

Öğr. 1.sınıf 20 22,450 4,273   

Öğr. 2.sınıf 20 21,150 4,880   

Öğr. 3.sınıf 30 21,100 3,604   

Öğr. 4.sınıf 30 22,566 3,036   

Total 200 21,150 4,662   

KiĢisel GeliĢim Eng 1.sınıf 20 16,500 4,817 1,406 ,205    
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 p<0.05 

Engellilerde Egzersiz ve Spor Öğretmenliği ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü okuyan 

öğrencilerin sınıflarına göre farklılıklarının olup olmadığını analiz etmek için yapılan post-hock 

testi sonucunda MeslektaĢ ve Veli Merkezli Kaygıda (faktör 4) anlamlı bir farklılık çıkarken 

(P=0,016), Genel Toplam ve diğer faktörlerde anlamlı bir farklılık çıkmamıĢtır. MeslektaĢ ve Veli 

Merkezli kaygı faktöründe çıkan farklılık Öğretmenlik 4. Sınıf ile Engelliler 4. Sınıf öğrencileri 

arasında çıkmıĢtır. Çıkan bu farklılığa göre Engelliler 4. Sınıf öğrencilerinin Öğretmenlik 4. Sınıf 

öğrencilerine göre daha fazla kaygı yaĢadıkları tespit edilmiĢtir. 

 

 

Merkezli Kaygı 

(Faktör 5) 

Eng 2.sınıf 20 14,850 5,450   

Eng 3.sınıf 30 15,366 4,327   

Eng 4.sınıf 30 16,100 3,437   

Öğr. 1.sınıf 20 14,650 4,671   

Öğr. 2.sınıf 20 17,00 4,712   

Öğr. 3.sınıf 30 16,900 3,781   

Öğr. 4.sınıf 30 17,366 3,112   

Total 200 16,160 4,252   

Atanma Merkezli 

Kaygı 

(Faktör 6) 

Eng 1.sınıf 20 10,600 3,152 

1,875 ,076 

   

Eng 2.sınıf 20 8,850 4,158   

Eng 3.sınıf 30 8,333 4,045   

Eng 4.sınıf 30 7,533 3,451   

Öğr. 1.sınıf 20 9,350 4,221   

Öğr. 2.sınıf 20 8,750 3,725   

Öğr. 3.sınıf 30 9,133 2,921   

Öğr. 4.sınıf 30 7,533 3,339   

Total 200 8,635 3,671   

Uyum Merkezli 

Kaygı 

(Faktör 7) 

Eng 1.sınıf 20 12,550 2,502 

1,230 ,288 

   

Eng 2.sınıf 20 10,600 4,235   

Eng 3.sınıf 30 12,133 3,645   

Eng 4.sınıf 30 11,433 2,582   

Öğr. 1.sınıf 20 12,500 2,982   

Öğr. 2.sınıf 20 12,600 3,315   

Öğr. 3.sınıf 30 12,033 2,141   

Öğr. 4.sınıf 30 12,500 2,029   

Total 200 12,040 2,960   

Okul Yönetimi 

Merkezli Kaygı 

(Faktör 8) 

Eng 1.sınıf 20 11,750 3,109 

,708 ,666 

   

Eng 2.sınıf 20 10,500 3,706   

Eng 3.sınıf 30 11,933 2,899   

Eng 4.sınıf 30 10,766 3,114   

Öğr. 1.sınıf 20 11,600 2,798   

Öğr. 2.sınıf 20 11,550 3,410   

Öğr. 3.sınıf 30 10,933 2,405   

Öğr. 4.sınıf 30 11,466 2,932   

Total 200 11,305 3,009   

 Eng 1.sınıf 20 183,000 35,869 

1,054 ,395 

 
 

 Eng 2.sınıf 20 160,950 53,259   

 Eng 3.sınıf 30 176,533 33,365   

Genel Toplam Eng 4.sınıf 30 168,766 35,728   

 Öğr. 1.sınıf 20 172,388 39,366   

 Öğr. 2.sınıf 20 180,050 35,144   

 Öğr. 3.sınıf 30 176,333 25,602   

 Öğr. 4.sınıf 30 182,800 29,409   

 Total 200     
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TARTIġMA VE SONUÇ 

Spor bilimleri fakültesinde ki öğrencilerin mesleki kaygılarını incelemek amacıyla yaptığımız 

çalıĢmada MeslektaĢ ve Veli Merkezli kaygı puanları arasında (Tablo 1 – faktör 4) anlamlı bir 

farklılık bulunmuĢtur. MeslektaĢ ve Veli Merkezli Kaygı faktöründe çıkan farklılığa göre EESÖ 

bölümü okuyan öğrencilerin BESÖ okuyan öğrencilere göre daha fazla kaygılı olduğu tespit 

edilmiĢtir.ÇalıĢmamız literatür taraması sonucunda Okan‘ın (2017) yaptığı çalıĢmayla paralellik 

göstermektedir (18).  

ÇalıĢmamızda Mesleki Kaygı ölçeğinin cinsiyetlere göre dağılımına (Tablo 2) bakıldığında 

cinsiyetler arasındaanlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Ġncelediğimiz literatür çalıĢmaları sonucuna 

göre Bilgici‘nin (2016) Kafkas, Açak, Çoban ve Karademir‘in (2010), Tümerdem‘in (2007), Doğan 

ve Çoban‘ın (2009), Temiz‘in (2011), Bilgici ve Deniz‘in (2016), Bozdam‘ın (2008), Dursun ve 

Karagün‘ün (2012) yapmıĢ olduğu çalıĢmalar çalıĢmalarımızla paralellik göstermektedir (11,19-25). 

ÇalıĢmamız Bozkurt‘un (2004), Akgün, Gönen ve Aydın‘ın (2007), Dilmaç‘ın (2010), Can ve 

Can‘ın (2011), Sürücü‘nün (2012), Tabancalı ve Ark.‘larının (2016), Akgün ve Özgür‘ün (2014), 

Uygun,  Avaroğulları ve Oran‘ın (2016) ve BaĢtürk‘ün (2007), Çubukçu ve Dönmez‘in (2011),  

yapmıĢ olduğu çalıĢmalarla farklılık göstermektedir (16, 26-35). 

Engellilerde Egzersiz ve Spor Öğretmenliği bölümü Mesleki kaygı ölçeğinin alt faktörler ve 

sınıflarına göre dağılımında Atanma Merkezli Kaygıda (Tablo 3 – Faktör 6) anlamlı bir farklılık 

olduğu tespit edilmiĢtir.  Atanma Merkezli Kaygıda çıkan bu farklılığın Engelliler 1.sınıf ile 

Engelliler 4. Sınıf öğrencileri arasında olduğu görülmektedir. Çıkan bu farklılığa göre Engelliler 4. 

Sınıf öğrencilerinin Engelliler 1. Sınıf öğrencilerine göre daha fazla kaygı yaĢadıkları tespit 

edilmiĢtir. Öğretmen atamalarında puanı esas alınan KPSS sınavına yönelik kaygı düzeyini 

belirlemeyi amaçlayan araĢtırmalarda da öğretmen adaylarının yüksek düzeyde kaygıya sahip 

oldukları tespit edilmiĢtir (29, 34). Elde ettiğimiz sonuçlar Sadıkoğlu ve Ark.‘ların yapmıĢ olduğu 

çalıĢma ile paralellik gösterirken Bilgici‘nin (2016) yapmıĢ olduğu çalıĢma ile farklılık 

göstermektedir (16, 19).  

Beden Eğitimi ve Öğretmenliği bölümü Mesleki Kaygı ölçeğinin alt faktörler ve sınıflarına göre 

dağılımında Ekonomik/Sosyal Merkezli Kaygıda (Tablo 4 - Faktör 2) anlamlı bir farklılık olduğu 

tespit edilmiĢtir. Ekonomik/Sosyal Merkezli Kaygı faktöründe çıkan farklılık Öğretmenlik 1. Sınıf 

ile Öğretmenlik 2. Sınıf ve Öğretmenlik 1. Sınıf ile Öğretmenlik 4. Sınıf arasında olduğu 

görülmektedir. Çıkan bu farklılığa göre Öğretmenlik 1. Sınıf öğrencilerinin, Öğretmenlik 4. ve 2. 

Sınıflara göre daha fazla Ekonomik/Sosyal Merkezli Kaygı yaĢadıkları tespit edilmiĢtir. Bu bulgu, 

adayların iĢe baĢlama ve öğretmenlik mesleğini icra ederken hayatını idame ettirme adına 

kaygılandıklarına iĢaret etmektedir (16). Literatür taramasında çalıĢmamız Çakmak ve 

Hedevanlı‘nın (2004), Ünaldı ve Alaz‘ın (2008), Mergen ve arkadaĢlarının (2014) yapmıĢ olduğu 

çalıĢmayla paralellik göstermektedir. Elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda çalıĢmamız Bilgici‘nin 

(2016) yapmıĢ olduğu çalıĢma ile farklılık göstermektedir (19, 36-39). 

Engellilerde Egzersiz ve Spor Öğretmenliği ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

Mesleki Kaygı Ölçeğinin Alt Faktörler ve Sınıflara Göre dağılımında MeslektaĢ ve Veli Merkezli 

Kaygı (Tablo 5 - Faktör 4) anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiĢtir. MeslektaĢ ve Veli Merkezli 

kaygı faktöründe çıkan farklılık Öğretmenlik 4. Sınıf ile Engelliler 4. Sınıf öğrencileri arasında 

çıkmıĢtır. Çıkan bu farklılığa göre Engelliler 4. Sınıf öğrencilerinin Öğretmenlik 4. Sınıf 

öğrencilerine göre daha fazla kaygı yaĢadıkları tespit edilmiĢtir. Bilgici‘ nin (2016) yapmıĢ olduğu 

çalıĢmada MeslektaĢ Merkezli Kaygı ve Ebeveyn Merkezli kaygı puanları incelendiğinde öğretmen 

adayının bulunduğu sınıf kademesi arttıkça meslektaĢ merkezli kaygıların ve ebeveyn merkezli 

kaygıların arttığı gözlemlenmiĢtir. Bundan dolayı Bilgici‗nin yapmıĢ olduğu çalıĢma bizim yapmıĢ 

olduğumuz çalıĢma ile paralellik göstermektedir (18).   
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Özet: 

Bu araĢtırmanın amacı öğretmen ve veli iĢbirliğinin önemini ortaya koymak, bu iĢbirliğini 

engelleyen durumları belirlemek ve çözüm yollarını araĢtırmaktır. AraĢtırma nitel bir çalıĢmadır. 

AraĢtırmada veriler yarı yapılandırılmıĢ görüĢme yöntemi ile bireysel görüĢmeler yoluyla 

toplanmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubu kamu okullarında ve özel okullarda çalıĢan 10 öğretmen 

ve bu okullarda çocuğu olan 10 veli olmak üzere toplam 20 katılımcıdan oluĢmaktadır. AraĢtırma 

verileri betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiĢtir. Velilerin ve öğretmenlerin veli öğretmen 

iĢbirliği ve aile katılımı ile ilgili görüĢleri alınmıĢ ve kategorilere ayrılmıĢtır. Öğretmenlere velilerin 

iĢbirliğinin önemi ve veli iĢbirliğine yönelik yaptıkları etkinlikler görüĢme sorulup cevaplar not 

edilmiĢ, aynı Ģekilde velilerin veli öğretmen iĢbirliğine verdikleri önem ve bu iĢbirliğini ne derecede 

gerçekleĢtirdikleri sorulup görüĢme not edilmiĢtir.  

Okulöncesi eğitimde öğretmen-veli iĢbirliğinin ve aile katılımına iliĢkin ebeveyn öğretmen 

görüĢlerinin değerlendirilmesi çalıĢmasında velilerin ve öğretmenlerin okul aile iĢbirliğine önem 

verdikleri ve yapılan iĢbirliğinin çocuk üzerinde olumlu etkileri olduğu, velilerin bazen olumsuz 

algı içinde olabilecekleri ve bu algının değiĢmesi için okulda okul-veli iĢbirliğine daha fazla yer 

verilmesi gerektiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yapılan iĢbirliği çalıĢmalarının çocuğun özellikle 

özgüveninin geliĢmesi ve okul baĢarısının arttırılması yönünde oldukça baĢarılı olduğu ortaya 

konmuĢtur. 

Anahtar sözcükler: Okul-aile iĢbirliği, öğretmen veli iĢbirliği, veli katılımı. 

GiriĢ 

 Ġnsanoğlu dünyaya gelir gelmez ilk gözünü açtığında anne ve babasını görür. Anne ve babası 

rehberliğinde dünyayı tanır ve öğrenir. Yürümeyi, koĢmayı, konuĢmayı, hatta gülmeyi ve ağlamayı 

anne babasını gözlemleyip,  taklit ederek öğrenir. Ebeveynler çocukların hem anne babası, hem de 

onların ilk öğretmenleridir. Bu yüzden çocuk daha doğar doğmaz yaĢamayı öğrenmeye çalıĢan bir 

öğrencidir. Anne babalar çocukların rol modelleri olurlar. Sözlü ya da sözsüz iletiĢim yoluyla 

çocuklarını eğitirler. Sokrates‘in de dediği gibi ‗‗Çocukların ilk ve en etkili öğretmenleri anne –

babalarıdır.‘‘ Çocuk anne babasının gözetiminde geliĢir ve eğitilir. 

Aile yaĢantısı, çocuğun zamanının büyük bölümünü geçirdiği ve geliĢimi açısından doğal 

yaĢantıların paylaĢıldığı temel etkileĢim ortamıdır. Her çocuk, okula baĢladığı zaman, yetiĢtiği aile 

ortamında belirgin izler taĢır.(Çamlıbel Çakmak,2010) Çocuğun eğitim hayatının baĢlamasıyla 

ailesinden ayrıldığı bir dönem baĢlar; ancak bu ayrılıĢ ailenin çocuğun eğitim sürecinde tamamen 

yok sayılması demek değildir. Okul, eğitim-öğretim görevini yerine getirirken aile ortamının çocuk 

üzerindeki etkisine dayanmak ve ondan yola çıkarak hareket etmek zorundadır (GürĢimĢek, Kefi, 

Gırgın, 2007). Özellikle okul öncesi eğitim kurumları çocuk eğitiminde önemli olmakla birlikte tek 

baĢına yeterli değildir. Aile çocuğun eğitiminde okul kadar önemli bir diğer unsurdur(Erkan,  

Tarman, Ömrüuzun, KoĢan, Kuru, Kaymak,2015). Çocuğun sağlıklı, kolay ve düzgün bir eğitim 

alabilmesi için ailenin okul iĢbirliğine ihtiyacı olduğu gibi; öğretmenin de veli iĢ birliğine ihtiyacı 

vardır. Okul öncesi eğitimle de çocuk ilk kez formal eğitim sürecine katılmıĢ olacaktır. Ev ve okul 

arasında olumlu yönde bağlantı kurulmuĢ ise çocukların geliĢimleri de olumlu yönde etkilenecektir 

(Ogelman,2014). 
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Erken dönemde çocuğun çevresi önce aile daha sonra okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Bu durum 

okul öncesi eğitimin çocuğun yaĢamında kritik öneme sahip bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır 

(Vural, KocabaĢ 2016).  Çocuk aile ortamından ayrılarak ilk defa farklı bir ortamda arkadaĢ edinip 

eğitim alacaktır; yani okul ortamında bulunacaktır. KiĢilik geliĢiminde kritik dönem olan okul 

öncesi dönem baĢarıyla atlatıldığı takdirde, ilerleyen dönemler baĢarıyla atlatılabilmektedir. Aileler, 

çocuklarının toplumsal hayata uyum sağlamaları için ön koĢul becerileri kazandırarak ve kiĢilik 

geliĢimine katkı sağlayarak okula göndermektedirler(ÇalıĢkan, Ayık,2015). Bu yüzden okul öncesi 

eğitim döneminde okul aile iĢbirliğine gereken önem verilmelidir. 

Okul aile iĢbirliği öğretmen, veli ve hatta çocuk açısından oldukça önemlidir. Öğretmenin ve 

velinin çocuğu daha iyi tanıyıp geliĢim özelliklerini öğrenmelerine ve bu doğrultuda çocuğun 

eğitimine katkı sağlamalarına yardımcı olur. Bu nedenle okul öncesi eğitimde veli ve öğretmenlerin 

okul aile iĢbirliğine yönelik algılarının ölçülüp değerlendirilmesi amaçlanmıĢ ve bu çalıĢma 

yapıĢmıĢtır. 

Yöntem 

AraĢtırma nitel yöntemle yapılmıĢtır. AraĢtırmanın verileri, yarı yapılandırılmıĢ görüĢme 

yöntemiyle ve bireysel görüĢme yoluyla toplanmıĢtır.  

ÇalıĢma grubu 

ÇalıĢma grubu 10 veli ve 10 öğretmen olmak üzere 20 kiĢiden oluĢmaktadır. AraĢtırmada kamu 

anaokullarında görev yapan 8 okulöncesi öğretmeni, özel okulda görev yapan 2 okul öncesi 

öğretmeni ve 10 veli yer almıĢtır. Bu velilerden 7 si kadın 3 ü erkek veliden oluĢmaktadır. Veliler 

ve öğretmenler ile ilgili bilgiler aĢağıdaki Tablo1 ve Tablo 2 de verilmiĢtir. 

Tablo 1. Velilerin Eğitim Durumu, Velilerin ĠĢi, Velilerin YaĢ Durumu, Gelir Durumları 

Kod Anne-Baba Eğitim Durumu YaĢ Meslek Gelir 

V1 Anne Lise 24-34 Ev hanımı 1500 tl ve altı 

V2 Baba Lise 24-34 ĠĢçi 1500-3000 tl 

V3 Anne Ġlkokul 24-34 Ev hanımı 1500 tl ve altı 

V4 Anne Ġlkokul 45 yaĢ+ Ev hanımı 1500 tl ve altı 

V5 Anne Ortaokul 24-34 Ev hanımı 1500-3000 

V6 Baba Ortaokul 35-44 Esnaf 1500-3000 

V7 Baba Ġlkokul 24-34 Esnaf 1500 tl ve altı 

V8 Anne Ortaokul 35-44 Ev hanımı 1500 tl ve altı 

V9 Anne Ġlkokul  24-34 Ev hanımı 1500-3000 tl 

V10 Anne Ortaokul 24-34 Ev hanımı 1500-3000 tl 

         Tablo 1‘de görüldüğü gibi Velilerden 3‘ü Erkek, 7‘si kadın velilerden oluĢmaktadır. 

Velilerden 2‘si lise mezunu, 4‘ü ilkokul mezunu,4‘ü ortaokul mezunudur. YaĢ aralığı 7 si 24_34 

yaĢ,2 si 35_44 yaĢ ve 1 kiĢi 45 yaĢ ve üzeridir. Gelir durumları 1500 TL ve altı yaĢ 1500_300 

TL‘dir. 

Tablo 2. Öğretmenlerin Cinsiyet, YaĢ ve Mesleki Kıdemleri                       

KOD CĠNSĠYET YAġ KIDEM 

Ö1 Kadın 30-39 yaĢ 1-3 yıl 

Ö2 Kadın 20-29 yaĢ 4-8 yıl 

Ö3 Kadın 20-29 yaĢ 4-8 yıl 

Ö4 Kadın 30-39 yaĢ 8-12 yıl 

Ö5 Kadın 20-29 yaĢ 4-8 yıl 

Ö6 Kadın 20-29 yaĢ 4-8 yıl 

Ö7 Kadın 20-29 yaĢ 4-8 yıl 

Ö8 Kadın 40 yaĢ + 13 yıl+ 

Ö9 Kadın 30-39 yaĢ 8-12 yıl 

Ö10 Kadın 20-29 yaĢ 1-3 yıl 
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Tablo 2‘de görüldüğü gibi öğretmenlerin hepsi Kadınlardan oluĢmaktadır. Öğretmenlerden 6‘sı 

20_29 yaĢında,3 tanesi 30_39 yaĢında ve 1 tanesi 40 yaĢ ve üzerinden oluĢmaktadır. Öğretmenlerin 

eğitim tecrübeleri 2 si 1_3 yıllık,5 i 4_8 yıllık,2 si 8_12 yıllık ve 1 i 13 yıl ve üzeri eğitim 

tecrübesine sahiptir. 

Verilerin toplanması ve analizi 

AraĢtırmada veriler yarı yapılandırılmıĢ görüĢme yöntemiyle bireysel görüĢmeler yapılıp; veliler ve 

öğretmenlerin verdiği cevaplar yazılı olarak kaydedilmiĢtir. Ses kaydı yapılmak istenmiĢ ancak 

görüĢmeciler bu durumdan rahatsız olduklarından dolayı ses kaydı yapılamamıĢtır. Bu araĢtırmada 

nitel araĢtırma yöntemi kullanılıp; nitel veri toplama yöntemi olarak bireysel görüĢme yapılmıĢtır. 

Veli ve öğretmen bilgileri kodlanarak V ve Ö Ģeklinde belirtilmiĢtir. Miles ve Huberman'ın belirttiği 

gibi veri analizi sürecinde dört aĢamadan geçilir. Elde edilen bulguları düzenlenmiĢ ve yorumlanmıĢ 

bir biçimde okuyucuya sunmak için; elde edilen veriler mantıklı ve anlaĢılır biçimde betimlenir, 

Yapılan bu betimlemeler yorumlanır, neden-sonuç iliĢkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara ulaĢılır 

ve araĢtırmacının yapacağı yorumlar arasında ortaya çıkan temaların iliĢkilendirilmesi, 

anlamlandırılması ve ileriye yönelik tahminlerde bulunulması iĢlemleri vardır. Bu araĢtırmada 

bunlar göz önünde bulundurularak, elde edilen veriler betimlenerek yorumlandı. Veriler neden-

sonuç iliĢkileri irdelenip sonuçlara ulaĢıldı. Bu sonuçlar bağlamında ileriye dönük tahminler yapıldı. 

Bunlar yapılırken ―betimsel analiz‖ süreci takip edilmiĢtir. GörüĢülen öğretmenlerden elde edilen 

veriler betimlenerek yorumlandı. Neden sonuç iliĢkileri irdelenmeye çalıĢılıp, okuyucunun rahatça 

görebileceği özet bilgilere ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır 

Geçerlilik ve güvenirlilik 

ÇalıĢmanın geçerlik ve güvenirliğini sağlamak için bir takım önlemler alınmıĢtır. GörüĢme 

sorularının ve formunun hazırlanmasında uzman görüĢüne baĢvurulmuĢ, formda yer alacak 

soruların, araĢtırmanın genel amacına ve alt amaçlarına uygun olmasına dikkat edilmiĢtir. GörüĢme 

soruları hazırlandıktan sonra kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla bir grup öğretmen ve veli 

üzerinde denemeler yapılmıĢ ve soruların açık ve araĢtırmaya uygun olduğu belirlenmiĢtir. Yapılan 

görüĢmede sessiz bir ortam seçilerek sorular sorulmuĢ verilen cevaplar aynen kaydedilmiĢtir. 

AnlaĢılmayan sorulara gereken açıklamalar yapılarak araĢtırma sorusunun doğru anlaĢılıp 

cevaplanması sağlanmıĢtır. 

Bulgular ve Yorumlar  

Bu bölümde araĢtırmada sonucunda elde edilen bulgular, katılımcılara sorulan soruları içeren alt 

baĢlıklar halinde verilmiĢtir. 

Öğretmenlerin ve velilerin görüĢme sıklığı 

Bu çalıĢmada öğretmenlere ―Velilerinizle ne sıklıkla görüĢüyorsunuz ?‖sorusu sorulmuĢ ve cevaplar 

not edilmiĢtir. AraĢtırmada öğretmenlerin; velileriyle genellikle yüz yüze görüĢtükleri(Ö1,Ö5,); 

ancak veliyle yüz yüze görüĢmek mümkün olmadığı durumlarda telefonla görüĢtükleri(Ö2,Ö4,), 

velileriyle okul çıkıĢlarında öğrenciler ile ilgili görüĢmeyi yeterli gördüklerini (Ö3,Ö6,Ö7,Ö8), bazı 

öğretmenleri ise bir problem durumunda ya da çocuk hastalanması durumunda veliyle 

görüĢtüklerini belirtmiĢtir (Ö10). Öğretmenlerin çeĢitli iletiĢim yollarını denedikleri de (Ö9) 

belirtmiĢtir. Bunun yanında velilerine ―Çocuğunuzun Durumu ile ilgili GörüĢmek için Okula Ne 

sıklıkla Gidersiniz?‖ sorusuna yöneltilmiĢtir. Okul öncesinde çocuğu olan annelerin genellikle 

küçük çocukları olduğundan (V10),vakit ayıramadıklarından, sadece çocuğu okula götürüp 

getirince öğretmeni görmenin yeterli olduğunu düĢündükleri(V2,V4,V5,V7,V9), okula gidemeyen 

annelerin yerine babaların veya bir yakınlarının çocuklarını okula bıraktığı(V1,V3,V6,V8) 

belirtilmiĢtir. Konuya iliĢkin veli ve öğretmen görüĢlerinin bazıları Ģöyledir: 
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         “Yılda iki kez veli toplantısı yapıyorum. Velilerimle çocuklarım okula gelince ve çocuklar eve 

gittikleri vakit eğer bir problem varsa görüşüyorum. Veliye olumlu veya olumsuz durumları o gün 

içinde paylaşıyorum (Ö6).” 

         “Her gün görüşüyorum. Çünkü öğrencileri teslim ederken velilerimi görüyorum. Hem yüz 

yüze hem telefonla hem de internet aracılığıyla fotoğraf, video göndererek iletişime 

geçiyorum(Ö9).” 

         “İhtiyaç olduğu zaman, bir sıkıntı olduğu zaman görüşürüm. Hem yüz yüze hem telefonla 

görüşürüm. Çocuk okula devam etmediğinde, hastalık durumunda, çocuğun okula olumsuz 

olduğunda veliyle görüşürüm (Ö10). ‖ 

          “Bazen ben okula bırakıyorum, bazen babası okula bırakıyor. Ben bırakınca öğretmeniyle 

görüşüyorum(V3).” 

         “Her gün okula bıraktığımda görüşüyorum, öğretmen çağırırsa gelirim.(V4) Elimden gelirse 

her gün gelirim o gün neler yapmış öğrenirim(V5).” 

Okul aile iĢbirliğinin ile ilgili öğretmenlerin ve velilerin algıları 

Öğretmenlere ‖ Velilerinizin okula gelmemelerinin sebebi sizce nedir? Ne gibi önlemler alınmalı?‖ 

sorusu yöneltilmiĢtir. Öğretmenler velilerinin okula gelmeme gerekçesi olarak okul öncesi eğitimin 

önemsizliğine inandıklarını, babaların çalıĢtıkları (Ö9) için çocuklarıyla ilgilenemedikleri 

(Ö1,Ö4,Ö5,),çocuk sayısının fazla olduğundan okul öncesindeki çocuklarıyla ilgilenemediklerini, 

çocuklarında var olan olumsuzluğu kabul etmediklerinden öğretmenle görüĢmekten kaçındıkları 

(Ö2) bulguları elde edilmiĢtir. Öğretmenlerin önlem olarak velilere okulöncesinin önemini 

anlatmaya çalıĢtıkları ve veli görüĢmelerini veliye göre ayarlamaya çalıĢtıkları 

(Ö3,Ö6,Ö7,Ö8,Ö9,Ö10)bulguları elde edilmiĢtir. 

Velilere ―‖Okula yeterli sıklıkla gitmediğinizi düĢünüyorsanız bunun nedenleri nelerdir?‖ sorusu 

yöneltilmiĢ. Okul öncesinde çocuğu olan annelerin ev hanımı oldukları ve çocukları ve evleriyle 

ilgilendiklerinden okula gidemediklerini( V1, V3, V4, V5, V8, V10), okul öncesinde çocuğu olan 

babaların ise genellikle çalıĢtıkları için (V6, V7) ya da bayan öğretmenle eĢinin daha iyi 

anlaĢacağını düĢündüklerinden okula gitmedikleri (V2) belirtilmiĢtir. Konuya iliĢkin veli ve 

öğretmen görüĢlerinin bazıları Ģöyledir: 

         “Bence çocukları ile ilgili sıkıntıları kabul etmedikleri için ve duyma istemedikleri için ve 

sanki öğretmeni görürsek bizden bir şey isteyecek diye düşündükleri için. Ne kadar uzak olsak o 

kadar iyi düşüncesi olduğu için(Ö2).” 

         “Veliyle okula gelmesi için davet edilir, görüşme teklif edilir. Gerekirse evine ev ziyareti 

düzenlerim. Velimin katılmak istemediğine karar kılınca vazgeçerim(Ö6).” 

         “Genellikle velilerimiz okula geliyor. Ancak bazı gelmeyen veliler için okulda veliye yönelik 

aile katılımları yapılabilir. Seminer, sınıf içi etkinliklerde rol verilebilir.(Ö7).” 

         “İşe gittiğim için yetişemiyorum. Bir de öğretmeniz bayan o yüzden eşim daha iyi 

anlaşabiliyor.(V2).” 

         “Genellikle geliyorum. Bazen küçük çocuğumdan dolayı gelemiyorum. O zaman da telefonla 

görüşüyorum.(V5).” 

         “Markette tek çalışıyorum, bırakamıyorum. Bu yüzden eşim alıyor genellikle(V6).” 

Öğretmenlerin veli katılımına yönelik yaptıkları etkinlikler ve velilerin okul aile iĢbirliği ile 

ilgili görüĢleri 

Öğretmenlere ―Okulda veli katılımına yönelik ne türlü etkinlikler planlıyorsunuz?‖ sorusu 

yöneltilmiĢtir. Öğretmenlerin velilerin okul aile iĢbirliğine gereken önemin farkında olmadıklarını 
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bunun için okulda veli katılımına yönelik olarak okul öncesi eğitimin önemini anlayabilecekleri 

seminerler düzenlenebileceği (Ö2,Ö7) sınıfta velilerin katılmak isteyeceği etkinliklere yer 

verilebileceği, sınıfta velilerin yapabileceği etkinliklere yer verilebileceği (Ö1, Ö3, Ö6, Ö9, Ö10)  

okulda değerler eğitimine yönelik ve anneler günü gibi belirli gün ve haftalara yer 

verilebileceği(Ö1, Ö5, Ö7, Ö8, Ö9), bulguları elde edilmiĢtir. Velileri ‖Sizce çocukların durumunu 

görüĢmek için okula yaptığınız ziyaretlerin ne gibi faydası olabilir?(çocuk, öğretmen ve veli 

açısından).‖ Velilerin çocuklarıyla ilgili konularda öğretmenlerle yaptıkları görüĢmeler sonucunda 

çocuklarının genellikle çok mutlu olduğunu (V3, V4, V5, V6, V7) toplantılara gidemediklerinde 

çocukların üzüldüğünü (V9) çocuklarının veli-öğretmen iĢbirliği sonucu özgüveninin geliĢtiği 

okulda daha sosyal oldukları (V2,V10) okuldaki bir durumdan hemen haberdar olduklarını (V1, V8, 

V10),belirlenmiĢtir. Konuya iliĢkin veli ve öğretmen görüĢlerinin bazıları Ģöyledir: 

         “Okulda yapılan etkinlik günlük olarak eve gönderilip, çocuğun sınıf içindeki fotoğrafları 

internet aracılığıyla velilere gönderiyorum.(Ö4).” 

         “Veli toplantıları, aile katılım çalışmaları, aile eğitim seminerleri, belirli gün ve haftalara 

yönelik aktiviteler, değerler eğitimi konusuna yönelik etkinlikler planlıyoruz(Ö8).” 

          ―Tabii ki olumlu oluyordur. Çocuk daha iyi öğrenir, daha güzel eğitim alır. Anne babasına ve 

öğretmenine daha çok bağlı olur.(V2).” 

        “Seviniyor çocuğumun öğretmeni de mutlu oluyor.(V4) .” 

        “Çocuğun özgüveni gelişiyor daha mutlu oluyor.(V5).” 

        “Elbette faydası vardır. Öğretmenin dediklerini ablası ve abisine söylüyor çocuklar unutuyor, 

bana söylemiyorlar(V8).” 

         “İşim olduğunda onu okula bırakmadığımda ya da veli toplantısına katılmadığımda çok 

üzülüyor(V9).” 

          “Çocuğumun problemini hemen öğrenip, çözüyordum. Çocuğum sosyal değildi, iletişim 

kurdu. Makas kesmede sıkıntısı vardı, artık yok(V10).” 

Öğretmenlerin ve öğretmenlerin okul aile iĢbirliğine verdikleri önem 

Öğretmenlere ‖Velilerle yapılan görüĢmelerin ve veli öğretmen iĢbirliğinin çocukta ne gibi ektileri 

olduğunu düĢünüyorsunuz?  ―sorusu yöneltilmiĢtir. Öğretmenler, velilerle yaptıkları veli-öğretmen 

iĢbirliği sonucunda genellikle olumlu sonuçlar elde edildiği (Ö5) çocukların okula severek, 

isteyerek gelip (Ö3, Ö4) davranıĢ değiĢikliğinin daha kolay sağlandığı (Ö1, Ö9, Ö7) özellikle 

problemli öğrencilerin davranıĢlarında daha çabuk dönütler alındığı (Ö10) çocukta özgüven 

duygusunu geliĢtirip,  duygularını daha rahat ifade edebildiğini ve sosyalleĢtiğini (Ö4,Ö7) bir 

öğretmen de velilerin öğretmen veli iĢbirliğine verdikleri önemin velinin algı ve beklentisine göre 

farklılık gösterdiğin (Ö2) bir öğretmenin de veli öğretmen iĢbirliğine önem verdiği ve bu süreçte 

veliyle iletiĢimin önemli olduğunu (Ö6, Ö8)ve eğitimin sadece evde değil aile ortamında da devam 

ettiğini aile ile yapılan iĢbirliği ile okuldaki eğitimin daha iyi pekiĢtirileceğini (Ö6) belirtmiĢ ve aile 

katılım çalıĢmalarının önemini vurgulamıĢtır. Velilere ‖ Velilerin okula katılımları için neler 

önerirsiniz? Neler yapılabilir?‖ sorusu yöneltilmiĢtir. Velilerin okula gelmek istedikleri ancak okula 

gelmek için fırsatları olmadığını; bunun için veli-öğretmen görüĢmeleri için velilere uygun bir 

vakitte (V8) sergi, proje sunumu (V3, V4, V8), ve toplantılar yapılırsa katılabileceği (V2, V3,  V6, 

V7, V10) belirtilmiĢtir. Ġki velinin sınıf içindeki etkinliklere katılmak istediği (V1, V5) belirtmiĢtir 

ve öğretmenlerin ev ziyareti yapmaları istenmiĢtir. Konuya iliĢkin veli ve öğretmen görüĢlerinin 

bazıları Ģöyledir: 

         “Değişiyor bazen olumlu, bazen olumsuz. Velilerin okul algısı farklı olabiliyor ve bazen ön 

yargılı davranabiliyorlar. Çocuklarının olumsuz davranışlarını kabul etmiyorlar.(Ö2) 
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         “Çocuk okula severek, isteyerek geliyor. Öğretmeniyle iletişimi daha iyi oluyor. Öğretmenin 

de çocuğu daha fazla tanıma fırsatı oluyor. Çocuklar daha özgüvenli oluyor. Daha rahat iletişim 

kurmaktadır(Ö4).” 

         “Çok olumlu gözlemlerim oluyor. Eğitim sadece okulda değildir. Çocuğun davranış 

değişikliği için ailelerin de evde pekiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için velilerimle 

birlikte hareket ediyorum. Öğrencilerim benim söylediğim davranışı(olumlu)evde aile ile yapınca 

daha çabuk gerçekleşiyor. Çocuklarda olumsuz davranışın da evde ailelerin konuşarak, çocuğu 

izleyerek yaptıkları etkinliklerle daha çabuk dönüt alıyorum.(Ö6) .” 

         “Çocuğun daha kaliteli eğitim almasını sağlar. Çocuk daha değerli hisseder kendini. Okula 

daha istekli geliyor. Çocuklar da birbirinin ailesini tanıdığı için daha etkili bir iletişim 

kuruyorlar(Ö7).” 

           “Çocuklarda mutluluk duygusunu gözlemliyorum. Çocuğun ve veli görüşmelerinden sonra 

öğretmeni ve arkadaşlarıyla daha fazla iletişim kurup, duygularını daha fazla ifade edip, 

paylaştığını gözlemliyorum(Ö9).” 

        “Toplantılar işin olmadığı günler yapılsa daha iyi olur hem babalar da gelmiş olur. Öğretmen 

bir durum olduğunda telefonla haber verebilir (V2).” 

         “Ayda bir veli toplantısı yapılsın, çocuğumun durumunu öğrenirim. Sınıfta yaptığı etkinlikleri 

görmek isterim. Çocuklar için pasta, kek yapıp getirmek isterim(V5).” 

          “Öğretmenlerin bazıları eve geliyor, eve gelebilirler. Telefon açabilirler, toplantılar 

yapabilirler(V6) .” 

          “Anne babaları okula çağırıp, çocuğuyla ilgili resimleri, etkinlikleri, kitapları göstersinler. 

Çocuğun bir sıkıntısı olunca hemen haber versinler(V9).” 

 Sonuç ve Öneriler 

Okul öncesi eğitimde öğretmen-veli iĢbirliğinin ve aile katılımına iliĢkin ebeveyn öğretmen 

görüĢlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalıĢmada velilerin ve öğretmenlerin okul aile 

iĢbirliğine önem verdikleri ve bu çalıĢmaların çocuk üzerinde olumlu etkileri olduğunu 

düĢündükleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Okul aile iĢbirliğinin çocukların özellikle özgüvenini geliĢtirip, 

okul ortamında öğretmeniyle ve arkadaĢlarıyla görüĢ ve duygularını daha kolay ifade 

edebildiklerini, çocukların okulda daha baĢarılı olduklarını ve özelikle problemli çocukların 

sorunlarının daha kolay anlaĢılıp çözümlendiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bununla birlikte 

öğretmenlerin velilerin çocuklarını sadece okul giriĢ çıkıĢlarında okula bırakmalarının yanında 

sınıfta ve okuldaki etkinliklere katılımın sağlanmak istendiği ancak velilerin bu iĢbirliğinin 

öneminin farkında olmamaları, eğitim seviyeleri, yaĢam koĢullarından dolayı bu tür çalıĢmalarda 

yer alamadıkları, öğretmenlerin buna önlem olarak toplantıları ve etkinlikleri velilerin katılım 

durumuna göre ayarlamaya çalıĢtıkları, sınıf içinde yapılan etkinliklerin resim ve videolarını 

velilere internet aracılığıyla yollayarak farkındalık yaratmak istediği, velinin eğitim sürecinin 

çocuğun geliĢimi açısından ve çocuğu daha iyi tanımak açısından önemli olduğunu belirtmiĢlerdir.  

Okul öncesi dönemde çocuk ilk defa ailesinden bağımsız olarak bir ortama girecek ve orada eğitim 

görmenin yanında gelecek hayatını Ģekillendirecek olan kiĢilik geliĢimini sağlayacağı bir dönemdir. 

Çocuk yeni insanlarla tanıĢacak ve okula uyum sağlamaya çalıĢacaktır. Çocuk açısından önemli 

olduğu kadar öğretmen açısından da bu dönem önemlidir. Çocuğu tanımak geliĢiminin farkında 

olmak ve çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda eğitim vermek zorundadır. Burada öğretmenin ve 

çocuğun veliye ihtiyacı vardır. Çocuk ailesini okulda gördüğünde kendini güvende hissedecek, okul 

ortamına olan güveni artacak, daha sosyal davranıĢlar içine girecektir. Öğretmen de veliyle iĢbirliği 

yaparak çocuğun doğru ve kolay tanımanın yolunu elde edecek ve daha kaliteli eğitim sunma 

imkânını bulacaktır. Bunun yanında veli de okul ortamında çocuğunun geliĢimini yakından takip 
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edebilecek ve çocuğuyla ilgilenerek daha sağlıklı bir iletiĢim kuracaktır. Bu yüzden aile katılım 

çalıĢmalarına yer verilmelidir. Aile katılımı, anne babaların çocuklarının geliĢim ve eğitimlerine 

katkıda bulunmaları için düzenlenmiĢ etkinliklerin bütünü olarak tanımlanabilir (Ömeroğlu ve 

YaĢar, 2005).Ailelerin okula gelip okul ve sınıf içindeki etkinliklere katılıp; okul aile iĢbirliğinin 

sağlanması amaçlanmalıdır. Okul aile iĢbirliğinin sayısız faydalarından söz etmek mümkündür. 

Yıldırım‘a (2008) göre okul aile iĢbirliğinin sağlanabilmesi için aĢağıdakilerin  yapılması yararlı 

olur: 

 Okul-aile iletiĢiminde olumlu bir dil kullanılmalıdır. Okul ailelere değer verdiğini 

hissettirilmelidir. 

 Okul-aile iĢbirliği kurumsallaĢtırılmalıdır. Okul-aile iĢbirliğine yönelik ana ilkeler belirlenip, 

uygulanmalıdır. 

 Okulda çeĢitli etkinlikler düzenlenmeli ve velilerin etkinliklere aktif katılımları 

sağlanmalıdır. 

 Okul kendisini velilere iyi tanıtmalıdır. Okulda yapılan çalıĢmalardan veliler haberdar 

edilmelidir. 

 Özellikle okula gelemeyen velilere okul-aile birliklerinin yaptıkları harcamalara iliĢkin 

bilgiler ulaĢtırılmalıdır. 

 Okullarda veli istek ve dilek kutularına yer verilmelidir. 

Okul aile iĢbirliğini olumsuz etkileyen birçok durumdan söz etmek mümkündür. Bunlar öğretmenin 

ve velinin okul aile iĢbirliği algıları, ailenin eğitim düzeyi, velinin çalıĢma durumu, yaĢam koĢulları 

vs. olarak sayılabilir. Okul aile birliklerinin etkin bir Ģekilde iĢletilememesi, okul yetkilileri ile 

öğrenci velilerinin kayıt dönemleri ve çok özel durumlar dıĢında bir araya gelememesi ve okul-aile 

birliği toplantılarının verimli bir Ģekilde tam katılımla yapılamaması, okul-aile iletiĢiminde yaĢanan 

en yaygın sorunlar arasında sayılabilir. Nitekim ÇalıĢkan ve Sağlam (2017) okul öncesi dönemde 

okul aile iĢbirliğinin sağlanmasında okul ve öğretmene bazı sorumluluklar düĢtüğünü 

belirtmektedir. Burada özellikle öğretmenin sorumlukları üzerinde durmanın faydası vardır. 

Öğretmen velilerini tanımalı, velinin katılım durumlarına göre veli toplantıları düzenlemeli, 

toplantılara katılmadıklarında velilerine ulaĢıp nedenlerini sormalı, okul öncesinin önemini ve aile 

katılımının önemi konu edinen seminerler düzenlemeli, velilerin ve öğrencilerin ihtiyaçları ve 

ilgileri doğrultusunda toplantılar düzenlemeli, velilere katılımları için teĢekkür edip geri dönüt 

sağlamalı, velileriyle sık sık çocuğun geliĢimi ile ilgili görüĢmeli, yüz yüze görüĢme imkânı yoksa 

telefon la görüĢmeli, ya da ev ziyareti düzenlemelidir. 

Okuldaki eğitim sürecine ailelerin katılımı ve okul aile iĢbirliğinin sağlanmasının okul 

programlarının geliĢtirilmesine, okul ikliminin iyileĢtirilmesine, aile hizmetleri ve desteklerinin 

sağlanmasına, ailelerin çocuğun eğitimine iliĢkin becerilerinin artırılmasına, aileler arasında 

etkileĢim ve iletiĢim oluĢturulmasına ve öğretmenlerin iĢlerine katkıda bulunulmasına yardımcı 

olacağını ifade etmektedir. Buna göre okul ve aile arasındaki sıkı etkileĢimler sayesinde öğrenciler, 

farklı insanlardan yaratıcı düĢünme, baĢkalarına yardım etme ve okula devam etmenin önemi 

hakkında çok sayıda olumlu mesajlar alabilecektir (Epistein,1995;alıntı GürĢimĢek, Kefi, Gırgın, 

2007) 

Okul aile dayanıĢması, okul baĢarısının ön koĢullularındandır. Bu yüzden okul ve aile birlikte 

hareket etmeli ve okul aile iĢbirliğine gereken önemi vermelidirler. (Aslanargun,2007) okul aile 

iĢbirliğinde iletiĢimin önemini vurgulamıĢ ve öğrencilerin hayata hazırlanabilmesi ve okulda 

baĢarılı olabilmesini okul aile iĢbirliğiyle mümkün olacağını belirtmiĢtir. .AraĢtırmada bulgulara 

dayanarak; okul aile iĢbirliğinin sağlanması, aile katılımına gereken önemin verilmesi ve çocuğun 

geliĢimin çok yönlü sağlanabilmesi için bazı Ģartların gerçekleĢmesi gerekmektedir. Burada 
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öğretmen veli ve öğretmen okul aile iĢbirliğinin önemli olduğuna inanmalıdır, veli öğretmenin 

birbirlerine karĢı ön yargıları olmamalı, özellikle öğretmen velinin ve öğrencisinin onun için değerli 

olduğunu, velinin iĢbirliğinin faydalı olduğuna inandığını velilerine bildirmelidir. Velinin iĢbirliğine 

yanaĢmadığı durumlarda okulla birlikte hareket et belirli gün ve haftalar doğrultusunda veli ve 

öğrencilere yönelik eğlenceli etkinlikler planlayıp, düzenlemelidir. Özellikle babaların da okulda 

yer alabilecekleri etkinlikler düzenlemelidir. Veli ve öğretmen okulu çocuğun ikinci aile yuvası 

olarak görmeli ve okul ve aileyi bağımsız olarak düĢünmemeli ve bu iĢbirliği ile çocuğun daha 

sağlıklı bir geliĢim gösterip, daha kaliteli bir eğitim alacağına inanmalıdırlar. 
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Özet 

Bu çalıĢmanın amacı; devlet okulları, özel okullar ve butik okulların örgütsel yönetimi açısından 

farklılıklarını belirleyip öğrenci veli öğretmen ve yönetici açısından ortaya çıkan avantaj ve 

dezavantajlarını sebepleri ile açıklamak ve öğretmen veli ve yöneticilerin bu tip okullara bakıĢ 

açılarındaki farklılıkların sebepleri ile ortaya konması amaçlanmıĢtır.Nitel araĢtırma yöntemi 

kullanılan bu çalıĢmada Batman Ģehrinde bulunan iki devlet, iki özel, bir butik okuldan 5 yönetici 

10 öğretmen 5 veli olmak üzere toplam 20 kiĢi ile bireysel görüĢmeler yapılarak bağlı bulunulan 

okulların yönetimi ve diğer okullarla aralarındaki farklılıkları konusunda bilgiler toplanmıĢ ve bağlı 

bulunan okulların avantaj ve dezavantajları belirlenip görüĢmelerde alınan veriler yorumlanarak bir 

sonuca ulaĢılmıĢtır. 

Dünyada ve ülkemizde değiĢim ve geliĢim süreci sebebiyle son dönemde eğitim sistemimizde var 

olan özel okulların bir kısmı farklılaĢtırılmıĢ eğitim felsefesini amaç edinerek daha mikro bir yapıya 

bürünmüĢ ve sistem içerisinde ―butik okul‖ adlandırılması ile piyasada ki yerini almıĢtır. Butik 

okullar diğer özel okullardan farklı olarak her eğitim kademesine ait özel alanları, daha az öğrenci 

sayıları, eğitim-öğretim sürecinde bireysel farklılıkları daha ön planda tutan felsefeleri vb. boyutları 

ile diğer özel okulların devasa yapısına meydan okuduklarını dile getiriyorken sistem içerisinde 

farklı bir kalıba bürünmeyi amaç edinmiĢlerdir. AraĢtırmam sürecinde bu okulların Türk Eğitim 

Sisteminde öğrenci ve velilerine farklı bir eğitim-öğretim alternatifi oluĢturdukları gözlemlenmiĢ ve 

bu tip okullarda var olan akademik sürecin öğrenci, veli, öğretmen ve idareciler açısından 

değerlendirmesi yapılmıĢtır. Butik okullar ülkemizde eğitimin hangi boyutundadır, avantaj ve 

dezavantajları var mıdır?  ve yönetimsel farkları ne olabilir sorularına yönetici, veli, öğretmen ve 

öğrenci doğrultusunda cevap aranarak incelenmiĢ çalıĢma sonuçlarının ise devlet, özel ve butik 

okullarda çalıĢan öğretmen ve yöneticiler ile birlikte öğrenci ve velilerin bu okulların yönetimsel 

farkları ile ilgili bilgilere ulaĢmaları amaçlanmıĢtır. 

Anahtar Sözcük: Butik okul, özel okul, alternatif okul 

GiriĢ 

Günümüzde her alanda teknolojinin ilerlemesinin etkisiyle hızlı bir değiĢim ve geliĢim sürecine 

giriliĢtir. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar gibi kitle iletiĢim araçlarının artması ve tüm 

insanlığı kapsayacak kullanım Ģartlarını elde etmesi sebebi ile bilgiye ulaĢmak, değiĢimlerden 

haberdar olmak kolaylaĢtıkça değiĢime ayak uydurabilmek için de gerek eğitim sektöründe gerekse 

diğer sektörlerde bu amaçlı çalıĢmalar ve çağa ayak uydurmaya yönelik uygulamaların arttığı 

görülmektedir. Çağa ayak uydurma amaçlı yapılan çalıĢmalarda önemli olanın bilgiyi ilk üreten 

olduğu diğerlerinin ise o bilgiyi izleyerek yeni yollar denediği görülmektedir. Artan sürekli yenilik 

tüm sektörlerde değiĢime ve geliĢime ayak uydurmayı gerekli kılmıĢ ve yeni bilgiye adaptasyon 

sürecinin kısalması gerekliliğinin savunulmasına sebep olmuĢtur. Tüm bu sebeplerden ötürü de 

yeniliğe adapte olmak, benimsemek bilgiyi üretmek kadar önemli bir konuma ulaĢmıĢtır. Birçok 

bilim insanının bilgi çağı olarak adlandırdığı günümüz yüzyılında üretilen çoğu bilgi insanlara 

eğitimin yapı taĢı olarak nitelendirdiğimiz günümüz okullarında verilmektedir. Her alanda üretilen 

bilginin ötesine geçmek ve elde edilen bilgilerle yeni bilgiler üretmek toplumlar tarafından okulların 

görevi arasında sayılmaktadır. Bu süreçte eğitime ve okullara yapılan eleĢtiriler de tabi ki vardır. Bu 
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eleĢtirilerden bazıları okulun tüm öğrencileri aynı bakıĢ açısıyla görmesi ve bireysel farklılıkları göz 

ardı ederek tek tip öğrenciler yetiĢtirerek onları eğitim öğretim sürecinde aynı kalıba soktuğu ve 

çocukların yaratıcılıklarının ve hayal güçlerinin sınırlandırıldığı eleĢtirisidir. 

Kamu okullarda verilen eğitimin çocukların renkli Dünyalarına hitap etmediği ve çocuğun bilgiye, 

bilime olan merakını giderek körelttiği yetiĢkinler tarafından ülkemizde oldukça fazla dile 

getirilmeye baĢlanmıĢken eğitim öğretimde özel okulculuğun ortaya çıkmasına sebep olmuĢ ve özel 

okullar içerisinde alternatif okul olabilecek değerlere sahip yeni okulların ortaya çıkmasına sebep 

olmuĢtur. Dünya çok hızlı bir değiĢim içerisindeyken bilgi üreten insan diğerlerinden bir adım 

öndedir algısı içerisinde olan veliler alternatif okul uygulamalarını önemsemekte ve takip 

etmektedir. Süreç itibari ile alternatif okul yapısının farklılıkları önemseyen bir anlayıĢa sahip 

olduğu ve bu anlayıĢ ile yetiĢtirilen öğrencilerin eğitim öğretimden aldıkları verimliliğin arttığı 

gözlemlenmekte ve mutlu çocuklar yetiĢtiği dile getirilmektedir. 

Kamu okulları ile ilgili yakınmalar ve rahatsızlıklar gerek aileleri gerekse eğitim yetkililerini yeni 

arayıĢlara ve alternatif uygulamalara yöneltmiĢtir (Aydın, 2012, s.27).  

Son yıllarda ülkemizde eğitimin öğrencileri tek tipleĢtirdiğine dair artan bu tip eleĢtiriler var olan 

okulların sorgulanmasına sebep olmakta ve okul yaĢında öğrencilere sahip velilerin özel okullara 

baĢka bir deyiĢ ile alternatif eğitim modelinin ülkemizde uygulanmaya çalıĢtığı kurumlara yönelimi 

git gide artmaktadır. Son dönemlerde artan hızlı değiĢim ve geliĢimlerin etkisiyle de özel okul 

kavramında karĢımıza butik okullar çıkmıĢtır. 

Eğitim tarihimiz incelendiğinde ilk özel okulların temellerinin çocuklarına özel hocalardan ders 

aldıran varlıklı kiĢiler tarafından atıldığı görülür. Ġlerleyen yıllarda kurulan vakıf destekli fakat 

devlet tarafından denetlenilen sübyan okulları ve medreseler, Cumhuriyet öncesi dönemde 

karĢımıza çıkan ilk özel okul örneklerindendir. 

Yurdumuzdaki ilk özel Türk Okulu, 1868 yılında açılan ―Galatasaray Sultanisi‖ dir. Fakat bu 

okulun özel giriĢimciler tarafından açıldığını söylemek güçtür. Sonraki yıllarda bu sayı çoğalmıĢ ve 

1903 yılında Ġstanbul‘da ilk ve orta düzeyde 28 özel Türk Okulu açılmıĢ ve bu okullarda 4500 kadar 

öğrenci eğitim görmüĢtür. (Uygun,2003) 

Eğitimde birlik ilkesinden yola çıkarak, devlet her düzeydeki eğitimi üzerine almıĢ, dolayısı ile 

maliyeti de üstlenmiĢtir. Ancak ülkenin neredeyse tüm kaynakları Ulusal KurtuluĢ SavaĢı‘nda 

kullanıldığından, yeni kurulan devlet ekonomik bakımdan güçlü bir yapıda değildir. Bu yüzden 

eğitim konusunda özel giriĢimcilerin desteği istenilmiĢtir. 

Türk Eğitim Derneği (TED)‘ nin kurulması ile eğitim alanındaki devlet-özel giriĢimci birlikteliği 

yeni bir boyut kazanmıĢtır. TED‘ in kuruluĢ amaçlarının en önemlilerinden biri, yabancı dilde 

eğitim-öğretim veren modern Türk okullarının bulunmadığı bir dönemde, Türk çocuklarını yabancı 

okullara baĢvurma zorunluluğundan kurtaracak yeni okullar açmaktır. 

1960′lara kadar özel okul açılmalarında kayda değer bir hareketlenme olmamıĢtır. Fakat 1961 ve 

1982 Anayasa‘ları sonrasında, özel okullar adına önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Özellikle 1985′ 

den sonra yapılan kanun, genelge, vb. niteliğindeki düzenlemeler ile özel okullar devletçe de açıkça 

desteklenmiĢtir. 

1985‘ten günümüze kadar geçen süre içerisinde, yapılan teĢvikler sonucunda özel okullara 

her yıl yenileri eklenmiĢ ve bu sayı 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 2353′ e 

ulaĢmıĢtır.(Uygun,2003) 

Özel okullar, geçmiĢte olduğu gibi günümüzde de tartıĢmalı kurumlardır. Bu tartıĢmalara 

rağmen özel okullara ilgi Türk eğitim tarihinde her zaman var olan bir olgu olarak 

değerlendirilebilir. Günümüzde aileler, çocuklarını özel okullarda okutmayı tercih etmektedir. Bu 

tercihin en önemli nedeni ise bu okulların kamu okullarına göre daha iyi görünmeleridir. 
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Ülkemizde ve Dünyada her geçen gün yaĢanan hızlı değiĢim ve geliĢim ile birlikte kalite 

kavramının ortaya çıkıĢı eğitim sektöründe de etkisini göstermiĢ ve özel sektörde de farklı ve yeni 

özellikteki okulların ortaya çıkıĢının önünü açmıĢtır. Kullanılan kaynaklar, öğrenci sayısı, öğretmen 

niteliği ve verilen eğitim boyutundan farklılaĢan bu okullardan olan Butik Okul kavramı da bu 

değiĢim ve geliĢim sonucu ortaya çıkmıĢ bir ürün olarak görülebilir. 

Butik Okul 

Hizmet verdiği alan ile okul sayısı az olan ve daha yerel alanda hizmet veren özel okul çeĢididir. 

Butik okullar ülkemiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından genel olarak özel okulların bir çeĢidi 

içerisinde yer aldığından bugün eğitim politikalarını belirlerken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

belirlenmiĢ Özel Eğitim Yönetmeliğini esas almaları gerekmektedir.Hiç kuĢkusuz aynı yönetmelik 

çerçevesinde belirlenen birçok özel okul politikasını farklılaĢtıran birinci sebep bu okulların aslında 

benzer politikalarını yürütecek olan yönetimin farklı olmasıdır. Butik okulları da diğer özel 

okullardan farklı kılan sebepler arasında mutlaka ki farklı yönetim anlayıĢlarına sahip olmaları etkili 

sebeplerdendir. 

Özel okullara ve butik okullara genel olarak baktığımızda butik okulların diğer özel okullardan 

fiziki yapı, öğrenci sayısı, öğretmenden beklentileri, yönetim etkiliği gibi boyutlardan farklılaĢtığını 

görmekteyiz. Bu farklılıkların temelinde yer alan öğrenci sayısının azlığı bu okulların yönetiminden 

beklentileri arttırırken gerek yönetim, gerek öğretmen, gerek aile gerek ise öğrenci için bazı avantaj 

ve dezavantajların doğmasına sebep olmuĢtur.  

Bu çalıĢmamızın amacı ülkemizde okullaĢmanın artmasıyla ortaya çıkan butik okul kavramını 

tanımlayıp topluma bu okulların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgiler sunmaktır. 

Yöntem  

AraĢtırma nitel yöntemle yapılmıĢtır.AraĢtırma verileri 10 öğretmen, 5 veli ve 5 yönetici  ile 

bireysel görüĢmeler yapılarak toplanmıĢtır.AraĢtırma  verileri araĢtırmacı tarafından kaydedilmiĢ ve 

betimsel analiz yoluyla analiz edilmiĢtir. 

ÇalıĢma Grubu 

Bu araĢtırmanın evrenini 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde Batman Ġlinde yer alan klasik ve 

butik okullar oluĢturmaktadır. Belirlenen evren içerisinden rastgele seçilmiĢ biri butik okul özelliği 

taĢıyan 3 okulda seçilen 10 öğretmen, 5 yönetici ve 5 veli araĢtırmaya örneklem olarak seçilmiĢ ve 

veri toplama aracımız seçilenler üzerinde uygulanmıĢtır. 

Tablo 1. ÇalıĢma Grubundaki Öğretmenlerin BranĢları ve ÇalıĢtıkları Kurum Tipi 

Kod BranĢları ÇalıĢtığı Kurum Tipi 

Ö1 Türkçe Öğretmeni Butik Okul 

Ö2 Okul Öncesi Öğretmeni Klasik Okul 

Ö3 Sınıf Öğretmeni Butik Okul 

Ö4 Sınıf Öğretmeni Butik Okul  

Ö5 Matematik Öğretmeni Klasik Okul 

Ö6 Ġngilizce Öğretmeni Klasik Okul 

Ö7 Ġngilizce Öğretmeni Butik Okul 

Ö8 Sınıf Öğretmeni Klasik Okul 

Ö9 Sosyal Bilgiler Öğretmeni Butik Okul 

Ö10 Okul Öncesi Öğretmeni Butik Okul 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi Öğretmen Grubundaki 10 katılımcıdan 6 tanesi butik okullarda görev 

yaparken 4‘ü klasik okullarda görev yapmaktadır. Ayrıca öğretmenlerden biri 
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Türkçe, ikisi Okul Öncesi, üçü Sınıf Öğretmenliği, biri Matematik, ikisi Ġngilizce ve biri Sosyal 

Bilgiler branĢlarından seçilmiĢtir. 

Tablo 2. ÇalıĢma Grubundaki Yöneticilerin Kademeleri ve ÇalıĢtıkları Kurum Tipi 

Kod Kıdem ÇalıĢtığı Kurum Tipi 

Y1 Okul Müdürü Butik Okul 

Y2 Okul Müdürü Butik Okul 

Y3 Müdür Yardımcısı Butik Okul 

Y4 Okul Müdürü Klasik Okul 

Y5 Müdür Yardımcısı Klasik Okul 

Tablo 2‘ de görüldüğü gibi Yönetici Grubundaki 5 katılımcıdan 3‘ü butik okullarda 2‘si klasik 

okulda çalıĢırken her okul tipinden müdür ve müdür yardımcılarının katılım göstermiĢ olmasına 

dikkat edilmiĢtir. 

Tablo 3. ÇalıĢma Grubundaki Velilerin Öğrencisinin Kayıtlı Bulunduğu Kurum Tipi 

Kod Öğrencisinin Kayıtlı Bulunduğu Kurum Tipi 

V1 Butik Okul 

V2 Butik Okul 

V3 Butik Okul 

V4 Klasik Okul 

V5 Klasik Okul 

Tablo 3‘te görüldüğü gibi çalıĢma grubundaki velilerin 3‘ü öğrencisini klasik okulda okuturken 2‘si 

klasik okulu tercih etmiĢtir. 

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi  

AraĢtırmanın verileri, bireysel görüĢme yoluyla toplanmıĢtır. Bireysel görüĢmeler yapılırken 

verilerin kaybolmaması açısından katılımcılardan izin alınarak ses kaydı yapılmıĢ ve çalıĢma 

tamamlandıktan sonra hepsi silinmiĢtir.GörüĢme formu incelenen butik okulların daha öncesinden 

duyulup duyulmadığına iliĢkin soru ile baĢlamakta daha sonrasında bu okullar hakkında fikir sahibi 

olan katılımcılara bu okulların niteliğini ve bu okullardan beklentiler konusunda 4 farklı açık uçlu 

soru sorulmaktadır, daha öncesinden butik okullar hakkında fikir sahibi olmayan katılımcılara ise 

butik okul tanımı verildikten sonra bu okullara bakıĢ açıları hakkında kısa bilgiler edinme amaçlı 4 

farklı açık uçlu soru sorulmuĢ ve verilere bu sorulara verilen yanıtların analizi ile ulaĢılmıĢtır. 

Verilerin çözümlenmesinde ―betimsel analiz‖ tekniği kullanılmıĢtır. Bu amaçla katılımcı görüĢleri, 

görüĢme formundaki sorular esas alınarak kategorilendirilmiĢtir. Katılımcıların görüĢlerini çarpıcı 

bir Ģekilde yansıtabilmek amacıyla yer yer doğrudan alıntılar verilerek üç etkinlik basamağı 

(verilerin azaltılması, verilerin sunumu, sonuç çıkarma ve doğrulama) çerçevesinde (Türnüklü, 

2000) veriler sunulmuĢtur (Yıldırım ve ġimĢek, 2005). Verilerin sunumunda, alıntı seçimi için 

çarpıcılık (farklı görüĢ), açıklayıcılık (temaya uygunluk), çeĢitlilik ve uç örnekler ölçütleri dikkate 

alınmıĢtır (Carley, 1992; akt. Finney ve Corbett, 2007; Neuendorf, 2002, s.1; Ünver, Bümen ve 

BaĢbay, 2010). Daha sonra yapılan betimlemeler tümevarım yöntemi ile yorumlanmıĢtır. 

Bulgular 

Butik Okulları Diğer Okullardan Farklı Kılan Özellikleri 

Bu alt baĢlıkta katılımcılara butik okul kavramını daha önce duyup duymadıkları sorulurken duyan 

katılımcıların nereden duymuĢ olduklarını açıklayıp bu okullar ile ilgili ne tip bilgilere sahip 

olduklarını açıklamaları beklenmiĢtir. Daha önce bu tip okulların varlığını duymayan katılımcılar 

için butik okul kavramı tanıtılmıĢ ve özellikleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapılmıĢtır. Verilen 

yanıtlar çerçevesinde butik okulları diğer okullardan farklı kılan bazı özellikler vardır. Bu özellikler 

verilen yanıtlara göre kategorize edilmiĢtir. 
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Güvenilir ortam ve bireysel ilgi 

Öğrenci sayısının az olmasından kaynaklı kontrol ve denetim kolaylığı (Y1, Y2, V1) ile birlikte 

velileri, okul çalıĢanlarını ve öğrenciyi en iyi Ģekilde tanıma fırsatının bu tip okullarda daha rahat 

bulunması. (Y1, Y2)Okul içerisinde yaĢanan sorunları daha rahat gözlemleyip bu sorunların 

çözüme daha kısa sürede ulaĢmasını sağlama imkanının rahatlığı ve veli ve yöneticilere verilen hızlı 

dönütler ile problem durumlarının uzun süreli yaĢanmaması (Y1,Y2).Yönetim ve öğretmen 

iliĢkilerinin güçlenmesi ve rahatlık ile birlikte iĢe odaklanmanın artması. (Y1, Y2) Tüm bunlar 

çerçevesinde katılımcıların tümünde rastlanan butik okul ortamının güvenilirliğine ve bireysel 

geliĢim takibinin verimliliğine olan inanç butik okulları diğer okullardan farklı kılan özellikler 

arasında sayılmıĢtır. 

“Öğrenci sayısı daha az olan özel okullar olduğunu duymuştum. Memur bir arkadaşımın önerisi ile 

çocuğumu şu an bulunduğum memlekette bulunan butik bir okula göndermekteyim. Butik okulların 

öğrenciyi her açıdan değerlendirip daha bireysel eğitim veren  okullar olduğunu düşünüyorum 

(V1)” 

“Yönetici ve öğretmen ilişkileri bakımından şu ana dek çalıştığım en rahat okul tipi olduğunu 

söyleyebilirim. Gerek öğretmen, gerek öğrenci, gerek ise biz idareciler açısından yaşadığımız her 

probleme bireysel odaklanabilmemizin daha iyi bir eğitim için diğer okullara göre çok büyük 

farklılıklar kattığını düşünüyorum.” (Y2) 

“Duydum ve şu an butik bir okulda öğretmenlik yapmaktayım. Özellikle teneffüs saatlerinde tüm 

öğrencilerimi görebileceğim bir okulda çalışmak sorunlara hızlı müdahale eden öğretmen imajımı 

yükseltiyor ve bence en büyük avantajı bu.” (Ö2) 

Bu tip okul öğrencilerinin tamamı geleceğe yönelik kaygılı yetiĢtiklerine inanırken, ailelerinde 

güven probleminin olduğunu düĢündüklerini dile getirmektedirler. 

“Geçen yıl yapılan akademik sınavlarda öğrencilere sürekli konu tekrarı yaptırmamız onlarla 

bireysel ilgilenmemiz sonucunda gördüm ki butik okulda çalışan bir öğretmen olarak öğrencilerime 

bireysel nasıl ders çalışacaklarını unutturuyorum. Onların yalnız çalışmaya da ihtiyacı var ve 

bence butik okulları diğer okullardan farklı kılan en önemli özellik kontrolü üst düzeyde tutup 

insana kendi ayakları üzerinde durabileceğini unutturmasıdır.” (Ö8) 

Velilere göre bu tip okullarda kulüp fırsatlarının var olması ile öğrencilerin farklı kollardan 

geliĢiminin sağlanması. (V1, V2, V5)Bireysel farklılıkları kabul etme ve gözlemleme imkanının 

bulunması, bu farklılıklar doğrultusunda çeĢitli planlamaların yapılıp öğrencilere farklılıklarına 

uygun öğrenme ortamı yaratacak imkanların var olması.(Y2,V1,V2,V5) Öğrenciyi her açıdan 

değerlendirebilmek (Ö1,Ö2,Ö7,Ö9,Ö10), öğrenci odaklı eğitim imkanı ile ulaĢılan eğitimin 

kalitesini arttırabilme imkanı (V1), Akademik sorunların yanında sosyalleĢme açısından oluĢan 

problemlerin gözlemlenmesinin rahatlığı ile öğrencilerin kalabalık içerisinde kaybolmasını 

engelleme (Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö7,V1,V2,V5). Yine farklılıklar arasında sayılmıĢ özelliklerdir. 

“Butik bir okulda okuyan öğrencim 5 yaşında ve yüzebiliyor. En büyük farklılık bence budur.” (V4) 

“Bir ders içerisinde tüm öğrencilerin gözlerinin içerisine en az 5 defa bakıp onlarla bu şekilde 

iletişim kurabiliyorum. Butik okulda çalışıyorum ve bence bu bir şans.” (Ö1) 

       Butik okulların avantajları nelerdir? 

Bu alt baĢlıkta katılımcılara butik okulların öğretmen öğrenci veli ve yönetim açısından ne tip 

avantajlar sağlanmıĢtır sorusu sorulmuĢtur. Verilen cevaplar çerçevesinde Butik katılımcıların 

geneli butik okulları diğer okullara oranla oldukça avantajlı gördüklerini belirtmiĢtir. Butik 

okulların avantajları aĢağıdaki gibi sıralanabilir: 
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Okulun küçük olması ve öğrenci sayısının azlığı sebebiyle oluĢan aile ortamı sıcaklığı, samimiyeti 

ve iletiĢimin güçlü olması.Öğrenci sayısının az olması sebebiyle birebir ilgi ve iletiĢimin kuvvetli 

olması bu sayede öğrenmenin daha hızlı gerçekleĢmesi. (Ö2,Ö4,Ö7)Bu okullar bünyesinde bulunan 

bireylerin tümünü daha yakından tanıyabilmesi imkanı ile oluĢan güvenli ortam. (Tüm veliler, 

Ö3)Öğrenci odaklı eğitimin daha kolay gerçekleĢmesi. (Tüm Öğretmen ve veliler)Öğrencinin 

sosyal yönünün daha fazla izlenmesi imkanı çerçevesinde oluĢan problemlere hızlıca müdahale 

edilebilmesi. (Y1,Ö10,Ö8)Tüm öğrencileri ve velileri tanıma imkanının doğması. 

(Yöneticiler)Bireysel geliĢim takibi ve öğrenci ürün dosyalarının daha düzenli tutulabilmesi imkanı. 

(Ö6,Ö8)Eğitimin hedeflerine daha kısa sürede ulaĢabilmesi (Öğretmenlerin tümü)Öğretmene 

ulaĢmanın kolaylığı. (Tüm veliler)Yönetimin daha kolay olabilmesi imkanı ve anlık müdahalelerin 

daha rahat yapılabilmesi. (Tüm yöneticiler)Öğrenciye birebir ders anlatma imkanı. (Tüm 

veliler)Özgüveni yüksek bir nesil yetiĢtirmek için düĢünebilme ve öğrencilere fırsat yaratabilme 

rahatlığı. (Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö7)Öğretmene değer verme ve onu daha yakından tanıyabilme. 

(Yöneticilerin tümü) 

Butik okulların dezavantajlarınelerdir? 

Bu alt baĢlıkta katılımcılara butik okulların dezavantajları neler olabilir sorusu sorulup bu çerçevede 

toplanan veriler sıralanmıĢtır. Çok az sayıda katılımcı butik okulların dezavantajlı olabileceğini 

düĢünüp gerekçeleri ile butik okulların dezavantajlarının oluĢtuğu durumları aĢağıdaki gibi 

sıralamıĢlardır: 

Öncelikle bu tip uygulamaya sahip okulların ücretli olması (Ö2)Öğrenci sayısının az olması 

sebebiyle bazı butik okullarda fiziki yapının küçük tutulup öğrenciye rahat alanlar yaratılmaması. 

(Ö3,Y1)Öğrenci merkezli eğitim öğrenci için çok fazla avantajlı sayılsa da bu tip okullarda 

öğretmen yükü oldukça artmakta ve öğretmen ve idarecilerden beklentiler her geçen gün 

artmaktadır bu sebeple öğrencilerde bireysel ilgiye dikkat edilmekte ve öğrencilerin kolektif bir 

sınıf anlayıĢının geliĢmediği söylenmektedir. (Ö5, Y2, Y4)Okulun diğer okullarla gerçekleĢtirdiği 

sanatsal ve sportif faaliyetlere katılacak öğrenci sayısının az olması. (Ö6)Fazla samimiyetten 

kaynaklı öğrenci-öğretmen-veli-yönetici iliĢkileri kendi içerisinde sınırlarını koruyamamakta bu 

sebeple problemler yaĢanabilmekte. Okul çalıĢma saatlerinin öğrenci-öğretmen ve yöneticiler için 

çok uzun olması ve verimliliğin belli bir saatten sonra azalması. (Ö7)Farklı insanları tanıma 

olanaklarının kısıtlı olması (Ö7)Ders anlatımında bireysel beklentiler arttığından çocuğun ders 

içerisinde öğrenmedeki isteksizliğinin artması. (Ö7)Sürekli denetim altında olan öğrencilerin 

kendilerine ayıracak vakitlerinin azaldığını hissetmesi ve sürekli denetim sebebiyle açığa çıkan 

kendilerine güvenilmediği düĢünceleri. (Öğretmenlerin tümü.) 

“Okulda 8 saat az sayıda aynı insanı yıllarca görmek bence çok büyük bir dezavantaj. Öğrenciler 

sıkılıyor ve yeterli verimi yakalayamıyoruz. Ayrıca sosyalleşebilmeleri için farklı yapıda insanları 

tanımaları her zaman daha iyi olacaktır.” (Ö7) 

“100 kişinin bulunduğu bir okulda hiçbir öğrenci spor ile ilgilenme isteğine sahip değilse alternatif 

bulmak ve turnuvalara katılmak çok zor olabilir.” (Ö6) 

“Bir öğrenciyi her açıdan sürekli takip etmek ve izlemek belirli şartlarda iyi olabilir ancak her 

zaman izlenen bir insanın hatalardan korkma oranı daha yüksek oluyor. Hata yapmayacak 

öğrencilerde bile sürekli denetim altında kalınca o denetim az da olsa geri çekildiğinde hata yapma 

olasılığı doğabilir. Yani sürekli gözlem altında tutulan ve bireysel ilgilenilen bir öğrenci yarın öbür 

gün daha geniş ortamlara girdiğinde alışmamışlığının verdiği yük ile kaygılanıp hataya daha açık 

bir hale gelebilir.” (Ö5) 

Bu okulların Türk Eğitim Sisteminde uygulanabilirliği hakkında ne düĢünüyorsunuz? 

Bu alt baĢlıkta katılımcılara butik okulun eğitim sistemimizde uygulanabilir olup olmadığı sorusu 

yöneltilmiĢtir. Birçok katılımcı uygulanabilir olduğunu düĢünse de uygulanamaz diyenlerde vardır. 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1263 

Uygulanmasını gerekli görmeyen birçok katılımcı devlet okullarının sistem içerisinde arttırılması ile 

butik okullara gerek kalmayacağını en azından öğrencilerin eğitim sistemi ile daha iç içe bulunan 

okullarda yetiĢtirileceğini düĢünmektedir. 

Butik okulların uygulanabileceğini dile getiren katılımcılardan: 

“Özel öğrencileri hedefleyen ve özel bir eğitim vermek isteyen butik okullarda eğitim standartları 

bir hayli zekice tasarlanarak yükseltilmiştir. Okulun tasarımından bünyesinde bulunan öğretmene 

kadar, sınıflardaki ve okuldaki son teknolojiden, eğitimin kalitesine kadar tüm detaylar ustaca 

düşünülmüş ve hepsi çocukların başarısı için tasarlanmış kararlar bütününden oluşur. Butik okul 

ile, çocuklarımıza daha kaliteli bir eğitim fırsatı verildiği için kesinlikle uygulanmalıdır.”(V1) 

“Sevgiye dayalı sürdürülen eğitim ve öğretim modellerinin yanı sıra rehberlik servisinin de desteği 

ile öğrencinin kişisel özellikleri ve yatkınlıkları dikkate alarak sosyal alanlara yönlendiriliyor ve bu 

bir anne olarak beni en etkileyen konulardan biridir. Bu sayede veli olarak öğretmenler tarafından 

çocuğumla ilgili bana daha somut bilgiler veriyorlar. Tüm bu sebeplerden ötürü çocuklarımızın 

butik okula ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle uygulanmalıdır.”(V2) 

Butik okulların uygulanamayacağını düĢünen katılımcılardan: 

“Çocukların bakış açısını daraltıp çevresindeki çocuklardan soyutlanmasını sağlayan bir düzen 

yaratıldığını düşünüyorum. Bu bir çeşit insanları yalnızlaştırma diyebilirim. Türkiye‟de yaşıyoruz 

ve birinci amacımız çocuklarımızı bizim kültürümüzde yetiştirecek devle okullarına emanet etmek 

olmalı.”(Y4) 

“Ben çocuklarımızın daha doğrusu toplumumuzda bulunan çocukların %80‟inin butik okul gibi 

bireysel ilgi delisi okullarda okutulmasının onlara daha fazla zarar vereceğini düşünüyorum. Biz 

istemesek de çocuklarımız bir yarışın içindeler ve şartları diğer öğrencilerle aynı olmadığı sürece 

aynı şekilde hazırlanabileceklerini ve rekabet edebileceklerini düşünmüyorum.” (V4). 

 

Sonuç 

Ülkemizde son yıllarda özellikle üniversite eğitiminin nicelikte artıp niteliğinin azalması sebebiyle 

mezun olunan üniversite isminin giderek önem kazanması ve lise eğitiminde devlete bağlı okulların 

kendi içerisinde akademik açıdan belirgin farkları barındırması öğrenci velilerinin eğitim 

konusunda kaygı düzeylerini oldukça arttırmıĢtır. Eğitimin her kademesinde velilerin bireysel 

öğretime inançları günden güne artarken öğretmen-veli-idare iĢ birliğinin öğrencinin akademik ve 

sosyal baĢarısı açısından önemi eğitim sürecine dâhil herkes tarafından fark edilmektedir. Eğitim-

öğretim sürecinde ülkemizde öğrencilerin ilkokuldan baĢlayarak akademik bir yarıĢ içerisinde 

olmaları sebebiyle özellikle akademik öğretim açısından velilerin öğrencilerden beklentileri git gide 

artmakta ve birçok veli öğrenciden potansiyelinin üzerinde baĢarılar beklemektedir. Günümüzde 

öğrenci baĢarısını arttırmanın temel yolu olarak da öğrenciyi kendini daha çok gösterebileceği 

ortamlara sokmak ve öğrencinin problemleri ile birebir ilgilenen öğretmen ve okulu bulabilmek 

olarak algılanmaktadır. Çocuklardaki bireysel farklılıkların fark edilmesi ve öğrencilerin 

seviyelerine uygun özel ilgi ile yetiĢtirilmesi açısından özel okullara yönelim artmakta. Ayrıca 

veliler artık çocuklarının kalabalık büyük okullarda keĢfedilmesini beklemek de istemediğinden 

özel okullar içerisinde yer alan butik okullar son dönemde bireysel ilgi söylevleri ile dikkatleri 

üzerlerine çekebiliyor. Son teknoloji ile donatılmıĢ sınıflarda, eğitim-öğretim sürecine dahil olacak 

öğretmenlerin seçilmesine son derece dikkat edilerek hazırlanmıĢ eğitim öğretim ortamı velilerin 

dikkatini fazlasıyla çekiyorken bir de bu imkanlar arasında öğrenci sayısının ve okul kalabalığının 

iyice azalmasını vaad eden butik okullar özel okullar içerisinde veliler tarafından doğal olarak daha 

çok tercih edilir bir hal alıyor. 
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Gerek özel okullardan gerek ise devlet okullarından farklı bir sistemle yürütülmeye çalıĢılan butik 

okullarbazı konulardan diğer okullarla arasına farklar koymuĢ olsa da sonuç olarak ülkemizde tüm 

okulların MEB‘e bağlı oluĢu ve kendi programlarını özerk bir Ģekilde belirlemelerinin engellenmesi 

teorik olarak farklı olan okulların uygulamalarda istenilen sonuca ulaĢabilecek bir sistemleri 

olmadığını bize gösteriyor. Butik okullar kendi içerisinde teorikte diğer okullardan farklı olarak 

birçok özelliğe sahip olduklarını savunsalar da teorikte kulağa hoĢ gelen bu okulların pratikte var 

olan uygulamalarında özellikle öğrencilerin sosyalleĢebilmesi açısından farklı ve psikolojik 

etkileyiciliğe sahip dezavantajları olduğu ortaya çıkıyor. Eğitim sistemimizin öğrencileri yarıĢ atı 

pozisyonuna koymamızdaki elveriĢliliği özel okul yöneticilerinin eğitimsel değil ticari kaygılarının 

her geçen gün artması sebebiyle özel okulların birçoğunu ticaret merkezlerinin haline gelmiĢ olduğu 

gözlemleniyor. Butik okullarda bu sebeple oluĢturulmuĢ okullar olarak eğitim sistemimizde Ģu an 

için varlığını sürdürüyor. 

Eğitim sistemi içerisinde var olan butik okulların avantajları, dezavantajları ve farklılıkları açısını 

ortaya çıkarabilmeyi amaçladığımız uygulamamızda elde edilen veriler ve yapılan görüĢmeler 

sonucunda ticari kaygıların öne çıktığı özel okul ve butik okul çeĢitlerinde teoride birçok fark 

gözlense de pratikte avantajlarının diğer okullarla arasına belli farklar koymadığı gözlemlenmiĢtir. 

Eğitimin temel amaç edinildiği daha çok kurumsal yapılara sahip özel okullar ve bu okulların birer 

kolu olarak iĢlev gören butik okullarda amaç eğitim ise sistem içerisinde öğrencilerin kaybolması 

bu okullarda engelleniyor ve öğrenciler için oldukça verimli ortamlar yaratıldığı gözlemleniyor. 

Butik okullara öğrenci gönderen velilerin yukarda sayılan sebeplerden ötürü öğrenci özelliklerine 

ve okul özelliklerinin uyumuna dikkat ederek öğrenci özelliklerine göre bu okulları sistem 

içerisinde tercih etmeleri öğrencilerin bir adım önde oldukları eğitim almalarına sebep olabiliyor. 
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Özet 

Bu araĢtırmada; üniversite eğitimini öğretmenliğin her hangi bir alanında tamamlayan ancak 

öğretmenlik dıĢında memur olarak çalıĢan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliĢkin 

görüĢleri, yaptıkları iĢe iliĢkin sorunları, iĢ doyumları ve beklentileri incelenmiĢtir. Nitel yöntemle 

yürütülen araĢtırmanın verileri yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği ile toplanmıĢtır. Verilerin 

analizinde, betimsel analiz tekniği kullanılmıĢtır. AraĢtırmaya Diyarbakır ilinde yer alan çeĢitli 

kurumlarda görev yapan 20 memur öğretmen adayı katılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre memur 

öğretmen adaylarının neredeyse tamamı çalıĢtıkları kurumdan ve halen yaptıkları iĢten memnun 

olmadıklarını ve öğrenimini gördükleri öğretmenlik mesleği dıĢında bir iĢte çalıĢtıkları için 

psikolojik, sosyal ve ekonomik olarak olumsuz etkilendiklerini belirtmiĢtir. Öğrenimleri ve 

yeterlikleri dıĢında bir iĢte çalıĢmanın kiĢiyi mutsuz ettiğini, bunun tüm yaĢamlarına olumsuz 

yansımaları olduğunu ve ekonomik olarak da güçlük çektiklerini; öğrenim gördükleri konuyla ilgili 

bir sektörde çalıĢma Ģansı elde edemeyince hayal kırıklığına uğradıklarını, sosyal anlamda tam gün 

olduğu için kendilerine zaman ayıramadıklarını beyan etmiĢlerdir. Katılımcılar, asıl meslekleri olan 

öğretmenliğe atanmak için en az bir defa KPSS‘ye girdiklerini, daha sonra da sınava 

hazırlandıklarını, fakat alan sınavı, mülakat gibi uygulamalarla Ģanslarının kalmadığını düĢünerek 

giriĢimlerimden vazgeçtiklerini belirtmiĢlerdir. Memur olarak çalıĢan öğretmen  adayları çalıĢtıkları 

kurumda dıĢlanmıĢlık hissi yaĢamamakla birlikte mesleklerini icra edemediklerinden bir Ģey 

üretememe üzüntüsü yaĢadıklarını, eğitimde öğretmen açığı varken bu açığın ücretli öğretmenlik ile 

kapatılması yerine daha az maliyetle kurumlar arası geçiĢ Ģansının yeniden sağlanmasının daha 

uygun olacağını düĢünmektedirler.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen yetiĢtirme, Öğretmen ataması, ĠĢ Doyumu. 

GiriĢ 

Öğretmen atamalarında yaĢanan sıkıntılar Türkiye‘de son yıllarda belirgin bir artıĢ göstermektedir. 

Buna karĢın, öğretmen yetiĢtiren eğitim fakültelerinin kontenjanları, son iki yılda yüzde elliyi aĢan 

oranlarda artırılmıĢtır (EĢme, 2009). Oysa öğretmen adaylarının devlet okullarında öğretmen 

olmanın ön koĢulu olan, Kamu Personeli Seçme Sınavı‘nda (KPSS) aldığı puan ve öğretmen olarak 

atanıp atanmaması, büyük ölçüde mesleki geleceklerini belirlemektedir. Bu sorunun boyutlarını, 

öğretmenliğe baĢvuran ve atananların sayıları net olarak göstermektedir. Örneğin 2009 yılında 

yapılan KPSS sonucunda 243.569 öğretmen adayından 15.800‘ünün atamasının yapıldığı, 70.000 

öğretmen adayının, atama umudu görmediği için sınavlara girmediği belirtilmektedir (EĢme). Milli 

Eğitim Bakanı TBMM‘de bir soru önergesine, 2008 ve 2009 KPSS sonuçlarına göre 312 bin 232 

öğretmenin atama beklediği, 72 bin 688 öğretmen açığı olduğu yanıtını vermiĢtir (Güçlü, 2010). Bu 

çalıĢma, MEB tarafından atanamadığı için farklı bir mesleğe yönelen öğretmenlerin çalıĢtıkları 

yerlerdeki iĢ doyumunu, memnuniyet durumlarını ve öğretmenliğe geçmek isteyip istememe 

durumlarını ele alan bir çalıĢmadır. 

Türkiye’de Öğretmen YetiĢtirme ve Kamu Okullarına Öğretmen Ataması 

Türkiye‘de Cumhuriyet tarihi boyunca çeĢitli alanlarda öğretmen ihtiyacı yaĢanmıĢ; nitelikli 

öğretmen yetiĢtirme meselesinden önce, öğretmen ihtiyacını karĢılamak sorun olmuĢtur. Nitekim 
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Akyüz‘e göre (2013), 1923‘te 10.102 ilkokul öğretmeni; 378‘i kadın, 2.356‘sı erkek olmak üzere 

2.734 mesleki eğitim görmüĢ öğretmen bulunmaktaydı. Bu öğretmenlerin büyük bölümü 

medreselerin alt sınıflarından ayrılmıĢ; 1-2 yıllık Darülmuallimin‘den mezun olan, aynı zamanda 

imamlık ve müezzinlik de yapan kiĢilerdi. Dolayısı ile Türkiye‘de her Ģeyden önce öğretmenliğin 

toplumda bir meslek haline gelmesi için çaba harcanmıĢtır. 

1924‘te çıkarılan Orta Tedrisat Muallimleri kanunu ile 1926‘da çıkarılan Maarif TeĢkilatına Dair 

kanunda, öğretmenliğin kamu görevi olan öğretim ve eğitimi üstlenen bir meslek olduğu 

vurgulanmıĢtır. Ayrıca 1924-1925 öğretim yılından itibaren Darülmuallimin adı Muallim Mektebi 

olarak değiĢtirilmiĢ; 1935 yılında da bu kurumlar öğretmen okulu olmuĢtur.1970-1971 öğretim 

yılına kadar ilkokula üç yılda öğretmen yetiĢtirilirken; bu tarihten itibaren dört yılda öğretmen 

yetiĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. 1974-1975 öğretim yılında ise ilkokula öğretmen yetiĢtiren bu okulların 

bir kısmı iki yıllık eğitim enstitüsüne çevrilmiĢtir. Ortaokullara öğretmen yetiĢtirme görevi de 1978-

1979 öğretim yılından 1981-1982 öğretim yılı sonuna kadar Yüksek Öğretmen Okulu adıyla üç 

yıllık eğitim enstitülerinde olmuĢtur. Liselere öğretmen yetiĢtirme görevi ise 1923-1981 yılları 

arasında Yüksek Öğretmen Okulları ve Üniversitelerdeyken; 1982‘den itibaren bütün kademelere 

öğretmen yetiĢtirme görevi üniversitelere verilmiĢtir (Kavak ve ark., 2007; Akyüz, 2013). 

1924‘ten günümüze kadar öğretmen yetiĢtirmede kaliteyi artırma adına yapılan bu geliĢmeler, 

nüfusun ve okullaĢma oranının artması gibi nedenlerle, çeĢitli kademelerde öğretmen ihtiyacını da 

beraberinde getirmiĢtir. Bu nedenle Cumhuriyet dönemi boyunca örneğin ilkokul öğretmeni (sınıf 

öğretmeni) ihtiyacını karĢılamak amacıyla asker öğretmenlerden, yedek subay öğretmenlerden, 

vekil öğretmenlerden vb. yararlanma yoluna gidilmiĢtir. 1990‘ların ikinci yarısından sonra ise iyice 

artan sınıf öğretmeni ihtiyacını karĢılamak amacıyla eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü 

dıĢındaki bölümlerde okuyan öğrencilere öğretmenlik sertifikası vermeyi amaçlayan küçük bir 

program hazırlanmıĢtır. Bu uygulama ile günümüzde öncelikle fen-edebiyat fakültesi mezunlarına 

yönelik verilmesi tartıĢılan formasyon eğitiminin temeli atılmıĢtır (Toker Gökçe, 2001). Geçen 

süreçte, 1980‘li yıllarda baĢlayan Neo-liberal politikaların yaygınlaĢması ile kamu hizmetlerinin 

piyasa koĢullarına uygun hale getirilme çabaları sürmüĢ; eğitim sektörü de ticarileĢtirilmiĢtir. 1987-

1996 yılları arasında, Dünya Bankasının 68 geliĢmekte olan ülkede öncülük ettiği Kamu Personel 

Reformu ile söz konusu ülkelerde kamu personel sayısının azaltılması hedeflenmiĢtir. ―Washington 

modeli‖ adı verilen bu modelin uygulanmasının en çarpıcı sonucu Çin‘de 1998 yılında kamu 

personelinin yarısının (dört milyon kiĢi) iĢten çıkarılmasının hedeflenmiĢ olmasıdır. Söz konusu 

reformun amacı sosyalist, planlı ekonomiden kapitalist, pazar ekonomisine geçiĢi sağlamaktır 

(McCourt, 2000).Böylece Türkiye‘nin de içinde bulunduğu geliĢmekte olan ülkelerde, kamu 

hizmetlerinde etkililiği artıracağı iddia edilerek kamuda personel sayının azaltılması yoluna 

gidilmiĢtir. Bubağlamda, 1990‘lı yılların sonuna kadar yoğun biçimde öğretmen ihtiyacı yaĢanırken; 

2005-2006 öğretim yılında bazı branĢlarda sözleĢmeli statüde çalıĢmak üzere 20.000 geçici 

öğretmen görevlendirilmiĢtir. Bu uygulama ile 2000‘li yıllarda, Türkiye‘de ‗kaynak ve ücret 

yetersizliği nedeniyle, yeterli sayıda öğretmen istihdam edilemeyen alanlarda ‗daha iyi 

koĢullarda‘sözleĢmeli statüde öğretmen istihdam edilmeye, yani ‗sözleĢmeli öğretmenlik‘ 

uygulamasına baĢlanmıĢtır (MEB, 2005). Böylece okullarda eğitim fakültesi mezunu öğretmen- 

eğitim fakültesi mezunu olmayan ancak formasyon sahibi olan öğretmen ayrımından sonra, 

sözleĢmeli öğretmen – kadrolu öğretmen ayrımı da baĢlamıĢ oldu. 

Nitelikli eğitimin vazgeçilmez unsurlarından biri de nitelikli öğretmendir. SözleĢmeli öğretmenler, 

devlet memuru olan öğretmenlerle aynı görevi yerine getirmelerine rağmen,onların haklarından 

yararlanamamakta ve iĢ güvencesi olmadan çalıĢmaktadır. Öğretmenin özlük hakları konusunda 

kendini güvende hissetmesi, iĢ güvencesinin olması verdiği eğitim hizmetinin kalitesini de 

etkileyecektir. Bir yandan KPSS nedeniyle atanamayan binlerce öğretmen varken, diğer taraftan 

sözleĢmeli öğretmenlik uygulamasının devam etmesinin nedeni Neo-liberal politikaların önerdiği 

esnek üretim örgütlenmeleridir. Ünal (2008) esnek üretim örgütlenmesinin amacının emek 
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maliyetini azaltmak olduğunu belirtir. Esnek üretim örgütlenmesi iĢgöreni içinde bulunduğu 

toplumsal sınıfın bağlarından uzaklaĢtırarak ve güvencesiz çalıĢma koĢulları altında yalnızlaĢtırarak 

güçsüz bireylere dönüĢtürmektedir (Ünal,2008).  

 ÇalıĢma yaĢamı, çalıĢanlara iĢle ilgili deneyimler kazandırmasının yanında, her iĢ gününde yaĢanan 

çeĢitli duyguların birikimine de neden olmaktadır. Bu deneyimler sonucunda kiĢinin iĢe yönelik 

zihinsel ve duygusal olarak bir tutumu oluĢmaktadır. ĠĢe yönelik olumsuz birikimlerin söz konusu 

olması durumunda iĢinden ve iĢyerinden memnun olmayan mutsuz çalıĢanlar ortaya çıkmaktadır. 

Gerçekte istenilen ve hedeflenen ise, çalıĢanların yaptıkları iĢten ve iĢe iliĢkin koĢullardan memnun 

olmaları ve sonuçta iĢle ilgili bir doyuma ulaĢmalarıdır. Bir kiĢinin iĢ doyumu, iĢle ilgili birçok 

faktörden etkilenerek oluĢmaktadır. ĠĢ ile ilgili faktörleri değerlendirme ve iĢe iliĢkin bir tutum 

geliĢtirme ise tamamı ile kiĢinin kendisiyle ilgilidir. Bu nedenle aynı iĢyerinde çalıĢan iki kiĢiden 

biri iĢ doyumu hissederken, diğerinin iĢi ile ilgili doyumsuzluk yaĢaması söz konusu olabilmektedir. 

 ĠĢ doyumu genel olarak, kiĢinin iĢinden ve iĢle ilgili olan faktörlerden aldığı hazzı ve mutluluğu 

açıklamaktadır. Diğer bir ifade ile iĢ doyumu, kiĢinin iĢle ilgili duygusal tepkilerinin bir toplamıdır. 

Locke (1976) iĢ doyumunu bir kiĢinin mesleği ile ilgili onu memnun eden olumlu duygusal bir 

durumu sağlaması olarak ifade etmektedir (Koustelios, 2001:354). Barutçugil iĢ doyumunu ―bir 

çalıĢanın yaptığı iĢin ve elde ettiklerinin ihtiyaçlarıyla ve kiĢisel değer yargılarıyla örtüĢtüğünü veya 

örtüĢmesine olanak sağladığını fark etmesi sonucu yaĢadığı bir duygu‖ olarak açıklamaktadır 

(Barutçugil, 2004: 389). Locke ve Henne ise, iĢ doyumunu ―bir kiĢinin iĢ yerindeki iĢe iliĢkin 

deneyimleri ve iĢe atfettiği değerlerinin yarattığı duygusal hoĢnutluk durumudur‖ biçiminde 

tanımlamaktadır (Oshagbemi, 2003: 1210). ĠĢ doyumu ile ilgili olarak yapılan tanımların temel 

olarak üç ortak noktası bulunmaktadır. Bunlar Ģu Ģekilde açıklanabilir ( SolmuĢ, 2004: 186): ĠĢ 

doyumu, çalıĢanın iĢe iliĢkin subjektif ve içsel duygularını ifade eder, genel olarak gözlenemez 

ancak kiĢinin davranıĢlarından anlaĢılabilir. � ĠĢ doyumu, çalıĢanın elde etmek istediği ya da hak 

ettiğine inandığı ödüllere ulaĢtığı ya da beklentilerinin ötesinde kazanımlar elde ettiği durumda 

yaĢanır. 

ÇalıĢanlar eğitim düzeyleri ve deneyimlerine uygun pozisyonlarda yer alamadıklarında mutsuz 

olmakta ve iĢ doyumu azalmaktadır. Bununla birlikte, sahip olduğu yeterliliklerden daha fazla 

beklentilerin olduğu bir pozisyonda yer alan çalıĢanlarda da yüksek düzeyde endiĢe ve stres yaĢama 

iĢ doyumunun azalmasına neden olabilmektedir. Kendi mesleğini icra edemeyen, baĢka kurumlarda 

değiĢik pozisyonlarda görev yapan memur öğretmenlerde de iĢ doyumu gerçekleĢmemektedir. 

Yöntem 

AraĢtırmanın amacı dikkate alınarak araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen yapılandırılmıĢ  görüĢme 

formu hazırlanmıĢtır. Bu araĢtırmada görüĢme yönteminin kullanılmasının nedeni, konu hakkında 

ilgili memur öğretmenlerin birinci kaynak olarak dinlenmesiyle bilgi toplamaya çalıĢmaktır. Memur 

öğretmenlerin  iĢ doyumu ve genel durumları üzerine görüĢlerini belirlemeye yönelik nitel bir 

çalıĢmadır.Bu bağlamda  araĢtırma durum saptamaya yönelik betimsel bir çalıĢma olup, nitel 

araĢtırma teknikleri temel alınarak desenlenmiĢtir. Bu araĢtırmanın örneklemini  Diyarbakır  ilinde 

yer alan  diğer kurumlarda görev yapan  20  memur öğretmen oluĢturmaktadır. Veriler, yedi 

sorudan oluĢan  yapılandırılmıĢ  görüĢme formu ile toplanmıĢ ve betimsel analiz tekniği ile analiz 

edilmiĢtir. Örneklemdeki katılımcıların özellikleri Tablo 1‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 1: Örneklemdeki Katılımcıların Demografik Özellikleri 

DeğiĢken Kategori  F 

Cinsiyet Kadın 

Erkek 

12 

8 

YaĢ 

 

30-35 

36-40 

17 

3 

Medeni Durum 

 

Evli 

Bekar 

16 

4 

 

 

Bölüm 

 

Fizik 

Matematik 

Sınıf 

Adalet 

Muhasebe 

Beden eğitimi 

8 

3 

4 

2 

1 

2 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi katılımcıların 12‘si kadın, 8‘i erkektir.Katılımcıların 17‘si 30-35 yaĢ 

arasında ve 3‘ü 36-40 yaĢ arasındadır.16‘sı evli, 4‘ü bekârdır. Katılımcılar 2003-2013 yılları 

arasında mezun olmuĢtur. Katılımcıların mezun oldukları bölümler ise Ģu Ģekilde sıralanmaktadır: 

Fizik öğretmenliği(n=8), matematik / matematik öğretmenliği (n=3), sınıf öğretmenliği (n=4), 

adalet öğretmenliği (n=2), muhasebe öğretmenliği (n=1), beden eğitimi öğretmenliği (n=2). 

Örneklemin belirlenmesinde gönüllülük esas alınmıĢtır. Bu bakımdan görüĢme yapılacak memur 

öğretmenlere çalıĢmanın amacı hakkında bilgi verilmiĢ ve araĢtırmaya katılmaya gönüllü olan 

öğretmenlerle görüĢme yapılmıĢtır. 

Memur Öğretmenlerden elde edilen verileri kimliklerini açıklamadan sunabilmek ve karıĢıklığa 

sebebiyet vermemek için kodlama yapılmıĢtır. Bunun için ilk görüĢtüğümüz öğretmene Ö1 ve 

görüĢme sırasına göre her bir öğretmene sırasıyla (―Ö2‖, ―Ö3‖, ―Ö4‖… ―Ö20‖) Ģeklinde kodlar 

verilmiĢtir. 

Verilerin toplanması ve analizi 

AraĢtırmanın verileri yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği ile toplanmıĢtır. AraĢtırmanın amacı dikkate 

alınarak araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen yapılandırılmıĢ görüĢme formu hazırlanmıĢtır. GörüĢme 

formu, memur öğretmenle ilgili kiĢisel bilgiler (adı-soyadı,yaĢı,cinsiyeti,okuduğu bölüm,mezuniyet 

yılı,medeni durumu,çalıĢtığı kurum), memur öğretmenlerin iĢ doyumu ve genel durumları olmak 

üzere 2 bölümü içeren sorulardan oluĢmaktadır.Verilerinin analizinde, betimsel analiz tekniği 

kullanılmıĢtır. 

Bulgular 

AraĢtırmada belirlenen sorulara iliĢkin görüĢmelerden elde edilen bulgular aĢağıda tablolar halinde 

sunulmuĢtur. Memur öğretmenlerin Ģuan çalıĢtıkları  kurumdan memnun olup olmama durumlarına 

iliĢkin görüĢleri Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

Tablo 2: Çalıştıkları  kurumdan memnun olup olmama durumlarına ilişkin görüşler 

Kodlar  F 

Memnun değilim 

Kısmen memnunum 

Memnunum 

17 

2 

1 

Tablo 2‘de görüldüğü gibi memur öğretmenlerin  neredeyse tamamı çalıĢtıkları kurumdan memnun 

olmadıklarını  belirtmiĢtir. Bu konudaki öğretmenlerin görüĢlerinden örnekler aĢağıda verilmiĢtir 

“Kısmen memnunum. Kendi mesleğimi yapsam daha verimli olurum.”(Ö1,Ö18,Ö16)(n=3) 
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“Memnun değilim. Eksileri yapmak istediğim mesleğe nazaran daha fazla.”(Ö12,Ö9,Ö10)(n=3) 

“Mezun olduğum bölümle ilgili işte çalışmadığımdan memnun değilim.” (Ö8,Ö11,Ö13,Ö15)(n=4) 

“Ait olmadığım bir yerde bana ve karşımdaki insana fayda sağlamadığımı düşündüğümden 

memnun değilim. Ehli olduğum işi yapmak isterim.”(Ö19) (n=1) 

Memur öğretmenleri öğrenimini gördüğü bir iĢ dıĢında çalıĢma psikolojik, sosyal ve ekonomik 

olarak nasıl etkilediğine iliĢkin görüĢleri Tablo 3‘de verilmiĢtir. 

Tablo 3. Öğrenimini gördüğü bir iş dışında çalışmak psikolojik, sosyal ve ekonomik olarak nasıl 

etkilediğine ilişkin görüşler 

Kodlar  F 

YaĢamdan zevk almama, mutsuzluk ve ekonomik kısıtlılık 

Umutsuzluk  duygusu ve hayal kırıklığı 

ArkadaĢ sohbetlerinden uzaklaĢma  

11 

7 

2 

Tablo 3‘de görüldüğü gibi memur öğretmenlerin  büyük çoğunluğu öğrenimini gördüğü bir iĢ 

dıĢında çalıĢtıkları için psikolojik, sosyal ve ekonomik olarak olumsuz etkilendiklerini belirtmiĢtir. 

Alanı dıĢında bir iĢte çalıĢmak mutsuz ettiği için çevrelerine olumsuz yansıdığı ve ekonomik olarak 

da tatmin olmadıklarını belirtmiĢlerdir. Bu konudaki öğretmenlerin görüĢlerinden örnekler aĢağıda 

verilmiĢtir. 

“Alanım dışında bir işte çalışmak  beni mutsuz ettiği için çevreme olumsuz yansıyor ve ekonomik 

olarak da tatmin etmiyor.”(Ö8,Ö10) (n=2) 

“Öğrenim gördüğümüz konuyla ilgili bir sektörde çalışma şansı elde edemeyince yaşamın içinde 

hayal kırıklığına uğruyoruz.”(Ö11,Ö15) (n=2) 

“Ekonomik  yönden yetersiz,sosyal yönden kısıtlı,psikolojik açıdan davranışları olumsuz 

etkilemektedir.”(Ö12,Ö2) (n=2) 

“Üniversitede herhangi bir bölümde okusaydım da yine bu kurumda çalışma imkanım vardı.Bu 

yüzden okuduğum bölümün zorluğu ayrıca pedagojik formasyon almak için ayrılan ekstra 1 yıl şu 

anda boşuna emek verilmiş hissi veriyor.Psikolojik açıdan ise umut ederek o kadar harcanan 

zaman  ve  elde edilen  ise bu konuda  hayal kırıklığından ibaret.Çalışma koşulları maddi getirisi 

yönünden öğretmenliğin de bu konuda dezavantajları olmasına rağmen  çalıştığım kuruma kıyasla 

daha iyi koşullarda  olduğunu düşünüyorum.”(Ö13) (n=1) 

“Bunu şu örnekle açıklayabilirim. Kurumumdaki  müdür ya da herhangi bir çalışan öğretmenlik 

yaparsa ne kadar başarılı ne kadar mutlu olabilir .Eğitimi başka bir alanda tamamlamış kişi farklı 

bir kurumda hem insan hem zaman olarak israftır.”(Ö19) (n=1) 

“Psikolojik olarak bilmediğim ve sevmediğim için mutsuzum.Sosyal anlamda tam gün olduğu için 

kendime zaman ayıramıyorum .Ekonomik olarak da kendi işimi  yapmış olsaydım daha az zamanda 

daha çok para kazanacaktım.”(Ö20) (n=1) 

Memur öğretmenlerin kendi mesleklerini yapmak için herhangi bir giriĢimde bulunup 

bulunmadıklarına iliĢkin görüĢleri Tablo 4‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 4. Kendi mesleklerini yapmak için herhangi bir girişimde bulunup bulunmadıklarına ilişkin 

görüşler 

Kodlar  F 

Kpss‘ye hazırlık 

Alımın yetersiz olması 

GiriĢimde bulunmamak 

16 

3 

1 

Tablo 4‘de görüldüğü gibi memur öğretmenlerin büyük çoğunluğu kendi iĢlerini yapmak için en az 

bir defa KPSS‘ye girdiklerini belirtmiĢtir. Bazı memur öğretmenler ise çalıĢtığı kuruma atandıktan 

sonra öğretmen alımının az olmasından dolayı KPSS‘ye girmediklerini belirtmiĢlerdir. Bu konudaki 

öğretmenlerin görüĢlerinden örnekler aĢağıda verilmiĢtir. 

“Fizik öğretmenliğinin alımının az olması kpss ye girip bu kadar zahmeti almayı karşılamadığından 

gereksinim duymadım.”(Ö4) (n=1) 

“Evet.Her yıl kpss ye giriyorum.”(Ö7,Ö3) (n=1) 

“Evet.Sınavlara her ne kadar çalışıp, iyi puanlar alsam da yetersiz alımlar yüzünden 

atanamadım.”(Ö8) (n=1) 

“Evet bulundum.Başarılı olamadım ama yine sınavlarına girmek ve kazanmak için 

çabalıyorum.”(Ö12,Ö2) (n=2) 

“Üç yıl üst üste kpss sınavına girdim.Bu kuruma atandıktan sonra da sınava hazırlandım.Alan 

sınavı,mülakat gibi şartlar getirince şansımın kalmadığını düşünerek girişimlerimden 

vazgeçtim.”(Ö13) (n=1) 

“Kendi mesleğimin ataması çok zor olduğundan heleki şu son dönemlerde  mülakat getirildiğinden 

başvurmadım. Bizimde dershane çalışanlarını kadroya geçirdikleri gibi bu haktan faydalanmamız  

gerektiğinin kanaatindeyim.”(Ö19) (n=1) 

Memur öğretmenlerin öğrenimini gördüğü bir iĢ dıĢında çalıĢmak  dıĢlanmıĢlık hissi verip 

vermediğine iliĢkin görüĢleri Tablo5‘de verilmiĢtir 

Tablo 5. Öğrenimini gördüğü bir iş dışında çalışmak dışlanmışlık hissi verip vermediğine ilişkin 

görüşler 

Kodlar  F 

Hayır dıĢlanmıĢlık hissi oluĢmuyor  

Evet dıĢlanmıĢlık hissi veriyor 

15 

5 

Tablo 5‘de görüldüğü gibi memur öğretmenlerin büyük çoğunluğu çalıĢtıkları kurumda dıĢlanmıĢlık 

hissi yaĢamamaktadır. Bu konudaki öğretmenlerin görüĢlerinden örnekler aĢağıda verilmiĢtir. 

“M beden giyen birine  S bedenin giydirilmesi  gibi bir şey bu aslında “kalıma sığmamak” kelimesi 

tam karşılıyor yaşanılan hisleri.”(Ö4) (n=1) 

“Kendimi çalıştığım kuruma ait hissetmediğim için dışlanmışlık hissiyatı veriyor.”(Ö8,Ö19) (n=2) 

“Evet.Kendinizi öğrenim gördüğünüz mesleğe ihanet etmiş gibi hissediyor ve bunun yanında 

çalıştığınız işte de tam bir uyum sağlanamıyor.”(Ö11)(n=1) 

“Vermiyor.Ancak eğitimini aldığınız alanda ilerlemek her zaman daha iyi sonuçlar verir.”(Ö12) 

(n=1) 

“Hayır.Aksine kimi zaman pozitif etki yapıyor.Öğretmenler dışındaki meslek mensuplarını tanımak 

faydalı.”(Ö16) (n=1) 
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“Evet bu duyguyu yaşıyorum.Çünkü hakim olmadığınız  bir konuda sizinle aynı konumda olan 

insanlardan bir adım geride başlamak zorundasınız.”(Ö20) (n=1) 

Memur öğretmenlerin bir Ģey üretememe psikolojisi  yaĢayıp yaĢamadıklarına  iliĢkin görüĢleri 

Tablo 6‘da verilmiĢtir 

Tablo 6. Bir şey üretememe psikolojisi  yaşayıp yaşamadıklarına  ilişkin görüşler 

Kodlar  F 

Evet  

Hayır 

18 

2 

Tablo 6‘de  görüldüğü gibi memur öğretmenlerin neredeyse tamamı çalıĢtıkları kurumda kendi 

mesleklerini icra edemediğinden bir Ģey üretememe psikolojisi yaĢadıklarını ifade etmiĢlerdir. Bu 

konudaki öğretmenlerin görüĢlerinden örnekler aĢağıda verilmiĢtir. 

“Üretememe dışında olanı kaybetme, körelme hissi daha ağır basıyor.””(Ö4) (n=1) 

“Kesinlikle yaşıyorum. Yaptığım işin rutinliği üretkenlikle kesinlikle ilgili değil.”(Ö8,Ö13,Ö15) 

(n=3) 

“Evet.Yeni bir değer katmayıp sadece hayatı olanca sıradanlığıyla idame 

ettiriyorsunuz.”(Ö11,Ö12,Ö19) (n=3) 

“Çalıştığım işte kendimi geliştirme şansım hiç yok.”(Ö14,Ö9) (n=2) 

“Evet.Çünkü memurlukta zaman genelde verimsiz geçer.Ancak öğrencileri yetiştirmek daha iyi bir 

verim olurdu.”(Ö16) (n=1) 

Memur öğretmenlerin kurumlar arası geçiĢ hakkının geri gelmesini isteyip istememesine  iliĢkin 

görüĢleri Tablo8‘de verilmiĢtir. 

Tablo 7. Kurumlar arası geçiş hakkının geri gelmesini isteyip istememesine ilişkin görüşler 

Kodlar  F 

Evet  

Hayır 

18 

2 

             Tablo 7‘de  görüldüğü gibi memur öğretmenlerin neredeyse tamamı kurumlar arası geçiĢ 

hakkının geri gelmesini istediklerini ifade etmiĢlerdir. Bu konudaki öğretmenlerin görüĢlerinden 

örnekler aĢağıda verilmiĢtir. 

“Evet istiyorum.2012 yılı öncesinde olduğu gibi hizmet yılına göre öğretmen atamasının olması 

daha adil olacaktır.”(Ö1,Ö15,Ö9) (n=3) 

“Evet istiyorum.Bu konuda gerekli olanın bir an önce zaman kaybedilmeden yerine getirilmesi 

gerekiyor.”(Ö4,Ö20) (n=2) 

“Hayır istemiyorum.”(Ö5,Ö6) (n=2) 

“Evet istiyorum. Alanımla ilgili çalışmak beni hem mutlu edecek hem de kendimi daha verimli 

hissettirecek.”Ö8,Ö12,Ö16,Ö17(n=4) 

“Evet.Öğretmen olarak ülkeme daha faydalı olacağımı düşünüyorum.”Ö11,Ö19(n=2) 

“Evet çok istiyorum.Yıllarca belli bir hedef için okuduktan sonra kendi mesleğini  yapmak çok güzel 

olurdu.”Ö14(n=1) 

Memur öğretmenlerin öğrenimini gördüğü bir iĢ dıĢında çalıĢtıkları için  istifa etmeyi düĢünüp 

düĢünmediklerine  iliĢkin görüĢleri Tablo8‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 8. Öğrenimini gördüğü bir iş dışında çalıştıkları için istifa etmeyi düşünüp düşünmediklerine 

ilişkin görüşler 

Kodlar  F 

Ekonomik koĢullar 

ĠĢ bulmada zorluk 

Gelecek kaygısı 

9 

6 

5 

Tablo 8‘de  görüldüğü gibi memur öğretmenlerin neredeyse tamamı Memur öğretmenler her ne 

kadar istemeseler de ekonomik kaygılardan ötürü istifa etmeyi düĢünmemektedirler. Bu konudaki 

öğretmenlerin görüĢlerinden örnekler aĢağıda verilmiĢtir. 

“Hayır,ekonomik koşullar buna izin vermiyor.”Ö7,Ö13,Ö3(n=3) 

“Hayır düşünmedim.Çünkü günümüz şartlarında iş bulmak hiç de kolay değil ve her ne kadar 

memnun olmasam da bu işe ihtiyacım var.”Ö8,Ö17,Ö10(n=3) 

“Çocuklarımın geleceği için istifa edemiyorum.”Ö14(n=1) 

“Hayır ancak farklı kurumlarda farklı görevlerde bulunma alternatifi elde edildiğinde istifa 

ederim.”Ö16,Ö18(n=2) 

Sonuç 

Kendi meslekleri dıĢında memur olarak çalıĢan öğretmen adaylarının çalıĢtıkları kurumdan ne 

düzeyde memnun olduklarını, mesleklerini icra etmeme sebeplerini ve öğretmenliğe geçmek isteyip 

istememe durumlarını belirlemeye yönelik bu araĢtırma sonuçlarına göre katılımcıların  neredeyse 

tamamı çalıĢtıkları kurumdan memnun olmadıklarını  belirtmiĢtir.  

Katılımcıların büyük çoğunluğu öğrenimini gördüğü bir iĢ dıĢında çalıĢtıkları için psikolojik, sosyal 

ve ekonomik olarak olumsuz etkilendiklerini belirtmiĢtir. Alanı dıĢında bir iĢte çalıĢmak mutsuz 

ettiği için çevrelerine olumsuz yansıdığı ve ekonomik olarak da tatmin olmadıklarını belirtmiĢlerdir. 

Öğrenim gördükleri konuyla ilgili bir sektörde çalıĢma Ģansı elde edemeyince hayal kırıklığına 

uğradıklarını, sosyal anlamda tam gün olduğu için kendilerine zaman ayıramadıklarını 

belirtmiĢlerdir.  

Memur olarak çalıĢan öğretmen adayları, kendi iĢlerini yapmak için en az bir defa KPSS‘ye 

girdiklerini belirtmiĢtir. ÇalıĢtığı kuruma atandıktan sonra öğretmen alımının az olmasından dolayı 

KPSS‘ye girmediklerini belirtmiĢlerdir.   Katılımcılar bu kuruma atandıktan sonra da sınava 

hazırlandığını fakat alan sınavı, mülakat gibi Ģartlar getirince Ģansının  kalmadığını düĢünerek 

giriĢimlerimden vazgeçtiğini belirtmiĢtir.  

Memur olarak çalıĢan öğretmen adayları çalıĢtıkları kurumda dıĢlanmıĢlık hissi yaĢamamakla 

birlikte mesleklerini icra edemediğinden bir Ģey üretememe psikolojisi yaĢadıklarını ifade 

etmiĢlerdir. Memur olarak çalıĢan aday öğretmenler MEB‘de bu kadar öğretmen açığı varken bu 

açığı ücretli öğretmenlik ile kapatacağına daha az maliyetle kurumlar arası geçiĢi yeniden açarak 

memur öğretmenlerden istifade etmesi gerektiğini düĢünmektedirler. Memur olarak çalıĢan aday 

öğretmenler her ne kadar istemeseler de ekonomik kaygılardan ötürü istifa etmeyi 

düĢünmemektedirler. Genel olarak öğretmenlik eğitimi aldığı halde atanamama sorunu yaĢayıp 

baĢka iĢte çalıĢmak durumunda olan öğretmen adaylarının sorunlarının akademik ortamlarda ve 

mesleki platformlarda tartıĢılması, bu sorunun canlı tutulmasına ve sorunun çözümüne yönelik 

gerçekçi ve kabul edilebilir çözümlerin geliĢtirilmesine katkıda bulunabilecektir. 
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Özet  

           Bu çalıĢmanın amacı özel okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin bir alternatif okul 

uygulaması olan Waldorf okulları hakkında görüĢlerini tespit etmektir. ÇalıĢmada alternatif okulları 

ve Waldorf okul sisteminin temelinde yer alan düĢünce sistemi açıklanmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma 

grubu 21 kiĢiden oluĢan özel okul öğretmenleri ve yöneticileridir. Veriler bireysel görüĢme tekniği 

uygulanarak toplanmıĢtır. ÇalıĢmanın verileri betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiĢtir. 

AraĢtırma bulgularına göre özel okul yöneticileri ve öğretmenlerinin Waldorf okullarına karĢı genel 

manada olumlu tutum sergiledikleri tespit edilmiĢtir. Waldorf okullarının Türkiye‘de 

uygulanabilirliği konusunda ise eğitim sisteminin yapısının ve gereksinimlerinin bu okulun 

uygulanıĢını zorlaĢtıracağı görüĢünde oldukları belirlenmiĢtir. Waldorf okullarının uygulanması 

durumunda katılımcı ebeveynlerin çoğunlukla çocuklarını bu okullara göndermeye istekli oldukları 

ortaya konmuĢtur. 

Anahtar Sözcükler: Waldorf Okulları, alternatif okul, özel okul,  

 

GiriĢ  

Eğitim, yaĢamımızın ilk anından itibaren hayatlarımızı sarmalayan ve ömrümüzün tamamını 

kapsayan bir süreçtir. Eğitim üzerinde tartıĢmaların devam ettiği ve daha da edeceği benzeyen 

kapsamlı bir süreçtir. Çünkü eğitim insan hayatını Ģekillendiren, değiĢtiren ve dönüĢtüren bir 

olgudur. Eğitim üzerine farklı düĢünce tarzlarının ve eğitim sistemi gereksinimlerinin 

incelenmesinin ve tartıĢılmasının esas sebeplerinden biri de budur. Bu tartıĢmalar beraberinde okul 

sistemlerinin eleĢtirisini de getirmiĢtir. 

Eğitim kuramının tarihi iki karĢıt görüĢle ĢekillenmiĢtir. Bunlardan ilki, eğitimin öğrencinin doğal 

yeteneklerine dayalı, içsel bir geliĢim olduğudur. Bunun karĢıtı olan görüĢ ise, eğitimin söz konusu 

yeteneklerden bağımsız bir dıĢarıdan oluĢturma süreci olduğunu savunur (Dewey, J.). YaklaĢık otuz 

yıldan beri genelde bilim ve bilimsel yöntem özelde sosyal bilimler alanında‘sıradan‘ olarak 

nitelendirilemeyecek bazı geliĢmeler olmakta; doğal olarak nitelendirelemeyecek bazı geliĢmeler 

olmakta; doğal olarak bu geliĢmeler, eğitimi de etkilemektedir (ġiĢman, M., 1998). 

Aydın‘a (2012) göre tarihsel süreçte okullar büyük, karmaĢık çok düzeyli toplumsal kurumlar 

olmaları ve tam zamanlı profesyonellerin görevlendirilmesi nedeniyle bürokratik yapılara 

dönüĢmüĢtür. Bu yönüyle okul öğrenci statüsü kazanmıĢ çocuk demektir (Açıkalın, 2012). Oysa 

eğitim hayatın kendisidir ve bürokratik çizgilerle sınırlandırılmayacak kadar doğal bir 

süreçtir(Miller, 2010). 

Öğretmenler vakitlerinin ve enerjilerinin büyük bir çoğunluğunu öğrencilerini kontrol etmeye ve 

kurallara uymalarını sağlamak için harcamaktadırlar (Memduhoğlu ,H.B.; Mazlum ,M. M. ve 

Ö.Alav , 2015 ).Bu öğrencilerle okulları hakkında konuĢulduğu zaman en sık kullandıkları 

benzetme hapishanedir. Öğrenciler kendilerini hapisteki mahkûmlar öğretmenleri gardiyanlar ve 

okul müdürünü de hapishane müdürü olarak görürler.(Aydın,2012). 
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Geleneksel okullarla ilgili rahatsızlıklar aileleri, eğitim yetkililerini yeni arayıĢlara ve alternatif 

uygulamalara yöneltmiĢtir. AĢağıda alternatif okullarla ilgili genel bilgiler verilmiĢtir. 

             Alternatif Okullar 

               Alternatif okulun ne olduğunu tam olarak tanımlamak oldukça zordur. Ancak alternatif 

okulları kamu sisteminin bir parçası olmaya devam eden geleneksel, akademik ortamlarda baĢarısız 

olan öğrencileri akademik olarak besleyip destekleyen geleneksel yaklaĢımların dıĢındaki okullar 

olarak tanımlamaktadır.(Cooyman, 2000) 

Alternatif eğitim baĢlığı altında pek çok farklı okul sistemi etkinlik bulunmaktadır. Bu yüzden 

alternatif okula tek bir tanım ya da açıklama getirmek mümkün değildir. Buna göre alternatif 

okullar kavramı geleneksel okullardan ideoloji ve yapı bakımından farklı olan programlar 

anlamında kullanılmaktadır. 

Alternatif olanı tanımlayabilmek için önce geleneksel okulu tanımlamak yararlı olacaktır. 

Geleneksel okul kavramı John Dewey ‗in 1938‘de yazdığı Deneyim ve Eğitim baĢlıklı makalesinde 

Ģöyle tanımlamıĢtır: Daha açık bireyi merkeze alan keĢfedici zengin etkileĢimleri içeren 

yaklaĢımlara karĢın daha tepeden inmeci birer örnek uyumcu eĢitlikçi olmaya hazırlayıcı bir yaklaĢı 

ve temel değerlere karĢı sürekli değiĢen deneyimlerin yaĢamsal, anlamlı, sürekli olduğu ilkesini 

benimseyen bir eğitim anlayıĢı geleneksel olanı temsil etmektedir.(Tice, 1994) 

Alternatif eğitim yaklaĢım ve modellerinin temelinde, modern devletin tüm bireyler için aynı 

imkanları sunan, tek-tipleĢtirici genel eğitim anlayıĢına karĢın bu sistemlere dahil olmak istemeyen 

eğitimci, araĢtırmacı ve ailelerin tepkileri bulunmaktadır. ―Modern eğitime ilk alternatif paradoksal 

bir Ģekilde Rousseau‘dan geldi‖ (Gündüz, 2013,). 1762‘de yazdığı Emilé Yahut Terbiyeye Dair adlı 

kitabında Rousseau, eğitimin toplumun ihtiyaçlarını karĢılamaya odaklanmak yerine çocuğun doğal 

geliĢimini takip etmesi gerektiği görüĢünü savunmuĢtur. 1800‘lüyılların baĢlarında ise Pestalozzi, 

Rousseau‘nun ilkelerini uyarladığı okullar açarak alana katkıda bulunmuĢtur. Bu okullardan birinde 

görev yapan Frobel ise, sonrasında ―çocuk bahçesi‖ (kindergarden) kavramının kurucusu olmuĢtur. 

Frobel, bu ―bahçeleri‖, çocukların doğal geliĢimlerinin desteklendiği ve beslendiği öğrenme 

ortamları olarak tanımlamıĢtır (Miller, 2007). 

Alternatif eğitimin felsefi temelleri incelendiğinde tespit edilen okul türlerinin bir kısmı Ģu Ģekilde 

verilmiĢtir: Serbest Gestalt Okulları, Proje Okulları, Demokratik Okullar, Montosorie Okulları, 

Waldorf Okulları, Serbest Alternatif Okullar. AĢağıda alternatif okullardan olan Waldorf okulları 

hakkında bilgi verilmiĢtir. 

             Waldorf okulları 

             Waldorf okulları hümanist anlayıĢtan yola çıkarak holistik yaklaĢımı benimsemiĢtir. Bu 

okullar toplumun iĢlevi değil toplumun iĢlevinin birer parçasını oluĢturmaktadır. Bu okulların amacı 

yaĢanabilir bir dünya elde etmektir. 

Waldorf okulları ve antroposofi akımının kurucusu olarak Rudolf Steiner gösterilmektedir. Rudolf 

Steiner 1919 yılında Almanya Stuttgard‘ta ilk Waldorf okulunu kurmuĢtur. Rudolf Steiner kurmuĢ 

olduğu bu okul sistemini antroposofi akımıyla desteklemiĢtir. 

Antroposofi olarak adlandırdığı felsefe ve eğitim anlayıĢında Rudolf Steiner insanın doğadaki yerini 

ve evrimini inceleyen antropoloji ile bir takım esrarlı formüllerle doğaya egemen olmayı amaçlayan 

bir anlayıĢı tanımlayan teozofi arasında bir bağlantı kurmaya çalıĢmıĢtır. Antropozofi yaklaĢımında 

insanın özünün tanınması ve insanın doğasındaki gizem yakalanmalıdır(Steiner,1997). 

 Lindenberg ‗‘Waldorf Okulları‘‘ isimli kitabında bu okulların tanıtımını Ģu Ģekilde 

yapmaktadır(Lindenberg,1989) :Genellikle toplumda ‗bir köylü okuyup yazmaz, yazı yazan ise 

köylü değildir‘ yargısı hâkimdir. Oysa okulda ve günlük yaĢamda buna uymayan durumlara sık sık 
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rastlanır. Örneğin bir okul ortamına hatta bir kreĢe bile asla adım atmamıĢ olduğu halde yazı yazan 

ve kendini eğitimci sayan insanlar vardır. ‗Tecrübeli‘ hatta doğuĢtan eğitimci olmalarına rağmen 

genelde suskun duran veya düĢünmeden uzun süre ders yapan eğitim yapan iĢini sürdüren 

uygulayıcılar da vardır. Bu hükümlerden uzak olarak belki de eğitimcilerin en büyüğü diye 

nitelendirilebilecek Pestolozzi duyarak ve düĢünerek yeni bir öğretim yöntemi uygulamıĢ ve aynı 

zamanda bunu ifade eden bir durumun tüm zorluklarını gözler önüne sermiĢtir. Pestollozi 

modelinde eğitici materyaller ve yazılı materyaller üzerinde uzun uzun düĢünüp taĢınmayı 

gerektiren böyle bir çift oluĢumun sorunlar yarattığı ancak bunları birbirinden ayrı inceleme 

Ģansının çok az olduğu da görülmektedir. Pestolozzinin edebi iĢlevi içinde bulunulan çağın okul 

kitapları yazarlarına para kazandıran bir yan alan olması değildir. Pestollozi yapılanı düĢünüp 

agılamaya ve düĢünceyi uygulamaya sokmaya çabalayan bir varoluĢu göstermiĢtir. Bu beklide en 

önemli görevdir. Söz konusu olan bu zorlukla, Lavater‘i Pastollozi‘nin eğitimini irdeleyerek Ģu 

yargıya vardırmıĢtır;‘Bakması için Pastollozi‘ye ben kümesimi bile bırakmazdım; ama kral 

olsaydım onu danıĢmanım yapardım:‘(Gürkan T. ,  Ültanır G., 1994) 

Waldorf Okulunun Temel Ġlkeleri Steiner, Molt, Hanh ve StockmeyerWaldorf okulunun kuruluĢ 

ilkeleri ile okulun idari yapısını, eğitim felsefesini, ekonomik yapısını ve öğretim disiplinini 

belirlemiĢlerdir. Steiner‘in düĢünceleri doğrultusunda Waldorf okullarının yapılanması için Ģu temel 

ilkeler belirlemiĢtir (H.Kotaman,2009) 

 Sosyo-ekonomik, ırksal ve dinsel temelleri ne olursa olsun bütün çocuklar okula kabul 

ediledilecekler. Eğitim on iki yıl kesintisiz olacak öğrenciler farklı farklı eğitim türlerine 

yönlendirilmeyecekler. Öğrenci anasınıfından lise sona kadar Waldorf okulunda eğitim görecek 

ancak benliğini kazandığı ve doğru kararlar verebileceği olgunluğa ulaĢtığı zaman kendi istediği 

yönde ilerlemesi, uzmanlaĢması öngörülmüĢtür(Barnes, 1980, akt. Kotaman, 2009).Her çocuğun 

farklı bireysel özellikleri ve kendine göre üstün yetenekleri olduğu kabul edilir. Eğitim planlanırken 

çocukların neleri öğrenmeleri gerektiği değil neleri öğrenebilecekleri göz önüne alınır. Çocuğun 

sahip olduğu bütün yetenekleri geliĢtirmesi ve en iyi seviyeye getirmesi amaçlanır. Nasıl ki 

dünyanın ve yaĢamın belli bir ritmi vardır. Ġnsan organizmasının da belli bir ritmi vardır. Ġnsan bu 

ritim içinde olgunlaĢır. Ġnsanın geliĢimini sağlayan Ģekillendirici enerji bu ritim doğrultusunda 

değiĢik zamanlarda sırasıyla irade, duygu ve düĢünce geliĢimi üzerinde odaklanır. Ancak bir alanda 

yeterli olgunluğa eriĢildikten sonra eğitimde bir üst aĢamaya geçilmelidir (Lopata, 2000,akt 

Kotaman,1994).  Okul, her türlü ekonomik ve politik kontrolden tamamen bağımsız olmalıdır. Bu 

nedenle okul devletten bağımsız demokratik bir yapıya sahip olması Wadorf eğitiminin özgürlük 

anlayıĢının temelini oluĢturmaktadır (Barnes, 1980; Oberman,1997;akt Kotaman,2009). Ayrıca her 

okul içinde bulunduğu topluma göre müfredatını düzenler (Waterson, 2006;akt Kotaman, 2009). 

Böylece öğrenilecek konuların çocuğun yaĢamıyla iliĢkilendirilmesi mümkün olur. Okul 

öğretmenler tarafından yönetilmelidir. Okul yönetiminde hiyerarĢi yoktur. Öğretmenler okulun 

iĢleyiĢini Steiner‘in ilkeleri doğrultusunda kendileri belirlerler (Oberman, 1997, akt. 

Kotaman,2009).Ġlköğretimin sekiz yılı boyunca bir sınıf aynı sınıf öğretmeni ile eğitimini 

sürdürmeli ve tamamlamalıdır. Öğretmen çocuğu ve yaĢadığı koĢulları ne kadar iyi ne kadar 

ayrıntılı bilirse öğreteceği konuyu çocuğun hayatıyla o düzeyde daha iyi iliĢkilendirebilir. Yine 

çocuğun geliĢimini desteklemek için daha çok imkâna sahip olur (Harrington, 1993). Waldorf 

eğitiminde değerlendirme sistemi de farklıdır. Değerlendirmenin amacı çocuğu notla sınıflandırmak 

değil onu daha iyi tanıyıp, geliĢimini daha iyi izleyebilmektir. Öğretmenler her çocuğun geliĢimiyle 

ilgili uzun raporlar hazırlarlar. Küçük sınıflara not ve karne verilmez. Öğretmenler ev ziyaretlerinde 

bulunurlar. Not ve karne Ģeklinde değerlendirme aslında tam olarak lise döneminde yapılmaya 

baĢlanır. Değerlendirmenin bir diğer amacı da çocuğun geliĢiminden kendisinin de haberdar olması 

bu sayede öğrenme ve üretme coĢkusunu daha çok hissetmesini sağlamaktadır. Waldorf okullarının 

ders içerikleri de günümüz okullar sistemlerinden biraz farklıdır. Bunlardan bazılarına aĢağıda 

değinilmiĢtir. 
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Ana ders. Waldorf eğitim sisteminde birinci sınıftan on ikinci sınafa kadar her gün ana ders ile 

baĢlar. Bu uzun ve kesintisiz sabah dersi önceden belirlenmiĢ olan ve 8-10 konuyu kapsayan, her 

birinin yaklaĢık bir aylık sürelerde yoğun olarak sunumu ve iĢlenmesini içerir. Ayrıca her gün belli 

bir konunun sunumu çalıĢmaları gözden geçirmek ve değerlendirmek için gerekli sürenin verilmesi 

bir yana konunun Ģiirler, resimler, drama çalıĢmaları, yaratıcı yazma çalıĢmaları ile 

canlandırılmasına da olanak sağlar. Bir konu tamamen çalıĢıldıktan sonra öğrenciler yeni bir ana 

ders konusu ile tanıĢırlar. Ana dersin önemli bir parçası da her öğrencinin kendi ana ders kitabını 

hazırlamasıdır.(Aydın,2015) 

 Dışarıdaki dersler. Ġlköğretimde ana dersten sonra 40 dakikalık Ġspanyolca,  Ġngilizce ya da 

matematik becerilerini içeren sınıf dıĢı etkinlikler yapılmaktadır. 

Güzel sanatlar. Öğrenciler güzel sanatlar, uygulamalı sanatlar, el iĢleri ile hareket ve spor 

çalıĢmaları yaparlar. Bunlar ana ders konularıyla bütünleĢtirici içerik taĢımaktadırlar. 

Sanat dersleri. Öğrenciler çizim ve boyama yapmayı öğrenirler. Bal mumu heykel çalıĢmaları 

Waldorf okullarında önemli bir yer tutmaktadır. Bunun eğitimi okul öncesi dönemde baĢlamaktadır. 

Çizim, Ģarkı söyleme, boyama ve Ģiir öğrencilerin duygusal geliĢiminin vazgeçilmez bir boyutu 

olarak görülür(Aydın,2015). 

Yöntem 

Bu bölümde araĢtırma modeli, evren ve örneklem, görüĢme formu tekniğiyle verilerin toplanması 

ve analizine iliĢkin bilgiler verilmiĢtir. 

            AraĢtırmanın modeli 

            Bu çalıĢma nitel yöntemle desenlenmiĢ betimsel bir araĢtırmadır. Bu araĢtırmada nitel 

araĢtırma yöntemi kullanılıp nitel veri toplama yöntemi olarak görüĢme yapılmıĢtır. 

             Veri toplama aracı 

Bu araĢtırmanın verileri yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniğine uygun olarak hazırlanmıĢtır. Bu 

tekniğe göre sorular önceden hazırlanır. Hazırlanan sorular uzman görüĢü alınarak katılımcılara 

sorulmuĢtur. Her katılımcıya aynı soruların sorulduğundan görüĢmede aynı cevapları vermemelerini 

sağlamak amacıyla ayrıntıya inebilmeleri sağlanmıĢtır. 

ÇalıĢma grubu  

AraĢtırmanın çalıĢma grubu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Batman il merkezinde yer alan özel 

okulların bir kısmının yöneticilerini ve öğretmenlerini kapsamaktadır. ÇalıĢma grubu 21 kiĢiden 

oluĢmaktadır. ÇalıĢma grubunun özellikleri Tablo 1. de gösterilmiĢtir. 

Tablo 1.Katılımcıların Mesleki Tecrübeleri, Mesleki Konumları ve Cinsiyetleri                  

                         Cinsiyet                            Görev / Unvan                                         Kıdem 

                          V1                                    E                                              Ö                                                            

2 

                          V2                                    E                                              Ö                                                            

1 

                          V3                                    K                                              Ö                                                            

3 

                          V4                                    E                                              Ö                                                            

7 

                          V5                                    K                                              Ö                                                            

3 
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                          V6                                    E                                              Y                                                             

5 

                          V7                                    K                                              Ö                                                             

6 

                          V8                                    E                                              Y                                                           

12 

                          V9                                    K                                              Ö                                                           

11 

                         V10                                  E                                              Ö                                                              

5 

                         V11                                  K                                              Ö                                                              

2 

                         V12                                  E                                              Ö                                                              

7 

                         V13                                  E                                              Y                                                           

14 

                         V14                                  E                                              Y                                                           

15 

                         V15                                  E                                              Ö                                                             

3 

                         V16                                  E                                              Ö                                                             

9 

                         V17                                  E                                              Ö                                                             

2 

                         V18                                 K                                               Ö                                                             

5 

                         V19                                 K                                               Ö                                                             

7 

                         V20                                 K                                               Y                                                             

2 

                         V21                                 K                                               Ö                                                           

20                                            

                                                                                                                                                                       

          Yukarıdaki tabloda araĢtırmaya katılan katılımcılarla ilgili bilgiler verilmiĢtir. Katılımcılar 

herhangi bir sınıflandırma olmaksızın sıralanmıĢtır ve bu sıralar V harfiyle gösterilmiĢtir. 

Katılımcıların özellikleri cinsiyetlerine göre kadın(K) ve erkek (E); mesleklerine göre öğretmen (Ö) 

ve yönetici (Y) olarak ayrılmıĢtır. Katılımcıların mesleki süreleriyse rakamlarla belirtilmiĢtir. 

Katılımcıların dokuzu kadın 12‘si erkektir. Erkek ve kadın katılımcıların sekiz tanesi öğretmendir. 

Bir kadın yönetici ve dört erkek yönetici bulunmaktadır. Katılımcıların mesleki tecrübeleri en az bir 

en fazla 20 yıldır. 

           Verilerin toplanması 

Batman merkezde yer alan özel okullardan bir kısmına gidilerek okulların yöneticileriyle ve 

öğretmenleriyle araĢtırmaya yönelik izlenecek yöntemler görüĢülmüĢtür. Uygun zaman ve koĢul 

anlaĢıldıktan sonra sessiz bir ortamda görüĢmeler yapılmıĢtır. GörüĢme esnasında verilen yanıtlar 

yazılı olarak not edilmiĢtir. 

             Verilerin analizi 

Miles ve Huberman'ın belirttiği gibi veri analizi sürecinde dört aĢamadan geçilir. Elde edilen 

bulgular mantıklı ve anlaĢılır biçimde betimlenir, Yapılan bu betimlemeler yorumlanır, neden-sonuç 
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iliĢkileriyle birtakım sonuçlara ulaĢılır ve araĢtırmacının yapacağı yorumlar arasında ortaya çıkan 

temaların iliĢkilendirilmesi, anlamlandırılması ve ileriye yönelik tahminlerde bulunulması iĢlemleri 

vardır. Bu araĢtırmada bunlar göz önünde bulundurularak, elde edilen veriler betimlenerek 

yorumlandı. Veriler neden-sonuç iliĢkileri irdelenip sonuçlara ulaĢıldı. Bu sonuçlar bağlamında 

ileriye dönük tahminler yapıldı. Bunlar yapılırken betimselanaliz süreci takip edilmiĢtir. Betimsel 

analiz; elde edilen verilerin daha önceden belirlenen temalara göre özetlenip, yorumlandığı, 

görüĢülen bireylerin görüĢlerinin çarpıcı bir biçimde yansıtma amacıyla sık sık doğrudan alıntıların 

kullanıldığı ve elde edilen sonuçların neden sonuç iliĢkileri çerçevesinde yorumlandığı analiz 

tekniğidir. GörüĢülen öğretmenlerden elde edilen veriler betimlenerek yorumlandı. Neden sonuç 

iliĢkileri irdelenmeye çalıĢılıp, okuyucunun rahatça görebileceği özet bilgilere ulaĢılmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

Bulgular ve Yorumlar 

Alternatif okullara bakıĢ açısı 

Alternatif okullarla ilgili öğretmenlere ve öğrencilere yöneltilen ‗alternatif okul‘ kavramı size ne 

ifade etmektedir sorusu yöneltilmiĢ ve cevaplar alınmıĢtır. GörüĢme yapılan katılımcıların onu 

alternatif okulu okula yardımcı olan kurumlar olarak tanımlamıĢtır. Geri kalan katılımcılar ise 

günümüz okul sisteminin dıĢında olan kurumlar olarak bahsedilmiĢtir bu okullardan bahsetmiĢtir. 

Kimi katılımcı ise yeteneğe dayalı okul olarak alternatif okulları tanımlamıĢ ve yeteneklerin 

sergilendiği okul olarak tanımlamıĢtır. 

„Normal okul kavramı dışındaki okullardır. Ezberci devlet sistemine dayanmayan öğrenciye farklı 

bakış açıları sunan okullardır.(Ö1)‟ 

„Ders dışında farklı alanlarda tamamlayıcı okuldur. Ekstra dersler verilen ve farklı yetenekler 

sergilenen tamamlayıcı okuldur.(Ö20)‟ 

„Devletin okulu değildir.  Sanat okulları resim, müzik, dans, bale okulları ve stres azaltan okullar 

örnek gösterilebilir. (Ö17)‟ 

Waldorf okulları hakkında genel bilgi 

Katılımcılara Waldorf okulları hakkındaki düĢünceleri sorulmuĢtur. Katılımcıların çoğu Waldorf 

okullarını daha önce hiç duymadıklarını dile getirmiĢlerdir. Verilen tarafsız bilgiler sonrasında 

katılımcılardan cevaplar alınmıĢtır. Alınan cevapların hepsinde bu okulların olumlu özellikleri dile 

getirilmiĢtir. Öğrenciye farklı bakıĢ açıları sunmaları, varolan sistemin dıĢında eğitim olanakları 

sunmaları katılımcılar tarafından olumlu karĢılanmıĢtır. Waldorf okullarının dezavantajları üzerine 

de fikir birliğine varılmıĢtır. Katılımcıların hemen hepsi Waldorf okullarının uygulanabilmesinin 

zor olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Okulların fiziki yapısı ve öğrenci fazlalığını bu okulların 

uygulanması yolunda dezavantajlı olarak değerlendirmiĢlerdir. 

„Siz bahsedene kadar hiç duymamıştım. Düşününce Waldorf okulları bana göre avantajlıdır. Çünkü 

öğrencilerin eğitim hayatını ve sosyal etkinliklerin birlikte yürütülmesini sağlıyor.(Ö11)‟ 

 ‗Çocuk eğitiminde en çok ihmal edilen duyuşsal özellikleri öne sürmesi bence en büyük avantajdır. 

Dezavantajıysa uygulanmasının pek mümkün olmamasıdır.(Ö5)‟ 

„Avantajlıdır. Soyut düşünmeye yardımcı olabilir. Zaman sıkıntısı şimdi bile var. O şartlarda nasıl 

eğitim yapılabilir. Zaman yetmez.(Ö19)‟ 

Waldorf okulları Türkiye’de uygulanması  

Katılımcılara ‗Waldorf Okulları‘nın Türkiyede uygulanabilirliği sizce mümkün müdür?‘ sorusu 

sorulmuĢtur. Katılımcıların tamamı Türkiye‘de uygulanabilirliğinin mümkün olmadığını 

söylemiĢlerdir. Günümüzün ekonomik yapısı, okulların fiziki durumu, eğitim sisteminin ezberci 

yanının baskınlığını bu okulların uygulanmasının engeli olarak ileri sürmüĢlerdir. Kimi katılımcılar 
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daha ılımlı bakıĢ açısına sahip olup bu sistem Ģartlarında uygulanmasının mümkün olmadığını 

söylemiĢlerdir ve bu okulların gerçekleĢmesinin mümkünlüğünü uzun bir zamana bağlamıĢlardır. 

Uzun süreçlerin sonunda eğitim sisteminin farklılaĢması durumunda bu okulların 

uygulanabileceğini ileri sürmüĢlerdir. 

„Hayır, uygulanması mümkün değildir. Var olan eğitim sistemine uygun değildir.(ö4)‟ 

„Türkiye‟de 100 yıl sonra uygulanabilir. Ülke için büyük bir ihtiyaçtır. Uygulanamayaşının 

sebeplerinden biri de okullarımızın fiziki yapısıdır. Öğrencilerimize vermek istediklerimizi 

okullarımızın yapısından kaynaklı da veremiyoruz.(ö17)‟ 

„ Uygulanamaz. Para kazanan meslekleri seçmeli. Gelecek kaygısı sebebiyle çocukların ilgi alanına 

önem vermiyoruz.(ö16)‟ 

Çocukların waldorf okullarına gönderilme tercihi 

Katılımcılara ‗Çocuğunuzu Waldorf okullarına gönderme imkânınız olsa gönderir misiniz? Evet, 

gönderirim diyen katılımcılara neden sorusu sorularak göndermelerinin altındaki temel neden 

öğrenilmye çaılıĢılmıĢtır. Hayır, göndermem diye yanıtlayan katılımcılara da yine neden sorusu 

sorulmuĢ ve onların bu okulları tercih etmeme sebepleri öğrenilmeye çalıĢılmıĢtır. Katılımcıların 16 

tanesi gönderirim Ģeklinde cevap vermiĢken 5 tanesi göndermem Ģeklinde cevaplamıĢtır.  

„Gönderirim. Onun mutlu olması benim için her şeyden önemlidir. İnsanları birbirine kırdıran 

paradır. Çocuk o parayla mutlu olamaz. Doğaya karışıp dünyayı tanımalıdır(Ö2) „ 

 „Hayır göndermem. Çocuğun kişisel gelişimi için faydalı olabilir fakat bu okul eğitim hayatının 

ileriki süreçlerinde katkı sağlamayacaktır ve işsizlik söz konusu olduğunda geri kalan durumlar 

önemini yitirecektir.(Ö2)‟ 

„Kesinlikle göndermek isterim. Öğrenen çocuk sosyal çocuktur. Bilgiyi kalıcı hale getiren çocuk 

verimlidir.(Ö11)‟ 

Sonuçlar ve TartıĢmalar 

            Eğitim değiĢen ve geliĢen toplumların en önemli konularından biri olmaya devam 

etmektedir. Eğitimin kalitesi ülkeler için geliĢmiĢlik düzeyiyle eĢ değer görülmeye baĢlandığından 

eğitim üzerine tartıĢmalar hiç dur durak bilmemiĢtir. Bu durum kendisiyle birlikte geleneksel 

okulların tartıĢmalarını da beraberinde getirmiĢtir. Bu çalıĢmada da gelenekselin dıĢına çıkması 

beklenen özel okul yöneticileri ve öğretmenlerine sorular yöneltilerek fikirleri alınmak istenmiĢtir. 

Katılımcıların görüĢleri incelendiğinde Waldorf okullarına yönelik tutumlarının olumlu olduğu 

rahatlıkla söylenebilir. Bu olumlu tutumun sebebi varolan sistemlerin dıĢında bir okul kavramıyla 

tanıĢmıĢ olmalarıdır. 

            Katılımcılara yöneltilen ilk soru alternatif okullara bakıĢ açılarının ne olduğudur. Bu soruyla 

katılımcıların alternatif okul kavramıyla ilgili bilgilerin ölçülmesi amaçlanmıĢtır. Verilen cevaplar 

katılımcıların genelinin alternatif okul kavramının ne olduğunu bilmediğini göstermektedir. Bu 

durum standartlaĢmıĢ ders içerik ve iĢleniĢ Ģeklinin tek çare olarak görülmesine yol açmaktadır. 

Katılımcılar var olan eğitim sisteminin dıĢında bir sistemin varlığından haber değildirler bu sebeple 

alternatif okul kavramını da geleneksel okul sisteminin yardımcısı olarak görmektedirler. 

         Waldorf okulları hümanist anlayıĢtan yola çıkmıĢtır. Bu okullar toplumun iĢlevi değil 

toplumun iĢlevinin birer parçasını oluĢturmaktadır. Bu okulların amacı yaĢanabilir bir dünya elde 

etmektir. Endüstriyalizm ve kapitalizm huzur vermez toplumda bunun bilinci oluĢturulmalıdır 

görüĢündedir. Bu görüĢlerinden yola çıkan Waldorf okulları hakkında katılımcıların bilgisi 

ölçülmek istenmiĢtir. Ancak katılımcıların bu konuyla ilgili fikirleri bulunmamaktadır. 

Katılımcılara alternatif okullardan olan Waldorf okulları açıklandıktan sonra fikir yürütebilmiĢ 

olmaları sisteme aykırı herhangi bir okul için görüĢ sahibi olmadıklarını göstermiĢtir.  
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           Özgün okul türlerinden olan Waldorf‘un Türkiye‘de örneği yoktur. Waldorf okullarının 

Türkiye‘de uygulanalıp uygulanamayacağı sorulmuĢtur. Bu soruya katılımcılar olumsuz cevap 

vermiĢlerdir. Waldorf‘un Türkiye‘de uygulanabilmesi için uzun sürelerden bahsetmiĢlerdir. Eğitim 

sistemimizin alternatif okul kavramına yatkınlığının uzak oluĢu sistemi değiĢtirme yönlü fikirleri 

beraberinde öldürmüĢtür. Katılımcılara çocuklarını Waldorf okullarına gönderip göndermeyecekleri 

sorulmuĢtur. Katılımcıların birçoğu geleneksel okul kalıplarından sıkıldıklarından alternatif bir 

kavramın varlığından hosnut olmuĢ ve göndereceğini dile getirmiĢtir. Ancak ekonomik kaygıların 

yüksek oluĢu göndermeme yönlü cevapları da beraberinde getirmiĢtir. Eğitimi meslek bulmayla 

iliĢkilendirmiĢ olmamız kiĢisel geliĢimin önemini bunun karĢında önemini kaybetmesine sebep 

olmuĢtur. Derslerin iĢleniĢi ve Waldorf‘un kendine özgü kazanımları katılımcıları olumlu yönde 

etkilemiĢtir. Bununla birlikte Waldorf okullarının uygulabilirliği üzerine ciddi tereddütler besleyen 

katılımcıların bu okulların uygulanmasının mümkün olduğu durumlarda çocuklarını göndermek 

istedikleri söylenebilir. Waldorf okullarının ders içerikleri katılımcılar tarafından ilgiyle 

karĢılanmıĢtır. Bu ilgi günümüz okul müfredatlarının değiĢimine yönelik adımlar atılması yolunda 

umut vercidir. Katılımcıların ekonomik kaygıları günümüz okul sistemlerini tercih etmesini sebep 

olsa da ekonomik faktörler devre dıĢı bırakıldığında genelinin Waldorf okullarına yöneldiği 

görülmektedir. Bu cevaplar yeniden ekonominin mesleki kaygının öğrencinin kendini 

gerçekleĢtirmesinin öncesinde temel kriterler oluĢturduğunun göstergesidir. 
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ÖZET 

Bu çalıĢma; ülkemizde lisans eğitimi veren hemĢirelik bölümlerinde okutulan giriĢimcilik derslerini 

belirlemek amacı ile yapıldı.  Yükseköğretim Kurumu‘nun ―HemĢirelik Lisans Eğitim ÇalıĢtayı‖ 

raporuna göre 2018 yılında ülkemizde hemĢirelikte lisans düzeyinde eğittim sunan 124 kurum 

bulunmaktadır. AraĢtırmamızda bu eğitim kurumlarının 117 sine ulaĢılarak hemĢirelik bölümlerinin 

öğretim programları incelendi; giriĢimcilik ile ilgili dersler tespit edildi. HemĢirelik bölümlerinin 

internet ortamında 117 (33 Sağlık Yüksekokulu, 72 Sağlık Bilimleri Fakültesi, 12 HemĢirelik 

Fakültesi)‘sinin öğretim programına ulaĢıldı. AraĢtırmacılar tarafından oluĢturulan veri toplama 

formu ile veriler internet üzerinden toplandı. HemĢirelik bölümlerinde öğretim programlarına 

ulaĢılabilenlerin programlarında giriĢimcilik ile ilgili dersler; derslerin çeĢitliliği ve sınıfı incelendi. 

Veriler bir istatistik programında kodlanarak sayı, yüzde ve ki- kare analizleri ile değerlendirildi. 

HemĢirelik bölümlerinin web sayfalarından elde edilen bilgiler çalıĢmanın sınırlılığını oluĢturdu. 

Tüm hemĢirelik bölümlerinde %28.2 (n:33)‘inde giriĢimcilik derslerinin bulunduğu;  bu derslerin % 

60.6 (n:20)‘sının sağlık bilimleri fakültelerinde, % 24.2 (n:8)‘sinin yüksekokullarda ve % 15.2 

(n:5)‘sinin hemĢirelik fakültelerinde bulunduğu görüldü. Derslerin en çok % 11.1 (n:13) ile üçüncü 

sınıfta bulunduğu ve derslerin giriĢimcilik, hemĢirelikte giriĢimcilik, sağlık sektöründe giriĢimcilik, 

eleĢtirel düĢünme ve giriĢimcilik, giriĢimcilik ve yenilik, giriĢimcilik ve proje yönetimi gibi 

derslerden oluĢtuğu tespit edildi. Ülkemizdeki hemĢirelik bölümlerinin yaklaĢık olarak üçte birinde 

giriĢimcilik ile ilgili dersin olduğu saptandı. HemĢireliğin risk alma, fırsatları kovalama, hayata 

geçirme, yenilik yapma süreçlerinin tanıyabilmek ve takip edebilmek adına profesyonel hemĢirelik 

eğitiminde giriĢimcilikle ilgili derslerin yer alması önerilir. 

Anahtar Kelimeler: HemĢirelik, HemĢirelikte GiriĢimcilik, GiriĢimcilik dersleri 

GĠRĠġ  

Günümüzde ülkemizdeki üniversiteler köklü bir değiĢime uğramakta; eğitimin yönü ve algısı global 

yönde bilgi merkezli olma yolunda ilerlemektedir. Üniversiteler sadece bilgi üreten değil bunu 

aktaran ve ticari değer yaratan kurumlar haline gelmektedir (1). Sağlık alanında eğitim veren 

bölümlerin eğitim süreçlerini güncellemesi, var olan ihtiyaçları karĢılamak, bilgiyi üretmek ve 

paylaĢmak amaçlı çalıĢmalar yürütmesi esastır. Bu bağlamda sağlık bakım sisteminde kiĢisel 

giriĢimciliğin önemi hızla artmaktadır. GiriĢimcilik risk alma, fırsatları kovalama, hayata geçirme 

ve yenilik yapma süreçlerinin tümünü kapsayan bir kavram olarak tanımlanmaktadır (2). Yenilikçi 

bakıĢ açısı giriĢimci bir ruha sahip olmanın sonucu olarak önümüze çıkmaktadır.  GiriĢimcilik, 

karlılığı artırmasının ve istihdamın devamlılığını sağlamasının yanı sıra, sosyal sorumluluğu da 

teĢvik etmektedir (3). Türkiye GiriĢimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015- 2018‘e göre bireylerin 

kariyer planlamalarını yaparken giriĢimciliği bir seçenek olarak gündemlerine alabilmelerinin 

destek programları ile artık büyük ölçüde kolaylaĢtığı ve buna paralel olarak da giriĢimciliğe olan 

bu yöneliĢin hızını arttırıcı özelliklere sahip yepyeni bir ekonomik yapı ortaya çıkardığı 

bildirilmektedir. HemĢirelik bölümü öğrencilerin de kariyer planlarına giriĢimciliği etkin bir Ģekilde 

eklemeleri ve bu süreçleri anlamaları gerekmektedir (4).  

Bazı toplumlar giriĢimcilik konusunda oldukça iyi eğitim alırken ve bu konuda geliĢirken diğerleri 

giriĢimcilik değerleri ile ilgili farkındalığı oluĢturamamaktadırlar. Toplumda yapısal koĢullar, değer 
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ve normlar, her hangi bir davranıĢın/ hareketin oluĢmasını doğrudan etkileyebilmektedir (5). 

GiriĢimcilikle ilgili kültürün oluĢmasında en etkili yol eğitim sistemine entegre ederek hem 

farkındalığı artırmak hem de giriĢimcilik faaliyetlerini yürütmek olmalıdır.  

AMAÇ 

GiriĢimcilik eğitimi ile yetiĢmiĢ, yenilikçi ve giriĢimci hemĢirelerin eğitime ve topluma katkıları 

çok daha fazla olacaktır.  Bu bağlamda; çalıĢmanın amacı ülkemizde lisans eğitimi veren hemĢirelik 

bölümlerinde giriĢimcilik derslerini ve çeĢitliliğini incelemektir.  

YÖNTEM 

           Bu çalıĢma 2018 Kasım ayında tanımlayıcı tipte gerçekleĢtirildi. Ülkemizde bulunan 

üniversiteler listesine Yükseköğretim Kurumu internet sayfasından ulaĢılarak 124 hemĢirelik 

bölümünün olduğu görüldü. Bu hemĢirelik bölümlerinin internet ortamında 117 (Yüksekokulu, 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, HemĢirelik Fakültesi)‘sinin öğretim programına ulaĢıldı. AraĢtırmacılar 

tarafından oluĢturulan veri toplama formu ile veriler internet üzerinden toplandı. HemĢirelik 

bölümlerinde öğretim programlarına ulaĢılabilenlerin programlarında giriĢimcilik ile ilgili dersler; 

derslerin çeĢitliliği ve sınıfı incelendi. Veriler bir istatistik programında kodlanarak sayı, yüzde ve 

ki- kare analizleri ile değerlendirildi. HemĢirelik bölümlerinin web sayfalarından elde edilen bilgiler 

çalıĢmanın sınırlı boyutu oluĢturdu, içerik incelemesi gerçekleĢtirilemedi. 

BULGULAR ve TARTIġMA 

ÇalıĢma kapsamındaki hemĢirelik bölümü lisans programlarının % 61.5 (n:72)‗inin sağlık bilimleri 

fakültesi,  % 28.2 (n:33)‘sinin yüksekokulu ve % 10.3 (12)‘ünün hemĢirelik fakültesi olduğu 

görüldü (Tablo 1).  

Tablo 1.HemĢirelik bölümlerinin yüksekokul/fakülte olma durumuna göre dağılımı 

Yüksekokul/  Fakülte  Sayı 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Sağlık Yüksekokulu 33 28.2 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi  

72 61.5 

HemĢirelik Fakültesi  12 10.3 

Toplam 117 100 

 

Tablo 2. HemĢirelik bölümlerinin giriĢimcilik ile ilgili ders alma durumu(n:117) 

 

Yüksekokul ve Fakülte 

GiriĢimcilik dersi   

 

İstatistiks

el Analiz 

Var Yok 

Sayı 

(n) 

Yüzd

e 

(%) 

Sayı 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Yüksekokul 8 24.2 25 29.8  

X
2
: 1.336 

p:.51 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 20 60.6 52 61.9 

HemĢirelik Fakültesi 5 15.2 7 8.3 

Toplam  33 100 84 100  

 

HemĢirelik bölümlerinin % 28.2‘inde(n:33) giriĢimcilik ile ilgili ders bulunmaktadır. GiriĢimcilik 

derslerinin hemĢirelik bölümlerine göre dağılımına baktığımızda; % 60.6 (n:20)‘sının sağlık 

bilimleri fakültelerinde, % 24.2 (n:8)‘sinin yüksekokullarda ve %15.2 (n:5)‘sinin hemĢirelik 
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fakültelerinde bulunduğu, istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı (p≥0.05). Tüm 

hemĢirelik bölümlerinde giriĢimcilik derslerin % 84.8 (n:28) oranında seçmeli ders kapsamında yer 

aldığı görüldü.  

Tablo 3.HemĢirelik bölümlerinde giriĢimcilik ilgili derslerin sınıflara göre dağılımı* 

 

Sınıflar 

GiriĢimcilik  

Sayı 

(n) 

Yüzde 

(%) 

1.Sınıf 4 6.5 

2.Sınıf 9 14.5 

3.Sınıf 21 33.9 

4.Sınıf 28 45.1 

Toplam  62 100 

*Bir bölümde birden fazla ders bulunmaktadır. 

         GiriĢimcilik derslerinin sınıflara göre dağılımı tablo 3‘ de incelendiğinde;  % 45.1 (n:28)‘inin 

dördüncü sınıfta, % 33.9 (n:21)‘unun üçüncü sınıfta, % 14.5 (n:9)‘inin ikinci sınıflarda son olarak 

% 6.5 (n:4)‘ünün birinci sınıfta bulunduğu görüldü.  

 

Grafik 1. HemĢirelik bölümlerinde yüksekokul/ fakültelerde alınan giriĢimcilik derslerinin 

çeĢitliliği* 
 

 

*Bir bölümde birden fazla ders bulunmaktadır. 

Grafik 1‘de belirtildiği gibi giriĢimcilikle ilgili derslerin  % 18.7‘si giriĢimcilik ve giriĢimcilik 

kültürü, % 4,3‗ü sağlık sektöründe giriĢimcilik, % 3,5‘i hemĢirelikte giriĢimcilik ve hemĢirelikte 

giriĢimcilik yönetimi, % 1,7‘si hemĢirelikte eleĢtirel düĢüme ve giriĢimcilik, % 0,9‘u giriĢimcilik ve 

yenilik, % 0,9‘u uygulama giriĢimcilik eğitimi vb. derslerden oluĢmaktadır.    

GiriĢimcilik, sağlık ve sosyal bakım sektöründe giderek daha önemli hale gelen bir kavram olmakla 

birlikte, son zamanlarda hemĢirelik alanındaki potansiyelinin kapsamı lisans eğitinde yaygın bir 
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Ģekilde kabul edilmemiĢtir. Örneğin, yeni mezun hemĢire giriĢimcilere yönelik serbest meslek 

sahibi olmak, özel bir bakım evi kurmak, uzman olarak sağlık bakım danıĢmanlığı yapmak ya da 

özel dal hemĢireliklerinde iĢ fırsatları kovalamaya yönelik eğitimler yeteri kadar sunulmamaktadır. 

GiriĢimciliğin hemĢirelikte ciddi olarak geliĢtirilebilmesi için, hemĢirelik eğitimi, öğrencilerin 

gerekli bilgi ve becerileri geliĢtirme fırsatı sağlamalıdır (4).  

HemĢirelerin giriĢimciliği düĢünürken karĢılaĢtıkları zorluklardan biri, iĢ dünyasından türetilen ve 

hemĢirelere tanıdık olmayan ―giriĢim sermayesi‖ veya ―pazar fırsat analizi‖ gibi terimleri içeren 

dildir. GiriĢimcilik kavramının hemĢirelik içinde anlaĢılmasını ve kabul edilmesini sağlamak için 

kullanılan dil hemĢireler için kabul edilebilir olmalıdır. BaĢka bir değiĢle giriĢimciliğe yönelik 

eğitimler almaları kiĢisel özelliklerini kullanarak giriĢimcilik için öğrencileri cesaretlendirecektir 

(4,6,7).  

GiriĢimcilerin rekabet güçlerini geliĢtirecek destek ve hizmetler sunan Küçük ve Orta Ölçekli 

ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı GiriĢimcilik 

Eğitimi kapsamında içerik ve kredi uyumlandırması yapan ve KOSGEB‘e baĢvuran giriĢimcilik 

derslerini akredite ederek dersi alan öğrencilere KOSGEB ―Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi 

Katılım Belgesi‖ verilebilmektedir.  

Kredi değerlerini saptayalım: teorik, uygulama ve kredi değerleri(8): 

Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi, aĢağıda belirtilen 4 (dört) ana modülden oluĢan en az 32(otuz iki) 

ders saatini içeren sınıf içi ders ve atölye çalıĢmalarını içerir: 

Modül 1: GiriĢimcilik özelliklerinin sınanması, iĢ fikri geliĢtirme ve yaratıcılık egzersizleri ile 

sorumlu giriĢimcilik kavramı ve tecrübe paylaĢımı, 

Modül 2: ĠĢletme kavramı, iĢletme fonksiyonları, türleri, kuruluĢ Ģekilleri, mali ve hukuki 

sorumluluklar, 

Modül 3: ĠĢ planı kavramı ve öğeleri (pazar araĢtırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, 

finansal plan), 

Modül 4: ĠĢ modeli ve iĢ planına yönelik atölye çalıĢmaları. 

Bu derslerin akredite olabilmesi için KOSGEB‘in önerdiği içerikte ve 2 saat uygulama, 1 saat teorik 

toplamda haftalık 3 saat/redi ile 42 saate denk gelecek Ģekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu 

kapsamda hemĢirelik bölümlerinde yer alan giriĢimcilik derslerinin daha çok teorik, pratik ve kredi  

(T P K) 2 0 2 olarak yer aldığı görüldü.  

KOSGEB GiriĢimcilik Destek Programı Uygulama Esasları" Madde 9-C-a-12 gereğince her eğitim 

öğretim yılı sonunda giriĢimcilik eğitimi katılım belgesi almaya hak kazanan öğrencilerin listesinin 

KOSGEB Ġl Müdürlüklerine gönderilerek kiĢi giriĢimci kaydı oluĢturulmaktadır. Böylelikle bir iĢ 

fikri olan öğrenciler avantajlı hale gelebilmektedir. 

Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan giriĢimciliğin 

desteklenmesi, yaygınlaĢtırılması ve baĢarılı iĢletmelerin kurulmasını sağlamak için giriĢimciliğin 

desteklenmesi son derecede önemlidir. Bu kapsamda yerli ve milli üretimlerin, ürünlerin ya da 

hizmetlerin gerçekleĢtirilebilmesi için stratejik bir sektörde yer alan hemĢirelerin eğitiminde 

giriĢimcilik dersi mutlaka yer almalıdır. 

SONUÇ 

Sonuç olarak; hemĢirelik bölümlerinin yaklaĢık dörtte birinde giriĢimcilik ile ilgili derslerin 

bulunduğu çoğunun seçmeli ders kategorisinde ve beĢte dördünün son sınıflarda olduğu tespit 

edildi. HemĢirelik bölümlerindeki giriĢimcilik derslerinin KOSGEB Uygulamalı GiriĢimcilik 

Eğitimi kapsamında önerilen saatleri karĢılamadığı; ancak gerekli düzenlemeler yapılırsa eğitimin 

giriĢimcilik ders içeriklerine entegre edilebileceği düĢünülmektedir.  
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ÇalıĢma sonuçlarına göre; 

 Eğitim programlarının temel ve uygulamalı giriĢimcilik eğitiminin eklenmesi, 

 GiriĢimcilik derslerinin hemĢirelik programının genel kapsamı ve felsefesi alındıktan sonra 

son sınıflarda yer alması, 

 GiriĢimcilik dersi kapsamında öğrencilerin giriĢimcilik sektöründe birlikte çalıĢma kültürü 

edinebilmeleri için ortak çalıĢma alanlarının sunulacağı ve düzenli aralıklarla yatırımcı-giriĢimci 

buluĢmalarının seminer ve konferanslar ile desteklenmesi, 

 Sürekli kendini yenileme ve geliĢtirme güdüleriyle hareket eden günümüz ekonomik 

sistemlerinde hemĢirelerinde kendilerine yer bulabilmeleri ve değiĢik dallarda kendilerine fırsatlar 

oluĢturabilmeleri için giriĢimcilik derslerinin eğitim programlarına eklenmesi,  

 HemĢireliğin kapsamını ve çalıĢma alanlarını gördükten sonra son sınıflarda giriĢimcilik 

dersinin yer alması  

 GiriĢimcilik derslerinin KOSGEB Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi kapsamında içerik ve 

kredi uyumlandırmalarının yapılması, böylelikle dersi alan öğrencilerin KOSGEB GiriĢimcilik 

Sertifikası alabilmesi, 

 HemĢirelik bölümü öğretim elemanlarından giriĢimciliğe ilgi duyanların KOSGEB 

GiriĢimcilik Eğitici Eğitimi Sertifika Programlarına katılması önerilmektedir.  
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ÖZET 

Günümüzde yara bakımında çok çeĢitli yara bakım ürünü kullanılmaktadır. Her yara için ve her 

zaman kullanılacak ideal bir yara bakım ürünü bulunmamaktadır. Yara bakım ürünleri yaraya göre 

seçilir ve aynı yaranın değiĢik dönemlerinde ihtiyaçlarına göre değiĢtirilir. Ġdeal bir yara bakım 

ürünü; bakteri ve yabancı maddelerden yarayı korumalı, sıcak ve nemli bir ortam sağlamalı, 

eksudayı absorbe etmeli, toksik ve allerjen olmamalı, ısı ve sıvı kaybını engellemeli, çevredeki 

sağlıklı dokulara zarar vermemeli, kompresyon sağlamalı, yapısı bozulmamalı, yapıĢmaz olmalı ve 

estetik olmalıdır. 

Son yıllarda geliĢtirilen trombositten zengin plazma (TZP) ve trombositten zengin fibrin (TZF) 

uygulamaları, doğal pıhtıdaki eritrosit/trombosit oranını tersine çevirerek, büyüme faktörlerinin 

konsantre halde yara bölgesine uygulanmasını sağlamakta, yara iyileĢmesini ve rejenerasyonu 

hızlandırmaktadır.  

TZP‘de yoğunlaĢmıĢ bulunan plateletler çok sayıda ancak biyolojik olarak belirlenmiĢ orandaki 

büyüme faktörünü hedef dokuya ulaĢtırır, bu özelliği ile rekombinant büyüme faktörlerinden 

farklıdır. 

TZF'nin yara iyileĢmesindeki etkisini ortaya koyan çalıĢmaların sınırlı olduğu, daha fazla sayıda 

çalıĢmaya ihtiyaç olduğu görülmüĢtür. Bu nedenle araĢtırmacıları TZF uygulaması hakkında 

bilgilendirmek amacıyla bu derleme hazırlandı. 

TZF doğal kan dokusundan elde edilen, yapısında bol miktarda trombosit ve lökosit içeren fibrin 

yapısındadır. TZP tekniğinden farklı olarak antikoagülan ve trombin kullanılmaması, tekniği daha 

basit, hızlı ve ekonomik hale getirmiĢtir 

Bireyin kendi kanından elde edildiği için immün reaksiyon gözlenmemesi, herhangi bir yan etki 

oluĢturmaması, ve gerektiğinde aynı hastadan herhangi bir sorun çıkmadan tekrar elde edilebilmesi, 

otolog olarak elde edildiği için hastalık bulaĢtırma riski olmaması kullanımının yaygınlaĢmasını 

sağlayacak en önemli faktörlerdendir.  

Kolay elde edilebilen bu otolog ürünün yara bakımında alternatif bir ürün olarak hem hekimler hem 

de hemĢireler tarafından güvenle kullanılabileceğini düĢünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Yara, Yara iyileĢmesi, Trombositten zengin fibrin, Büyüme faktörleri 

GĠRĠġ 

Cildi ve/veya mukozayı oluĢturan yapıların travma, cerrahi ve hastalıklar gibi farklı nedenlerle 

bütünlüğünün bozulması ya da kaybı ile var olan fizyolojik özelliklerinin geçici veya tamamen 

kaybolmasına yara denir (1). 

Yaralar  deri bütünlüğüne göre kapalı ve açık yaralar, mikroorganizmalarla bulaĢma durumuna göre 

temiz yaralar, temiz kontamine yaralar, kontamine yaralar, enfekte yaralar, doku kaybı bulunma 

durumuna göre doku kaybı olan yaralar, doku kaybı olmayan yaralar, yaranın rengine göre kırmızı 

yaralar, siyah yaralar, sarı yaralar, karıĢık yaralar, yaranın iyileĢme durumuna göre akut yaralar, 

kronik yaralar olarak sınıflandırılır (2). 
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Kronik yaralar, basınç yaraları, diyabetik ayak ülserleri, venöz ve arteriyal ülserler gibi etiyolojik 

nedenler ile iyileĢmenin normalden daha uzun sürdüğü, sıklıkla tekrarlayan ve iyileĢme ile 

sonuçlanmayan yaralardır. Kronik yarası olan bireylerde, pansuman değiĢtirme sıklığı nedeniyle 

günlük rutinin bozulması, uyku eksikliğine bağlı olarak geliĢen yorgunluk, hareket kısıtlığı, ağrı, 

koku ve yara enfeksiyonu gibi nedenlere bağlı olarak yaĢam kalitesi olumsuz etkilenmektedir (3). 

Kronik yaraların yönetiminde etyolojinin belirlenmesi ve uygun tedaviye baĢlanması kritik öneme 

sahiptir. (4) 

Yara bakımında günümüzde çok çeĢitli yara bakım ürünü kullanılmaktadır. Her yara için ve her 

zaman kullanılacak ideal bir yara bakım ürünü bulunmamaktadır. Yara bakım ürünleri yaraya göre 

seçilir ve aynı yaranın değiĢik dönemlerinde değiĢik ihtiyaçlarına göre değiĢtirilir. Ġdeal bir yara 

bakım ürünü; bakteri ve yabancı maddelerden yarayı korumalı, sıcak ve nemli bir ortam sağlamalı, 

eksudayı absorbe etmeli, toksik ve allerjen olmamalı, ısı ve sıvı kaybını engellemeli, çevredeki 

sağlıklı dokulara zarar vermemeli, kompresyon sağlamalı, yapısı bozulmamalı, yapıĢmaz olmalı ve 

estetik olmalıdır (5). 

Türkiye‘de kullanılan yara bakım ürünleri Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği tarafından 

sınıflandırılmıĢtır. Türk Yara Bakım Ürünleri Sınıflandırma ve Kodlama Sistemi (TYBÜKS) adını 

alan bu sınıflama pasif ve aktif kapama olmak üzere iki ana gruptan oluĢmaktadır: Pasif kapamalar 

daha çok yaranın üzerine kapatılan ve uygun yara ortamı sağlayan ürünlerdir. Aktif kapamalar ise 

çoğunlukla fiziksel etkileri aracılığıyla yara kapanmasına olumlu etkileri görülen tedavi 

biçimleridir. Hiperbarik oksijen tedavisi, vakum yardımlı kapama, tormbositten zengin plazma 

(TZP-platelets rich plasma- PRP), tormbositten zengin fibrin (TZF- platelets rich fibrin- PRF), 

elektrik stimülasyonu, ıĢın tedavisi, ozon tedavisi, larva tedavisi, jet-lavaj irrigasyon sistemi,topical 

oksijen tedavisi, kök hücre tedavisi, lazer tedavisi ve ultrasound tedavi yöntemleri aktif kapama 

yöntemidir (5). 

Son yıllarda geliĢtirilen trombositten zengin plazma (TZP) ve trombositten zengin fibrin (TZF) 

uygulamaları, doğal pıhtıdaki eritrosit/trombosit oranını tersine çevirerek, büyüme faktörlerinin 

konsantre halde cerrahi bölgesine uygulanmasını sağlamakta, yara iyileĢmesini ve rejenerasyonu 

hızlandırmaktadır (6). 

Yara iyileĢmesinin hızlandırılmasında trombosit kullanımı 1985‘li yıllarda baĢlamıĢtır. DüĢük 

plazma hacminde yoğunlaĢtırılmıĢ trombosit konsantrasyonu anlamına gelen trombositten zengin 

plazma (TZP) ilk olarak diĢ hekimliği ve ortopedik cerrahideki baĢarılı uygulamalarının ardından 

dermatoloji gibi pek çok branĢda kullanılmaya baĢlanmıĢtır (7). 

TZP trombositlerden zengin bir solüsyondur, trombosit ve büyüme faktörü konsantrasyonu 

kandakinden 2 ila 4 kat daha yüksek otolog bir kan ürünüdür. Otolog olması hepatit gibi hastalıklara 

karĢı doğal bir bağıĢıklığa sahiptir. TZP‘de yoğunlaĢmıĢ bulunan plateletler çok sayıda ancak 

biyolojik olarak belirlenmiĢ orandaki büyüme faktörünü hedef dokuya ulaĢtırır, bu özelliği ile 

rekombinan büyüme faktörlerinden farklıdır (8). 

TZF doğal kan dokusundan elde edilen, yapısında bol miktarda trombosit ve lökosit içeren fibrin 

yapısındadır. TZP tekniğinden farklı olarak antikoagülan ve trombin kullanılmaması, tekniği daha 

basit, hızlı ve ekonomik hale getirmiĢtir. 

TZP ile çok sayıda çalıĢma bulunmasına karĢın kronik yaralarda TZF kullanımı ile ilgili az sayıda 

çalıĢma bulunmaktadır. Bu nedenle araĢtırmacıları TZF uygulaması hakkında bilgilendirmek 

amacıyla bu derleme hazırlandı. 

 

 

 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1290 

BULGULAR 

Trombositler beyaz kan hücrelerinin tipi olan kemik iliği içindeki megakaryositlerin sitoplazmik 

kısımlarından köken alırlar (9) Aktif hücrelerdir ve yaĢamları boyunca büyüme faktörlerini 

sentezlerler (10). 

OluĢan doku hasarı sonrasında açığa çıkarlar. Kollojen kapillerlerin bazal membranı ve 

subendotelyal mikrofibrillerle direk temasa geçerek ve Ģekil değiĢtirerek aktive olurlar. 

Aktivasyonla birlikte trombositlerdeki alfa granüller etrafa protein içeriklerini salarlar. Küçük 

yaralarda trombosit tıkacı yeterli olabilirken, büyük yaralarda kan pıhtısı gerekebilir. Kan pıhtısı 

için de intrensek ve ekstrensek olmak üzere 2 yol vardır. Ġntrensek yol doku hasarı olduğunda 

baĢlar. Ekstrensek yol ise doku hasarı olduğunda hasarlı dokudan gelen faktörlerin kana teması ile 

baĢlar. Pıhtı oluĢuncaya kadar bir dizi yolu izler. OluĢan bu pıhtı hemostazın dıĢında hücrelerin 

migrasyonuna da ortam oluĢturmuĢ olur (10). 

Trombositlerin alfa granüllerinden salınan büyüme faktörleri Ģunlardır; Trombosit kaynaklı büyüme 

faktörü(PDGF), dönüĢtürücü büyüme faktörü (TGF), vasküler endotelyal büyüme faktörü(VEGF), 

epidermal büyüme faktörü(EGF) ve ınsülin benzeri büyüme faktörü(IGF)' dür (10). Bu büyüme 

faktörleri hücre çoğalmasını, matriks remodelasyonunu ve anjiogenezisi stimüle etme potansiyelleri 

vardır (11). 

Trombositten zengin fibrin, trombositlerin ve sitokinlerin fibrin ağı içerisinde yoğunlaĢtırılması ile 

elde edilir. TZF, birinci jenerasyon olan ve yüksek konsantrasyonlarda trombosit ve büyüme faktörü 

içeren Trombositten zengin plazmanın ardından geliĢtirilen ikinci jenerasyon trombosit 

konsantrasyonu olarak bilinmektedir. Trombositten zengin fibrin kesinlikle otolog bir fibrin 

matristir. Hastanın kendi kanından herhangi bir antikoagülan ya da sentetik madde eklenmeden elde 

edilir. BulaĢıcı hastalık riski yoktur, aĢırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olmaz. Bu alanda sığır 

trombini katılarak elde edilen TZP‘nin aldığı eleĢtirileri ekarte etmektedir. Elde edilme 

mekanizması trombositleri ve yara yeri iyileĢmesinde etkili sitokinleri fibrin pıhtısında bir araya 

getirmek üzerine kurulmuĢtur. Büyük miktarlarda trombosit ve lökosit sitokinleri içerir. Üretim 

süresinin kısa, maliyetinin düĢük olması avantajlarıdır. Fibrin pıhtı içerisindeki trombosit ve sitokin 

konsantrasyonu biyomateryalin aktivasyonu açısından önem taĢır. Bu çözünebilen moleküller 

inflamasyon ve iyileĢme basamaklarının önemli mediatörleridir (12,13) TZF iyileĢmenin önemli üç 

basamağı olan damarsal cevap, bağıĢık yanıt ve epitel göç aĢamalarının oluĢumunu destekler (14). 

Trombositten zengin fibrin hazırlaması oldukça kolay ve basittir. Hastanın kendisinden alınan 

venöz kan kuru herhangi bir antikoagülan içermeyen cam tüpe toplanır. Tüpte herhangi bir 

antikoagülan olmadığı için kan tüpe temas eder etmez pıhtılaĢmaya baĢlar. Kan antikoagülan 

olmayan 10 ml'lik tüplere alınarak kısa sürede santrüfüj edilmesi gerekir. 3.000 devir/dakikada 10 

dakika santrifüj edilir.  Santrifüj iĢleminden sonra kan 3 tabakaya ayrılır. tüpün alt kısmında kırmızı 

kan hücreleri, üst kısmında trombositten fakir plazma ve tüpün orta kısmında trombositten zengin 

fibrin yani TZF pıhtı oluĢur (9,12,13). 

Yöntemin baĢarılı olması kanın alınma hızına ve santrifüj edilme hızına bağlıdır. Ġyi bir TZF elde 

etmenin yolu hızlı olabilmekten geçer. Eğer hızlı davranılmaz ise tüplerde antikoagülan olmadığı 

için kanda pıhtılaĢma olacak ve elde edilen fibrin pıhtı düĢük miktarda olacaktır (15). 

Klinik olarak kullanılabilir TZF'de serum ve fibrin ağda hapsolmuĢ trombositler vardır. TZF pıhtı 

steril iki spanç arasına alınarak serum kısmı alınırsa geriye drençli otolog fibrin membran 

kalacaktır.  

OluĢan TZF pıhtı steril bir Ģekilde penset yardımıyla tüpten alınarak da kullanılabilir (11,16). 
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SONUÇ 

Trombositten zengin fibrinin periodontoloji, oral ve maksillofasiyal cerrahide büyük ölçüde 

kullanımı mevcuttur. DiĢ pulpa hücreleri ve sitümüle hücrelerin çoğalmasında, aĢil tendon 

onarımında, derin burun kıvrımlarının düzeltilmesinde, yüz plastik cerrahi uygulamalarında (burun 

kıvrımı, yüz volümü, akne izleri, rinoplasti, yüz estetiği, otolog yağ transferi, skar izleri ve dermal 

büyütmede), kronik yara tedavisinde, Ģiddetli iyileĢmeyen alt ekstremite ülserlerinin tedavisinde ve 

eklem kıkırdak kusurları tamirinde kullanılmaktadır (17,18) 

Kolay elde edilebilen bu otolog ürünün yara bakımında alternatif bir ürün olarak hem hekimler hem 

de hemĢireler tarafından güvenle kullanılabileceğini düĢünüyoruz. 
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ÖZET 

ÇalıĢma yaĢamı ile insan sağlığı arasındaki iliĢkiler uzun yıllar yalnızca sanayi iĢ kollarında 

çalıĢanların sorunları olarak ele alınmıĢtır. Oysa her iĢ kolunun ve her üretim dalının meslek 

üyelerine getirdiği riskler vardır.  

Hastaneler yoğun çalıĢma temposunun olduğu ve tekrarlı hareketlerin çok fazla yapıldığı çalıĢma 

ortamlarıdır. HemĢireler görevleri gereği hastane birimleri içinde iĢ yükünü ve zorlayıcı tekrarlayan 

hareketleri gerçekleĢtiren elemanlardır. Yoğun bakım ünitesi hemĢireleri ise hastalarının çoğu 

zaman bilinçsiz ve hareketsiz olmasından dolayı, diğer tüm ünitelerdeki hemĢirelerden daha fazla iĢ 

yüküne ve tekrarlayan harekete maruz kalmaktadır. Ergonomi ve ergonomik araç- gereç hemĢireler 

kadar hastalar için de gerekli olabilmektedir. Bu nedenle çalıĢmada amaç YBÜ hemĢirelerine 

verilen ergonomi eğitimi ve sağlanan ergonomik araç- gerecin hemĢirelerin kas iskelet 

rahatsızlıklarına, iĢ yaĢam kalitesine ve hastaların basınç yarası ve mobilizasyon durumlarına 

etkisini test etmektir.  

Bu kapsamda; hemĢirelerin yarısının kas iskelet sistemi hastalığı olduğu ve hemĢirelerin üçte 

birinde fiziksel zorlanma ve vücut mekaniklerinin yanlıĢ kullanılması sonucu ortaya çıkan lomber 

disk hernisi tanısı aldığı, uygulama sonrası vücut mekaniklerinin doğru kullanımın arttığı, 

hemĢirelerin ergonomik araç- gereci tanımlar ve kullanabilir olmaları sağlandığı, uygulama sonrası 

boyun ve omuz ağrılarında ciddi azalmalar (p>0.05), sırt ve ayak ağrılarında da azalmalar (p>0.05) 

olduğu, dinlenme süreleri yarım saatin üstünde olan hemĢirelerin hemĢirelik iĢ yaĢamı kalitesi 

ölçeği toplam puanı diğer gruplara göre daha yüksek bulunduğu dolaylı olarak personel 

verimliliğini arttırdığı saptandı. Hasta açısından ise mobilizasyon sayılarında uygulama öncesi ve 

sonrası anlamlı fark olduğu saptandı.  

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Verimlilik, Yoğun bakım ünitesi 

GĠRĠġ  

Ġnsan, hayatını devam ettirebilmek, çalıĢmak ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla 

yaptığı tüm eylemlerde, bedenini rahatlık içinde kullanabilmelidir. Bu Ģart sadece, kullanılan 

cihazların, makinelerin, dekorasyonun, çeĢitli çalıĢma hacimlerinin ve araç- gerecin insan bedeni 

boyutları ile uyum içinde olmasıyla mümkün olabilecektir. Aksi takdirde, verimsiz bir iĢ ve/veya 

hizmet meydana gelecektir. Bu durum zamanla, bedensel ve zihinsel stres olarak kendini 

gösterecek; eylemi gerçekleĢtiren bireyde kalıcı sağlık sorunları doğurabilir. Ergonomi kiĢilerin 

hayatının insana uygun hale getirilmesini amaçlar. Ġnsanların yaĢama kalitesini yükseltir (1-4). 

ÇalıĢma yaĢamı ile insan sağlığı arasındaki iliĢkiler uzun yıllar yalnızca sanayi iĢ kollarında 

çalıĢanların sorunları olarak ele alınmıĢtır. Oysa her iĢ kolunun ve her üretim dalının meslek 

mailto:gesrayuzden@ibu.edu.tr
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üyelerine getirdiği riskler vardır. Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) iĢçi istatistikleri raporunda 

sağlık sektörü en sık iĢ kazası saptanan sektörler sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır. 

Janowitz ve ark. (2005)‘e göre hastaneler fiziksel güce dayalı çeĢitli meslek gruplarından oluĢan 

kompleks bir sistemdir.  Hastane çalıĢanları iĢe bağlı kas iskelet sistemi hastalıkları açısından büyük 

risk altındadır. Sağlık çalıĢanlarının yaralanmalarının baĢlıca kaynağı iĢle iliĢkili kas-iskelet 

hastalıklarıdır (5,6).  Bir yaĢlı bakım evinde yaptıkları çalıĢmada mekanik hasta kaldıraçları ile tüm 

yardımcı transfer araçları kullanılması ile ilgili politikalar uygulanmıĢ ve ayarlanabilir yataklar 

alınmıĢ; sonucunda son beĢ yılda hasta taĢımadan kaynaklı sırt ağrısına rastlanmamıĢtır. Ayrıca, 

bakım evinde çalıĢanların tazminat ücretleri yılda yaklaĢık 140 bin dolardan 4 bin doların altına 

düĢmüĢtür; fazla mesai ve iĢe devamsızlığın azalmasıyla yıllık 55 bin dolar kazanç sağlanmıĢ ve 

harcamalardaki düĢüĢ çalıĢanların iĢ hacmi ile birleĢince ilave 125 bin dolar tasarruf edilmiĢtir (7). 

Amerika‘nın bazı eyaletlerinde 2005 yılında güvenli hasta taĢıma ilgili yasal düzenlemeler yapılmıĢ 

en son Californiya‘da 2011 yılında güvenli hasta taĢıma yasası imzalanmıĢtır (6).  

YBÜ‘lerinde tedavi gören hastalar çoğunlukla yatağa bağımlı ve bilinçsiz hastadır. Pozisyon 

değiĢikliği, giyinme, soyunma, banyo, tuvalet ihtiyacı gibi günlük yaĢam aktivitelerinin büyük 

çoğunluğu hemĢireler tarafından yerine getirilmektedir. Bu sebeple YBÜ‘nde hemĢirelerde kas - 

iskelet rahatsızlıkları görülme olasılığı yüksektir. 

  Ülkemizde yapılan çalıĢmalarda ise çoğunlukla bel ağrısı, bel ağrısı sıklığı, vardiya ve gece 

nöbetleri, stresle baĢetme, eğitim, vücut mekanikleri, taĢınmada kullanılan araç-gereç konuları ele 

alınmıĢtır; ergonomik araç- gereç ya da hasta kaldıraçları ile ilgili bir çalıĢmaya rastlanmamaktadır. 

Dıraçoğlu (2006) yaptığı araĢtırmada sağlık çalıĢanlarının büyük çoğunluğu kas-iskelet sistemi 

ağrılarının en önemli nedeninin vücudu korumamak olduğunu belirtmiĢtir (8). Alçelik ve 

arkadaĢlarının (2005) yaptığı bir çalıĢmaya göre ise hemĢirelerin %52,9‘unda bel ağrısı, %48,5‘inde 

sırt ağrısı, %38,2‘sinde omuz ağrısı ,%38,2‘sinde boyun ağrısı, %30,8‘inde ise kol ağrısı olduğu 

tespit edilmiĢtir ve sonuç olarak hastanelerde iĢ sağlığı ve güvenliği birimi kurulması önerilmiĢtir 

(9). Ülkemizde yapılan araĢtırmalardan elde edilen sonuçlara göre, hemĢirelerde fiziksel yetersizliğe 

neden olan kas-iskelet rahatsızlıklarının prevalansı özellikle bel ve sırt ağrısı üzerinde 

yoğunlaĢmaktadır. Bu problem çalıĢma yeri koĢullarının ergonomik düzenlenmesi ile aĢılabileceği 

bildirilmektedir (3). Ülkemizde proje konusu hakkında her hangi bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Yarı- deneysel tipte planlanan bu çalıĢma Eylül 2016 ve Eylül 2018  tarihleri arasında 

gerçekleĢtirildi. ÇalıĢma Bolu Kamu Hastaneler Birliği Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Ġzzet Baysal 

Eğitim AraĢtırma Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi‘nde çalıĢan tüm hemĢireleri ve yatan tüm 

hastaları kapsadı. Genel Yoğun Bakım Ünitesi 8 yatak kapasiteli, 14 hemĢire ile çalıĢan 3. düzey bir 

yoğun bakım ünitesidir. Ancak çalıĢmaya yeni atanan ve iĢten ayrılan hemĢirelerin çalıĢma dıĢı 

kalması sonucu 12 hemĢire ile tamamlandı.  

   ÇalıĢma amacı doğrultusunda YBÜ hemĢireleri, ergonomi uzmanı olan proje yürütücüsü 

tarafından iki oturum halinde ergonomi eğitimi ile ergonomik araç- gereçler ve kullanımı hakkında 

bilgilendirildi. Ergonomik araç- gereç olarak 1 adet hasta taĢıma kaldıracı (lift), 1 adet hidrolik 

hasta yıkama sedyesi, 1 adet hasta kaydırma tahtası ve kolay hasta pozisyonu verebilecek hasta 

yatağı kullanıldı. ÇalıĢma kapsamında sağlanan ergonomik araç- gerecin hemĢirelerin kas iskelet 

rahatsızlıklarına, iĢ yaĢam kalitesine ve hastaların basınç yarası ve mobilizasyon durumlarına etkisi 

test edildi.  

Bu kapsamda hastalara etkisini ortaya koymak amacıyla uygulama öncesi ve sonrası yoğun bakım 

ünitesinin 3 aylık kayıtlarından 30 hastanın basınç yarası prevalansı ve hastaların mobilizasyon 

durumları (günlük hasta baĢına mobilizasyon sayısı) değerlendirildi.  
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Ergonomi eğitimi ve ergonomik araç- gereç uygulaması öncesi ve sonrası 1 aylık süre içerisinde 

hemĢirelerin kas-iskelet sistemi hastalıkları ve rahatsızlıkları, iĢ yaĢamı kalitesi değerlendirildi. 

HemĢireleri tanımlayıcı bilgiler dıĢında tüm veriler uygulama öncesi- sonrası olarak karĢılaĢtırıldı. 

ÇalıĢma verileri hemĢire tanılama formu, hasta tanılama formu ve hemĢirelerin kas- iskelet 

rahatsızlıkları kadın ve erkek çalıĢanların, çalıĢma duruĢlarından kaynaklanan kas iskelet sistemi 

rahatsızlıklarını tespit etmek amacıyla Hedge ve ark. (1999) tarafından hazırlanmıĢ görsel bir ölçek 

olan Cornell Kas- Ġskelet ölçeğinden, iĢ yaĢamı kalitesi ise HemĢirelik ĠĢ YaĢamı Kalitesi Ölçeği 

(HĠYKÖ)‘nden elde edildi.  HĠYKÖ, iĢ yaĢam kalitesinin ölçülmesi amacıyla Beth A. Brooks 

tarafından geliĢtirilmiĢ, Türkiye için geçerliliği ve güvenilirliği ġirin (2011) tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir (10,11).  

Ergonomi eğitimi ve ergonomik araç- gerecin hastalardaki etkisini değerlendirmek için hasta 

tanılama formu, basınç yarası riskini değerlendirmek için Norton Basınç Yarası Skalası, , 

mobilizasyon durumu (günlük hasta baĢına mobilizasyon sayısı) uygulama öncesi ve sonrası 3 aylık 

sonuçları ile karĢılaĢtırılmak üzere hastaların basınç yarası prevalansı, hastaların mobilizasyon 

durumları (günlük hasta baĢına mobilizasyon sayısı) hasta değerlendirme formu ile değerlendirildi. 

AraĢtırma sonuçları sayı, yüzde, ki- kare, Paired-Samples "t" testi ile değerlendirildi. ÇalıĢma 

kapsamındaki hemĢireler ve hastalardan bilgilendirme ve rıza ile kurum izini ve Bülent Ecevit 

Üniversitesi Klinik AraĢtırmalar Etik Kurulu‘ndan etik kurul izni alındı. 

Bu çalıĢma Bolu Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi, Bilimsel AraĢtırma Projeleri 2016.13.01.1097 

no‘lu proje kapsamında desteklendi. 

BULGULAR ve TARTIġMA 

ÇalıĢmaya yoğun bakımda çalıĢan biri yoğun bakım sorumlusu toplamda 12 hemĢire dâhil edildi. 

ÇalıĢmaya katılanların % 66.7 (n:8)‟si 26 yaĢ ve üstü, %75.0(n: 9)‟ının lisans mezunu, % 58.3 

(n:7)‟ü evli ve kadın cinsiyette olduğu saptandı. YBÜ hemĢirelerinin %83.3 (n:10)‟ ü 5 yıldan daha 

az yoğun bakımda çalıĢtığı; % 75.0(n:7)‟inin fiziksel aktivitede bulunduğu, aktivitelerden ise en 

çok sırasıyla yüzme, yürüyüĢ, koĢu, fitness yapıp ve bisiklete bindikleri tespit edildi (Tablo 1). 

Tablo 1. YBÜ hemşirelerini tanımlayıcı özellikler (n:12) 

Tanıtıcı 

özellikler 
Sayı Yüzde 

Cinsiyet (n) (%) 

Kadın 7 58,3 

Erkek 5 41,7 

YaĢ    

25 yaĢ ve altı 4 33,3 

26 yaĢ ve üstü 8 66,7 

Mezuniyet      

Ön lisans  1 8,3 

Lisans  9 75 

Lisansüstü  2 16,7 

HemĢire olarak çalıĢma 

süresi 

1-5 yıl  7 58,3 

5 yıl üstü 5 41,7 

Yoğun bakımda çalıĢma 

süresi  

0-5 yıl 10 83,3 
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5 yıl üstü 2 16,7 

Medeni durum     

Evli  7 58,3 

Bekâr  5 41,7 

Sigara 

kullanımı  
    

Evet 5 41,7 

Hayır  7 58,3 

Fiziksel 

aktivite  
    

Evet  9 75 

Hayır  3 25 

Yapılan fiziksel aktivite*  

Yüzme  4 33,3 

KoĢu  3 25 

YürüyüĢ 2 16,7 

Fitness 2 16,7 

Bisiklet  1 8,3 

Toplam  15 100 

*Fizikse aktivite yapanlar birden fazla cevap vermiĢtir. 

 

ÇalıĢmaya katılan hemĢireler ayda ortalama 219 saat çalıĢtıkları, her çalıĢma vardiyasında ortalama 

2 ya da 3  (Xort: 2.3) hasta ile çalıĢtıklarını,  nöbetlerini 24 saatlik vardiyalar halinde tuttuklarını ve 

bir tam nöbet sırasında yaklaĢık 1 saat 12 dk (Xort:72.9 dakika ) dinlendiklerini; bu dinlenme 

molalarını yaklaĢık 4 (Xort :3.5) seferde kullandıklarını  bildirdi.  

Kas- iskelet sistemi açısından önemli olan vücut mekaniklerinden çalıĢma pozisyonları eğitim 

öncesi değerlendirildiğinde; yoğun bakımda çalıĢan hemĢireler çalıĢmalarının % 40.6‘lık bir kısmını 

dik iki ayak üstünde dengeli, % 36.6‘lık bir kısmını eğilerek, % 10.9‘luk kısmını oturarak ve % 9. 

1‘lik bir kısmını ise dik tek ayak üstünde durarak geçirdiklerini bildirdi. En çok kullanılan 

pozisyonlarda eğitim öncesi kadın ve erkekler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

görüldü; benzer Ģekilde yoğun bakımda çalıĢma süreleri 5 yıla kadar ve üstü olan çalıĢanlar 

karĢılaĢtırıldığında kullanılan pozisyonların istatistiksel olarak anlamlı olacak Ģekilde 

farklılaĢmadığı (p≥0.05) saptandı. 

 Eğitim sonrası çalıĢma pozisyonlarına bakıldığında ise hemĢireler çalıĢmalarının % 50.8‘lik bir 

kısmını dik iki ayak üstünde dengeli, % 29.1‘lik bir kısmını eğilerek, ortalama % 13.7‘luk bir 

kısmını oturarak ve % 7.4‘lük kısmını ise dik tek ayak üstünde durarak geçirdiklerini bildirdi. 

ÇalıĢma pozisyonlarının kullanılma oranları eğitim öncesi ve sonrası karĢılaĢtırıldığında istatistiksel 

anlamlı bir fark olmamasına (p≥0.05) rağmen; ergonomik olmayan eğilerek çalıĢma pozisyonunun 

azaldığı, ergonomik olan dik iki ayak üstünde dengeli çalıĢma pozisyonunun arttığı bulundu. 

YBÜ hemĢirelerinin vücut mekaniklerini kullanma durumları ergonomi eğitimi ve ergonomik araç- 

gereç öncesi ve sonrası incelendiğinde; bel kavisini koruyarak doğal/ nötral duruĢ (%66.7‘den 

%83.3‘e), yürüyüĢ pozisyonunda (%66.7‘den %83.3‘e), yerden ağır bir Ģey kaldırırken dizleri 

kırarak yaklaĢma pozisyonunda (%58.3‘den %66.7‘ye), ideal çalıĢma yüksekliğinde kollar önde 

çalıĢma pozisyonunda (%66.7‘den %91.7‘ye), yatak baĢında itme- çekme sırasında dizin yatağa 

desteklenmesi pozisyonunda (%33.3‘den %66.7‘ye),  ve doğru oturma pozisyonunda (%41.7‘den 

%66.7‘ye) uygulama sonrası doğru vücut mekanikleri kullanımında artıĢ olduğu görüldü. Eğitim 

sonrası doğru vücut mekanikleri kullanımında görülen bu artıĢlar eğitim öncesi ile 
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karĢılaĢtırıldığında yatak baĢında itme- çekme sırasında dizin yatağa desteklenmesi pozisyonunda 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p≤0.05).  

Tablo 2. Kas iskelet sistemi ile ilgili hastalığı olma durumu 

  n % Süresi(yıl) 

 Kas iskelet sistemi ile ilgili 

hastalığı olan  

6 50 2-15* 
H
as
ta
lı
k

 

 Lomber disk hernisi 4 33.4 2-15* 

 Diz kapağı deformitesi 1 8.3 15 

 Boyun düzleĢmesi 1 8.3 2 

                          *En az ve en çok değerleri verilmiĢtir. 

 ÇalıĢmaya katılan YBÜ hemĢirelerin yarısı kas iskelet sistemi hastalığı olduğunu belirtirken bu 

hastalıkların % 33.4 (n:4)‘si lomber disk hernisi ve % 8.3  (n:1)‘ü diz kapağında kıkırdak 

deformitesi ve boyun düzleĢmesi olduğu görüldü (Tablo 2).  Bu hastalıklara sahip iki hemĢire 

hastalıkları nedeni ile 10 ila 24 gün süren raporlar aldıklarını bildirdi. 

Hemşirelerin tümü ayarlanabilir hasta yatağı kullandıkları ve % 91.7 (n:11)‟si yatağın yüksekliğini 

kendi yüksekliğine göre ayarladıklarını bildirdiler. Hemşirelerin % 25 (n:3)‟si yatakta baş yıkama 

küveti ve tekerlekli ilaç arabasının bulunduğunu ve  %16.7 (2)‟ si transfer sedyesinin bulunduğunu 

belirtirken, hemşirelerin hepsi hasta kaldırma aletlerinin olmadığını bildirdi. 

Tablo 3. Eğitim öncesi ve sonrası Cornell Kas- İskelet Rahatsızlık Skalası İle Hemşirelerin Son 

Çalışma Haftası Boyunca Ağrı, Sızı ya da Rahatsızlık Durumunun İncelenmesi 

Vücut Bölgeleri 
Hiç 

Geçen 

haftada 

Geçen 

haftada 

Geçen 

haftada 

her gün 

bir kez 

Geçen 

haftada 

her gün 

çok kez 

Toplam 
 

Bağımlı t 

test 

sonuçları 

1-2 kez 3-4 kez 

n % n % n % n % n % n % 

Boyun 
UÖ 

  
2 16,7 8 66,7 1 8,3 0 0 1 8,3 12 100 t:- .484 

p:.63 US 1 8,3 7 0 3 33,3 1 8,3 0 0 12 100 

Omuz 

UÖ Sağ 5 41,7 5 41,7 0 0 0 0 5 41,7 12 100 t:.220 

p:.83 US Sağ 6 50 2 16,7 2 16,7 2 16,7 0 0 12 100 

UÖ Sol 7 58,3 3 25 0 0 0 0 2 16,7 12 100 t:.-209 

p:83 US Sol 6 50 2 16,7 2 16,7 2 16,7 0 0 12 100 

Sırt 
UÖ 

  
3 25 3 25 3 25 0 0 3 25 12 100 t:-.638 

p:.53 US 0 0 4 33,3 5 41,7 2 16,7 1 8,3 12 100 

Üst kol 

UÖ Sağ 9 75 3 25 0 0 0 0 0 0 12 100 t:-.290 

p:.77 US Sağ 10 83,3 1 8,3 0 0 1 8,3 0 0 12 100 

UÖ Sol 11 91,7 1 8,3 0 0 0 0 0 0 12 100 t:-1.076 

p:.30 US Sol 10 83,3 1 8,3 0 0 1 8,3 0 0 12 100 

Bel 
UÖ 

  
2 16,7 3 25 5 41,7 1 8,3 1 8,3 12 100 t:1.465 

p:.171 US 4 33,3 4 33,3 3 33,3 1 8,3 0 0 12 100 

Alt kol 

UÖ Sağ 7 58,3 4 33,3 1 8,3 0 0 0 0 12 100 t:.456 

p:.65 US Sağ 10 83,3 1 8,3 0 0 1 8,3 0 0 12 100 

UÖ Sol 10 83,3 1 8,3 1 8,3 0 0 0 0 12 100 t:-.248 

p:.80 US Sol 10 83,3 1 8,3 0 0 1 8,3 0 0 12 100 

El bileği 
UÖ 

  
7 58,3 3 25 2 16,7 0 0 0 0 12 100 t:0.000 

p:1.0 US 8 66,7 2 16,7 1 8,3 1 8,3 0 0 12 100 

Kalça 
UÖ 

  
10 83,3 2 16,7 0 0 0 0 0 0 12 100 t:-1.449 

p:.175 US 7 58,3 4 33,3 0 0 1 8,3 0 0 12 100 

Üst UÖ Sağ 7 58,3 4 33,3 1 8,3 0 0 0 0 12 100 t:0.0 
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bacak US Sağ 8 66,7 3 25 0 0 1 8,3 0 0 12 100 p:1.0 

UÖ Sol 7 58,3 4 33,3 1 8,3 0 0 0 0 12 100 t:0.0 

p:1.0 US Sol 8 66,7 3 25 0 0 1 8,3 0 0 12 100 

Diz 

UÖ Sağ 7 58,3 3 25 2 16,7 0 0 0 0 12 100 t:.220 

p:.83 US Sağ 8  66.7 3 25 0 0 1 8,3 0 0 12 100 

UÖ Sol 7 58,3 3 25 2 16,7 0 0 0 0 12 100 t:0.0 

p:1.0 US Sol 7 58,3 4 33,3 0 0 1 8,3 0 0 12 100 

Baldır 

UÖ Sağ 5 41,7 2 16,7 3 25 1 8,3 1 8,3 12 100 t:1.340 

p:.207 US Sağ 7 58,3 4 33,3 0 0 1 8,3 0 0 12 100 

UÖ Sol 5 41,7 3 25 3 25 1 8,3 0 0 12 100 t:.923 

p:.37 US Sol 7 58,3 4 33,3 0 0 1 8,3 0 0 12 100 

Ayak 

UÖ Sağ 3 25 3 25 1 8,3 0 0 5 41,7 12 100 t:1.431 

p:.180 US Sağ 3 25 5 41,7 2 16,7 1 8,3 1 8,3 12 100 

UÖ Sol 3 25 3 25 1 8,3 0 0 5 41,7 12 100 t:1.431 

p:.180 US Sol 3 25 5 41,7 2 16,7 1 8,3 1 8,3 12 100 

UÖ: Uygulama öncesi, US: Uygulama sonrası 

Eğitim öncesi Cornell Kas- Ġskelet Rahatsızlık Ölçeği ile hemĢirelerin son çalıĢma haftası boyunca 

ağrı, sızı ya da rahatsızlık durumu incelendiğinde; istatistiksel anlamlı bir fark olmamasına (p≥0.05) 

rağmen hemĢirelerin uygulama öncesi % 66.7 oranında ―geçen haftada 1-2 kez boyun ağrısı‖ 

Ģikâyeti, uygulama sonrası %33.3 oranında ―geçen haftada 3-4 kez boyun ağrısı‖ Ģikâyeti olarak 

bildirildi. HemĢireler % 41.7‘si eğitim öncesi ―geçen haftada her gün çok kez‖ sağ omuz ağrısı 

bildirirken bu oranın eğitim sonrası sıfıra düĢtüğü görüldü. Yine benzer Ģekilde sol omuz, sırt, sağ 

ve sol ayak gibi birçok vücut bölgesinde ağrı durumunda azalmalar bulundu.  

Tablo 4. Eğitim Öncesi ve Sonrası Cornell Kas- İskelet Rahatsızlık Ölçeği İle Son Çalışma 

Haftası Boyunca Ağrı, Sızı ya da Rahatsızlık Hisseden Hemşirelerin Rahatsızlığının Derecesinin 

İncelenmesi 

Vücut Bölgeleri 

Ağrı, sızı ya da rahatsızlık hissedenlerin 

rahatsızlık derecesi 
  

Toplam 

 

 

Bağımlı t 

test 

sonuçları 

Son derece 

az rahatsız 

edici 

Orta derece 

rahatsız 

edici 

Oldukça 

rahatsız 

edici 

n % n %  % n % 

Boyun 
UÖ 

  
6 50 t p 2 16,7 12 100 t:.518 

p:.61 US 6 50 5 41,7 1 8,3 12 100 

Omuz 

UÖ Sağ 5 41,7 4 33,3 3 25 12 100 t:.886 

p:.394 US Sağ 8 66,7 1 8,3 3 25 12 100 

UÖ Sol 8 66,7 3 25 1 8,3 12 100 t:-.804 

p:.438 US Sol 8 66,7 1 8,3 3 25 12 100 

Sırt 
UÖ 

  
2 16,7 6 50 4 33,3 12 100 t:-.804 

p:.438 US 3 25 6 50 3 25 12 100 

Üst kol 

UÖ Sağ 8 66,7 4 33,3 0 0 12 100 t:.692 

p:.50 US Sağ 11 91,7 1 8,3 0 0 12 100 

UÖ Sol 9 75 3 25 0 0 12 100 t:-.364 

p:.72 US Sol 9 75 2 16,7 1 8,3 12 100 

Bel 
UÖ 

  
2 16,7 7 53,8 3 25 12 100 t:.561 

p:.58 US 3 25 7 53,8 2 16,7 12 100 

Alt kol 

UÖ Sağ 9 75 3 25 0 0 12 100 t:0.0 

p:1.0 US Sağ 10 83,3 1 8,3 1 8,3 12 100 

UÖ Sol 9 75 3 25 0 0 12 100 t:0.0 

p:1.0 US Sol* 10 83,3 1 8,3 1 8,3 12 100 

El bileği UÖ   7 53,8 5 41,7 0 0 12 100 t: -.364 
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US   8 66,7 2 16,7 2 16,7 12 100 p:.72 

Kalça 
UÖ 10 83,3 2 16,7 0 0 12 100 t:-1.773 

p:.10 US 7 53,8 4 33,3 1 8,3 12 100 

Üst 

bacak 

UÖ Sağ 7 53,8 4 33,3 1 8,3 12 100 t:-.804 

p:43 US Sağ 7 53,8 4 33,3 1 8,3 12 100 

UÖ Sol 9 75 3 25 0 0 12 100 t:-.804 

p:.43 US Sol 8 66,7 3 25 1 8,3 12 100 

Diz 

UÖ Sağ 8 66,7 3 25 1 8,3 12 100 t:0.0 

p:1.0 US Sağ 8 66,7 3 25 1 8,3 12 100 

UÖ Sol 8 66,7 3 25 1 8,3 12 100 t:.321 

p:.75 US Sol 7 53,8 4 33,3 1 8,3 12 100 

Baldır 

UÖ Sağ 6 50 4 33,3 2 16,7 12 100 t:.886 

p:.39 US Sağ 7 53,8 4 33,3 1 8,3 12 100 

UÖ Sol 6 50 4 33,3 2 16,7 12 100 t:1.101 

p:.29 US Sol 8 66,7 3 25 1 8,3 12 100 

Ayak 

UÖ Sağ 4 33,3 5 41,7 3 25 12 100 t:0.0 

p:1.0 US Sağ 4 33,3 5 41,7 3 25 12 100 

UÖ Sol 4 33,3 5 41,7 3 25 12 100 t:0.0 

p:1.0: US Sol 4 33,3 5 41,7 3 25 12 100 

                         UÖ: Uygulama öncesi, US: Uygulama sonrası 

Eğitim öncesi Cornell Kas- Ġskelet Rahatsızlık Ölçeği ile son çalıĢma haftası boyunca ağrı, sızı ya 

da rahatsızlık hisseden hemĢirelerin rahatsızlığının derecesi incelendiğinde; % 53.8 ―orta derece 

rahatsız edici‖ , %25‘i ―oldukça rahatsız edici‖ bel ağrısı tanımlarken, yarısı ―orta derece rahatsız 

edici sırt ağrısı‖ ve %41.7‘si sağ ve sol ayak ağrısı tanımlamaktadır. Eğitim sonrası ise boyun, sırt, 

bel, sağ ve sol baldır da  ―oldukça rahatsız edici‖ diyenlerin sayısında azalma görülmektedir (Tablo 

4).   

Tablo 5. Eğitim Öncesi ve Sonrası Cornell Kas- İskelet Rahatsızlık Ölçeği İle Çalışma Gücünü 

Etkileme Durumunun İncelenmesi 

Vücut Bölgeleri 

Ağrı, sızı ya da rahatsızlık 

durumunun çalıĢma gücünü 

etkileme durumu   

Toplam 
Bağımlı t test 

sonuçları 

Önemsiz  

Son 

derece az 

engelledi 

Çok 

engelledi  

n % n % n % n % 

Boyun 
UÖ 

 
4 33,3 8 66,7 0 0 12 100 t:-.616 

p:.55 US 
 

4 33,3 6 50 2 16,7 12 100 

Omuz 

UÖ Sağ 6 50 6 50 0 0 12 100 t:1.000 

p:.33 US Sağ 7 58,3 4 33,3 1 8,3 12 100 

UÖ Sol 9 75 3 25 0 0 12 100 t:-1.149 

p:.27 US Sol 7 53,8 4 33,3 1 8,3 12 100 

Sırt 
UÖ 

 

3 25 9 75 0 0 12 100 t:-2.159 

p:0.54 US 1 8,3 8 66,7 3 25 12 100 

Üst kol 

UÖ Sağ 9 75 3 25 0 0 12 100 t:-.364 

p:.72 US Sağ 9 75 2 16,7 1 8,3 12 100 

UÖ Sol 10 83,3 2 16,7 0 0 12 100 t:-.804 

p:.43 US Sol 9 75 2 16,7 1 8,3 12 100 

Bel 
UÖ 

 
1 8,3 10 83,3 1 8,3 12 100 t:.692 

p:.50 US 
 

4 33,3 6 50 2 16,7 12 100 

Alt kol 

UÖ Sağ 9 75 3 25 0 0 12 100 t:-.364 

p:.72 US Sağ 9 75 2 16,7 1 8,3 12 100 

UÖ Sol 9 75 3 25 0 0 12 100 t:-.364 
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US Sol 9 75 2 16,7 1 8,3 12 100 p:.72 

El bileği 
UÖ 

 

8 66,7 3 25 1 8,3 12 100 t:-1.301 

p:.22 US 8 66,7 3 25 1 8,3 12 100 

Kalça 
UÖ 9 75 3 25 0 0 12 100 t:-1.301 

p:.22 US 7 53,8 3 25 2 16,7 12 100 

Üst 

bacak 

UÖ Sağ 9 75 3 25 0 0 12 100 t:-.692 

p:.50 US Sağ 8 66,7 3 25 1 8,3 12 100 

UÖ Sol 9 75 3 25 0 0 12 100 t:-.692 

p:.50: US Sol 8 66,7 3 25 1 8,3 12 100 

Diz 

UÖ Sağ 8 66,7 2 16,7 2 16,7 12 100 t:-.516 

p:.61 US Sağ 8 66,7 2 16,7 2 16,7 12 100 

UÖ Sol 9 75 2 16,7 1 8,3 12 100 t:.821 

p:.42 US Sol 8 66,7 3 25 1 8,3 12 100 

Baldır 

UÖ Sağ 4 33,3 7 53,8 1 8,3 12 100 t: 1.076 

p:.30 US Sağ 8 66,7 3 25 1 8,3 12 100 

UÖ Sol 4 33,3 7 53,8 1 8,3 12 100 t:1.076 

p:.30 US Sol 8 66,7 3 25 1 8,3 12 100 

Ayak 

UÖ Sağ 3 25 6 50 3 25 12 100 t:.616 

p:.55 US Sağ 4 33,3 6 50 2 16,7 12 100 

UÖ Sol 3 25 6 50 3 25 12 100 t:1.000 

p:.33 US Sol 5 41,7 5 41,7 2 16,7 12 100 

                      UÖ: Uygulama öncesi, US: Uygulama sonrası 

Eğitim öncesi Cornell Kas- Ġskelet Rahatsızlık Ölçeği ile son çalıĢma haftasında ağrı, sızı ya da 

rahatsızlık durumunun çalıĢma gücünü etkileme oranına bakıldığında; hemĢirelerin % 83.3 bel 

ağrısının, % 66.7‘si boyun ağrısının, yarısı da omuz, sağ ve sol ayak ağrısının az da olsa çalıĢma 

gücünü engellediğini belirtmektedir. Eğitim sonrası ise; sağ ve sol baldırda etkilenme durumunu 

―önemsiz‖ olarak belirtenlerin sayısı iki katına çıktığı görülmektedir. Aynı zamanda bu oranın sağ 

omuz, sağ ve sol ayak verilerinde de arttığı görülmektedir.  

Tablo 6. Uygulama öncesi ve sonrası hemşirelik iş yaşam kalitesi ölçeği ve alt boyutlarının 

karşılaştırmalı sonuçları 

Ölçek alt boyutları 

Uygulama 

öncesi 

Uygulama 

sonrası 

  

Bağımlı t test 

sonuçları 

ort ± ss ort ± ss t p 

ÇalıĢma ortamı  22.8±6.2 22.6±6.8 0,121 0,906 

Yönetici ile iliĢkiler 17.8±3.6 17.6±3.5 0,15 0,884 

ĠĢ koĢulları 28.7±3.5 28.3±6.5 0,275 0,788 

 ĠĢ algısı 23.0±3.5 22.9±3.8 0,08 0,938 

Destek hizmetleri  11.7±2.4 13.2±3.4 -1,58 0,142 

HĠYKÖ(Toplam) 104.1±13.7 104.8±20.5 0,163 0,873 

Ergonomi eğitimi öncesi ve sonrası hemĢirelik iĢ yaĢam kalitesi ölçeği toplam puanı ve alt boyutları 

karĢılaĢtırıldığında bağımlı t test sonuçlarına göre istatistiksel anlamlı farkın olmadığı 

görülmektedir (p≥0.05). 

 

Tablo 7. Hemşirelik İş Yaşamı Kalitesi Ölçeği ile bazı değişkenlere ait t test sonuçları(n:15) 

DeğiĢkenler  Gruplar n ort ± ss t p 

YaĢ  
0-25 5 103.2±14.8 

1,003 0,33 
26 ve üstü 10 95.3±14.1 

Fiziksel aktivite yapma 

durumu 

Evet 10 96.4±16. 4 
0,0579 0,57 

Hayır 5 101±10.0 

Kas iskelet sistemi Evet 7 96.5±15.2 0,332 0,74 
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hastalığı olma durumu Hayır 8 99.1±14.5 

Dinlenme süreleri (dk) 
0-30 3 95±22.7 

-0,383 0,70 
31 ve üstü 12 98±12.9 

 

HemĢirelere uygulanan hemĢirelik iĢ yaĢamı kalitesi ölçeği sonuçları yaĢ, fiziksel aktivite yapma, 

kas iskelet sistemi hastalığı olma ve dinlenme sürelerine göre karĢılaĢtırıldığında; istatistiksel 

anlamlı farkın olmadığı görülmektedir (p≥0.05). Ancak 25 yaĢ üstü, kas iskelet hastalığı olmayan ve 

dinlenme süreleri yarım saatin üstünde olan hemĢirelerin hemĢirelik iĢ yaĢamı kalitesi ölçeği toplam 

puanı diğer gruplara göre daha yüksek bulunmaktadır (Tablo 7).  

Yoğun bakımda yatan hastaların uygulama yapılmadan önce yaĢ ortalamaları ile (ort: 67.1±12.2) ve 

uygulama yapıldıktan sonraki yatan hastaların yaĢ ortalamaları (ort:61.5±13.9) arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farkın olmadığı görüldü (p≥0.05), hastaların yaĢ açısından homojen olduğu 

düĢünüldü. 

Tablo 8. Yoğun bakımda yatan hastaların uygulama öncesi ve sonrası günlük mobilizasyon 

ortalamaları 

Uygulama öncesi 

Ekim 2017 Ağustos 2017 Mayıs 2017 Toplam  

YaĢ 

ort±ss 

Mob. ±ss YaĢ 

ort±ss 

Mob. ±ss YaĢ 

ort±ss 

Mob. ±ss YaĢ 

ort±ss 

Mob. ±ss 

62.4 ±20.0 1.8 ±1.3 61.8 ±21.9 2.6 ±1.5 59.8 ±23.2 2.2±1.5 67.1±12.2 2,2±0.8 

Uygulama sonrası 

Aralık 2017 ġubat 2018 Mayıs 2018 Toplam 

YaĢ 

ort±ss 

Mob. ±ss YaĢ 

ort±ss 

Mob. ±ss YaĢ 

ort±ss 

Mob. ±ss YaĢ 

ort±ss 

Mob. ±ss 

60.1±16.9 3.5±1.05 62.1±19.7 3.05±1.2 69.4±16.3 2.45±1.5 61.5±13.9 2.8±0.8 

 

Yoğun bakımda yatan hastaların uygulama öncesi ve sonrası günlük mobilizasyon ortalamaları 

karĢılaĢtırıldığında ise istatistiksel olarak anlamlı farkın olduğu; uygulama sonrası hasta 

mobilizasyon ortalamasının (ort:2.8±0.8) uygulama öncesi mobilizasyon ortalamasından 

(ort:2,2±0.8) daha yüksek olduğu görüldü (t: -2.523, p:0.017).  

 

 

Grafik 1.Belirli aylara ait günlük hasta mobilize etme ortalamaları 

Grafik 1‘de görüldüğü üzere Mayıs 2017‘de günlük hasta mobilize etme ortalama 2.2 iken, Ağustos 

2017‘de 2.6 ve Ekim 2017‘de 1.8 olarak kaydedilmiĢtir. Kasım ayı ergonomi eğitimi verildikten 

2,2 
2,6 

1,8 

3,5 
3,05 

2,45 

Günlük Hasta Mobilizasyon Ortalaması 
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sonraki ilk ay günlük hasta mobilizasyon ortalamasının  Aralık 2017‘de 3.5, bunu takip eden Ģubat 

2018‘de 3.05 ve mayıs 2018‘de 2.45 olduğu görülmektedir. 

TARTIġMA 

Fiziksel güce dayalı çeĢitli meslek grupları karĢılaĢtırıldığında, hemĢirelik kas-iskelet sistemi ile 

ilgili rahatsızlıklara yakalanma açısından listenin baĢlarında yer almaktadır (12). hastalıklar fiziksel 

zorlanmalarının yanında iĢ motivasyonunda da düĢmeye sebep olma ve yaĢam kalitelerini 

etkilemektedir.  Bu nedenle yoğun bakım gibi riskli alanda çalıĢanların kas- iskelet rahatsızlıklarını 

önleyici ergonomik tedbirleri almaları gerekmektedir.  

ÇalıĢmaya katılanların  % 58.3 (n:7)‘ü kadın cinsiyette;  % 66.7 (n:8)‘si 26 yaĢ ve üstü olduğu, 

%83.3  (n:10)‘ ü 5 yıldan daha az yoğun bakımda çalıĢtığı; % 75 (n:7)‘inin fiziksel aktivitede 

bulunduğu, aktivitelerden ise en çok sırasıyla yüzme, yürüyüĢ, koĢu, fitness yapıp ve bisiklete 

bindikleri tespit edildi. Buna göre; yoğun bakım ünitesi hemĢirelerinin kadın ağırlıklı, orta ve genç 

yaĢ grubu hemĢirelerin çalıĢtığı, çoğunun meslek hayatının ilk yıllarda olduğu ve yarısından 

fazlasının evli olduğu görülmektedir. HemĢirelerin %75‘inin lisans mezunu olması son zamanlarda 

ülkemizde lisans mezunu hemĢire sayısının artması ile ilgili geliĢtirilen politikaların sonucudur.  

AraĢtırma kapsamında hemĢirelerin çalıĢma saatleri incelendiğinde; hemĢirelerin ayda ortalama 219 

saat çalıĢtıkları haftada ortalama 48 saatin üzerinde çalıĢtıkları görülmektedir. Lipscomp ve ark. 

yaptığı çalıĢmaya göre 40 saat/haftanın üstünde çalıĢmak fiziksel Ģikayetleri artırmaktadır (13). Bu 

verilere ek olarak hemĢirelerin nöbet süreleri 24 saat sürmektedir. Bu durumun fiziksel Ģikâyetleri 

artırdığı düĢünülmektedir. Ayrıca YBÜ hemĢireleri her vardiyada bir ya da iki hastaya bakım verir 

Ģeklinde belirtilmektedir. Buna göre çalıĢmamızda her çalıĢma vardiyasında ortalama 2 ya da 3  

(Xort: 2.3) hasta ile çalıĢtıklarından hemĢire baĢına düĢen hasta sayısının yüksek olduğu bunun da 

fiziksel Ģikâyetleri artırdığı düĢünüldü.  

YBÜ hemĢirelerinin vücut mekaniklerini kullanma durumları ergonomi eğitimi ve ergonomik araç- 

gereç öncesi ve sonrası incelendiğinde; bel kavisini koruyarak doğal/ nötral duruĢ (p>0.05), doğru 

yürüyüĢ pozisyonunda(p>0.05), yerden ağır bir Ģey kaldırırken dizleri kırarak yaklaĢma 

pozisyonunda (p>0.05), ideal çalıĢma yüksekliğinde kollar önde çalıĢma pozisyonunda (p>0.05), 

doğru oturma pozisyonunda (p>0.05) ve yatak baĢında itme- çekme sırasında dizin yatağa 

desteklenmesi pozisyonunda(p<0.05) uygulama sonrası doğru vücut mekanikleri kullanımında artıĢ 

olduğu görüldü.  

Ergonomi eğitimi öncesi hemĢirelerin çalıĢma pozisyonlarına bakıldığında; ergonomi eğitimi 

sonrası daha az belden eğilerek, daha fazla oranda tek ayağa yüklenmeden, kamburluk 

oluĢturmadan dik dengeli durarak çalıĢtığı saptandı.  

Uygulama öncesi ve sonrası hemĢirelerin tümü ayarlanabilir hasta yatağı kullandıkları, uygulama 

öncesi hemĢirelerin %91.7 (n:11)‟si yatak yüksekliğini kendi yüksekliğine göre ayarladığını; 

uygulama sonrası ise %100 (n:12)‟ünün yatak yüksekliğini kendi yüksekliğine göre ayarladığını 

bildirdiler. Eğitim öncesi ve sonrası karĢılaĢtırıldığında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmadı (p≥0.05).  

Uygulama öncesi ergonomik araç- gereç olarak hemĢirelerin sadece dörtte birinin yatakta baĢ 

yıkama küveti ve tekerlekli ilaç arabasını daha az oranda transfer sedyesinin ergonomik araç- gereç 

olarak ifade ederken hemĢirelerin hepsi hasta kaldırma aletlerinin olmadığını bildirdi. Uygulama 

sonrası ise ergonomik özellikte hasta yatağı, hasta kaldıracı, hasta yıkama sedyesi, hasta kaydırma 

minderi, elektronik veri kaydı, vb. ergonomik araç- gereci tanımlar ve kullanabilir durumları 

sağlandı. Ergonomi eğitimi ve ergonomik araç- gereç uygulamasının hemĢirelerin iĢlerini 

kolaylaĢtırdığı ve personel verimliliğini arttırdığı düĢünüldü.  
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Özel (2005) çalıĢmasında hem devlet hem de özel hastanede çalıĢan hemĢirelerin en çok ortopedik 

sorunlar yaĢadıklarını bildirmektedir (14). Ġlçe (2007)‟nin çalıĢmasına göre kas- iskelet rahatsızlık 

rahatsızlıkları arasında en fazla ağrı Ģikâyeti bel ağrısı olduğu; daha sonra ayak ağrısı, sırt ağrısı, 

boyun ağrısı, omuz ağrısı olduğu bildirilmektedir (3).  

ÇalıĢmamızda yoğun bakım hemĢirelerin yarısı kas iskelet sistemi hastalığı olduğunu belirtirken 

hemĢirelerin % 33.3 (n:4)‟ünde lomber disk hernisi ve % 8.3 (n:1)‟ünde diz kapağında kıkırdak 

deformitesi olduğu görüldü. Bu ağrıların sebebi çalıĢmamızda tespit edildiği üzere çalıĢma sırasında 

hemĢirelerin yanlıĢ pozisyonlar kullanması olabilir. Özellikle hastaya pozisyon verirken 

hemĢirelerin yarıdan fazlası (%66.7) yanlıĢ vücut pozisyonları kullandığı, tavsiye edilen bir ya da 

iki hastadan daha fazla oranda ortalama 2.3 hasta ile çalıĢtıkları saptandı. Yapılan çalıĢmalar artan 

yorgunlukla birlikte hemĢirelerin vücut mekaniklerine dikkat etmeme durumunun arttığını 

göstermektedir (15).  

Uygulama öncesi Cornell Kas- Ġskelet Rahatsızlık Ölçeği ile hemĢirelerin son çalıĢma haftası 

boyunca ağrı, sızı ya da rahatsızlık durumu görülme sıklığı, Ģiddeti ve çalıĢma gücünü etkileme 

durumları uygulama sonrası ile karĢılaĢtırıldığında; boyun ve omuz ağrılarında ciddi azalmalar 

(p>0.05), sırt ve ayak ağrılarında da azalmalar (p>0.05) olduğu tespit edildi.  

Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda uygulama öncesi 3 aylık sürede 3 hastada basınç yarası 

görülürken, uygulama sonrası 3 aylık sürede 2 hastada basınç yarası olduğu görüldü (p<0.05). 

Ergonomik araç- gerecin proje kapsamında sağlanması ile hasta mobilizasyon sayılarında uygulama 

öncesi ve sonrası anlamlı fark olduğu (tablo 10); eğitim sonrası ilk değerlendirmede ortalama 2.2 

den Aralık 2017‟de günlük 3.5 ortalamaya ulaĢıldığı ancak, ilerleyen aylarda eğitimin etkisinin 

azalması ile mobilizasyon ortalama değerlerinde düĢüĢ olduğu yine de uygulama öncesinden yüksek 

olduğu saptandı. 
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ĠĢ yaĢam kalitesi, çalıĢanların memnuniyet seviyesi, motivasyon, kiĢisel tecrübe gibi kavramları 

ifade etmektedir. (16,17). KiĢisel tecrübenin yaĢla birlikte artmasına paralel olarak 

çalıĢmamamızda; 25 yaĢ üstü, kas iskelet hastalığı olmayan ve dinlenme süreleri yarım saatin 

üstünde olan hemĢirelerin hemĢirelik iĢ yaĢamı kalitesi ölçeği toplam puanı diğer gruplara göre 

istatistiksel olarak anlamlı olmasa da daha yüksek bulundu. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

ÇalıĢmamızda YBÜ hemĢirelerinin her vardiyada hemĢire baĢına düĢen hasta sayılarının, vardiya 

saatlerinin ve haftalık çalıĢma saatlerinin yüksek olduğu bulunmuĢtur. GerçekleĢtirilen iĢin çalıĢana 

uyumunu sağlayan ergonomi bilimi hakkında eğitim ve ergonomik araç gereç sağlanarak 

gerçekleĢtirilen proje kapsamında;  

 hemĢirelerin yarısının kas iskelet sistemi hastalığı olduğu ve hemĢirelerin üçte birinde 

fiziksel zorlanma ve vücut mekaniklerinin yanlıĢ kullanılması sonucu ortaya çıkan lomber disk 

hernisi tanısı aldığı,  

 vücut mekanikleri açısından uygulama sonrası; bel kavisini koruyarak doğal/ nötral duruĢ, 

doğru yürüyüĢ pozisyonunda, yerden ağır bir Ģey kaldırırken dizleri kırarak yaklaĢma 

pozisyonunda, ideal çalıĢma yüksekliğinde kollar önde çalıĢma pozisyonunda, ve doğru oturma 

pozisyonunda anlamlı fark olmasa da doğru vücut mekanikleri kullanımında artıĢ olduğu,  

 hemĢirelerin en fazla zorlandığı hasta baĢında itme- çekme sırasında dizin yatağa 

desteklenmesi pozisyonunda uygulama sonrası anlamlı fark olduğu,  

 hemĢirelerin çalıĢma pozisyonları açısından ergonomi eğitimi sonrası daha az belden 

eğilerek, daha fazla oranda tek ayağa yüklenmeden, kamburluk oluĢturmadan dik dengeli durarak 

çalıĢtığı,  

 ergonomi eğitimi ve ergonomik araç- gereç uygulaması öncesi hemĢireyi mekanik olarak 

zorlayacak iĢlerden hasta taĢıma, mobilize etme, yıkama, bez ve çarĢaf değiĢiminde aktif pasif 

egzersiz yaptırmada, sürgü vermede ve basınç yarası bakımında çoğunlukla personel yardımı ile 

gerçekleĢtirildiği; uygulama sonrası ise tek baĢına yapılan bakımların sayısında artıĢ olduğu,  

 dolaylı olarak personel verimliliğini arttırdığı,  

 hemĢirelerin ergonomik araç- gereci tanımlar ve kullanabilir olmaları sağlandığı,  

 hemĢirelerin yanlıĢ pozisyonlarda çalıĢması kas iskelet ağrılarının bir sebebi olduğu,  

 son çalıĢma haftası boyunca ağrı, sızı ya da rahatsızlık durumu görülme sıklığı, Ģiddeti ve 

çalıĢma gücünü etkileme durumları uygulama sonrası ile karĢılaĢtırıldığında; boyun ve omuz 

ağrılarında ciddi azalmalar (p>0.05), sırt ve ayak ağrılarında da azalmalar (p>0.05) olduğu,  

 25 yaĢ üstü, kas iskelet hastalığı olmayan ve dinlenme süreleri yarım saatin üstünde olan 

hemĢirelerin hemĢirelik iĢ yaĢamı kalitesi ölçeği toplam puanı diğer gruplara göre daha yüksek 

bulunduğu,  

 hasta mobilizasyon sayılarında uygulama öncesi ve sonrası anlamlı fark olduğu; eğitim 

sonrası ilk değerlendirmede ortalama 2.2 den Aralık 2017‟de günlük 3.5 ortalamaya ulaĢıldığı 

ancak, ilerleyen aylarda eğitimin etkisinin azalması ile mobilizasyon ortalama değerlerinde düĢüĢ 

olduğu yine de uygulama öncesinden yüksek olduğu saptandı.  

Bu sonuçlar ıĢığında,, zorlu çalıĢma Ģartları nedeni ile oluĢan kas ve iskelet sistemi hastalıkları, 

yoğun yaĢanan ağrılar hemĢirelerin iĢ yaĢam kalitesini düĢürmektedir. Bu durum da; iĢ 

aksatmalarını, daha çok rapor kullanımına bağlı iĢ gücü kaybını ve tükenmiĢlik seviyesini 

artıracaktır. Tüm bu olumsuzlukları engellemek adına yoğun bakımlarda hemĢireler tarafından 
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ergonomik araç gereçler kullanılmalı ve çalıĢanlara düzenli aralıklarla çalıĢma ergonomisi ve kas 

iskelet sistemi hastalıkları azaltıcı doğru vücut pozisyonları ve hareketleri de içeren eğitimlerin 

verilmesi önerilmektedir.  
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ÖZET 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de alkol bağımlılığı ve buna bağlı olarak hayatını yitiren kiĢi 

sayısı gün geçtikçe hızla artmaktadır. Bağımlık tanımı ilk olarak alkol için yapılmıĢtır. Ġnsanlık 

tarihi kadar eski bir kullanım olmasa bile günümüzde yaygındır ve son zamanlarda bu durum bir 

hastalık olarak kabul görmektedir. Alkol bağımlılığına neden olan sebepleri biyoloji ve sosyal 

olarak inceleyebilmekteyiz. KiĢiler aile içi ve ya çevresindeki sorunlarla baĢa çıkmayacakları zaman 

çözümü alkol de bulmaktadır. Psikolojik etmenler içinde kiĢinin mutsuz olması tatmin sorunu 

yaĢaması ve kendine olan güvensizliği yine bireyi bu bağımlılığa itebilmektedir. Birçok sorunun 

üstesinden gelebilmek için ve çoğu zaman bu sorunları unutabilmek için tercih edilmektedir. Alkol 

bağımlılığı kiĢiyi suça sürükleyebilmekte ve sosyal çevresindeki yapıyı tamamen bozabilmektedir. 

Alkol kullanan ve bağımlı olan kiĢinin beyin yapısında ciddi bozulmaların olmasının yanı sıra 

kiĢinin sağlıklı karar verebilme yada sağlıklı düĢünebilme yetilerini de kaybetmiĢ olması ortaya 

çıkabilmektedir. Bağımlı kiĢi; alkol kullanmadığı anlar da bile Ģuursuz davranıĢlar 

gösterebilmektedir. Genç yaĢlarda baĢlayan alkol kullanımın en büyük nedeni aile ve çevre faktörü 

olarak görülmektedir. Ailesin de ya da çevresinde sürekli alkol kullanan bireyler var ise kiĢi bu 

duruma özenecek ve normalleĢtirilmiĢ kullanıma adım atacaktır. Çoğu arkadaĢ çevresinde içmiyor 

olmak hoĢ karĢılanmamakta ve kiĢi bu durumla karĢılaĢmamak, kendini ispat etmek için bile 

kullanıma baĢlayabilmektedir. Alkol bağımlılığı sadece kullanan kiĢiyi değil, kiĢinin bulunduğu 

sosyal çevredeki bireyleri, ailelerini, ülke ekonomisini ve ülkenin suç oranında ki artıĢı da yakından 

ilgilendirmektedir. 

Bu çalıĢmamızda; alkol bağımlılığının ne olduğunu, nasıl bağımlı olunduğunu, buna iten etkenleri 

ve nasıl tedavi edilebileceği konularını irdeledik. Bu bağımlılık sonucunda ortaya çıkan davranıĢ 

bozukluklarının ne gibi sorunlara yol açtığı da incelediğimiz konular arasın da yer almaktadır. 

Çünkü alkol bağımlılığı; büyük bir sağlık sorunu olmanın yanı sıra; trafik kazaları, intihar, adam 

öldürme; hırsızlık, suça yönelme, saldırganlık, depresyon, psikolojik bozukluk, davranıĢ bozukluğu, 

aile parçalanması, iĢ hayatının bozulması, meslek kayıpları gibi birçok sorunun ortaya çıkmasına ve 

bu sorunların bireyin yanı sıra tüm toplumu etkilemesine neden olmaktadır. Ancak bağımlı olan 

kiĢinin bunu bir hastalık gibi kabul edip tedavi olmayı tercih etmesi ise ikna edilmesi zor bir 

durumdur. Birey bunu kabullenmek istemez ve kaçmak için yöntemler arar. Kendini asla bir 

bağımlı olarak kabul etmediği gibi bunun bir sağlık sorunu olarak ta görmez. 

Sonuç olarak; alkol ağımlısı kiĢilerin aile, çevre ve sosyal yapılarında birçok sorunu ortaya 

çıkarmakta ve bunun nedeninin ise biyolojik sistemlerinde meydana gelen bozulmalar ve bu 

durumların da davranıĢ bozukluklarına neden olmasıdır. Bu bireylerin baĢlama nedenleri 

araĢtırılmalı ve bunun bir sağlık sorunu olduğu konusunda kiĢi bilinçlendirilerek tedavi olması 

yolunda çalıĢmalar yapılmalıdır. Bireyleri baĢlama nedenlerinden uzak tutmak ve onlara yeni bir 

baĢlangıç yapabilmeleri için destek olunacağı bilgisinin de önemle verilmesi toplumsal bir 

sorumluluk olmalıdır. Geri kazanılan her birey önlenen bir çok suçun nedeni ve sonunun ölüm 

yerine umudun olduğu bir hayatın baĢlangıcıdır. 

ANAHTAR KELĠMELER: Bağımlılık,Alkol-Suç-Aile 
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ALKOL BAĞIMLILIĞI 
Alkol insanların muhtemelen ilk keĢfettiği psikofarmakolojik ajandır. Ġnsanlar tarafından alkolün 

keyif verici bir madde olarak üretimi M.Ö. 8000‘li yıllara, yani tarımın keĢfinin ve yerleĢik hayata 

geçiĢin hemen sonrasına kadar uzanmaktadır. Alkol bağımlılığı da insanlık tarihinde çok eskiden 

beri bilinen bir hastalıktır. Ancak hastalığın sıklığı distilasyon yöntemlerinin yüzyıllar boyunca 

iyileĢtirilmesi ve yüksek oranlı alkollü içeceklerin yaygın kullanımından sonra giderek artmıĢ gibi 

görünmektedir. (1)  

Alkolün birçok çeĢidi vardır. Etanol denilen türü içki olarak tüketilmektedir. Ġçki olarak tüketilen 

alkol birçok hastalığa neden olmaktadır. Bunun yanında alkol iradeyi zayıflatır, kiĢi kontrol kaybı 

yaĢar ve uyuĢturucu maddelere açık hâle getirir. UyuĢturucu kullananların yüzde 57‘si alkol 

kullanmaktadır. Alkolden uzak durmak diğer madde bağımlılıklarından korunma noktasında 

önleyici bir role sahiptir. 

 

Çok miktarda ve sıklıkla alkol tüketen, bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlığının bozulmasına 

rağmen alkol almak isteyen, tedavi edilmesi gereken kiĢiye alkolik denir. Dünyada alkol kullanan 2 

milyar kiĢinin 76 milyon kadarı alkol bağımlısıdır. Yılda 1 milyon 800 bin kiĢi bu nedenle hayatını 

kaybetmektedir. Ülkemizde ilk tüketim yaĢı 11‘e kadar inmiĢtir. Ġlk kullanım yaĢı düĢtükçe ileriki 

yaĢlarda bağımlı olma riski artmaktadır. (2)  

Depresyon, panik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, kiĢilik bozuklukları gibi psikiyatrik 

problemleri olan kiĢilerde alkol bağımlılığı geliĢme riskinin yüksek olduğu da bilinmektedir. Bu 

kiĢiler depresyona ait mutsuzluk, uykusuzluk gibi yakınmalarını ya da panik atağın huzursuzluk ve 

ölüm korkusu gibi belirtilerini alkolle tedavi etmeye çalıĢtıklarından zamanla bağımlı hale 

gelebilmektedirler. Bu nedenle alkol kullanım bozuklukları ele alınırken, eĢlik edebilecek diğer 

psikiyatrik bozuklukların iyi araĢtırılması ve tedavi planının sadece alkol kullanım bozukluklarına 

değil aynı zamanda eĢlik eden diğer psikiyatrik bozukluklara yönelik olarak planlanması 

gereklidir. (3) 

Özellikle uyuĢturucu bağımlısı olan bireyler, rahatlama hissini artırmak için alkol aldıktan sonra 

madde kullanımına devam ederler. Madde kullanmadığı halde alkol bağımlısı olan bireyler ise 

alkolün bedenlerinde bıraktıkları rahatlama ve mutlu olma hissiyle tatmin olabilmektedirler. Ancak 

bu kiĢiler alkol kullanmaya sosyal içici olarak baĢlamıĢ olsalar bile bir süre sonra yavaĢ yavaĢ dozu 

artırma ihtiyacı duyar ve artırırlar.  Bunu yaptıkların da çevrelerindeki kiĢiler uyarsalar bile 

kendileri bunu kabul etmez ve ‗‘ben alkolik değilim‘‘ ‗‘istesem bırakırım‘‘ ‗‘bana bir Ģey olmaz ben 

kendimi biliyorum‘‘ gibi cümleler kurarak kendilerini savunmaya geçerler. Ġlk baĢlarda keyif almak 

ya da bulundukları ortama ayak uydurmak için alkol kullanan kiĢiler, alkolün beyinlerinde yapmıĢ 

olduğu biyokimyasal bozukluları bilemez ve kabullenemez olduklarından sonrasında aslında 

bağımlı olduklarını da red etmeye devam ederler. Bu bozulmaların etkisiyle artık yoksunluk 

hissetmeye baĢlayan kiĢi bırakmak istese bile artık bırakamaz. Çünkü beyin hücrelerinde meydana 

gelen bozulmalar yüzünden artık bu hücreler az miktarda alkolden yetinmeyen ve daha fazlasını 

isteyen yoksunluk yaratan hücrelere dönüĢmüĢtür. Bu anormal yapıya dönüĢen beyin hücreleri artık 

sürekli alkol alınmasını ister ve alınmadığı zaman da; Sinirlilik, dikkat dağınıklığı, titreme, 

konsantrasyon bozukluğu, duygu karmaĢıklığı hatta bazen de bilinç bulanıklığı gibi sorunların 

ortaya çıkmasına neden olurlar. 

ALKOL BAĞIMLILIĞIN NEDENLERĠ 

1. KiĢilik sorunları; özellikle aĢırı güvensiz, bağımlı, engellenmeye tahammülü olmayan, depresif , 

içe dönük, mükemmeliyetçi kiĢilerde madde kullanımı daha sık görülür  

 2. Çevresel etkenler; ailesinde madde kullanımı olan bireylerde hem genetik hem de sosyal açıdan 

risk daha yüksektir. Mesela birinci derece akrabalarında alkol bağımlılığı olanlarda risk 7 kat 

fazladır.  
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 3. Çevrede madde kullanımının yaygın olması bir diğer riski faktörü. Her madde kullanan kiĢi 

adeta bir pasif satıcı gibidir. Farkında olarak veya olmayarak çevresine maddeyi pazarlar. Alkol ve 

madde kullanımı bu tür pasif pazarlayıcı bir akraba veya mahalle arkadaĢının teĢvikiyle baĢlar ve 

gittikçe ilerler.  

4. Stres etkenlerinin olması ve bir psikiyatrik rahatsızlığın olması riski artırır. Mesela sosyal 

fobide alkol bağımlılığı %19, uyuĢturucu madde bağımlılığı  %13 oranında görülür. 

 5. Aile içi iletiĢim ve paylaĢım sorunlarının olması kiĢileri maddeye iten çok önemli bir etkendir. 

Anne-baba kavgaları, aile içi Ģiddet, çocuk yaĢta anne-babanın boĢanması, ihmal, istismar, baskı ve 

Ģiddet bağımlılık riskini artırır. (4) 

6-Alkolün vücutta etki göstermesini sağlayan  enzimlerde ve bunları kodlayan genlerde 

meydana gelen değiĢiklikler  alkol bağımlılığını kolaylaĢtırır ve bağımlılığın derecesini 

belirler. Bağımlılık yapıcı diğer maddeler  gibi alkolde verdikleri haz ile  beyindeki ödül merkezini 

uyarır.  Alkol ile  oluĢan  keyif duygusu  bu maddeye karĢı   tekrar tekrar Ģiddetli bir  istek ve 

ihtiyaç  duyulmasına yol açar.  (alkole aĢerme)  Ve böylece vücuda dur komutu değil alkole  devam 

komutu gider. (5)  

7-Erkek olmak: Erkeklerin, alkolle ilgili bir problem yaĢama olasılığı kadınlara oranla 3 kat 

fazla. 

8-Erken yaĢ: Ġlk içkiye baĢlama yaĢı ne kadar erkense, ileri yaĢlarda alkolle ilgili problemler 

yaĢama olasılığı da o kadar yüksek. 

9-Akıl sağlığı: Depresyon, kaygı bozukluğu, travma gibi psikolojik sorunları olanların alkol 

bağımlısı olma riski daha yüksek. 

10-ĠliĢki problemleri: Aile ve arkadaĢları ile problem yaĢayanların ya da onların yanında rahat 

olamayanların, gergin olanların içme olasılığı daha yüksektir.  

11-Diğer maddeler: Sigara, uyuĢturucu veya sakinleĢtiriciye bağımlı olan bir kiĢinin, alkol 

bağımlısı olma riski de daha yüksek olur.  (6)  

ALKOL BAĞIMLILIĞIN BELĠRTĠLERĠ 

On iki aylık bir süre içinde, aĢağıdakilerden en az ikisi ile kendini gösteren, klinik açıdan belirgin 

bir sıkıntıya ya da iĢlevsellikte düĢmeye yol açan, sorunlu bir alkol kullanım örüntüsü söz 

konusudur.  

1. Çoğu kez, istendiğinden daha büyük ölçüde ya da daha uzun süreli olarak alkol alınır.  

2. Alkol kullanmayı bırakmak ya da denetim altında tutmak için sürekli bir istek ya da sonuç 

vermeyen çabalar vardır.  

3. Alkol elde etmek, alkol kullanmak ya da yarattığı etkilerden kurtulmak için gerekli etkinliklere 

çok zaman ayrılır.  

4. Alkol kullanmaya içinin gitmesi ya da alkol kullanmak için çok büyük bir istek duyma ya da 

kendini zorlanmıĢ hissetme.  

5. ĠĢte, okulda ya da evdeki konumunun gereği olan baĢlıca yükümlülüklerini yerine getirememe ile 

sonuçlanan, yineleyici alkol kullanımı.  

6. Alkolün etkilerinin neden olduğu ya da alevlendirdiği, sürekli ya da yineleyici toplumsal ya da 

kiĢilerarası sorunlar olmasına karĢın alkol kullanımını sürdürme.  

7. Alkol kullanımından ötürü önemli birtakım toplumsal, iĢle ilgili etkinliklerin ya da eğlenme-

dinlenme etkinliklerinin bırakılması ya da azaltılması.  

8. Yineleyici bir biçimde, tehlikeli olabilecek durumlarda alkol kullanma.  

9. Büyük bir olasılıkla alkolün neden olduğu ya da alevlendirdiği, sürekli ya da yineleyici bedensel 

ya da ruhsal bir sorunu olduğu bilgisine karĢın alkol kullanımını sürdürme.  
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10. AĢağıdakilerden biriyle tanımlandığı üzere, tolerans geliĢmiĢ olması:  

a. Ġntoksikasyon ya da istenen etkiyi sağlamak için belirgin olarak artan ölçülerde alkol kullanma 

gereksinimi.  

b. Aynı ölçüde alkol kullanımının sürdürülmesine karĢın belirgin olarak daha az etki sağlanması.  

11. AĢağıdakilerden biriyle tanımlandığı üzere, yoksunluk geliĢmiĢ olması:  

a. Alkole özgü yoksunluk sendromu  

b. Yoksunluk belirtilerinden kurtulmak ya da kaçınmak için alkol (ya da benzodiazepin gibi 

yakından iliĢkili bir madde) alınması. (7)  

 

ALKOLÜN ETKĠLERĠ 

Alkol alındığında %20‘si mideden hızla emilerek kana karıĢır ve beyne giderek etkisini dakikalar 

içinde göstermeye baĢlar, beyini uyarır. Kalan çoğunluk kısmı da bağırsaklardan emilir. Alkolün az 

bir kısmı nefes, ter veya idrar ile atılır. Büyük çoğunluğu karaciğerde oksidasyon iĢlemi ile 

metabolize olur. Sağlıklı bir karaciğer saatte 7-9 gram saf alkolü oksidasyon yoluyla vücuttan 

uzaklaĢtırır. Alkol alınca ilk 5 dakikada kanda ölçülebilir seviyeye yükselir. Kandaki alkol düzeyini 

ırk, cinsiyet, alkol ile birlikte alınan gıdalar, sürekli alkol tüketimi, içme Ģekli ve tıbbi ilaç kullanımı 

etkiler. Bir saatlik sürede 200 ml biranın tamamı karaciğer tarafından kandan uzaklaĢtırılmaktadır. 

Alkolün kandan temizlenmesi sadece zamanla olur, soğuk su veya kafeinli içecekler bunu 

etkilemez. Alkol alınca karar verme, düĢünme gibi yetiler bozulur. Refleksler yavaĢlar. Buna bağlı 

olarak araç kullananlarda trafik kazaları meydana gelir. Aile içi huzursuzluk nedenidir. Alkole bağlı 

kıskançlık, öfke nöbetleri cinayetlere kadar uzanabilir. Ġntiharlar görülebilir. Kaygı bozuklukları, 

cinsel iĢlev bozukluğu ve depresyona neden olur. Var olan psikivatrik hastalıkları Ģiddetlendirir. 

Alkolün tüm organlar üzerine etkisi vardır. Beyin harabiyeti, karaciğer hastalıkları en önemlileridir. 

Nöropati, adale hastalıkları, pankreas iltihabı, kalp yetmezliği, hormonal dengesizlikler, B vitamini 

eksikliği, folik asit eksikliği, kansızlık, böbrek iltihabı gibi hastalıklar alkolizmde ortaya çıkar. 

Alkol tüketimi insülin hormonunun etkisini bozduğu için gizli Ģeker veya Ģeker hastalığına neden 

olabilir. Alkol tüketimi aynı zamanda Ģeker metabolizmasını bozarak alımı takiben Ģeker 

düĢüklüğüne neden olabilir. Aç karnına 60 cc alkol tüketilmesi ile kan Ģekeri belirgin olarak 

düĢebilir. Bu nedenle, Ģeker hastalığı tedavisi görenlerin alkol tüketimine dikkat etmeleri gereklidir. 

Her türlü iltihaplı hastalıklara zemin hazırlar. Vücut direnci azalır. Karaciğer, bağırsak, pankreas 

kanserleri görülebilir. (8)  

Alkol bedenin bütün hücrelerini, fakat en çok beyin hücrelerini etkiler. Bu nedenle etkileri önce 

davranıĢlarda belli olur. Öte yandan ilk yıkıldığı yer olan karaciğer hücrelerinde de bazı 

değiĢikliklere yol açarak kan lipid seviyesinin artmasına neden olmaktadır. Pankreas üzerine 

olumsuz etkileri ile Ģeker metabolizmasında bozukluğa da neden olmaktadır. Sindirim sistemi 

hücrelerine olan olumsuz etkileri ile vitamin ve besin değeri olan maddelerin emilimine engel 

olmaktadır. Beyin hücrelerini etkileyerek bellek bozukluğu, uyku bozukluğu, dürtü kontrolünde 

zafiyet gibi birçok soruna neden olmaktadır. OluĢan bu bozuklukların büyük bir kısmı alkol 

kesildikten sonra düzelme olasılığı olan bozukluklardır. Alkol Yoksunluğu Sık ve yoğun miktarda 

alkol alımı aniden kesildiğinde yoksunluk belirtiler ortaya çıkmaktadır. Terleme, nabızda artıĢ, 

titreme, terleme, huzursuzluk, yerinde duramama, uykusuzluk, sinirlilik, tahammülsüzlük, geçici 

halüsinasyonlar, bulantı ve kusma alkol yoksunluğunun belirtileridir. Kimi zaman özellikle eĢlik 

eden dahili ve nörolojik hastalıklar olduğunda konvülziyonlar da gözlemlenebilir. Alkol 

Entoksikasyonu Alkol alındığı miktar ile ilgili farkı etkiler ortaya çıkarır. AĢağıdaki tabloda alınan 

miktar ve geliĢen klinik tablo ile ilgili bilgiler mevcut 
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20-30 mg/dL yavaĢlamıĢ motor performas ve azalmıĢ düĢünme yeteneği 

30-80 mg/dL motor ve biliĢsel sorunlarda artma 

80-200 mg/dL koordinasyon ve yargı hatalarında artma 

200-300 mg/dL nistagmus, belirgi konuĢma bozukluğu ve alkolik bilinç kararması (blackout) 

>300 mg/dL hayati bulgularda bozulmalar ve ölüm riski 

 

(9)  

 

ALKOL BAĞIMLILIĞININ METABOLĠK ETKĠLERĠ 

Alkol kullanımında alınan 1 gr alkol vücuda 7 kcal enerji vermektedir. Yapısal olarak sindirim 

sistemi yani mide- bağırsak sistemi içerisinde yer alan organların mukoza epiteline sahip olması 

alkolün bu epitel tarafından kolayca emilmesini sağlamaktadır. 

Buna rağmen alkolün asıl emilimi hatta %90‘ı ince bağırsak tarafından emilmektedir. Bunun en 

büyük nedenlerinden biri; etanolün suda kolayca çözünebiliyor olmasıdır. Bu özelliği sayesinde kan 

dolaĢımına daha hızlı katılır ve tüm dokulara ulaĢabilir. Kan da en yüksek noktaya ulaĢma süresi ise 

alkol alınmasını takiben 45-60 dakikada gerçekleĢir. Alkol alımından önce midenin boĢ olması 

emilimi hızlandırır ancak yine de ince bağırsaktaki emilimden yavaĢtır. Tüketilen içkide alkol oranı 

düĢük ise emilim daha hızlı olur.  

Alınan alkolün %2-10‘luk kısmı solunum, idrar ve ya ter yolu ile dıĢarı atılırken geri kalan kısmı 

karaciğerlerde alkol dehidrogenaz enzimi ile oksidasyon sonucunda önce asetaldehit ve asetik asite 

daha sonra da karbondioksit ve su aĢamasına kadar parçalanır. 

ALKOL VE KARACĠĞER 

Alkol tüketiminin fazla olduğu toplumlarda karaciğer hastalıklarının sayısının fazla olduğu 

görülmektedir. Çünkü, alkol alındıktan sonra mide ve bağırsaklar tarafından emilerek kana 

karıĢmakta ve sonrasında karaciğerde parçalanmaktadır. Alkolün parçalanarak zararsız hale 

getirilebilmesi karaciğer tarafından sınırlıdır. Alkol alımının yoğun ve fazla olması sonucunda 

karaciğerin bunu zararsız hale getirmek iĢlemi diğer fonksiyonlarının aksamasına neden olur ve 

fazla alkol tüm vücudu özellikle beyin ve kalbi olumsuz etkileyebilecek hale gelir. Karaciğerin 

normalden fazla çalıĢarak alınan alkolü zararsız hale getirme iĢlemi çok uzun sürer ve karaciğer bu 

durumdan olumsuz etkilenir. Bunun sonucunda karaciğer hücreleri yapısal değiĢiklikler gösterir, 

bozulmalar meydana gelir ve karaciğer yağlanması, siroz ve ya alkole bağlı hepatit hastalıkları 

ortaya çıkabilir. Bu hasarların ortaya çıkabilmesi ya da bu durumların kalıcı olabilmesi için alınan 

alkolün miktarı kadar süreside çok önemlidir. Alınan miktarın normalin üstünde olması ve bunun 

uzun yıllar boyunca devam etmesi kalıcı hasarlara neden olmaktadır. (10) 

Ġnce bağırsaklardan emilen alkol aç karna içildiğinde mide ve bağırsaklardan hızlıca emilir. Tüketildikten beĢ 

dakika sonra ise alkol testlerde kendini gösterir. Alkol kandaki maksimum düzeyine 45 dakika-1 saat içinde 

ulaĢır. 10 ml alkol altı saatte kana karıĢır. Alkolün yiyecekler eĢliğinde alınması emilimini yavaĢlatır ve 

kandaki yoğunluğunu düĢürür. Protein içeriği yüksek, yağlı yiyeceklerle tüketildiğinde emilimi yavaĢlar. Süt, 

soğuk, stres ve aspirinin alkolün emilimini azaltır. (11) 

Karaciğer, vücuda giren alkolü parçalamakla sorumludur, ancak aĢırı tüketim karaciğer içinde 

toksinlerin birikmesine yol açar ve hücreleri zarar görmeye devam eder. Gittikçe sertleĢmeye devam 

eden karaciğer, doğal olan kırmızı rengini kaybeder. Karaciğer çökmeye baĢladıkça insan dersinin 
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rengi sararmaya ve daha soluk bir renge dönüĢmeye baĢlar ve karın bölgesinde fazla miktarda sıvı 

birikmesi gözlenir. Sonraki aĢamada artık hasta olan alkol bağımlısı birey, hepatik ensefalopati adı 

verilen bir tür beyin hasarı bile yaĢayabilir. Bu hastalığa da alkol kaynaklı siroz adı verilir. (12) 

AKCĠĞER YAĞLANMASI 

Uzun süreli alkol kullanan kiĢilerde ilk aĢamada ve en sık olarak görülen rahatsızlık karaciğer 

yağlanmasıdır. Bu durumda karaciğer hücrelerinde meydana gelen bozulmalar sayesinde bu hücrelerde 

yağ birikmeye baĢlar ve karaciğer yavaĢ yavaĢ büyür. Bunun tespiti için yapılan tahliller genellikle 

normal çıkar kiĢide kaburga altı, göbek üstü ve göbek çevresinde ağrı, bulantı, kusma ve iĢtahsızlık 

gözlenir. Ancak rahatsızlığın ileri safhalarında yapılan biyokimyasal testlerde özellikle AST, Bilirubin 

ve alkalen fosfataz testleri hafif yüksek bulunabilir. Hastalığın siroz ve ya alkolik hepatite dönüĢmesi 

kesin değildir çünkü eğer alkol kullanımı bu aĢamada bırakılırsa 4-6 hafta içinde yağlanma durabilir ve 

karaciğer normale dönebilir. Eğer yağlanma olduğu halde kullanıma devam edilirse o zaman 8-10 yıl 

içerisinde siroza dönüĢtüğü gözlenmektedir.(13) 

ALKOLĠK HEPATĠT 

Alkole bağlı geliĢen bozulmalar sonunda karaciğerde meydana gelen hasarın ikinci evresidir. Bu 

hastalık alkolün toksik etkisine bağlı olarak geliĢir ve karaciğer iltihaplanması olarak ortaya çıkar. Sık 

ve yoğun miktarda alkol olan ve bağımlı olan kiĢiler hayatlarında bir kere bile olsa mutlaka alkolik 

hepatit geçirirler ama bu hastalığın semptomları kiĢiden kiĢiye göre değiĢiklik gösterir. Bu nedenle bu 

hastalığa bağlı bazı bulgularda; karaciğer enzimlerindeki anormalliğin tespit edilmesi ve alkolün 

bırakımında tamamen geri dönüĢümlü bir durum oluĢurken diğer bulgularda, kusma, karın ağrısı, ateĢ 

ve bulantı olarak ortaya çıkmaktadır. KiĢinin alkol öyküsü sorulmadan tanısı konulacak ise kiĢiye akut 

kolesistit ya da kolenjit tanısı konuĢabilir. Bu nedenle bu Ģikayetlerle gelen hastalara alkol öykülerinin 

mutlaka sorulması gerekmektedir. Hasta ölümlerinin %20 ile %50 ‗si alkolik hepatit atağında hayatını 

kaybeder ve yaĢayanlar ise 6 aya kadar tedavi süresi sonunda tamamen iyileĢir. Ancak bu tedavinin 

cevap verebilmesi için kiĢinin alkol kullanımını tamamen bırakmıĢ olması gerekmektedir. Alkolik 

hepatitli hastaların alkol kullanımına devam etmeleri sonucunda bu hastalığın baĢlangıcından itibaren 

10 yıl içinde alkolik siroz geliĢir.(14) 

ALKOLĠK SĠROZ 

Alkol kullanımına bağlı olarak bağımlı olan kiĢilerin en son noktası alkolik sirozdur. Alkol 

bağımlılarının yaklaĢık %15 ‗inde Alkolik olan kiĢilerin maruz kaldığı karaciğer hastalıklarında ilk 

aĢama olan karaciğer yağlanmasının ardından alkol kullanımını bırakmayan kiĢilerde son nokta olarak 

siroz geliĢir. Siroz belirtileri genellikle histolojik bulgular olmakla beraber alkolik siroz hastası olan 

kiĢilerde terminal hepatik ven ve sinüzoidler çevresinde kollajen birikimlerin olduğu saptanmıĢtır. 

Alkolik siroz hastaları genellikle alkolik hepatit olan hastaların özelliklerini gösterebilirler. Ancak 

alkolik siroz hastalarında karaciğer enzimlerinin yani AST ve ALT‘nin spesifik değiĢimi 

gözlenmeyebilir. Özellikle parotid bezinde büyüme, dupuytren kontraktürü ve feminizasyon bulguları 

ön planda alkolik siroz hastalarında görülmektedir.(15) 

Genel olarak bakıldığında, alkol kullanımına bağlı geliĢen karaciğer hastalıklarının hepsinde asıl tedavi 

alkol kullanımının bırakılmasıdır. Alkol kullanımının bırakılması hastalığın tedavisi için önemli bir 

süreçtir ve tedavinin baĢarılı olarak sonuçlanmasına neden olmaktadır. Alkol kullanımı bırakılmadığı 

sürece diğer tedaviler olumlu olarak cevap vermeyecektir. Ancak tedavi süresince alkol kullanımın 

bırakılıp daha sonra tekrar kullanıma baĢlandığı da görülmektedir. Bu nedenle öncelikle tedavide 

alkol kullanımı kesilmeli sonrasında hastaya bu konuda destek verilmesi ve gerekirse sonrasında 

steroid tedavisi veya transplantasyon konusunda hangisinin uygun olacağına karar verilerek bu 

tedavilerinde baĢlanmasında geç kalınmamalıdır. 

Alkole Bağlı Hipoglisemi 
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Alkolizmde görülen beslenme yetersizliğine ve karaciğerdeki glikojen depolarının boĢalmıĢ 

olmasına bağlı kan Ģekerinde düĢme tablosudur. Çok sık görülen bir durum değildir ancak yaĢamsal 

önemi vardır. Belirtileri, çarpıntı, huzursuzluk, ateĢ basması, titremedir. 

Alkolik Ketoesidoz 

Alkolik ketoasidoz da hipoglisemi gibi çok görülmeyen ancak yaĢamsal önemi olan bir durumdur. 

Genelikle hiç ara vermeden birkaç gün süren alkol alımlarının ardından ortaya çıkar. Bol miktarda 

alınan alkolün enerjiye dönüĢümü sırasında ön maddelerin birikimiyle ortaya çıkan bir tablodur. 

Tansiyon düĢmesi, çarpıntı ve terlemeyle birlikte karın ağrısı ve kusmalar olur. Komaya kadar 

ilerleyebilen bir kablodur. 

Hipofosfatemi 

Antiasit kullanımı, isaller ve beslenme bozukluğu nedeniyle kan forfor düzeyinin düĢmesidir. 

Alkolizm hipofosfateminin en yaygın sebebidir. Kas ağrıları, eritrositlerde iĢlev bozuklukları, kalp 

krizi, santral sinir sistemi bozuklukları ağır hipofosfatemiye bağlı olarak ortaya çıkabilir. 

Hipomagnezemi 

Hipofosfatemiyi ortaya çıkaran nedenler kan magnezyumunun da düĢmesine neden olabilir. Alkol 

yoksunluğu sendromu sırasında ortaya çıkan titremenin artıĢına ve epileptik nöbetlere yolaçabilir. 

Hipomagnezemi aslında tüm yoksunluk sendromu bulgularının ağırlaĢmasına neden olur. 

Yoksunluk sendromunun ortaya çıkmasını kolaylaĢtırır. (16) 

ALKOL VE BEYĠN 

Birçok uzmanın değerlendirmelerine göre; alkolün beyne birçok zararlı etkisi olduğu 

belirtilmektedir. Alkolün beyne etkisi üzerinde en çok bilineni beynin denge merkezini olumsuz 

etkilemesi gelmektedir. Alkol insan vücudunda yer alan kana bulaĢtıkça bu seviye artar. Bunun 

sonucunda da beyin kendisini tetikler ve uyku sistemi bozulur, dikkat ve davranıĢlarda 

olumsuzluklar baĢ gösterir ve alkol beyincik adı verilen denge sisteminde büyük hasarlara sebebiyet 

verir. 

Alkolün beyne etkileri üzerinde bir diğer sıkıntı ise hafıza kaybına sebep olmasıdır. Alkol sebebiyle 

rahatsızlık yaĢayan birçok insanın hafıza kaybı, iç görü azlığı, öğrenme yeteneğinin azalması, 

algısal ve zihinsel fonksiyonlarda bozulma gibi rahatsızlıklar yaĢadığı çoğu zaman belirtilmiĢtir.  

Alkolün beyne etkileri arasında neden olduğu bir baĢka sorunlar ise mantıklı düĢünme, karar verme 

ve hareket etme yeteneklerinin hasara uğramasıdır. Bu gibi sorunlar alkol kullanan insanların büyük 

rahatsızlar yaĢamasına ve hatta ölümüne bile yol açabilmektedir.(17) 

Beyinde ödül merkezini uyaran ve zevk hissini artıran dopamin nörotransmiteri, aynı zamanda 

bağımlılığın pek çok türünde de rol oynamaktadır. Etanol (etil alkol) de bağımlılık yapıcı pek çok 

madde gibi beyindeki dopamin seviyesini artırarak haz veren bu hisleri yaĢattığı için insanı bir süre 

sonra kontrolden çıkarabilmekte ve alkol bağımlılığı noktasına getirebilmektedir. Buraya kadar her 

Ģey normal görünüyor ancak, alkolün uzun süreli tüketiminde beynimiz dopaminin bağlandığı 

reseptörlerin sayısını azaltmaya baĢlıyor ve kalıcı olan bu değiĢim, bir noktadan sonra alkolün ilk 

zamanlarda verdiği zevk hissini kaybetmemize sebep oluyor. (18) 

ALKOL VE SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ 

Alkol gastrit, ülser, beslenme ve sindirim bozukluklarına yol açar. Fazla alkol 

kullanımıyla vücudumuzdaki B vitaminleri eksilir. Bu vitamin eksikliğinin sonucu olarak sinirleri 

tahrip ederek refleks ve hareket bozukluklarına neden olur. 

https://www.neoldu.com/b-vitamininin-faydalari-5286h.htm
https://www.neoldu.com/vitamin-eksikligi-belirtileri-5080h.htm
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Sık sık alkol tüketen insanlar, mide rahatsızlıkları yaĢayabilirler. Mide yanması, etil alkolün 

mide zarını aĢındırıp rahatsız etmesinden kaynaklanır. Bu durum farklı içkiler karıĢtırılarak 

içildiğinde daha kötüye gidebilir. 

Alkolün vücuda etkileri arasında mide asidi üretimini arttırması da bulunur. Bu, midede rahatsızlık 

hissine ve iltihaplanmaya neden olur.Bu durum ülsere, hatta ölümcül iç kanamalara yol açabilir. 

Yüksek alkol tüketimi midei gırtlak, yutak ve pankreas kanserine neden olabilir. 

Boğazın tahriĢ olmasına, daha da kötüsü iltihaplanmasına, damarlardaki çatlaklara bağlı kanamalara 

yol açabilir. 

Akut pankreatite yol açabilir. Bu pankreasın büyük ölçüde iltihaplanmasıdır ve ölümcüldür. 

Kronik hale gelirse, pankreatit kiĢiye yoğun ve dinmeyen acılar verir. 

Alkol tüketimi kiĢide 2. tip Ģeker hastalığına ve bu hastalığın getirdiği tüm ciddi sonuçlara yol 

açabilir. 

 

ALKOL VE HAFIZA 

AĢırı alkol tüketen insanların daha önce de söylediğimiz gibi B vitamini eksikliğineuğramaktadırlar. 

B vitamini eksikliği sonucu kiĢide, hareket bozukluğu, denge kaybı, hafıza da eksiklik gibi olaylar 

meydana gelmektedir. KiĢinin bu konuda kendisine hakim olması hatta hiç içmemesi 

gerekmektedir. Eğer alkol bağımlısı ise yetkili kurumlardan yardım alarak Alkol bırakma iĢlemini 

daha kolay bir hale getirebilmektedir. (19,22) 

ALKOL VE SĠNĠR SĠSTEMĠ 

Bağımlılık bir beyin hastalığıdır. Yani bağımlılık yapıcı maddeler uzun süre kullanıldığında beyin 

hücrelerinde farklı etkilere ve değiĢimlere yol açmaktadır. Ġnsanlar çoğu zaman kontrol 

edebilecekleri düĢüncesiyle alkol ve madde kullanımına baĢlarlar. Ancak bir süre sonra alkol ve 

madde kullanımı kontrolün dıĢına çıkar, kiĢinin kendisi kullanmak istemese bile beyni bunları 

kullanmaya devam etmesini ister. 

Yoğun alkol ve madde kullanımıyla birlikte beynin kendini durdurma mekanizması bozulur ve alkol 

ve maddeyle karĢılaĢıldığında beyin sadece "git ve kullan" mesajını verir, "dur" mesajını veremez. 

Böylece kiĢi beyninden gelen "git ve kullan" mesajına uyarak keyif almasa bile kullanıma devam 

eder. 

Alkol ve madde kullanımı sinir hücreleri arasındaki iletiĢimi bozduğu için beynin çalıĢmasını 

yavaĢlatır. KiĢi yeni Ģeyler öğrenmekte ve sorun çözmekte zorlanır. Beyin görüntüleme 

teknikleriyle yapılan araĢtırmalar alkol ve madde kullanımının beyni yavaĢlattığını beyin 

görüntüleriyle de ortaya çıkarmıĢtır. Bu çalıĢmalar alkol ve madde kullanımının beynin yapısında 

değiĢikliklere neden olduğunu da ortaya koymuĢtur. (20) 

Alkol miktarı arttıkça kandaki oksijen azalmakta ve beyin ihtiyacı olan oksijeni temin edemediği 

için iĢlevlerini yavaĢ yavaĢ kaybetmeye baĢlamaktadır. Bu, kiĢide uyku hali ve gevĢeme 

yaratmaktadır. Planlama ve karar verme süreçleri olumsuz etkilenirken saldırganlık artmakta, 

zihinsel inhibisyonla(kısıtlamalar) kaybolmaktadır. Psikomotor koordinasyon azalmaktadır. 

KonuĢma bozuklukları, kafa karıĢıklığı ve kısa süreli hafızada bozulmalar görülmektedir. KiĢideki 

uyku hali ve gevĢeklik, direksiyon, fren ve vitesi doğru kullanmayı engellemektedir. Hız tahmini ve 

kıyaslaması zayıflarken mesafe algısı da tümüyle bozulur.(21) 

ALKOL KALP VE SOLUNUM 

Kalp atıĢını hızlandırır. 

https://sagligabiradim.com/mide-yanmasini-onlemek-icin-10-tavsiye/
https://www.neoldu.com/bas-donmesi-ve-mide-bulantisi-neden-olur-3645h.htm
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Çok yüksek dozlarda alkol alımı yüksek tansiyona ve alkolün toksik etkisine bağlı kalp kaslarında 

hasara neden olur. 

Kalp kaslarını zayıflatarak atma gücünü azaltır. 

Damarları geniĢletir,bu cilt renginin kazarmasına ve cilt ısısının bir hayli artmasına neden olur. 

ALKOL BAĞISIKLIK VE ÜREME SĠSTEMĠ 

*Beyaz kan hücrelerinin eksikliği bağıĢıklık sistemini zayıflatır.Bakteriyel ve viral enfeksiyonlara 

karĢı savunmasız kılar. 

*Cinsel isteği azaltır. 

*Kısırlık ve ya ereksiyon problemlerine neden olabilir. (22) 

ALKOL VE HORMONAL SĠSTEM 

Böbrek üstü bezlerinden adrenalin ve noradrenalin salgılanmasını arttırır, ADH hormonu 

salgılanmasını inhibe ederek idrara çıkmayı kolaylaĢtırır, ACTH —dolayısıyla steroid— 

salgılanmasını arttırır, erkeklerde testosteron hormonu düzeyini düĢürür ve östrojen hormonu 

düzeyini yükseltir. (23) 

Alkol tüketiminin büyüme ve lüteinleĢtirici hormonları üzerinde çok olumsuz etkisi var. Büyüme 

hormonu yağ yakımı ve kas yapımına yardımcı oluyor. Alkol aynı zamanda kas yıkıcı etkisi olan 

stres hormonu kortizolü de arttırıyor. 

Ufak dozda alkol testosterone seviyesini yükseltiyor ama çok içildiği zaman böyle bir etkisi yok. 5 

bardak bira içimiyle beraber testosterone seviyesi azalmaya baĢlıyor. Daha fazka alkol, problemi 

daha kötü hale getiriyor. Ve bu sadece akut (hızlı) etkisi. LüteinleĢtirici hormonların da azalmasıyla 

beraber testosterone da uzun dönemde azalabilir.Kısacası alkol kas yapımını yavaĢlatıcı etkiye 

sahip. (24) 

ALKOL KULLANIMININ VÜCUT ÜZERĠNDEKĠ ZARARLARININ GENEL 

SINIFLANDIRILMASI 

 KonuĢma zorluğu yaĢanır. 

 Göz‘de görüntü bulanıklaĢır, önünü net göremez. 

 Hareketlerini kontrol edemez. 

 Vücut refleksleri azalır. 

 Uyku bozuklukları meydana gelir. 

 Beyin hücreleri ölür, hatta beyin ölümüne bile yol açabilir. 

 Kusma ve mide bulantısı yaĢanır. 

 Solunum yavaĢlar. 

 Nabız yavaĢlar. 

 Tansiyon düĢer. 

 Hafıza kaybı meydana gelir. 

 Ülsere neden olur. 

 Siroza sebep olur. 

 Mide kanseri 

 Karaciğer kanseri 
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 Boğaz, gırtlak ve yemek borusu kanseri 

 Kalp krizi 

 Erkeklerde testislerin zarar görmesi 

 Kadınlarda, kadınlık özelliklerini kaybetme 

 El ve ayaklarda uyuĢukluk(25) 

SONUÇ 

Yapılan tüm araĢtırmalar alkolün ortaya çıkıĢının çok eski tarihlere dayandığını göstermektedir. 

Alkol ilk zamanlarda öncelikle tıp amaçlı kullanılmıĢtır. Ancak yapılan kazılarda Neolitik çağlarda 

buluna testiler incelenmiĢ ve fermente edilen içecekler tespit edilmiĢtir. O zamanlardan bugüne 

alkol kullanımı hızla artmaktadır. Günümüzde alkol kullanım yaĢının çok erken yaĢlarda olduğu 

gözlenmiĢtir. Yani gençler arasında alkol kullanım sıklığı hızla yayılmaktadır. KiĢilerin alkole 

baĢvurma nedenleri aile, çevre ve sosyal nedenler olmakla beraber psikolojik nedenlerde etken 

olmaktadır. KiĢi bazen kendine olan güvenini yitirdiğinde ya da özgüven eksikliği hissettiğinde 

çareyi alkol kullanarak bulmaktadır. Çünkü çoğu insana göre alkol onları sorunlarından 

uzaklaĢtırmakta ve kendilerini iyi hissetmeleri konusunda yardımcı olmaktadır. Bunlar evet 

olmaktadır ama bunlar meydana gelirken kiĢinin bedeninde oluĢan metabolik aksaklıklar gözden 

kaçmaktadır. KiĢi kullanıma ilk baĢladığında kullanım miktarı azdır ve sadece keyif almak için 

içmektedir. Ancak sonralarında beyin hücrelerinde meydana gelen değiĢimler oluĢtuğunda kiĢi artık 

kullanım sıklığını ve miktarını da artırmaya baĢlamıĢtır çünkü yoksunluk dediğimiz olay oluĢmaya 

baĢlamıĢtır. KiĢi artık kendini alkol kullanımı konusunda kontrol edememekle beraber hala ona 

hükmettiğini ve istediğinde bırakabileceğini onun normal olduğunu savunmaktadır. Bu durum çoğu 

zaman dönüĢü olmayan sorunlar ortaya çıkararak çoğu zamanda ölümle sonuçlanan durumları da 

beraberinde getirmektedir. KiĢilerin alkolik olarak sıfatlandırılması onların sosyal ve iĢ yaĢamını da 

olumsuz etkilemektedir. Günümüze yapılan araĢtırmaların çoğunda iĢlenen suç istatistikleri 

incelenmiĢ ve birçoğunun nedeninin alkol kullanımı olduğu ortaya çıkmıĢtır. Görüldüğü gibi, alkol 

kullanımı sadece kiĢiyi değil, kinin yaĢadığı sosyal çevresini ve ailesini de fazlasıyla olumsuz yönde 

etkilemektedir. KiĢilerin alkolik olduğunu kabul etmesi ve bunun için tedavi görmeyi kabul etme 

aĢaması oldukça zor bir süreçtir. Ancak özellikle karaciğer hastalıklarından alkol kullanımı 

bırakılarak uygulanan tedaviye olumlu cevap verildiği görülmüĢtür. KiĢilerin daha fazla kayıp 

yaĢamamaları için bu kiĢiler dıĢlanmamalı ve destek olunarak tedavi olmaları yolunda yardımcı 

olunmalıdır. Sağlık bakanlığının bu konu ile ilgili birçok düzenlemesi bulunmaktadır. Birçok kiĢi 

tarafından sadece kötü alıĢkanlık olarak bilinen alkolizimin günümüzde, hem insan bedeni hem de 

sosyal çevre üzerinde yarattığı sorunlar yadsınamayacak kadar ciddi ve önemli bir problemdir. Bu 

kiĢilerin suça sürüklenmelerini ve kendi bedenlerine verdikleri zararın da ölümcül olmasını 

engellemek amacıyla doğru bir yaklaĢım ile yönlendirmeli, destek vermeli ve toplumdan silinen bir 

birey olarak değil kazanılmıĢ bir birey olarak adlandırmalıyız. 
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4-EKSENLĠ MAKĠNEDE DOĞAL TAġDAN ÜRETĠLEN 3-BOYUTLU ÜRÜNLERĠN 

ĠġLENMESĠNDE OPTĠMUM ĠġLEME PARAMETRELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

 

Doç. Dr. Gencay SARIIġIK 

Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, gsariisik@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmada, 4 eksenli bilgisayar kontrollü makinede (CNC) doğal taĢdan üretilen 3-boyutlu 

ürünlerin iĢlenmesinde optimum iĢleme parametrelerinin belirlenmiĢtir. Deneysel çalıĢmalarda, 4.0 

mm çapında parmak frezeli kesici uç, 0.1, 0.5 ve 1.0 mm kesme derinliği, 2000, 4000 ve 6000 mm/dk 

ilerleme hızı parametreleri seçilmiĢtir. Bu çalıĢma dört bölümden oluĢmaktadır: (1) üç boyutlu lazer 

cihazı ile ürünün taranarak, Alphacam programına aktarılması (2) dört eksenli makinede 4.0 mm 

çapında parmak frezeli kesici uç kullanarak doğal taĢın iĢlenmesinden ortaya çıkan kesme 

kuvvetlerinin deneysel ölçümü; (3) spesifik enerjisi değerlerinin hesaplanması; ve (3) parametrelerin 

istatistiksel analizinden oluĢmaktadır. CNC makinesi ile yapılan iĢlenebilirlik deneylerinde kesme 

derinliği ve ilerleme hızına göre teğetsel kesme kuvveti (Fc), radyal kesme kuvveti (Ft) ve spesifik 

kesme enerji değerlerinin istatistiksel analizi (ANOVA) yapılmıĢtır. Doğal taĢın kesme kuvvet 

değerleri ve spesifik kesme enerji değerleri bakımından p<0.001 anlamlılık düzeyinde kesme derinliği 

ve ilerleme hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır. ÇalıĢma sonucunda, genel olarak en 

etkin parametre kesme derinliği ve ilerleme hızı olarak tespit edilmiĢtir. Doğal taĢ türünün kesme 

kuvvetleri, spesifik kesme enerji ve spesifik enerji üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu 

görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: 4-Eksenli CNC, Doğal taĢ, 3-Boyutlu Ürün, Kesme Kuvveti, Spesifik Enerjisi. 

1.GiriĢ 

Doğal taĢlardan 3-boyutlu ürünlerin bilgisayar kontrollü makineler ile iĢlenmesinde daha verimli ve 

üretim maliyeti daha düĢük bir üretim yapabilmek için optimum iĢleme parametrelerinin 

belirlenmesi gerekmektedir [1-2]. Doğal taĢların iĢlenmesinde kullanılan kesici uçların bilgisayar 

kontrollü (CNC) makinelerde iĢlenebilirliğini etkileyen iĢleme parametreleri ile ilgili çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Yapılan bu çalıĢmalarda farklı geometriye sahip kesici uçlar (içten soğutmalı) 

kullanılarak, farklı devir ve ilerleme hızlarında kesme kuvvetleri, spesifik enerji ve elmas kesici 

uçların belirlenmiĢtir. CNC makinesinde kesici uçlar kullanılarak, doğal taĢların iĢleme 

parametreleri (iĢleme türü, kesme derinliği ve ilerleme hızı) belirlenmiĢ, kesme kuvvetleri, spesifik 

kesme enerjisi ve spesifik enerji değerlerinin istatistiksel olarak analizi yapılmıĢtır [3-6]. 

Literatür araĢtırmalarında doğal taĢların dairesel testereli makinelerde kesimi esnasında 

performanslarını etkileyen parametreler kesme kuvveti, teğetsel kesme kuvveti, testeredeki 

soketlerin modellenmesi, spesifik kesme enerji, spesifik enerji ve güç tüketimi belirlenmesi, talaĢ 

geometrilerinin tanımlanması, kesici uçların aĢınmasını etkileyen iĢleme parametreleri ve elmas 

kesici uçlarla modelleme konularında çalıĢmalar yapılmıĢtır [7-22]. 

Doğal taĢ iĢleme atölyelerinde CNC makinelerde karbür kaplı parmak freze uçların kullanımı ile üç 

boyutlu tasarımlı nihai ürünlerin iĢlemesi yapılmaktadır. Doğal taĢların iĢlenebilirliğinin 

verimliliğini artırmak ve maliyetleri düĢürmek için kesici uçların doğru seçimi ve performans 

tahmini yapılması gerekmektedir. Bu çalıĢmada, kesici uçların uygun seçimi ve performans tahmini, 

iĢlenebilirlik verimliliğinin artırılmasında ve maliyetlerin azaltılması için doğal taĢların CNC 

makinesinde iĢlenmesinde oluĢan kesme kuvvetleri, spesifik kesme enerji ve spesifik enerji 

belirlenmiĢtir. 
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2. Materyal ve Yöntem 

Bilgisayar kontrollü makinelerde iĢlenebilirlik deneyleri için kullanılması planlanan doğal taĢlar 

ġanlıurfa ve Mardin ilindeki fabrikalardan temin edilmiĢtir. Deneylerde kullanılacak örneklerin  

ticari ismi, kodu, petrografik ismi, ana bileĢeni, boyutu, sayısı ve yüzey iĢleme özellikleri Tablo 

1‘de verilmiĢtir. 

Tablo 1. Deneylerde kullanılan doğal taĢların teknik özellikleri 

Ticari Ġsmi Numune 

Kodu 

Petrografik 

Ġsim 

Ana 

BileĢen 

Boyut (mm) Sayı Yüzey 

ĠĢleme 

Mardin TaĢı S1 Sedimanter Kalsit 300 × 300 × 30 6 Honlu 

Urfa TaĢı S2 Sedimanter Kalsit 300 × 300 × 30 6 Honlu 

 

Bilgisayar kontrollü makineler ile iĢlenebilirlik deneylerinde 4 mm çapında kesici uçlar 

kullanılmıĢtır. Deneylerde kesici uçların takım ömrü dikkate alınarak, 2 adet kesici uç 

kullanılmıĢtır. Kesici ucun çapı 4 mm, sap çapı 6 mm, kesici uzunluğu 25 mm, uç uzunluğu 50 mm, 

kesici ağız sayısı 4, helis açısı 25°, Ağırlık 26,15 g, Co %12, WC % 88, sertlik 1680 (HV30 ISO 

3878), yoğunluk 14.1 g/cm
3
,  kırılma dayanımı  3800 N/m

2
, ve ortalama tane boyutu  0.5 µm olarak 

tespit edilmiĢtir. Deneylerde kullanılan kesici ucun görünümü ġekil 1‘de verilmiĢtir.  

 

ġekil 1. Kesici ucun görünümü 

Bilgisayar kontrollü makine tezgâh, motor, güç ve kontrol ünitesinden oluĢmaktadır. Deneylerin 

yapıldığı Megatron Marka 4-Eksenli bilgisayar kontrollü (CNC) makinenin görünümü ġekil 2‘de 

verilmiĢtir.  

 

ġekil 2. Bilgisayar kontrollü (CNC) makine 
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Deneylerin yapıldığı bilgisayar kontrollü (CNC) makinenin teknik özellikleri Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

Tablo 2. Bilgisayar kontrollü (CNC) makinenin teknik özellikleri 

ĠĢleme özellikleri Birim Değerler 

Spindle motor  kW 9 

Eksen sayısı adet 4 

Motorun devri  rpm 24000 

ĠĢlem devri  rpm 24000 

X ilerleme hızı mm/dk 80000 

Voltaj V 380 

ĠĢleme boyu mm 4000-4500 

ĠĢleme eni mm 2000-2500 

ĠĢleme yüksekliği mm 500-600 

Tezgâh yüksekliği mm 700-750 

Tezgâh boyu mm 2500-3000 

Soğutma suyu l/dk 3 

Otomatik takım adet 8 

 

Bilgisayar kontrollü (CNC) makinelerde farklı iĢleme parametrelerine göre doğal taĢların deneyleri 

yapılmıĢtır. Üç boyutlu lazer ile hızlı tarama sistemi yüksek çözünürlükte 2 mp oto-fokuslu 

webcam, kırmızı çizgili lazer modülü, (650 nm, Class 1) ayarlanabilir fokus‘lu, 5mW ve Pili ile 

birlikte, kalibrasyon panelleri, kalibrasyon panellerinin takılacağı dayanak ve DAVID Laserscanner 

Professional Edition-3 Programı ile çalıĢmaktadır. ÇalıĢmamızda bu cihaz ile taraması yapılarak 

AlphaCAM Çizim programına aktarımı yapılan at figürünün modellemesi kullanılmıĢtır. Üç 

boyutlu lazer ile hızlı tarama sistemi teknik özellikler Tablo 3‘de cihazın görünümü ise ġekil 3‗de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 3. Üç boyutlu lazer ile hızlı tarama sistemi teknik özellikler. 

Taranacak Objenin Büyüklüğü 10 mm – 400 mm 

Hassasiyet numune ebadının ~0.5% 

Tekli Tarama Süresi ~40s 

Ergonomiklik + 

TaĢınabilirlik + (modüler kurulum) 

Yüzey Yapısı evet (renkli) 

Çıktı Türü STL, OBJ, PLY 
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ġekil 3. Üç boyutlu lazer ile hızlı tarama cihazı örnek görünümü 

Deneyde iĢleme parametrelerinin belirlenmesinde Alphacam programı kullanılmıĢtır. Deneylerde 

kullanılacak örnekler 150 x 120 mm boyutlarında 9 adet dikdörtgen Alphacam programında 

modellenmiĢtir (ġekil 4).  

 

 

ġekil 4. Test örnekleri a) Alpha CAM çizim programı b) modelleme c) simülasyonu 

 

Deneylerde verilerin elde edilebilmesi için bilgisayar kontrollü (CNC) makinenin tezgahına 

sabitlenen güç ve yük ölçer test cihazı kullanılmıĢtır. Bu cihaz yük hücreleri, ölçüm ve kontrol 

ünitesi ve Defne Lab-Soft programından oluĢmaktadır. Deney örnekleri cihazın üzerine bağlama 

aparatları ile sabitlenmiĢtir. Cihazda kuvvet ölçümü için 8 adet yük hücresi (4 tane Z ekseninde, 4 

tanesi X ve Y ekseninde) kullanılmıĢtır. Defne Lab-Soft programının ara yüzünde örnek türü, 

boyutu ve tüm iĢleme parametreleri bulunmaktadır. Alphacam çizim programında alınan NC kodları 

Recon programı arayüzü ile CNC makinesine aktarılmıĢtır. Kesici uç pens takım tutucuya takılarak, 
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CNC makinesinin motoruna sabitlenmiĢtir. Kesici uç kontrol ünitesindeki fonksiyon ve operasyon 

tuĢları ile deney numunesinin yüzeyi üzerinde referans noktasına yönlendirilerek, sıfırlanma iĢlemi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Kontrol ünitesinde fonksiyon ve operasyon tuĢların yardımıyla NC kodu 

seçilip, baĢla tuĢu ile deneyde ölçüm iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Doğal taĢlar soğutma iĢleminde 1 

l/d debisi olan su ile farklı iĢleme parametrelerine bağlı olarak her bir ölçümden saniyede 100 veri 

alınacak Ģekilde 150 x 120 mm boyutunda dikdörtgenlerin her biri iĢenirken sadece 100 sn sürede 

veri alınmıĢtır (ġekil 5). 

 

ġekil 5. ĠĢlenebilirlik deneyinde kullanılan iĢler a) Kesici ucun kuvvetlerinin vektör gösterimi b) 

güç ve yük ölçer test cihazı  c) kontrol ünitesi d) Defne Lab Soft test programı arayüzü  e) Recon 

programı arayüzü f) Defne Lab Soft programındaki verilerin görüntülenmesi 

 

Deneylerde doğal taĢ örnekleri için kullanılan sabit parametreler kesici uç 4.0 mm çapı, devir hızı 

10000 d/dk, dalıĢ hızı 1000d/dk ve kesme geniĢliği 2.0 mm,  değiĢken parametreler kesme derinliği 

1.0, 0.5 ve 0.1 mm, ilerleme hızı 2000, 4000 ve 6000 mm/dk olarak alınmıĢtır. Deneysel olarak 

doğal taĢların iĢlenmesi sırasında oluĢan kuvvetlerin(Fx, Fy, Fc ve Ft), kesme hızının (Vt) ve ilerleme 

hızı (Va) vektörel olarak gösterimi ġekil 6‘da açıklanmıĢtır. 

 

 

ġekil 6. Kesme kuvvetlerinin vektörel görünümü 

 

ĠĢleme parametrelerine göre Fx kesme kuvvetinin hesaplanması eĢitlik 1'de verilmiĢtir. 
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Fx kesme kuvveti eĢitlik 1 ; 

 

(1) 

Fx=Kesme kuvveti (N) 

Fx1= Mutlak ileri kesme kuvveti(N) 

Fx2= Mutlak geri kesme kuvveti(N) 

Fy kesme kuvveti eĢitlik 2; 

 

(2) 

Fy=Kesme kuvveti (N) 

Fy1= Mutlak ileri kesme kuvveti (N) 

Fy2= Mutlak geri kesme kuvveti (N) 

 

R bileĢke kuvveti, Fx ve Fy kesme kuvvetleri hesaplanması eĢitlik 3; 

 

 

(3) 

R= BileĢke Kuvveti (N) 

Fx= Kesme Kuvveti (N) 

Fy= Kesme kuvveti (N) 

 

R ve Fx arasındaki β açısı eĢitlik 4;  

 

(4) 

 

Kesici uç (d) ile mermer arasındaki θ temas açısı eĢitlik 5;  

 

(5) 

 

Teğetsel kuvveti Fc ve radyal kuvveti Ft bileĢenleri ile elde edilen R değeri ile hesaplanması eĢitlik 

6 ve eĢitlik 7; 

 

 

(6) 

 

(7) 
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Ft ve Fc arasındaki δ açısı eĢitlik 8; 

 

(8) 

 

Z parametresi, kesici uçla örnek arasındaki temas AC yayı üzerindeki R bileĢke kuvvetinin 

uygulama noktasının konumuna bağlıdır. 

 

Z parametresi eĢitlik 9; 

 

(9) 

ĠĢleme parametrelerine bağlı olarak kesme hızının hesaplanması eĢitlik 10‘de gösterilmiĢtir. 

 

 

 

Vc = Kesme hızı (m/dk) 

n = Devir hızı (d/dk) 

D = Kesici çapı (mm) 

 

Teğetsel kuvvete ve kesme hızına bağlı olarak spesifik kesme enerjisi eĢitlik 11 ‘de gösterilmiĢtir. 

 

 

(11) 

 

Fc = Teğetsel kesme kuvveti (N) 

Vt = Kesme hızı (m/dk) 

Va = Ġlerleme hızı (mm/dk) 

dp = Kesme derinliği (mm) 

b = Kesme geniĢliği (mm) 

 

DoğaltaĢların iĢlenebilirlik süresi (t) boyunca kesici ucun bağlı olduğu 7,5 kW‘lık ana elektrik 

motorundan elde edilen güç tüketim değerleri (P) talaĢ hacmi (Qw) oranından spesifik enerji (Se) 

değerleri hesaplanmıĢtır. TalaĢ hacmi eĢitlik 12‘de gösterilmiĢtir. 

 

 

Qw = TalaĢ hacmi (mm3) 

b = Numunenin boyu (mm) 
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l = Numunenin eni (mm) 

dp(1,2,3) = Kesme derinliği (mm) 

 

Spesifik enerji eĢitlik 13'de gösterilmiĢtir. 

 

 

 

Se = Spesifik enerji (J/mm
3
) 

P = Güç tüketimi (W) 

t = Toplam zaman (s) 

Qw = TalaĢ hacmi (mm
3
) 

3. Bulgular ve TartıĢma 

Deneylerde 2 adet doğal taĢ iĢleme parametreleri ile (kesme derinliği ve ilerleme hızı) kesme 

kuvvetleri, spesifik kesme enerjisi ve spesifik enerji arasındaki iliĢki istatistiksel (ANOVA) analizi 

kullanarak)olarak analiz edilmiĢtir. Deneylerde her bir örnek için iĢleme süresine göre kesme 

kuvveti ve güç tüketimi (W) ölçümlerinden 10000, toplamda 180000 elde edilmiĢtir.  

Doğal taĢ örneklerinde kesme kuvvetleri bakımından p<0.001 anlamlılık düzeyinde kesme derinliği 

ve ilerleme hızı bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark vardır. Buna göre doğal taĢların 

iĢlenebilirliğinde kesme derinliği ve ilerleme hızı etkili olduğu görülmüĢtür (Tablo 4). 

 

Tablo 4. Doğal taĢların kesme kuvvetlerinin istatistiksel (ANOVA) analizi 

Sc (J/mm
3
) Kesme Derinliği (mm) Ortalama 

Farkı 

(I-J) 

Standart 

Hata 

Anlamlık 

Düzeyi  

95% Güven Aralığı 

Bağımlı 

DeğiĢken 

Bağımsız 

DeğiĢken 

(I) 

Bağımsız 

DeğiĢken 

(J) 

Alt 

Limit 

Üst 

Limit 

 

 

Fc 

1,20 1,00 -2,7430* ,10140 <0,001 -2,9929 -2,4930 

2,00 -4,5832* ,10140 <0,001 -4,8332 -4,3332 

1,60 1,20 2,7430* ,10140 <0,001 2,4930 2,9929 

2,00 -1,8402* ,10140 <0,001 -2,0902 -1,5903 

2,00 1,20 4,5832* ,10140 <0,001 4,3332 4,8332 

1,60 1,8402* ,10140 <0,001 1,5903 2,0902 

 

 

Ft 

1,20 1,00 -2,6223* ,13126 <0,001 -2,9458 -2,2987 

2,00 -4,5178* ,13126 <0,001 -4,8413 -4,1942 

1,60 1,20 2,6223* ,13126 <0,001 2,2987 2,9458 

2,00 -1,8955* ,13126 <0,001 -2,2191 -1,5719 

2,00 1,20 4,5178* ,13126 <0,001 4,1942 4,8413 

1,60 1,8955* ,13126 <0,001 1,5719 2,2191 

Ġlerleme Hızı (mm/dk) 

 

 

Fc 

2000 2500 -,5865
*
 ,10140 <0,001 -,8365 -,3365 

3000 -1,2011
*
 ,10140 <0,001 -1,4510 -,9511 

2500 2000 ,5865
*
 ,10140 <0,001 ,3365 ,8365 

3000 -,6146
*
 ,10140 <0,001 -,8645 -,3646 

3000 2000 1,2011
*
 ,10140 <0,001 ,9511 1,4510 

2500 ,6146
*
 ,10140 <0,001 ,3646 ,8645 
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Ft 

2000 2500 -,5406
*
 ,13126 <0,001 -,8642 -,2170 

3000 -1,0175
*
 ,13126 <0,001 -1,3410 -,6939 

2500 2000 ,5406
*
 ,13126 <0,001 ,2170 ,8642 

3000 -,4769
*
 ,13126 <0,001 -,8004 -,1533 

3000 2000 1,0175
*
 ,13126 <0,001 ,6939 1,3410 

2500 ,4769
*
 ,13126 <0,001 ,1533 ,8004 

 

Doğal taĢ örneklerinde spesifik kesme enerji değerleri bakımından p<0.001 anlamlılık düzeyinde 

kesme derinliği ve ilerleme hızı bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark vardır. Buna göre doğal 

taĢların iĢlenebilirliğinde kesme derinliği ve ilerleme hızı etkili olduğu görülmüĢtür (Tablo 5). 

Tablo 5. Doğal taĢların spesifik kesme enerjilerinin istatistiksel (ANOVA) analizi 

Sk (J/mm
3
) 10

3
 Kesme Derinliği (mm) Ortalama 

Farkı 

(I-J) 

Standart 

Hata 

Anlamlık 

Düzeyi  

95% Güven Aralığı 

Bağımlı 

DeğiĢken 

Bağımsız 

DeğiĢken 

(I) 

Bağımsız 

DeğiĢken 

(J) 

Alt 

Limit 

Üst 

Limit 

 

 

Sk 

1,20 1,00 ,7064* ,02837 <0,001 ,6364 ,7763 

2,00 1,1178* ,02837 <0,001 1,0478 1,1877 

1,60 1,20 -,7064* ,02837 <0,001 -,7763 -,6364 

2,00 ,4114* ,02837 <0,001 ,3415 ,4813 

2,00 1,20 -1,1178* ,02837 <0,001 -1,1877 -1,0478 

1,60 -,4114* ,02837 <0,001 -,4813 -,3415 

Ġlerleme Hızı (mm/dk) 

 

 

Sk 

2000 2500 1,0990* ,15555 <0,001 ,7156 1,4825 

3000 2,2049* ,15555 <0,001 1,8214 2,5884 

2500 2000 -1,0990* ,15555 <0,001 -1,4825 -,7156 

3000 1,1059* ,15555 <0,001 ,7224 1,4893 

3000 2000 -2,2049* ,15555 <0,001 -2,5884 -1,8214 

2500 -1,1059* ,15555 <0,001 -1,4893 -,7224 

Doğal taĢ örneklerinde spesifik enerji değerleri bakımından p<0.001 anlamlılık düzeyinde kesme 

derinliği ve ilerleme hızı bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark vardır. Buna göre doğal taĢların 

iĢlenebilirliğinde kesme derinliği ve ilerleme hızı etkili olduğu görülmüĢtür (Tablo 6). 

Tablo 6. Doğal taĢların spesifik enerjilerinin istatistiksel (ANOVA) analizi 

Se (J/mm
3
) Kesme Derinliği (mm) Ortalam

a Farkı 

(I-J) 

Standa

rt Hata 

Anlamlık 

Düzeyi  

95% Güven 

Aralığı 

Bağımlı 

DeğiĢken 

Bağımsız 

DeğiĢken 

(I) 

Bağımsız 

DeğiĢken 

(J) 

Alt 

Limit 

Üst 

Limit 

 

 

Se 

1,20 1,00 ,9817* ,15555 <0,001 ,5983 1,3652 

2,00 1,5929* ,15555 <0,001 1,2094 1,9764 

1,60 1,20 -,9817* ,15555 <0,001 -1,3652 -,5983 

2,00 ,6112* ,15555 <0,001 ,2277 ,9946 

2,00 1,20 -1,5929* ,15555 <0,001 -1,9764 -1,2094 

1,60 -,6112* ,15555 <0,001 -,9946 -,2277 

Ġlerleme Hızı (mm/dk) 

 

 

Se 

2000 2500 ,3221* ,02837 <0,001 ,2522 ,3921 

3000 ,5610* ,02837 <0,001 ,4911 ,6309 

2500 2000 -,3221* ,02837 <0,001 -,3921 -,2522 

3000 ,2389* ,02837 <0,001 ,1689 ,3088 

3000 2000 -,5610* ,02837 <0,001 -,6309 -,4911 

2500 -,2389* ,02837 <0,001 -,3088 -,1689 
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Doğal taĢlarda iĢlenebilirlilik deneylerinde farklı kesme derinliğinde kesme kuvveti değerleri ġekil 

7'de verilmiĢtir. 

 

ġekil 7. Doğal taĢlarda iĢlenebilirlilik deneylerinde iĢleme parametrelerine göre kesme kuvveti 

değerleri 

 

Doğal taĢların farklı kesme derinliklerine göre Fc kesme kuvvetinin Ft kesme kuvveti değerlerine 

göre daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. S2 doğal taĢı 0,1 mm kesme derinliği ve 2000 mm/dk 

ilerleme hızında kesme kuvveti 2,61 N değeri düĢükken, S2 doğal taĢında 1.0 mm kesme derinliği 

ve 6000 mm/dk ilerleme hızında kesme kuvveti 8,66 N değeri daha yüksek olduğu görülmektedir.  

 

Doğal taĢlarda iĢlenebilirlilik deneylerinde farklı kesme derinliği ve ilerleme hızında spesifik kesme 

enerji değerleri ġekil 8'de verilmiĢtir. 
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ġekil 8. Doğal taĢlarda iĢlenebilirlilik deneylerinde spesifik kesme enerji değerleri 

 

Doğal taĢların 0,1 mm kesme derinliği 0,5 mm ve 1,0 mm‘ye göre spesifik kesme enerji değerleri 

daha yüksek, 6000 mm/dk ilerleme hızında 2000 ve 4000 mm/dk ilerleme hızına göre spesifik 

kesme enerji değerleri daha düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. S1 doğal taĢı 1,0 mm kesme derinliği ve 

6000 mm/dk ilerleme hızında spesifik kesme enerji 7,14 J/mm
3
 x 10

3 
değerleri daha düĢükken, S2 

doğal taĢı 0,1  mm kesme derinliği ve 2000 mm/dk ilerleme hızında spesifik kesme enerji 11,45 

J/mm
3
 x 10

3 
 değerleri daha yüksek olduğu görülmektedir. Spesifik kesme enerjisi değerlerine göre 

1.0 mm kesme derinliği ve 6000 mm/dk ilerleme hızı tercih edilmesi ön görülmüĢtür. 

 

Doğal taĢlarda iĢlenebilirlilik deneylerinde farklı kesme derinliği ve ilerleme hızında spesifik enerji 

değerleri ġekil 9'da verilmiĢtir.  
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ġekil 9. Doğal taĢlarda iĢlenebilirlilik deneylerinde spesifik enerji değerleri 

 

Doğal taĢların 0,1 mm kesme derinliği 0,5 mm ve 1.0 mm‘ye göre spesifik enerji değerleri daha 

yüksek, 6000 mm/dk ilerleme hızında 4000 ve 2000 mm/dk ilerleme hızına göre spesifik enerji 

değerleri daha düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. S1 doğal taĢı 1,0 mm kesme derinliği ve 6000 mm/dk 

ilerleme hızında spesifik enerji 1,52 J/mm
3 
değerleri daha düĢükken, S2 doğal taĢı 0,1  mm kesme 

derinliği ve 2000 mm/dk ilerleme hızında spesifik kesme enerji 3,32 J/mm
3 

 değerleri daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Spesifik enerjisi değerlerine göre 1.0 mm kesme derinliği ve 6000 mm/dk 

ilerleme hızı tercih edilmesi ön görülmüĢtür. 

 

4. Sonuçlar 

 

Bu çalıĢmada doğal taĢların kesme kuvvetleri, spesifik kesme enerji ve spesifik enerji değerleri 

istatistiksel analizi yapılmıĢtır. Ġstatistiksel analiz sonucunda, doğal taĢların iĢlenebilirliğinde kesme 

derinliği ve ilerleme hızının spesifik kesme enerjisi değerlerini anlamlı ölçüde etkilediği 

görülmüĢtür. Kesme kuvvetleri, spesifik kesme enerji ve spesifik enerji 0,1 mm kesme derinliği ve 

2000 mm/dk ilerleme hızında daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Kesme kuvvetleri, spesifik kesme 

enerji ve spesifik enerji miktarının yüksek olduğunda makinenin en çok zorlandığı anı 
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göstermektedir. Kesme derinliği arttıkça kesme kuvvetleri, spesifik kesme enerji ve spesifik enerji 

değerleri azalmakta, kesme verimliliği artmaktadır. Bu nedenle fiziksel ve mekanik özelliklerine 

göre daha sert ve dayanıklı olan doğal taĢlarda 0,1 mm kesme derinliğinde kesme kuvvetleri, 

spesifik kesme enerji ve spesifik enerji önemli ölçüde artmıĢtır.  
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ÖZET 

Bu çalıĢma, inĢaat sektöründe kullanılan doğal taĢ nihai ürünlerin kullanım alanlarındaki 

performansları belirlenmesi için yeni bir deney yöntemi olan çarpma dayanımı testi ile yapılan bir 

araĢtırmayı kapsamaktadır. Yaygın olarak kullanılan 15 farklı tür doğal taĢın jeolojik 

formasyonlarına göre kategorize edilmiĢtir.  Bu çalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır: (1)  doğal taĢ 

nihai ürünlerin çarpma dayanımı test cihazları ile çarpma dayanımı ve sıçrama katsayısının ölçülmesi; 

(2) kopma enerjisi değerlerinin hesaplanması; ve (3) verilerin istatistiksel K-ortalamalar kümeleme 

yöntemi ile sınıflandırılmasından oluĢmaktadır. Bu deneylerden elde edilen veriler yardımıyla doğal 

taĢların çarpma dayanımı, kopma enerjisi ve sıçrama katsayısı istatistiksel K ortalamalar kümeleme 

yöntemi ile kırılma potansiyeli indeksi belirlenmiĢtir. Doğal taĢların belirlenen istatistiksel analiz 

sonuçları dikkate alınarak, çarpma dayanımlarına bağlı olarak sınıflandırılmıĢ, kullanım 

alanlarındaki performansları belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Doğal TaĢ Nihai Ürün; Çarpma Dayanımı; K Ortalama Kümeleme Analizi 

1.GiriĢ 

Türkiye, 4000 yıllık mermer üretim geçmiĢiyle dünyanın eski doğal taĢ üreticilerinden ve dünyada 

büyük rezervlere sahip ülkelerden birisidir. Ticari anlamda doğal taĢ; ekonomik olarak uygun 

boyutlarda blok olarak kesilip çıkartılabilen, istenilen ebatlarda düzgün olarak kesilip talebe göre 

yüzey iĢlemleri (parlatma, eskitme vb.) yapılabilen kayaçlardır. Doğal taĢlar oluĢumlarına göre; 

metamorfik kökenli doğal taĢlar (mermer, Ģist, gnays vb.), sedimanter kökenli doğal taĢlar (kireçtaĢı, 

traverten, oniks vb.) ve magmatik kökenli doğal taĢlar (granit, siyenit, gabro, trakit, bazalt, andezit, 

tüfler) olarak sınıflandırılmaktadır (ġentürk vd., 1996; Kulaksız, 2007).  

Doğal taĢlar, kullanıldıkları yerlerin özelliklerine ve kullanım isteğine göre birtakım iĢlemlere tabi 

tutulmaktadır. Doğal taĢ sektörünün, son yıllardaki geliĢiminde ve uluslararası piyasada rekabet 

edebilme yeteneğine kavuĢmasında kaliteli ürün ve bunların standartlara uygunluğu ön plana 

çıkmaktadır. Doğal taĢ teknolojisinde bugüne kadar yapılan araĢtırmalar, malzemenin genel 

özelliklerini belirlemek ve kullanım yeri optimizasyonu ile kaplamada dekoratif albenisi olan ürünleri 

seçmek üzerinedir. Günümüzde yapı ve kaplama taĢı olarak kullanılan doğal taĢların, belirli bir 

standardizasyonu sağlaması ve kalite kontrol yöntemlerinin geliĢtirilmesine bağlı olarak kullanım 

alanlarına göre sınıflandırılması da gerekmektedir (ġentürk vd, 1996; SarııĢık, 1998; SarııĢık, 2007).  

Doğal taĢların kullanım yerlerini belirlemede ve kullanım alanlarına ebat olarak uygun olup 

olmadıklarını saptamada, kalite kontrol etkin rol oynar (ġentürk vd, 1996; SarııĢık, 1998; Kulaksız, 

2007; SarııĢık vd, 2010a; 2010b). Ocakta üretilen doğal taĢ bloklarından son ürün olarak üretilen 

levha, plaka ve fayanslara kadar belirli aĢamalarda yapılan kalite kontroller ile kullanım alanlarına 

uygun olup olmadıklarını belirlemek mümkün olmaktadır (Onargan vd, 2005). Piyasaya sunulan 

doğal taĢ nihai ürünlerin iç ve dıĢ mekânlarda, zemin döĢemesi ve kaplaması olarak kullanımında 

çarpmaya karĢı dayanıklılığının da belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca nihai ürünlerin 

zemin döĢeme ve kaplamalarda kullanımında kırılma riskini en aza indirmek için uygun doğal taĢ 

plaka kalınlıklarının belirlenmesi de gerekmektedir.  

mailto:gsariisik@gmail.com
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Literatür çalıĢmalarına bakıldığında; doğal taĢların fiziko-mekanik özellikleri ve çevre etkileĢim 

özellikleri dikkate alınarak, kullanım alanları ve sınıflandırması ile ilgili birçok çalıĢma yapılmıĢtır 

(Singh, et, al., 1999; Rodriquez, et, al., 2002; Benavente, et, al., 2004; Sharma, et, al., 2007; SarııĢık, 

2007; SarııĢık vd., 2008; 2010c;2011). Ġncelenen çalıĢmalarda, doğal taĢ nihai ürünlere yönelik, 

özellikle çarpma dayanımı ile ilgili herhangi bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Sadece seramik 

sektöründe, TS EN ISO 10545–5 standardına göre seramik ürünlerine çarpma dayanımı analizi 

yapılmaktadır.  

Bu çalıĢmada, inĢaat sektöründe, özellikle zemin döĢemesi ve kaplaması olarak kullanılan metamorfik 

kayaçlar seçilmiĢtir. Metamorfik kayaç olan gerçek mermerlerden 10 adet farklı tür mermer tercih 

edilmiĢtir. Mermer nihai ürünlerin çarpma dayanımının belirlenmesi amacıyla, geri sıçrama katsayısı 

ölçümü ile çarpma dayanımı tayini test cihazı ve proje kapsamında tasarlanan çarpma dayanımı test 

cihazı kullanılmıĢtır. Çarpma dayanımı düĢük olan mermer plakaların kalınlıkları daha dikkatli 

seçilerek, üzerine ağır cisim düĢebilecek alanlarda kırılma riskini en aza indirmek için istatistiksel K 

ortalamalar kümeleme yöntemi ile kırılma potansiyeli indeksi belirlenmiĢtir. 

2. Materyal ve Metot 

2.1. Materyal 

Bu çalıĢmada, inĢaat sektöründe, özellikle zemin döĢemesi ve kaplaması olarak kullanılan metamorfik 

ve sedimanter kayaçlar seçilmiĢtir. Metamorfik kayaç olan gerçek mermerlerden 7, sedimanter 

kayaçlardan 5 adet kireçtaĢı ve 5 adet traverten farklı tür 17 adet doğal taĢ tercih edilmiĢtir. Çarpma 

dayanımı deneyinde 200x200x20 mm, 200x200x30 mm ve 200x200x40 mm boyutlarında doğal taĢ 

plakaları kullanılmıĢtır. Ayrıca geri sıçrama katsayısı ölçümü ile çarpma dayanımı tayini deneyinde 

75x75x10 mm boyutlarında doğal taĢ plakaları kullanılmıĢtır. Çizelge 1‘de doğal taĢların ticari 

isimleri, örnek kodları, yüzey iĢlem metodu ve plaka boyutları verilmektedir. ÇalıĢma kapsamında 

toplamda 323 örnek (17 adet farklı doğal taĢ x 6 adet örnek x 3 plaka boyutu x 17 doğal taĢ P4 plaka 

için) üzerinde çarpma dayanımı testleri yapılmıĢtır. 

 

Çizelge 1. Deneyde kullanılan doğal taĢların, kodları ve plaka boyutları 

Ticari Ġsim Kod Yüzey ĠĢleme Plaka Boyutu (mm) 

Mermer M1 

M2 

M3 

M4,M5 

M6 

M7 

 

 

Cilalı 

 

 

P1-200 × 200 ×20 

P2-200 × 200 ×30 

P3-200 × 200 ×40 

P4-75 × 75 × 10 

KireçtaĢı K1 

K2 

K3 

K4 

K5 

 

 

Cilalı 

 

 

P1-200 × 200 ×20 

P2-200 × 200 ×30 

P3-200 × 200 ×40 

P4-75 × 75 × 10 

Traverten T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

 

 

Cilalı 

 

 

P1-200 × 200 ×20 

P2-200 × 200 ×30 

P3-200 × 200 ×40 

P4-75 × 75 × 10 
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2.2. Metot 

Çarpma etkisini ölçmek için farklı test cihazları geliĢtirilmiĢtir. Bu cihazlar malzemeleri kırmak için 

harcanan enerji miktarı ve sıçrama katsayısının ölçümleri için tasarlanmıĢtır. Çarpma dayanımını 

belirlenmesi için geliĢtirmiĢ test cihazları; çentik darbe deney cihazı ve bilye düĢürme test cihazlarıdır. 

Bu çalıĢmada doğaltaĢ nihai ürünler çarpma etkisi ile kopma enerjisi tayini ve sıçrama katsayısı 

ölçümü ile çarpma dayanımı tayini testleri yapılmıĢtır. 

 

2.2.1. Çarpma Etkisi ile Kopma Enerjisi Tayini 

 

Doğal taĢ iĢleme tesisinde üretilen nihai ürünlerin kontrolü için TS EN 14158 standardına göre 

çarpma etkisi ile kopma enerjisi bilye düĢürme test cihazı kullanılarak test edilmiĢtir. Deney için 

gerekli numuneler istenilen boyut ve cilalama iĢlemi yapılarak uygun hale getirilmiĢtir. Doğal taĢ 

numunelerin ana yüzleri anizotropi düzlemlerine paralel olarak seçilmiĢtir. Numuneler, sabit kütleye 

ulaĢıncaya kadar (70±5) °C sıcaklıkta kurutulmuĢtur. (24 ± 2) h aralığında bulunan iki tartım 

arasındaki fark, ilk kütlenin %0.1'inden büyük değilse sabit kütleye eriĢilmiĢ varsayılır. Bilye 

düĢürme test cihazı, 1044 gr ağırlığında çelik bir bilye, bunu tutan yükseklik ayarlı bir bilye yatağı, 

özel olarak yapılmıĢ ve zemini kum ile doldurulmuĢ bir hazneden oluĢmaktadır (ġekil 1). Çarpma 

dayanımı deneyinde çelik bilye 0-100 cm yükseklikten, kum zeminde yerleĢtirilmiĢ olarak bulunan 

P1, P2 ve P3 boyutunda doğal taĢ plakaların üzerine bırakılmaktadır. Test edilecek 6 numuneden biri 

"kontrol numunesi" olarak seçilmektedir. Numunenin kırılmaması halinde, düĢüĢ yüksekliği kırılma 

gerçekleĢene kadar 50 mm arttırılır. Kontrol numunesinin kırıldığı yükseklik (ht) kaydedilir. Bu deney 

diğer beĢ numune ile  hi = (ht - 150) mm ve en az 100 mm‘lik baĢlangıç yüksekliğinden baĢlanarak 

tekrarlanır. Her bir numune için kopma yüksekliği kaydedilir. Numunenin ilk çarpmada kırılması 

halinde, sonuç geçersiz kabul edilir. 
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ġekil 1. Kopma enerjisinin çarpa etkisi ile tayini için gerekli düzenek 

 

Bilye düĢürme test cihazında gerçekleĢtirilen deney yöntemi ġekil 2‘de adım adım gösterilmektedir. 

Öncelikle, doğal taĢ numunesi kum zemin üzerinde iĢaretli bölgeye yerleĢtirilmiĢtir (1). Ön denemeler 

sonrası bilyenin düĢme yüksekliği 25 cm olarak ayarlandıktan sonra bilye düĢürülmüĢ ve ilk düĢüĢte 

ok ile gösterilen yerde bir iz oluĢmuĢtur (2). 25 cm yükseklikten 6. vuruĢ sonunda numune üzerindeki 

iz büyümüĢtür (3). Kırılma gerçekleĢmediği için bilyenin düĢme yüksekliği 5 cm arttırılarak, 30 cm 

olarak ayarlanmıĢtır. 30 cm üzerinden 3. vuruĢta çatlayan numune (4), 4. vuruĢta tam anlamıyla 

kırılmıĢtır (5). 

 

ġekil 2. Çarpma etkisi ile kopma enerjisi deneyinde örnek kırılma Ģekli 
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Doğal taĢların kopma enerjisi TS EN 14158 standardına göre aĢağıdaki bağıntılardan yararlanılarak 

hesaplanmıĢtır. 

 

W = m x g x h                                                                                                                           (1) 

 

W: Kopma enerjisi (Nm, joule), 

m: Çelik bilyenin kütlesi (kg), 

g: Yer çekimi ivmesi (9,806 m/s
2
), 

h: Çelik bilyenin kopma yüksekliği (m)‘dir. 

 

SarııĢık (2012) tarafından doğal taĢların çarpma dayanımının aĢağıdaki bağıntılardan yararlanılarak 

hesaplanması öngörülmüĢtür.  

V

W
ÇD                                                                                                                                     (2) 

 

Burada; 

ÇD: Doğal taĢın çarpma dayanımı, N/mm
2
, MPa/10

-3
,(kPa) 

W: Toplam darbe iĢi, (N x mm), 

V: Deney örneğinin hacmi, (mm
3
)‘dir. 

 

W = W1 + W2 + ........Wn 

   = G.h1 + G.h2 + ........G.hn                                                                                                      (3) 

 

Burada; 

G: Çelik bilyenin ağırlığı, (N), 

h1, h2, hn: Çelik bilyenin düĢme yükseklikleri, (mm)‘dir. 

 

G= m.g                                                                                                                                      (4) 

 

m: Çelik bilyenin kütlesi, (kg), 

g: Yerçekimi ivmesi, (m/s
2
)‘dir. 

 

2.2.2. SIÇRAMA KATSAYISI ÖLÇÜMÜ ĠLE ÇARPMA DAYANIMI TAYĠNĠ 

Doğal taĢ nihai ürünler TS EN ISO 10545–5 standardına göre sıçrama katsayısı ölçümü ile çarpma 

dayanımı tayini testleri yapılmıĢtır. Bilye düĢürme cihazı; elektromıknatıs bağlanmıĢ düĢey çelik 
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çubuk, seviye ayar vidaları ile ayarlanabilen ağır bir çelik taban, kılavuz borusu ve deney desteğinden 

oluĢmaktadır (ġekil 3).  

 

 

ġekil 3. Sıçrama katsayısı ölçümü ile çarpma dayanımı tayini için gerekli düzenek 

 

Doğal taĢ numuneler 75 mm x 75 mm x 50 mm boyutundaki prizini almıĢ beton bloka epoksi reçine 

ile yapıĢtırılmıĢtır (ġekil 4). Bilye düĢürme cihazı, seviye ayar vidaları yardımıyla çelik çubuk tam 

düĢey olacak Ģekilde ayarlanmaktadır. Elektromıknatısın bıraktığı çelik bilye (Kromlu Çelik Bilye, 

19±0,05 mm çapında, B1 bilyenin ağırlığı 28 g, B2 biyenin ağırlığı 55 g), zemine sabitlenmiĢ olan 75 

x 75 x 10 mm boyutunda numunenin merkezine düĢecek Ģekilde, elektromıknatısın altına deney 

ünitesi yerleĢtirilir. Bir deney ünitesi karosunun üst yüzü yukarı doğru ve yatay olacak sekide 

tutucuya yerleĢtirilir. Çelik bilye 1 metre yüksekten bırakılır ve örneğe çarptırılır. Uygun bir alet ile 

±1 mm doğrulukla sıçrama yüksekliği ölçülür sıçrama katsayısı (e) hesaplanır. Deneyden sonra, 

örneklerin yüzeyi incelenerek çatlak veya zedelenme olup olmadığına bakılır. Bir merkezden çıkan 

küçük çatlaklar, sağlıklı çıplak gözle, 1 metre dik mesafeden görülemiyorsa, hata sayılmaz. Bütün bu 

iĢlemler 5 adet deney örneğinde tekrarlanır ve uygun formüller kullanılarak sıçrama katsayısı 

hesaplanır. Yatay duran bir yüzeye çarpan bilye'nin sıçrama katsayısı (e), aĢağıdaki eĢitlikle 

hesaplanır: 

u

v
e                                                                                                                             (5) 

Burada; 

e : Bilye'nin sıçrama katsayısı, 

v : BaĢlangıç hızı (geri sıçrama),(m/sn), 

u : YaklaĢma hızı, (m/sn)‘dir. 

22ghv                                                                                                                                    (6) 
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12ghu                                                                                                                                    (7) 

 

Burada; 

h2 : ikinci sıçrama yüksekliği,(m), 

g : yer çekimi ivmesi (9.806 m/s
2
), 

h1 : ilk sıçrama yüksekliği,(m)‘dir. 

 

 

ġekil 4. Sıçrama katsayısı ölçümü ile çarpma dayanımı tayini için test numunesi 

 

2.3. K Ortalamalar Kümeleme Yöntemi 

 

Çarpma dayanımı deneylerinde elde edilen çarpma dayanımı, kopma enerjisi ve sıçrama katsayısı 

değerleri kullanılarak K ortalamalar kümeleme yöntemi kullanılacaktır. K ortalamalar hiyerarĢik 

olmayan kümeleme yöntemidir. Özellikle sınıflandırılacak birim sayısı çok fazla olduğunda 

kullanıĢlıdır. Bu yöntemde sınıflama yapılacak küme sayısı önceden belirlenmektedir (Hair, et, al., 

2010). Bu yöntem Lloyd algoritması olarak bilinmektedir. Bu bir lokal arama algoritmasıdır ve n tane 

veri noktasını k tane kümeye  Ģu Ģekilde sınıflandırır: k tane baĢlangıç küme merkezi belirlenir ve her 

veri noktası  kendisine en yakın merkeze atanır. Daha sonra yeni merkezler kendilerine atanan 

noktaların ortalaması olarak yeniden hesaplanır. Veri noktalarını atama ve merkezleri tekrar belirleme 

süreci algoritma kararlı hale gelene kadar tekrarlanır (Vattani, A. 2011). K ortalamalar algoritması R
d
 

de n tane noktadan oluĢan bir X kümesini k tane kümeye sınıflandırır. BaĢlangıçta R
d
 de k tane küme 

merkezi belirlenir. Daha sonra her veri noktası, merkezi kendisine en yakın olan kümeye atanır. Bir 

merkezin yeni pozisyonu kendisine atanan noktaların ortalaması olarak hesaplanmıĢtır.  

Algoritmanın adımları Ģu aĢamalardan oluĢmaktadır; 

 K tane baĢlangıç merkezi c1, c2,....,ck keyfi olarak seçilmiĢtir. 

 Her bir 1 ≤ i ≤ k için Ci kümesini Ci ye diğer merkezlerden daha yakın olan X deki noktaların 

kümesi olarak belirlenmiĢtir. 
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 Her bir 1 ≤ i ≤ k için Ci 'deki noktaların kütle merkezini (ortalamasını)  ile 

hesaplayarak yeni merkezleri belirlenmiĢtir. 

 4 Ci kümeleri ve Ci merkezleri değiĢmez duruma gelene kadar 2. ve 3. adımları tekrarla. 

Böylece X, C1, C2,... Ck kümelerine sınıflanmıĢtır. 

 

3. BULGULAR VE DEĞERLENDĠRMELER 

 

3.1. DOĞAL TAġ PLAKALARIN ÇARPMA DAYANIMI ANALĠZĠ 

 

ÇalıĢmada çarpma dayanımı deneylerinde kullanılan cilalı doğal taĢ plakaların zemin kaplamalarında 

çoğunlukla tercih edilen P1, P2, P3 ve P4 plaka boyutlarındaki çarpma dayanımı, kopma enerjisi ve 

sıçrama katsayısı (e) değerlerinin istatistiksel olarak analizi yapılmıĢtır. Doğal taĢ plakalarında çarpma 

dayanımı, kopma enerjisi (17 doğal taĢ x 6 örnek x 3 plaka boyutu x 2 parametre) ve sıçrama katsayısı 

değerleri (17 mermer x 6 örnek x 2 farklı bilye) ile iki faktörlü varyans (ANOVA) analizi 

uygulanmıĢtır. Toplamda, 816 adet veri kullanılmıĢtır. Doğal taĢ plakalarında çarpma dayanımı, 

kopma enerjisi ve sıçrama katsayısı bakımından p<0.001 anlamlılık düzeyinde plaka boyutları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır. Buna göre doğal taĢ plakalarının zemin 

kaplamalarında kullanımında plaka boyutlarının etkili olduğu görülmüĢtür (Çizelge 2). 

 

Çizelge 2. Doğal taĢ plakaların boyutlarına göre istatistiksel analizi 

Bağımlı 

DeğiĢken 

Bağımsız 

DeğiĢken 

(I)  

Bağımsız 

DeğiĢken 

(J)  

Bağımsız 

DeğiĢken 

Farkı (I-J) 

Standart 

Hata 

Anlamlılık 

Düzeyi 

95% Güven Aralığı 

Alt 

Limit 

Üst 

Limit 

 

Çarpma  

Dayanımı 

P1 P2 -2,8488 0.08017 <0.001 -3,0377 -2,6600 

P3 -5,0353 0.08017 <0.001 -5,2242 -4,8464 

P2 P1 2,8488 0.08017 <0.001 2,6600 3,0377 

P3 -2,1865 0.08017 <0.001 -2,3753 -1,9976 

P3 P2 5,0353 0.08017 <0.001 4,8464 5,2242 

P1 2,1865 0.08017 <0.001 1,9976 2,3753 

Kopma 

Enerjisi 

P1 P2 -0,5400 0.01791 <0.001 -0,5822 -0,4978 

P3 -0,7206 0.01791 <0.001 -0,7628 -0,6784 

P2 P1 0,5400 0.01791 <0.001 0,4978 0,5822 

P3 -0,1806 0.01791 <0.001 -0,2228 -0,1384 

P3 P2 0,7206 0.01791 <0.001 0,6784 0,7628 

P1 0,1806 0.01791 <0.001 0,1384 0,2228 

Sıçrama 

Katsayısı 

P4 B1 0,556 0,003 <0.001 0,549 0,562 

B2 0,469 0,003 <0.001 0,463 0,475 

 

Doğal taĢ nihai ürünlerin plaka boyutlarına göre çarpma dayanımı değerleri ġekil 5‘de verilmektedir. 
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ġekil 5. Doğal taĢ plakaların çarpma dayanımı değerleri 

 

Traverten numunelerinde T1 örneği, mermer numunelerinde M1 örneği ve kireçtaĢı numunelerinde 

K1 örneği P1 boyutunda çarpma dayanımının en düĢük değerde olduğu görülmektedir. Çarpma 

dayanımının P1 boyutunda aritmetik ortalama değerleri T1 örneğinin 2.56 kPa, M1 örneğinde 3.21 

kPa ve K1 örneğinde 10.19 kPa‘dır. Buna göre P1 boyutunda T1, M1 ve K1 örnekleri kırılma riski en 

yüksek değerdedir. Traverten numunelerinde T5 örneği, mermer numunelerinde M7 örneği ve 

kireçtaĢı numunelerinde K5 örneği P3 boyutunda çarpma dayanımının en yüksek değerde olduğu 

görülmektedir. Çarpma dayanımının P3 boyutunda aritmetik ortalama değerleri T5 örneğinin 8.56 

kPa, M7 örneğinde 16.26 kPa ve K5 örneğinde 23.04 kPa‘dır. Buna göre P3 boyutunda T5, M7 ve K5 

örnekleri kırılma riski en düĢük değerdedir. Doğal taĢ plakalarında P1 plaka boyutunda çarpma 

dayanımının en düĢük, P3 plaka boyutunda en yüksek değerlere ulaĢtığı görülmektedir.  

 

Doğal taĢ nihai ürünlerin plaka boyutlarına göre kopma enerjisi değiĢimi ġekil 6‘da gösterilmektedir. 

P1 boyutunda T1, M1 ve K1 örneklerinin kopma enerjisinin en düĢük değerde olduğu görülmektedir. 

T1 ve M1 örneğinin kopma enerjisinin aritmetik ortalama değeri P1 boyutunda 2.05 Nm, K1 

örneğinde ise 3.07 Nm‘dir. Buna göre P1 boyutunda T1 ve M1 örnekleri kopma enerjisinin en düĢük 

değerde olduğu görülmektedir. K5 örneğinin kopma enerjisinin aritmetik ortalama değeri P3 

boyutunda 4.61 Nm‘dir. Buna göre P3 boyutunda K5 örneği kopma enerjisi en yüksek değerdedir. 

Doğal taĢ plakalarında, P1 plaka boyutunda kopma enerjisinin düĢük, P3 plaka boyutunda yüksek 

değerlere ulaĢtığı görülmektedir. 
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ġekil 6. Doğal taĢ plakaların kopma enerjisi değerleri 

 

Doğal taĢ nihai ürünlerin bilye ağırlıklarına göre sıçrama katsayısı değerleri ġekil 7‘de 

gösterilmektedir. 
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ġekil 7. Doğal taĢ plakaların sıçrama katsayısı değerleri 

Çarpma dayanımı analizi sonucunda mermerlerde M1 örneğinin B1 bilyesinde en düĢük sıçrama 

katsayısı değeri 0.44, B2 bilyesinde 0.34 olarak belirlenmiĢtir. Mermerlerde M10 örneğinin B1 

bilyesinde ise en yüksek sıçrama katsayısı değeri 0.64, B2 bilyesinde 0.55 olarak belirlenmiĢtir. 

Çarpma dayanımı analizi sonucunda kireçtaĢlarında K1 örneğinin B1 bilyesinde en düĢük sıçrama 

katsayısı değeri 0.60, B2 bilyesinde 0.54 olarak tespit edilmiĢtir. KireçtaĢlarında K5 örneğinin B1 

bilyesinde en yüksek sıçrama katsayısı değeri 0.69, B2 bilyesinde 0.62 olarak tespit edilmiĢtir. 

Çarpma dayanımı analizi sonucunda travertenlerde T1 örneğinin B1 bilyesinde en düĢük sıçrama 

katsayısı değeri 0.42, B2 bilyesinde 0.32 olarak tespit edilmiĢtir. Travertenlerde T5 örneğinin B1 

bilyesinde en yüksek sıçrama katsayısı değeri 0.56, B2 bilyesinde 0.48 olarak tespit edilmiĢtir. Deney 

sonrası B1 bilyesinde doğal taĢ yüzeylerinde zedelenme gözlenmezken, B2 bilyesinde 1 mm çapında 

dairesel zedelenme gözlenmiĢtir. 

 

3.2. Çarpma Dayanımı ile Sıçrama Katsayısı Değerlerinin KarĢılaĢtırılması 

 

Doğal taĢ sektörü için tasarlanan çarpma dayanımı cihazından elde edilen çarpma dayanımı değerleri 

ile seramik sektöründe kullanılan bilye düĢürme cihazından elde edilen sıçrama katsayısı değerlerinin 

birbiriyle karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. Doğal taĢ örneklerinin çarpma dayanımı değerleri ile sıçrama 

katsayısı değerleri arasındaki iliĢki basit regresyon analizi ile incelenmiĢtir (ġekil 8). Yapılan 

analizlerde, doğal taĢ örneklerinin R
2
 katsayısı 0.90 olarak elde edilmiĢtir. 

 

ġekil 8. Doğal taĢ örneklerinin regresyon analizi 

 

 

 

 

3.3. DoğaĢ TaĢ Plakaların K Ortalamalar Kümeleme Yöntemi ile Kırılma Potansiyeli 

Ġndeksinin Belirlenmesi ve Sınıflandırılması 
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Ġstatistiksel analiz sonucunda doğal taĢ nihai ürünlerin çarpma dayanımı, kopma enerjisi ve sıçrama 

katsayısı değerleri istatistiksel K ortalamalar kümeleme yöntemi ile kırılma potansiyeli indeksi 

Çizelge 3‘de verilmiĢtir.  

 

Çizelge 3. Doğal taĢ nihai ürünlerin çarpma dayanımı, kopma enerjisi ve sıçrama katsayısı değerleri 

istatistiksel K ortalamalar kümeleme yöntemi ile kırılma potansiyeli indeksi 

Çarpma 

Dayanımı 

(kPa) 

Kopma 

Enerjisi 

(Nm) 

Kırılma 

Potansiyeli 

Sıçrama 

Katsayısı 

(e) 

Çatlak ve 

Zedelenme 

<6 <2.40 Yüksek (Y) <0.44 Yüksek (Y) 

6-12 2.40-3.30 Orta(O) 0.44-0.53 Orta(O) 

12-18 3.30-4.20 DüĢük (D) 0.53-0.63 DüĢük (D) 

>18 >4.20 ÇokDüĢük(ÇD) >0.63 Çok 

DüĢük(ÇD) 

 

Doğal taĢların plakalarında istatistiksel K ortalamalar kümeleme yöntemi ile kırılma potansiyeli 

indeksi dikkate alınarak, sınıflandırması yapılmıĢtır (Çizelge 4). 

 

Çizelge 4. Doğal taĢların plakalarında istatistiksel K ortalamalar kümeleme yöntemi ile kırılma 

potansiyeli indeksi göre sınıflandırılması 

Plaka P1 P2 P3 P4 

Örnekler Çarpma 

Dayanımı 

KE Sınıf Çarpma 

Dayanımı 

KE Sınıf Çarpma 

Dayanımı 

KE Sınıf SK Sınıf 

T1 2.56 2.05 Y 4.27 2.56 Y 7.07 3.07 O 0.42 Y 

T2 3.20 2.05 Y 5.12 2.56 Y 7.98 3.07 O 0.43 Y 

T3 4.26 2.56 Y 6.40 3.07 O 8.04 3.07 O 0.50 O 

T4 5.12 2.56 Y 7.68 3.07 O 8.20 3.07 O 0.51 O 

T5 5.64 2.56 Y 7.98 3.07 O 8.56 3.07 O 0.52 O 

M1 3.21 2,05 Y 6.41 3,07 O 7.79 3,07 O 0,44 Y 

M2 5.05 2,56 Y 7.65 3,07 O 9.98 3,07 O 0,46 Y 

M3 5.13 2,56 Y 7.70 3,07 O 10.26 3,07 O 0,49 Y 

M4 9.62 3,07 O 12.83 3,58 D 14.43 3,58 D 0,53 O 

M5 10.12 3,07 O 13.06 3,58 D 15.79 3,58 D 0,56 O 

M6 11.54 3,07 O 13.45 3,58 D 16.03 3,58 D 0,59 O 

M7 11.76 3,07 O 13.68 3,58 D 16.26 3,58 D 0,60 D 

K1 10.19 3,07 O 14.96 3,58 D 17.32 3.58 D 0.60 D 

K2 11.54 3,07 O 15.39 3,58 D 18.44 4.09 ÇD 0.62 D 

K3 12.31 3,07 O 15.98 3,58 D 19.10 4.09 ÇD 0.64 D 

K4 12.80 3,07 O 16.36 3,58 D 19.28 4.09 ÇD 0.67 D 

K5 17.92 3.58 D 21.48 4.09 ÇD 23.04 4.61 ÇD 0.69 D 

 

Travertenlerde, P1 boyutundaki tüm travertenler ile P2 boyutundaki T1 ve T2 örneklerinin çarpma 

dayanımı 6 kPa‘dan düĢük olduğu için kırılma potansiyeli yüksek seviyededir. Ayrıca T1 ve T2 

örneklerinin sıçrama katsayısı değerleri de 0.5 değerinden düĢük olduğu için çatlama ve zedelenme 

oranı yüksektir. P2 boyutunda T3, T4 ve T5 örnekleri ile P3 boyutundaki tüm travertenlerin T1, T2, 
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T3, T4 ve T5 örnekleri ve çarpma dayanımı değerleri 6-12 kPa arasında olduğu için kırılma 

potansiyeli orta seviyede yer almıĢtır. T3, T4 ve T5 örneklerinin sıçrama katsayısı değerleri 0.5-0.6 

değerleri arasında yer aldığı için çatlama ve zedelenme oranı düĢük seviyededir. Kırılma potansiyeli 

sınıflandırması göre, P1 plaka boyutunda T1, T2, T3, T4 ve T5 örnekleri, P2 boyutunda T1 ve T2 

örnekleri hariç diğer örneklerin yapılarda iç ve dıĢ mekânlarda döĢeme ve kaplama malzemesi olarak 

kullanılabilir olduğu öngörülmüĢtür.  

 

Mermerlerde P1 boyutunda M1, M2 ve M3 mermer örnekleri çarpma dayanımı 6 kPa dan düĢük 

olduğu için kırılma potansiyeli yüksek seviyededir. Ayrıca, bu örneklerin sıçrama katsayısı değerleri 

de 0.5 değerinden düĢük olduğu için çatlama ve zedelenme oranları da yüksektir. P1 boyutunda M4, 

M5, M6 ve M7 örneklerinin, P2 ve P3 boyutlarında ise M1, M2 ve M3 örneklerinin çarpma dayanımı 

değeri 6-12 kPa arasında olduğu için kırılma potansiyeli orta seviyede yer almıĢtır. M4, M5 ve M6 

örneklerinin sıçrama katsayısı değerleri 0.5-0.6 değerleri arasında yer aldığı için çatlama ve 

zedelenme oranı orta seviyededir. P2 ve P3 boyutlarında M4, M5, M6 ve M7 örnekleri ve çarpma 

dayanımı değerleri 12-18 kPa arasında olduğu için kırılma potansiyelleri düĢük seviyede yer 

almaktadır. Bütün bu sonuçlar değerlendirildiğinde,  kırılma potansiyeli sınıflandırmasına göre; P1 ve 

P2 boyutunda M1, M2 ve M3 örnekleri hariç diğer örneklerin, yapılarda iç ve dıĢ mekânlarda döĢeme 

ve kaplama malzemesi olarak kullanılabilir olduğu öngörülmektedir.  

 

KireçtaĢlarında, P1 boyutunda K1 ve K2 örneklerinin, çarpma dayanımı değeri 6-12 kPa arasında 

olduğu için kırılma potansiyeli orta seviyede yer almıĢtır. P1 boyutunda K3, K4 ve K5 örnekleri, P2 

boyutunda K1, K2, K3 ve K4 örnekleri ve çarpma dayanımı değerleri 12-18 kPa arasında olduğu için 

kırılma potansiyelleri düĢük seviyede yer almıĢtır. P2 boyutunda K5 örneğinin ve P3 boyutunda ise 

K2, K3, K4 ve K5 örneklerinin çarpma dayanımı değerleri 18 kPa‗dan büyük olduğundan kırılma 

potansiyelleri çok düĢük seviyededir. Ayrıca sıçrama katsayısı değerleri de 0.6-0.7 değerleri arasında 

yer aldığı için çatlama ve zedelenme oranı düĢük seviyededir. P3 boyutunda ise K2, K3, K4 ve K5 

örnekleri çarpma dayanımı değerleri 18 kPa‘dan yüksek olduğu için kırılma potansiyeli çok düĢük 

seviyede yer almıĢtır. Kırılma potansiyeli sınıflandırması göre P2 ve P3 boyutundaki örnekler 

yapılarda iç ve dıĢ mekânlarda döĢeme ve kaplama malzemesi olarak kullanımı tavsiye edilir. 

 

4. Sonuçlar 

 

Yapılan bu deneysel çalıĢmalar sonucunda, zemin kaplama malzemesi olarak kullanılacak doğal taĢ 

örneklerinin, P1, P2 ve P3 plaka boyutlarında çarpma dayanımı ve kopma enerjisi değerleri, P4 plaka 

boyutuna göre sıçrama katsayısı değerleri belirlenmiĢtir. Elde edilen değerler kullanılarak, istatistiksel 

K ortalamalar kümeleme yöntemi ile kırılma potansiyeli indeksi belirlenmiĢ ve sınıflandırılmıĢtır. 

AĢağıda bu deneysel çalıĢmalardan elde edilen sonuçlar özetlenmektedir: 

 Doğal taĢ plakalarda çarpma dayanımı, kopma enerjisi ve sıçrama katsayısı bakımından 

p<0,001 anlamlılık düzeyinde tüm boyutlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır. Buna göre 

doğal taĢ plakaların zemin kaplaması olarak kullanımında plaka boyutlarının etkili olduğu 

görülmektedir.  

 Doğal taĢ plaka kalınlıklarına bağlı olarak, çarpma dayanımı değerinin önemli ölçüde değiĢtiği 

gözlemlenmiĢtir. Buna göre plaka kalınlığı arttıkça (P3>P2>P1) doğal taĢların çarpma dayanımı 

artmaktadır. 
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 Kırılma potansiyeli sınıflandırmasına göre; mermerlerde P1 ve P2 boyutunda M1, M2 ve M3 

örnekleri hariç diğer örneklerin; kireçtaĢlarında P1 plaka boyutundaki tüm örneklerin; travertenlerde 

P1 plaka boyutundaki tüm örneklerin, P2 boyutunda T1 ve T2 örneklerin yapılarda iç ve dıĢ 

mekânlarda döĢeme ve kaplama malzemesi olarak kullanılabilir olduğu öngörülmüĢtür. 

 Çarpma dayanımı deneylerinden elde edilen değerlere göre bu doğal taĢların kırılma 

potansiyeli sınıflaması içindeki konumları belirlenmiĢtir. Doğal taĢ plakaların kalınlığı arttıkça 

çarpma dayanımı arttığı için kırılma potansiyeli azalmaktadır.  

 Kopma enerjisi değerleri dikkate alınarak, elde edilen değerlere göre doğal taĢların yapılarda 

iç ve dıĢ mekânlarda döĢeme ve kaplama malzemesi olarak kullanılabilmesi için kopma enerjisi 

değerinin 3 Nm‘den az olmaması önerilmektedir. 

 Sıçrama katsayısı değerleri dikkate alınarak, elde edilen değerlere göre doğal taĢların yapılarda 

iç ve dıĢ mekânlarda döĢeme ve kaplama malzemesi olarak kullanılabilmesi için sıçrama katsayısı 

değerinin 0.5‘den az olmaması gerekmektedir. 

 Sonuç olarak doğal taĢ nihai ürünlerin yapılarda iç ve dıĢ mekânlarda zemin döĢeme ve 

kaplama malzemesi olarak kullanılabilmesi için en az 3 cm kalınlığında plakaların seçilmesinin daha 

isabetli ve yerinde olacağı önerilmektedir. 

 

TeĢekkür 

 

Bu çalıĢma Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel AraĢtırma Projesi (Proje No: 11.ĠSCMYO.01) 

ve TÜBĠTAK-1002 Projesi (Proje No: 111M390) tarafından desteklenmektedir. Katkıları için 

teĢekkür ederiz. 

 

Kaynaklar 

 

Arros, J, Doumbalski, N, 2007, Analysis of aircraft impact to concrete structures, Nuclear 

Engineering and Design, pp:1241-1249.  

Arslan, N., Kaman, M.O., 2002, Alüminyum, kağıt ve cam elyaf petek yapılı kompozitlerin üretim 

teknikleri ve mekanik özelliklerinin araĢtırılması, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik 

Dergisi, Cilt:4 Sayı:3, pp:113-123.  

Benavente D, Garcýa del Cura MA, Garcýa-Guinea J, Sanchez-Moral S, Ordonez S., 2004. Role of 

pore structure in salt crystallization in unsaturated porous Stone. Journal of Crystal Growth, 

260:532-544. 

Hair, J.F.J. Black, W.C. Babin, B.J. and R.E. Anderson. 2010. Multivariate Data Analysis Seventh 

Edition Prentice Hall.  

Hogan, J. D., Rogers, R. J, Spray, J. G., Bonsue, S., 2012, Dynamic fragmentation of granite for 

impact energies of 6–28 J, Engineering Fracture Mechanics 79, pp: 103–125. 

Islam, T., Bindiganavile, V., (2011), The impact resistance of masonry units bound with fibre 

reinforced mortars, Construction and Building Materials 25, pp:2851-2859. 

KeleĢoğlu, Ö., Ekinci, C.E., 2007,. Silis dumanı katkılı betonların çarpma dayanımının yapay sinir 

ağları ile belirlenmesi, e-Journal of New World Sciences Academy, volume:3 number:1,  



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1346 

Kulaksız S., 2007. Natural stone (marble) mining and processing technologies, TMMOB Chamber 

of Mining Engineers; 634p.  

Mercimek, Ü., 2010,.Shock failure analysis of military equipments by using strain energy density, 

,(M.Sc.), Middle East Technical University Mechanical Engineering. 

Onargan T, Köse H, Deliormanlı H., 2005. Mermer. TMMOB Press; 249p. 

Rodriquez-Navarro C, Linares-Fernandez L, Doehne E, Sebastian-Pardo E., 2002. Effects of 

ferrocyanide ions on NaCl crystallization in porous Stone. Journal of Crystal Growth, 243:503-516. 

SarııĢık A, Sariisik G., 2010a. Quality control of Turkish calcareous natural stone using the merkont 

system, Journal of Testing and Evaluation, 5:1-13. 

SarııĢık A., 1998. Variation Characteristics in the Environment Interaction and Physico-Mechanic 

Properties of Calcium Carbonate Marbles,‖ Ph.D. thesis, SDU Isparta, Turkey; 400p. 

SarııĢık A, Küçük A, SarııĢık G, Polat E., 2010b. Quality control and standard compliance of the 

natural stone final products produced in marble machines, Turkey VII. Marble Symposium 

Proceedings; 399p. 

SarııĢık A, Sariisik G, Senturk A., 2010c. Characterization of physical and mechanical properties of 

natural stones affected by ground water under different ambient conditions, Ekoloji,77;88-96 

SarııĢık A, Sariisik G., 2011. Environmental interaction properties of marble used in the restoration 

of historical monuments (Dalyan-Kaunos), Ekoloji, 79:12-20. 

SarııĢık G, Sariisik A, Koch R, Knoblauch U., 2008. The analysis of permeability feature of some 

limestones on utilization quality. In: Proceedings of Turkey VI. Marble and Natural Stone 

Symposium, 335p. 

SarııĢık G., 2007. Technical characteristics of some Turkish natural stones with calcium carbonate 

root and their usage fields on structure and restoration, M.Sc. thesis, AKU Afyon, Turkey; 169p. 

SarııĢık, G. Determining performance of marble finished products on their usage areas by a new 

impact resistance test method, J. Test. Eval., 40, 2012. 

SarııĢık, G., Kundak, E., AkdaĢ, H., Özkan, E., Mermer Plakalarda Çarpma Dayanımı Deneyi ve 

Sınıflandırılması, VIII. Uluslararası Mermer ve DoğaltaĢ Sempozyumu, 407-418, 2012 

Selvi, M., 2008,.  Beton dayanımındaki değiĢimin çarpma davranıĢına olan etkisinin deneysel ve 

sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi, (M.Sc.), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ĠnĢaat 

Mühendisliği. 

Senturk A, Gunduz L, Tosun YL, Sariisik A., 1996. Marble technology. Tugra Press; 242p [in 

Turkish]. 

Singh TN, Singh SK, Mishra A, Singh PK, Singh, VK., 1999. Effect of acidic water on physico 

mechanical behaviour of rock. Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, 6: 66-72. 

Sharma PK, Khandelwal M, Singh TN., 2007, Variation on physico-mechanical properties of Kota 

stone under different watery environments. Building and Environment, 42: 4117-4123. 

Song, P.S., Wu, J.C., Hwang, S., Sheu, B.C, 2005, Assessment of statistical variations in impact 

resistance of high-strength concrete and high-strength steel fiber-reinforced concrete, Cement and 

Concrete Research 35, pp:393–399. 

TS EN 1936, 2010, Doğal TaĢlar-Deney yöntemleri-Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve 

açık gözeneklilik tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1347 

TS EN 13755, 2009, Doğal TaĢlar-Deney metotları-Atmosfer basıncında su emme tayin Türk 

Standartları Enstitüsü, Ankara. 

TS EN 14205, 2004, Doğal TaĢlar- Deney Metotları- Doğal taĢ deney metotları - Knoop sertliğinin 

tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. 

TS EN 1926, 2007, Doğal TaĢlar- Deney Metotları-Basınç Dayanımı Tayini, Türk Standartları 

Enstitüsü, Ankara. 

TS EN 12371, 2003, Doğal TaĢlar-Deney metotları-Dona Dayanım Tayini, Türk Standartları 

Enstitüsü, Ankara. 

TS EN 13161, 2009, Doğal TaĢlar-Deney Metodları-Sabit Moment Altında Eğilme Dayanımının 

Tayini Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. 

TS EN 14158, 2004, Doğal taĢ deney metotları-Kopma enerjisinin tayini, Türk Standartları 

Enstitüsü, Ankara. 

TS EN ISO 10545-5, 2000, Seramik Karolar Bölüm 5: Çarpma Dayanımı Tayini- Geri Sıçrama 

Katsayısı Ölçümü Ġle, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. 

TS EN 1467, 2005, Doğal TaĢlar-Ham bloklar-Özellikler, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara. 

TS EN 1469, 2006, Doğal TaĢ mamulleri-Kaplamada kullanılan plâkalar-Özellikler, Türk 

Standartları Enstitüsü, Ankara. 

TS 699, Türk Standartları, 2009, Doğal Yapı TaĢları - Ġnceleme Ve Laboratuvar Deney Yöntemleri, 

TSE, Ankara. 

Vattani, A. 2011. K-means requires exponentially many iterations even in the plane. Discrete & 

Computational Geometry 45(4): 596-616. 

 

 

 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1348 

FARKLI KARIġIMLARDA VE DESENLERDE ÜRETĠLEN BETON KARO TAġLARININ 

KAYMA DĠRENÇLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gültekin ÇOġKUN 

Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas MYO, coskungc@gmail.com 

Doç. Dr. Gencay SARIIġIK 

Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, gsariisik@gmail.com 

Burcu ġAHAN 

Ulusal Zemin Güvenliği Enstitüsü, uzge@uzge.org 

 

ÖZET 

Bu çalıĢma, topluma açık alanlarda özellikle bina giriĢlerinde, merdiven basamaklarında, 

kaldırımlarda, park-bahçelerde, yürüme yollarında ve araç yollarında zemin kaplaması olarak 

kullanılan yeni üretilen beton karo taĢların kayma risklerinin (potansiyellerinin) belirlenmesi ve 

güvenlik sınıflamalarının tespit edilmesi için yapılan bir çalıĢmayı kapsamaktadır. Ülkemizde yeni 

yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile ıslak ortamda kullanılan zemin 

kaplamalarının ve eğimli rampaların kaymaz özellikte olması istenmektedir. Bu nedenle hem iĢ 

güvenliği hem de yayaların emniyeti açısından doğal taĢlara alternatif olarak normal ve pudra beton 

karıĢımında, 3 desende kaymaz beton karo taĢları üretimi yapılmıĢtır. Üretimi yapılan beton karo 

taĢların ıslak ve kuru ortamda TS EN 14231 standardına göre kayma dirençleri belirlenmiĢtir. Elde 

edilen verilere göre beton karo taĢlarının güvenlik sınıflaması yapılarak, kullanım yerlerine göre 

önerilerde bulunulmuĢtur. 

Anahtar kelimeler: Kayma Direnci, Beton Karo TaĢı, Pandül, Güvenlik Sınıflaması 

 

1. GiriĢ 

 

Ülkemizde 07 Temmuz 2015 tarihinde Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 5378 sayılı 

Engelliler Hakkında Kanun ile ıslak ortamda kullanılan zemin kaplamalarının ve eğimli rampaların 

kaymaz özellikte olması istenmektedir. Bu nedenle hem iĢ güvenliği hem de yayaların emniyeti 

açısından doğal taĢ ve benzeri zemin kaplamalarının tasarımında ve kullanılmasında kayma direnci 

önem verilmesi gereken bir konu olarak ön plana çıkmaktadır (Grönqvist, 1995; Rowlan et. al 1996; 

Kim, 1996; Chang, 1999; Mannig et. al 1998). Günümüzde okul, hastahane, avm, kaldırım ve tarihi 

turistik alanlarda özellikle dıĢ mekân zemin kaplamalarında doğal taĢlar yoğunlukla 

kullanılmaktadır. Doğal taĢların yaya yüzey zemin kaplaması olarak kullanılmasından dolayı 

yayaların düĢme ve kayma sonucu oluĢabilecek kazalardan korunması ve daha emniyetli hareket 

edebilmeleri için, doğal taĢların kayma potansiyellerinin belirlenmesi gerekmektedir (CoĢkun, 

2013).  

 

Kayma vakaları, deneyi yapan kiĢi, deney ortamı (su, yağ, donma, toz) kirleticiler gibi çevresel 

faktörler, yetersiz zaman, ısı ve aydınlatma, ayakkabı ve yürünülen zeminin özellikleri dâhil bir ya 

da birden fazla sebepten kaynaklanır (Kim 2001). Tüm bu unsurlar, sürtünme kuvvetinin (ya da 

yüzey kayma direncinin) kaymayı önlemeye yeterli olup olmadığına karar vermek için 

birleĢtirilebilir. Doğal taĢ plakalarında kayganlık, yüzey ve yüzeyle etkileĢen nesnenin çekme ya da 

sürtünmesinden oluĢan etki olarak tanımlanabilir. Adams‘a göre (1997) yayaların yürürken, kayma 

kazalarının artmasıyla kaymayı önleme çalıĢmalarının önemi belirgin olarak artırmıĢtır. Kayma 

mailto:coskungc@gmail.com
mailto:gsariisik@gmail.com
mailto:uzge@uzge.org
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direnci, çıplak ayak ve ayakkabı tabanı ile zemin kaplama malzemesi yüzeyinin etkileĢimden 

kaynaklanmaktadır (SarııĢık vd., 2011, SarııĢık vd., 2012, Chang ve Matz 2001; Grönqvist vd., 

1999; Leclercq 1999; Powers vd., 1999). 

 

Bu çalıĢmada, pudra ve normal beton kullanılarak, iki farklı karıĢımda ve üç farklı desende 

laboratuvar ortamında üretilen beton karo taĢlarının pandül test cihazı kullanılarak TS EN 14231 

standardına göre kayma direnci ölçülmüĢtür. Beton karıĢımları ve desenleri dikkate alınarak, kuru 

ve ıslak ortamda elde edilen veriler ıĢığında zemin güvenlik sınıflaması yapılmıĢtır. 

 

2. Materyal ve Metot 

2.1. Materyal 

Bu çalıĢmada, beton karo taĢı üretiminde pudra ve normal beton kullanılmıĢtır. Beton için gerekli 

olan çimento ve agrega oranı, karıĢım suyunun çimento miktarına oranı, betonun dayanımını 

etkilemektedir. Beton karıĢımı homojen olarak elde edilebilmesi için içerisindeki hava miktarı en 

aza indirilmesi gerekmektedir. Bunun için  kalıba yerleĢtirilen karıĢımda bulunan hava kabarcıklar 

vibrasyon yapılarak, betonun iyi yerleĢmesi sağlanmaktadır. Bu çalıĢmada pudra beton K1, normal 

beton K2 olarak belirtilmiĢtir. Pudra ve normal beton karıĢımları Çizelge 1‘de verilmiĢtir.  

 

Çizelge 1. Pudra ve normal beton karıĢımı. 

KarıĢım Adı Malzeme Birim Miktar  

 

 

K1  

Pudra Beton 

Çimento kg 20-30 

Silika Fume kg 5-10 

Agrega 1 kg 5-10 

Agrega 2 kg 18-25 

Filler kg 5-10 

AkıĢkanlaĢtırıcı kg 1-5 

Su kg 5-10 

 

 

K2 

Normal Beton 

Çimento kg 15-25 

Mıcır 1 kg 10-15 

Mıcır 2 kg 10-15 

Dolamit gr 10-15 

Siyah Ġlaç gr 150-300 

Sun X gr 250-300 

Su kg 5-10 

Pudra ve normal beton üretimi ġekil 1'de verilmiĢtir. 
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ġekil 1. Pudra ve normal beton üretimi 

 

2.2. Metot 

Yaya yüzey zemin kaplamalarının kayma potansiyellerinin belirlenmesinde etken olan kayma 

direnci ve dinamik sürtünme katsayısının gibi parametrelerin test edilmesinde kullanılan laboratuvar 

ve mobil ölçekli birçok test cihazı bulunmaktadır. Bu çalıĢmada beton karo taĢlarının kuru ve ıslak 

ortamda kayma potansiyellerinin belirlenmesinde pandül test cihazı kullanılmıĢtır. Beton karo 

taĢlarının kayma dirençlerinin belirlenmesinde TS CEN 16165 EK-C ―Pandül Deney Donanımıyla 

Kayma Direncinin Tayini‖ standardına göre çalıĢan pandül test cihazı kullanılmıĢtır. Bu cihaz, 

kaydırıcı ile deney yüzeyi arasındaki sürtünmeyi ölçmek ve kayma direncine ait standart bir değer 

tayin etmek üzere tasarlanmıĢtır (ġekil 2).  

 

ġekil 2. Pandül test cihazı 

 

Beton karo taĢı numuneleri, laboratuvar ölçümleri için deneyin yapılmasından önce (105  5) C 

sıcaklıkta kurutulur. Pandül cihazında ibre baĢlangıç konumuna getirilir. Yüzeye yapılan iĢlemler 

cihazın serbest bırakma düğmesine bastırılarak pandül kolunun serbest olarak hareketi sağlanır ve 

kaydırıcının deney yüzeyine yeniden temas etmesinden önce geri dönüĢ hareketinde tutulur. 

Skalada okunan değer kaydedilir. HazırlanmıĢ mekanizmayla kaydırıcı ve yüzeyin temasını 

sağlayacak Ģekilde, kol ve ibre yeniden baĢlangıç konumuna getirilir. Aralarında üç birimden daha 

fazla bir farkın olmadığı art arda beĢ okuma (C skalası üzerinde) alınacak Ģekilde aynı iĢlemler 

tekrar edilmiĢtir. Laboratuvar ölçümleri için numune, 180 döndürüldükten sonra yeniden 

yerleĢtirilir ve bütün iĢlemler kontrol edilerek tekrarlanmıĢtır. Islak ortamda test iĢlemlerine 
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baĢlamadan önce (20  5) C sıcaklıktaki su içerisinde en az 2 saat süreyle bekletilir. Pandülün her 

kaymasından önce deney yüzeyi ve kaydırıcı, (20  5) C sıcaklıktaki damıtık veya deiyonize su ile 

devamlı olarak ıslatılır. Yüzey üzerinde hareket eden deney cihazının baĢlığı yukarı kaldırılır ve 

sıfır hata için serbest kayma kontrol edilir. Laboratuar ölçümleri için numune, 180 döndürüldükten 

sonra yeniden yerleĢtirilir ve bütün iĢlemler tekrar kontrol edilerek tekrarlanır. Her bir numune veya 

her bir deney alanı için kuru ve yaĢ Ģartlarının her ikisinden ve zıt doğrultularda ölçülmüĢ altılı grup 

halindeki okuma değerlerinin ortalaması hesaplanır.  

 

Pandül test iĢleminden elde edilen kayma direnci değerlerinin kayma potansiyeline göre 

sınıflamasında Çizelge 2'de dikkate alınmaktadır. 

 

Çizelge 2. Pandül deney metoduna göre kayma potansiyelinin sınıflandırması 

Sınıflama 
Pandül Değeri 

(PTV) 

Kayma 

Potansiyeli 

P5 > 54 Çok DüĢük 

P4 45-54 DüĢük 

P3 35-44 Orta 

P2 25-34 Yüksek 

P1 12-24 Yüksek 

P0 <12 Çok Yüksek 

 

Pandül deneyleri, karo taĢlarının zemin kaplamalarında çokça tercih edilen (30,5x30,5x3cm) plaka 

boyutunda, iki farklı ortamda (ıslak-kuru), altı farklı pozisyonda ve dört adet nihai örnek üzerinde 

yapılmıĢtır. ÇalıĢmada iki desenli bir adet ise desensi beton karo taĢı üzerinde ölçümler yapılmıĢtır. 

Beton karo taĢlarının desenleri ġekil 3‘de verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 3. Beton karo taĢı desenleri 
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3. Bulgular ve Değerlendirmeler 

3.1. Beton Karo TaĢlarının Kuru Ortamda Kayma Direncinin Belirlenmesi 

 

Kuru ortamda iki karıĢımda ve üç farklı desenlerde elde edilen kayma direnci değerlerinin aritmetik 

ortalaması alınarak Çizelge 3‘de verilmiĢtir.  Kuru ortamda her iki karıĢımda da A desenin de 

kayma direnci değerleri düĢük buna karĢılık kayma potansiyelleri yüksek çıkmıĢtır. B ve C 

desenlerinde ise yüksek kayma direnci değerleri ve buna paralel olarak ta düĢük kayma potansiyeli 

elde edilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.  Beton karo taĢların kuru ortamda kayma direnci değerleri 

KarıĢım Desen PTV 1 PTV 2 PTV 3 PTV 4 PTV 5 PTV 6 
PTV 

Ort. 

K1 

A1 30 30 31 31 29 30 30 

A2 29 29 32 31 30 32 31 

A3 33 32 33 32 31 33 32 

A4 33 32 33 31 30 32 32 

 Ortalama  31 

B1 49 50 50 50 49 48 49 

B2 49 51 52 50 50 51 51 

B3 50 50 47 45 46 46 47 

B4 50 48 49 49 50 48 49 

 Ortalama 49 

C1 48 47 48 46 51 50 48 

C2 46 47 48 48 49 49 48 

C3 45 46 48 49 50 50 48 

C4 46 48 48 45 50 50 48 

 Ortalama  48 

K2 

A1 33 31 30 30 31 31 31 

A2 30 30 31 30 32 33 31 

A3 31 32 32 35 30 30 32 

A4 30 31 30 30 30 31 30 

Ortalama  31 

B1 47 49 50 52 50 51 50 

B2 49 50 52 51 52 50 51 

B3 48 49 50 51 52 49 50 

B4 50 51 51 50 49 50 50 

 Ortalama  50 

C1 48 49 48 49 50 51 49 

C2 49 50 50 46 47 47 48 

C3 48 49 46 46 47 46 47 

C4 45 46 47 46 47 48 47 

 Ortalama  48 
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3.2. Beton Karo TaĢlarının Islak Ortamda Kayma Direncinin Belirlenmesi 

 

Islak ortamda iki karıĢımda ve üç farklı desenlerde elde edilen kayma direnci değerlerinin aritmetik 

ortalaması alınarak Çizelge 4‘de verilmiĢtir. Kuru ortamda olduğu gibi, ıslak ortamda da B, C 

desenlerinde yüksek kayma direnci değerleri elde edilmiĢ ve bunun paralelinde kayma 

potansiyellerinin düĢük olduğu görülmektedir. Burada beklendiği gibi ıslak ortamda iki karıĢımda 

da A desenine sahip karo taĢında kaya direnci değerinin çok düĢük buna karĢılıkta kayma 

potansiyelinin yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Buna karĢılık her iki karıĢımda da ıslak ortamda B ve 

C desenlerinde düĢük kayma potansiyeli elde edilmiĢtir. 

 

Çizelge 4.  Beton karo taĢların ıslak ortamda kayma direnci değerleri 

KarıĢım Desen PTV 1 PTV 2 PTV 3 PTV 4 PTV 5 PTV 6 
PTV 

Ort. 

K1 

A1 28 29 30 28 30 27 29 

A2 27 28 29 28 28 28 28 

A3 27 28 29 28 29 29 28 

A4 28 29 30 28 29 29 29 

 Ortalama  28 

B1 52 52 49 46 48 48 49 

B2 51 51 49 47 48 48 49 

B3 50 50 49 48 48 48 49 

B4 52 52 48 44 46 50 49 

 Ortalama 49 

C1 54 50 49 51 46 46 49 

C2 54 55 53 53 44 44 51 

C3 50 50 46 46 46 46 47 

C4 52 51 50 44 44 46 48 

 Ortalama  49 

K2 

A1 30 29 28 27 29 30 29 

A2 30 29 28 27 27 29 28 

A3 29 28 27 29 30 28 29 

A4 30 31 31 27 27 29 29 

Ortalama  29 

B1 47 49 48 46 45 46 47 

B2 47 48 49 46 46 46 47 

B3 45 46 46 47 48 48 47 

B4 46 47 45 45 46 47 46 

 Ortalama  47 

C1 50 49 48 47 47 46 48 

C2 49 51 50 50 48 48 49 

C3 48 50 47 47 47 46 48 

C4 50 51 49 48 46 47 49 

 Ortalama  48 
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3.3. Beton Karo TaĢlarının Kuru Ve Islak Ortamda Kayma Potansiyeli Sınıflandırılması 

 

ÇalıĢmada farklı iki karıĢımda ve farklı üç desen üzerinde kuru ve ıslak ortamda yapılan kayma 

direnci ölçümlerinde elde edilen verilerin aritmetik ortalaması alınarak güvenlik sınıflaması 

yapılmıĢ ve Çizelge 8‘deverilmiĢtir. 

 

Çizelge 8. Beton karo taĢlarının kuru ve ıslak ortamda kayma potansiyellerinin sınıflaması 

KarıĢım Ortam  Desen 
PTV 

Ort. 
Kayma Potansiyeli 

K1 

Kuru 

A 32 Yüksek 

B 49 DüĢük 

C 48 DüĢük 

Islak 

A 28 Yüksek 

B 49 DüĢük 

C 49 DüĢük 

K2 

Kuru 

A 32 Yüksek 

B 46 DüĢük 

C 48 DüĢük 

Islak 

A 29 Yüksek 

B 47 DüĢük 

C 48 DüĢük 

 

Genel olarak bakıldığında beton karo taĢında sadece A deseninde (yüzeyi desensiz)  elde edilen 

kayma direnci değerlerinin her iki karıĢımda da düĢük ve buna karĢın kayma potansiyellerinin 

yüksek olduğu görülmektedir. Buna karĢın diğer B ve C desenlerinde yüzeyin özelliklerinden dolayı 

kayma direnci değerleri yüksek ve buna karĢın kayma potansiyellerinin ise düĢük olduğu 

görülmektedir. Burada desenli yüzeylerin ayakkabı tabanı ile yüzey arasında sürtünme katsayısını 

artırdığı ve bunun paralelinde ise kayma direnci değerlerinin düĢük çıkmasına neden olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

 

4. Sonuçlar 

 

Beton karo taĢlarının hazırlanmasında iki farklı beton karıĢımı (pudra ve normal) üzerinde durulmuĢ 

ve bu betonlar kullanılarak üç farklı desen üzerinde ölçümler yapılmıĢtır. Beton karo taĢlarının 

kayma direnci ölçümleri TS EN 14231 standardına göre çalıĢan pandül test cihazı kullanılarak 

kayma dirençleri bulunmuĢtur. Elde edilen verilere göre güvenlik sınıflaması yapılmıĢtır. 

KarĢılaĢtırma yapma ve desenlerin kayma dirençlerini nasıl etkilediklerini görmek adına A karo taĢı 

düz desen olarak imal edilmiĢtir. Beton karıĢımların genel olarak, desenleri ve kaymazlık 

özelliklerini etkilemediği görülmektedir. Fakat günümüz beton karıĢımlarında kullanılan bazı katkı 

maddelerinin zemin kaplaması olarak yapılan malzemelerde kayma direncini düĢürdüğü 

görülmektedir.  
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Genel olarak bakıldığında kuru ve ıslak ortamda yüzeyi desensiz olan Abeton karo taĢında kayma 

direnci değerlerinin düĢük buna karĢı kayma potansiyellerinin yüksek çıktığı görülmüĢtür. Bu 

nedenle yaya yüzey kaplamalarında kullanılacak beton karo taĢlarının desensiz yüzey iĢleminde 

karo taĢı kullanılmaması önerilmektedir. Bunun yanı sıra yüzeyi desenli olan B ve C örneklerinde 

ise yüzey desenlerinin kayma direncini kuru ve ıslak ortamda önemli derecede etkilediği 

görülmektedir. Bu yüzeylerde ise kayma potansiyellerinin yüksek güvenlik sınıflamasında olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle yüzeyi iĢlem görmüĢ beton karo taĢlarının yaya yüzey zemin kaplaması 

olarak dıĢ mekanlarda kullanılması önerilmektedir. 

Kaynaklar 

CoĢkun, G., 2013. Karbonat Kökenli Bazı Doğal TaĢlarda Yüzey ĠĢleme Tekniklerinin ve 

Pürüzlülüğün Kayma Direncine Etkileri‖, Doktora Tezi., EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi,Fen 

Bilimleri Enstitüsü, 293,2013. 

Grönqvist, R., 1995; ―Mechanisms of friction and assessment of slip resistance of new and used 

footwear sales on contaminated metals‖, Ergonomics, 38, 224–41.  

Rowland FJ, Jones C, Manning DP (1996) Surface roughness of footwear soling materials: 

Relevance to slip resistance. Journal of Testing and Evaluation, 24 (6), 368–376. http://dx.doi.org/ 

10.1520/JTE11459J. 

Kim, I.J., 1996; ―Microscopic investigation to analyze the slip resistance of shoes‖, Proceedings of 

the Fourth Pan Pacific Conference on Occupational Ergonomics, November. Taiwan, ROC, 68–73.  

Chang, W.R., 1999; ―The effect of surface roughness on the measurement of slip resistance‖, 

International Journal of Industrial Ergonomics, 24, 299–313.  

Manning, D.P., Jones, C., Rowland ,F.J., Roff, M., 1998; ―The surface roughness of a rubber soling 

material determines the coefficient of friction on water-lubricated surfaces‖, Journal of Safety 

Research, 29, 275–283.  

Kim, I.J., 2001; ―Microscopic observations of the progressive wear on shoe surfaces that affect the 

slip resistance characteristics‖, International Journal of Industrial Ergonomics, 28, 17-29.  

Adams, N., 1997; ―Slips and Falls-Some Arguments About Measuring Coefficients of Friction 

(COF)‖, Ergonomics [2] Bowman, R., 2003; ―Slip Resistance Ignorance: A Recipe for Costly 

Falls‖, www.infotile.com/tiletoday/issues/pdf/40article.pdf.  

SarııĢık A, AkdaĢ H, SarııĢık G, ÇoĢkun G (2011) Slip Safety Analysis of Differently Surface 

Processed Dimension Marbles. Journal of Testing and Evaluation, Vol. 39, No. 5.  

SarııĢık A, SarııĢık G, AkdaĢ H (2012) Slip Analysis of Surface Processed Limestones, Proceedings 

of the Institution of Civil Engineers - Construction Materials, Volume: 165, Issue: 5, 279 –296.  

Chang WR, Matz S (2001) The slip resistance of common footwear materials measured with two 

slipmeters. Applied Ergonomics 32(6): 540–558.  

Grönqvist R, Hirvonen M, Tohv A (1999) Evaluation of three portable floor slipperiness testers. 

International Journal of Industrial Ergonomics 25, 85–95.  

Leclercq S (1999) The prevention of slipping accidents: a review and discussion of work related to 

the methodology of measuring slip resistance. Safety Science, 31, 95–125.  

Powers CM, Kulig K, Flynn J, Brault JR (1999) Repeatability and bias of two walkway safety 

tribometers. Journal of Testing and Evaluation 27(6): 368–374.  

TS EN 14231 (2004) ―Natural Stone Test Methods-Determination of the Slip Resistance by Means 

of the Pendulum Tester,‖ Turkish Standards Institute, p.13. 

http://www.icevirtuallibrary.com/content/issue/coma/165/5;jsessionid=118buijwvhsf8.x-telford-live-01


 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1356 

BAZI BRĠYOFĠT TÜRLERĠNĠN GLUTATYON ĠÇERĠKLERĠ 
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ÖZET 

Hücre içinde bir tripeptit (glutamik asit, sistein glisin) olarak sentezlenen Glutatyon, NADPH‘ı 

kullanarak hücrelere indirgeyici güç sağlamaktadır.  Bu sayede, hücrenin okside-redüksiyon 

dengesinde önemli bir rol oynamaktadır. Glutatyon hücreden toksik metabolitleri uzaklaĢtırır ve 

indirgenmiĢ formu sayesinde hücrelerdeki (-SH) sülfhidril grubunun devamlılığını sağlamaktadır.  

Hücrede esas olarak indirgenmiĢ formda (GSH) bulunmaktadır. Reaktif oksijen türlerinin kimyasal 

veya metabolik oluĢumuna yol açan hücre içi, hücre dıĢı koĢullar oksidatif stres olarak adlandırılır. 

Oksidatif stres ve antioksidan kapasite arasındaki denge organ veya organ sistemlerinin oksidatif 

strese olan duyarlılıklarını belirlemektedir. Endojen ve eksojen stresten kaynaklanan serbest 

radikaller çeĢitli hastalıklarda, ilaç toksisitesinde ve viral enfeksiyonda belirgin bir rol 

oynamaktadır. GSH, vitamin E, vitamin C gibi antioksidan vitaminler ve antioksidan enzimler 

oksidatif hasara karĢı hücreleri korumada önemli rol oynamaktadır. Glutatyonun; Redükte glutatyon 

(GSH) ve Okside glutatyon (GSSG) olmak üzere birbirine dönüĢümlü iki formu vardır. Hücre 

içinde serbest radikallerin detoksifikasyonunun sürdürülmesi için okside glutatyonun redükte 

formuna geri dönüĢmesi gerekir. BiyoçeĢitliliğin önemli bir parçasını oluĢturan briyofitler, 

antioksadan kapasiteleri nedeniyle araĢtırmalarda yoğun ilgi görmektedir. Glutatyon, bitkilerde 

oksidatif strese karĢı rolü olan en önemli metabolitlerden birisidir. Türkiye‘deki briyofitlerin GSH 

ve GSSH içerikleri ile ilgili sınırlı sayıda çalıĢma bulunmaktadır. Bu bağlamda Homalothecium 

sericeum (Hedw.) Schimp. ve  Sanionia uncinata (Hedw.) bitki türlerinin GSH ve GSSH 

içeriklerinin araĢtırılması oldukça önemlidir. Bu amaç doğrultusunda gerçekleĢtirilen çalıĢma ile 

Homalothecium sericeum ve  Sanionia uncinata bitki türlerinin GSH ve GSSH içerikleri 

belirlenmiĢtir. Sonuçlarımız Briyofit türlerinin Glutatyon açısından iyi bir kaynak olduğunu 

göstermiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Glutatyon, Oksidatif stress, Antioksidan, Serbest Radikaller,  Briyofit 

GiriĢ 

Serbest radikaller, hücrelerde endojen ve eksojen kaynaklı faktörlere bağlı olarak meydana gelir [1]. 

Serbest radikaller savunma sisteminin koruyucu etkisini aĢacak Ģekilde fazla oluĢmaları sonucu, 

metabolizma da zararlı etkiler meydana getirebilmektedir [2].   

Antioksidanlar ortamda, okside edilebilen bir maddeye göre daha az miktarda bulunmalarına 

rağmen, o maddenin oksidasyonunu önleyen veya geciktiren madde olarak tanımlanabilir. 

Antioksidanların rolü, kimyasal reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan serbest radikallerin hasarını 

önlemektir [3].  OluĢan bu serbest radikaller ile antioksidan sistemler arasında bir dengesizlik 

oluĢursa, bu dengesizlikten kaynaklanan oksidatif stres, lipitler, proteinler ve nükleik asitler dahil 

olmak üzere geniĢ kapsamlı bir alanda, moleküler hasarlara yol açarlar. Bu hasarlar, baĢta lipidlerde 

kısa zincirli aldehitler, hidroksitler ve hidroperoksitler oluĢtururken, aminoasitlerin ve 

nükleotidlerin modifikasyonuna neden olarak hücrelerin disfonksiyonlarına da sebebiyet 

vermektedir. Bu hasarları önleyen antioksidan koruyucu sistemlerden bazıları; antioksidan enzimler 

(katalaz, glutatyon peroksidaz, glutatyon redüktaz, süperoksit dismutaz vb.), zincir bozan 

antioksidanlar (vitamin C, vitamin E, vitamin A, β-karoten, albümin, ürik asit vd.) ve flavonoidler 

(meyve, sebze ve cayda bulunan antioksidanlar gibi) sayılabilir  [4-5]. 

Hücre içi bir antioksidan olan glutatyon, çok önemli bir antioksidan olmasının yanında 

ksenobiyotiklerin detoksifikasyonunda da görev alır. Glutatyon ve glutatyon peroksidazın yeterli 

aktivitelere sahip olmaları durumunda, bu hücrelerin ksenobiyotiklere ve oluĢabilecek olası serbest 
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radikallere karĢı dirençleri artmaktadır. Glutatyon antioksidan aktivitesini ortamdaki mevcut serbest 

radikallerle birleĢip hücrenin oksidatif hasarını engelleyerek gösterirken diğer taraftan ise 

proteinlerdeki sülfidril gruplarını redükte halde tutarak, protein ve enzimlerde oluĢabilecek 

inaktivasyonu engelleyerek göstermektedir [2]. 

Glutatyonun; Redükte glutatyon (GSH) ve Okside glutatyon (GSSG) olmak üzere birbirine 

dönüĢümlü iki formu vardır.  Glutatyon peroksidaz enzimi tarafından katalizlenen reaksiyonla GSH 

hidrojen peroksit veya lipit peroksitlerle reaksiyona girerek bu moleküllerin detoksifikasyonunda 

yer alırken kendisi baĢka bir glutatyon molekülüyle disülfit köprüsü oluĢturarak GSSG formuna 

dönüĢür. Hücre içinde serbest radikallerin detoksifikasyonunun sürdürülmesi için okside 

glutatyonun redükte formuna geri dönüĢmesi gerekir. NADPH‘ın kullanıldığı bir reaksiyonla 

glutatyon redüktaz enzimi ile GSH formuna çevrilir [2-6]. 

 

Bryofitler, kuzey ve güney yamaçlarda, hem ılıman hem de tropikal bölgelerin çok nemli 

iklimlerinde vejetasyonun önemli bir parçasını oluĢturur. Orman ekosisteminde toprak üzerinde halı 

Ģeklinde parlak ve yeĢil renkte, geniĢ turbalık alanlarda tümsekler ve çukurlar içinde, yeĢil, 

kahverengi ve kırmızı renklerde bulunur. Bununla birlikte doğada taĢ üzeri, kaya üzeri, tamamen su 

içerisinde ve su içerisindeki kaya üzerlerinde bulunabildiği gibi, ölü ve canlı ağaçların gövdeleri ve 

dallarında, yarı saprofit olarak çürümekte olan organik maddeler üzerinde ve nemin çok az olduğu 

kurak alanlarda da yaĢayabilir [7]. 

Ülkemizde briyofitler ile ilgili olan çalıĢmalar genellikle briyofloristik amaçlı olup GSH ve GSSG 

içerikleri ile ilgili az sayıda çalıĢma mevcuttur. Yapılan bu çalıĢma ile Glutatyon kapasiteleri 

belirlenerek, bu konuda ileride yapılacak diğer çalıĢmalara temel oluĢturulması amaçlanmıĢtır. 

Materyal ve Metod 

Materyal 

AraĢtırma materyalleri Homalothecium sericeum ve  Sanionia uncinata bitki türleri Örümcek 

Ormanları (GümüĢhane-Kürtün)‘den toplanmıĢtır. (ġekil 1,2) 

 

ġekil 1. Homalothecium sericeum‘un doğal ortamdaki görünüĢü. 
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ġekil 2. Sanionia uncinata‘nın doğal ortamdaki görünüĢü. 

 

Metod 

Materyallerdeki GSH ve GSSG miktarlarının tayini için; karayosunu bitki örneklerinden 0,5 gram 

tartılarak polietilen tüplere alındı. Her bir tüp üzerine 1 mL 0,5 M HClO4 ilave edilerek karıĢtırıldı. 

Daha sonra bu örneklere 4 mL saf su ilave edilerek tekrar karıĢtırıldı ve 4500 rpm de 10 dakika 

santrifüj edildi. Örneklerdeki GSH ve GSSG miktarlarını belirlemek için santrifüjlenen süzüntünün 

üst kısmından 20 µL alınarak HPLC‘ye enjekte edildi. HPLC‘de NUCLEODUR 100-5 C-8 kolonu 

ve hareketli faz olarak da çözücüsü % 0,1 H3PO4 olan 50 mM‘lık NaClO4 çözeltisi kullanıldı. 

Hareketli fazın akıĢ hızı: 0,6 mL/dk ayarlanarak 215 nm‘de GSH ve GSSG tayin edildi [8]. 

Numune analizleri CE 1100 Series Merck Hitachi UV Detector L-4000 tipi HPLC cihazıyla 

yapılmıĢtır. Analizlerde bidistile su kullanılmıĢtır. Numune miktarlarının hesaplamalarında GSH ve 

GSSG standart grafiklerinden faydalanılmıĢtır. Analizler üç farklı örnek üzerinden paralel 

yürütülmüĢ ve verilerin aritmetik ortalaması ile standart sapması hesaplanmıĢtır. 

Sonuç  

Homalothecium sericeum ve Sanionia uncinata örneklerindeki GSH ve GSSG miktarları HPLC 

cihazıyla ölçülüp, elde edilen sonuçlar Tablo 1‘ de gösterilmiĢtir.  

Tablo1. Homalothecium sericeum ve  Sanionia uncinata taksonlarının glutatyon miktarları 

   Materyalin adı          GSH (μg/g)    GSSG (μg/g) 

Homalothecium sericeum         93.70 ± 5.71   37.08 ± 2.49  

Syntrichia montana          76.04 ± 4.74                25.48 ± 2.32  

 

Bitkilerle tedavi yöntemi insanlık tarihi kadar eskidir ve tarih boyunca nesillerden nesillere aktarılan 

deneyim ve tedavi yöntemlerinden oluĢturmaktadır [9]. Briyofitler en eski kara bitkilerindendir. 

Briyofitlerin savunma mekanizmalarında antimikrobiyal aktivite özelliği olan ve sekonder 

metabolitler denilen kimyasal bariyerler rol oynamaktadır. Yapılan araĢtırmalarda; Atrichum, 

Dicranum, Mnium, Polytrichum ve Sphagnum gibi bazı yapraklı karayosunu cinslerinin 

antimikrobiyal aktiviteye sahip oldukları bildirilmiĢtir. Bazı briyofit türlerinin ise antibakteriyel, 

antifungal, antiviral aktiviteleri de bilinmektedir [10-11-12-13]. Yapraklı karayosunlarının 

içeriklerinde antimikrobiyal etkiye neden olan aromatik bileĢikler, terpenoitler ve yağ asitleri 

bulunduğu bildirilmiĢtir. Disk difüzyon yöntemi kullanılarak bazı karayosunu türlerinin etanol ve 

metanol ekstrelerinin Salmonella, Escherichia coli, Pseudomanas aureginosa, Staphylococcus 
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aureus, Bacillus cereus, Candida albicans ve Saccharomyces cerevisiae mikroorganizmalarına karĢı 

antimikrobiyal aktiviteleri olduğu da görülmüĢtür [14]. 

Bu çalıĢmada Homalothecium sericeum ve Sanionia uncinata türlerinin  Glutatyon miktarları HPLC 

cihazı ile ölçülmüĢtür. Sırasıyla GSH ve GSSG miktarlarının 93.70 ± 5.71 µg/g, 37.08 ± 2.49 µg/g 

ile 76.04 ± 4.74 µg/g, 25.48 ± 2.32 µg/g olduğu belirlenmiĢtir (Tablo 1). Sonuç olarak; 

Homalothecium sericeum ve Sanionia uncinata türlerinin glutatyon miktarları bakımından zengin 

özellikte bitkiler oldukları söylenebilir. 
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ABSTRACT 

Glufosinate and imazamox are the most widely used synthetic insect pesticides. The widespread use 

of these pesticides has led to more research into the possible effects of reproductive toxic activities. 

Therefore, this study was conducted to evaluate and compare the acute effects of glufosinate and 

imazamox on the testis, the main organ of male reproduction. We studied the acute toxicity of an 

imazamox and glufosinate based herbicide at 7, 14 and 21 mg/kg bw/day imazamox and glufosinate 

equivalent dose on the testes tissue in Sprague Dawley rats. Rats were injected with 3 different 

doses of glufosinate and imazamox and the animals were sacrificed after 48 hours. Rats were 

decapitated rapidly under deep anesthesia and the testes were fixed in 10% formaldehyde and 

hematoxylin and eosin (HE) used stain in histopathology. According to our results, there was a 

difference between the control group and imazamox and glufosinate groups. The testis of control 

rats had a normal histological appearance whereas necrotic and degenerative lesions and decrease in 

spermatocytes, spermatids were detected in the 7 and 21 mg/kg bw/day groups. It was observed that 

treated with imazamox 21 mg/kg bw/day was seen higher pathological changes than the glufosinate 

group. Our data shows that commercial formulations of imazamox and glufosinate containing 

various co-formulants can have testicular toxic effects.    

Keywords: glufosinate, imazamox, histopathology, testes 

1.Introduction 

Testicular toxicity due to pesticides often used in agriculture to kill harmful insects such as 

organophosphates is a serious concern [1]. Studies reported that  pesticides such as dimethoate [2], 

phorate [3], phosphamidon [4], diazinon [5], malathion [6] and methyl parathion [7, 8] cause 

degenerative effects on the testicular functions in experimental animals. 

Imazamox is a member of the imidazolinone class of chemicals including imazapic, imazapyr, 

imazethapyr, imazamethabenz and imazaquinine [9, 10]. Glufosinate is a salt of 2-amino-4-

(hydroxymethylphosphinyl)-butanoic acid [11]. Because of the increasing number of resistant 

weeds, alternate herbicide-resistant crops and herbicides with different modes of action are required 

to protect crop yield [12]. They are the most important pesticides and has a wide diversity of uses in 

agriculture. 

According to the world health organization (WHO) and United States Environmental Protection 

Agency this compound is categorized as a ―Class III, slightly hazardous‖ for Glufosinate, ―Class III, 

IV, slightly-to-moderately hazardous‘‘ for Imazamox for acute term toxication[13, 14] KEMI stated 

that glufosinate is toxic to reproduction and possible risk of impaired fertility[15]. 

In the present study to investigate the effects of an glufosinate and imazamox-based herbicide on 

testes tissues on rats. Testes tissues were assessed by organ histology. We found clear evidence of 

testis structure damage at high dose tested, In 7, 14 and 21 mg/kg bw/day imazamox-based 

herbicide groups, reduced germ cells, spermatocytes, spermatids and desquamations were observed. 
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2. Material-Method 

Animal preparation and experimental design:  This study was conducted at the Medical 

Experimental Research Center in Ataturk University (Erzurum, Turkey). The ethical committee of 

Ataturk University approved the study protocol (42190979-01—02/2411). 35 adult male Sprague-

Dawley rats (8-12 weeks old, 250-300 g, DAYTAM, Erzurum, Turkey) were used in the present 

study, and rats divided 7 groups that each group has five rats; group 1 (control), group 2 

(Glufosinate 40%), group 3 (Glufosinate 80% ), group 4 (Glufosinate 120%,), group 5 (Imazamox 

40%), group 6 (Imazamox 80%), group 7 (Imazamox 120%). The rats were decapitated in terms of 

48 hours after undergoing sevoflurane anesthesia then testes were isolated and put formaldehite. 

Histopathological analyses: For this purpose, testes tissue were fixed in 10% formalin. After 48 h 

of fixation, the tissue samples were dehydrated, cleared, and embedded in paraffin. Paraffin blocks 

were cut into 5 μm thick using a Leica RM2125RT microtome (Leica Microsystems, Wetzlar, 

Germany) and stained in Hematoxylin and Eosin. The stained specimens were examined under a 

light microscope (Nikon eclipse i50, Tokyo, Japan) and photo images were taken for 

histopathological evaluation. Johnsen testis biopsy score was used for histopathological evaluation. 

Presence of spermatozoa scores 10, 9 or 8; spermatids (and no further) 7 or 6; spermatocytes (and 

no further) 5 or 4; only spermatogonia 3, only Sertoli cells 2 and no cells 1. 

Toxic agent: An Imazamox-based herbicide (Intervix® Pro) was purchased from BASF company 

(Turkey) and contained 40 g/L of imazamox (5-(methoxymethyl)-2-(4-methyl-5-oxo-4-propan-2-yl-

1H-imidazol-2-yl)pyridine-3-carboxylic acid). Glufosinate-based herbicide was purchased from 

Agrobest LTD, Turkey and contained pure glufosinate (CAS Number: 51276-47-2, Product code: 

FP16278) was used in the experiments. 

Statistical analysis: For histopathological analysis, differences in measured parameters between 

the groups were analyzed with a nonparametric test (Kruskal–Wallis). Dual comparisons between 

groups exhibiting significant values were evaluated with the Mann–Whitney U-test (P <0.05).     

3. Results and Discussion 

In the present study, we investigated the glufosinate and imazamox-based herbicide toxicity on the 

testes. The results of the histopathological examination of the testes tissues are presented in Figure 1 

and 2, Table 1 and 2. Our data show a statistically significant difference between the control group 

and the groups that received the all dose of glufosinate and imazamox-based herbicide 36 mg/kg for 

48 and 72 hours (Fig. 1 and Fig. 2, Table 1 and Table 2; P <0.05). There was a significant 

difference between 7 and 21 mg/kg bw/day glufosinate-based herbicide group while no significant 

difference were between 7, 14 and 21 mg/kg bw/day groups (Table 1, P<0.05). While there was a 

significant difference between 7 and 21 mg/kg bw/day imazamox-based herbicide group, there was 

no difference between 14 mg/kg bw/day group (Table 2, P<0.05).  

Histopathologically, both control groups had normal histological appearance (Fig 1a, Fig 2a).  

The decrease in germ cells was observed in the glufosinate-based herbicide treated with 7, 14 and 

21 mg/kg bw/day groups. Spermatocytes, spermatids decreased in number and degenerative 

changes were found (Fig1 a, b, c, d). In 7, 14 and 21 mg/kg bw/day imazamox-based herbicide 

groups, reduced germ cells, spermatocytes, spermatids and desquamations were observed (Fig. 2 

b,c,d). It was observed that the pathological changes were higher in the 21 mg/kg bw/day 

imazamox-based herbicide group than glufosinate-based herbicide group (Fig 1d, Fig 2. d). 

4. Discussion 

Testicular degeneration is a common cause of subfertility and infertility. Testicular degeneration 

(TD) can be defined as a process that occurs as a result of a deterioration in the structure of the 

testis or testicular function[16]. In some cases, TD is occured as  secondary  after  testicular trauma, 
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exposure to heat, cold, radiation, toxins or ischemia, some nutritional deficiencies, exogenous 

androgens, infection, autoimmune disease, sperm outflow obstructions and neoplasia[17-19]. One 

of the causes of testicular degeneration is pesticides. Joshi et al reported that chlorpyrifos lead toxic/ 

suppressive effects on testicular function and causes to infertility in rats[1], while 

Latchoumycandane et al shown that the adverse effect of methoxychlor on the male reproduction 

system [20]. In men with no history of infertility of environmental chemicals, the mean sperm count 

has decreased significantly from 113 × 10
6
/mL to 66 × 10

6
/mL [21, 22]. These are called endocrine 

disrupters and are known to have an effect on the reproductive potential [23]. Due to the persistence 

of these substances, soil and water are at risk of for human and wildlife [24]. In our experiment, the 

exposure of glufosinate and imazamox-based herbiside (7-21mg/kg bw/day, for 48h) reduced germ 

cells, spermatocytes, spermatids and desquamations were observed. These results agree with the 

well-known toxic effects of the herbicides tested. Recently, we have demonstrated that glufosinate-

based herbicide has the most toxic effect on the testis degeneration than the imazamox-based 

herbicide.  Further studies are necessary whether these acute herbicides toxicity effect on infertility 

or not. 

5. Conclusion 

This present study insights into the toxicity of imazamox and glufosinate based herbicide induced 

degeneration in testis and its toxicity in spermatocytes and spermatids. The present evidence shows 

a decrease in spermatocytes and spermatid numbers. Thus, our study has demonstrated toxic effects 

of an imazamox and glufosinate herbicide formulation, which is widely used in agriculture and 

suggest that this pesticide should be used with caution. 

 

Figure legends: 

Table 1. Dose-dependent changes in testis of rats exposed to glufosinate-based herbicide 

 

Table 2. Dose-dependent changes in testis of rats exposed to imazamox-based herbicide 

 

Figure 1. The effect of Imazamox on acut toxicity induced alterations in rat testis tissues. a) Normal 

spermatogenesis in control group b) 21 mg/kg bw/day glufosinate-based herbicide group, reduced 

number and degeneration in primary spermatocytes (thin arrow) and spermatids (thick arrow). c) 14 

mg/kg bw/day glufosinate-based herbicide group, reduced number of primary spermatocytes and 

spermatids (arrow). d) 21 mg/kg bw/day glufosinate-based herbicide group, moderate degeneration 

(arrow) and desquamation (arrowhead). HE. 

 

Figure 2. a) Normal spermatogenesis in the control group b) Slight decreased in number of primary 

spermatocytes (arrow) and spermatids (arrowhead) in the 7 mg/kg bw/day imazamox-based 

herbicide group. c) Decreased in number and degeneration of primary spermatocytes (arrow) and 

spermatids (arrowhead) in the 14 mg/kg bw/day imazamox-based herbicide group. d) 21 mg/kg 

bw/day imazamox-based herbicide group, severe degeneration (arrow) and desquamation 

(arrowhead). HE. 
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Table 1 

Groups (Mean±std) 

Control 9.80±0.44
a 

Glufosinate (7 mg/kg) 8.20±1.48
b 

Glufosinate (14 mg/kg) 6.20±2.28
bc 

Glufosinate (21 mg/kg) 5.00±1.58
c 

. 

Table 2 

Groups (Mean±std) 

Control 9.80±0.44
a 

Imazamox (7 mg/kg) 6.40±1.67
d 

Imazamox (14 mg/kg) 6.00±1.58
de 

Imazamox (21 mg/kg) 4.60±0.54
e 
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Fig.1. 
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Fig.2. 
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ABSTRACT 

Neonicotinoids are commonly used pesticides in the world with most of the applications of seed 

dressing and are frequently on the agenda topic due to their harmful effects on honey bees and other 

insect pollinators. These insecticides derived from nicotine and bind strongly to the nicotinic 

acetylcholine receptors in the central nervous system, and cause stimulation of nerve cells, paralysis 

and death. Seven different neonicotinoid including nitromethylene nitenkopram, nitromethylene 

derivative cycloxaprid and cyanoimines (acetamiprid and tialopyrid) compounds are commercially 

available. Recent studies have highlighted the potential dangers of neonicotinoid pesticides 

especially on honey bee colonies. Following these studies, the European Food Safety Authority 

(EFSA) has been commissioned to carry out risk assessments for the use of clothianidin, 

imidacloprid and thiamethoxam, and its effects on bees. These compounds are highly hazardous to 

bees as a result of their use in some floral products. In light of these findings, the European Union 

decided to partial ban on using some of neonicotinoids in May 2013. Most recent studies have 

focused on the effect of neonicotinoids on bees, but limited number of studies indicate that 

neonicotinoids may have negative effects on a wide variety of free living organisms. In the 21st 

century, the benefits and damages of used neonicotinoids in plant pests for both animals and 

humans should be addressed and risk analyzes should be carried out. 

Key words: European Food Safety Authority, neonicotinoids, pesticides 

1. Introduction 

Neonicotinoids are the most commonly used insecticides worldwide and there are very limited data 

on dietary intake and health risk [1]. Neonicotinoid pesticides were first introduced in the 1990s and 

have become the most widely used pesticide class in the world [2, 3]. Neonicotinoids which are 

widely used as insecticides to control crop pests and cat and dog fleas [4]. It has become even more 

important in plant protection (crops, vegetables, fruits), veterinary products, and biocides to 

invertebrate pest control in fish farming.  The discovery of Imidacloprid by Shinzo Kagabu and its 

launch in 1991, then, initiated the era of neonicotinoid class insecticides [5] In 1999, imidacloprid 

was followed by thiamethoxam and clothianidin which is the metabolite of thiamethoxam.[6, 7]  

Nitroimines (imidacloprid, clothianidine, thiamethoxam and dinotefuran) are the leaders among 

seven commercial neonicotinoids, including nitromethylene nitenkopram, nitromethylene derivative 

cycloxaprid and cyanoimines (acetamiprid and tialopyrid). Seven different neonicotinoid 

compounds are commercially available throughout the world[8]. These are imidacloprid and 

thiacloprid, clothianidine, thiamethoxam, acetamiprid, nitenpyram and dinotefuran [9].  

In the nervous system of vertebrates, the binding sites of neonicotinoids to nicotinic acetylcholine 

receptors (nAChR) are different from insects. In general, vertebrates have fewer nicotinic receptors 

with high affinity to neonicotinoids, so that neonicotinoids generally exhibit higher toxicity to 

invertebrates than vertebrates[10, 11]. Neonicotinoids act as nicotinic acetylcholine receptor 

(nAChR) agonists that provide excitatory neurotransmission in the central nervous system and 

neurobehavioral deficits and increased glial fibrillary acidic protein in the motor cortex and 

hippocampus[12-14]. The selectivity of neonicotinoid compounds for insect species than the 

mammalians because this selectivity is mediated by binding on nicotinic acetylcholine receptors 

where the negatively charged nitro- or cyano groups of the neonicotinoid compounds interact with a 

cationic sub-domain in insect nicotinic acetylcholine receptors[4].  
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2. Routes of exposure to neonicotinoids 

Routes of human exposure include ingestion (dietary intake, water consumption, hand-to-mouth 

ingestion from soil/dust), inhalation, dermal and ocular. 

Neonicotinoid pesticides can reach up to flowers, pollen and nectars with systemic ways in different 

periods, even if the first application was made outside the flowering period. In addition, they can 

survive in different plants in soil and in the environment for a long time[15].  

Neonicotinoids will be present in crops, fruits or vegetables that are harvested from plants treated 

with this substance during the growth period when taken by the roots of the plant or seed coating 

and they could not be removed cleaning or washing. They are the most commonly used insecticides 

in agricultural areas and the maximum residual levels in food (MRLs) have been introduced in 

China and the US. The articles that reported the pesticide residues of foods consumed (such as 

fruits, vegetables, or crops) were non-existent until recently[15]. According to the Frenich et al 

study, more than 200 fruit and vegetable samples ( olives, cucumbers, strawberries, tomato, 

eggplants, and peppers and etc.) were analysed in terms of residues of pesticides and imidacloprid 

was the most frequently detected insecticides than the others (acetamiprid, thiacloprid and etc.)[16].  

Most of the data on neonicotinoid residues in fruits and vegetables are reported by the US 

Department of Agriculture Pesticide Data Program (USDA / PDP), while several articles have 

reported neonicotinoid residues in foods, including fruits, vegetables, and teas. The most commonly 

detected neonicotinoid was imidacloprid in these studies, whereas thiamethoxam were found to be 

high in cereals in China and thiolactopy and acetamiprid were found in honey samples in 

Austria[17-22]. Unlike other insecticides, the hydrophilic nature of neonicotinoids can lead the 

significant digestion exposure through contaminated drinking water  by these insecticides. 

However, neonicotinoid residues in drinking water, surface water or groundwater are also rare. 

Research has revealed their presence in water bodies, irrigation canals and wetlands[23]. However, 

people have very limited possibilities of bathing or drinking contaminated water directly. When 

neonicotinoids are applied as seed coating before flowering, approximately 80-98% of the 

neonicotinoids on the seeds will unintentionally fall down the soil[24]. It can be possible exposure 

way for hand-to-mouth ingestion of neonicotinamide contaminated soil especially for children. 

When neonicotinoids administered, they will be taken up by the roots of the plants and then 

distributed to all tissues of the plants, including pollen, then dispersed to the air by the wind or 

pollinators. To consider the risk assessment, it is necessary to know the concentration of 

insecticides or their toxic metabolites in nectar, or to evaluate the inheritance of acute and chronic 

insecticide toxicity in non-target pollinators[25]. They can be inhaled by human and it can be 

absorbed in humid airways and lungs by inhalation of neonicotinamide polluted pollen into the 

air[15]. These pesticides can be caused to increase in asthma prevalence in humans especially in 

farmers[26].  

3. Impacts on pollinators 

Most discussions with the use of neonicotinoids have focused on their effects on bees. 

Neonicotinoids are routinely used to collect oilseed rape, sunflower and corn seeds. These crops are 

important feed sources for both managed honeybees and wild pollinators. Systemically, seed-treated 

plants have small amounts of neonicotinoids in both pollen and nectar. Neonicotinoids are also 

routinely applied as foliar sprays to fruit crops which are visited by wild pollinators. Widespread 

but undesirable use of neonicotinoids as foliar sprays in gardens provides a further route of 

exposure for pollinators. Although there is little evidence of direct mortality in bees, there is strong 

evidence for significant sub-effects. It is known that exposure to subletal doses of neonicotinoids 

reduces the ability to learn and motivate both bees and bumblebee[27-29]. Exposure of 

neonicotinoids has been shown to result in significant sublethal effects and has significant effects on 
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colony success in bees. To understand the extent of these effects, further studies are needed to 

determine the range of neonicotinoid concentrations [30].  

4. Economic benefits of neonicotinoids 

There is many evidences that neonicotinoids can provide effective control of a wide range of insect 

pests[31]. It has been unclear whether the widespread use of neonicotinoids has provided economic 

benefits over alternatives and to what extent. As a result of many changes, such as the yield per 

hectare of almost all field crops, improved crop varieties, the widespread use of artificial fertilizers, 

new agronomic techniques and the development of successive generation pesticides, the use of a 

significant increase in the last 60 years has increased. However, the rate of increase in productivity 

has slowed down, and the yield in the last 20 years in developed countries has been small in some 

products, such as oilseed rape, with the emergence of neonicotinoids[30, 32]. Given their 

widespread use, few studies have compared the effectiveness of neonicotinoids with alternative 

means of pest control. In Brazil, soy pests have been compared with either an integrated pest 

management approach or prophylactic use of insecticides (the latter is mainly based on 

imidacloprid). The yield of herbal crops could not be differentiated in both treatments, but the use 

and cost of pesticides was much lower in an integrated pest management treatment and showed that 

this was the best alternative in this system [31]. In contrast, in Western Australia, application of 

imidacloprid seed dressing to spring wheat is cost-effective compared to not using pest control, but 

provided a significantly higher economic return than alpha-cypermethrin foliar applications which 

were much cheaper [33]. Further studies are needed to determine if the use of neonicotinoids is 

cost-effective and alternatives such as pyrethroid sprays or integrated pest management systems 

offer a more cost-effective approach. Such studies will need to include additional labor and 

implementation costs associated with crop monitoring and sensitive spray applications [30]. 
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Fe-ZSM-5 ZEOLĠTLERĠ YÜZEYĠNDE N-BUTANIN OKSĠDATĠF DEHĠDROJENASYONU 

OXIDATIVE DEHYDROGENATION OF N‐ BUTANE OVER Fe-ZSM-5 ZEOLITES 
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ÖZET 

Fe-ZSM-5 zeolitleri N2O ile propanın oksidatif dehidrojenasyonunda kayda değer aktivite ve 

seçicilik gösterdiğinden, bu çalıĢmada da n-bütanın oksidatif dehidrojenasyonunda N2O ile Fe-

ZSM-5 zeolitleri yüzeyinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu nedenle, değiĢen Si/Al oranlarına (11.5-140) ve 

düĢük demir içeriğine (%∼1.0 (wt.) Fe) sahip zeolit örnekleri, ticari zeolitler (Zeoliyst, Z: 
CBV2314, Si / Al = 11.5, CBV3024E, Si / Al = 15.0; CBV5524G, Si / Al = 25.0; CBV8014, Si / Al 

= 40.0; CBV28014, Si / Al = 140)  kullanılarak katı-hal iyon değiĢimi ile sentezlenmiĢtir ve N2O ile 

n-bütanın oksidatif dehidrojenasyonunda (ODHB) test edilmiĢtir. Örnekler XRD, N2 adsorpsiyonu -

desorpsiyonu, H2-TPR, NH3-TPD ve DR-UV-vis spektroskopisi ile karakterize edilmiĢtir.  

En yüksek baĢlangıç bütan dönüĢümü, % 64, Z80Fe1.0 katalizörünün varlığında gözlenmiĢtir. En 

yüksek baĢlangıç bütadien verimi,% 21, Z80Fe1.0 numunesi üzerinde elde edilmiĢtir ve bununla 

birlikte, düĢük Si/Al oranlarına sahip zeolitlerde zaman ile dönüĢüm ve verim önemli miktarda 

azalmıĢtır. DüĢük Si/Al oranlarına sahip numunelerde, bütadiene ek olarak asetilen, propilen ve 

karbondioksit gözlenmiĢtir. Z23Fe1.0 katalizöründe en yüksek CO2 deriĢimi  % 2-3 aralığında ve en 

yüksek C2H2 deriĢimi % 1.0-7.0 aralığındadır. Katalizör test zamanı ile dönüĢüm azalırken, CO2 

verimi artmıĢtır.  Katalizör iĢletme süresi ile CO2 dönüĢümündeki artıĢ, üretilen bütadien,  asetilen 

ve propilen gibi ürünlerin CO2'e dönüĢümünün sonucu olabilmektedir.  Ayrıca, yüksek Si/Al oranlı 

zeolitlerde (yani Z80Fe1.0 ve Z280Fe1.0).  asetilen, propilen ve karbondioksit düĢük deriĢimlerde 

gözlenmiĢtir Bu, düĢük alüminyum içeriğinde, zeolitlerin düĢük yüzey asitliğinin bir sonucu 

olabilmektedir 

Anahtar kelimeler: Oksidatif dehidrojenasyon, n- bütan, N2O, Fe-ZSM-5. 

ABSTRACT 

In this study, the oxidative dehydrogenation (ODH) of n-butane with nitrous oxide over Fe-ZSM-5 

was performed because the iron containing ZSM-5 zeolites have showed remarkable activity and 

selectivity in the ODH of propane (ODHP) with N2O. Therefore, a series of iron containing zeolites 

with varying Si/Al ratios (11.5–140) and low iron content (∼1.0 wt.% Fe) have been synthesized by 

solid-state ion exchange with commercially available zeolites (Zeoliyst, Z: CBV2314, Si/Al = 11.5; 

CBV3024E, Si/Al = 15.0; CBV5524G, Si/Al = 25.0; CBV8014, Si/Al = 40.0; CBV28014, 

Si/Al = 140) and tested in the oxidative dehydrogenation of n-butane (ODHB) with N2O. The 

samples were characterized by XRD, N2-adsorption-desorption, H2-TPR, NH3-TPD and DR-UV–

vis spectroscopy. 

The highest initial butane conversion, 64 %, was observed over the Z80Fe1.0 sample.  The highest 

initial butadiene yield, 21 %, was obtained over the Z80Fe1.0 sample; however, the conversion and 

yield decreased with time on stream for samples with lower Si/Al ratios.  For the samples with low 

Si/Al ratios, acetylene, propylene and carbon dioxide were observed in addition to butadiene. In all 

cases the predominant by-products were carbon dioxide and propylene with the highest 

concentrations found for Z23Fe1.0 in the range of 2–3% for CO2 and 1–7% C2H2. With time on 

stream, in contrast with the conversion of butane, the yield of CO2 increased. This is likely due to 

the conversion of butadiene or the other by-products such as acetylene, and propylene to CO2 since 

their concentrations decreased with time on stream. These by-products were also observed for the 
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highest Si/Al ratios (i.e. Z80Fe1.0 and Z280Fe1.0), but their concentrations were considerably 

lower due to their lower acidity. 

Keywords: Oxidative dehydrogenation, n-butane, nitrous oxide, Fe-ZSM-5  

1. GĠRĠġ  

N-bütanın oksidatif dehidrojenasyonu (ODH), düĢük maliyetli bütandan yüksek maliyetli büten ve 

bütadien üretmek için ümit vaad eden bir prosestir.  DesteklenmiĢ vanadyum ve molibdenyum oksit 

katalizörleri gibi geleneksel metal oksitler, bütanın ODH‘de katalizör olarak kullanılmaktadır[1,2].  

Metal oksit katalizörleri arasından, V-Mg-O katalizörleri C4 alkenlere yüksek seçimlilik 

göstermektedir [1–5].  Fakat geleneksel metal oksit katalizörleri ODH reaksiyonu esnasında oluĢan 

kok ile önemli miktarda deaktive olmakta ve yan tepkimelerin kontrolü mümkün olamamaktadır.  

Fe-ZSM-5 zeolitleri N2O ile propanın (ODHP) oksidatif dehidrojenasyonunda kayda değer aktivite 

ve seçicilik gösterdiğinden, bu çalıĢmada da n-bütanın ODH‘ı N2O ile Fe-ZSM-5 zeolitleri 

yüzeyinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu nedenle, değiĢen Si/Al oranlarına (11.5-140) ve düĢük demir 

içeriğine (% ∼1.0 (wt.) Fe)  sahip zeolit örnekleri, ticari zeolitler (Zeoliyst, Z: CBV2314, Si / Al = 

11.5, CBV3024E, Si / Al = 15.0; CBV5524G, Si / Al = 25.0; CBV8014, Si / Al = 40.0; CBV28014, 

Si / Al = 140 )  kullanılarak katı-hal iyon değiĢimi ile sentezlenmiĢtir ve N2O ile n-bütanın oksidatif 

dehidrojenasyonunda (ODHB) test edilmiĢtir. Örnekler XRD, N2 adsorpsiyonu -desorpsiyonu, NH3-

TPD, H2-TPR ve DR-UV-vis spektroskopisi ile karakterize edilmiĢtir.  

 

2. DENEYSEL YÖNTEM 

 

2.1. Demir Ġçeren Sentetik Zeolitlerin Sentezi 

 

Kütlece % 1.0 demir içeren zeolit katalizörleri (Fe-MFI)  farklı Si/Al oranlı ticari MFI zeolitlerinin 

NH4 formu kullanılarak katı-hal (solid-state) iyon değiĢim yöntemiyle  hazırlanmıĢtır. Ticari 

zeolitler, NH4-MFI (CBV 2314, Si/Al=11.5; CBV 5524G, Si/Al=25;CBV 28014, SiIAl= 140) 

ZEOLYST-USA firmalarından sağlanmıĢtır.  Zeolit ve FeCl2.4H2O‘in mekanik karıĢımı 1 saat 

süreyle bilyalı değirmende karıĢtırılmıĢtır.  KarıĢım 3 saat süreyle 550 
o
C‘e kadar ısıtılmıĢ ve 6 saat 

bu sıcaklıkta hava atmosferinde tutulmuĢtur. Sonra, ürün oda sıcaklığına soğutulmuĢ ve de iyonize 

suyla yıkanmıĢ ve 120 
o
C‘de bir gece kurutulmuĢtur 

 

2.2. Katalizörlerin Karakterizasyonu 

Zeolit örneklerinin kimyasal bileĢimi ICP ve X-Ray flüoresans (Shimadzu 1700) spektroskopisi ile 

belirlenmiĢtir.  

X-Ray difraksiyon desenleri, örneklerin oksit fazı ve kristalizesini belirlemek için belirlenmiĢtir.  

Örneklerin X-Ray verileri P Analytical X‘PERT PRO cihaz ile 0-60 arlığındaki 2  değerinde 

belirlenmiĢtir. Katalizörlerin BET yüzey alanları ASAP2000, Micromeritics cihaz kullanılarak 77 

K‘de Argon adsorpsiyon izotermleriyle belirlenmiĢtir. 

HazırlanmıĢ katalizörlerin asidik özelikleri,  sıcaklık programlı amonyum desorpsiyonuyla (NH3-

TPD) AutoChem 2910 Micromeritics cihazı kullanılarak belirlenmiĢtir.  Zeolitler 50 
o
C‘de NH3‗ın 

helyumda hacimce  % 10‘un akıĢı ile doyurulmuĢ ve sonra NH3,  25 ml/dk helyum akıĢında 50 
o
C‘den 700 

o
C‘e kadar 10 K/dk ısıtma hızıyla desorplanmıĢtır.  Katalizörlerin H2 ile sıcaklık 

programlı indirgenmesi (H2 –TPR) için, 0.1 g örneğin 50 
o
C‘den 900 

o
C‘e 10 K/dk ısıtma hızıyla 

helyumda hacimce  % 5 H2 ‗nin 25 ml/dk akıĢ hızında ısıtılmasıyla belirlenmiĢtir.  
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Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve enerji dispersif X-Ray (EDX) çalıĢmaları ODTÜ Metalürji 

Mühendisliği Bölümü‘ndeki Jeol JSM 6400 Noron ‗cihazında gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Örneklerin UV-Vis  difüze reflaktans spekroskopi  deneyleri Varian marka cihazda, 400 
o
C‘de  40 

dk  helyumun 20 mL/dk  akıĢı altında  örneklerin dehidroksilasyonundan sonra     30 
o
C‘de 

ölçülmüĢtür. Referans materyal olarak her bir katalizörün ana maddesi, zeolitler, kullanılmıĢtır.  

 

2.3. Oksidatif Dehidrojenasyon Deneyleri  

Zeolit katalizörleri yüzeyinde, N2O ile n- bütanın oksidatif dehidrojenasyon deneyleri 20 mm iç 

çapında 50 mm uzunluğuna sahip bir dolgulu yatak reaktörde test edilmiĢtir. 0.5 g Fe-ZSM-5 

katalizörleri, daha önce belirlenmiĢ reaktörün izoterm bölgesine kuartz pamuklar ile sıkıĢtırma 

yoluyla yerleĢtirilmiĢtir. Bu bölgede sıcaklık, katalizörün merkezine yerleĢtirilmiĢ bir ısılçift 

yardımıyla ölçülmüĢtür. Tüm katalizörler 450 
o
C sabit sıcaklıkta test edilmiĢ ve demir içeren zeolit 

katalizörlerinin koklaĢma testi için, 400 dk süreyle 450 
o
C sıcaklıkta dehidrojenasyon tepkimesi 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  Bütanın dehidrojenasyonu % 10 bütan ve  % 10 N2O  beslemesi karıĢtırılarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Reaktörde toplam akıĢ hızı 200 mL/dk olup, katalizörler tepkime öncesinde 500 
o
C‘de 150 ml/dk helyum akıĢ hızı altında 2 h kalsine edilmiĢtir.  Tepkime ürünleri on-line bağlı Gaz 

kromatografisi ile Proplot Q kolon kullanılarak FDI dedektöründe ve Molsieve kolonu bağlı TCD 

dedektörleri kullanılarak analiz edilmiĢtir.  

 

3. SONUÇLAR VE TARIġMALAR 

 

3.1 Fe-ZSM-5 Örneklerinin Karakterizasyonu 

Katı-hal yöntemiyle sentezlenmiĢ yaklaĢık % 1.0 (wt.)  Fe içeren ZSM–5 katalizörlerinin ICP ile 

belirlenmiĢ bileĢimleri Tablo 1‘de verilmiĢtir. Tablo‘dan görüldüğü gibi, FeCl2 ile katı-hal 

değiĢiminden sonra, Z280 dıĢında amaçlanan tüm zeolitlerde  Fe/Al  oranı artmıĢtır.  Bu 

FeCl2/NH4-ZSM–5 oranın artıĢıyla artmıĢtır. Bu beklenmeyen gözlem,  katalizörlerin hazırlanma 

aĢamasının birinci adımında zeolitin dıĢına alüminyumun ekstraksiyonunun bir sonucudur.   Bu 

olay için sıralanabilecek bazı olasılıklar : (i) FeCl2/NH4-ZSM–5 karıĢımının kalsinasyonu esnasında 

oluĢan HCl ile zeolit çatısındaki alüminyumun dealüminasyonuna neden olabilmesi ve/ya da (ii) 

Zeolitin çatısının dıĢına yerleĢmiĢ alüminyum yıkama esnasında ana malzemeden ekstrakte 

edilebilmesidir [21].   

Farklı Si/Al oranlı zeolitlerin XRD analiz sonuçları, demir yüklemesi ile zeolitlerin kristal faz 

bileĢiminde bir değiĢiklik olmadığını göstermiĢtir. Oksit kristallerinin XRD analiz sonuçlarında 

dedekte edilebilir olması için,  onların 3–4 nm‘den büyük olması gerekmektedir.  % 1.0 Fe içeren 

zeolitlerde, yüzeye yüklenmiĢ Fe türleri 3-4 nm‘den küçük kristal boyutuna sahip olmasının bir 

sonucu olabilmektedir. 

Ana zeolit katalizörlerinin ve demir yüklenmiĢ zeolitlerin BET yüzey alanları ve mikro gözenek 

hacimleri Tablo 1‘de verilmiĢtir. Tablodan da görüldüğü gibi,  demir yükleme miktarının artmasıyla 

yüzey alanında ve mikro gözenek hacminde azalma gözlenmiĢtir.  Bu azalma demir türlerinin 

zeolitlerin gözeneklerine dağılımının bir sonucu olabilmektedir.  
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Tablo1. Katı-hal yöntemiyle hazırlanmıĢ ZSM-5 ve Fe-ZSM-5katalizörlerin kimyasal bileĢimi ve 

özellikleri. 

a
ICP; 

b
XRD desenlerinden belirlenmiĢ faz bileĢimi; 

c
P/Po=0.02‘de t-plot yöntemini kullanarak 77 

K‘de argonun adsorpsiyon izotermlerinden hesaplanmıĢ mikro gözenek hacmi; hesaplanmıĢ 

gözenek hacmi;  
d
H2-TPR: Helyumda muameleden sonra toplam hidrojen tüketiminin toplam H2‘e 

oranı,  hava ile muameleden sonraki değerler parantez içerisinde verilmiĢtir. 

Amonyağın adsorpsiyonu katalizörlerin yüzey asitliğini belirlemek için geniĢçe kullanılmaktadır. 

Asit merkezlerinin deriĢimi ve merkezlerin ortalama enerjisi ısıl desorpsiyon tekniği kullanılarak 

belirlenebilir. Fakat bu tekniğin bir önemli dez avantajı, amonyak adsorpsiyonun BrØnsted asit 

merkezlerine özgü olmamasıdır. Aynı zamanda, yapıda yer alan Lewis asit merkezleri gibi 

merkezler de BrØnsted asit merkezlerinden güçlü NH3 adsopsiyonuna sahip olabilirler. Fakat bu 

teknik asit merkezlerinin doğa ve dağılımı (zayıf ve güçlü) hakkında güçlü fikirler verebilir [6].  

ġekil 1‘de ZSM-5 ve Fe-ZSM-5 zeolitlerinin NH3 desorpsiyon pikleri gözlenmektedir. 600 
o
C‘nin 

altına üç tane amonyum desorpsiyon piki gözlenmiĢtir. Bunlar yaklaĢık 100 
o
C, 180 

o
C ve 400 

o
C 

‗de gözlenmiĢ olup, literatüre göre, 100 
o
C‘deki pik fiziksel olarak adsorplanmıĢ amonyumu,   400 

o
C bölgesindeki pik Bronsted ve/ ya da Lewis asit merkezlerine güçlü olarak adsorplanmıĢ 

amonyumu ifade etmektedir [7–10]. 200 
o
C bölgesindeki pik tam kesin olmamakla birlikte 

BrØnsted asit merkezlerine  zayıf olarak bağlanmıĢ [7,8] ,   Na
+
 ile birleĢmiĢ NH3 [10] ya da zeolit 

kafesi dıĢına yerleĢmiĢ Al [7]olabilir.   

DüĢük sıcaklıkta muamele ile tüm farklı Si/Al oranlı zeolitlerde bu üç pik gözlenmekte, ancak Si/Al 

oranının artmasıyla onların Ģiddeti azalmaktadır.  Zeolit ana maddesi ve demir yüklemesi 

sonrasında NH3-TPD profilleri karĢılaĢtırıldığında, Z50 zeolitine kadar,  demir yüklemesiyle 400 
o
C 

civarında pik Ģiddeti azalmaktadır. Bu Fe iyonlarının BrØnsted asit protonları ile değiĢtiğini 

göstermektedir. Z50‘nin üzerindeki zeolitlerde Al miktarının azalması sonucu, bu piklerde önemli 

bir değiĢim gözlenmemektedir. Bu bizim daha önceki çalıĢmalarımız ve Lobree ve rakadaĢlarının 

çalıĢmaları ile de uyumludur  [8,11]. 

 

Hidrojen ile sıcaklık programlı reaksiyon (H2-TPR) deneyleri demir türleri ve bu türlerin redoks 

özellikleri hakkında bir fikir edinmek için gerçekleĢtirilmiĢtir.  Zeolitlerde var olan demir türlerinin 

doğası H2 tüketim piklerinin pozisyonları ve demirin molü baĢına H2 tüketimini temel alarak 

tartıĢılmıĢtır. ÇeĢitli araĢtırma grupları izole edilmiĢ ya da binükleer oksi ve hidroksil katyonlarını 

ve küçük oksit yığınlarının  377- 427 
o
C‘den düĢük sıcaklıklarda indirgendiğini ve iliĢkili pikin 

alanının H2/Fe=0.5 oranıyla karakterize edildiğini önermiĢtir [20, 23- 31].  Fe(II) katyonlarının Fe 

Örnek Si/Al
a 

Fe
a 

wt. wt
-1

 

Fe/Al
a 

- 

Kristal 

Fazı
b 

VMP
c 

cm
3
/g 

BET 

m
2
/g 

H2/Fe
d 

Z3 11.1 0.02 0.01 ZSM–5 144 343 -(-) 

Z23Fe0.86 12.6 0.86 0.13 ZSM–5 138 344 1.3(1.04) 

Z30 15.0 - - ZSM–5 146 374 - 

Z30Fe0.90 15.0 - - ZSM–5 145 355 - 

Z50 27.3 0.02 0.01 ZSM–5 151 368 - 

Z50Fe0.93 30.5 0.93 0.34 ZSM–5 151 366 1.21(0.96) 

Z80 40.0 - - ZSM–5 165.18 418 - 

Z80Fe1.0 40.0 - - ZSM–5 160.0 409 - 

Z280 118 0.03 0.04 ZSM–5 148 351 -(-) 

Z280Fe1.3 113 1.13 0.04 ZSM–5 148 348 1.16(-) 
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(0) indirgenmesi 727-827 
o
C‘den yüksek sıcaklıklarda gerçekleĢir ve bu zeolit kafes yapısının 

çökmesine neden olmaktadır. 427–727 
o
C aralığındaki pikler çoğunlukla Fe (II)‘nin Fe(0)‘a 

indirgenmesine katkıda bulunmaktadır. Bu pikler aynı sıcaklık aralığında Fe(III)‘in Fe(II)‘e 

indirgenmesini içerdiğinden dolayı katyonlardan oksitleri ayırmada kullanılmaktadır.  YaklaĢık 427 
o
C‘den düĢük ve yüksek sıcaklıklardaki H2 tüketimleri arasındaki oran zeolitte ne kadar demir 

olduğunu tahmin etmek için kullanılmaktadır. 

Demirin molü baĢına toplam hidrojen tüketimi sonuçları Tablo 1‘de listelenmiĢtir. Zeolitlerin 

alüminyum içeriğinin azalması ile H2/Fe oranı da azalmakta olup, bu düĢük alüminyum içeriğinde 

zeolitlerin yüzeyinde, izole ve binükleer demir türleri ile birlikte demir oksitlerin de varlığının bir 

sonucudur.  

500 
o
C‘de kalsine edilmiĢ farklı Si/Al oranlı ZSM-5 zeolitlerinin DR-UV-vis spektra sonuçları 

ġekil 2‘de gösterilmiĢtir. Literatürde rapor edilen benzer katalizörlerle karĢılaĢtırıldığında, 230 nm, 

250 nm, 270 nm, 338 nm ve 400 nm‘in üzerinde bantlar gözlenmektedir [12–17].  Perez- Ramirez 

vd. izole edilmiĢ Fe
+3

 iyonları ile iliĢkili 300 nm‘den düĢük dalga boylarında bantlarla, küçük 

oligonükleer Fex
3+

Oy  klastaları için tanımlanmıĢ 300-400 nm arasındaki bantlar ve zeolitin dıĢ 

yüzeyinde Fe2O3 nanopartikülleri ile iliĢkili 400 nm‘in üzerinde bantlar olmak üzere  üç spektral 

bölge tanımlanmıĢtır [13]. Benzer değerlendirmeler Centi vd. [12,18,19] ve Berlier vd.[15] 

tarafından da yapılmıĢtır.  Bu çalıĢma kapsamında değerlendirilmiĢ Fe-ZSM-5 zeolitlerinde, 

∼225 nm bölgesindeki bant tüm zeolitlerde gözlenmiĢ olup, tetrahedral koordinasyondaki izole 

edilmiĢ Fe
+3

 iyonlarının varlığı ile iliĢkilidir. Ayrıca, tüm zeolit örnekleri kare-piramittik ve 

bozulmuĢ okdehedral koordinasyonda izole edilmiĢ demir türlerini gösteren 270 nm bölgesinde 

geniĢ pikler göstermektedir. DüĢük Si/Al oranlı (11.5-25)  zeolitler için, 300-400 nm aralığında 

bantlar gözlenmekte olup, bunlar küçük olinonükleer Fex
3+

Oy klastaların varlığının göstermektedir. 

Ayrıca, tüm örnekler 450 nm üzerinde geniĢ bantlar göstermekte olup, Fe2O3  partiküllerinin 

varlığının bir sonucudur. 
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ġekil 1. ZSM-5 ve Fe-ZSM-5 zeolitlerinin NH3-TPD sonuçları 
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ġekil 2.  500 
o
C‘de kalsine edilmiĢ farklı Si/Al oranlı Fe-ZSM-5 örneklerinin DR-UV- vis 

spektra   sonuçları. Demir içermeyen ZSM-5 zeolitler referans olarak kullanılmıĢtır.  

 

3.2. N-Bütanın Dehidrojenasyonu Sonuçları  

 

450 
o
C‘de Fe-ZSM-5 zeolitleri yüzeyinde n- bütanın N2O ile dehidrojenasyon sonuçları ġekil 3‘de 

gösterilmiĢtir. En yüksek baĢlangıç n-bütan dönüĢümü Z80Fe1.0 örneğinde gözlenmiĢ olup, en 

yüksek büten verimi ise Z50Fe0.93 örneğinde gözlenmiĢtir. N- bütan dönüĢümü düĢük Si/Al oranlı 

zeolitlerde düĢüktür. Si/Al oranına bağlı olmaksızın, tüm zeolitlerde koklaĢması nedeniyle tepkime 

süresiyle aktivite kaybı gözlenmiĢtir.   En düĢük koklaĢma hızı Z280Fe1.3 ve Z80Fe1.0 

örneklerinde gözlenmiĢ olup, koklaĢmaya karĢı zeolitlerin stabilitesi,  zeolitlerin artan alüminyum 

içeriği ile ters orantılı değiĢmektedir.  DR-UV-vis sonuçları temel alındığında, Z50Fe0.93 örneğinin 

yüksek büten verimi, yapısında izole edilmiĢ Fe
+3

 türlerinin ve oligonükleer Fex
3+

Oy türlerinin 

yüksek deriĢiminin bir sonucu olabilmektedir.  DüĢük Si/Al oranlarına sahip katalizörlerde, 

bütenlere ek olarak asetilen, propilen ve karbondioksit gözlenmiĢtir. Z23Fe1.0 katalizöründe en 

yüksek CO2 deriĢimi  % 2-3 aralığında ve en yüksek  C2H2 deriĢimi % 1.0-7.0  aralığındadır. 

Katalizör test zamanı ile dönüĢüm azalırken, CO2 verimi artmıĢtır.  Katalizör iĢletme süresi ile CO2 

dönüĢümündeki artıĢ, üretilen bütadien,  asetilen ve propilen gibi ürünlerin CO2'e dönüĢümünün 

sonucu olabilmektedir.  Ayrıca, yüksek Si/Al oranlı zeolitlerde (Z80Fe1.0 ve Z280Fe1.3),  asetilen, 

propilen ve karbondioksit düĢük deriĢimlerde gözlenmiĢtir Bu, düĢük alüminyum içeriğinde, 

zeolitlerin düĢük yüzey asitliğinin bir sonucu olabilmektedir 

 

 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

200 250 300 350 400 450 500 550 600

K
u
b

e
lk

a
-M

u
n
k

Dalga boyu [nm]

Z23Fe086

Z30Fe1.0

Z50Fe093

Z80Fe1.0

Z280Fe1.0



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1380 

 

 

ġekil 3. Reaksiyon süresi ile Fe-ZSM-5 yüzeylerinde n- Bütanın dönüĢümünün ve 

bütenlerin veriminin  değiĢimi  

 

4. DEĞERLENDĠRME 

 

Kütlece yaklaĢık % 1.0 Fe içeren ZSM-5 zeolitleri katı-hal yöntemi ile sentezlenmiĢ, XRD, SEM-

EDS, BET, NH3-TPD, H2-TPR ve DR-UV- vis ile karakterize edilmiĢtir. DR-UV- vis ve H2- TPR 

sonuçları temel alındığında, düĢük alüminyum içeriğinde zeolitlerin yüzeyinde, izole ve binükleer 
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demir türleri ile birlikte demir oksit türleri de oluĢmaktadır. Bu demir türleri N2O ile n-bütanın 

oksidatif dehidrojenasyonu ile bütenlerin verimini artırmaktadır. Ayrıca, düĢük alüminyum içerikli 

zeoliterin yüzeyinde güçlü asit merkezlerinin yokluğu, katalizörlerin koklaĢma hızını azaltmaktadır.   
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Fe(III) ĠLE TARIMSAL ATIKLARIN BĠRLĠKTE PĠROLĠZĠ ĠLE ÜRETĠLMĠġ 

MANYETĠK ADSORBENTLERĠN KARAKTERĠSTĠKLERĠ  

THE CHARACTERISTICS OF MAGNETIC ADSORBENTS PRODUCED FROM CO-

PYROLYSIS OF AGRICULTURE WASTES WITH Fe(III) 

 

Ayten ATES
 

Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,  Kimya Mühendisliği Bölümü, 58140 Sivas, 

Türkiye, E-mail: aytates@gmail.com 

 

Karbon temelli adsorbentlere manyetik özellik kazandırılması ile adsorpsiyon prosesinden 

ayrılmalarında kolaylık sağlanmakla birlikte, adsorpiyon prosesini daha ekonomik bir hale 

getirmektedir. Son yıllarda, aktif karbon, biochar, kömür gibi çoğu karbonlu malzemelerin bazıları 

genellikle tarımsal atıklardan üretilmekte ve bunlar organik ve inorganik kirliliklerin arıtımında 

yüksek adsorpsiyon kapasitesi gösterebilmektedir. Bu nedenle, bu malzemelere manyetik özellik 

kazandırmak, özellikle kirliliklerin arıtılmasında malzemeyi daha önemli bir hale getirebilmektedir.  

Türkiye‘de 2014 yılında 79.3 milyon ton tarımsal atık üretilmekte olup, bunun % 70.2‘i yakılarak,  

% 0.7‘i enerji üretimi ve %29‘ u da geri kazanılma Ģeklinde değerlendirilmektedir [1].  Ancak bu 

atıkların çoğunluğunun yakılması yerine, geri kazınım yüzdesinin artırılması hem çevresel hem de 

ekonomik olarak daha kazançlı olabilecektir. Bu amaçla,  Türkiye‘de bol miktarda üretilen ham çay 

atığı (RTW), fındıkkabuğu (RHNS) ve ceviz kabuğu (RWNS) atıkları seçilmiĢ ve bu atıkların 

karıĢımı N2 atmosferinde (80 cm
3
 dk

-1
), 3 saat için 700 

o
C‘de piroliz edilmiĢtir.  Ayrıca atık karıĢımı 

(RTW: RWNS: RHNS: 1:1:1), Fe(III)‘in varlığında 3 saat için 700 
o
C‘de piroliz edilmiĢtir.    Tüm 

örnekler SEM-EDS, XRD, FTIR, zeta- potansiyeli, N2- adsorpsiyonu ve desorpsiyonu yöntemleri 

ile karakterize edilmiĢtir.   

XRD sonuçları temel alındığında, biochar  2θ‘ın 23
o
 ve  43

o
‘de gözlenen

 
 kristal selüloz I pikini 

göstermektedir. Biochar‘a Fe(III)  yüklenmesi ile selüloz yapısının bozulması ve grafit formda 

karbonun 43°‗de oluĢumu analiz edilmiĢtir.  Atık karıĢımının birlikte pirolizi yüzey alanını önemli 

miktarda artırmıĢ olup, atıkların yüzey alanı yaklaĢık 30 m
2
/ g‗dan  67 m

2
/ g‘a artmıĢtır. Demir 

tuzunun varlığında piroliz ise, mikro ve mezo gözenek oluĢumunu artırarak yüzey alanını iki katına 

çıkarmıĢ. Zeta potansiyel sonuçları, bitkisel atık karıĢımlarının pirolizi, yüzeyin elektronegatifliğini 

artırmıĢtır. Fakat manyetikleĢtirilmiĢ biochar örneklerinde elektronegatiflik azalmıĢtır.   

 

Anahtar kelimeler: Manyetik adsorbent, piroliz, bitkisel atık  

 

The magnetic adsorbents have been an increasing interest on to ease the separation of carbonaceous 

adsorbents in order to make the whole adsorption process cost-effective. In recent years, some of 

the most carbonaceous materials such as activated carbon, biochar, charcoal and char have been 

mainly produced from agriculture waste, which has good adsorption ability for a variety of 

inorganic and organic contaminants.  Therefore, the magnetization of these materials has become 

popular, particularly for the pollutant remediation applications.   

In Turkey, 79.3 million tons of waste were produced in 2004.  70.2% of the waste was disposed of 

through incineration (landfilling) and 0.7 % and 29 % of the wastes were disposed of via energy 

recovery and recycling, respectively.  Instead of these evaluations, they can be pyrolyzed and 

magnetized using iron salts for removal of dye from textile wastes and heavy metals from aqueous 

solution. For this purpose, raw tea waste (RTW), walnut shell (RWNS) and hazelnut shell (RHNS) 

as a waste were chosen because of the abundant amount of these wastes in Turkey and their mixture 

were pyrolyzed at 700 
o
C for 3 h  in a flowing   of pure N2  (80 cm

3
 min

-1
). In addition, the waste 

mailto:aytates@gmail.com
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/magnetization
https://www.waset.org/abstracts/agricultural-and-biosystems-engineering/80837
https://www.waset.org/abstracts/agricultural-and-biosystems-engineering/80837
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mixture (RTW: RWNS: RHNS: 1:1:1) was co-pyrolyzed in the presence of Fe(III) at 700 
o
C for 3 h.   

All samples were characterized by XRD, SEM-EDS, N2- adsorption- desorption, zeta potential and 

FTIR.     

Based on the XRD results, the biochar pyrolyzed showed peaks centered at 23
o
 and 43

o
of 2θ 

indicating the crystalline cellulose I.  The Fe (III) introduction into biochar leads to a decrease in  

the intensity of cellulose peak via degradation of cellulose and formation of graphitic carbon with 

the amorphous character with observation of  diffraction peak centered at 43°. Co-pyrolysis of 

waste mixtures increased wastes‘ surface area significantly, from 30 m
2
/ g to 67 m

2
/ g. The co-

pyrolysis of the waste mixture in the presence of iron salt doubled its surface area via formation of 

micro and mesoporosity.  Zeta potential results showed that co-pyrolysis of waste mixture increased 

electronegativity of wastes. However, magnetized biochar samples showed opposite results.  

 

Keywords: Magnetic adsorbent, pyrolysis, vegetable waste  

 

1. GĠRĠġ 

 

Tarım ve endüstriyel atıklardan üretilen biyochar atık su arıtımında pahalı aktif karbona alternatif 

oluĢturduğundan dolayı araĢtırmacıların ilgisini çekmektedir [1].  Ġklim değiĢikliğinin engellenmesi, 

atık yöntemi, mahsullerin büyümesinin iyileĢtirilmesi ve kirletilmiĢ su ve toprağın iyileĢtirilmesi 

gibi biochar farklı alanlarda kullanımı rapor edilmektedir[2].  Fakat aktif karbonlarla 

karĢılaĢtırıldığında kirlilik gideriminde biocharın düĢük arıtım etkinliği ve düĢük kararlılığı, bu 

malzemelerin kullanımını sınırlandırmaktadır [3]. Bu nedenle,  toprak ve kirli su arıtımında 

biocharın etkinlik ve kararlığını artırmak için çeĢitli aktivasyon yöntemleri kullanılmaktadır [4,5]. 

Aktivasyon yöntemleri fiziksel ve kimyasal yöntemler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu yöntemler 

arasından, kimyasal yöntem, asitle muamele, alkali muamelesi ve impregnasyondur. Sonuçta, 

aktivasyonun amacı, yüzey fonksiyonel grupları değiĢtirmek,  metal oksitlerle impregne etmek ve 

fonksiyonelleĢtirmek gibi yöntemlerle biocharın performansını iyileĢtirmek için 

kullanılmaktadır[6,7]. Özellikle demir empregne edilmiĢ biochar, dıĢ manyetik alanın kullanımıyla 

sulu çözeltilerden biocharı ayırmakta kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca, manyetik ortam, manyetik 

demir oksitler ile  PO4-P, Se, Cr ve As ‗in adsorpsiyonu için ilave özellik sağlamaktadır[8]. Ek 

olarak, demir ile manyetikleĢtirilmiĢ biochar, manyetik alan ile ayrım ve tekrar tekrar kullanım 

avantajı sonucu diğer adsorbentlerle karĢılaĢtırıldığında daha ekonomiktir [9].  

 

Bu çalıĢmada, Türkiye‘de bol miktarda bulunun çay fabrikaları atığı, fındık ve ceviz kabuğunun 

karıĢımının iki farklı demir deriĢiminde demir asetil  asetonat   ile eĢ anlı pirolizi sonucu  elde 

edilmiĢ manyetik biochar örnekleri XRD, SEM-EDS, FTIR, zeta potansiyeli,  N2- adsorpsiyonu- 

desorpsiyonu gibi yöntemlerle karakterize edilmiĢtir. 

  

2. DENEYSEL YÖNTEM  

 

2.1 Biochar Örneklerinin Hazırlanması 

 

Proje kapsamında fındık kabuğu (FK), ceviz kabuğu (CK) ve ham çay atığı (HÇ) öğütülmüĢ ve 

partikül boyutu 355< dp< 500 mm‘e ayarlanmıĢtır. CK, FK ve  HÇ  kütlesel olarak 1:1:1 oranlarda 
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karıĢtırılarak 700  
o
C‘de 10 

o
C/dk ısıtma hızı ile  N2 atmosferinde  ısıtılmıĢ ve 3 saat bu sıcaklıkta 

piroliz edilmiĢtir.  Ayrıca, yaklaĢık kütlece % 4.0 ve % 7.0 Fe içeren biochar örnekleri, FK: CK: HÇ 

=1:1:1 karıĢımına demir asetil asetonatın havanda karıĢtırıldıktan sonra, 700 
o
C‘de 3 saat pirolizi ile 

sağlanmıĢtır. Demir içeremeyen biochar, BC olarak kısaltılırken, demir içeren biochar BC-Fe(x) 

olarak adlandırılmıĢ olup, burada x, % Fe içeriğini göstermektedir.  

 

2.2. Adsorbentlerin Karakterizasyonu 

Demir içeren ve içermeyen biochar örneklerine ait kalitatif kristal faz analizleri,  X-ray 

Diffraktometer (Rigaku D/MAX/2200/PC ve RigakuSmartLab) (Cu X-IĢını tüpü, λ=1.5405 Å) 

kullanılarak analiz edilmiĢtir. Analizlerde 0-2θ açısı arasındaki fazlar çok küçük açı tarama hızları 

kullanılarak (0.02 derece/s) ürün yapısı içindeki kristal fazları belirlenmiĢtir.  

Demir içeren ve içermeyen biochar örneklerinin parçacık boyut, tür ve dağılımı için Taramalı 

Elektron Mikroskobu (SEM)  analizleri TESCON‗ın Mira III cihazında, 5 nm altın kaplama sonucu 

SE dedektörü kullanılarak görüntülenmiĢtir.  

Tüm örneklerin yüzey alanı, gözenek hacmi ve gözenek boyut dağılımı yüksek çözünürlüklü yüzey 

alanı ölçüm cihazında (Quantachrome, AUTOSORB 1C) 77 K‘de belirlenmiĢtir. Adsorpsiyon 

öncesinde örneklere 250 
o
C‘de 1.3 Pa‘a ulaĢıncaya kadar vakum uygulanmıĢtır. Bu koĢullarda örnek 

8 saat tutulmuĢtur.  Yüzey alanı, gözenek hacmi ve mikro gözenek hacmi sırayla çok noktalı BET 

(Brunauer, Emmettand Teller), t- plot ve DR  (Dubinin–Radushkevic) yöntemleri ile belirlenmiĢtir. 

Gözenek boyut dağılımı ise Kelvin denklemini temel alan Barrett, Joyner, Halenda (BJH) yöntemi 

ile belirlenmiĢtir. Toplam gözenek hacmi (VT) adsorpsiyon ve desorpsiyonun aynı anda 

gerçekleĢtiği nokta olan P/P
o
 = 0.99‘da adsorplanmıĢ hacim olarak alınmıĢtır. Tüm örnekler 

arasında kıyaslama yapılabilmesi için aynı yöntemlere göre analiz edilmiĢtir.   

Demir içeren ve içermeyen biochar örneklerin zeta potansiyel ölçümleri bir zetameter kullanılarak  

(Malvern Zetasizer- Nano-Z) ölçülmüĢtür.  Örneklerin 0.005 g‘ı distile suyun 100 ml ile 

karıĢtırılmıĢ ve pH‘ı ayarlanmıĢtır. KarıĢım ultrasonik banyoda 2 saat süre ile homojenize edilmiĢ 

ve 30 dk için farklı pH değerlerinde dengelenmiĢtir.  Denge karıĢımı tek kullanımlık Ģırınga ile 

mikro elektroforez hücreye enjekte edilmiĢ ve zeta potansiyelleri ölçülmüĢtür. Her ölçümden önce, 

elektroforez hücre deiyonize su ile yıkanmıĢtır.   

Demir içeren ve içermeyen biocharr örneklerin infrared adsorpsiyon ölçümleri Fourier Transform 

Infrared (FTIR) spektrofotometre (BrukerOptics-Alpha) kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. FTIR 

spektrumları 600 - 4000 cm
-1

 dalga boyu aralığında selenyum ATR ile ölçülmüĢtür.  

 

3. SONUÇLAR VE TARIġMALAR 

 

Demir içeren ve içermeyen biochar örneklerin XRD görünümleri ġekil 1‘de gösterilmiĢtir. 700 
o
C‘de 2 saat piroliz edilmiĢ örnekte 2θ = 26.6° ve  44.5°‘de geniĢ pikler oluĢmakta olup, bunlar 

küçük grafit tipi karbon yapılı formların oluĢumudur. Bitkisel atıkların demir ile  eĢ anlı pirolizi 

sonucu,  2θ‘nın 25, 35, 43, 46  ve 48°‘de  manyetik demir pikleri oluĢmaktadır. Bu Tablo 1‘de 

gösterilen EDS sonuçlarında,  kütlesel olarak  yaklaĢık % 4.0 ve % 7.0  demir içeriği ile uyumludur.  

 

 

 

http://particle.dk/methods-analytical-laboratory/surface-area-bet/surface-area-bet-theory/
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Tablo 1. Biochar ve demir içeren biochar örneklerinin EDS ile belirlenmiĢ kütlesel bileĢim 

sonuçları 

 C O Mg Al Si K Ca Fe 

BC 83.43 12.73 0.25 0.27 0.30 1.87 0.80 - 

BC-Fe(4.0) 89.60 5.57 0.06 - - 0.35 0.44 3.98 

BC-Fe(7.0) 82.93 8.03 0.07 0.13 0.08 1.37 0.21 7.09 

 

ġekil 2‘de biochar ve demir içeren biochar örneklerinin SEM görünümleri görülmektedir. 700 
o
C‘de 

3 saat piroliz ile makro gözenek yapısına sahip biochar üretilmiĢtir. Bitkisel atık karıĢımı ile demir 

tuzunun eĢ anlı pirolizi, gözenek yapısının geniĢlemesine neden olmakla birlikte yapıda mikro 

gözenekler oluĢumuna da neden olmaktadır. Demir miktarının % 4.0‘den % 7.0‘e artıĢı, BC-Fe(4.0) 

ve BC-Fe(7.0)‘da görüldüğü gibi, makro gözeneklerin dağılmasına ve yapının çökmesine nedene 

olmaktadır.  Bu bulgu,  biochar ve demir içeren biochar örneklerinin yüzey alanı ve gözenek 

dağılım sonuçları ile de doğrulanabilmektedir. Bitkisel atıkların pirolizi yüzey alanını 30 m
2
/g‘dan 

66.9 m
2
/g‘artırırken, demir tuzunun varlığında biochar yüzey alanı yaklaĢık iki katı olan 119.1 

m
2
/g‘a artmaktadır. Fakat demir içeriğin %7.0‘e artıĢı, SEM sonuçlarında görüldüğü gibi, yapının 

çökmesine neden olmakta olup, yüzey alanı 30.3 m
2
/g‘a azalmıĢtır.  

 

 

ġekil 1. Demir içeren ve içermeyen biochar XRD sonuçları 

 

 

 

 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
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ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1387 

 

 

BC 

 

BC-Fe(4.0) 

 

BC-Fe(7.0) 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1388 

ġekil 2. Demir içeren ve içermeyen biochar örneklerinin SEM görünümleri 

Tablo 2. Biochar ve demir içeren biochar örneklerin yüzey alanı ve gözenek özellikleri 

Örnek SBET
a
 

(m
2
/g) 

VToplam 
b
 

(cm
3
/g) 

Vmikro
c
 

(cm
3
/g) 

Dp
d
 

(Å) 

BC 66.9 0.22 0.02 65.1 

BC-Fe (4.0) 119.1 0.13 0.04 22.3 

BC-Fe(7.0) 30.3 0.18 0.01 120.5 
a
 Çok noktalı BET yöntemi kullanılarak hesaplanmıĢ yüzey alanı;  

b
P/P

o
 = 0.99‘da 

adsorplanmıĢ hacim; 
c 
BJH yöntemi ile belirlenmiĢ mikro gözenek hacmi; 

d
DR yöntemi  ile 

belirlenmiĢ ortalama gözenek çapı   

 

Biochar ve demir içeren biochar örneklerinin FTIR sonuçları ġekil 3‘de gösterilmiĢtir. BC 

örneğinde,   ∼1700 cm
−1 
bölgesinde hemseliloz yapısında yer alan karbonil ya da karboksil 

grupları [10,11] ve ∼1600 cm
−1
‘de gözlenen seliloz ve hemiselilozda   C = C ve  C = O 

gruplarının [12]  bir sonucudur.  3730 cm
−1

  bölgesinde gözlenen pikler ise, OH gruplarının bir 

sonucudur [13]. Bu piklerin sadece % 7.0 Fe içeren biochar örneğinde gözlenmesi, piroliz ile 

deforme olan biochar yapısında, uzaklaĢmayan hidroksil ve karbonil gruplarının bir sonucu 

olabilmektedir.  

 

ġekil 3. Demir içeren ve içermeyen biochar örneklerinin FTIR sonuçları 

 

Zeta pontansiyel sonuçları, bitkisel atıkların pirolizi, atıkların yüzeyinin elektro negatifliğini 

azaldığını ve demir yüklemesi ile yüzeyin elektro negatifliğinin önemli miktarda azaldığını 

göstermiĢtir. Demir yüklemesi, biocharın PZC noktasının değerini etkileyememiĢtir.  

 

4. DEĞERLENDĠRME 

 

Bitkisel atık karıĢımlarının demirin varlığında ve yokluğunda 700 
o
C‘de 3 saat süreyle pirolizi ile 

biochar örnekleri sentezlenmiĢtir. Demir içeren biochar örneklerinde, karbon pikine ek olarak 

10001400180022002600300034003800
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manyetik demir türleri de oluĢmaktadır.  % 4 demirin varlığında hem yüzey alanı önemli miktarda 

artmakta hem de biochar manyetik özellik kazanmaktadır. Fakat kütlesel olarak % 7.0 demirin 

varlığında, yapı deformasyona uğramaktadır. Biyosorbent olarak manyetik biochar oluĢturmak için 

optimum miktarda demirin varlığı gereklidir.  
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N2O VE O2 ĠLE PROPANIN OKSĠDATĠF DEHĠDROJENASYONU ÜZERĠNE Fe-ZSM-5 

ZEOLĠTELERĠN KARAKTERSĠTĠKLERĠNĠN ETKĠSĠ  

EFFECT OF CHARACTERISTICS OF Fe- ZSM-5 ZEOLITES ON OXIDATIVE 

DEHYDROGENATION ACTIVITY OF PROPANE WITH N2O AND O2 

 

Ayten ATES
 

Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 58140 Sivas, 

Türkiye. E-mail: aytates@gmail.com 

 

ÖZET 

Demir içeren ZSM-5 zeolitleri N2O ile propanın oksidatif dehidrojenasyonunda (ODHP) yüksek 

aktivite ve seçicilik göstermektedir. Yüksek katalitik aktivite, Fe-ZSM-5 zeolitleri yüzeyinde 

oksidantın (N2O ve O2) aktivasyonuyla oluĢmuĢ oksijen türleriyle iliĢkilidir.  Bu çalıĢmada,  düĢük 

demir içerikli ( % ~0.25 (wt.) Fe )  zeoliter, farklı Si/Al oranlı ticari ZSM-5 zeolitlerine demirin 

katı-hal iyon değiĢimi ile yüklenmiĢ ve N2O ve O2 ile propanın oksidatif dehidrojenasyonunda test 

edilmiĢtir. SentezlenmiĢ katalizörler, helyum akıĢında 2 saat süre ile düĢük sıcaklıkta (500 
o
C) (LT)  

ve yüksek sıcaklıkta (900 
o
C) (HT) kalsinasyon ve 600 

o
C‘de 5 saat için buhar (% 30 (v./v.) H2O) 

(ST) içeren N2 ile muamele edilmiĢtir.  Tüm Fe-ZSM-5 örnekleri XRD, SEM-EDS, N2 

adsorpsiyonu- desorpsiyonu, NH3-TPD, H2-TPR ve O2-TPD ile karakterize edilmiĢtir.  Propanın 

oksidatif dehidrojenasyonu tepkimesinde, girdiler ve ürünler TCD ve FID detektörü bağlanmıĢ on-

line gaz kromatografi (Agilent 2920)  ile analiz edilmiĢtir. 

Si/Al oranına bağlı olmaksızın, yüksek sıcaklıkta kalsine edilmiĢ Fe-ZSM-5 örneklerinin yüzey 

alanında bir azalma gözlenmiĢ olup, bu mikro gözeneklerde demir türlerinin aglomerasyonu sonucu 

olabilmektedir.  Buhar ile muameleyle, Fe-ZSM-5 zeolitlerinin ortalama mikro gözenek çapı 

büyümüĢtür. Fe-ZSM-5 zeolitlerinin HT ve ST ile muamelesi örneklerin kısmı dealuminasyonuna 

neden olduğundan dolayı, zeolitlerin asit merkezlerinin sayısında azalmaya neden olmuĢtur.  

Si/Al oranında artıĢ ile propan ve oksidan dönüĢümünde hafif bir artıĢ olması ile birlikte propilen 

seçiciliğinde belirgin artıĢ gözlenmiĢtir. Ayrıca, demir yüklemesi ve yüksek sıcaklıkta kalsinasyon 

zeolitlerde küçük oligonükleer Fex
3+
Oy klastası ve geniĢ Fe2O3 partiküllerinin oluĢması nedeniyle, 

yüksek girdi dönüĢümü ve propilen verimine neden olmuĢtur. Fe-ZSM-5 zeolitleri yüzeyinde 

ODHP‘in aktivitesi üzerine oksidant tür ver deriĢim  çalıĢma sonucu,  en yüksek propilen verimi 

N2O/C3H8 =2 oranında sağlanmıĢtır. Yüksek N2O  derĢiminde yüksek propilen verimi Fe-ZSM-5 

yüzeyinde monoatomik oksijen türlerinin oluĢumu sonucudur.  

 

Anahtar girdiler: Propanın oksidatif dehidrojenasyonu, N2O, Fe-ZSM-5, buharla muamele 

ABSTRACT 

 

The iron containing ZSM-5 zeolites have showed remarkable activity and selectivity in the 

oxidative dehydrogenation (ODH) of propane (ODHP) with N2O as well as hydroxylation of 

benzene and epoxidation of propene. This is related with oxygen species formed by oxidant 

activation (N2O and O2) over the Fe-ZSM-5 zeolites.   In this work, a series of iron containing 

zeolites with varying Si/Al ratios (25 and 40) and low iron content (~0.25  wt. % Fe ) are 

synthesised by solid-state ion exchange with commercially available zeolites and tested in the 

dehydrogenation of propane with N2O and O2 . The catalysts were characterised by XRD, SEM-

EDX, N2-Adsorption-desorption, NH3-TPD, H2-TPR and O2-TPD before and after low temperature 

(LT) (550 
o
C) and high temperature (HT) (900 

o
C) calcination in He for 2 h and steaming treatment 

(ST) (30 (v./v.) % H2O in N2) at 600 
o
C for 5 h. For all ODHP tests, the reactants and products were 

mailto:aytates@gmail.com
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analysed by on-line gas chromatography (Agilent 2920) equipped with both a TCD and a FID 

detector.  

Irrespective of Si/ Al ratio, Fe-ZSM-5 samples treated at HT showed a decrease in BET area, which 

is likely to be due to the aggregation of iron species in the micropores. After the ST treatment, the 

average micropore diameter of the Fe-ZSM-5 increased slightly.  HT and ST treatment of Fe-ZSM-

5 zeolites decreased  the number of acid sites due to  partial dealumination of  samples. 

With increase in the Si/Al ratio, a distinctive increase in the selectivity towards propene is observed. 

In addition, the iron loading and high temperature treatment increased the conversion of reactants 

and the yield of propene due to the formation of small oligonuclear Fex 
3+

Oy clusters and of large 

Fe2O3 particles. The type and concentration results of  oxidant  on the activity of the  ODHP  on the 

Fe-ZSM-5 zeolites showed that the highest propene yield was obtained at 2 of N2O/C3H8, which is 

likely to be   due to the formation  of monoatomic oxygen species upon N2O decomposition  

  

Keywords: Oxidative dehydrogenation of propane, N2O, Fe-ZSM-5, steaming  

 

1. GĠRĠġ 

 

Propanın propilene seçimli dehidrojenasyonu değerli ve çok yönlü kimyasal hammaddelerin üretimi 

için önemli bir sorundur. Etanın ve propanın dehidrojenasyonu ile propilen üretimi için endüstrinin 

kullandığı yöntem oksidatif olmayan dehidrojenasyondur. Ancak bu yöntem, yüksek reaksiyon 

sıcaklıklarında hızlı katalizör deaktivasyonu, düĢük dönüĢüm ve seçimliliğe neden olmaktadır [1].  

Endüstride bu sorunu aĢmak için,  son zamanda araĢtırmalar, gaz fazındaki oksidantlar ve alkanlar 

arasındaki sinerjistik etki üzerine odaklanmaktadır [2,3]. Katalitik oksidatif dehidrojenasyon 

reaksiyonları bilinen oksidantlara oldukça hassastır [4,5] ve oksijen [4,6], diazot monoksit [4,7] ve 

karbondioksit [8] gibi oksijen kaynakları propanın dehidrojenasyonunda besleme olarak 

incelenmektedir. Oksijen kaynağı olarak moleküler O2‘nin varlığında propanın oksidatif 

dehidrojenasyonu düĢük sıcaklıkta termodinamik sınırlamalar olmaksızın ekzotermik reaksiyonla 

gerçekleĢmesine neden olmasına rağmen propanın propilen ile birlikte COx‘lere oksidasyonu 

propilen seçimliliği ve veriminde önemli kayıplara neden olmaktadır [9,10]. Bu problemi aĢmak 

için alternatif yaklaĢım, çeĢitli heterojen katalizörler yüzeyinde propanın propilene dönüĢümü için 

oksijen yerine ılımlı bir oksidant olan N2O‘nun kullanımıdır.  

DüĢük demir içerikli ZSM-5 zeolitleri N2O ile propanın oksidatif dehidrojenasyonunda  (ODHP) 

yüksek aktivite ve seçimlilik göstermektedirler [3–5,7].  ODHP‘de aktivite ve seçimliliği, oksidana 

ek olarak,  ZSM-5‘in yapısına, yüzeydeki demir türlerine ve katalizörlerin muamele koĢullarına da 

bağlıdır. Örneğin, ZSM-5‘in asit-baz özellikleri katalizörlerin aktivite ve seçimliliği için önemlidir. 

Nowinska vd. [11–13] sıvı- faz iyon değiĢimi ile hazırlanmıĢ Fe-ZSM-5 yüzeyinde oksidant olarak 

N2O‗u kullanarak propan ve etanın seçimlilik ve dönüĢümü üzerine asit merkezleri deriĢiminin 

etkisini çalıĢtı. Yüksek sıcaklıkta muamele, sodyum yüklemesi ve hidrotermal muamele ile 

Bronsted asit merkezlerinin azaltılması propilen seçimliliğinde artıĢa, alkan dönüĢümünde ve 

kraking ürünlerinde azalmayla sonuçlanmıĢtır. Güçlü asit merkezlerinin varlığında, hem 

dehidrojenasyonun hem de kraking reaksiyonlarının eĢ anlı gerçekleĢtiğini, orta ve zayıf asit 

merkezlerinin varlığında ise ardıĢık reaksiyonun meydana geldiği rapor edilmiĢtir. Teixeira-Neto vd 

ve Bandiera vd., propandaki C-H  bağının zayıf ve orta asit merkezleri yüzeyinde birincil olarak 

aktive olarak olefin oluĢumu ile sonuçlandığını, C-C bağlarının ise güçlü asit merkezlerinin 

varlığında aktive olduğunu ve  kraking ürünlerinin üretimine neden olduğunu rapor etmiĢlerdir 

[14,15].  Güçlü asit merkezlerinin deriĢimini azaltmak için, Xu vd. değiĢen Si/Al oranlı zeolitlerin 
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propanın dehidrojenasyonunda test etmiĢlerdir. Propanının dehidrojenasyon aktivitesi artan Si/Al 

oranı ile azalırken,  katalizör asitliğinin azalmasının bir sonucu olarak kraking ve oligomerizasyon 

gibi yan reaksiyonlarının azalması sonucu artan Si/Al oranı ile katalizör stabilitesi arttı [16]. Bunun 

aksine, Perez-Ramirez ve  Gallardo-Llamas, hidrotermal sentez yöntemi ile hazırlanmıĢ Fe-ZSM-5 

ve Fe-BEA yüzeyinde baĢlangıç propilen veriminin, katalizör asitliği, zeolit çatısı dıĢına yerleĢmiĢ 

demir türlerinin dağılımı  ya da zeolit yapısı ile iliĢkili olmadığını rapor etmiĢlerdir [17]. Ayrıca, 

Fe-AlMFI ve Fe-GaMFI örnekleri Fe-GeMFI ve Fe-MFI  ile karĢılaĢtırıldığında  yüksek stabilite 

göstermiĢtir [18].  Hidrotermal ya da iyon değiĢimi ile hazırlanmıĢ Fe-ZSM-5 zeolitlerinin ODHP 

performansları ve asitlikleri arasındaki farklılık, muamele koĢullarına bağlı olarak her bir durumda 

oluĢmuĢ farklı demir türlerinin bir sonucu olabilmektedir.  

Çatı dıĢına demir yüklenmesini içeren yöntemlerle hazırlanmıĢ Fe-ZSM-5, diğer hazırlama 

yöntemleri ile karĢılaĢtırıldığında yüksek baĢlangıç ODHP aktivitesi ve N2O parçalanma 

aktivitesine sahip olduğu rapor edilmiĢtir. Fakat bu katalizörlerin deaktivasyon aktivitesi düĢüktür. 

Yüksek baĢlangıç aktivite,  zeolit kafes yapısı dıĢında demir içeren zeolitlerde izole edilmiĢ ve 

oligonükleer  demir türlerinin oluĢumu sonucu olabilmektedir [19,20]. Ġyon değiĢim yönteminin 

aksine,  düĢük stabilite artan asitlikle iyileĢtirilebilir [18]. Katı-hal iyon değiĢimi ile hazırlanmıĢ 

katalizörler, Lobree vd. tarafından çalıĢılmıĢ olup [21],  izole edilmiĢ demir türlerine ek olarak, 

geniĢ oksit klastaları ve Fe4O4 ve Fe3O4 gibi nano klastaları içeren küçük oksijen içeren farklı aktif 

demir türlerini içermektedir [21–24].  Fe/Al‘ın 0.56 değerine kadar Fe
3+

  katyonları bire bir 

Brønsted asit merkezlerinin protonları ile yer değiĢtirdiği ve Fe(OH)
2+

, Fe(OH)
+
 ve FeO

+
 gibi 

disperse olmuĢ katyonlar oluĢtuğu rapor edilmektedir. Ayrıca, Abu-Zied vd., katı- hal iyon 

değiĢiminin diğer yöntemlere göre bazı avantajlara sahip olduğu rapor etmiĢ ve bunlar metal 

yüklemesinin kontrolü, zeolitlere değiĢebilen çok değerlikli katyonların olasılığı, kristal 

büyüklüğünün  kontrolü ve farklı aktif merkezlerin oluĢumu  gibi sıralanabilir [25]. 

Katalizör muamele koĢulları da N2O ile ODHP‘in aktivite ve seçimliliği üzerine önemli etkiye 

sahiptir. Bu koĢullar yüksek sıcaklık kalsinasyon ve/ya da buhar ile muameledir [5,7,11,12,19,26]. 

Yüksek sıcaklık kalsinasyon ve buharla muamele hidrotermal yöntemle hazırlanmıĢ Fe-ZSM-5‘de 

kafes yapısının dıĢında yer alan demir türlerinin miktarını artırmaktadır. Ayrıca, yüksek sıcaklık 

kalsinasyon iyon değiĢimi ile hazırlanmıĢ Fe-ZSM-5 katalizörlerinin N2O ile ODHP ve N2O 

dekompozisyonu için aktiviteyi artırmaktadır [5,27,28].  

Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı, bu çalıĢmada Si/Al oranı 25 ve 40 olan iki adet ZSM-5 

zeoliti ve bunların kütlece % 0.25 demir yüklenmiĢ formları düĢük sıcaklıkta (500 
o
C), yüksek 

sıcaklıkta (900 
o
C) ve buharla  (% 30 (v./v.) H2O içeren N2) muamele iĢlemlerinden sonra, propanın 

N2O ve O2 ile oksidatif dehidrojenasyonunda test edilmiĢtir.  

 

2. DENEYSEL YÖNTEM 

2.1. Katalizörlerin Hazırlanması 

Bu çalıĢmada kullanılan katalizörler katı hal iyon değiĢim yöntemi ile ZSM-5 zeolitlere kütlece % 

0.25 demir yüklenmesi ile hazırlanmıĢtır.  Kullanılan sentetik zeolitler, Zeolyst firmasından 

sağlanmıĢ olup Si/Al oranı 25 ve 40‘dır. Demir kaynağı olarak ise FeCl2. 4H2O kullanılmıĢtır. 

Zeolitler ve FeCl2 . 4H2O havanda 1 saat karıĢtırıldıktan sonra, karıĢım yüksek sıcaklık fırınında 550 
o
C‘ e kadar ısıtılıp bu sıcaklıkta 5 saat tutulmuĢtur. Hazırlanan karıĢım Cl

- 
iyonları tamamen 

uzaklaĢıncaya kadar saf su ile yıkanmıĢtır. Ġyonların uzaklaĢıp uzaklaĢmadığı yıkama ile elde edilen 

suya AgNO3 eklenmesi ile analiz edilmiĢtir.  YıkanmıĢ örnekler 120
 o
C‘de 1 gece kurutulmuĢtur. 

ÇalıĢmada kullanılmak üzere hazırlanan katalizörler preslenip, elek ile parçacık boyutu 250 μm <d< 

355μm olacak Ģekilde ayarlanmıĢtır  
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Hazırlanan tüm katalizörler, düĢük sıcaklık (LT), yüksek sıcaklık (HT) ve buharla muamele (ST) 

iĢlemleri ile muamele edilmiĢtir. Bu iĢlemler LT için 500 
o
C‘de He ile 2 saat muamele, HT için 900 

o
C‘de He ile 2 saat muamele ve ST için 600 

o
C‘de %30 H2O (v/v)   içeren N2 gazı ile 5 saat 

muamele Ģeklinde sıralanabilir. 

Hazırlanan katalizörlerin isimlendirilmesi ise ZxFey-z gösteriminde, x zeolitin içerdiği SiO2/Al2O3 

oranını, y yüklenen demirin % wt. miktarını, z ise katalizöre uygulanan düĢük sıcaklık (LT), yüksek 

sıcaklık (HT) veya buharla muamele (ST) iĢlemlerini göstermektedir.  

 

2.2. Katalizörlerin Karakterizasyonu 

Demir içeren katalizörlerin demir içerikleri Atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS) ile analiz 

edilmiĢtir. Bunun için numunelerden 0.1 g alınıp 12.3 M HCl çözeltisinin 10 ml çözelti içerisinde 

ortbital çalkalayıcıda 1 gün süre ile karıĢtırılmıĢtır. 4000 rpm karıĢtırma hızı ile  5 dk süre ile sıvı 

katıdan ayrılmıĢ ve sıvı numunenin demir içeriği AAS‘de analiz edilmiĢtir.  

Si/Al‘ın 25 ve 40 oranına sahip zeolitler ve bunların kütlece % 0.25 Fe içeren formları LT, HT ve 

ST muamelelerinden sonra BET, NH3-TPD ve O2-TPD ile karakterize edilmiĢtir.  

Katalizörlerin BET yüzey alanları Autosorb 1C, Quantachrome cihazı kullanılarak 77 K‘de azot 

adsorpsiyonu- desorpsiyonu ile belirlenmiĢtir. 

Örekelerin NH3-TPD deneyleri Micromeritics‘in AutoChem II 2920 sisteminde, 20 cm
3
/dk  He 

akıĢı altında 550 
o
C ve 900 

o
C‘de kalsine edildikten sonra, 50 

o
C‘de % 15 (v./v.) NH3 ile  20 dk için 

doyurulup, 10 
o
C/dk ısıtma hızı ile He atmosferinde 700 

o
C‘e kadar ısıtılmasıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Örneklerin O2-TPD deneyleri Micromeritics‘in AutoChem II 2920 sisteminde, 20 cm
3
/dk  He akıĢı 

altında 550 
o
C‘de kalsine edildikten sonra, 50 

o
C‘de saf O2 ile  20 dk için doyurulup, 10 

o
C/dk  

ısıtma hızı ile He atmosferinde 900 
o
C‘e kadar ısıtılmasıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

2.3. Katalitik Testler  

Farklı ön iĢlemlerle muamele edilmiĢ katalizörler yüzeyinde N2O ile C3H8‘in oksidatif 

dehidrojenasyonu deneyleri % 5.0 (v/v) N2O ve % 5.0 (v/v) C3H8 içeren 50 cm
3
/ dk toplam akıĢ 

hızına sahip He ile 0.2 g katalizör varlığında bir dolgulu yatak reaktörde 450 
o
C‘de 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Girdi ve ürünlerin deriĢimi sisteme on-line bağlı gaz kromatografisi ile TCD‘ e 

bağlanmıĢ Plot Q ve  Molsieve 3A kolonlarına ek olarak FID‘e bağlanmıĢ HP-AL/S kolonları  ile 

de hidrokarbonlar  analizlenmiĢtir.   

Gaz kromatografisinden elde edilen sonuçlar ile girdilerin (N2O ve C3H8) dönüĢümü (X), propilen 

verimi (Y) ve propilen seçimliliği (S) aĢağıda verilen denklemler yardımı ile hesaplanmıĢtır. 
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Burada Ci
o 
türlerin giriĢ deriĢimlerini, Ci ise çıkıĢ deriĢimlerini göstermektedir. 

 

3. SONUÇLAR VE TARTIġMALAR 

 

Katalizörlerin bileşimleri  

Demir içeren ve içermeyen katalizörlerin AAS analiz sonuçları Tablo 1‘de listelenmiĢtir. Tablodan 

görüldüğü gibi amaçlanan demir miktarının tamamı zeolite katı-hal yöntemi ile yüklenmiĢtir.  

 

XRD  

Tüm ZSM–5 zeolitlerinin XRD görünümleri ġekil 1‘de gösterilmiĢtir. Her iki zeolit örneğinde de 

demir oksit fazı analiz edilememiĢtir. Bu, ya düĢük demir içeriğinde FeOx türlerinin oluĢmadığının 

ya da oluĢmuĢ demir türlerinin kristal boyutunun 4 nm‘den küçük olmasının bir sonucudur [29,30].  

Ayrıca,  HT ve ST muamelesi sonrasında, zeolitlerin kristal yapısında bir değiĢme gözlenmemiĢtir.   

 

BET 

Kütlece % 0.25 Fe içeren farklı Si/Al oranlı zeolitlerin farklı ön iĢlemlerden sonra (LT, HT ve ST) 

yüzey özeliklerindeki değiĢimler N2‘in adsorpsiyonu- desorpsiyonu  ile incelenmiĢtir. Tüm 

örneklerin N2 adsorpsiyonu-desorpsiyonu izotermleri ġekil 2‘de ve N2 adsorpsiyon-desorpsiyon 

izotermlerinden belirlenmiĢ yüzey özelikleri de Tablo 1‘de özetlenmiĢtir. Tüm örneklerin, N2 

adsorpsiyon hacmi yüksek sıcaklıkta muameleyle ve buharla muameleyle azalmaktadır. Bu, ısıl 

iĢlem ve buharla muameleyle,  yapıdaki Fe türlerinin ve Al‘un zeolit kafesinden ayrılıp 

gözeneklerde birikmesinin bir sonucu olabilir ya da yüksek sıcaklıkta ve buharla muameleyle 

yapısal deformasyonun bir sonucu olabilir.  Ancak yapısal bozulmanın etkisi ġekil 1‘de XRD 

görünümlerinde net olarak gözlenmemektedir.   

Tablo 1‘de gösterilen zeolitlerin gözenek dağılım sonuçları incelendiğinde, yüksek sıcaklık 

kalsinasyondan ve buharla muameleden sonra, Z50‘nin mikro gözenekleri küçülerek, gözenek 

çapları 25.6‘dan 29.2 Å‘a artarken, Z80 zeolitinde aksi durum gözlenmiĢtir. Bu zeolitlerin 

yapısındaki Al içeriğinin bir etkisi olabilmektedir.  

Tablo 1. Fe-ZSM-5 örneklerinin yüzey alanı ve gözenek özellikleri.   

 

 % Fe (wt.) SBET (m
2
 g

-1
) VMP (cm

3
 g

-1
) d (Å) 

Z50Fe025LT 0.22 428 0.132 25.6 

Z50Fe025HT - 401 0.124 26.5 

Z50Fe025ST - 366.5 0.119 29.2 

Z80Fe025LT 0.25 468.4 0.093 21.9 

Z80Fe025HT - 367.1 0.094 21.4 

Z80Fe025ST - 338.2 0.124 25.5 
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ġekil 1. LT, HT ve ST ile muamele sonrası Fe-ZSM-5 zeolitlerinin XRD görünümleri. 

  

ġekil 2. LT, ST ve HT sonrası Fe-ZSM-5 zeolitlerinin N2 adsorpsiyon-desorpsiyon 

izotermleri. 

NH3-TPD 

Amonyağın adsorpsiyonu katalizörlerin yüzey asitliğini belirlemek için geniĢçe kullanılmaktadır. 

Asit merkezlerinin deriĢimi ve merkezlerin ortalama enerjisi ısıl desorpsiyon tekniği kullanılarak 

belirlenebilir. Fakat bu tekniğin bir önemli dez avantajı, amonyak adsorpsiyonun Bronsted asit 

merkezlerine özgü olmamasıdır. Aynı zamanda, yapıda yer alan Lewis asit merkezleri gibi 

merkezler de Bronsted asit merkezlerinden güçlü NH3 adsopsiyonuna sahip olabilirler. Fakat bu 

teknik asit merkezlerinin doğa ve dağılımı (zayıf ve güçlü) hakkında güçlü fikirler verebilir [18]. 

ġekil 3‘de LT ve HT‘de He ile kalsinasyon sonrasında NH3 desorpsiyon pikleri gözlenmektedir. 

600 
o
C‘nin altında amonyak üç farklı sıcaklıkta desorplanmaktadır. Bunlar yaklaĢık 100 

o
C, 180-

200 
o
C ve 350-400 

o
C ‗de gözlenmiĢ olup, literatüre göre, 100 

o
C‘deki pik fiziksel olarak 

adsorplanmıĢ amonyumu, 350-400 
o
C bölgesindeki pik Bronsted ve/ya da Lewis asit merkezlerinde 

güçlü olarak adsorplanmıĢ amonyumu ifade etmektedir [21,31–33]. 200 
o
C bölgesinde pik tam 

kesin olmamakla birlikte BrØnsted asit merkezlerine zayıf olarak bağlanmıĢ NH3 [21,31],   Na
+
 ile 

birleĢmiĢ NH3  [33] ya da zeolit kafesi dıĢına yerleĢmiĢ Al [31] olabilir.   

Z50 ve Z80 zeolitlerine demir yüklemesi tüm amonyum desorpsiyon piklerinin Ģiddetini artırmıĢtır. 

Ancak, HT ve ST iĢlemlerinden sonra, hem demir içeren hem de demir içermeyen zeolitlerin 200 ve 

400 
o
C bölgelerindeki piklerin Ģiddeti azalmıĢtır. Bu yüksek sıcaklıkta kalsinasyon ve buharla 
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muamele ile Bronsted asit merkezlerinin ya da protonik asitliğin azaldığı gözlenmiĢtir. Bu 

Kowalska-Kus vd. çalıĢmaları ile de uyumludur [12].  Diğer yandan, bazı yazarlar kısmı 

dealüminasyondan bahsetmesine rağmen, yüksek sıcaklıkta kalsinasyon ile zeolit kristal yapısında 

değiĢmenin olmadığı XRD sonuçlarından gözlenmiĢtir. Hensen vd. buhar ile muameleyle zeolit 

çatısının yerel amorflaĢmasıyla çatı dıĢında Fe-O-Al türlerinin oluĢtuğunu iddia etmektedir [34,35]. 

Bu fikri diğer gruplar da desteklemektedirler [36]. Centi ve arkadaĢları da MFI yapısındaki 

dealüminasyon yoluyla oluĢmuĢ hidroksil yuvalarının reaksiyonlarda önemli rol aldığını belirtmiĢtir 

[37,38]. Yuranov ve arkadaĢları ise buhar ile muameleyle ve yüksek sıcaklıklarda dehidroksilasyon 

ile mono ve bi/oligonükleer demir türlerinin oluĢtuğunu ifade etmiĢler, ancak bunun doğruluğunu 

spektroskopik tekniklerle doğrulayamamıĢlardır [20].  Diğer yandan, Roy vd., buharla ve yüksek 

sıcaklıkta muamele ile dehidroksilasyon ve/ya da dealüminasyon ile kafeste defektler oluĢtuğunu 

bunların da oksijen boĢluklarının oluĢmasına neden olduğunu ileri sürmektedirler[39]. Bu kafes 

defektleri yapıdaki demirin elektron özelliklerini değiĢtirerek, Al-Lewis merkezlerinden elektron 

çekilmesine neden olmaktadırlar.  Sonuç olarak, yüksek sıcaklıkta kalsinasyon ve buharla yapıdaki 

asit merkezlerinin sayısı azalmaktadır.     

 

 

 

ġekil 3. LT, HT ve ST sonrası Fe-ZSM-5 zeolitlerin NH3-TPD profilleri. 

 

O2‟nin sıcaklık programlı desorpsiyonu (O2-TPD) 

 

550 
o
C‘de 2 saat O2 ile muamele edilmiĢ Z50 ve Z80 zeolitleri ve bunların demir yüklenmiĢ 

formları yüzeyinden O2‘nin sıcaklık programlı desorpsiyon sonuçları ġekil 4‘de gösterilmiĢtir. 

Oksijen türleri 180, 700 ve 900 
o
C‘de desorplanmaktadır. 180 

o
C‘deki desorpsiyon piki fiziksel 

olarak yüzeyde adsorplanmıĢ oksijeni göstermektedir. 450-800 
o
C aralığındaki geniĢ oksijen piki 

O2‘nin yüzeyde parçalanması sonucu oluĢmuĢ α-O ‗i göstermektedir ki,  bu katalizörün oksidasyon 

aktivitesi ile iliĢkilidir. Demir yüklemesinden sonra her iki zeolitte bu pik Ģiddeti azalmıĢtır. Bu da, 

demir içermeyen zeolitin demir içeren zeolitten daha yüksek O2 adsorpsiyon kapasitesine sahip 

olması ile açıklanabilmektedir.  

 

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 100 200 300 400 500 600

D
e

s
o

rp
la

n
m

ış
N

H
3

 [%
]

Sıcaklık [oC ]

Z50

Z50-HT

Z50Fe0.25

Z50Fe0.25ST

Z50Fe0.25HT

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 100 200 300 400 500 600

D
e

s
o

rp
la

n
m

ış
N

H
3

 [%
]

Sıcaklık [oC ]

Z80

Z80-HT

Z80Fe0.25

Z80Fe0.25ST

Z80Fe0.25HT



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1398 

 

 

ġekil 4. LT, HT ve ST sonrası Fe-ZSM-5 zeolitlerinin  O2-TPD sonuçları 

 

Propanın oksidatif dehidrojenasyonu 

Propanın diazotmonooksit ile oksidatif dehidrojenasyonu katı-hal yöntemiyle hazırlanmıĢ düĢük 

demir içerikli (%0.25 Fe) ve farklı Si/Al (25-40) oranlı zeolitler yüzeyinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Tablo 2‗de Z50 ve Z80 zeolitlerinin aktivite sonuçları görülmektedir. Zeolitin alüminyum 

içeriğindeki azalma, propan ve diazotmonooksit dönüĢümlerini artmaktadır. Ayrıca,  demir 

içermeyen düĢük alüminyum içerikli Z80‘in yüksek sıcaklıkta kalsinasyonu hem girdilerin 

dönüĢümünü  hem de propilenin verimini artırmaktadır.  Bu, zeolit kafes yapısında yer alan eser 

miktarda demir türlerinin yüksek sıcaklıkta (900 
o
C) kafes yapısının dıĢına ekstraksiyonu ile 

oluĢmuĢ demir türlerinin bir katkısı olduğunun bir sonucu olabilmektedir.  

 

Tablo 2. Demir içeren ve içermeyen ZSM-5 zeolitler yüzeyinde propanın N2O ile oksidatif 

dehidrojenasyonu sonuçları 

Örnek XC3H8 [%] XN2O [%] YC3H6 [%] SC3H6 [%] 

Z50 22.2 55.1 11.6 52.6 

Z50Fe0.25 36.9 82.7 14.5 39.3 

Z80 29.4 57.5 13.4 48.9 

Z80-HT 100.0 66.2 20.5 20.5 

Z80Fe0.25 35.7 70.2 16.9 47.3 

 

Tablo 3‘de farklı oksidant:propan  oranları için propan dönüĢümü ve propilen seçimlilik ve 

verimleri listelenmiĢtir. Fe-ZSM-5 zeolitleri yüzeyinde N2O aktivasyonun O2 aktivasyonundan 

yüksek olduğu gözlenmektedir. En yüksek propilen verimi, Fe-ZSM-5 örneklerinden Z80Fe1.0 

örneğinde N2O:C3H8:2:1 oranı için % 20 olarak bulunmuĢtur. Propilen sonuçları, literatürde rapor 

edilen sonuçlar ile uyumludur [3,5,7].  
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Tablo 3. N2O, O2 ve N2O/O2 karıĢımı ile FeZSM-5 örnekleri yüzeyinde propanın oksidatif 

dehidrojenasyonu sonuçları 

Örnekler C
3
H

8
/N

2
O/O

2
 %  T

o
C  X

C3H8
 %  S

C3H6 
%  Y

C3H6
%  

Z50Fe0.25  5/5/-  500  16.17  71.14  11.48  

Z80Fe0.25   5/5/-  500  19.86  68.49  13.60  

Z280Fe0.25   5/5/-  500  23.80  73.28  17.37  

Z280Fe0.25   5/-/5  500  2.36  57.62  2.04  

Z80Fe0.25   5/-/5  500  2.99  89.28  2.66  

Z80Fe0.25   5/2.5/2.5  500  15.76  81.80  12.88  

Z80Fe0.25 5/10/-  500  29.16  68.75  20.02  

Z80Fe0.25 5/10/5  500  14.97  88.98  13.19  

Z80Fe0.25 5/5/-  450  14.68  75.36  11.06  

 

 

4. DEĞERLENDĠRME 

 

Ġki Si/Al oranlı (25 ve 40)  HZSM-5 ve katı-hal yöntemiyle demir yüklenmiĢ (% 0.25 Fe) ZSM-5 

zeolitleri yüzeyinde propanın N2O ve O2 ile oksidatif dehidrojenasyonu (ODH) incelenmiĢtir. 

Ayrıca, düĢük sıcaklık, yüksek sıcaklık ve buhar ile muamele edilmiĢ HZSM-5 ve Fe-ZSM-5 

zeolitleri yüzeyinde N2O ile propanın ODH aktivitesi incelenmiĢtir. Ayrıca, zeolitlerin asitliği, 

katalizörlerin ODH aktivitesi için önemli olup,  yüksek sıcaklık kalsinasyon, buhar ile muamele ve 

Si/Al oranı ile kontrol edilebilmektedir. Propilen için yüksek seçimlilik için, zeolitlerde zayıf ve 

orta güçlü asit merkezlerin varlığı gerekli olup, zeolitlerin asit dağılımı yüksek sıcaklık kalsinasyon, 

buhar ile muamele ve Si/Al oranı ile kontrol edilebilir. Buhar ile muamele, zeolitlerde 

dealüminasyona neden olmakla birlikte demir türlerinin aglomerasyonuna neden olabilmektedir. 

N2O ve O2 ile propanın ODH aktivitesinde, yüksek N2O deriĢimlerinde, mononükleer oksijen 

türlerinin yüzeyde oluĢumu sonucu yüksek propilen seçimliliği sağlanmıĢtır.  
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ÖZET 

Elektronik bileĢenlerde artan ısı yayılım oranı ve ısı akıĢı nedeniyle, yeni soğutma teknolojilerinin 

geliĢtirilmesi gerekmektedir. Çarpan jetler, yüksek soğutma performansı sağladıkları için özellikle 

elektronik devre elemanlarının soğutulmasında kullanılmaktadırlar. Bu çalıĢmada, bir tarafı açık, üç 

tarafı kapalı dikdörtgensel bir kanal içerisinde bakır plakadan oluĢan beĢ adet yamuk desenli 

yüzeyin tek bir hava jeti akıĢı kullanılarak soğutulmasında desen açısının etkisi sayısal olarak 

araĢtırılmıĢtır. Sayısal hesaplamalar, zamandan bağımsız olarak üç boyutlu Navier-Stokes ve enerji 

denkleminin k-ε türbülans modelini de dikkate alarak Ansys-Fluent 17.0 bilgisayar programı 

kullanılarak çözülmesiyle yapılmıĢtır. 300 K giriĢ sıcaklığındaki hava, çalıĢma akıĢkanı olarak 

kullanılmıĢtır. Kanalın üst ve alt yüzeyleri adyabatik iken yamuk desenli yüzeylere sabit 1000 

W/m
2
‘ lik ısı akısı uygulanmıĢtır. 50

o
, 60

o
, 70

o 
ve 80

o
‗ lik açılar yamuk yüzeylerin desen açıları 

olarak kullanılmıĢtır. ÇalıĢma, Re sayısının (Re) 4000, 6000, 8000 ve 10000 ve jet-plaka arası 

uzaklığın (H/Dh) 4, 6 ve 10 olduğu değerler için uygulanmıĢtır. Sayısal sonuçların literatürde var 

olan çalıĢmanın sayısal ve deneysel sonuçları ile uyumlu oldukları tespit edilmiĢtir. Sonuçlar, 

incelenen her bir desenli yamuk yüzey açısı için ortalama Nusselt sayısı (Nu) ve yüzey sıcaklığının 

değiĢimi olarak sunulmuĢtur. Ayrıca, jet akıĢın farklı Re ve H/Dh değerleri için sıcaklık, hız konturu 

ve akım çizgileri dağılımları incelenmiĢtir. En yüksek ortalama Nu sayısı değerine 50
o
 açılı yamuk 

desenli yüzeylerde ulaĢılmıĢ olup H/Dh=4 ve Re=6000 için 80
o
 açılı yüzeyle karĢılaĢtırıldığında 

%12,78 daha fazla olduğu bulunmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Çarpan Hava Jeti, Desenli Yüzey Açısı, Isı Transferi, Sayısal Analiz 

 

ABSTRACT 

Due to increasing heat dissipation rate and heat flux in electronic components, new cooling 

technologies should be developed. Because impinging jets provides high cooling performance, they 

are particularly used in cooling of electronic circuit equipments. In this work, the effect of pattern 

angle on cooling of copper plate with five trapezoid patterned surfaces inside a rectangular channel 

comprising of one open and three blocked sides was numerically searched by using a single air jet 

flow. The numerical computations were carried out by solving a steady, three-dimensional Navier-

Stokes equation and an energy equation by using Ansys-Fluent 17.0 software program with k-ε 

turbulance model. Air with inlet temperature of 300 K was used as working fluid. A constant heat 

flux with 1000 W/m
2
 was applied to trapezoid patterned surfaces when the top and side surfaces 

were adiabatic. The angles of 50
o
, 60

o
, 70

o 
and 80

o
 were utilized as pattern angles of trapezoid 

patterned surfaces. The study was performed for different Reynolds numbers (Re) of 4000, 6000, 

8000 and 10000 and different jet-to-plate distances (H/Dh) of 4, 6, 10. The numerical results agreed 

well with the numerical and experimental datas of work existed in literature. The results were 

exhibited as the variations of the mean Nu numbers and surface temperatures for each investigated 

angles of trapezoid patterned indentation surface. The temperature, velocity contour distributions 

mailto:dealnak@cumhuriyet.edu.tr
mailto:kkarabulut@cumhuriyet.edu.tr
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and stream lines of jet fluid flow were also investigated for different Re numbers and H/Dh ratios. 

While the highest average Nu number value was reached on the trapezoid patterned surfaces with 

50
o
 angle, it was found to be high 12,78% compared with the surface of 80

o
 angle for H/Dh=4 and 

Re=6000. 

Key Words: Impingement Air Jet, Patterned Surface Angle, Heat Transfer, Numerical Analysis 

 

1. GĠRĠġ 

 

 Projektör, LED, yüksek güçlü çip v.b. gibi elektronik aletlerin yüksek ısı akısı, sınırlı bir alanda 

ısı yayılımı için etkili soğutma yöntemleri gerektirmektedir. Bu durum, kabul edilebilir bir 

sıcaklıkta küçük bir ısı kaynağının sürdürülebilmesi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, arzu 

edilen çalıĢma sıcaklığını korumak için elektronik cihazların ısıl yönetimi alanında kaçınılmaz 

zorluklarla karĢılaĢılmaktadır. Bu nedenle, geleneksel soğutma yöntemleri yeterli olmayıp 

geliĢtirilmiĢ yeni soğutma teknikleri üzerine araĢtırmalar yapılmaktadır [1]. Bu alanda, çarpan sıvı 

ve gaz jetleri uygulama kolaylığı ve yüksek ısı transfer katsayısı sağlamaları nedeniyle son yıllarda 

geniĢ ölçüde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Yüksek ısı transferi istenildiği durumlarda ısıtma, soğutma 

ve kurutma amacıyla çarpan jet kullanılmaktadır. Bu sebeple, çarpan jetin ısı üretiminin fazla 

olduğu günümüzdeki yüksek performanslı elektronik ekipmanların soğutulmasında 

kullanılabileceği düĢünülmektedir. Yüksek ısı üreten cihazlar, sürekli olarak teknolojik değiĢime 

uğradığı ve geliĢtiği için tek baĢına hava soğutması kullanılmasının yeterli performansı 

sağlayamayacağı kanıtlanmıĢtır. Çarpan jet akıĢı, yüksek ısı akılı bu ortamlardan büyük miktarlarda 

ısıyı uzaklaĢtırma yeteneğine sahiptir. Çarpan jet akıĢıyla ilgili yapılan önceki çalıĢmalardan birinde 

farklı örnekleri içeren bir literatür derleme çalıĢması yapılmıĢtır [2]. Diğer bir derleme 

çalıĢmasında, Carlomagno ve Ianiro [3] ısı transferi ve çarpan jetin akıĢ fiziği üzerinde Reynolds 

sayısının ve jet-plaka arası uzaklığının detaylı bir çalıĢmasını yapmıĢlardır. Bunun için hem ısıl hem 

de parçacık görüntülemeli hız ölçüm tekniğini (PIV) kullanmıĢlardır. Ayrıca, görselleĢtirmenin 

sonuçlarını ileri hesaplama yöntemleriyle karĢılaĢtırmıĢlardır. Argus ve ark. [4] yalnızca tek bir 

hava jeti kullanarak kanaldaki ısıtılmıĢ blok dizilerinin soğutulmasında laminer jet akıĢı ve ısı 

transferi özelliklerini sayısal olarak incelemiĢlerdir. Sayısal hesaplamaları, farklı jet Reynolds 

sayıları, kanal yüksekliği, delik geniĢliği, çarpılan bloklar arası uzaklık, blok yüksekliği ve blok ısıl 

iletkenliği için yapmıĢlardır. Genel itibariyle, blokların etkin bir Ģekilde soğutulmasının kanal 

yüksekliğinin azalması ve Reynolds sayısının artıĢıyla arttığını belirlemiĢlerdir.  Popovac ve 

Hanjalic [5] tek bir çarpan jet kullanılarak ısıtılmıĢ kübik plakanın soğutulmasını incelemiĢlerdir. 

ÇalıĢmalarında ayrıca, küp yüzeyinde ısı transferi gibi türbülans istatistikleri ve akıĢ yapılarının 

araĢtırılmasını amaçlamıĢlardır. Merkezi küp civarında biçimlenen akıĢ yapıları ve onun 

soğutulması arasında yakın bir iliĢki olduğunu bulmuĢlardır.  Yang ve Hwang [6], yarı silindirik bir 

dıĢ bükey yüzey üzerinde türbülanslı bir çarpan jetin akıĢ özelliklerini sayısal olarak 

araĢtırmıĢlardır. Reynolds sayısı arttığında dıĢ bükey yüzey üzerindeki hız değiĢimi ve türbülans 

kinetik enerjinin arttığını belirlemiĢlerdir. Mushatat [7], çarpan jetlerin ısı transferi ve türbülanslı 

akıĢ karakteristiklerini çalıĢmak amacıyla sayısal bir çalıĢma yapmıĢtır. Elde edilen sonuçlar, 

yeniden dolaĢım bölgelerinin, yerel Nusselt sayısı ve türbülans kinetik enerjinin jetin boyutu, jetler 

arası mesafe ve jet Reynolds sayısından önemli ölçüde etkilendiğini göstermiĢtir. Sezai ve 

Mohammed [8], düz bir plaka üzerine çarpan laminer jet akıĢ düzenlemesinin sayısal çalıĢmasını 

yapmıĢlardır. ÇalıĢmalarında jetler arası uzaklığın Nusselt sayısı üzerinde oldukça az bir etkisi 

olduğunu saptamıĢlardır. Karabulut ve ark. [9], bir dikdörtgen kanal içerisinde ısıtılmıĢ daire desenli 

yüzeylerin hava jeti akıĢı ile soğutulmasını sayısal olarak incelemiĢlerdir. ÇalıĢmalarında ortalama 

Nu sayısının Re‘ ın 4000‘ den 10000‘ e olan artıĢında jet-plaka arası uzaklığın 6 olduğu durum için 

% 64,85 daha fazla olduğunu saptamıĢlardır. Ayrıca, en yüksek Nu sayısını Re=10000 ve jet-plaka 
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arası uzaklığın 6 olduğu durum için elde etmiĢlerdir. Alnak ve ark. [10] ise çarpan hava jeti akıĢı 

kullanarak ısıtılmıĢ bakır yüzeyli dikdörtgen desenli yüzeylerden olan ısı transferini incelemiĢlerdir. 

ÇalıĢmalarında, hesaplamaları yapabilmek için sonlu hacimler yöntemini kullanan Fluent paket 

programını kullanmıĢlardır. Farklı jet-plaka uzaklıkları (H/Dh) ve akıĢ hızları için çalıĢmalarını 

yapmıĢlardır. Ortalama Nu sayısının, H/Dh‗ ın 4 ve Re‘ ın 4000‘ den 10000‘ e arttığı durum için % 

59,28 arttığını belirlemiĢlerdir.  

 Literatürde yapılan çalıĢmalar değerlendirildiğinde yüzey soğutmasında etkin rolü olan çarpan 

jet akıĢı hakkında kaynaklar bulunmakla birlikte ısı transferi ve özellikle akıĢ yapısının ayrıntılı 

olarak incelenmesi yapılmamıĢ ve ayrıca bu çalıĢmada araĢtırılan yüzey geometrisi ve açı etkisinin 

henüz analiz edilmediği ve birbirleri arasında da kıyaslama yapılmadığı görülmektedir. Bu 

çalıĢmada, sabit ısı akılı yamuk desenli yüzeylerin ve bu yüzeylere ait açı değiĢiminin farklı 

Reynolds sayısı ve jet-plaka uzaklıklarında (H/Dh) hava jeti çarpmasıyla soğutulması sayısal olarak 

incelenmiĢtir. Desenli yüzeyler üzerine çarpan jet akıĢkanı olarak 300 K sıcaklıklı hava 

kullanılmıĢtır. Sayısal hesaplamalar, zamandan bağımsız, üç boyutlu Navier-Stokes ve enerji 

denklemlerinin k-ε türbülans modelli Ansys-Fluent 17.0 programının kullanılarak çözülmesiyle 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Jet Reynolds sayısı aralığı 4000-10000 iken 4xDh, 6xDh ve 10xDh olmak üzere 

farklı kanal yükseklikleri kullanılmıĢtır. Tüm çözümlemelerde desenli yüzeyler için 1000 W/m
2
‘ lik 

sabit bir ısı akısı uygulanmıĢtır. Sayısal sonuçlar, literatürde bulunan çalıĢmanın sayısal ve deneysel 

sonuçlarıyla karĢılaĢtırıldığında birbirleriyle uyum içerisinde oldukları görülmüĢtür. Sonuçlar, her 

bir desenli yüzey için ortalama Nusselt sayıları ve yüzey sıcaklık değiĢimleri olarak sunulmuĢ ve 

birbirleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. Farklı Reynolds sayıları ve H/Dh oranları için jet akıĢının sıcaklık, 

hız konturları ve akım çizgileri dağılımları tüm yamuk desenli yüzey açıları için ayrıca analiz 

edilmiĢtir.  

 

2. SAYISAL YÖNTEM 

 

 Sayısal çalıĢma, üç boyutlu, zamandan bağımsız hava jeti akıĢının desenli yüzeyli bir kanalda 

iletim ve zorlanmıĢ taĢınım bileĢik ısı transferini incelemek için yapılmıĢtır. BileĢik ısı transferi 

analizini çözmek için sonlu hacim yöntemi (FLUENT programı) kullanılmıĢtır.   

 Sonlu hacimler yöntemi, çözülecek geometriyi çözüm yapmak için parçalara bölmek ve sonra 

her bir parça için elde edilen bu çözümleri bir araya getirerek probleme ait genel bir çözüm elde 

etme timeline dayanmaktadır. Bu yöntemde, kontrol hacmi esaslı bir teknik kullanılarak korunum 

denklemleri sayısal olarak çözümlenebilen cebirsel denklem sistemlerine dönüĢtürülür. Bu yöntem, 

her bir kontrol hacmi için korunum denklemlerinin integre edilmesiyle ulaĢılan ve değiĢkenler için 

kontrol hacmine ait ayrık eĢitliklerin bulunması tekniğidir. Ayrık eĢitliklerin doğrusal denklem 

sistemlerine dönüĢtürülmesinden sonra iterasyona bağlı çözümüyle istenen yakınsaklık ölçüsü 

sağlanıncaya kadar hız, basınç ve sıcaklık gibi değiĢkenler güncellenir. En kullanıĢlı ağ yapısı için 

hız, sıcaklık ve basınç değiĢiminin önemli olduğu bölgelerde ağ yapısının sıklığı artırılmalıdır. 

Süreklilik ve momentum denklemleri için hesapların yakınsaması, yakınsaklık ölçeği 10
-6
‘dan daha 

az olduğunda durdurulurken, bu değer enerji denklemi için 10
-7
‗dir. Simülasyon için dörtyüzlü 

(tetrahedral) ağ yapısı kullanılmıĢtır. Ayrıca, sayısal incelemelerde seçilen yamuk desenli yüzeyli 

model için standart k-ε türbülans modeli kullanılmıĢtır. 

  Geometri boyunca akıĢ ve ısı transferi, aĢağıda açıklandığı gibi gövde kuvvetinin olmadığı 

kararlı durum koĢullarında kütle, momentum ve enerjinin korunumu denklemlerinden elde edilen 

kısmi diferansiyel denklemler ile çözülmüĢtür [11]. 

 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1406 

 Süreklilik denklemi 

 

0
  

  
  

u v w

x y z
                                                                                                                       (1)   

 

 Momentum Denklemi 

 

 x momentum denklemi 

 

2 2 2

2 2 2
 

        
        

         

u u u p u u u
u v w

x y z y x y z
                                                          (2.1) 

  

 y momentum denklemi 
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 z momentum denklemi 
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 Enerji denklemi 
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 Bu denklemlerde, ρ yoğunluk, μ dinamik viskozite, p basınç, k ısıl iletkenlik, T sıcaklık, cp özgül 

ısı ve u, v, w sırasıyla x, y ve z yönlerindeki hızlardır. 

 Kullanılan standart k-ε türbülans modelinde, k türbülans kinetik enerji ve türbülans dağılım 

terimi  ve viskoz kaybolma terimi  kullanılmıĢtır. 

 Daimi akıĢ için türbülans kinetik enerjisi denklemi    
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 Türbülans viskozitesi 
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 Viskoz dağılım terimi 
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 Türbülans kinetik enerji kaybolma denklemi 
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 Model sabitleri olan Cµ, C1ε, C2ε, σk ve σε standart k-ε türbülans modelinde kullanılan genel 

saptanmıĢ değerlerdir [11]. Bu sabitlerin değerleri, birçok türbülanslı akıĢ için çok sayıda veri 

uyumuyla sağlanmıĢtır. Bu sabitlerin değerleri aĢağıdaki gibidir; 

 

 Cµ =0.09,  C1ε = 1.44,  C2ε = 1.92, ζk =  1 ve ζε  = 1.3. 

 

Reynolds sayısı aĢağıda verilen denklem ile hesaplanmaktadır 
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 Dh jet giriĢinin hidrolik çapıdır. 
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 Bu denklemde, Ac ve P sırasıyla jet giriĢinin kesit alanı ve çevre uzunluklarıdır. 

 Nusselt sayısı, bir katı sınır üzerindeki akıĢkanın iletim ısı transferi oranının taĢınım ısı 

transferine oranı olarak değerlendirilir. 
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 Burada h yüzey üzerindeki yerel ısı transfer katsayısı, n izoterme dik yöndür ve yerel Nusselt 

sayısı yukarıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

  

 

Ortalama Nusselt sayısı 

 

0
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L

m
Nu Nudx

L
                                                                                                           (12) 

 

3. GEOMETRĠK MODEL 

 

 ġekil 1‘ de boyutları da olan kanalın perspektif görünüĢü gösterilmektedir. Aynı zamanda bu 

Ģekil üzerinde sınır Ģartları da görülebilmektedir. Jet püskürtücünün hidrolik çapı (Dh) 9,9 mm iken 

kanalın boyu (L) ve geniĢliği (W) ise sırasıyla 200 mm ve 50 mm‘ dir. ÇalıĢmada kullanılan giriĢ 

hız aralığı 6,23 m/s ve 15,58 m/s iken jet giriĢinde uniform hız profili bulunan dikdörtgen 

püskürtücünün boyutları 5,5x50 mm‘ dir. Kanal yüksekliği 4xDh, 6xDh ve 10xDh olmak üzere farklı 

değerler almaktadır. Kanal boyutlarına bağlı olarak içerisinde beĢ adet yamuk desenli yüzey 

bulunmakta iken iki desen arası uzaklık Dh, desenin geniĢlik ve yüksekliği ise 2xDh ve Dh‘ dır. 

Kanalın üst ve yan yüzeyleri adyabatik iken yalnızca desenli yüzeylere 1000 W/m
2
‗lik ( q ) sabit ısı 

akısı uygulanmıĢtır. Bununla birlikte, jet Reynolds sayısı aralığı 4000-10000‘ dir. 

 

ÇalıĢma Ģu kabuller altında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

a) Kanallar için akıĢ alanı üç boyutlu, zamandan bağımsız ve türbülanslıdır. 

b) Hesaplamalar sıkıĢtırılamaz akıĢ için yapılmıĢtır. 

c) Desenli yüzeyin soğutulması için çalıĢma akıĢkanı olarak hava kullanılmıĢtır.  

d) Desenli yüzeye 1000 W/m
2
‘ lik sabit ısı akısı uygulanmıĢtır. 
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e) AkıĢkanın ısıl özellikleri sabittir. 

f) Hem jet akıĢkan hem de katı yüzeyler için ısı üretimi yoktur 

 
 

 

 

ġekil 1. Yamuk desenli kanalın perspektif görünüĢü 

a-sınır Ģartlı ve boyutlu hesaplama hacmi b- CFD simülasyon hacmi 

 

4. SONUÇLAR VE TARTIġMA 

 

 ġekil 2‘ de jet-plaka arası uzaklığın (H/Dh) 6 olduğu durumda deneysel ve sayısal olarak Kılıç ve 

ark. [12]‘ nın yaptıkları çalıĢmanın sonuçları ile bu çalıĢmanın sayısal sonuçları Nusselt sayısı için 

Reynolds sayısının 6000 ve 8000 değerlerinde karĢılaĢtırılmalı olarak sunulmuĢtur. KarĢılaĢtırma, 

Kılıç ve ark. [12]‘ nın çalıĢmalarında kullandıkları 200x50 mm boyutlu düz bir bakır plaka yüzeyi 

için gerçekleĢtirilmiĢtir. Re=6000‘ de jet çarpma bölgesinde Nu sayısı için Kılıç ve ark. [12]‘ nın 

deneysel sonucu ile bu çalıĢmanın sayısal sonucu arasındaki sapma % 3,99 iken sayısal sonuçlar 

için bu sapma % 1 olarak bulunmuĢtur. Bununla birlikte, Re=8000‘ de çarpma bölgesinde yüksek 

türbülans yoğunluğu nedeniyle deneysel ve sayısal sonuçlar arasındaki sapma da artmaktadır. Bu 

bölgede artan türbülans yoğunluğu nedeniyle deneysel ve sayısal sonuçlar arasındaki fark % 9,15 

iken sayısal sonuçlar için Kılıç ve ark. [12]‘ nın çalıĢması ile bu çalıĢma karĢılaĢtırıldığında sapma 

a 

b 
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% 1,02 olmaktadır. Elde edilen sonuçlar neticesinde, bu çalıĢmanın sonuçlarının Kılıç ve ark. [12]‘ 

nın deneysel ve sayısal sonuçlarıyla karĢılaĢtırılabilir ve sayısal çalıĢmanın makul ve uygun olduğu 

söylenebilir. 

 Ortalama Nusselt sayısı ve hava jetinin kanaldan çıkıĢ sıcaklığı (Tjet çıkıĢ) üzerinde ağ sayısının 

etkisini belirlemek amacıyla 60
o 
açılı yamuk desenli yüzeyli kanalda H/Dh=4 ve Re=4000 için bir 

ağ bağımsızlık testi (Tablo 1) yapılmıĢtır. Yapılan test sonucu kanal kesiti üzerinde yamuk desenli 

kanal için 1614315 adet ağ elemanın yeterli olduğu görülmüĢtür. Ayrıca, yamuk desenli yüzeylere 

sahip kanalın ağ yapısı, desenlerin ağ Ģekillerini de kolaylıkla görebilmek amacıyla ġekil 3‘ de 

yakınlaĢtırılarak gösterilmiĢtir. 

 

x (m)

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

N
u

0

10

20

30

40

50

Re=6000 Deneysel [12]

Re=8000 Deneysel [12]

Re=6000 Sayısal [12]

Re=8000 Sayısal [12]

Re=6000 Sunulan çalışma

Re=8000 Sunulan çalışma

 

ġekil 2. Kılıç ve ark. [12]‘ nın deneysel ve sayısal sonuçları ile  

sunulan çalıĢmanın sonuçlarının karĢılaĢtırılması 

 

Tablo 1. Yamuk desenli yüzeyli kanalda Num ve Tjet çıkıĢ için 

ağ bağımsızlık testinin sonuçları 

 Ağ Sayıları Num Tjet çıkıĢ (K) 

1325003 10,2958 323,056 

1614315 10,3005 323,106 

1917825 10,3014 323,112 

 

 

 

 

 

 

Desen 1 Desen 2 Desen 3 Desen 4 Desen 5 
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ġekil 3. Yamuk desenli yüzeyli kanallar için hesaplamada kullanılan ağ yapısı 

 

 ġekil 4‘ de 50
o 

ve 60
o 
desen açılarına sahip yüzeyler için farklı jet-plaka arası uzaklıkları 

(H/Dh=4, 6 ve 10) ve Re sayılarına göre ortalama Nu sayısının değiĢimi gösterilmektedir. Her iki 

desenli yüzey için kanalın sol alt tarafında 1. desenin olduğu kısımda yeniden dolaĢım bölgeleri 

oluĢmakta ve bu bölgeler jet akıĢı yönlendirmektedir. Fakat, 50
o
 açılı desende jet akıĢı rahatlıkla 1 

numaralı desenin arasına girebildiği için en yüksek Nu sayısı bu desen için elde edilmektedir. 

Bununla birlikte, açının artıĢıyla yeniden dolaĢım bölgelerinin de etkisiyle jet akıĢın 1. desen 

üzerindeki etkisi azalmakta ve bu nedenle 60
o
 açılı desenli yüzey için en yüksek Nu sayısına desen 

2 için ulaĢılmaktadır. Re=10000 için H/Dh=10‘ da 50
o
‗ den 60

o
‘ ye ortalama Nu sayısında % 7,66‘ 

lık azalma meydana gelmektedir.
 
Re sayısının artıĢıyla, jet akıĢı desenler üzerine yönlenirken kanal 

içinde türbülans yoğunluğunun da artmasıyla ortalama Nu sayısı değerleri artmaktadır. Bunun yanı 

sıra, H/Dh oranının artıĢıyla jet akıĢın yüzeyler üzerindeki etkisinin azalması desenler üzerindeki Nu 

sayısının azalmasına ve Nu sayısı değerinde salınımların meydana gelmesine sebep olmaktadır.   

 ġekil 5‘ de 70
o
 ve 80

o
 açılı yamuk desenli yüzeylerde H/Dh=4, 6 ve 10 için ortalama Nu sayısının 

Re sayısı ile değiĢimi verilmektedir. Desen açılarının artıĢıyla kanalda meydana gelen yeniden 

dolaĢım bölgelerinin de etkisiyle her iki desen açılı yüzey için desen 2‘ de en yüksek Nu sayısı 

değerleri elde edilmektedir. Bununla birlikte, 80
o
 açılı yamuk desen için desenler arası akıĢ 

hareketliğinin azalması 70
o
 açılı desene göre Nu sayısı değerlerinin daha az olmasına sebep 

olmaktadır. 70
o
 açılı desende H/Dh=4‘ de Re sayısının 4000‘ den 6000‘ e artıĢı ortalama Nu sayısı 

değerinde % 39,66 artıĢa sebep olurken, 80
o
 açılı yamuk desenli yüzey için bu artıĢ değeri % 34,51 

olmaktadır. Ayrıca, en yüksek ortalama Nu sayısı değerlerine 50
o
 açılı yamuk desenli yüzeylerde 

ulaĢılmıĢ olup H/Dh=4 ve Re=6000 için 80
o
 açılı yüzeyle karĢılaĢtırıldığında             % 12,78 daha 

fazla olduğu bulunmuĢtur. 

 50
o
 ve 60

o
 açılı yamuk desenlerde ortalama yüzey sıcaklığının Re sayısı ile değiĢimi H/Dh=4, 6 

ve 10 için ġekil 6‘ da sunulmaktadır. Her iki desen açılı yüzey için jet akıĢın desenler üzerindeki 

etkisinin kanal sonuna doğru azalması nedeniyle en yüksek yüzey sıcaklığı değeri desen 5 için elde 

edilirken, en düĢük yüzey sıcaklık değerlerine 50
o
 ve 60

o
 açılı yamuk desenler için sırasıyla desen 1 

ve desen 2 için elde edildiği ġekil 6‘ dan görülebilmektedir. Bununla birlikte, jet-plaka arası 

uzaklığının (H/Dh) artıĢı kanal içerisindeki türbülans yoğunluğunu etkileyerek yeniden dolaĢım 

bölgelerinin oluĢmasına ve desen açıları arasında akıĢ hareketine bağlı olarak özellikle 60
o
 açılı 

yamuk desenli yüzeylerde yüzey sıcaklık değiĢimlerinin kendi aralarında daha fazla salınım 

yapmasına sebep olmaktadır. 

 ġekil 7‘ de farklı Re sayıları ve jet-plaka arası uzaklıkları için 70
o
 ve 80

o
 açılı yamuk desenlerde 

ortalama yüzey sıcaklığının değiĢimi gösterilmektedir. Her iki açılı yamuk desenli yüzeyler için 

kanal sonundaki desen 5 için en yüksek ortalama yüzey sıcaklık değeri elde edilirken, en düĢük 

yüzey sıcaklık değerinin desen 2‘ de olduğu görülmektedir. Re sayısının artmasıyla türbülans 

yoğunluğunun artıĢına bağlı olarak ısı transferi artmakta ve böylece yüzey sıcaklık değerleri 

azalmaktadır. Jet-plaka arası uzaklığın artıĢıyla da özellikle desen 1 için yeniden dolaĢımların 

etkisine de bağlı olarak her iki desen açısı için sıcaklık değiĢim miktarı artmaktadır. Re=4000‘ den 

Re=10000‘ e H/Dh=4‘ de 70
o
 açılı desende ortalama % 2‘ lik bir düĢüĢ olurken, bu düĢüĢ değeri 80

o
 

açı için % 1,89 olmaktadır. Açının artıĢı desenler arası akıĢ hareketini azaltarak ısı transferinin 

azalmasına sebep olmakta ve böylece yüzey sıcaklığı artmaktadır.  
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 ġekil 8A ve B‘ de 50
o
 ve 60

o
 açılı yamuk desenli yüzeylere ait a-hız, b-akım çizgisi ve c-sıcaklık 

konturu dağılımlarının Re sayısı ile değiĢimi (Re=4000 ve 8000) H/Dh=4 için görselleĢtirilmiĢtir. 

Kanalların sol alt kısmında oluĢan yeniden dolaĢım bölgeleri jet akıĢı yönlendirmektedir. Bununla 

birlikte, 50
o
 açılı yamuk desenli yüzeyde 60

o
 açılı yüzeye göre akıĢın desenler arasına daha rahat 

girebildiği ġekil 8A ve B-a‘ den görülebilmektedir. Ayrıca, jetin yüzeyden ayrıldığı kısımlarda ve 

desen aralarında yeniden dolaĢım bölgeleri oluĢmaktadır (ġekil 8A,B-b). Bununla birlikte, sıcaklık 

dağılımı konturlarından da görülebildiği gibi bu kısımlar yüzey sıcaklığının arttığı bölgelerdir (ġekil 

8A,B-c). Re sayısının artması yeniden dolaĢımların birleĢmesini sağlayarak jet akıĢı yüzeyler 

üzerine yönlendirmektedir. Böylece desen yüzey sıcaklıklarında düĢüĢ elde edilmektedir.  

 H/Dh=10 için 50
o
 ve 60

o
 açılı yamuk desenli yüzeylere ait a-hız, b-akım çizgisi ve c-sıcaklık 

konturu dağılımlarının Re sayısı ile değiĢimi (Re=4000 ve 8000) ġekil 9A ve B‘ de 

gösterilmektedir. Jet-plaka arası yüksekliğin artması jet akıĢın yüzeyler üzerindeki etkisini 

azaltmaktadır. Aynı zamanda, kanal içerisindeki türbülans yoğunluğunun azalması nedeniyle 

yeniden dolaĢım bölgeleri artmaktadır. Bu nedenle desenlerin yüzey sıcaklık değerleri artmaktadır. 

Bununla birlikte, Re sayısının artması yeniden dolaĢım bölgelerinin yoğunluğunu azaltarak jet 

akıĢın desen yüzeyleri üzerine yönlenmesini sağlamaktadır. Böylece yüzey sıcaklığında düĢüĢ elde 

edilmektedir. 

  ġekil 10A ve B‘ de 70
o
 ve 80

o
 açılı yamuk desenli yüzeylere ait a-hız, b-akım çizgisi ve c-

sıcaklık konturu dağılımlarının jet plaka arası uzaklığın (H/Dh) 4 olduğu değer için Re sayısı ile 

değiĢimleri gösterilmektedir. Desen açılarının artıĢıyla jet akıĢın 2. ve 3. desene doğru yönlendiği 

hız konturu dağılımlarından görülebilmektedir (ġekil 10A ve B-a). Ayrıca, 70
o
 ve 80

o
 açılı yamuk 

desenli yüzeylerde 50
o
 ve 60

o
 açılı desenli yüzeylere göre kanal içerisinde yeniden dolaĢım 

bölgelerinin arttığı ġekil 9-10A ve B karĢılaĢtırıldığında görülebilmektedir. Re sayısının artıĢıyla 

yeniden dolaĢım bölgeleri birleĢmekte ve böylece desen yüzeyleri üzerine yönlenen jet akıĢı 

özellikle kanalın sonunda bulunan desen 5‘ in yüzey sıcaklığının azalmasını sağlamaktadır.  

 H/Dh=10 için 70
o
 ve 80

o
 açılı yamuk desenli yüzeylere ait a-hız, b-akım çizgisi ve c-sıcaklık 

konturu dağılımlarının Re sayısı ile değiĢimleri ġekil 11A ve B‘ de verilmektedir. Jet-plaka 

yüksekliğinin artıĢına bağlı olarak jet etkisinin yüzeyler üzerinde azalması ve kanal çıkıĢına doğru 

jet hızının da azalmasıyla yeniden dolaĢım bölgelerinin sıklığı ve yoğunluğu artmaktadır. Yeniden 

dolaĢım bölgelerinin olduğu kısımlarda akıĢkanın hızı ve dolayısıyla türbülans yoğunluğu 

azalmaktadır. Bu durum da sıcaklık dağılımı konturundan da görülebileceği gibi yüzey sıcaklığının 

artmasına sebep olmaktadır.  
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Şekil 4. A-50o B-60o açılı yamuk desenli yüzeylerde a- H/Dh=4, b- H/Dh=6,  

c- H/Dh=10 için ortalama Nu sayısının Re sayısı ile değişimi 
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a 

C 

b 

c 

a a 

D 

b 

c 

Şekil 5. C-70o D-80o açılı yamuk desenli yüzeylerde a- H/Dh=4, b- H/Dh=6,  

c- H/Dh=10 için ortalama Nu sayısının Re sayısı ile değişimi 
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b 

c 

B 

a a 

A 

b 

c 

Şekil 6. A-50o B-60o açılı yamuk desenli yüzeylerde a- H/Dh=4, b- H/Dh=6,  
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Şekil 7. C-70o D-80o açılı yamuk desenli yüzeylerde a- H/Dh=4, b- H/Dh=6,  

c- H/Dh=10 için ortalama yüzey sıcaklığının Re sayısı ile değişimi 
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c- sıcaklık konturu dağılımının Re sayısı ile değişimi-H/Dh=4 
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5. GENEL SONUÇLAR 

 

 Çarpan jetler, yüksek soğutma performansı sağladıkları için özellikle elektronik devre 

elemanlarının soğutulmasında kullanılmaktadırlar. Bu çalıĢmada, bir tarafı açık, üç tarafı kapalı 

dikdörtgensel bir kanal içerisinde bakır plakadan oluĢan beĢ adet yamuk desenli yüzeyin tek bir 

hava jeti akıĢı kullanılarak soğutulmasında desen açısının etkisi sayısal olarak araĢtırılmıĢtır. Sayısal 

hesaplamalar, zamandan bağımsız olarak üç boyutlu Navier-Stokes ve enerji denkleminin k-ε 

türbülans modelini de dikkate alarak Ansys-Fluent 17.0 bilgisayar programı kullanılarak 

çözülmesiyle yapılmıĢtır. 300 K giriĢ sıcaklığındaki hava, çalıĢma akıĢkanı olarak kullanılmıĢtır. 

Kanalın üst ve alt yüzeyleri adyabatik iken yamuk desenli yüzeylere sabit 1000 W/m
2
‘ lik ısı akısı 
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c- sıcaklık konturu dağılımının Re sayısı ile değişimi-H/Dh=10 
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uygulanmıĢtır. 50
o
, 60

o
 70

o 
ve 80

o
‗ lik açılar yamuk yüzeylerin desen açıları olarak kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢma, Re sayısının (Re) 4000, 6000, 8000 ve 10000 ve jet-plaka arası uzaklığın (H/Dh) 4, 6 ve 10 

olduğu değerler için uygulanmıĢtır.  

 Sayısal sonuçların literatürde var olan çalıĢmanın sayısal ve deneysel sonuçları ile uyumlu 

oldukları tespit edilmiĢtir. Sonuçlar, incelenen her bir desenli yamuk yüzey açısı için ortalama 

Nusselt sayısı (Nu) ve yüzey sıcaklığının değiĢimi olarak sunulmuĢtur. Ayrıca, jet akıĢın farklı Re 

ve H/Dh değerleri için sıcaklık, hız konturu ve akım çizgileri dağılımları incelenmiĢtir. Buna göre 

bu çalıĢmadan aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılabilir: 

 50
o
 açılı desende jet akıĢı rahatlıkla 1 numaralı desenin arasına girebildiği için en yüksek Nu 

sayısı bu desen için elde edilmektedir. Bununla birlikte, açının artıĢıyla yeniden dolaĢım 

bölgelerinin de etkisiyle jet akıĢın 1. desen üzerindeki etkisi azalmakta ve bu nedenle 60
o
 açılı 

desenli yüzey için en yüksek Nu sayısına desen 2 için ulaĢılmaktadır. Re=10000 için H/Dh=10‘ da 

50
o
‗ den 60

o
‘ ye ortalama Nu sayısında % 7,66‘ lık azalma meydana gelmektedir. Her iki desen açılı 

yüzey için jet akıĢın desenler üzerindeki etkisinin kanal sonuna doğru azalması nedeniyle en yüksek 

yüzey sıcaklığı değeri desen 5 için elde edilirken, en düĢük yüzey sıcaklık değerlerine 50
o
 ve 60

o
 

açılı yamuk desenler için sırasıyla desen 1 ve desen 2 için elde edildiği ġekil 6‘ dan 

görülebilmektedir. 

 80
o
 açılı yamuk desen için desenler arası akıĢ hareketliğinin azalması 70

o
 açılı desene göre Nu 

sayısı değerlerinin daha az olmasına sebep olmaktadır. 70
o
 açılı desende H/Dh=4‘ de Re sayısının 

4000‘ den 6000‘ e artıĢı ortalama Nu sayısı değerinde % 39,66 artıĢa sebep olurken, 80
o
 açılı yamuk 

desenli yüzey için bu artıĢ değeri % 34,51 olmaktadır. Ayrıca, en yüksek ortalama Nu sayısı 

değerlerine 50
o
 açılı yamuk desenli yüzeylerde ulaĢılmıĢ olup H/Dh=4 ve Re=6000 için 80

o
 açılı 

yüzeyle karĢılaĢtırıldığında % 12,78 daha fazla olduğu bulunmuĢtur. Ortalama yüzey sıcaklık 

değerlerine bakıldığında ise Re=4000‘ den Re=10000‘ e H/Dh=4‘ de 70
o
 açılı desende ortalama % 

2‘ lik bir düĢüĢ olurken, bu düĢüĢ değeri 80
o
 açı için % 1,89 olmaktadır. Açının artıĢı desenler arası 

akıĢ hareketini azaltarak ısı transferinin azalmasına sebep olmakta ve böylece yüzey sıcaklığı 

artmaktadır.  

 Hız, akım çizgisi ve sıcaklık dağılımı konturları incelendiğinde kanalların sol alt kısmında oluĢan 

yeniden dolaĢım bölgelerinin jet akıĢı yönlendirdikleri görülebilmektedir. Bununla birlikte, 50
o
 açılı 

yamuk desenli yüzeyde 60
o
 açılı yüzeye göre akıĢın desenler arasına daha rahat girebildiği de 

kontur dağılımlarından saptanmaktadır. Ayrıca, jetin yüzeyden ayrıldığı kısımlarda ve desen 

aralarında yeniden dolaĢım bölgeleri oluĢmaktadır. Bununla birlikte, sıcaklık dağılımı 

konturlarından da görülebildiği gibi bu kısımlar yüzey sıcaklığının arttığı bölgelerdir. Re sayısının 

artması yeniden dolaĢımların birleĢmesini sağlayarak jet akıĢı yüzeyler üzerine yönlendirmektedir. 

Böylece desen yüzey sıcaklıklarında düĢüĢ elde edilmektedir. Ayrıca, 70
o
 ve 80

o
 açılı yamuk 

desenli yüzeylerde 50
o
 ve 60

o
 açılı desenli yüzeylere göre kanal içerisinde yeniden dolaĢım 

bölgelerinin arttığı kontur dağılımları karĢılaĢtırılmasından belirlenmektedir. 

 Bununla birlikte, bu çalıĢmada kullanılan hava jeti geometrisinin çeĢitli elektronik donanımların 

geometrilerine benzerliği nedeniyle elektronik elemanları soğutmak için kullanılabileceği 

düĢünülmekle birlikte çalıĢmadan elde edilen sonuçların incelenen desen açılarının kullanım yerine 

göre soğutmanın optimize edilmesinde değerlendirilebileceği de ayrıca düĢünülmektedir. 
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RETĠNA VEN DAL TIKANIKLIĞINDA ĠNTRAVĠTREAL  UYGULANAN AFLĠBERCEPT 

VE RANĠBĠZUMAB ENJEKSĠYONLARININ MAKULA ÖDEMĠ ve GÖRME 

KESKĠNLĠĞĠ ÜZERĠNE OLAN ETKĠSĠNĠN KARġILAġTIRILMASI 

COMPARISON OF THE EFFECT OF INTRAVITREAL APPLIED AFLIBERCEPT AND 

RANIBIZUMAB ON VĠSUAL ACUĠTY AND MACULAR EDEMA ĠN RETĠNAL BRANCH 

VEĠN OCCLUSĠON 

 

Dr. Ögr. Üyesi. Erdinç BOZKURT 

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği 

drerdincbozkurt@hotmail.com 

 

ÖZET 

Amaç: Retina ven dal tıkanıklığı (RVDT)‘na bağlı maküla ödeminin tedavisinde intravitreal  

uygulanan aflibercept ve ranibizumab enjeksiyonlarının görme keskinliği ve maküla ödemi üzerine 

etkisini karĢılaĢtırmak. 

Gereç-Yöntem: Retina ven dal tıkanıklığına bağlı maküla ödemi geliĢen 30 hastanın 30 gözü 

retrospektif olarak incelendi. YaĢ ortalaması 54±12 olan 15 hasta grup 1‘i, yaĢ ortalaması 59±16 

olan 15 hasta ise grup 2‘yi oluĢturdu. Ameliyathane koĢullarında, pro re nata (PRN) olarak grup 

1‘deki 9‘u erkek, 6‘sı kadın 15 hastaya 2.0 mg/0.5 ml aflibercept (Eylea; Bayer, Berlin, Germany) 

ve grup 2‘yi oluĢturan 7‘si erkek 8‘i akadın 15 hastaya ise 10mg/ml ranibizumab (Lucentis; 

Novartis, Ġsviçre) enjeksiyonları intravitreal olarak uygulandı. Enjeksiyon öncesi ve sonrası 3. 

aydaki en iyi düzeltilmiĢ görme keskinlikleri (EĠDGK) ve optik koherens tomografi  (RTVue-100 

Optovue) yardımıyla ölçülen santral maküla kalınlıkları (SMK) kaydedildi. Her iki grup etkinlik 

açısından karĢılaĢtırıldı. 

Bulgular:  Her iki gruba da birer ay ara ile 3 doz intravitreal enjeksiyon uygulandı. Grup 1‘ in 

uygulama öncesi ve 3. ayda ortalama EĠDGK sırasıyla 1.12±0.60 ve 0.64±0.41 logarithm of the 

minimum angle of resolution (logMAR), grup 2‘nin ise 1.03±0.48 ve 0.56±0.32 logMAR idi. 

Ortalama SMK uygulama öncesi ve 3. ayda grup 1‘ de sırasıyla 423.48±136.42 μm ve 

289.22±112.53 μm, grup 2‘ de 455.62±114.47 μm ve 310.36±105.73 μm idi. Üçüncü ayda 

enjeksiyon öncesine göre her iki grupta EĠDGK‘de istatistiksel olarak anlamlı bir artıĢ ve SMK‘da 

anlamlı bir azalma izlendi (p<0.05). Grupların üçüncü ay sonunda EĠDGK‘de artıĢ miktarları ve 

SMK‘ındaki azalma düzeylerindeki değiĢim birbirlerine göre anlamlı bulunmadı (p˃0.05). 

Sonuç: Retina ven dal tıkanıklığına bağlı makula ödemi tedavisinde uygulanan intravitreal  

aflibercept ve ranibizumab enjeksiyonlarının etkinlikleri anlamlı ve benzer bulundu. Her iki 

molekülünde EĠDGK ve SMK açısından birbirine üstünlüğü izlenmedi. 

Anahtar kelimeler: Retina ven dal tıkanıklığı, intravitreal enjeksion, aflibercept, ranibizumab 

ABSTRACT 

Purpose: To compare the efficiency of intravitreal applied aflibercept and ranibizumab in the 

treatment of macular edema and visual acuity secondary to branch retinal vein occlusion. 

Material -Methods: Thirty eyes of 30 patients with macular edema due to branch retinal vein 

occlusion were retrospectively analyzed. Fifteen patients with a mean age of 54 ± 12 years were in 

Group 1 and 15 patients with a mean age of 59 ± 16 years were in group 2. In operating room 

conditions, 2.0 mg/0.5 ml aflibercept (Eylea; Bayer, Berlin, Germany)  was performed as  pro re 

nata (PRN) in 15 patients in group 1 (9 men, 6 women), 10 mg / ml ranibizumab (Lucentis; 

Novartis, Switzerland) was practiced  intravitreally pro re nata (PRN) in 15 patients in group 2 (7 

men, 8 women). Before and after injection the best-corrected visual acuity (BCVA)  at 3rd month 

mailto:drerdincbozkurt@hotmail.com
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and central macular thickness measured by optical coherence tomography (RTVue-100 Optovue) 

was recorded. Both groups were compared in terms of efficacy. 

Results:  Both groups received a 3-dose intravitreal injection with one month interval.  The mean 

BCVA of the group 1 at the first and third month of the procedure were 1.12 ± 0.60 and 0.64 ± 0.41 

logMAR, group 2 was 1.03 ± 0.48 and 0.56 ± 0.32 logMAR respectively.  Mean SMT was 423.48 ± 

136.42 μm and 289.22 ± 112.53 μm in group 1 and 455.62 ± 114.47 μm, 310.36 ± 105.73 μm in 

group 2 respectively before application and at third month . In the third month, there was a 

statistically significant increase in BCVA and a significant decrease in SMT in both groups 

according to preinjection (p <0.05). At the end of the third month in both groups, the increase in 

BCVA and the change in the levels of decrease in SMT were not found meaningful according to 

one another (p˃0.05). 

Conclusion:  The efficacy of intravitreal aflibercept and ranibizumab injections in the treatment of 

macular edema due to branch retinal vein occlusion was found meaningful and similar.  There was 

no superiority both molecules in terms of BCVA and SMT. 

Keywords: Branch Retinal Vein Occlusion, Intravitreal injection, aflibercept, ranibizumab 

GĠRĠġ 

Santral retinal ven dal tıkanıklıkları diyabetik retinopatiden sonra en sık görülen retinanın vasküler 

patolojisidir (1). Retinal ven tıkanıklığının toplumdaki sıklığı 2-8 /1000 kadardır (2). Anatomik, 

hipertansif, aterosklerotik, inflamatuar ya da trombofilik patolojiler endotelde hasar oluĢturur ve 

sonuç olarak da damar yatağında trombüs oluĢumuna ve tıkanıklığa neden olurlar. Santral retinal 

ven dal (SRVD) tıkanıklığı genellikle arter ve venin çaprazlaĢtığı yerde meydana gelir (3-5). 

(Resim-1 ). Ven dal tıkanıklıkları sıklıkla tek taraflıdır. Olguların ancak %5-10 unda her iki gözde 

tutulabilir. En sık üst temporal ven dal tıkanıklığı görülmektedir. Erkek ve kadınlarda eĢit sıklıkta 

görülmekle birlikte ensık 50-70 yaĢında görülmektedir.  RVT temelde üç alt grupta 

incelenmektedir; retinal ven dal tıkanıklığı (RVDT), santral retinal ven tıkanıklığı (SRVT) ve 

hemisferik ven tıkanıklığı. Retinanın perfüzyon (kanlanma) durumuna göre ise iskemik ve non-

iskemik olarak sınıflandırılmaktadır. Ġskemik tip RVDT tüm RVDT‘lıklarının %20‘sini 

oluĢturmaktadır. Fundus floresein anjiografide 5 disk çapından daha geniĢ iskemik alanın oluĢtuğu 

durumlar iskemik RVDT olarak tanımlanmaktadır (6).  

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Retinal ven tıkanıklığına bağlı maküla ödemi nedeniyle 2016-2018 yılları arasında Kafkas 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı kliniğinde takip edilen 30 hastanın 30 

gözü retrospektif olarak incelendi. YaĢ ortalaması 54±12 olan 15 hasta grup 1‘i, yaĢ ortalaması 

59±16 olan 15 hasta ise grup 2‘yi oluĢturdu. Tüm hastalar detaylı oftalmolojik muayene yapıldı. 

BaĢvuru anında hastaların EĠDGK logarithm of the minimum angle of resolution (logMAR), göz içi 

basınçları (GĠB), biyomikroskobik muayene ile ön ve arka segment muayene bulguları kaydedildi. 

Hastaların her iki göz optik koherens tomografi  (RTVue-100 Optovue) ile santral makula 

kalınlıkları (SMK) ölçüldü. RVDT tanısı alan tüm hastalar 3 doz intravitreal enjeksiyon uygulaması 

planlandı. Ameliyathane koĢullarında, pro re nata (PRN) olarak grup 1‘deki 9‘u erkek, 6‘sı kadın 15 

hastaya 2.0 mg/0.5 ml aflibercept (Eylea; Bayer, Berlin, Germany) ve grup 2‘yi oluĢturan 7‘si erkek 

8‘i akadın 15 hastaya ise 10mg/ml ranibizumab (Lucentis; Novartis, Ġsviçre) enjeksiyonları 

intravitreal olarak uygulandı. Enjeksiyon öncesi ve sonrası 3. aydaki EĠDGK ve SMK kaydedildi. 

Her iki grup etkinlik açısından karĢılaĢtırıldı. 
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BULGULAR 

Her iki gruba da birer ay ara ile 3 doz intravitreal aflibercept ve ranibizumab enjeksiyonları 

uygulandı. Grup 1‘ in uygulama öncesi ve 3. ayda ortalama EĠDGK sırasıyla 1.12±0.60 ve 

0.64±0.41 logMAR, grup 2‘nin ise 1.03±0.48 ve 0.56±0.32 logMAR idi. Ortalama SMK uygulama 

öncesi ve 3. ayda grup 1‘ de sırasıyla 423.48±136.42 μm ve 289.22±112.53 μm, grup 2‘ de 

455.62±114.47 μm ve 310.36±105.73 μm idi. Üçüncü ayda enjeksiyon öncesine göre her iki grupta 

EĠDGK‘de istatistiksel olarak anlamlı bir artıĢ ve SMK‘da anlamlı bir azalma izlendi (p<0.05). 

Grupların üçüncü ay sonunda EĠDGK‘de artıĢ miktarları ve SMK‘ındaki azalma düzeylerindeki 

değiĢim birbirlerine göre anlamlı bulunmadı (p˃0.05). 

TARTIġMA 

Santral retinal ven dal tıkanıklıkları diyabetik retinopatiden sonra en sık görülen retinanın vasküler 

patolojisidir (1). Bu hastalıkta görme keskinliği maküla ödemine bağlı olarak azalmaktadır. RVDT 

tedavisinde lazer fotokoagülasyon, intravitreal kortikosteroid, doku plazminojen aktivatörü ve anti-

VEGF uygulanması gibi bir çok yöntem kullanılmaktadır. ÇalıĢmamızda RVDT‘ye bağlı makula 

ödemi tedavisinde aflibercept (Eylea; Bayer, Berlin, Germany) ve ranibizumab (Lucentis; Novartis, 

Ġsviçre) enjeksiyonlarının etkinliği karĢılaĢtırılarak her iki ilacın 3. aydaki etkinliği değerlendirildi. 

Ranibizumab ve aflibercept uygulanan gözlerde görme keskinliğinde artıĢ ve anatomik iyileĢme 

gözlendi. Ancak iki ajan karĢılaĢtırıldığında görme keskinliği ve SMK değerleri arasında anlamlı bir 

fark gözlenmedi. RVDT‘ ye bağlı makula ödemi tedavisinde uzun yıllar BVOs sonuçlarına göre 

argon lazer standart tedavi olarak uygulanmıĢtır. Bu çalıĢmaya göre lazer tedavisi alan gözlerde 

almayanlara oranla 36. ayda en az 10 harflik kazanım elde edildiği gösterilmiĢtir. Ancak lazer 

tedavisine rağmen %12 hastada görme keskinliğinde azalma gözlenmiĢtir (7).Bu nedenle daha etkin 

tedavi arayıĢlarına gidilmiĢtir. Günümüzde RVDT‘ ye bağlı makula ödemi tedavisinde anti-VEGF 

ajanlar (ranibizumab, bevacizumab ve afl ibercept) ve kortikosteroidlerin (triamsinolon asetonid, 

deksametazon implant ) kullanımı yaygınlaĢmaktadır. 

Avery ve ark. 151 hastada yapmıĢ olduğu çalıĢmada intravitreal uygulanan anti-VEGF ajanlarıan 

sistemik dolaĢımdaki düzeylerine ve serbest VEGF düzeyi üzerine yapmıĢ olduğu çalıĢmada, 

aflibercept molekülünün serumda daha uzun süre kaldığı ve serbest VEGF düzeyini daha fazla 

azalttığı belirtilmiĢtir. Ranibizumab molekülünün ise kandan daha hızlı temizlendiği ve serbest 

VEGF düzeyine daha az etki ettiğini göstermiĢlerdir(8). Niwa ve ark. ranibizumab ve aflibercetin 

intraoküler farmakokinetiğini araĢtırdığı hayvan çalıĢmasında, intravitreal uygulanan ranibizumabın 

vitrektomize ve non-vitrektomize gözde yarılanma ömrünü sırasıyla 1.4 gün ve 2.3 gün, 

afliberceptin ise sırasıyla 1.5 gün ve 2.2 gün olarak bildirmiĢtir. Vitrektomize gözlerde her iki 

molekülün yarılanma ömrünün daha düĢük olduğunu, göz içinde yarılanma ömürlerinin birbirlerine 

yakın olduğunu belirtmiĢtir (9).  

Lotery ve ark. 2015 yılında 285 RVDT hastasında ilk 6 ay boyunca gerektiği kadar ranibizumab ve 

aflibercept enjeksiyonu uygulamıĢ olup sırasıyla 4.4±2.8 ve 4.7±2.9 (P=0.38)adet enjeksiyon 

uygulandığını belirtmiĢlerdir. Her iki ilacın etkinlik açısından birbirine üstünlüğünün olmadığını 

belirtmiĢlerdir (10).  Chatziralli ve ark. 62 RVDT olan hastaya 1,2,3,6,12,18. aylarda ranibizumab 

ve aflibercept enjeksiyonlarını uygulamıĢ anatomik ve fonksiyonel sonuçları gözlemlemiĢ, her iki 

ilacın görme düzeyindeki artıĢ miktarı ve SMK‘daki değiĢim düzeylerinin benzer olduğunu 

belirtmiĢtir (11). Bizde yaptığımız bu çalıĢmada ranibizumab ve aflibercept uygulanan hastalarda 

birer ay ara ile yapılan intravitreal enjeksiyon sonucunda,  görme düzeyindeki artıĢ ve SMK‘ındaki 

azalma düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlemedik.  

SONUÇ 

RVDT olan hastalarda intravitreal uygulanan ranibizumab ve aflibercept moleküllerinin anatomik 

ve fonksiyonel baĢarı üzerine etkisinin benzer olduğu kanaatindeyiz. 
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TROMBOZE ARTERĠOVENÖZ FĠSTÜL SONRASI GELĠġEN GERÇEK BRAKĠAL 

ARTER ANEVRĠZMASI 
TRUE BRACHĠAL ARTERY ANEURYSM AFTER THROMBOSED ARTERĠOVENOUS 

FĠSTULA 

 

Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Güven 

Adıyaman Üniversitesi, guvencengz@yahoo.com 

 

     Özet: Gerçek brakial arter anevrizmaları nadir olarak görülür. Üst extremite anevrizmalarından 

en sık görülenidir. Birçoğunu travmatik anevrizmalar oluĢturur. Bizim vakamızda arteriovenöz 

fistül trombozu sonrası geliĢen gerçek brakial arter anevrizma olgusu sunulmuĢtur. 

     Anahtar Kelimeler: Arteriovenöz fistül, Anevrizma, Anastomoz anevrizmaları 

     Abstract True brachial artery aneurysms are rare. It is the most common upper extremity 

aneurysms. It creates a most traumatic aneurysms. In our case, developing after arteriovenous 

fistula thrombosis, the true brachial artery aneurysm is presented. 

     Key Words: Arteriovenous Fistula, Aneurysm, Anastomosis aneurysms 

     Olgu Sunumu:75 yaĢında erkek hasta yaklaĢık 5 aydır progressif olarak ilerleyen sol ön kolda 

ĢiĢlik ve ağrı Ģikâyeti ile baĢvurdu.  Hastada 4 yıldır kronik böbrek yetmezliği tanısıyla diyalize 

girmektedir. Sol üst exremitede üç kez arteriovenöz fistül operasyonu geçirmiĢ.  Herhangi bir tavma 

ve ciddi enfeksiyon hikayesi olmadığı saptandı. Hastada aynı zamanda hipertansiyon hikâyesi 

mevcuttu. Soy geçmiĢinde özellik yoktu. 

        Hastanın yapılan fizik muayenesinde yaklaĢık 1,5 yıl önce sol brakiobazilik PTFE greft ile 

açılan fistül yerinde 11x6 cm‘lik, üzerinde thrill olan, ağrılı kitle mevcut idi (Sekil 1).  

 

 

     Hasta yaklaĢık 5 aydır greft trombozu nedeniyle bu fistülünü kullanamıyor ve karĢı koldan açılan 

AVF ile diyalizine devam ediyordu. Doppler ultrasonografi ile akım hızı 130 ml/dk ölçülen arteriel 

anevrizma ile uyumlu kitle tanısı konuldu. Distal nabazanlar manuel alındı ve iskemik bulgular 

yoktu. 

     Hasta eksplorasyon ve anevrizmektomi amacıyla operasyona alındı. Aksiller blok altında uygun 

boyama ve örtünmeyi takiben anevrizma kesesinin proksimalinde brachial arter explore edilerek 

dönüldü. Ardından anevrizma kesesinin üzerinden uygun kesi ile girilerek anevrizmal kese tümüyle 

ortaya çıkartıldı (ġekil 2).  

ġekil 1: Sol ön kol, ön yüzde pulsatil  kitle 

mailto:guvencengz@yahoo.com
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     Anevrizmanın arteriyel kaynaklı sakkuler anevrizma olduğu gözlendi. Heparin sonrası brachial 

arter, anevrizma kesesinin proksimal ve distalinden klemplenerek kese tümüyle çıkarıldı. Kese 

trombüs ile doluydu.  ĠĢlem sonrası brakial arterdeki defekt 6 mm ringli PTFE greft kullanılarak, 

anastomozlar uçuca 7/0 Gore-tex
®
 sutur ile yapıldı (ġekil 3). Takiplerinde nabazanlar palpable idi 

ve hasta Ģifa ile 24 saat sonra taburcu edildi.  

                

 

     TartıĢma 

     Gerçek brakial arter anevrizmaları nadir görülüp, genellikle ateroskleroz, travma,  konjenital ve 

metabolik hastalılar, nadiren kawasaki ve kaposi sarkomu gibi sendromlarla birlikte görülür.
1,2,3

 

Sentetik greft kullanılan iĢlemlerde greft ve arter duvarı arasından olan sızıntı veya rüptüre olmuĢ 

anastomoz hattı sonucu oluĢan anevrizmalara anastomoz anevrizması denir. Uç yan anastomozda, 

greft ve arterin birbiri üzerinde kaymasının anevrizma oluĢumunda etkili olduğunu savunanlar 

vardır.
4
  

      Günümüzde pseudoanevrizmaların daha sık görülmesi invaziv giriĢimlerin artmasına bağlı 

olduğu düĢünülmektedir.
5 
Anevrizma tanısında noninvazif olarak renkli doppler USG, bilgisayarlı 

tomografi ve selektif periferik anjiyografi kullanılabilir. Gerçek anevrizmalarda standart tedavi 

cerrahidir.
6 

     Bizim vakamızda yaklaĢık 1,5 yıl önce PTFE greft kullanılarak antekubital seviyede brakial arter 

ve bazilik ven arasında uç-yan anastomoz ile AVF açılmıĢ. Mevcut anevrizma hastanın hipertansif 

olmasının katkısı ile de meydana gelmiĢ anastomoz hattından greft üzerine brakial arterin kayması 

sonucu oluĢan gerçek anevrizma idi. Özellikle son aylarda ağrı ile birlikte anevrizma boyutunda 

büyüme olmuĢ. Operasyon sırasında greft etrafında yoğun skar dokusu mevcuttu. Hastaya yaklaĢık 

2 ay önce karĢı üst exremitede arteriovenöz fistül açılmıĢ ve hasta bu fistülden rutin hemodiyaliz 

programlarına devam ediyordu. 

ġekil 2: Tromboze gerçek anevrizma 

ġekil 3: PTFE greft ile onarım sonrası 
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     Sonuç 

     Periferik anevrizmalarda erken teĢhis ve tedavi ekstremitenin kurtarılması ve hasta hayatının 

devamı için önemlidir. Anastomoz teknik ve materyallerinin geliĢmesine rağmen, anevrizma 

sıklığının aynı Ģekilde devam etmesi, anevrizma oluĢumunda bireysel faktörlerin etkisinin olduğunu 

gösterir. Ancak anevrizma oluĢumuna katkıda bulunan bazı faktörler (hipertansiyon, sütür hattı 

kanamaları vs.)  önlenebilir faktörlerdir. 
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BAġARI ĠÇĠN SWOT ANALĠZĠ 

 

Gönül ġENER, Seda GÜNDÜZALP 

Dr. Öğrt. Üyesi, Munzur Üniversitesi, gonulsener@munzur.edu.tr 

Dr. Öğrt. Üyesi, Munzur Üniversitesi, sedagunduzalp@munzur.edu.tr 

 

Özet 

SWOT analizi kiĢilerin güçlü ve zayıf yönlerini anlamaya, fırsatlarının farkına varmaya ve 

karĢılaĢabilecek tehditleri görmeye yardımcı olacak bir tekniktir. Bu teknik, güçlü ve zayıf yanlarla, 

olası fırsatları ve tehditlerin değerlendirilerek, atılması gereken en doğru adımların belirlenmesinde 

kolaylık sağlar. Kariyer basamaklarını tırmanmaya baĢlamadan önce bu analizin yapılması daha 

doğru bir yol çizebilmesi açısından önem taĢırken; güçlü yanları ortaya çıkarır ve zayıf olunan 

yönlerin giderilmesini sağlar. Bunlara ek olarak fırsatları ve tehditlerin de belirlenerek, yükselmeyi 

kolaylaĢtıracak yolun doğru bir Ģekilde çizilmesini kolaylaĢtırır. Bu tekniğin temel amacı; herhangi 

bir konu için karar verme aĢamasında güçlü ve zayıf, avantajlı ve dezavantajlı noktaların bir bütün 

halinde ele alınmasını sağlamaktır. Bu Ģekilde kiĢisel olarak alınacak kararın tüm yönleri ile 

gerçekçi bir Ģekilde değerlendirilmesi imkânı bulunacaktır. Analizin önemli yararlarından birisi de 

kiĢinin kendisiyle ilgili farkındalık kazanmasını sağlamaktır. ĠĢ yaĢamına hazırlanan meslek 

yüksekokulu öğrencilerinin güçlü ve zayıf yönlerini bilmeleri fırsat ve tehditlerinin farkında 

olmaları doğru kararlar vermeleri açısından önem taĢımaktadır. Bu araĢtırmayla meslek 

yüksekokulu öğrencilerinin kiĢisel SWOT analizlerine iliĢkin görüĢlerinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. AraĢtırmada amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak 2018-2019 eğitim öğretim 

yılında öğrenim gören 60 meslek yüksekokulu öğrencisi çalıĢma grubu olarak belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢma verilerinin analizinde nitel araĢtırma yöntemleri içinde sıklıkla kullanılan içerik analizi 

yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırma verileri yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formuyla elde edilmiĢtir. 

AraĢtırmanın geçerli ve güvenilir kabul edilebilmesi için gerekli iĢlemler yapıldıktan sonra, 

görüĢme formundan elde edilen veriler kodlanarak temalar oluĢturulmuĢ, oluĢturulan temaların 

frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda güçlü yönler ve fırsatlara iliĢkin 

görüĢlerinin daha fazla olduğu, zayıf yönler ve tehditlere iliĢkin görüĢlerinin ise daha az olduğu 

görülmüĢtür.   

Anahtar Kelimeler: SWOT analizi, öğrenci, baĢarı 

GiriĢ  

Her insanın kiĢiliğinde güçlü ve zayıf yönleri ile kendi önüne çıkacak fırsat ve tehditleri vardır. 

KiĢinin güçlü yanlarını bilmesi yeteneklerini tam anlamıyla kullanması ve hayatta baĢarılı olması 

açısından önem taĢırken benzer Ģekilde, zayıf noktalarını bilmesi yaĢadığı problemleri en aza 

indirerek, zayıf noktalarıyla nasıl baĢa çıkabileceğini öğrenmesi açısından önem taĢımaktadır. 

SWOT analizi, kiĢiler için değerlendirildiğinde; bir bireyin içsel ve dıĢsal analiz yapılarak, güçlü ve 

geliĢtirilmesi gereken yönleri ile dıĢ çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditlerin belirlenmesi 

çalıĢmasıdır (Çalıkoğlu, 2016). SWOT; Strengths (güçlü yönler), Weaknesses (zayıf 

yönler), Oppurtunities (fırsatlar) ve Threats (tehditler) Ġngilizce kelimelerinin baĢ harflerinden 

oluĢmaktadır.   

Kariyer basamaklarını tırmanmaya baĢlamadan önce bu analizin yapılması daha doğru bir yol 

çizebilmesi açısından önem taĢırken; güçlü yanları ortaya çıkarır ve zayıf olunan yönlerin 

giderilmesini sağlar. Bunlara ek olarak fırsatları ve tehditlerin de belirlenerek, yükselmeyi 

kolaylaĢtıracak yolun doğru bir Ģekilde çizilmesini kolaylaĢtırır. Bu tekniğin temel amacı; herhangi 

bir konu için karar verme aĢamasında güçlü ve zayıf, avantajlı ve dezavantajlı noktaların bir bütün 

halinde ele alınmasını sağlamaktır. Bu Ģekilde kiĢisel olarak alınacak kararın tüm yönleri ile 

gerçekçi bir Ģekilde değerlendirilmesi imkânı bulunacaktır. Analizin önemli yararlarından birisi de 
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kiĢinin kendisiyle ilgili farkındalık kazanmasını sağlamaktır. ĠĢ yaĢamına hazırlanan meslek 

yüksekokulu öğrencilerinin güçlü ve zayıf yönlerini bilmeleri fırsat ve tehditlerinin farkında 

olmaları doğru kararlar vermeleri açısından önemli bir durumdur. Bu araĢtırmayla meslek 

yüksekokulu öğrencilerinin kiĢisel SWOT analizlerine iliĢkin görüĢlerinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM 

Nitel araĢtırma yöntemi ile tasarlanan bu çalıĢmada fenomenoloji deseni kullanılmıĢtır. Bu desen 

katılımcıların araĢtırılan olguya iliĢkin bakıĢ açılarının derin bir Ģekilde değerlendirilmesine olanak 

sunmaktadır. Nitel yöntemler, kiĢilerin algılarını ortaya koyma ve onların bakıĢ açılarından dıĢ 

dünyayı anlamayı amaçlayan çalıĢmalarda kullanılmaktadır. Bireyin davranıĢ nedenlerini ve 

kendisinin bu davranıĢa nasıl bir açıklama getirdiğini anlamak için nitel yöntemlere ihtiyaç 

duyulmaktadır (Yıldırım, 1999). Fenomenoloji deseni ise bireylerin bir kavram veya olguya yönelik 

ortak deneyimlerinden anlam çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır (Creswell, 2007, s.57).  

ÇalıĢma Grubu 

ÇalıĢma grubunu belirleme aĢamasında, araĢtırma konusunu yansıtacak veri kaynaklarının 

çeĢitliliğini yüksek düzeyde yansıtmayı amaçlayan maksimum çeĢitlilik örneklemesinden (Yıldırım 

ve ġimĢek, 2008, s.108) yararlanılmıĢtır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Munzur Üniversitesi 

meslek yüksekokullarında öğrenim gören 60 öğrenci çalıĢma grubu olarak belirlenmiĢtir. Buna göre 

çalıĢma grubunda yer alacak öğrencilerin belirlenmesi sürecinde cinsiyet, yaĢ ve bölüm bağlamında 

çeĢitlilik göstermeleri sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢma grubunun demografik özelliklerine iliĢkin 

frekans ve yüzde dağılımları Tablo 1‘de gösterilmiĢtir.  

Tablo 1: ÇalıĢma Grubunun Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Değişkenler  1 2 3 4 Toplam 

Cinsiyet 

 Kadın Erkek    - 

N 41 19   60 

% 68.33 31.67   100 

Bölüm 

 Çocuk 

GeliĢimi 

Bankacılık ve 

Sigortacılık 

Yapı 

Denetimi  

Büro Yönetimi 

ve Asistanlığı 

- 

N 22 18 12 8 60 

% 36.66 30 20 13.34 100 

Sınıf 

 1. Sınıf 2. Sınıf   - 

N 31 29   60 

% 51.67 48.33   100 

 

Veri Toplanma Araçları 

AraĢtırmanın verileri, yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu doğrultusunda yüz yüze yapılan 

görüĢmelerle elde edilmiĢtir. Yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeler, araĢtırmacılara önceden tahmin 

edilmeyen yönlerin ayrıntılı olarak incelenmesine, verilen cevapların aydınlatılmasına veya 

derinleĢtirilmesine yardımcı olacak sorular sorma fırsatı sunmaktadır (Berg, 2009, s.107). Yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme formunun hazırlanması sürecinde alan uzmanlarının görüĢlerine 

baĢvurulmuĢ, bununla birlikte alanyazın taraması yapılarak kuramsal çerçeve ayrıntılı olarak 

incelenmiĢtir. Böylece araĢtırmanın iç geçerliliğini arttırmak amaçlanmıĢtır. GörüĢme formunda 

SWOT analizinin mantığına uygun olarak hazırlanan tablo yer almaktadır. Tabloya öğrencilerin 

kendi güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini yazmaları istenmiĢtir.  
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Verilerin Toplanması ve Analizi 

AraĢtırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıĢtır. Ġçerik 

analizi, nitel verilerin belirli bir kodlama çerçevesine uygun olarak kategorilere indirgenmesi 

iĢlemini ifade etmektedir (Schreier, 2014, s.170). AraĢtırma verilerinin çözümlenmesinde NVivo 

veri analizi programından yararlanılmıĢtır. Veriler, içerik analizi tekniğine dayalı olarak dört 

aĢamada analiz edilmiĢtir. Buna göre veriler; kodlanmıĢ, kodlanan verilerin temaları belirlenmiĢ, 

kodlar ve temalar düzenlenmiĢ ve son olarak bulgular tanımlanmıĢ ve yorumlanmıĢtır (Yıldırım ve 

ġimĢek, 2008, s.228). AraĢtırmanın güvenirliğini sağlamak için Miles ve Heberman‘ın (1994) 

geliĢtirdiği aĢağıdaki formül kullanılmıĢtır. 

 

Nitel çalıĢmalarda, uzman ve araĢtırmacı değerlendirmeleri arasındaki uyumun %90 ve üzeri olduğu 

durumlarda güvenirlik sağlanmıĢ olmaktadır. Buna göre görüĢüne baĢvurulan uzman sadece on 

sekiz ifadeyi araĢtırmacılardan farklı bir kategoriye yerleĢtirmiĢtir. Bu hesaplamanın ardından 

araĢtırmanın güvenirliği; P=506/(506+18)X100=%96 olarak bulunmuĢtur.  

 

BULGU VE YORUMLAR 

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin kiĢisel SWOT analizlerine iliĢkin görüĢlerinin belirlenmesinin 

amaçlandığı bu çalıĢmada, güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditlere iliĢkin temalar belirlenmiĢ, 

kategoriler uygun temalara yerleĢtirilmiĢ ve frekans değerleriyle birlikte Ģekilsel olarak 

sunulmuĢtur. Ġlk olarak Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin SWOT analizine iliĢkin frekans 

değerleri ġekil 1‘de gösterilmiĢtir.  

 

ġekil 1: Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin SWOT analizine iliĢkin frekans değerleri 

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kendi SWOT algılarına göre görüĢleri incelendiğinde; güçlü 

yönlere (f=205) ve fırsatlara (f=128) iliĢkin görüĢlerinin daha fazla olduğu, zayıf yönlere (f=112) ve 

tehditlere (f=61) iliĢkin görüĢlerinin ise daha az olduğu görülmüĢtür.  Öğrencilerin güçlü yönlerine 

iliĢkin kategoriler Tablo 2‘de gösterilmiĢtir.  

 

 

( )
100
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Tablo 2: Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin güçlü yönleri 

GÜÇLÜ YÖNLER 

Azimli olmak (f=27) Meraklı olmak (f=3) 

BaĢarıya inanmak (f=21) Soğukkanlı olmak (f=3) 

Kararlı olmak (f=19) Gözlemci olmak (f=3) 

Hedefe dönük olmak (f=19) Ġnsanlarla ve sorunlarla baĢ edebilmek (f=3) 

ÇalıĢkan olmak (f=16) Yılmamak (f=2) 

Sabırlı olmak (f=13) Kedini sevmek (f=2) 

Özgüvenli olmak (f=13) Dersleri anlamak (f=2) 

Mücadeleci olmak (f=7) Yaratıcı olmak (f=2) 

Ne istediğini bilmek (f=7) Çözüm odaklı olmak (f=2) 

Kendi ayaklarının üstünde durabilmek (f=6) Pozitif olmak (f=1) 

GiriĢimci olmak (f=6) Kendim Olmak (f=1) 

AraĢtırmacı olmak (f=5) Merhametli olmak (f=1) 

ĠletiĢimci olmak (f=5) Ġnsan sarrafı olmak (f=1) 

Liderlik özelliklerine sahip olmak (f=4) Dikkatli olmak (f=1) 

Zeki olmak (f=4) Hevesli olmak (f=1) 

Ġradeli olmak (f=4) Yenilikçi olmak (f=1) 

Kendine inanmak (f=4) ġakacı olmak (f=1) 

Pratik olmak (f=4) Samimi olmak (f=1) 

Ġyi bir hafızaya sahip olmak (f=4) Dürüst olmak (f=1) 

Pozitif olmak (f=4) Bilinçli olmak (f=1) 

Cesaretli olmak (f=4)  

Ġçsel analiz içinde yer alan güçlü yönler analiz edildiğinde; öğrenciler güçlü yönlerini sıklıkla 

azimli olmak (f=27), baĢarıya inanmak (f=21), kararlı olmak (f=19) ve hedefe dönük olmak (f=19) 

olarak tanımladıkları görülmüĢtür. Ayrıca çalıĢkan olmak (f=16), sabırlı olmak (f=13), özgüvenli 

olmak (f=13), mücadeleci olmak (f=7), ne istediğini bilmek (f=7), kendi ayaklarının üstünde 

durabilmek (f=6), giriĢimci olmak (f=6), araĢtırmacı olmak (f=5), iletiĢimci olmak (f=5), liderlik 

özelliklerine sahip olmak (f=4), zeki olmak (f=4), iradeli olmak (f=4), kendine inanmak (f=4), 

pratik olmak (f=4), iyi bir hafızaya sahip olmak (f=4), pozitif olmak (f=4), cesaretli olmak (f=4), 

meraklı olmak (f=3), soğukkanlı olmak (f=3), gözlemci olmak (f=3), insanlarla ve sorunlarla baĢ 

edebilmek (f=3), yılmamak (f=2), kedini sevmek (f=2), dersleri anlamak (f=2), yaratıcı olmak 

(f=2), çözüm odaklı olmak (f=2), pozitif olmak (f=1), kendim olmak (f=1), merhametli olmak (f=1), 

insan sarrafı olmak (f=1), dikkatli olmak (f=1), hevesli olmak (f=1), yenilikçi olmak (f=1), Ģakacı 

olmak (f=1), samimi olmak (f=1), dürüst olmak (f=1), bilinçli olmak (f=1) kategorilerinde güçlü 

yönlerine iliĢkin görüĢ bildirdikleri görülmüĢtür. Öğrencilerin zayıf yönlerine iliĢkin kategoriler 

Tablo 3‘te yer verilmiĢtir. 

ġekil 3: Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin zayıf yönleri 

ZAYIF YÖNLER 

AĢırı duygusal olmak (f=21) Sinirlendiğinde gözlerinin dolması (f=1) 

Çaba göstermemek (f=9) Hırsına yenik düĢmek (f=1) 

Çabuk sinirlenmek (f=7) Gülme krizine girmek (f=1) 

Çekingen olmak (f=5) Az bilgi sahibi olmak (f=1) 

Aileye çok bağlı olmak (f=4) Kitap okuyamamak (f=1) 

Sabırsız olmak (f=4) Heyecanlanmak (f=1) 

Alıngan olmak (f=4)  Ani karar vermek (f=1) 

Kendini iyi ifade edememek (f=4) ġüpheci olmak (f=1) 

BaĢarmama korkusu (f=4)  

Melankolik olmak/umutsuzluk (f=4)  
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Ġnatçı olmak (f=3)  

Takıntılı olmak (f=3) Çok merhametli olmak (f=10) 

Kaygılı olmak (f=3) Saf/iyi niyetli olmak (f=5) 

Dikkatin çabuk dağılması (f=2) Vicdanlı olmak (f=4) 

Unutkan olmak (f=2)  

Aileyi kaybetme korkusu (f=2)  

Birçok Ģeyi aynı anda istemek (f=2)  

YaĢlandığını hissetmek/enerjinin azalması 

(f=2) 

 

 

Zayıf yönlere iliĢkin öğrenci görüĢleri incelendiğinde öğrenciler zayıf yönlerini sıklıkla aĢırı 

duygusal olmak (f=21) çaba göstermemek (f=9) çabuk sinirlenmek (f=7) olarak tanımladıkları 

görülmüĢtür. Ayrıca çekingen olmak (f=5), aileye çok bağlı olmak (f=4), sabırsız olmak (f=4), 

alıngan olmak (f=4), kendini iyi ifade edememek (f=4), baĢarmama korkusu (f=4), melankolik 

olmak/umutsuzluk (f=4), inatçı olmak (f=3), takıntılı olmak (f=3), kaygılı olmak (f=3), dikkatin 

çabuk dağılması (f=2), unutkan olmak (f=2), aileyi kaybetme korkusu (f=2), birçok Ģeyi aynı anda 

istemek (f=2), yaĢlandığını hissetmek/enerjinin azalması (f=2), sinirlendiğinde gözlerinin dolması 

(f=1), hırsına yenik düĢmek (f=1), gülme krizine girmek (f=1), az bilgi sahibi olmak (f=1), kitap 

okuyamamak (f=1), heyecanlanmak (f=1), ani karar vermek (f=1) ve Ģüpheci olmak (f=1) 

kategorilerinde zayıf yönlerine iliĢkin görüĢ bildirdikleri görülmüĢtür. Bununla birlikte çok 

merhametli olmak (f=10), saf/iyi niyetli olmak (f=5) ve vicdanlı olmak (f=4) kategorilerini zayıf 

yönler içinde belirtmeleri dikkat çekici bir bulgudur. Öğrencilerin fırsatlara iliĢkin kategorileri 

Tablo 4‘te yer almaktadır. 

Tablo 4: Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin fırsatlara iliĢkin görüĢleri 

FIRSATLAR 

ĠĢ bulabilme imkânı (f=22) Ġyi eğitimcilerin olması (f=3) 

Meslek (istediği bölüm) (f=14) Ġmkanların fazla olması (f=3) 

Aile desteği (f=15) Özel Sektör (f=3) 

Yeterince boĢ zaman (f=13)  Engel olmaması (f=3) 

DGS (f=13) Üniversite mezunu olabilmek (f=3) 

Sosyal hayatın olmaması (f=8) Eğitim öğretime etkinlikleri (f=2) 

Okul ortamı (f=7) ArkadaĢ ortamı (f=2) 

Okuyor olmak (f=5) Bütçe (f=1) 

Ders çalıĢma ortamının olması (f=5)  

Küçük yerde olma (f=4)  

YaĢ (f=4) Yok (f=6) 

Bilgili olmak (f=4)  

 

DıĢsal analiz içinde değerlendirilen fırsatlara iliĢkin görüĢler incelendiğinde öğrenciler sıklıkla iĢ 

bulabilme imkânı (f=22), meslek (istediği bölüm) (f=14) ve aile desteği (f=15) kategorilerini fırsat 

olarak değerlendirmiĢlerdir. Bunun yanında yeterince boĢ zaman (f=13), DGS (f=13), sosyal 

hayatın olmaması (f=8), okul ortamı (f=7), okuyor olmak (f=5), ders çalıĢma ortamının olması 

(f=5), küçük yerde olma (f=4), yaĢ (f=4), bilgili olmak (f=4), iyi eğitimcilerin olması (f=3), 

imkanların fazla olması (f=3), özel sektör (f=3), engel olmaması (f=3), üniversite mezunu olabilmek 

(f=3), eğitim öğretime etkinlikleri (f=2), arkadaĢ ortamı (f=2) ve bütçe (f=1) kategorileri fırsat 

olarak görülmüĢtür. 6 öğrenci ise kendisiyle ilgili fırsat olabilecek bir durumun olmadığı yönünde 

görüĢ bildirmiĢtir. Öğrencilerin tehditlere iliĢkin kategorileri Tablo 5‘te yer almaktadır.  

Tablo 5: Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin tehditlere iliĢkin görüĢleri 
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TEHDĠTLER 

ĠĢ bulamamak (f=12) Küçük bir yerde okumak (f=3) 

Aile baskısı (f=6) Zararlı insanlar (f=3) 

Para sıkıntısı (f=6) Teknoloji (f=2) 

Toplumsal baskı (f=5) Evlilik (f=2) 

DGS‘yi baĢaramamak (f=5) Gurbette olmak (f=2) 

Çevredekilerin ön yargılı olması (f=4) Sosyal medya (f=2) 

Matematik (f=4) Mesleki zorluklar (f=1) 

Çevre (f=4)  

 

Tehditlere iliĢkin görüĢler incelendiğinde öğrenciler sıklıkla iĢ bulamamak (f=12), aile baskısı (f=6) 

ve para sıkıntısı (f=6) kategorilerini tehdit olarak değerlendirmiĢlerdir. Bunun yanında toplumsal 

baskı (f=5), DGS‘yi baĢaramamak (f=5), çevredekilerin ön yargılı olması (f=4), matematik (f=4), 

çevre (f=4), küçük bir yerde okumak (f=3), zararlı insanlar (f=3), teknoloji (f=2), evlilik (f=2), 

gurbette olmak (f=2), sosyal medya (f=2) ve mesleki zorluklar (f=1) kategorileri tehdit olarak 

görülmüĢtür. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kendi SWOT algılarına göre güçlü yönler ve fırsatlara iliĢkin 

görüĢlerinin daha fazla olduğu, zayıf yönler ve tehditlere iliĢkin görüĢlerinin ise daha az olduğu 

görülmüĢtür.   

Ġçsel analiz içinde yer alan güçlü yönlerin analizi sonucunda; öğrenciler güçlü yönlerini sıklıkla 

azimli olmak, baĢarıya inanmak, kararlı olmak ve hedefe dönük olmak olarak tanımladıkları 

görülmüĢtür. Ayrıca çalıĢkan olmak, sabırlı olmak, özgüvenli olmak, mücadeleci olmak, ne 

istediğini bilmek, kendi ayaklarının üstünde durabilmek, giriĢimci olmak, araĢtırmacı olmak, 

iletiĢimci olmak, liderlik özelliklerine sahip olmak, zeki olmak, iradeli olmak, kendine inanmak, 

pratik olmak, iyi bir hafızaya sahip olmak, pozitif olmak, cesaretli olmak, meraklı olmak, 

soğukkanlı olmak, gözlemci olmak, insanlarla ve sorunlarla baĢ edebilmek, yılmamak, kedini 

sevmek, dersleri anlamak, yaratıcı olmak, çözüm odaklı olmak, pozitif olmak, kendim olmak, 

merhametli olmak, insan sarrafı olmak, dikkatli olmak, hevesli olmak, yenilikçi olmak, Ģakacı 

olmak, samimi olmak, dürüst olmak ve bilinçli olmak güçlü yön tanımları içinde yer aldığı  

görülmüĢtür. Öğrenciler zayıf yönlerini sıklıkla aĢırı duygusal olmak, çaba göstermemek, çabuk 

sinirlenmek, olarak tanımladıkları görülmüĢtür. Ayrıca çekingen olmak, aileye çok bağlı olmak, 

sabırsız olmak, alıngan olmak, kendini iyi ifade edememek, baĢarmama korkusu, melankolik 

olmak/umutsuzluk, inatçı olmak, takıntılı olmak, kaygılı olmak, dikkatin çabuk dağılması, unutkan 

olmak, aileyi kaybetme korkusu, birçok Ģeyi aynı anda istemek, yaĢlandığını hissetmek/enerjinin 

azalması, sinirlendiğinde gözlerinin dolması, hırsına yenik düĢmek, gülme krizine girmek, az bilgi 

sahibi olmak, kitap okuyamamak, heyecanlanmak, ani karar vermek ve Ģüpheci olmak 

kategorilerinde zayıf yönlerine iliĢkin görüĢ bildirdikleri görülmüĢtür. Bununla birlikte çok 

merhametli olmak, saf/iyi niyetli olmak ve vicdanlı olmak kategorilerini zayıf yönler içinde 

belirtmeleri dikkat çekici bir bulgudur.  

DıĢsal analiz içinde değerlendirilen fırsatlara iliĢkin görüĢlerin analizi sonucunda; öğrenciler 

sıklıkla iĢ bulabilme imkânı, meslek (istediği bölüm) ve aile desteği kategorilerini fırsat olarak 

değerlendirmiĢlerdir. Bunun yanında yeterince boĢ zaman, DGS, sosyal hayatın olmaması, okul 

ortamı, okuyor olmak, ders çalıĢma ortamının olması, küçük yerde olma, yaĢ, bilgili olmak, iyi 

eğitimcilerin olması, imkanların fazla olması, özel sektör, engel olmaması, üniversite mezunu 

olabilmek, eğitim öğretime etkinlikleri, arkadaĢ ortamı ve bütçe kategorileri fırsat olarak 

görülmüĢtür. 6 öğrenci ise kendisiyle ilgili fırsat olabilecek bir durumun olmadığı yönünde görüĢ 
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bildirmiĢtir. Tehditlere iliĢkin analiz sonuçlarında ise öğrenciler sıklıkla iĢ bulamamak, aile baskısı 

ve para sıkıntısı kategorilerini tehdit olarak değerlendirmiĢlerdir. Bunun yanında toplumsal baskı, 

DGS‘yi baĢaramamak, çevredekilerin ön yargılı olması, matematik, çevre, küçük bir yerde okumak, 

zararlı insanlar, teknoloji, evlilik, gurbette olmak, sosyal medya ve mesleki zorluklar kategorileri 

tehdit olarak görülmüĢtür. 

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin iĢ yaĢamına hazırlanma sürecinde güçlü ve zayıf yönlerini 

bilmeleri fırsat ve tehditlerinin farkında olmaları doğru kararlar vermeleri açısından önem 

taĢımaktadır. AraĢtırma sonuçlarından yola çıkarak öğrencilerin kendi görüĢlerine göre güçlü 

yanlarının fazla olduğu, kendilerine iliĢkin fırsatların fazlalığından yana görüĢ bildirdikleri 

görülmüĢtür. Bu doğrultuda öğrencilerin güçlü yönlerinin ve fırsat olabilecek durumlarının 

değerlendirilmesi için yol gösterici olmak gerekmektedir. Ayrıca zayıf yönleriyle nasıl baĢ 

edebilecekleri tehditleri nasıl fırsata çevirebilecekleri konusunda gerekli desteğin sağlanması önem 

taĢımaktadır.   
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Özet 

Ġçinde bulunduğumuz dijital çağda akıllı telefonlar, tabletler ve bunlar üzerinde her türlü bilgiye 

ulaĢmayı sağlayan internetin hayatımızın yeri doldurulamaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte 

artık yaĢamın tüm alanlarına dijital dünya entegre olmak durumuna gelmiĢtir. Eğitimin tüm 

paydaĢlarının özellikle üniversite öğrencilerinin dijital dünyayla iç içe olmaları öğrencilerin 

öğrenme ihtiyaçlarının ve öğrenme yöntemlerinin değiĢmesi sonucu yeni öğrenme yaklaĢımlarına 

duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıĢ ve üniversitelerde dijital dönüĢümü gündeme getirmiĢtir. Bu 

doğrultuda Anadolu Üniversitesi bünyesinde Üniversitelerde Dijital DönüĢüm Projesi baĢlamıĢ ve 

projenin hayata geçirilmesi planlan sekiz üniversite pilot üniversite olarak belirlenmiĢtir. Bu proje 

ile birlikte pilot üniversitelerden biri olan Munzur Üniversitesi‘nde görev yapan akademik 

personelin üniversitelerin dijital dönüĢüm sürecinin olumlu çıktıları ve sınırlılıklarına iliĢkin 

görüĢleri ile derslerde kullandıkları dijital öğretim materyallerinin neler olduğunun ortaya 

çıkarılması amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda çalıĢmanın amacına ulaĢmak için amaçlı örnekleme türü 

kullanılarak, Munzur Üniversitesinde görev yapan akademisyenler çalıĢma grubu olarak 

belirlenmiĢtir. ÇalıĢma grubunda öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinden oluĢan 40 akademisyen 

bulunmaktadır. Nitel araĢtırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi ile veriler incelenerek analiz 

edilmiĢtir. Akademisyenlerden görüĢleri doğrultusunda veri elde etmek için üç açık uçlu sorudan 

oluĢan bir görüĢme formu hazırlanmıĢtır. GörüĢme formu yüz yüze akademisyenlerle görüĢülerek 

uygulanmıĢ, uygulama sonrasında 40 görüĢme formunun tamamı analiz edilmeye uygun 

görülmüĢtür. AraĢtırmanın sonucunda; akademik personelin dijital dönüĢüm uygulamalarından 

beklenen olumlu çıktılarının sıklıkla bilgiye kolay eriĢim, etkili öğrenme, bilgi teknolojilerine 

entegrasyon ve zaman tasarrufu olduğu, dijital dönüĢüm uygulamaları ile birlikte beklenen olası 

sınırlılıkların sıklıkla alt yapı yetersizliği, teknoloji bağımlılığı ve maddi yetersizlik olduğu, 

derslerinde sıklıkla kullandıkları dijital öğretim materyallerinin ise projeksiyon, bilgisayar, office 

programları olduğu görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Akademik Personel, Dijital DönüĢüm 

 

GiriĢ 

Dünya, sürekli değiĢimsel bir döngü içinde  yer almakta ve bu döngüde en önemli itici gücü 

teknoloji oluĢturmaktadır. Teknoloji,  zamanla  insan  yaĢamının  sınırlarını zorlayıp sağlıktan  

iletiĢime,  ulaĢımdan  ticarete,  siyasetten  eğitime  kadar  farklı  alanlarda yaĢam standardı üzerinde 

belirleyici bir unsur hâline gelmiĢtir (Benzer, 2017). Zaman olarak bakıldığında bilgisayar 

teknolojilerinin insan hayatının önemli bir parçası haline geldiği 2000‘li yıllar, ―dijital çağ‖ olarak 

adlandırılmaktadır. Bu çağ, adından da anlaĢılacağı üzere sayısal kültürün ağırlıklı olarak yer aldığı 

dönemi çağrıĢtırmaktadır (Solmaz, Çimen ve Yüksel, 2017). Bu dönemin teknolojileri, içinde 

bulunulan dönemde yaĢamı sil baĢtan anlamlandıran bir unsur haline gelmiĢtir. Bu teknolojiye 

yazının icadından sonra insan hayatı için bir dönüm noktası olması nedeniyle en önemli olgu olma 

anlamı yüklenmiĢtir. Ayrıca bu teknolojiler insan kültürünü her yönüyle etkilemiĢ, bireyi ve 

toplumu bir dönüĢüm süreci içine sürüklemiĢ kısacası her açıdan insanı farklılaĢtırmıĢtır. Böylece 

sadece araç gereç olmanın çok ötesinde bir kültür haline gelmiĢtir (TaĢdelen, 2016:38). 
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Dijital çağla birlikte bireylerin toplumsal değiĢimlere, entegrasyonu ve bu değiĢim süreçlerine 

yenilerini ekleyebilecek nesillerin yetiĢmesinde, toplumsal yapının en önemli sac ayaklarından biri 

olan eğitim sistemi büyük bir gerekliliği içermektedir (Kültekin, 2006:7). DeğiĢen çağla birlikte 

eğitim sistemi de bu değiĢimden nasibini almıĢtır. Yeni çağda öğretim faaliyetlerinin bilgisayar 

teknolojisi kullanılarak gerçekleĢtirilmesi, dijital çağda eğitim ve öğretim sürecinde bilgisayarların 

çok yönlü kullanımını olanaklı hale getirmiĢtir. Görsel ve iĢitsel yönünün ağırlıklı olması; evde, 

okulda, kütüphanede vb. her yerde bilgisayarların kullanılabilmesi; eğitim-öğretim faaliyetlerinin, 

her yerde devam eden bir süreç olma özelliğini gündeme getirmiĢtir (Engin, Tösten, Kaya, 

2010:70).  

 

Eğitimin tüm paydaĢlarının özellikle üniversite öğrencilerinin dijital dünyayla iç içe olmaları 

öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarının ve öğrenme yöntemlerinin değiĢmesi sonucu yeni öğrenme 

yaklaĢımlarına duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıĢ ve üniversitelerde dijital dönüĢümü gündeme 

getirmiĢtir. Bu çalıĢma ile akademik personelin üniversitelerin dijital dönüĢüm sürecinin olumlu 

çıktıları ve sınırlılıklarına iliĢkin görüĢleri ile derslerde kullandıkları dijital öğretim materyallerinin 

neler olduğunun ortaya çıkarılması amaçlanmıĢtır. 

 

YÖNTEM 

 

Katılımcıların araĢtırılan olguya iliĢkin bakıĢ açılarının derinlemesine değerlendirilmesi amacıyla 

nitel araĢtırma yöntemi ile tasarlanan bu çalıĢmada fenomenoloji deseni kullanılmıĢtır. Nitel 

yöntemler, kiĢilerin algılarını ortaya koyma ve onların bakıĢ açılarından dıĢ dünyayı anlamayı 

amaçlayan çalıĢmalarda kullanılmaktadır. Bireyin davranıĢ nedenlerini ve kendisinin bu davranıĢa 

nasıl bir açıklama getirdiğini anlamak için nitel yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır (Yıldırım, 1999). 

Fenomenoloji deseni ise bireylerin bir kavram veya olguya yönelik ortak deneyimlerinden anlam 

çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır (Creswell, 2007, s.57).  

 

ÇalıĢma Grubu 

ÇalıĢma grubunu belirleme aĢamasında, araĢtırma konusunu yansıtacak veri kaynaklarının 

çeĢitliliğini yüksek düzeyde yansıtmayı amaçlayan maksimum çeĢitlilik örneklemesinden (Yıldırım 

ve ġimĢek, 2008, s.108) yararlanılmıĢtır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Munzur Üniversitesi 

merkez kampüsü ve meslek yüksekokullarında görev yapan 40 akademik personel çalıĢma grubu 

olarak belirlenmiĢtir. Buna göre çalıĢma grubunda yer alacak öğretim elemanlarının belirlenmesi 

sürecinde cinsiyet, yaĢ, unvan ve idari görev yapıp yapmama bağlamında çeĢitlilik göstermeleri 

sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Tablo 1. ÇalıĢma Grubunun Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Değişkenler   1 2 3 4 5 6 Toplam  

Cinsiyet   Kadın Erkek          - 

N 22 18         40 

% 55 45         100 

Yaş    21-30 31-40 41-50 51+…     - 

N 5 21 9 5     40 

% 12.5 52.5 22.5 12.5     100 

Unvan    Öğr. Gör. Dr. Öğr. Ü. Doç. Prof.   - 

N 14 15 6 5   40 
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% 35 37.5 15 12.5   100 

İdari Görev   Var Yok         - 

N 14 26         40 

% 35 65         100 

 

Veri Toplanma Araçları 

AraĢtırmanın verileri, yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu doğrultusunda yüz yüze yapılan 

görüĢmelerle elde edilmiĢtir. Yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeler, araĢtırmacılara önceden tahmin 

edilmeyen yönlerin ayrıntılı olarak incelenmesine, verilen cevapların aydınlatılmasına veya 

derinleĢtirilmesine yardımcı olacak sorular sorma fırsatı sunmaktadır (Berg, 2009, s.107). Yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme formunun hazırlanması sürecinde alan uzmanlarının görüĢlerine 

baĢvurulmuĢ, bununla birlikte alanyazın taraması yapılarak kuramsal çerçeveye dayalı sorular 

hazırlanmıĢtır. Böylece araĢtırmanın iç geçerliliğini arttırmak amaçlanmıĢtır. GörüĢme formunun 3 

adet açık uçlu soru yer almaktadır. Bu sorulara aĢağıda yer verilmiĢtir. 

1. Size göre dijital dönüĢümle birlikte beklenen olumlu çıktılar nelerdir? 

2. Size göre dijital dönüĢümle birlikte olası sınırlılıklar nelerdir? 

3. Derslerinizde sıklıkla hangi dijital öğretim materyallerini kullanırsınız? 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

AraĢtırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıĢtır. Ġçerik 

analizi, nitel verilerin belirli bir kodlama çerçevesine uygun olarak kategorilere indirgenmesi 

iĢlemini ifade etmektedir (Schreier, 2014, s.170). AraĢtırma verilerinin çözümlenmesinde NVivo 

veri analizi programından yararlanılmıĢtır. Veriler, içerik analizi tekniğine dayalı olarak dört 

aĢamada analiz edilmiĢtir. Buna göre veriler; kodlanmıĢ, kodlanan verilerin temaları belirlenmiĢ, 

kodlar ve temalar düzenlenmiĢ ve son olarak bulgular tanımlanmıĢ ve yorumlanmıĢtır (Yıldırım ve 

ġimĢek, 2008, s.228). AraĢtırmanın güvenirliğini sağlamak için Miles ve Heberman‘ın (1994) 

geliĢtirdiği aĢağıdaki formül kullanılmıĢtır. 

 

Nitel çalıĢmalarda, uzman ve araĢtırmacı değerlendirmeleri arasındaki uyumun %90 ve üzeri olduğu 

durumlarda güvenirlik sağlanmıĢ olmaktadır. Buna göre görüĢüne baĢvurulan uzman sadece on iki 

ifadeyi araĢtırmacılardan farklı bir kategoriye yerleĢtirmiĢtir. Bu hesaplamanın ardından 

araĢtırmanın güvenirliği; P=279/(279+12)X100=%95 olarak bulunmuĢtur.  

BULGU VE YORUMLAR 

 

Akademik personelin üniversitelerin dijital dönüĢüm sürecinin olumlu çıktıları ve sınırlılıklarına 

iliĢkin görüĢleri ile derslerde kullandıkları dijital öğretim materyallerinin neler olduğunun ortaya 

çıkarılması amacıyla yapılan bu çalıĢmada, öncelikle katılımcı görüĢleri doğrultusunda dijital 

dönüĢümden beklenen olumlu çıktılara iliĢkin oluĢturulan tema ve kategorilere ait frekanslar ġekil 

1‘de gösterilmiĢtir.  
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Şekil 1: Dijital dönüĢüm ile ilgili beklenen olumlu çıktılar 

 

Akademik personelin dijital dönüĢüm uygulamalarından beklenen olumlu çıktılarına iliĢkin 

görüĢleri incelendiğinde görüĢlerin;  bilgiye kolay eriĢim (f=12), etkili öğrenme (f=11), bilgi 

teknolojilerine entegrasyon (f=11), tasarruf (f=8), yaĢamsal faaliyetlerde kolaylık (f=7), etkili ders 

anlatımı (f=7), idari verimlilik, iĢlerin kolaylaĢması (f=6), anlık değiĢimlere kolay adapte olma 

(f=5), materyallere kolay ulaĢım (f=4), öğrenci performansının artması (f=4), hızlı 

yazıĢma/iletiĢimde kolaylık (f=3), ders anlatımında zengin görsel materyaller (f=3), eğitimde 

kalitenin artması (f=3), rekabet gücünün artması (f=2), problem çözümü (f=2) ve hata payının 

azalması (f=1) kategorilerinde toplandığı görülmektedir. Akademik personelin dijital dönüĢümle 

birlikte olası sınırlılıklarına iliĢkin oluĢturulan tema ve kategorilere ait frekanslar ġekil 2‘de 

sunulmuĢtur. 
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Şekil 2: Dijital dönüĢüm ile birlikte olası sınırlılıklar 

 

Akademik personelin dijital dönüĢüm uygulamaları ile birlikte beklenen olası sınırlılıklara iliĢkin 

görüĢleri incelendiğinde görüĢlerin; alt yapı yetersizliği (f=14), teknoloji bağımlılığı (f=7), maddi 

yetersizlik (f=6), iletiĢim kopukluğu (f=5), personel eğitimi (f=5), sürekliliğin sağlanamaması (f=4), 

uygulanabilirlik (f=3), tembellik (f=3), insan gücüne olan ihtiyacın azalması (f=2), bilinç eksikliği 

(f=2), robotlaĢmıĢ hoca ve öğrenciler (f=2), bilgi ve emek hırsızlığı (f=2), kültürel değerlerde kayıp 

(f=2), etik (f=1), değerlendirmede yaĢanan aksaklıklar (f=1) ve bireysel direnç (f=1) kategorilerinde 

toplandığı görülmektedir. Akademik personelin derslerinde sıklıkla hangi dijital öğretim 

materyallerini kullandıklarına iliĢkin oluĢturulan tema ve kategorilere ait frekanslar ġekil 3‘te 

sunulmuĢtur. 

 

Şekil 3: Akademik personelin kullandıkları dijital öğretim materyalleri 
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Akademik personelin derslerinde sıklıkla kullandıkları dijital öğretim materyallerine iliĢkin 

görüĢleri incelendiğinde, görüĢlerin; projeksiyon (f=22), bilgisayar (f=14), office programları (f=9), 

uygulamalar (f=4), mobil cihazlar (f=3), animasyon programları (f=2), ses kaydı (f=1), mail 

grupları (f=1), sosyal medya (f=1) ve kullanmıyorum (f=12) kategorilerinde toplandığı görülmüĢtür.  

 

SONUÇ VE ÖNERĠ 

 

Akademik personelin dijital dönüĢüm uygulamalarından beklenen olumlu çıktıların; bilgiye kolay 

eriĢim, etkili öğrenme, bilgi teknolojilerine entegrasyon, tasarruf, yaĢamsal faaliyetlerde kolaylık, 

etkili ders anlatımı, idari verimlilik, iĢlerin kolaylaĢması, anlık değiĢimlere kolay adapte olma, 

materyallere kolay ulaĢım, öğrenci performansının artması, hızlı yazıĢma/iletiĢimde kolaylık, ders 

anlatımında zengin görsel materyaller, eğitimde kalitenin artması, rekabet gücünün artması, 

problem çözümü ve hata payının azalması  olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Dijital dönüĢüm 

uygulamaları ile birlikte beklenen olası sınırlılıkların; alt yapı yetersizliği, teknoloji bağımlılığı, 

maddi yetersizlik, iletiĢim kopukluğu, personel eğitimi, sürekliliğin sağlanamaması, 

uygulanabilirlik, tembellik, insan gücüne olan ihtiyacın azalması, bilinç eksikliği, robotlaĢmıĢ hoca 

ve öğrenciler, bilgi ve emek hırsızlığı, kültürel değerlerde kayıp, etik, değerlendirmede yaĢanan 

aksaklıklar ve bireysel direnç kategorilerinde toplandığı görülmüĢtür. Akademik personelin 

derslerinde sıklıkla kullandıkları dijital öğretim materyallerin ise projeksiyon, bilgisayar, office 

programları, uygulamalar, mobil cihazlar, animasyon programları, ses kaydı, mail grupları, sosyal 

medya olduğu, azımsanmayacak sayıda akademisyenin ise derslerinde dijital öğretim materyallerini 

kullanmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Ġçinde bulunduğumuz çağ teknoloji çağıdır. Çağın gereklerini yerine getiremeyen toplumların 

hayatta kalma yolunda gerilemeler yaĢayacağı kaçınılmazdır. Üniversiteler çağın gerektirdiği bilgi 

ve becerilerde öncü kuruluĢlar olmaları dolayısıyla diğer kurumlara örnek teĢkil etmek durumunda 

olmalıdırlar. Bu doğrultuda her ne kadar sınırlılıkları olsa da üniversiteler dijital dönüĢümdeki 

sorumluluğunu yerine getirmeli ve gözlenecek sınırlılıklar noktasında gerekli çalıĢmaları yaparak 

örnek olma misyonunu yerine getirme çabası içinde olmalıdır.  
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN ZAMAN GÜNLÜKLERĠ 
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Özet 

Zaman herkese eĢit olarak dağıtılmıĢ bir hazinedir. Bu hazine insanoğlunu sürekli ilgilendiren bir 

konu olması nedeniyle zaman yönetimi kavramı araĢtırmacıları sıklıkla üzerinde çalıĢmaya iten bir 

konu olmuĢtur. Ġnsan sınırlı bir yaĢama sahiptir ve zamanı en etkili biçimde kullanmak zorundadır. 

Zamansızlıktan yakınan birçok insanın asıl sorunu zamanı iyi kullanmayı bilmemeleridir. Her insan 

için bir günlük dilimin 24 saatten oluĢtuğu düĢünülürse bu noktada insanları birbirinden ayıran 

zamanı nasıl kullandıklarıdır. Zamanın iyi yönetimi, bireysel anlamda kariyeri daha iyi planlama ve 

geleceğe hazırlanma, daha fazla öğrenme, yeni geliĢmeleri takip etme, aile ve diğer insanlara daha 

fazla zaman ayırma, eğlenme, yeni fikirler yaratmak için fırsat sağlamaktadır. BaĢarıya giden yolun 

zamanı iyi planlamadan geçtiği düĢünülürse özellikle genç neslin zamanını nasıl planladığı ve 

kullandığı önem taĢımaktadır. Bu nedenle bu araĢtırmada meslek yüksekokullarında öğrenim gören 

öğrencilerin zaman günlüklerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmada amaçlı örneklem 

yöntemi kullanılarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 60 meslek yüksekokulu 

öğrencisi çalıĢma grubu olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢma verilerinin analizinde nitel araĢtırma 

yöntemleri içinde sıklıkla kullanılan içerik analizi yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırma verileri yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme formuyla elde edilmiĢtir. Bu formda öğrencilere 24 saatlik zaman dilimini 

nasıl değerlendirdiklerine iliĢkin bir günlük oluĢturmaları istenmiĢtir. AraĢtırmanın geçerli ve 

güvenilir kabul edilebilmesi için gerekli iĢlemler yapıldıktan sonra, görüĢme formundan elde edilen 

veriler kodlanarak temalar oluĢturulmuĢ, oluĢturulan temaların frekans değerleri hesaplanmıĢtır.  

 

Anahtar Kelimeler: Zaman yönetimi, öğrenci, baĢarı 

GiriĢ 

Zaman herkese eĢit olarak dağıtılmıĢ bir hazinedir. Bu hazine insanoğlunu sürekli ilgilendiren bir 

konu olması nedeniyle zaman yönetimi kavramı araĢtırmacıları sıklıkla üzerinde çalıĢmaya iten bir 

konu olmuĢtur. Ġnsan sınırlı bir yaĢama sahiptir ve zamanı en etkili biçimde kullanmak zorundadır. 

Zamansızlıktan yakınan birçok insanın asıl sorunu zamanı iyi kullanmayı bilmemeleridir. Her insan 

için bir günlük dilimin 24 saatten oluĢtuğu düĢünülürse bu noktada insanları birbirinden ayıran 

zamanı nasıl kullandıklarıdır.  

Zaman; tasarruf edilemeyen, ödünç alınamayan, kiralanamayan, satın alınamayan, çoğaltılamayan, 

sadece kullanılan ve kaybedilen varlığımızdır (Eren, 2001:134). Kelime anlamı olarak baktığımızda 

zaman; olayların geçmiĢten bugüne gelip, geleceğe doğru birbirini takip ettiği, bireyin kontrolü 

dıĢında kesintisiz devam eden bir süreçtir (Smith, 1998:24). 

Zaman sürekli akıp giden ve kendine özgü yönleri olan bir olgudur. Zamanı etkili kullanma adına 

insan kendisini kontrol altına alıp yönetmesi gerekmektedir. Zaman yönetimi bu gereklilik içinde 

ortaya çıkmıĢtır.(ġener, 2016). Zamanın iyi yönetimi, bireysel anlamda kariyeri daha iyi planlama 

ve geleceğe hazırlanma, daha fazla öğrenme, yeni geliĢmeleri takip etme, aile ve diğer insanlara 

daha fazla zaman ayırma, eğlenme, yeni fikirler yaratmak için fırsat sağlamaktadır. 

Zaman yönetimi, belirlenen ihtiyaçları karĢılayabilmek için gerekli olan hedefleri oluĢturup bunlar 

arasında öncelikleri belirleyerek, önceliklerle zamanı; planlama, programlama ve listeleme yoluyla 

uyumlaĢtırmaktır (Smythe Francis and Robertson, 1999: 333). 

mailto:gonulsener@munzur.edu.tr
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BaĢarıya giden yolun zamanı iyi planlamadan geçtiği düĢünülürse özellikle genç neslin zamanını 

nasıl planladığı ve kullandığı önem taĢımaktadır. Bu nedenle bu araĢtırmada meslek 

yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin zaman günlüklerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu 

amaç doğrultusunda aĢağıdaki araĢtırma sorularına yanıt aranmaya çalıĢılmıĢtır: 

1. MYO öğrencilerinin hafta içi ve hafta sonu uyanma ile uyuma saat aralıkları nedir? 

2. MYO öğrencilerinin hafta içi ve hafta sonu gün içerinde neler yapmaktadır ve bunlara ne kadar 

zaman ayırmaktadır? 

YÖNTEM 

AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢ ve nitel araĢtırma deseni olarak bilinen 

fenomenolojik yaklaĢım benimsenmiĢtir. Fenomenolojik yaklaĢım belirli bir insan grubunun 

deneyimledikleri bir anı veya olayı tam ve doğru bir Ģekilde anlayıp, tanımlamayı ifade eder. 

Fenomenoloji deseni bireylerin bir kavram veya olguya yönelik ortak deneyimlerinden anlam 

çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır (Creswell, 2007, s.57). 

ÇalıĢma Grubu 

ÇalıĢma grubunu belirleme aĢamasında, araĢtırma konusunu yansıtacak veri kaynaklarının 

çeĢitliliğini yüksek düzeyde yansıtmayı amaçlayan maksimum çeĢitlilik örneklemesinden (Yıldırım 

ve ġimĢek, 2008, s.108) yararlanılmıĢtır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Munzur Üniversitesi 

meslek yüksekokullarında öğrenim gören 60 öğrenci çalıĢma grubu olarak belirlenmiĢtir. Buna göre 

çalıĢma grubunda yer alacak öğrencilerin belirlenmesi sürecinde cinsiyet, yaĢ ve bölüm bağlamında 

çeĢitlilik göstermeleri sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢma grubunun demografik özelliklerine iliĢkin 

frekans ve yüzde dağılımları Tablo 1‘de gösterilmiĢtir.  

Tablo 1: ÇalıĢma Grubunun Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Değişkenler  1 2 3 4 Toplam 

Cinsiyet 

 Kadın Erkek    - 

N 41 19   60 

% 68.33 31.67   100 

Bölüm 

 Çocuk 

GeliĢimi 

Bankacılık ve 

Sigortacılık 

Yapı 

Denetimi  

Büro Yönetimi 

ve Asistanlığı 

- 

N 22 18 12 8 60 

% 36.66 30 20 13.34 100 

Sınıf 

 1. Sınıf 2. Sınıf   - 

N 31 29   60 

% 51.67 48.33   100 

 

Veri Toplama Aracı 

AraĢtırma verileri yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formuyla elde edilmiĢtir. Bu formda öğrencilere 24 

saatlik zaman dilimini nasıl değerlendirdiklerine iliĢkin bir günlük oluĢturmaları istenmiĢtir. Bu 

doğrultuda ilk olarak öğrencilere ―Hafta içi ve hafta sonu uyanma ve uyuma saatlerinizi yazınız‖ 

ardından ―Hafta içi ve hafta sonu gün içerisinde neler yaptığınızı ve bunlara ne kadar zaman 

ayırdığınızı anlatınız.‖ sorusu görüĢme formu aracılığı ile yöneltilmiĢtir.  

Verilerin Analizi 

ÇalıĢma verilerinin analizinde nitel araĢtırma yöntemleri içinde sıklıkla kullanılan içerik analizi 

tekniği kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın geçerliği ve güvenirliğini sağlamak amacıyla bu veriler 

üzerinde bir takım iĢlemler yapılmıĢtır. GörüĢme formu araĢtırmanın amacını yansıtması için uzman 

görüĢüne baĢvurularak özenle hazırlanmıĢtır. Ardından hazırlanan görüĢme formunun üç öğrenci 
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üzerinde pilot uygulama yapılarak anlaĢılırlığı test edilmiĢtir. Geçerli kabul edilen görüĢme formu 

uygulanırken öğrencilere gerekli açıklamalar yapılmıĢ ve formların doldurulması için yeterli süre 

tanınmıĢtır. GörüĢme formlarının toplanmasının ardından, öğrencilerin görüĢme formuna verdiği 

yanıtlar yapılandırılmamıĢ veri halinde olduğu gibi bilgisayar ortamına aktarılmıĢtır. Daha sonra 

araĢtırmanın güvenirliğini sağlamak amacıyla kodlamalar iki araĢtırmacı tarafından ayrı ayrı 

yapılmıĢ, tutarsızlık olduğu tespit edilen kodlamalar için bir baĢka uzmandan görüĢ alınarak ortak 

bir karar verilerek bu kodlamalar yeniden yapılmıĢtır. Hammersley (1992) güvenirliği, kodlama 

yapılırken fraklı gözlemcilerin yaptığı kodlamalar arasındaki tutarlılık derecesi olarak ifade etmiĢtir. 

Bu doğrultuda kodlama iĢlemindeki tutarlılığın sağlanmasıyla araĢtırmanın güvenilir olduğu kabul 

edilmiĢtir. Kodlama iĢleminin ardından temalar belirlenmiĢ ve bunlara iliĢkin frekans değerleri 

hesaplanmıĢtır.  

Bulgular 

AraĢtırmanın amacı doğrultusunda  hafta içi ve hafta sonu uyuma ve uyanma saatlerinin sorulduğu 

soruya MYO öğrencilerinin verdikleri yanıtlara göre elde edilen bulgulara Tablo 2‘de yer 

verilmiĢtir. 

Tablo 2. MYO Öğrencilerinin Hafta Ġçi ve Hafta Sonu Uyuma ve Uyanma Saatleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2 incelendiğinde MYO öğrencilerinin hafta içi; 06:00-07:00 (f=3),  07:00-08:00 (f=45), 

08:00-09:00 (f=12) hafta sonu; 07:00-08:00 (f=5), 08:00-09:00 (f=7),  09:00-10:00 (f=11), 10:00-

11:00 (f=23), 11:00-12:00 (f=14) saatlerinde uyandıkları görülmektedir. Bu bulgudan öğrencilerin 

uyanma saatlerinin hafta içi ve hafta sonu değiĢkenlik gösterdiği, hafta içi okul olduğundan daha 

erken saatte kalktıklarını söylemek mümkündür. 

Ayrıca MYO öğrencileri hafta içi saat 20:00-21:00 (f=2), 21:00-22:00 (f=6), 22:00-23:00 (f=14), 

23:00-24:00 (f=36), 01:00-02:00 (f=2), 02:00-03:00 (f=2) de, hafta sonu ise saat 21:00-22:00 (f=3), 

22:00-23:00 (f=7), 23:00-24:00 (f=27), 01:00-02:00 (f=17), 02:00-03:00(f=6) de uyudukları Tablo 

2‘de görülmektedir. Bununla birlikte MYO öğrencilerinin hafta sonları daha geç saatlerde uydukları 

bulgusu ortaya çıkmıĢtır. 

 GörüĢme formunda yer alan ―Hafta içi ve hafta sonu gün içerisinde neler yaptığınızı 

anlatınız.‖ sorusuna verilen yanıtlardan elde edilen bulgulara Tablo 3‘de yer verilmiĢtir. 

 

 

 

  

Saat Aralıkları 

Öğrenci Sayısı 

Hafta Ġçi  Hafta Sonu 

 

 

 

Uyanma Saatleri 

06:00-07:00 3 - 

07:00-08:00 45 5 

08:00-09:00 12 7 

09:00-10:00 - 11 

10:00-11:00 - 23 

11:00-12:00 - 14 

 

 

 

Uyuma Saatleri 

20:00-21:00 2 - 

21:00-22:00 6 3 

22:00-23:00 14 7 

23:00-24:00 36 27 

01:00-02:00 2 17 

02:00-03:00 - 6 
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Tablo 3. MYO Öğrencilerinin Hafta Ġçi ve Hafta Sonu Zaman Dilimleri ve Yaptıkları Etkinlikler 

  

 

Ortalama Süre 

Frekans 

 

Hafta Ġçi  

Hafta 

Sonu 

 

 

Okulda harcanan zaman 

3-4 saat 2 - 

4-5 saat 5  - 

5-6 saat 5  - 

6-7 saat 19  - 

7-8 saat 29  - 

 

 

DıĢarda geçirilen zaman 

1-2 saat 27 24 

2-3 saat 25 25 

3-4 saat 6 7 

4-5 saat 2 4 

 

Ev iĢleri–yemek için ayrılan zaman 

1-2 saat 7 - 

2-3 saat 18 20 

3-4 saat 21 22 

4-5 saat 14 18 

 

 

Evde ders çalıĢmak için ayrılan 

zaman 

1-2 saat 21 14 

2-3 saat 24 27 

3-4 saat 12 14 

4-5 saat 3 5 

Evde telefon ile uğraĢılan zaman 1-2 saat 11  2 

2-3 saat 19 4 

3-4 saat 27 28 

4-5 saat 3 26 

 

 

Evde televizyon izlenilen zaman 

1-2 saat 11 9 

2-3 saat 29 25 

3-4 saat 16 20 

4-5 saat 4 6 

 

Evde kitap okunan zaman 

Hiç 14 7 

0-1 saat 21 9 

1-2 saat 28 32 

2-3 saat 7 12 

3-4 saat - - 

 

 

Evde arkadaĢlarla geçirilen zaman 

1-2 saat 11 7 

2-3 saat 38 22 

3-4 saat 9 21 

4-5 saat 2 10 

 

Tablo 3‘e göre MYO öğrencileri okulda 3-4 saat (f=2), 4-5 saat (f=5), 5-6 saat (f=5), 6-7 saat 

(f=19), 7-8 saat (f=29) zaman geçirmektedirler. Hafta sonu okulda herhangi bir ders programı 

olmadığında öğrenciler hafta sonu okula gitmemektedirler.  

MYO öğrencileri hafta içi 1-2 saat (f=27), 2-3 saat (f=25), 3-4 saat (f=6), 4-5 saat (f=2) hafta sonu 

ise; 1-2 saat (f=24), 2-3 saat (f=25), 3-4 saat (f=7), 4-5 saat (f=4 ) okul ve ev dıĢında zaman 

geçirdiklerini ifade etmiĢlerdir. Bu bulgularla birlikte MYO öğrencilerinin hem hafta içi hem de 

hafta sonu ev ve okul dıĢında çokça zaman geçirmedikleri görülmektedir. Bunun sebebinin 

öğrencilerin ilçe ortamında dıĢarıda zaman geçirebilecekleri çok fazla bir sosyal aktivitenin 

olmaması olduğu söylenebilir. 
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MYO öğrencileri hafta içi 1-2 saat (f=7), 2-3 saat (f=18), 3-4 saat (f=21), 4-5 saat (f=14) hafta sonu 

ise; 2-3 saat (f=20), 3-4 saat (f=22), 4-5 saat (f=18 ) ev iĢleri (temizlik, çamaĢır yıkama, ütü, vs...) 

ve yemek için zaman harcadıklarını belirtmiĢlerdir.  Öğrencilerin hafta içi ve hafta sonu ev iĢleri ve 

yemek hazırlamaya benzer süre ayırmaları ilçe ortamında ev dıĢında zaman geçirebilecekleri çok 

fazla bir alternatiflerinin olmamasından kaynaklanabilir.  

MYO öğrencileri hafta içi 1-2 saat (f=21), 2-3 saat (f=24), 3-4 saat (f=12), 4-5 saat (f=3) hafta sonu 

ise; 1-2 saat (f=14), 2-3 saat (f=27), 3-4 saat (f=14), 4-5 saat (f=5 ) evde ders çalıĢtıkları yönünde 

görüĢ bildirmiĢlerdir. Bu bulguyla birlikte MYO öğrencilerinin ders çalıĢmak için yeterli 

denilebilecek zamana sahip oldukları söylenebilir. 

Hafta içi 1-2 saat (f=11), 2-3 saat (f=19), 3-4 saat (f=27), 4-5 saat (f=3) hafta sonu ise; 1-2 saat 

(f=2), 2-3 saat (f=4), 3-4 saat (f=28), 4-5 saat (f=26 ) evde telefon ile vakit geçirdiklerini belirten 

MYO öğrencilerinin telefona azımsanmayacak derecede zaman harcadıkları görülmektedir. Hafta 

sonu okulun olmayıĢı ile evde telefonla vakit geçirme süresinde artıĢ olmasının MYO öğrencilerinin 

hem dijital çağda akıllı telefonların hayatımızın bir parçası haline gelmesi, hem de söz konusu 

öğrencilerin telefonla vakit geçirme dıĢında çok da fazla alternatifinin olması bu duruma neden 

oluĢturduğu yorumu yapılabilir. 

 MYO öğrencileri hafta içi 1-2 saat (f=11), 2-3 saat (f=29), 3-4 saat (f=16), 4-5 saat (f=4) hafta sonu 

ise; 1-2 saat (f=9), 2-3 saat (f=25), 3-4 saat (f=20), 4-5 saat (f=6 ) evde televizyon izlediklerini ifade 

etmiĢlerdir. Bu bulguyla öğrencilerin televizyon izlemeye fazla denilebilecek kadar zaman 

ayırdıkları söylenebilir. 

Tablo 3‘de MYO öğrencilerinin hafta içi 0-1 saat (f=21), 1-2 saat (f=28), 2-3 saat (f=7) hafta sonu 

ise; 0-1 saat (f=9), 1-2 saat (f=32), 2-3 saat (f=12) evde kitap okudukları görülmektedir. Bununla 

birlikte 14 öğrenci hafta içi, 7 öğrenci de hafta sonu hiç kitap okumadıklarını ifade etmiĢlerdir. 

MYO öğrencilerinden önceki bulgulardan da yola çıkarak kitap okumaya ayıracak yeterli zamanları 

olmasına rağmen hiç kitap okumayan öğrencilerin olması düĢündürücüdür. 

SONUÇ 

Meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin günlük zamanlarını nasıl kullandıklarının 

belirlenmesinin amaçlandığı çalıĢmadan elde edilen bulgulardan yola çıkarak ilk olarak öğrencilerin 

uyanma saatlerinin hafta içi ve hafta sonu değiĢkenlik gösterdiği, hafta içi okul olduğundan daha 

erken kalktıklarını söylemek mümkündür. Benzer Ģekilde uyuma saatleri de hafta içi ve hafta sonu 

farklılık göstermektedir. MYO öğrencilerinin hafta sonları daha geç saatlerde uydukları elde edilen 

bir diğer sonuç olmuĢtur.  

MYO öğrencilerinin hafta içi ve hafta sonu gün içinde çeĢitli aktivitelere ayırdıkları zaman 

incelenmiĢ, öğrencilerin dıĢarda harcadıkları zamana bakıldığında hem hafta içi hem de hafta sonu 

ev ve okul dıĢında çokça zaman geçirmedikleri görülmüĢtür. Bunun sebebinin öğrencilerin ilçe 

ortamında dıĢarıda zaman geçirebilecekleri çok fazla bir sosyal aktivitenin olmaması olduğu 

söylenebilir. 

Öğrencilerin ev iĢleri ve yemeğe ayırdıkları zamana bakıldığında hem hafta içi hem de hafta sonu 

daha çok 2-3 ve 3-4 saat aralığında toplandığı görülmüĢtür. Hafta içi ve hafta sonu ev iĢleri ve 

yemek hazırlamaya benzer süre ayırmaları ilçe ortamında ev dıĢında zaman geçirebilecekleri çok 

fazla bir alternatiflerinin olmamasından kaynaklanabilir. 

MYO öğrencileri ders çalıĢmak için hafta içi ve hafta sonu daha çok 2-3 ve 3-4 saat ders 

çalıĢtıklarını belirtmiĢlerdir. MYO öğrencilerinin ders çalıĢmaya yeterli denilebilecek süre zaman 

ayırdıkları sahip oldukları söylenebilir. 

AraĢtırma sonuçlarından biri diğeri MYO öğrencilerinin telefona azımsanmayacak derecede zaman 

harcadıklarının tespit edilmesi olmuĢtur. Hafta sonu okulun olmayıĢı ile evde telefonla vakit 
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geçirme süresinde artıĢ olmasının MYO öğrencilerinin hem dijital çağda akıllı telefonların 

hayatımızın bir parçası haline gelmesi, hem de söz konusu öğrencilerin telefonla vakit geçirme 

dıĢında çok da fazla alternatifinin olması bu duruma neden oluĢturduğu yorumu yapılabilir. Ayrıca 

MYO öğrencileri televizyon izlemeye fazla denilebilecek kadar zaman ayırdıkları tespiti araĢtırma 

sonuçları arasında yerini almıĢtır. 

Son olarak MYO öğrencileri hafta içi daha çok 0-1 ve 1-2 saat; hafta sonu ise daha çok 1-2 ve 2-3 

saat kitap okudukları belirlenmiĢtir. Öğrenciler hafta sonu kitap okuma sürelerini arttırmakla 

birlikte ne hafta içi ne de hafta sonu hiç kitap okumadıklarını söyleyen öğrenciler de olmuĢtur. 

MYO öğrencilerinden önceki bulgulardan da yola çıkarak kitap okumaya ayıracak yeterli zamanları 

olmasına rağmen hiç kitap okumayan öğrencilerin olması düĢündürücüdür. 

AraĢtırmanının sonuçlarının genel bir değerlendirilmesiyle; MYO öğrencilerinin zamanlarını okul, 

ders, arkadaĢ, ilçe ortamı, ev ve telefon sarmalında geçirdikleri, zaman planlaması yapmak adına 

özel bir planlama yapmadıkları, yaĢamsal Ģartlara göre geliĢigüzel zaman harcadıklarını söylemek 

mümkündür. Zaman yönetiminde tüm koĢulların düĢünülerek belki de dezavantajları avantaja 

dönüĢtürecek bir planlamanın yapılması, öğrencilerin hem kiĢisel hem de akademik anlamda 

ilerlemelerini sağlayacak bir unsur olacaktır. Bu doğrultuda bu araĢtırma ile öğrencilere zaman 

yönetimi konusunda uzman kiĢiler tarafından seminerlerin verilmesi önerilmektedir. 
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ÖZET 

Blok zincir, kriptoğrafi ile birbirine bağlı ve tahrifi zor dağıtık bir dijital kayıt listesidir. Son birkaç 

yıl içinde, bu teknoloji verimlilik artıĢı vaat ettiği için lojistik ve tedarik zinciri endsütrisinde büyük 

ilgi odağı olmuĢtur. Blok zincir teknolojisinin lojistik ve tedarik zinciri endüstrisinde devrim 

yaratacağı savı üç önemli soruyu gündeme getirmektedir: Birincisi, bu teknoloji gerçekten bir 

devrim mi yoksa abartı mı ?. Ġkinci olarak, baĢarılı uygulama alanları var mıdır ?. Üçüncü olarak, 

bu teknolojinin karĢılaĢtığı baĢlıca engeller nelerdir ?. Bulgular, blok zincir teknolojisinin tedarik 

zincirinde güven sorununu çözmeyi, aracıları kaldırmayı, verimliliği artırmayı ve lojistik sektöründe 

ticari süreçlerde otomasyonu geliĢtirmeyi vaat ettiğini ortaya koymaktadır, ki bunların her biri 

devrimsel nitelikte olaylardır. Diğer yandan, blok zincir teknolojisinin finans, enerji, imalat ve ilaç 

sanayi gibi alanlarda baĢarılı uygulamaları gelecekte büyük bir potansiyele sahip olduğunu 

göstermektedir. Ancak, yasal belirsizlik, teknolojinin ham olması ve sektördeki tedrici benimsenme 

oranı gibi meseleler baĢlıca engeller olarak durmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Blok Zincir, Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Uygulama Alanları ve 

Engeller 

ABSTRACT 

Blockchain is an immutable distributed list of digital records which are joined together through 

cryptography. Over the last several years, this technology has attracted considerable interest in the 

logistics and supply chain industry mainly because it promises to improve the overall efficiency. 

That Blockchain technology will revolutionize the logistics and supply chain raises three important 

questions: First, is blockchain technology truly revolutionary or simply hype? Second, are there 

successful industrial use cases? Third, what are the key barriers? The findings suggest that 

blockchain promises to establish trust, remove intermediaries, facilitate efficiency in the supply 

chain and increase automation in logistics. Applications of blockchain in a number of industries 

including finance, energy, manufacturing and pharmaceuticals suggest it has great potential moving 

forward. Nevertheless, issues of regulatory uncertainty, immaturity of technology, and slow 

industry adoption remain key barriers.  

Keywords: Blockchain, Logistics, Supply Chain Management, Use Cases and Challenges 
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1. GiriĢ 

Günümüzde tüm üretim ve dağıtım kanallarını kapsayan tedarik zinciri süreçleri çok karmaĢık ve 

yönetilmesi zor bir hal almıĢtır. Duruma göre bir ürünün tedarik zinciri süreci birden çok 

uluslararası sınırı, farklı devlet ve gümrük süreçlerini, çok sayıda fatura ve ödeme aĢamalarını, 

hakeza birden çok Ģahıs veya kurumu, iĢlemin mahiyetine göre aylarca sürebilen kapsamlı ve çok 

boyutlu iĢlemleri ihtiva edebilmektedir. Tüm bu karmaĢıklıklar tedarik zincirinde performansı 

olumsuz etkilemekte ve riskleri artırmaktadır. ĠĢlemlerde gecikmeler, maliyetlerin artması, taraflar 

arasın güven kaybı öne çıkan bazı risklerdir (Christopher 2011, 159-70). Blockchain, tedarik 

zincirindeki bu ve benzeri bazı temel sorunlara potansiyel bir çözüm olarak görülmektedir.  

Blok zincir, veya dünyada bilinen genel adı ile blockchain teknolojisi, son yıllarda hem akademik 

dünyada hem de tedarik zinciri endüstrisinde büyük ilgi uyandırmıĢtır (Saberi vd. 2018). Bu ilgi 

boĢuna değildir. Blokchain, geleneksel olarak lojistik ve tedarik zincirinde zaten var olan ve 

küreselleĢme ile birlikte daha karmaĢık hale gelen sorunlara köklü bazı çözümler vaat etmektedir. 

Temelde blockhcain iĢlem kayıtlarının Ģeffaflığı ve ulaĢılabilirliğini, ticari iĢlemlerde güven tesis 

etmeyi, veri tahrifini önleyen güvenlik yapısı, aracıları aradan çıkararak maliyetlerde tasarruf ve 

iĢlemlerde hızlılık gibi bazı önemli çözümler vaat etmektedir.  

Bu çalıĢma özünde keĢfetmeye yönelik olup literatür taraması metodu ile yapılmıĢtır. Kaynak 

olarak özellikle son yıllarda blockchain ve tedarik zinciri iliĢkisini ele alan çalıĢmalar, lojistik 

firmaları raporları ve lojistik uzmanlarının çalıĢmaları incelenmiĢtir. Bu çalıĢmada blockchain ve 

blok zincir terimleri eĢ anlamlı olarak kullanılmaktadır. 

ÇalıĢmanın devamı Ģu Ģekilde organize edilmiĢtir: Ġkinci bölüm tedarik zinciri yönetiminin tanımını 

vermekte ve günümüz tedarik zinciri süreçlerinin bazı temel sorunlarını analiz etmektedir. Üçüncü 

bölüm, blockchain teknolojisinin ne olduğunu, mevcut alternatif veritabanı teknolojilerden hangi 

yönlerden farklı olduğunu ve niçin tedarik zincirindeki bazı kronik sorunlar için umut vaat ettiği 

sorularına cevap aramaktadır. Dördüncü bölüm blockchain teknolojisinin tedarik zincirindeki 

baĢarılı uygulamalarından bazı örnekler vermektedir. Bunu izleyen bölümde, blok zincir 

teknolojisinin mevcut bazı sorunları ve sınırları kısaca iĢlenmektedir. ÇalıĢma, bulguların özeti ve 

kısa bir değerlendirme ile son bulmaktadır.   

2. Tedarik Zinciri Yönetimi ve Temel Sorunlar 

Tedarik zinciri yönetimi bir mal, hizmet ve bilginin menĢe noktasında son varıĢ menziline kadar 

olan koordineli akıĢını ifade eder. Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyoneleri Konseyine göre ―tedarik 

zinciri kaynak bulma, satın alma, iĢleme ve lojistik yönetimi faaliyeleri de dahil tüm operayonların 

planlanması ve yönetilmesini kapsamaktadır. En önemlisi, tedarik zinciri, tedarikçi, aracı, üçüncü 

taraf hizmet sağlayanlar ve müĢteriler gibi kanal partnerleri arasındaki eĢgüdüm ve iĢbirliği 

faaliyetleri de bu kapsamdadır. Özünde, tedarik zinciri yönetimi, Ģirket içinde ve Ģirketler arasında 

arz ve talep yönetimini entegre eder‖ (CSCMP, 2013).  

Literatür incelendiğinde tedarik zinciri yönetimi ile herkesin üzerinde anlaĢtığı tek bir tanım 

bulunmadığı ancak tüm farklı tanımların genelde bazı ortak noktalara vurgu yaptığı görülmektedir 

(Mentzer vd. 2001, 2). ġöyle ki tedarik zinciri yönetiminin temelde mal, hizmet ve bilgi akıĢının 

etkin yönetiminin hedeflendiği ve tedarik zinciri süreçlerinde çıkıĢ noktası olarak hammadde ile 

baĢlandığı ve bunun dönüĢüm ve katma değer süreçlerinden geçmesi ve bitmiĢ haldeki ürünlerin 

son tüketiciye ulaĢtırılmasına kadar olan tüm süreçleri kapsadığı görülmektedir. Ayrıca mal, hizmet 

ve bilginin etkin akıĢını sağlama amacı nihai olarak değer üretmek, performans artırmak ve riskleri 

azaltma gibi temel amaçlar da tedarik zinciri tanımının içindedir (Tan, 2001).  
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Temel Sorunlar 

Günümüz tedarik zinciri süreçleri birkaç bakımdan sorunludur. HerĢeyden önce küreselleĢme ile 

birlikte tedarik ve lojistik operasyonları çok karmaĢık bir hal almıĢtır. Tedarik zincirinde süreçlere 

pekçok kiĢi, Ģirket, kurum taraftır (alıcı, satıcı, gürmük, banka, taĢıyı, vb), iĢlemlerdeki belgeler 

sayıca fazla ve tür olarak çeĢitlidir (ödemeler, faturalar, gümrük belgeleri vb), bazen birden fazla 

devlet sınırı, farklı gümrükler ve bunların her birinin tabi olduğu farklı hukuksal yapıların hepsi 

günümüz tedarik zincirini çok boyutlu, çok taraflı, çok kurumlu ve çok belgeli bir hale 

getirmektedir. Her iĢlem ve belgenin izini sürmek külfetli ve maliyetli bir iĢtir. Önemli belgelerin 

kaybolma veya sahte belge oluĢturma riski her zaman mevcuttur. Tüm bu olasılıklar sistemde 

karmaĢa yaratır ve büyük maliyetlere ve zaman kaybına neden olur. 

 KüreselleĢme nedeniyle, ilgili taraflar (satıcılar, tedarikçiler ve müĢteriler) arasındaki 

ödemelerin iĢleme koyulması birkaç gün sürebilirken, sözleĢmeler bankacılar ve avukatlar 

tarafından incelenirken ekstra maliyet ve gecikmeler yaĢanmaktadır. Dahası, ürünler varıĢ yerine 

varmadan önce çeĢitli coğrafi bölgelerden (ulusal / uluslararası) geçer, belgelerin kaybedilmesi veya 

sahte olması nedeniyle ürünün gerçekte nereden geldiğini izlemek zorlaĢır. 

 ġu anda, müĢterilerin / alıcıların ürünlerin değerini ve kökenini tam olarak bilmeleri çok zor 

çünkü mevcut tedarik zinciri sisteminde Ģeffaflık eksikliği var. Ayrıca, sistemde herhangi bir 

yasadıĢı veya etik dıĢı uygulama olup olmadığını araĢtırmak son derece zordur. 

KarmaĢık tedarik zinciri operasyonları birden fazla uluslararsı sınır, gümrük kapıları, alıcı ve satıcı 

durumlar, lojistik firmalarını kapsayabilmektedir. Üretimin küreselleĢmesi süreçleri daha da 

karmaĢık hale getirmiĢtir. Tüm bunların yanında iĢlemde Ģeffaflığın bulunmaması taraflar arası 

güven eksikliği süreçlerde etkinlik ve verimliliği azaltmakta ve maliyet ve iĢlem süreleri 

uzamaktadır.  

 Tedarik zincirin sorunlarına değinen Bernard Marr (Marr, 2018), sistem ―Ģeffaf‖ olmadığı 

için ―alıcı ve satıcılar için bir malın gerçek değerinin bilinmesinin imkansız‖ olduğunu ifade 

etmiĢtir. O halde temel sorunlardan biri Ģeffaflık ve bilgi paylaĢımı sorunudur.  Benzer Ģekilde 

günümüz tedarik zinciri süreçlerinde bir iĢlemin kim tarafından ne zaman nerede gerçekleĢtirildğini 

takip etmek zordur. Yani iĢlemlerde deyim yerinde ise ―faillerin tespiti‖ konusunda sorunlar 

yaĢanmaktadır.   

Güven sorunu ve bunun ticarete olumsuz etkisi tedarik zincirinin daimi sorunlarından biri 

olagelmiĢtir. Günümüz tedarik zinciri süreçleri, küreselleĢme, hızla geliĢen teknolojiler, artan 

müĢteri talepleri ile çok daha karmaĢık ve dinamik bir piyasada cereyan etmekte ve dolayısıyla 

performans artıĢı, risklerin azaltılması, süreçlerde verimlilik ve etkinliğin arttırılması gibi hedefler 

tüm bu süreçlerin daha entegre olması ve taraflar arasında daha yakın eĢgüdüm ve iĢbirliği 

gerektirmektedir (Singh, Garg, ve Sachdeva, 2018, 149). Tabi ki bu hedeflere ulaĢmak için taraflar 

arasında tam bir güven ortamı olmalıdır. Soosay ve Hyland, (2015, s. 613) performans artıĢı 

sağlamak için tedarik zinciri taraflarının ―uygun bir güven düzeyi oluĢturması, kritik bilgileri 

paylaĢmaları, ortak kararlar vermeleri ve gerektiğinde, tedarik zinciri süreçlerini entegre‖ etmeleri 

gerektiğini ifade etmiĢlerdir. Hızlı değiĢen ekonomi ve küreselleĢmenin yarattığı karmaĢık süreçler, 

Ģirketlerin verimli süreçlere sahip olmaları ve sadece kendilerini değil genel tedarik zinciri 

performansını iyileĢtirmeleri için iĢbirliği yapmaları ve tedarik zinciri süreçlerinde eĢgüdüm 

sağlamaları gerekmektedir.  

Tedarik zinciri operasyonlarında hem iĢletme içi hem de iĢletmeler arası iĢbirliğinin genel 

performans üzerinde dolaylı veya doğrudan olumlu bir etkiye sahip olduğu ifade edilmiĢtir (Stank, 

Keller, ve Daugherty 2001, 33). Tedarik zinciri yönetiminde iĢbirliği sağlama konusundaki asıl 

sıkıntı taraflar arasında faaliyetlerde eĢgüdüm sağlamaktır.  Bu yapıldığı takdirde, iĢletmeler tedarik 

zinciri süreçlerinde ―maliyetleri düĢürme, hizmet seviyesini yükseltme, kaynakları daha etkin 
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kullanma ve piyasadaki değiĢikliklere daha hızlı ve daha verimli tepki verme‖ gibi faydalar elde 

ederler (Tsou, 2013, 5206). Bununla birlikte, iĢbirliği baĢarısı temel olarak ortakların katılımı ve 

bağlılığı seviyesine dayanmaktadır (Thomas ve Baird, 1990). Tedarik zinciri yönetimi ve süreçlerin 

eĢgüdümünde taraflar arası iĢbirliği sorunları literatürde araĢtırma konusu olmuĢtur. Örneğin, 

Sabath and Fontanella (2002) ―güven‖ eksikliğini iĢbirliğinin önünde baĢlıca engellerden biri olarak 

saymıĢlardır. BaĢarılı iĢbirliği önündeki engelleri üzerinde literatür çalıĢması yapan Ralston, Richey 

ve Grawe (M. Ralston, Richey, ve J. Grawe 2017, 521),  iĢletmeler arasındaki statü farkı algısı, 

iĢbirliği için yalnızca finansal ölçütlere bakılması, taraflardan birinin geçmiĢ iĢ pratiklerinin güven 

sarsılmasına yol açması, bilgi teknolojileri kullanımındaki güç farkı, finansal sebeplerin iĢbirliğini 

engelleyen baĢlıca sorunlar olarak ifade etmiĢlerdir. ĠĢbirliği iradesi olmadığında, iĢletmeler tedarik 

zinciri süreçlerinde ―maliyeti azaltma ve faydayı artırma‖ amaçlarını etkin ve verimli bir Ģekilde 

elde edemezler (Magnan, Fawcett ve McCarter 2008, 37). 

Bu bölüm tedarik zinciri yönetiminin tanımını ve bazı temel sorunlarını irdeledi. Bir sonraki 

bölümde blockchain teknolojisinin bahsi geçen tedarik zinciri problemerine nasıl bir potansiyel 

çözüm olabileceği incelenmektedir. 

3. Blockchain 

Blockchain, aynı anda birden fazla bilgisayarda bulunan dağıtık bir veritabanıdır (Swan 2015, 19). 

Don Tapscott ve Alex Tapscott (2016) blockchain teknolojisini ―sadece finansal iĢlemleri değil aynı 

zamanda değerli olan hemen her Ģeyi kaydetmek için programlanabilen, tahrif edilemez bir dijital 

veritabanı‖ olarak tanımlamaktadır. Blockchain veritabanına giriĢi yapılan kayıtların tahrifi, 

değiĢtirilmesi veya silinmesi mümkün değildir (Xu vd. 2016, 182). Blok zincir veritabanına eklenen 

her yeni kayıt için iĢlem tarihinin günü ve saati iĢlenir. Ayrıca yeni giriĢi yapılan bilgiler önceki bir 

bilgiye sıra ile dijital bir link ile bağlanır. Böylece sürekli artan kayıtların birbirine bağlanması bir 

zincir kaydı oluĢur ki blok zincir adı zaten buradan gelmektedir.  

Geleneksel veritabanlarının aksine blockchain herhangi bir kiĢi, kurum, örgüt veya devletin 

kontrolünde değildir (Notheisen, Cholewa ve Prasad Shanmugam 2017, 425). Yani merkezi değil, 

dağıtık bir veri tabanı sistemidir. Veritabanı ağında bulunan tüm taraflar bütün veritabanının 

hepsinin aynı kopyasına sahiptir. Ağdaki herkes vertabanındaki bilgi eriĢimine sahiptir. Bu Ģeffaf ve 

eriĢime açık bir sistemdir. Ayrıca, veritabanına eklenen kayıtlar geri döndürülemez, silinemez ve  

daimi bir kayıt olarak kalır (Dobrovnik vd. 2018, 3). Böylece kayıtlar tahrif edilemez, ki bu blok 

zincir tekonolojisinin geleneksel veritabanlarından en önemli farklardan biridir. Bu özelliği 

sayesinde kayıt, iĢlem ve bilgilerde sahtecilik önlenebilmektedir.   

Blockchain veritabanına eklenen tüm yeni kayıtlar özel bir yöntem ile Ģifrelenmektedir. Yalnızca 

özel bir Ģifreleme anahtarına sahip olan yetkili kullanıcılar belirli bir zincire yeni bir kayıt 

ekleyebilir.  ġifre bilgileri korunduğu sürece istenmeyen kiĢilerin kayıtlara müdahale imkanı yoktur. 

Blok zincir kayıtlarının birer kopyası ağ içindeki her bir bilgisayarda güncellenmesi kriptoğrafi 

denilen matematiksel yöntemler ile sağlanır.  

Blok zincir teknolojisinin tedarik zinciri ve diğer pekçok sektörde heyecan yaratmasının en önemli 

sebeplerinden birisi Ģu ki geleneksel ticari iliĢkilerde mevcut olan ―güven‖ sorununa köklü bir 

çözüm bulma iddiasından gelmektedir. Ticari iliĢkilerin en temel koĢullarından biri karĢılıklı güven 

veya güvensizlik sorunudur (Hawlitschek, Notheisen ve Teubner, 2018, 50).  Bir ticari iliĢkide, 

örneğin, satıcı parasını alacağından, alıcı ise malının kendisine kusursuz teslim edileceğinden emin 

olmak ister. Yani ticari iliĢkilerde bir ―güven‖ problem her zaman var olmuĢtur. Devreye güven 

sağlayacı hizmet veren aracı kurumlar girmektedir, ki bu hem maliyetleri artırmakta hem de 

gecikmelere sebebiyet vermektedir.  Örneğin, uluslararası ticarette bankalar sıklıkla bu görevi ifa 

eder. Blokchain ise ―güven‖ sorununu blok zincir teknolojisinin kendi yapısı ile sağlamakta ve 

böylece taraflar arası değer alıĢveriĢinde aracı ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır (De Filippi, 2017). 
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Bu baĢarılabilirse, ticaret gelenek ve yapısı kökten değiĢecek ki bu devrim niteliğinde bir değiĢim 

olur. ġimdi blockchain teknolojisinin tedarik zinciri için bazı potansiyel faydalarına göz atalım: 

Ġzlenebilirlik ve ġeffaflık: Tedarik zinciri ve lojistik faaaliyetlerinde blok zincir teknolojisi taraflar 

arasında güveni arttırır, Ģeffaflığı ve öngürülebilirliği mümkün kılar. Blockchain sayesinde, örneğin, 

kullanıcılar herhangi bir zamanda gönderi, kargo veya konteynırın nerede olduğu takip edebilir.  

Otomasyon: Smart contracts denilen akıllı sözleĢmelerin kullanılması, tedarik zinciri iĢlemlerini 

otomatikleĢtirmelerini sağlar, bu da maliyetlerin düĢürülmesine ve zaman kazanılmasına neden olur. 

Akıllı sözleĢmeler, tedarik zincirindeki iĢlem akıĢı ve güvenliği de artırma potansiyeline sahiptir. 

EriĢim/UlaĢılabilirlik: Tedarik zinciri paydaĢları blok zincir teknolojisi ile ürün çıkıĢ noktasını, 

depolama yerlerini, güvenirliğini, ürün sertifikalarını ve kayıtları gibi önemli bilgileri tek bir 

veritabanında muhafaza edebilirler. Tüm önemli kayıtların tek bir yerde bulunması ve kayıtların 

blockchain ağındaki herkese açık ve eriĢilebilir olması Ģeffaflığı artırmakta. ġeffaflık ise sahtecilik 

ve hırsızlığı azaltan bir etkendir.  

Güvenlik: Blockchain veritabanı değiĢmez dağıtık bir veritabanı olduğu için bir mal, hizmet veya 

baĢka türden bir değerin mülkiyet transferi veritabanına anında ve kalıcı olmak üzere kayıt 

edilebilir. Blockchain teknolojisi kriptografik olarak korunduğundan ve merkezi değil, dağıtık 

olduğundan veri mülkiyet kayıt ve transferi siber saldırılara ve sahtecilik teĢebbüslerine karĢı daha 

iyi korunabilir.  

Hızlı Ödeme: Blockchain teknolojisinin ödeme sistemine uygulanması, ticaretin finansmandaki 

anlaĢmazlıkların azalmasına yardımcı olabilir ve böylece ticari davaları azaltır ve ticarette 

verimliliği arttırır.  

Maliyet ve Zaman Tasarrufu Sağlar: Lojistik firmaları depolama kapasiteleri ve nakliye 

güzergahlarının mevcudiyeti konusunda bilgi paylaĢabilir ve yük naklinde maliyet ve zaman 

tasarruf sağlayabilir. Tüketiciler, bir ürünün çıkıĢ noktasını, üreticisinin kim olduğunu, üretim tarihi 

ve benzeri bilgileri anında öğrenir ve tüketici güveni artar. 

4. BaĢarılı Endüstri Uygulamaları 

Gıda Endüstrisi: Blockchain teknolojisi sayesinde ürünlerin tedarik zincirinde, menĢe noktasından 

son tüketim noktasına kadar takibini ve süreçlerin Ģeffaflığı artırmak mümkün olacaktır. Bu amaçla 

bir ürünü kimin ürettiğini, ürünün çıkıĢ noktasında son varıĢ menziline kadar hangi süreçlerden 

geçtiğini takip etmek üzere aralarında wallmart gibi dünya devlerinin bulunduğu bazı Ģirketler 

blockchain veri tablanlarını baĢarı ile test edip uygulamaya koymuĢlardır. Bu teknoloji sayesinde 

elde edilen veriler network içindeki dağıtık noktalarda kalıcı bir Ģekilde depolanabiliyor, daha önce 

hiç olmadığı ölçüde takip ve denetim imkanı sağlanıyor. Bu sayede tüketici veya kullanıcılar 

―güvenli‖ bir Ģekilde bir ürünün orjinal olup olmadığı, üretim yeri ve tarihi, nakil ve diğer 

süreçlerde hangi standartlara tabi olduğu ile ilgili bilgileri görebilmektedir. ġimdi tüm bunlarına 

nasıl gerçekleĢtiğini tedarik zincirindeki bazı uygulamalarla görelim. 

Gıda endüstrisi toplumların sağlık ve güvenliği ile ilgili olduğu için, gıda ürünlerinin üretim ve çıkıĢ 

kaynağından son tüketim noktasına kadar takip edebilen güvenilir kayıtların olması önem 

kazanmaktadır. Bu nedenle Walmart, Çin'den aldığı domuz etini ve her et parçasının nereden 

geldiğini, nerede iĢlendiğini, nerede depolandığını ve satıĢı ile ilgili tüm iĢlemleri tarihi seyri ile 

birlikte takip edebilen kayıtlarını blockchain kullanarak gerçekleĢtirmiĢtir (Marr, 2018).   

Blockchain teknolojisi sayesinde geçmiĢte takip ve denetimi günler alan gıda ürünlerinin takip 

iĢlemleri yalnızca bir kaç dakikada yapılabilmektedir. Ayrıca domuz eti ürününün geldiği çiftlik, 

iĢlendiği fabrika, malın parti numarası, ürün ile ilgili depolama sıcaklığı ve nakliye hakkındaki tüm 

ayrıntılı bilgiler blockchain üzerinden takip edilebilmektedir (Yiannas, 2017). Bu sayede bozuk bir 

ürünün geldiği kaynağın takibi, tespiti ve gerekli önlenmlerin hızla alınması imkanı doğmuĢtur.  
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ĠĢlem hızı, bilgi paylaĢımı ve Ģeffaflık faydalarına ilave olarak temel amaç ―gıda güvenliğini 

arttırmaktır‖ (Kshetri, 2018, 84). 

Provenance firması balıkçılık endüstrisinde ürünlerin denizden sofraya kadar olan hareketlerini 

Ģeffaf bir Ģekilde takip etmek için Endonezya‘da blockchain temelli bir pilot proje yürütmüĢtür. 

Normalde deniz ürünleri ticareti çok geniĢ bir balıkçı ağından oluĢmakta ve kalite kontrolü çok zor 

olan bir sektördür. Sektörde güvenilir bir denetim mevcut değildir. Bu proje uygulama ile amaç, ton 

balığı endüstrisindeki yasadıĢı, aĢırı, denize ve çevreye zararlı, sağlık kurallarına riayet etmeyen 

balıkçılık ihlallerini durdurmaya yardımcı olmaktır. Böylece hem tüketiciler yedikleri gıdanın 

kaynağı hakkında Ģeffaf güvenilir bilgi sahibi olur hem de bahsi geçen yasadıĢı balıkçılık ile ilgili 

önlemlerin alınması konusu daha hassas hale gelir (Kshetri, 2018, 83). Blockchain teknolojisinin 

kullanımının Ģeffaflık, takip ve denetimi kolaylaĢtıracağı ve bu sayede gıda ürünlerinin güvenirliği, 

yasa dıĢı ve aĢırı balık avlanmanın önlenmesi, çevreye verilen hasarın önlenmesi hefeflenmektedir. 

 

Gemi Yük TaĢıma ve Gümrük ĠĢlemleri 

Sorun: Gemi yük taĢıma ve gümrük iĢlemlerinde konĢimento, gümrük beyannamesi ve menĢe 

Ģahadetnamesi gibi belgeler geleneksel olarak el ile tanzim edilmektedir. Bu durum belgelerin 

hazırlanması, onayı ve transferi süreçlerinde çok zaman almakta be bununla birlikte begelerin tahrif 

edilmesi ve kaybolması gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir.  

Gümrükler, çoğu zaman gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri kolayca temin edemediklerinden, 

konteynırlar seyahat sürelerinin neredeyse yarısını gerekli evrak ulaĢıp onaylanana kadar 

bekletilmektedir (Jensen, Bjørn-Andersen ve Vatrapu 2014, 19). Bu durum zaman ve maliyet 

kaybına yol açmaktadır. 

 Taraflar arası koordinasyon eksikliği ve bilgi paylaĢımı sorunlarından kaynaklanan bu durum 

güven erozyonuna da sebep olmaktadır. Diğer yandan, gümrükler için ise yanlıĢ, eksik bilgi ve 

belgeler hem iĢ yükünü artırmakta hem de güvenlik riski oluĢturmaktadır (Loklindt, Moeller ve 

Kinra, 2018, 195). Özet olarak, gemi yük taĢımacılığı endüstrisi ve gümrük iĢlemlerinde acil olarak 

bahsi geçen bu riskleri azaltma ve iĢlemleri hızlandırmak için belgelerin blockchain veritabanında 

dijital hale getirilip bilgilerin anında paylaĢımı bahse geçen sorunların çoğunu büyük oranda 

çözebilir. ġimdi bunu bir örnek ile görelim: 

 

Çözüm: Maersk dünyanın en büyük gemi konteyner taĢıyıcısıdır ve yıllar her zaman gemi filoları 

ve konteylerinin izini sürmek ve takibini yapmak için çözüm arayıĢı içinde olmuĢtur. Maersk için 

en büyük sorun, her bir konteynır için gereken onlarca evrakın hazırlanması, bir noktadan baĢka bir 

noktaya güvenilir bir Ģekilde transferi, taĢınma sırasında her noktada onanması, evrak kayıtlarının 

güvenli bir Ģekilde muhafazası gibi önemli ama yüksek maliyetli hata ihtimali yüksek iĢlemler hem 

maliyetli hem de zaman kaybına yol açan iĢlemlerdir. IBM ve Maersk ortak çalıĢması ile geliĢtirilen 

blockchain uygulaması tüm bu sorunlara bir çözüm olarak geliĢtirilmiĢtir  (Carson vd. 2018, 5). 

Gümrük yetkilileri tarafından imzalanan bir belgenin bir kopyası anında Maersk tarafından dijital 

bir imza ile internete yüklenebilmekte be böylece ilgili tüm taraflar, hükümet yetkilileri, gümrükler 

ve gemi Ģirketi dahil, anında iĢlemin tamamlanmıĢ olduğunu görebilmekteler. Kayıtlar Ģeffaf ve 

güvenli olacağından tahrifi nerede ise imkansızdır. Daha sonra kayıtlarla ilgili herhangi bir 

anlaĢmazlık durumunda tüm taraflar kolaylıkla orjinal kayıtları inceleyebilme olanağına sahiptirler. 

Ayrıca güvenli mimarisi nedeniyle blockhcain dijital belgelerinin sahte hale getirilmesini nerede ise 

imkansızdır (Popper ve Lohr, 2017). 

 DHL Tech Radar 2018 raporuna göre (DHL Trend Research 2018, 41)  ortak bir block 

zincir veritabanı kullanımı tüm tedarik zinciri tarafları için ―Ģeffaflık‖ sağlar zira ―malların takibi, 
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gümrük evrakının statüsü, ve ilgili diger bilgiler‖  bu sayede tüm taraflarca anında görülebilir. Yine 

aynı rapora göre blockchain,  konĢimento ve benzeri önemli ticari belgeler dijital hale getirilebilir 

ve bu sayede bir ticari faaliyete taraf olan partiler blok zincir ağı üzerinden ―asıl dokümanı 

düzenleyebilir, karĢı tarafa devrini yapabilir ve devrini alabilirler‖ (DHL Trend Research 2018, 41). 

Böyle bir uygulama tüm endüstri çapında benimsenir ve yaygınlaĢırsa etkileri devrim niteliğinde 

olur çünkü iĢlemlerin kağıt evrak ile yapılması devrinin sonu anlamına gelir. Yine bahsi geçen DHL 

raporuna göre böyle bir geliĢme tedarik zinciri süreçlerinde ―gecikmeyi, sahtekarlığı ve maliyetleri 

azaltacak‖  Ģekilde önemli bir etkiye sahip olacaktır (DHL Trend Research 2018, 41). 

5. Blockchain Teknolojisi: Engeller 

Blokchain tedarik zincirinin tüm süreçlerinde verimliliği artırmak, maliyetleri düĢürmek, iĢlemlerde 

hız ve güven sağlamak, bilgi eriĢiminde Ģeffaflık ve taraflar arası iĢbirliğinin arttırılması gibi 

konularda potansiyel olarak ciddi değer yaratabilecek heyecan verici yeni nesil bir teknolojidir. 

Ancak, tedarik zinciri ve diğer endüstrilerde yaygın kabul görmeden önce aĢması gereken ciddi 

engeller mevcuttur. ġimdi bunlara sırası ile değinelim. 

Endüstride ne kadar kabul göreceği ve benimseneceği blok zincir teknolojisinin baĢarısına etki eden 

unsurlardan biri olacaktır. Bu teknolojinin faydası kısmen kullanıcı sayısının artması ve dolayısıyla 

endüstrideki kullanım hacminin artması ile paralel olarak büyüyecektir. Yani bu teknolojiyi 

kullanan firma sayısı arttıkça ve bu teknoloji aracılığı ile yapılan iĢlem miktarı arttıkça teknolojinin 

tedarik zincirine yapacağı katma değer o oranda artacaktır. Ancak bu aĢamaya gelmek kolay 

olmayacatır. DHL ve Accenture 2018 ortak blockchain raporuna göre (DHL/Accenture, 2018, 7) 

firmaların dijital hazırlık bakımından farklı seviyede olmaları ve iĢbirliğinin getireceği karĢılıklı 

faydalar konusunda farklı yorumlar nedeniyle teknolojinin kabulünde ilk baĢlarda zorluklar 

yaĢanacaktır.  

Blockchain teknolojisinin karĢı karĢıya olduğu bir baĢka engel geçmiĢin mirasıdır. Firmalar uzun 

yıllara dayanan iĢ yapma alıĢkanlıklarını kolay terketmek istemezler zira yeni teknolojiye ayak 

uydurmak hem maddi külfet hem de teknoloji bilgisi ve eğitimi gerektirmektedir. Ayrıca, iĢ hayatını 

düzenleyen farklı yasa ve kurallar nedeniyle tedarik zincirinde farklı taraflar farklı iĢ yapma 

ortamlarına tabidirler. Tedarik zinciri endüstrisinin yeni değerleri farketmesi ve uyum zaman alacak 

bir süreçtir. Tüm bunlara ek olarak, blockchain teknolojsiinin henüz olgun olmayıĢı pek çok firmayı 

bekleyelim-görelim pozisyonuna itmektedir.  

Blockchain teknolojisi ile ilgili standartların olmaması ve teknolojiye yön verecek bir ortak yönetim 

organlarının henüz geniĢ çapta kurulmamıĢ olması eksikliği bir diğer ciddi sorun teĢkil etmektedir. 

ĠĢ dünyasındaki rekabet ve farklı anlayıĢ ve menfaatlerden dolayı tedarik zinciri endüstrisinde 

muhtemelen çok farklı ve değiĢik blok zincir platformları türeyecektir. Farklı blok zincir 

platformları arasında eĢgüdüm ve ortak çalıĢma imkanlarının geliĢtirilmesi için standartlar 

düzenlemek ve anlaĢmalar gerçekleĢtirmek için örgütsel organlar gerekecektir. Bu potansiyel 

soruna yönelik çözüm belirtileri ortaya çıkmaya baĢladı bile. Lojistik sektöründe Blockchain in 

Transport Alliance (BiTA) ve Blockchain Mobility Consortium bunlara iki örnektir (Hofman ve 

Brewster, 2018, 195).  

Blokchain ile ilgili bir diğer sorun veya eleĢtiri konusu teknoloji ile ilgili hal edilmesi gereken bazı 

teknik sorunlardır. Öncelikle bilinmeli ki Ģu ana kadar literatürde bahsi geçen baĢarılı 

uygulamaların çoğu pilot çalıĢma aĢamasındaki projelerden oluĢmaktadır ve teknolojilerin teknik 

sorunları ile ilgili problemlerin anlaĢılması geniĢ çapta gerçek ticari dünyada uygulama ile daha iyi 

anlaĢılacaktır. Örneğin bazı blok zincir uygulamalarının ölçek performasının zayıf olduğu veya ağır 

iĢlediği gözlemlenmiĢtir. Benzer Ģekilde bazı uygulamalarda aĢırı elektrik tüketimi ve muazzam 

bilgisayar gücü gerektiği ve bunun da elde edilmesi umulan faydayı gölgede bıraktığı iddia 

edilmiĢtir (Zheng vd. 2018, 354). Tabi ki bu problemlerin halli için çalıĢmalar devam etmektedir. 

Ancak Ģu belli ki teknolojinin olgunlaĢması için bunların aĢılması gerekmektedir.   
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British Standards Institution (BSI) için 2017 yılında hazırlanan bir raporda bazı engeller analiz 

eidlmiĢ ve temel sorunlar içinde ―teknolojinin henüz olgun olmaması ve kullanılan terimlerde 

karmaĢıklık, henüz olgunlaĢmamıĢ bir teknolojiyi benimseme riski, fayda ve ekonomik etkisi 

hakkında yetersiz bulgular, teknoloji standartları ve yönetimi ile ilgili belirsizlikler, hukuki altyapı 

eksikliği, aĢırı enerji ve bilgi-iĢlem kaynak israfına yol açması‖ blockchain teknolojisinin 

günümüzde karĢı karĢıya olduğu baĢlıca sorunlar olarak sıralanmıĢtır (Deshpande vd., 2017, 7).   

 

6. Sonuç 

 

Bu çalıĢma birbiri ile ilintili üç soruya yanıt bulmayı amaçlamıĢtır. Birinci soru blockchain 

teknolojisinin tedarik zincirine endüstrisindeki etkisi araĢtırıldı. Bu teknolojiinin bürokrasiyi ve 

evrak iĢlerini büyük ölçüde azaltarak küresel ticarette verimliliği önemli oranda artırma 

poltansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Örneğin, gemi ile yük taĢıma ve gümrük iĢleri gibi çok 

taraflı ve bol evrak gerektiren iĢlemlerin tahrife karĢı korunaklı kayıtların blockchain 

veritabanlarında dijital olarak kayıt edilip paylaĢılabileceği görülmüĢtür.  

Ġkinci soru blockchain teknolojisinin tedarik zincirinde baĢarılı uygulamalarına eğilmiĢtir. 

Blockchain henüz yeni sayılabilecek bir teknoloji olmasına rağmen uygulama örnekleri gün 

geçtikçe artmaktadır. Bu çalıĢmada yalnızca iki örnek analiz konusu edildi. Ġlk örnek blockchain 

teknolojisinin gemi konteynır taĢımacılığında baĢarılı bir örnek çalıĢması analiz edildi. Ġkinci örnek 

ise blokchain teknolojisnin gıda sektöründe ürünlerin güvenli takibinde uygulaması incelendi. Her 

iki örnek de bu teknolojinin verimlilik artıĢı, kaynak tasarrufu, güven ve Ģeffaflık konusunda 

geleneksel metotlara göre köklü ve baĢarılı bir gelecek vaat ettiğini ortaya koymaktadır. 

 Üçüncü soru ise blockchain teknolojisinin karĢı karĢıya olduğu baĢlıca sorunlara 

değinmiĢtir. Büyük potansiyeline ve baĢarılı uygulama örneklerine rağmen, olgunlaĢması için 

aĢılması gereken teknolojik, hukuki ve ekonomi ile önemli engeller olduğu anlaĢılmaktadır. 

Örneğin bu teknoloji ile ilgili yasal düzenlemeler henüz tam anlamı ile yapılmamıĢtır. Yasal 

dünenlemelere ihtiyaç vardır. Diğer yandan endüstri çapında benimsenmesi zaman alacaktır. Bu 

teknolojiyi bilen ve benimseyen firma sayısı henüz sınırlıdır. Ayrıca, blockchain teknolojisinin 

çözmek zorunda olduğu teknoloji ile ilgili sorunları mevcuttur. Bunların çözümü için çalıĢmalar 

devam etmektedir.   

ÇalıĢmayı geleceğe dair bir öneri ile noktalamak gerekir ise; bahsi geçen tüm potansiyel ve gerçek 

faydalarına rağmen blok zincir teknolojisi henüz geliĢiminin emekleme evresindedir. Bir dijital 

veritabanı teknolojisi olarak kullanımı ve uygulaması konusunda ihtiyatlı olunmalı ve kendisini 

henüz tam ispat etmemiĢ bu teknolojiye en iyi tabirle henüz deneysel ve umut vaat eden bir 

uygulama olarak bakılmalıdır. Faydalarının yanında henüz çözüm bekleyen sorunları da mevcuttur. 

Sorunları hal olduğunda ise ekonomiyi kökten dönüĢtürücü potansiyel etkilere sahip olduğu 

görülmektedir.  
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ÖZET 

Akıllı Teknolojiler, uzun bir geçmiĢe sahip olan mevcut lojistik endüstrisinin iĢleyiĢini köklü bir 

Ģekilde değiĢtirmektedir. Bilimsel araĢtırmalar akıllı teknolojilerin mal ve hizmetlerin daha etkin ve 

verimli naklini, yönetimini, takibini ve denetimini kolaylaĢtırdığını ortaya koymaktadır. ġu 

aĢamada, konu ile ilgili mevcut araĢtırmaların kuĢbakıĢı bir fotoğrafını çekmek ve var olan 

bilgilerin bir envanterinin çıkarılması önem taĢımaktdatır. Bu husus önemlidir zira hem mevcut 

bilgilerimizi değerlendirme ve hem de, varsa, sorunlu noktaları tespit etme ve bunlar üzerinde 

araĢtırma yapma imkanı sağlamaktadır. Bu amaçla, bu çalıĢma öncelikle bir literatür çalıĢmasıdır ve 

var olan bilgilerin bir sentezini ortaya koymaktadır. ÇalıĢma, özellikle üç soruya yanıt aramaktadır. 

Birincisi, mevcut akıllı teknolojiler nelerdir ve bunlar lojistik sektörünü nasıl dönüĢtürmektedir? 

Ġkincisi, akıllı teknolojiler lojistik endüstrisinde nasıl değer üretmektedir? Üçüncü olarak, yeni 

teknolojier sektörde ne tür sorunlar üretmekte ve kendileri hangi problemlerle karĢılaĢmaktdır? Bu 

araĢtırma için baĢlıca veri toplama metodu ikincil kaynakların analizidir. ÇalıĢma, cevaplara 

ulaĢmak için üç safhada ilerlemektedir. Ġlkin, baĢlıca akıllı teknoloji trendleri saptanmakta ve 

bunların her birinin lojistik sektöründeki baĢlıca etkisi kısaca özetlenmektedir. Akabinde, her bir 

teknolojinin yarattığı değer ve baĢlıca katkısı analiz edilmektedir. Son olarak, yeni teknolojilerin 

hem kendi yarattıkları hem de karĢılaĢtıkları sorunlar irdelenmektedir. ÇalıĢma ana bulguların özeti 

ve geleceğe dair bazı öngürü ve önerilerle son bulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Akıllı Teknolojiler, Lojistik Endüstrisi, Tedarik Zinciri 

GiriĢ 

Bu çalıĢma yeni nesil akıllı teknolojilerin neler oldukları, tedarik zinciri süreçlerinde ne gibi etki 

yaptıkları ve baĢarılı uygulama alanlarının neler olduğu soruları ile ilgili genel bir fikir edinmek ve 

sonuçları diğer araĢtırmacılarla paylaĢmak üzere yapılmıĢtır. Amaç, akıllı teknolojiler ile tedarik 

zinciri iliĢkilerini aydınlatan genel bir fotoğrafı ortaya koymak olduğu için sınırlı sayıda teknoloji 

genel hatları ile tahlil konusu edilmiĢtir.  

Lojistik ve tedarik zinciri endüstrileri yeni nesil akıllı teknolojiler sayesinde büyük bir dönüĢüm 

geçirmektedir. Örneğin, robot ve otomasyon teknolojileri, yapay zeka, ve nesnelerin interneti gibi 

teknolojiler endüstrinin hemen her sürecinde iĢ maliyetlerini azaltmıĢ, operasyonları daha hızlı ve 

etkin kılmıĢtır.  Bir kısım literatürde akıllı teknolojilere yıkıcı-yapıcı (disruptive) tekonojiler 

denmekte çünkü bunlar sayesinde tedarik zinciri süreçlerinin hemen her aĢamasında yeni iĢ 

modellerin doğması beklenmektedir. Üstelik etki yalnızca etkinlik ve verimliliğin geliĢtirilmesi ile 

sınırlı değildir. Yeni nesil teknolojilerin, endüsrideki geleneksel iĢ yapma yöntemlerini yıkıp yerine 

yeni iĢ modelleri ikame etmesi söz konusudur. Örneğin, insansız kara araçları ile yük taĢıma 

operasyonlarının tamamen otonom, güvenli, hızlı ve daha az maliyetli olması öngörülmektedir  

Dünya Ekonomik Forum‘u halihazırda ve gelecekte en çok etki yapacak onlarca teknolojiye dikkat 

çekmiĢtir (World Economi Forum White Paper, 2017). Tedarik zinciri süreçlerinde ciddi etki 

yapması beklenen tekloloji listesi uzundur Bu çalıĢma bunlardan en öne çıkan bazılarını 

mailto:cbozkurt@gantep.edu.tr
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incelemektedir. Bunlar sırası ile 3 boyutlu baskı teknolojisi, yapay zeka, artırılmıĢ gerçeklik, büyük 

veri analitiki, blockchain, nesnelerin interneti, robot bilim ve otomasyon teknolojileridir. 

Genel olarak, bu teknolojiler tedarik zincirinin pek çok aĢamasında uygulama alanı bulmaktadır. 

Hepsi de tedarik zincirinde Ģeffaflığı geliĢtirmekte, maliyetleri azaltmakta ve genelde verimliliği 

artırmaktadır. Aynı zamanda hepsinde ortak problemler mevcuttur. BaĢlıca sorunlar arasında hukuki 

ve fiziki altyapı eksiklikleri, teknolojinin henüz tam kamil olmamasından kaynaklanan 

belirsizlikler, bu teknolojilerin maliyetli yatırım gerektirmeleri yaygın olarak kabul gören bazı 

sorunlardır. ÇalıĢma bahsi geçen bu bilgi, Ģartlar ve sınırlar üzerine inĢa edilmiĢtir.   

Makale Ģu Ģekilde organize edilmiĢtir. Ġkinci bölüm lojistik ve tedarik zinciri kavramlarının tanımını 

vermektedir. Sonraki bölümler sıra ile akıllı teknolojilerin lojistik ve tedarik zincirindeki etkilerini 

ve uygulamalarını tetkik etmektedir. Makale, sonuçların özeti, araĢtırma bulgularının sınırları ve 

gelecek için bazı araĢtırma alanları önerileri ile son bulmaktadır.  

2. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 

Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri Konseyi lojistik kavramını Ģöyle tanımlamaktadır: 

―Lojistik yönetimi, müĢterilerin ihtiyaçlarını karĢılayabilmek için malların, hizmetlerin ve ilgili 

bilgilerin menĢe ve tüketim noktası arasındaki hem ileri hem de geri akıĢını ve depolanmasını etkin 

ve verimli bir Ģekilde planlayan, uygulayan ve kontrol eden tedarik zinciri yönetiminin bir 

parçasıdır‖ (CSCMP, 2018).  Yaygın olarak referans alınan bu teknik tanımda bazı önemli noktalar 

vurgulanmalıdır. Öncelikle, lojistik tedarik zinciri sürecinin önemli bir parçasıdır. Bir ürünün 

kaynağından nihai tüketicisine nakli için gerekli tüm faaliyetler kavramın kapsamındadır. Fiziki 

ürünle birlikte ilgili servis hizmetleri ve bilgi akıĢı da lojistik faaliyetlerinin içine girmektedir. 

Tanım iki yöne doğru hareket ile tersine lojistikin önemini ifade etmektedir. BaĢka bazı tanımlar 

lojistikte yapılan operasyonların etkinliğini tanımın bir unsuru olarak görme eğilimindeler. Buna 

göre lojistik doğru ürünün, doğru Ģartlarda, doğru miktarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru 

maliyetle, doğru müĢteriye ulaĢtırılmasını sağlayan tüm süreçleri ifade etmektedir.  

Tedarik zinciri yönetimi ise lojistik faaliyetlerini de kapsayan daha geniĢ bir kavramdır. Tedarik 

Zinciri Profesyonelleri Konseyi (Council of Supply Chain Management) tedarik zinciri yönetimini 

Ģöyle tanımlamaktadır: ―Tedarik zinciri yönetimi içinde satın alma, tedarik, dönüĢüm ve tüm lojistik 

yönetimi faaliyetlerinin de yer aldığı tüm operasyonların planlanması ve idaresini kapsar. Aynı 

zamanda, tedarikçiler, aracılar, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, müsteriler de dahil, kanal 

ortaklarıyla eĢgüdüm ve iĢbirliği sağlar. Esasında, tedarik zinciri yönetimi, Ģirketler içinde ve 

Ģirketler arasında arz ve talep yönetimini entegre etmektedir‖(Council of Supply Chain 

Management Professionals, t.y.). Tedarik zinciri yönetiminde etkinlik ve verimliliğe vurgu yapan 

baĢka bir tanıma göre ise nihai hedef ―doğru kaynakları,  doğru miktarlarda, doğru yerlere ve doğru 

zamanda teslim etmektir‖ (Das, 2016, s. 254).  

Akıllı teknolojiler, aralarında planlama, satın alma, üretim, stok yönetimi, dağıtım dahil tüm lojistik 

ve tedarik zinciri süreçlerinde önemli rol oynamaktadırlar. Sonraki bölümlerde, bu teknolojilerin ne 

oldukları ve endüstrideki etkileri ve uygulama örnekleri incelenecektir.  

3.  3 Boyutlu Baskı Teknolojisi 

3 boyutlu baskı teknolojisi (3D Printing), bilgisayar destekli ve dijital olarak tasarlanmıĢ modeller 

yardımı ile üç boyutlu katı nesnelerin üretimi esasına dayanır (McKinsey and Company, 2016, s. 4). 

Bu iĢlemi gerçekleĢtiren cihazlara üç boyutlu baskı makinesi veya yazıcı denir. Üretim doğrudan 

hammadeden yapılabilmekte ve genellikle plastik, seramik, metal ve cam gibi çeĢitli hammadeler 

kullanılır. Geleneksel üretim metotları olan kesim veya kalıp kullanımı yerine ―additive‖ denilen 

katman üstüne katman Ģeklinde ekleme usulü ile üretim yapılmaktadır (Baumers, Dickens, Tuck ve 

Hague, 2015, s. 193). ġu bilinmeli ki üç boyutlu baskı teknolojisi henüz bebeklik evresindedir ve 

büyük endüstriyel çapta üretim için hazır değildir.  



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1464 

  Önemine gelince, üç boyutlu baskı teknolojisi ―yirminci yüzyılın baĢlarında Amerikada 

montaj hatlarının tanıtılmasından bu yana küresel sanayiyi etkileyecek en büyük tek yıkıcı olay 

olma potansiyeli sahiptir.‖ (Manners-Bell ve Lyon, 2012, s. 1). Geleneksel üretim teknolojileri ile 

karĢılaĢtırıldığna, üç boyutlu baskı teknolojilerinin daha az maliyetli, daha hafif ama aynı derecede 

sağlam, ve geleneksel üretime göre israfı önleyen nitelikleri bulunmaktadır.  

 Üç boyutlu baskı üretim teknolojisinin endüstride ciddi bir etki yapması beklenmektedir 

çünkü son yıllarda katkı üretim makinelerinin performansı artmakta, malzeme yelpazesi 

geniĢlemekte, hem malzeme hem de makine fiyatları düĢmektedir. Buna binaen teknolojiye hem 

müĢteri hem de sanayici ilgisi artmaktadır. Üç boyutlu baskı teknolojisi ile bir fikir doğrudan 

tasarımdan üretime gidebilir ve böylece geleneksel sanayi üretimindeki pek çok ara safhalar aradan 

çıkarılmaktadır (Druehl, Carrillo, ve Hsuan, 2018, s. 261).   

En önemlisi de bu teknoloji ile talep üzerine üretim yapılabilmekte (DHL Trend Research, 2018, s. 

36). Bu durum üreticiler için sipariĢ beklerken depoda mal tutma gibi yüksek maliyetli tedarik 

zinciri süreçlerinde ciddi değiĢim anlamına gelmektedir. Bu teknolojide üretim için geleneksel kalıp 

ve yöntemler kullanılmadığından maliyetler ciddi düĢmekte ve kolaylıkla ―kiĢiye özel‖ üretim 

yapılabilmektedir(Weller, Kleer ve Piller, 2015, s. 43).  Üç boyutlu üretim teknolojisi üretimde 

malzeme israfını önlemekte, geleneksel üretim yöntemleri ile yapımı zor veya imkansız malzemeler 

üretebilmektedir (McKinsey and Company, 2016, s. 106).  

 Üç boyutlu baskı teknolojisinin lojistik ve tedarik zinciri endüstrilerinde çok önemli dönüĢtürücü 

etkiler yapacağı öngrürülmektedir. Daha önce Çin veya benzeri uzak  pazarlarda üretilen malların 

üretimi üç boyutlu baskı teknolojileri sayesinde artık tüketim merkezlerine yakın olacak ve böylece 

lojistik maliyetleri düĢecektir. SipariĢ üzerine üretim yapılacak olması stok seviyelerini ve 

dolayısıyla depolama gereksinimlerini azaltacaktır. Ayrıca, üç boyutlu baskı üretim ihtiyacı olan 

hammaddelerin taĢınması ve depolanması için yeni bir lojistik sektörü doğacaktır. Üretim tesisleri 

genelde tüketim noktalarına yakın olacağından ürünlerin dağıtım ve teslimatının yapılması için yeni 

lojistik iĢ modelleri doğacaktır.  

Bu üretim yönteminden en çok etkilencek sektörlerin baĢınca servis parçaları lojistk sektörü 

olacaktır. SipariĢi az ve muhafazası maliyetli çok sayıda yedek parça depoları kurmak ve iĢletmek 

yerine, lojistik ve tedarik sektörleri üç boyutlu üretim tesisleri kurabilecekler. Böylece geleneksel 

olarak depodan yapılacak sipariĢ gönderileri yerine talep üzerine en yakındaki tesiste üretim 

yapılabilecektir. Talep üzerine üretim endüstride iĢ yapma biçimini kökten değiĢtireceği gibi, hızlı 

teslimat yapılabilecek ve envanter maliyetleri düĢecektir.  

4. Yapay Zeka 

Tedarik zinciri endüstrisi büyük bir dönüĢümün arifesindedir. Bu dönüĢüme en büyük katkı yapan 

teknolojilerden biri yapay zekadır. Yapay zeka,  bilgisayarların, öğrenme, muhakeme etme ve 

kendini düzeltme gibi insani meleke ve düĢünce süreçlerini taklit etmeyi öğrenmesi hedefiyle 

geliĢtirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Dilsizian ve Siegel, 2014). Tanıma, algı yönünden yaklaĢan 

DeCanio (DeCanio, 2016) ise yapay zekayı özellikle algılama yönünden insan kapasitesine denk 

veya onu aĢabilen bir dizi teknoloji yelpazesi olarak tanımlamaktadır. Bir diğer tanıma göre, yapay 

zeka insan idrakinin özünü amaç edinir ve insan davranıĢlarını taklit etmeye çalıĢan akıllı makinalar 

tasarlamayı hedefler (Niu, Tang, Xu, Zhou ve Song, 2016). Tüm bu tanımların ortak özelliği yapay 

zekanın insan davranıĢ ve idrakini taklit etmeye çalıĢtığı vurgusu hakimdir. 

 Yapay zeka en büyük etkisini muhtemelen tedarik zinciri süreçlerinde gösterecektir. IBM ve 

DHL‘nin hazırladığı ortak bir rapora göre, yapay zeka sipariĢleri bilgiye dayalı olarak geleceğe 

dönük tahminden teslimat yönetimine kadar olan aĢamalarda tüm tedarik zinciri süreçlerinde 

etkinlği artırma gücüne sahiptir. Bu rapora göre yapay zeka üç önemli alanda firmalara katkı 

sağlayabilir. Birincisi, finans, muhasebe, insan kaynakları, hukuk ve bilgi teknolojileri gibi detaylı, 
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sık tekrarlanan iĢler normalde hem maliyetli hem de zahmetlidir. Yapay zeka, rapora göre, yazılım 

robotları aracılığı ile bu tüm bu bahsi geçen alanlarda zaman tasarrufu, maliyet tasarrufu, iĢlerde 

verimliliği artırma ve hataları azaltma imkanı sunmaktadır (IBM and DHL, 2018, s. 22). Rapora 

göre, örneğin, yapay zekanın açık katkı yapabileceği alanlardan biri gümrük iĢlemleridir. Her gün 

gümrüklerde gönderi ve bilgi evrakı, bilgilerin gümrük kodlarına çevrilmesi, bilgilerin 

doğruluğunun onaylanması ile ilgili çok sayıda iĢlem yapılmaktadır. Geleneksel gümrük 

operasyonlarında en büyük sıkıntı Ģu ki bu iĢlemlerin hepsi hukuk, endüstri ve müĢteriler hakkında 

uzmanlık gerektiren ve insan eli ile yapılması hem zahmetli, hem zaman alıcı hem de hata yapmaya 

elveriĢli karmaĢık bir düzenden oluĢmaktadır. Üstelik elle girilen tüm bu bilgilerin tedarikçi, 

müĢteri, gümrük ve sorumlu devlet makamları tarafından incelenip onaylanması gerekmektedir. 

Tabi tüm bu iĢlemlerin sürekli ve üst düzey bir motivasyon ile yapılması insan için zordur. Sonuç 

olarak maliyet ve zaman kaybına yol açan hatalar ortaya çıkmaktadır. ĠĢte bu noktada yapay zeka 

imdada yetiĢebilir. Örneğin, daha once insan tarafından ve elle yapılan bu zahmetli ve zaman alıcı 

iĢlemler, yasal ve gümrük düzenelemelerini bilen ve endüstri bilgileri ile donatılmıĢ yapay zeka 

motoru yazılımlar tarafından yapılabilir (IBM and DHL, 2018, s. 34).  

Belirsizlik ve öngürülemezlik lojistik ve tedarik zinciri endüstrilerinde verimliliği ve etkinliği 

devamli tehdit eden en büyük risklerdir. Endüstrisinde çalıĢanlar bilirler ki tedarik zincirindeki 

süreçlerin çoğu karmaĢık ve belirsizliklerle doludur. Verimlikik ve etkinliği artırmanın bir yolu bu 

belirsizliği azaltmaktır. Bir örnek vermek gerekirse akıllı yol optimizasyonu, lojistik çalıĢanlarının 

gönderileri etkili bir Ģekilde toplama, taĢıma ve teslim etmeleri açısından kritik öneme sahiptir. 

Normalde lojistik hizmet sağlayıcıları çalıĢtıkları Ģehirlerin fiziki durumları hakkında yakın ve 

detaylı bilgiye sahiptirler. Ancak, belli saatlerde yapılması gereken teslimatlar, zamanı önceden 

bilinmeyen kargo toplama durumları, ve anında teslimat gibi bazı müĢteri talepleri, akıllı rota 

optimizasyonu için ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelmek için lojistik 

firmaları, operatörler ve sürücüler için gerçek zamanlı bilgiye göre ayarlama ve yol yönlendirmesi 

yapabilen yapay zeka proğramları geliĢtirmektedirler.  

5. ArtırılmıĢ Gerçeklik  

ArtırılmıĢ gerçeklik, kullanıcının bulunduğu fiziki ortamına ek dijital bilgi katmanı ekleyen bir 

teknolojidir (Palmarini, Erkoyuncu, Roy ve Torabmostaedi, 2018, s. 215). Bu dijital katmanlar 

kullanıcının gerçekliğini etkin bir Ģekilde artırır ve güçlendirir ve kullanıcı yaratılan bu görüntüleri 

akıllı telefon, tablet ve diğer cihazların kullanımıyla gözlemleyebilir. Cihazların cisim tanıma 

özelliği kullanılarak, sanal nesnelerin gerçek görüntülerin üzerine bindirilmesi olarak da 

tanımlanabilir. Tabi bu teknolojiyi kullanmak için, ortamda internet eriĢiminin olması ve üretilen 

artırılmıĢ gerçekliği tanımlayacak gözlük ve telefon gibi mobil akıllı cihazların bulunması gerekir. 

Cirulis ve Ginters‘e (Cirulis ve Ginters, 2013, s. 14) göre artırılmıĢ gerçeklik tedarik zinciri 

süreçlerinde ürünlerin depolanması, paketlenmesi, elleçlenmesi, ve naklinde ciddi katkılar yapabilir. 

Yazarlara göre, bahsi geçen tedarik zinciri operasyonlarında etkinlik ve verimliliği artırmak için 

―artırılmıĢ gerçeklik bilgisayar ortamında oluĢturulan görselleĢtirmelere ve üç boyutlu model 

projeksiyonlarına dayaalı karar vermeyi sağlayarak bu sorunları çözmek için önemli bir teknoloji 

sunmaktadır‖ (Cirulis ve Ginters, 2013, s. 14). Gerçek hayattan bir örnek vermek gerekirse, sipariĢ 

için ürün arama, bulma, alma ve paketleme lojistik alanındaki en önemli görevlerden biridir. Aranan 

nesnelerin konumlarının gerçek zamanlı ve görsel olarak çalıĢanlara görüntü yardımı gösterilmesi 

hem zaman tasarrufu sağlayacak hem de hataları asgariye indirecektir. Örneğin, Steve Banker 

(Banker, 2013), Knapp AG Ģirketinin depo çalıĢanlarına raflarda malları hızla bulmada yardımcı 

olması için artırılmıĢ gerçeklik gözlüğü üretiğini ifade etmiĢtir. Yazara göre artırılmıĢ gerçeklik 

gözlükleri iki alanda performası geliĢtirmektedir. Barkod veya seri numarası taraması gerektiren 

görevlerde, görsel hizmet veren artırılmıĢ gerçeklik aranan ürünleri hızla bulmada yardımcı olur. 

Ayrıca, bu gözlükler çalıĢanları eğitmek için de kullanılabilir. Örneğin bir paletin içeriğinin 

hassasiyeti ve nasıl taĢınması gerektiği konusunda kullanıcıyı uyarabilir.  
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Uygulamadan baĢka bir örnek vermek gerekirse, Massachusetts Institute of Technology 

üniversitesinden araĢtırmacılar lojistik için artırılmıĢ gerçeklik yazılmı geliĢtirmek ve Ģirketlerin bu 

teknolojiyi benimsemelerini teĢvik etmek amacıyla bir görsel araĢtırma lavoratuvarı inĢa etmiĢlerdir 

(Eshkenazi, 2016). Andrew Arnold‘a göre (Arnold, 2018), ―artırılmıĢ gerçeklik tedarik zincirinde 

devrim yaratmanın anahtarı olabilir.‖ Yazar göre, artırılmıĢ gerçeklik teknolojisi sayesinde DHL 

çalıĢanları sipariĢ toplama iĢlemini daha hızlı ve daha az hata ile yapabilmekteler. Akıllı gözlükler 

ve artırılmıĢ gerçeklik teknolojisi sayesinde çalıĢanlar toplanan malzemelerin araçta tam olarak 

nereye yerleĢtirilmesi gerektiğini görebilmekteler, ki bu zaman ve verimlilik kazancı demektir 

(DHL Trend Research, 2014). ArtırılmıĢ gerçeklik teknolojisi sayesinde, manajerler çalıĢma yerinde 

uzakta olduklarında bile depo, dağıtım veya üretim merkezlerini akıllı cihazlar sayesinde 

gözlemleyebilmekte, denetleyebilmekte ve gerektiğinde müdahale etmek fırsatı bulmaktalar.  

ArtırılmıĢ gerçeklik teknolojisinin baĢka bir kullanım alanı eğitimdir. Boeing and BMW montaj ve 

tamir çalıĢanları için parçaların tam olarak nasıl takılmaları gerektiğini görsel ve talimatlarla 

açıklayan  akıllı gözlükler geliĢtirmiĢlerdir (Dillow, 2009).  

6. Büyük Veri 

Büyük veri terimi en sade tanımıyla muazzam miktarda karmaĢık ve henüz iĢlenmemiĢ haldeki veri 

setini ifade etmektedir (Kaisler, Armour, Espinosa ve Money, 2013, s. 995). Büyük veri, daha iyi 

ticari kararlar vermek, iĢ süreçlerini dönüĢtürmek, iĢ analizleri oluĢturmak, ticari ve operasyonel 

performansı artırmak ve rakipleden daha iyi performans göstermek için büyük miktarda bilgiyi 

analiz, ayıklama ve değer üretme fikrini ifade eder (Mishra, Luo ve T. Hazen, 2018, s. 284). Büyük 

verileri toplamak, depolamak ve analiz etmek Ģirketlerin ve kamu sektörünün verimliliğini ve 

rekabet gücünü arttırabilir. Benzer Ģekilde, tüketiciler için önemli katma değer yaratabilir ve 

dolayısıyla dünya ekonomisine katkı sağlar (Manyika ve diğerleri, 2011). Veriler çok değiĢik ve 

sayıca fazla kaynaktan geldiği için karmaĢıklık yaratması olasıdır. Gelen bilgiler içinde 

kaybolmamak ve veriden değer üretmek için bu kaynaklardan alınan verileri birleĢtirmek, 

eĢleĢtirmek, arındırmak ve dönüĢtürmek gerekmektedir (Gandomi ve Haider, 2015, s. 139).  

 Büyük veri, geleneksel veri tabanları stratejileri ile iĢlenemeyen muazzam miktarda 

yapılandırılmıĢ veya dağınık her çeĢit bilgi olarak tarif edilmektedir. Eldeki veriden fayda sağlamak 

için yazılım üreticileri çeĢitli proğramlar geliĢtirmektedirler. Sadece veriye ulaĢmak fayda 

sağlamaz. Asıl mesele elde edilen veriyi tedarik zincirindeki operasyonel verimlilikleri artırmaya 

yardımcı olan eyleme dönüĢtürebilmektir. Bunu baĢarmak için de yeni ve faydalı bilgileri 

keĢfetmek için tahlil yapan araĢtırmacılar, firma yöneticileri ve analitik proğramları arasında yoğun 

iĢbirliği ihtiyacı vardır (Mishra, ve diğerleri, 2018, s. 286). Bu noktada büyük veri analitiki kavramı 

devreye girmektedir. Büyük veri analitiki firmalar için bir istihbarat toplama metodu olup veri 

tarama ve iĢleme, istatistik analiz yapma, ve veriye dayalı gelecek öngürüleri yapma gibi faaliyetleri 

kapsar. Veri analitik terimi, ticari fayda ve değer elde etmek, eylem yapma yeteneğini artırmak ve 

yeni pazar ve fırsatlar elde etmek amacıyla büyük miktarda veriyi tahlil etme, olaylar arasında 

korelasyon ve bağıntıları irdelemek, trendleri keĢfetmek, ve hülasa iĢ için değerli bilgiler üretmek 

maksadi ile büyük miktarda verinin tahlili süreçlerini ifade etmektedir (Lavalle, Lesser, Shockley, 

S. Hopkins ve Kruschwitz, 2011).  

Büyük veri anlalitiki tedarik zincirinde bazı önemli katkılar sağlamaktadır. Bunlar arasında 

müĢterinin taleplerine hızlı yanıt verme, envanter miktarını düĢük tutabilme, karar alma süreçlerini 

iyileĢtirme ve tedarik zincirinde adımları Ģeffaf takip edebilme gibi potansiyel faydaları saymak 

mümkündür. ġimdi bunlardan bazılarına yakından bakalım. 

Büyük veri, kalite ve performansı geliĢtirerek lojistik ve tedarik zincirinde ciddi katkı yapmaktadır. 

Örneğin bir bilimsel araĢtırma, gemi sektörünün tedarik zinciri operasyonları süreçlerinde büyük 

veri destekli karar alma süreci uyguladığını göstermiĢtir (CSCMP, 2016). Tedarik zinciri 

süreçlerinde operasyonel verimliliğin artırılması büyük veri kullanmanın diğer faydaları arasında 
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sayılabilir. Örneğin, müĢteri taleplerinin nasıl değiĢebileceğine dair ön bilgi ve tahminler firmalara 

değiĢimi önceden görme, stok sorunların giderme ve maliyetleri azaltma imkanı sağlamaktadır. 

Yine aynı Ģekilde stok takibi ve daha iyi envanter yönetimi imkanı doğmaktadır. Büyük veri 

kullanılarak gerçek zamanlı GPS verileri, hava durumu verileri, yol bakım verileri, filo ve personel 

zaman çizelgeleri taranarak ürün teslimatı için en uygun güzergah ve zamanlar tespit 

edilebilmektedir (DHL Trend Research, 2018, s. 39). DHL Trend Research 2018 raporuna göre, 

büyük veri firmalara ―geçmiĢteki müĢteri satın alma davranıĢlarını tahlil ederek gelecek sipariĢleri 

öngörme‖ imkanı vermektedir (DHL Trend Research, 2018, s. 39). Yine aynı rapora göre büyük 

veri ile farklı veri kaynakları birleĢtirilerek yeni değerler yaratılabilir ve veri kaynaklı hizmetlerle 

müĢteri memnuniyeti artırılabilir. 

Lojistik ve tedarik zinciri endüstrisi büyük veri teknolojisini baĢlıca iki Ģekilde kullanmaktadır. 

Birincisi, mevcut iĢ ihtiyaçları ve problemleri inceleyerek çözüm olanakları aramak ve ikincisi ise 

büyük veriden elde edilen fikirler ile yeni ürün veya hizmet üretip piyasaya sunmak (Brinch, 

Stentoft ve Jensen, 2017, s. 1352). Örneğin, DHL Tech Radar raporu online satıĢ yapan firmaların 

müĢterilerin geçmiĢ alıĢveriĢ kayıtlarını tahlil ederek gelecek davranıĢları hakkında öngörüde 

bulunabildiğine ve üretim, sipariĢ ve dağıtım operasyonlarını buna göre ayarlayabildiklerini ifade 

etmektedir (DHL Trend Research, 2018, s. 39). 

7. Blockchain 

Blokchain veya blok zincir dijital bir veri kayıt sistemidir. Blockchain teknolojisi, arada güven 

hizmeti veren kurumlar olmadan, iki veya daha çok taraf arasında ―değer‖ alıĢveriĢlerinde güveni 

doğrudan sistemin için entegre eden, kriptoğrafi ile güvenliği sağlanmıĢ dağıtık bir kayıt sistemidir 

(Risius ve Spohrer, 2017). Bu teknolojinin özünü tam manası ile anlamak için tanımı biraz 

irdeleyelim. Geleneksel mal, hizmet ve benzer kazanç-kayıp gibi riskler içeren taraflar arası değer 

alıĢveriĢlerde üç taraf bulunmaktadır: değer sunan (satıcı), değeri alan (müĢteri), ve bir komisyon 

karĢılığı tarafların risklerini azaltan yani ―güven‖ hizmeti sunan üçüncü taraf (mesela bir banka) 

(Hawlitschek, Notheisen ve Teubner, 2018, s. 50). Bu tür alıĢveriĢlerin temelinde güven meselesi 

yatmaktadır. Öyle ki güven ―toplumun kilit yapı taĢıdır‖ ve dolayısıyla, piyasa ve hizmet 

bağlamında, taraflar arası alıĢveriĢ veya diğer türden iliĢkilerin oluĢması için yapıcı bir rol oynar 

(Mazzella, Sundararajan, Butt D‘Espous ve Möhlmann, 2016, s. 27). Yani, itibar, sigorta veya 

baĢka türden bir yetki ve güce dayanarak güven sunan aracılar değer değiĢ-tokuĢu yapan denkler 

arasında alıĢveriĢin gerçekleĢmesi için anahtar rol oynarlar (Katz, 2015). Blockchain tam bu 

noktada araya girmekte ve aracılar olmadan ―değer alıĢveriĢi‖ yapma vaadi vermektedir (Filippi, 

2017).  

Blockchain birkaç temel prensip üzerine inĢa edilmiĢtir. Birincisi, blok zincir dağıtık bir kayıt 

sistemidir (Zheng, Xie, Dai, Chen ve Wang, 2018, s. 357). Tüm taraflar iĢlem ve iĢlem kaydının 

tarihine eriĢim imkanına sahiptir. Blockchain teknolojisinde hiç bir Ģahıs veya kurum tek baĢına 

sistemi kontrol etme imkanına sahip değildir. Bir iĢleme taraf olan her bir kiĢi veya kurum, aracılar 

olmaksızın, iĢlem kayıtlarını onaylama imkanına sahiptir. Ġkincisi, merkezi bir kontrol veya engel 

noktası olmadan, denkler arası uçtan uca doğrudan iletiĢim söz konusudur. Her bir taraf iĢlemdeki 

bilgileri kayıt eder ve ağdaki diğer tüm noktalara gönderir. Üçüncüsü prensip, mahremiyet temelli 

Ģeffaflıktır (Yli-Huumo, Ko, Choi, Park ve Smolander, 2016, s. 17). Sistemde kayıtlı her bir iĢlem 

sisteme eriĢim yetkisine sahip herkesçe görülebilir. Sistemdeki her kullanıcının kimliği otuz üzeri 

rakam ve harflerden oluĢan bir kimlik ile tanımlanır. Taraflar blokchain kimliklerini ister gizli tutar 

isterse de kanıt olarak diğerleri ile paylaĢabilir. ĠĢlemler blockchain adresleri arasında gerçekleĢir. 

Dört, iĢlemler kayıt sistemine girdikten ve kayıtlar herkes tarafından güncellendikten sonra 

değiĢtirilemez ve tahrif edilemez. Veri tabanındaki kayıtlar kalıcıdır, kronolojik bir sıra takip eder 

ve ağdaki herkese açıktır.  
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Blokchain teknolojisinin lojistik ve tedarik zinciri endüstrilerinde çalıĢma Ģeklini kökten değiĢtirme 

potansiyeli mevcuttur. DHL raporuna göre blockchain  ―smart contract‖ veya akıllı sözleĢme 

denilen proğramlarla ticari iĢlemler otomatik hale dönüĢtürebilir. Örneğin, taraflar arası anlaĢmaya 

göre mallar belirtilen zamanda, belirtilen mekana eksiksiz ulaĢtığında ödemelerin otomatik 

yapılması Ģartı sözleĢmeye eklenebilir (DHL Trend Research, 2018, s. 41). Bu imkan tedarik zinciri 

süreçlerinde iĢlemleri hızlandırma, ödemeleri zamanlı ve güvene bağlama, ve faturalandırma 

hatalarını azaltma imkanı sağlamaktadır.  

Blockchain teknolojisi her türlü iĢlemi daha güvenli ve Ģeffaf bir Ģekilde takip etme imkanı sağlar. 

Örneğin bir ürünün satıĢ iĢlemlerinde, ürün her el değiĢtirdiğinde iĢlem için zincire yeni bir belge 

kaydı eklenir. Bu durum, üretim, satıĢ, alım ve son tüketim noktasına kadar iĢlemleri kalıcı kayıt 

etme ve kayıtlı olan iĢlemleri de takip etme olanağı sağlar. Geleneksel iĢlemlerin zaman, maliyet ve 

insan hatasından kaynaklı hususları dikkate alındığında blockchain teknolojisinin verimliliği artırma 

potansiyeli daha iyi anlaĢılabilir.  

Çindeki tarım ve gıda ürünlerinin hareketini ve güvenliğini tahlil eden Feng Tian (Tian, 2016, s. 1), 

blockchain teknolojisi ile tarım ve gıda ürünlerinin ―üretimi, iĢlenmesi, depolanması, dağıtımı ve 

satıĢı ile ilgili tüm gerçek verilerin toplanması, transferi ve paylaĢılmasının garanti edilebileceğini‖ 

ifade etmiĢtir.  

Blokchain uygulaması ile ilgili bir örnek de elmas sektörüdür. Elmas gibi değerli taĢlar piyasasında 

sahtecilik ciddi bir risktir. Elmasların asılları ve piyasadaki arzının kontrol, takip ve denetimi için 

blockchain kullanılarak piyada sahtecilikve riskleri minimuma indirilmesi istenmektedir. Tüm 

tedarik zinciri içindeki elmasların takibi ve korunması amacıyla Everledger adlı bir Ģirket 2015 

yılında bir blockchain veri tabanı kurmuĢtur (Kharlamov ve Parry, 2018, s. 328). 

8. Nesnelerin Ġnterneti 

Nesnelerin interneti kavramını anlamak için nesne ve internet terimlerine kısaca bakalım. En basit 

tanımı ile nesne çevremizde gördüğümüz canlı ve cansız tüm varlıkları ifade eder. Türk Dil Kurumu 

online sözlüğü nesneyi ―Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, Ģey, obje‖ 

olarak tanımlamaktadır. Ġnternet ise kabaca standart Ġnternet protokolü kodlarını kullanarak 

birbirleri ile haberleĢen dünya çapıdaki bilgisayar ağı veya network olarak tanımlayabiliriz. Bu iki 

terimi bu Ģekilde tanımlamak bize nesnelerin interneti (Internet of things veya IoT) teknolojisinin 

tam olarak ne ifade ettiğini açıklamaz. Literatürde nesnelerin interneti için üzerinde herkesin 

anlaĢtığı tek bir tanım yoktur. Genelde kabul gören ve oldukça teknik olan bir tanıma göre 

nesnelerin interneti ―duruma ve çevredeki değiĢime etki ve tepki göstererek otomatik olarak 

organize olma, bilgi, veri ve kaynak paylaĢma, kapasitesine sahip açık ve kapsamlı bir akıllı 

nesneler ağıdır‖ (Madakam, Ramaswamy ve Tripathi, 2015, s. 165).  

Kısaca, nesnelerin bir amacı elde etmek hedefi ile çeĢitli haberleĢme protokolleri sayesinde 

birbirleri ile ve diğer nesne ve hizmetlerle internet üzerinden iletiĢim kurarak, bilgi paylaĢmalarına 

olanak sağlayan, baĢka nesneleri tanıma, algılama, onlarla network kurma ve iĢlem yapma 

yetenekleri ile donatılmıĢ  akıllı ağların oluĢturduğu cihazlar sistemi olarak da tanımlamak 

mümkündür (Whitmore, Agarwal ve Da Xu, 2015, s. 261). Nesnelerin internetinde temel mesele 

arada insan müdahalesi olmadan akıllı sensörlerin birbirleri ile haberleĢmesi ve iĢbirliği yapması ile 

değer ve fayda üretimidir (Al-Fuqaha, Guizani, Mohammadi, Aledhari ve Ayyash, 2015, s. 2347).  

 Halihazırdaki internet devrimi, mobil iletiĢim teknolojisi ve makinalar arası iletiĢim 

olanakları nesnelerin internetinin ilk safha örnekleri olarak görülebilir.  Nesnelerin interneti ile  

―fiziksel nesnelerin birbirleri ile konuşarak, aralarında bilgi paylaĢarak ve kararlarını koordine 

ederek‖ iĢ dünyasında değer yaratma dönemi baĢlamıĢtır (Al-Fuqaha ve diğerleri, 2015, s. 2347). 

RFID sistemleri, barkod ve akıllı sensörler nesne tanımlama ve takip etme yeteneğine sahiptirler. 

Cihazları ve fiziksel nesneleri tanımlama, izleme ve takip etme yeteneği nedeniyle RFID sistemi, 
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lojistik ve tedarik zinciri yönetimi gibi endüstrilerde giderek daha fazla kullanılmaktadır (Lim, Bahr 

ve Leung, 2013, s. 412). RFID sisteminin dğer faydaları bağlı cihazlar hakkında anlık bilgi sağlama, 

emek maliyetlerini azaltma, envanter bilgilerinin doğruluğunu artırmak, ve genel olarak iĢlemlerde 

etkinliği artırmak olarak sıralanabilir (Xu, He ve Li, 2014, s. 2237). 

Forbes intenet yazarı Daniel Newman‘a (Newman, 2018) göre nesnelerin interneti ―hem 

operasyonel verimlilik hem de kazanç fırsatları bakımından tedarik zincirinde devrim yaratmaya 

hazır.‖ Yazara göre, nesnelerin interneti operasyonel verimlilik konusunda birkaç alanda tedark 

zincirinde ciddi katkı yapma kapasitesindedir. RFID ve GPS sensörler sistemleri ürünleri fabrikadan 

mağazaların raflarına kadar daha etkin takip imkanı vermekte. Bu teknolojinin bir diğer faydası 

envanter takibi ve sipariĢ tahminleri ile ilgilidir. Newman‘a göre, sensörler insanlardan daha iyi 

envanter tutar. Örneğin, Amazon, sipariĢlerini takip etmek için ürünler üzerindeki QR kodlarını 

WiFi robotları taramakta. Yine bu teknolojinin sağladığı sensörleri sayesinde tedarik zinciri 

operasyonlarında gemi, kamyon, tır gibi tüm taĢıyıcı ve dağıtım filosu araçları birbirleri 

haberleĢebilmektedir. Newman‘a göre ―üreticiler bu bilgileri müĢterilerine daha iyi ürünü daha hızlı 

ulaĢtırmak için kullanıyor.‖ 

9. Robot Bilimi ve Otomasyon 

Otomasyon, normalde insan eliyle yapılacak olan bir iĢin bilgisayar programı, makina, veya diğer 

türden aletler yardımı ile yapılması anlamına gelmektedir. BaĢka bir deyiĢle, makinaların insanları 

ikamesi olarak da anlaĢılabilir (Arntz, Gregory ve Zierahn, 2016, s. 7). Günümüzde daha ziyade 

―Endüstri 4.0‖ veya ―dördüncü sanayi devrimi‖ Ģeklinde ifade bulan üretim sürecinin otomasyonu 

robotlar kullanılarak gerçekleĢtirilmektedir (Arlbjørn, Rajkumar ve Skov Madsen, 2017, s. 4) . 

Robot bilimi veya robotics kavramı ise robot makinaların tasarımını yapan, onları inĢa eden, 

proğramlayan, kullanan ve tüm bu görevleri yerine getirirken de farklı disiplinlerle iĢbirliği yapan 

bir mühendislik dalını ifade etmektedir. Robotlar, insanlara değiĢik iĢlerde yardım eden fiziki 

robotlar olabileceği gibi, bir yazılım hizmeti sunan proğramlar da olabilirler (Chen, 2013). Yazılım 

hizmeti sunan robotlar daha ziyade insan eliyle girilen verileri belli standardlar kullanarak iĢler, 

yeni bilgiler ekler ve sonra bunları müĢteri hizmetleri benzeri baĢka sistemlere dahil eder 

(Willcocks, 2015).  

Pek çok Ģirket giderek artan bir Ģekilde tedarik zinciri inovasyonunu geliĢtirmek ve değer yaratmak 

için otonom robotlar kullanmaktalar. Otonom robotlar, çok az veya hiç insan müdahalesi veya 

etkileĢimi olmadan belli görevleri gerçekleĢtirmek için proğramlanabilen ve sayıları giderek artan 

bir cihaz kategorisine girmekteler. Robotlar, güçlü görüntü ve veri yakalama özelliklerine sahip 

olanlardan, uçan araçlara kadar boyut, iĢlevsellik, hareketlilik, el becerisi, yapay zeka ve maliyet 

açısından önemli ölçüde farklılık gösterebilirler. Otonom robotlar, gittikçe artan bir oranda, 

bulundukları ortamı tanıma ve bağımsız kararlar almak üzere yapay zeka ile proğramlanmaktadırlar.  

 Özerk robotlar pek çok alanda tedarik zincirine değer katmaktadır. Örneğin, üretim ve 

depolama alanlarında yapılan rutin iĢlerin hem hızını artırma hem de hata payını azaltmada katkıda 

bulunmaktalar. Robotlar insanlarla yan yana çalıĢma yoluyla iĢ verimine ciddi katkı yapmaktadır. 

Ġnsanlar için tehlikeli olan iĢleri yaparak sakatlanma, yaralanma veya ölüm risklerinin azalmasında 

faydalı olmaktadırlar (DHL Trend Research, 2018, s. 46). Otonom robotlar, uzun vadeli maliyetleri 

azaltarak, emek istrikrarı sağlayarak, çalıĢanların verimliliğini artırarak, hata paylarını azaltarak, 

malzemelerin toplanması, sınıflandırılması ve depolanması sürelerini kısaltarak ve zor ya da 

tehlikeli bölgelere eriĢimi sağlayarak tedarik zincirinde muazzam değer katmaktadırlar 

(Chowdhury, Emelogu, Marufuzzaman, Nurre ve Bian, 2017, s. 167). Özerk robotlar, özellikle 

müĢteri beklentileri ve paket hacimleri, gönderiler ve sipariĢlerin geleneksel yaklaĢımlar için 

sürdürülemez seviyelere ulaĢmasıyla, üretkenliği artırmak, riski azaltmak, maliyetleri azaltmak ve 

veri toplanmasını geliĢtirmek için yeni fırsatlar sunmaktadır. 
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 Supply chain management review yazarı John Santagate robotların özellike tedarik zincirin 

süreçlerinde depolarda sipariĢ hazırlamada önemli rollere belirtmektedir. Santagate göre robot 

kullanımı firmalara ―verimlilik artıĢı, etkinlik, talepteki artıĢ ve düĢüĢleri daha iyi yanıt verme ve 

müĢteri hizmet seviyelerini geliĢtirme benzeri değerler üretebilmiĢlerdir(Santagate, 2018). 

10. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalıĢmada günümüz teknoloji dünyasında baĢdöndürücü bir hızla geliĢen ve pek çok endüstri de 

olduğu gibi lojistik ve tedarik zinciri endüstrilerinin her sürecinde dönüĢüm etkisi yapan, yeni iĢ 

modelleri üreten, hemen her alanda etkinlik ve verimliliği artıran en önemli birkaç akıllı teknolojiyi 

genel hataları ile tahlik ettik, kısa tanımları ile birlikte sektördeki etkilerini gösteren bazı örnekler 

verdik.  

Bulgularımız özetle Ģöyledir: Üç boyutlu baskı teknolojisi üretim merkezlerini ucuz emek gücü 

bölgelerinden tüketim merkezlerine yakın bölgelere kaydırma, üretimi kiĢiselleĢtirme ve talep 

üzerine üretim imkanları sunma potansiyeline sahiptir. Üretimin tüketime yakın bölgelere kayması 

bölgesel ve yerel lojistik ve dağıtım kanallarında yeni iĢ modellerinin ortaya çıkmasına yol 

açacaktır. Ayrıca talep üzeine üretim depo ve stok tutma maliyetlerini düĢürecek, teslimat ve 

bekleme sürelerini kısaltacatır. Üretim süreçlerinin yakınlaĢması lojistik maliyetlerinde tasarruf 

imkanı sağlayacaktır. Üç boyutlu baskı üretim teknolojisinin henüz büyük ölçekte sanayi tipi üretim 

yapacak seviyede değildir. Teknoloji henüz geliĢim aĢamsındadır. 

Yapay zeka lojistik endüstrisini dönüĢtürecek baĢlıca teknolojilerden biridir. Özellikle daha önce 

insan eliyle yapılan muhasebe, finans, insan kaynakları be bilgi teknolojileri süreçlerinde ciddi 

katkılar yapması beklenmektedir. Yapay zeka sayesinde tedarik zinciri iĢlemlerinde gecikme, insan 

hatası kaynaklı verimsizliklerin azalacağı öngörülmektedir. Yapay zeka teknolojisinin bir diğer 

etkisi geçmiĢ verilere dayanarak tedarik zinciri süreçlerinde gelecek ile ilgili tahminlerde 

bulunabilme yetisidir. Örnek, yapay zeka öngörü tahlilleri firmalara müĢteri davranıĢları ile ilgili 

öngörü sağlamakta ve tedarik süreçlerindeki üretim, stok ve lojistik faaliyetleri buna göre 

planlanmaktadır. Ayrıca yapay zeka depolarda malzemelerin ayrıĢtırılması, paketlenmesi, taĢınması 

operasyonlarında robot ve otomasyon süreçlerine katkı sağladığı görülmektedir. Ancak, gerekli 

bilgisayar altyapısı ve veri tabanlarının kurulumu ile uzman insan kaynaklarına sahip olma ciddi 

maliyetli gerektirmektedir, ki bunlar da bu teknolojinin yayılmasını yavaĢlatan baĢlıca unsurlardır.   

ArtırılmıĢ gerçeklik teknolojisi dijital sanal dünyayı gerçek fiziki dünya üzerine bindirip lojistik 

planlaması, tedarik operasyonlarının gerçekleĢtirilmesi ve ürünlerin taĢınmasında yeni imkanlar 

yaratmaktadır. ArtırılmıĢ gerçeklik, internete bağlı cihazlar yardımı ile fiziki ortama dijital bilgi 

ekleme ve böylece çalıĢanlara doğru bilgiyi doğru zaman ve mekanda sunabilmektedir. Bu teknoloji 

ile depolarda ürünlerin ayrıĢtırılması, paketlenmesi ve taĢınmasının verim artıĢı olduğu ve gerekli 

hallerde çalıĢanlara yapılacak iĢlerle ilgili anında eğitim verilebileceği görülmektedir. Örneğin 

cihazlar sayesinde barkodların hızla tanınması hem hataları önlemekte hem de iĢ sürecini 

hızlandırmaktadır. Özetle bu teknoloji hem maliyetleri azaltmakta hem de yapılan iĢin kalite ve 

performansını geliĢtirmektedir. Teknoloji ile ilgili baĢlıca engel konusuna gelince, bu teknolojinin 

mevcut tedarik zinciri süreçlerine entegrasyonu teknoloji yatırımı ve çalıĢma yöntemlerinin 

dönüĢtürülmesini gerektirmektedir.  

Verilerin dijitalleĢtirilmesi ile tedarik zincir süreçlerinde elde edilen muazzam miktar veri 

depolanabilmektedir. Büyük veri analizi ve bundan faydalı eyleme dönüĢebilen bilgi elde edilmesi 

sayesinde tedarik zinciri operasyonlarında kapasitelerin optimize edilmesi, risklerin azaltılması, 

müĢteri deneyimlerinin iyileĢtirilmesi olanakları elde edilmiĢtir. Büyük veri analizi ile hava 

tahminleri, gemi hareket programı ve trafik gibi süreçler anında izlenebilmekte ve anlık bilgiler ile 

taĢınma süreçleri yönlendirilebilmektedir. Farklı veri kaynaklarının birleĢtirilmesi yeni değer 

üretme imkanı sunmaktadır. Veriye dayalı istihbarat yeni iĢ olanakları yaratmaktadır. Ancak 
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verilerin analizi ve bunlardan faydalı operasyonel bilgiler elde edilmesi kolay bir iĢ olmayıp hem 

uzmanlık gerektiren hem de tedarik zincirinden tüm aktörler arasında iĢbirliği gerektirmektedir.  

Endüstride heyecan yaratan yeni teknolojilerden biri de blockchain‘dir. Blokchain aslında bir 

güvenlikli dağıtık bir kayıt veri tabanı olup firmalar arası iĢlemlerde aracıları aradan çıkarıp 

iĢlemleri, daha hızlı, daha ekonomik ve Ģeffaf bir Ģekilde yapmayı vaad etmektedir. Güven 

blockchain teknojisinin asli unsurudur ve kayıtlar tahrif edilemez. Smart contract denilen akıllı 

sözleĢmeler ile tedarik süreçlerinde belirli Ģartlar yerine geldiğinde sözleĢmenin otomatik olarak 

yürürlüğe girmesi söz konusudur. Bu, tedarik zinciri iĢlemlerinde hız, daha az maliyet, hataların 

önlenmesi ve, en önemlisi, taraflara güven hizmeti sağlama anlamına gelmektedir. Blockchain ile 

ilgili en büyük sorunlardan biri hız meselesidir. Yapısı itibariyle günümüz karmaĢık tedarik zinciri 

ihtiyaçlarını cevap verecek hıza henüz sahip değildir. Ayrıca, uygulama için mevcut hukuki altyapı 

ve standardların geliĢtirilmesi gerekmektedir.  

Nesnelerin interneti neredeyse tüm nesneleri internete bağlayabilmekte ve veriye dayalı lojistik 

imkanlarını geliĢtirmektedir. Bu sayede nesneler kendi aralarında haberleĢerek bilgi almakta, 

göndermekte, iĢlemekte ve depolayabilmektedir. Nesnelerin interneti teknolojisi, lojistik 

faaliyetlerinde en fazla fayda sağlaması beklenen alanlardan biridir. Bir depoda, örneğin, nesnelerin 

nerede olduğu, hangi süreçte olduğu, hangi sıra ile iĢleme tabi tutulacağı süreçleri, bu malzemelerin 

birbirlerine gönderdikleri bilgiler sayesinde hızlı ve verimli hale gelmektedir. UlaĢımda filo 

araçlarının birbirleri ile haberleĢmesi hem yük taĢıma kapasitelerinin optimize edilmesi hem de yol 

bilgilerinin anlık olarak planlanması imkanını doğurmaktadır. Böylece nesnelerin interneti lojistik 

süreçlerinde Ģeffaflık, takip, ve optimizasyon fırsatı vermektedir. Bu teknolojinin geliĢiminin 

önündeki en büyük engellerden biri tedarik zincirinin dağınık yapısı ve henüz standardların 

olmamasıdır.  

Robotlar, tedarik zincirinde özellikle çalıĢanlara yapılan iĢlerde yardımcı olmakta ve depolama, 

taĢıma ve son kilometre teslimatı gibi görevlerde rol oynamaktadır. Gümrüklerde zor, zahmetli ve 

devamlı tekrarlanan bir iĢ olan konteyner yükleme ve indirme süreçlerinde robotlar gittikçe artan 

roller oynamaktalar. Ayrıca insanlar için yapılması zor veya tehlike olan görevlerin robotlar 

tarafından yapıldığı görülmektedir.  Sensör teknolojisindeki geliĢmeler sayesinde sektördeki robotik 

çözümlerin daha hızlı, daha hatasız ve daha esnek olacağı öngürülmektedir. Robotların gittikçe 

artan rolü beraberinde hukuki, ahlaki, ve sorumluluk sorunu dahil bir dizi problem getirmiĢtir. 

Ayrıca, robotlaĢmanın ileride insanlar için ciddi istihdam sorunları yaratacağı öngörülmektedir.  

Analizi yapılan örnekler göstermektedir ki tüm bu yeni nesil akıllı teknolojiler tedarik zincirinde 

Ģeffaflık sağlama, maliyetleri düĢürme, iĢlem hızlarını artırma ve genel olarak müĢteri 

memnuniyetini geliĢtirme potansiyeline sahiptirler. Ancak Ģu da belli ki muazzam faydalarının 

yanında belirsizlikler, riskler ve sınırlarıda mevcuttur. ġu belli ki akıllı teknolojiler henüz tam 

manası ile kemale ermiĢ değillerdir, geliĢmeleri henüz devam eden bir süreçtir, hukuki ve fiziki 

alyapı yetersizliklerinin yanında henüz ortak standard ve platformlara sahip değildirler.  

Peki, bu teknolojilerin tedarik zincirindeki gelecekleri ile ilgili neler öngürülebilir? Ġlk olarak, 

teknolojiler arası birleĢme ve sinerji olması pek muhtemeldir. Uygulama örnekleri bu teknolojilerin 

birbirini destekleyici roller oynadığını göstermektedir. Örneğin, üç boyutlu baskı üretimi geliĢip 

yayıldıkça üretim süreçlerinin kontrolü ve denetimi için insansız hava araçlarına olan ihtiyaç 

artabilecektir. Yine benzer Ģekilde, doğal felaketlerde insansız kara araçlarının belli bir mesafeye 

kadar taĢıdığı yükü altyapının çöktüğü ve eriĢimin zol olduğu bölgelere insansız hava araçları ile 

teslimat yapılabilecektir.  

Akıllı teknolojilerin tedarik zincirinde yayılması da tedricidir. Teknolojideki belirsizlik, hukuki ve 

fiziki altyapı yetersizlikleri teknoloji entegrasyonu yayılmayı yavaĢlatan baĢlıca unsurlardır. Kurulu 

altyapı, standartlar ve platformlar hazır olmadan lojistik ve tedarik firmalarının bu pahalı 

teknolojilere ciddi yatırımlar yapmaları henüz beklenmemelidir.  
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Son olarak gelecek için faydalı olabilecek bazı araĢtırma alanlarına dikkat çekmek isteriz. Türkiye 

gibi kaynakları kıt ve genelde teknoloji ithal eden ülkelerde lojistik ve tedarik firmaları teknoloji 

yatırımı kararlarını hangi kıstaslara göre vermekte? Bir yandan yeni teknolojilerin getirdiği ciddi 

avantajlar diğer taraftan henüz geliĢmekte olan ve ileride hem kalite artıĢı hem de maliyet düĢüĢü 

beklentsi durumu varken yatırım için bekleme (ve mevcut meyvelerden mahrum kalma) veya 

yatırım (henüz ham ve pahalı bir teknoljiye kaynak ayırma) ikilemine firmalar nasıl bakmaktadır?  
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ÖZET 

Modern çağın insan hayatına getirmiĢ olduğu en önemli yeniliklerden biride Ģüphesiz ki Teknoloji 

kavramıdır. Teknoloji, artan insan ihtiyaçları ve bilimsel alanlardaki geliĢmelerin pratiğe dönüĢmesi 

neticesinde her geçen gün yenilenen geliĢen bir yapı haline gelmiĢtir. 1990‘lı yıllardan itibaren 

özellikle geliĢmiĢ ülkelerde Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerine (BĠT) büyük oranlarda yatırımlar 

yapılmıĢtır. Yapılan bu yatırımlar bahsi geçen teknolojilerin sanayi, ulaĢım, sağlık, eğitim, 

bankacılık, kamu ve güvenlik gibi daha birçok alanda kullanılmaya baĢlanmasına sebep olmuĢtur. 

Kullanılan bu yeni teknolojiler ve dijital teknolojilerde olan geliĢmeler insanların günlük hayatlarını 

etkilediği kadar ekonomi ve siyaset gibi alanları da büyük ölçüde etkilemiĢtir. Özellikle çok 

geliĢmiĢ bilgisayarların çok daha az maliyetlerle üretilerek insan hayatına girmesi, firmalar arasında 

bilgisayar ağının yaygınlaĢarak kullanılmasının sağlanması, geliĢtirilen bazı yazılımlar ile bireysel 

bilgisayarlardan rahatlıkla internete bağlanılması gibi geliĢmeler, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ekonomilere yeni bir hareket kazandırmıĢtır (Öztürk,2002,s;129). Bu hareket yeni ekonomi ya da 

dijital ekonomi olarak adlandırılmıĢtır. Günümüzde, inovasyon, bilgi toplumu ve dijitalleĢme gibi 

kavramlar her alanda en ön planda yer aldığı gibi dijital ekonomi ve internet kullanımı, ülkeler ve 

firmalar açısından bir öncelik haline gelmiĢ durumdadır. DijitalleĢmenin büyük bir hızla geliĢtiği bu 

dönemde Ģirketler ve devletler uygulamalarını ve hizmetlerini internet ortamında yürütmeye 

baĢlamıĢlardır. Bu bildiride dijital ekonomi (yeni ekonomi )  kavramı, özellikleri ve faaliyet alanları 

incelenecektir 

Anahtar Kelimeler: Yeni Ekonomi, DijitalleĢme, Teknoloji, KüreselleĢme, Dijital Ekonomi 

ABSTRACT 

One of the most important innovations brought by modern era to human life is undoubtedly the 

concept of Technology. Technology has become an ever-evolving structure as a result of the 

increasing human needs and transformation of the scientific advancements into practice. Since 

1990s, large amounts of investments have been made in Information and Communication 

Technologies (ICT) particularly in developed countries. With these investments, the aforementioned 

technologies have come to be used in several fields such as industry, transportation, health, 

education, banking, the public sector and security. The advancements in these new technologies and 

digital technologies have had a great influence on fields such as economy and politics, as well as on 

the daily lives of people. Developments such as the introduction of highly developed computers into 

human life with much less costs, the widespread use of computer network among the companies, 

new softwares, and Internet connection using personal computers, have brought a new movement to 

developed and developing economies. This new movement is referred to as the new economy or the 

digital economy. As the issues like innovation, information society and digitalization have gained 

significance in every area, the use of digital economy and Internet has become a priority for 

countries and companies. With the rapid development of digitalization, companies and states have 

started to carry out their practices and services on the Internet. In this paper, the concept of digital 

economy (new economy) is will be discussed with its features and activity areas. 

Key Words: New Economics, Digitalization, Technology, Globalization, Digital Economy 
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1.GĠRĠġ 

Medeniyetlerin icatlar ve yeniliklerle baĢladığı söylenir. Ġnsan ihtiyaçları ve gereksinimleri 

insanoğlunu toplumu koordine edip o toplumun ihtiyaçlarını karĢılayan yeni subjektif ve objektif 

olgular yaratmaya itmiĢtir. Dünyaya yön veren Tarım devrimi ve endistüriyel devrimler 

beraberlerinde toplumu oluĢturan her alanda yenilikler getirmiĢlerdir. Ġlk kez bazı bitkilerin 

kullanılıp, hayvanların evcilleĢtirilerek tarımsal faaliyetlerin orataya çıkması ve geliĢtirilmesi 

anlamına gelen Tarım devrimi ile avcı toplayacı olarak yaĢam süren insan oğlu yerleĢik hayata 

geçmiĢ ve tarım toplumunu oluĢturmuĢtur. 18. Yy da, ise buharlı makinaların ve bir takım icatların 

kullanılmaya baĢlaması, bilim, üretim ve teknik gibi konulardaki geliĢmeler endüstri devriminin 

oluĢumunu sağlamıĢtır böylelikle endüstri toplumu ve bu toplumu ortaya çıkaran sınıflar ortaya 

çıkmıĢtır (Torun,2003,s;181-182). Her yeni baĢlayan dönemde, bir önceki dönemlerde 

insanoğlunun henüz hayal edemediği yenilikler devrimlerle birlikte ortaya çıkmıĢtır. Bu yenilikler 

sosyal, ekonomik, siyaset gibi sosyal bilimleri ilgilendiren alanlarda olduğu gibi pozitif bilimlerin 

ilgilendiği alanlarıda etkilemiĢtir. Özellikle Pozitif bilimlerde oluĢan geliĢimler sosyal bilimleride 

kökten etkileyip geliĢmesini sağlamıĢtır. Fabrikaların kurulması, bu fabrikalarda makinelerin 

kullanımı, telekominikasyon alanında yapılan yeni buluĢlar ve bu geliĢmelere paralel olarak 

bilgisayarların insan hayatına girmesi gibi yenilikler toplumları yepyeni bir döneme taĢımıĢtır. Her 

bir yenilik bir baĢka yeniliğin doğmasına ve geliĢtirilmesine seber olmuĢtur. Ard arda gelen 

endüstriyel devrimler sonun da teknoloji çağı adı verilen yeni bir çağın habercisi olmuĢtur.  

1990‘lı yıllardan itibaren özellikle geliĢmiĢ ülkelerde Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerine yapılan 

büyük oranlarda ki yatırımlar bu teknolojilerin sanayi, ulaĢım, sağlık, eğitim, bankacılık, kamu ve 

güvenlik gibi daha birçok alanda kullanılmaya baĢlanmasına sebep olmuĢtur. Kullanılan bu yeni 

teknolojiler Ģüphesiz ki günlük hayatı etkilediği kadar ekonomik iliĢkileride etkilemiĢtir. 

Bilgisayarların insan hayatına girmesi, özellikle çok geliĢmiĢ bilgisayarların çok daha az 

maliyetlerle üretilip evlerde kullanılmaya baĢlaması, geliĢtirilen bazı yazılımlarla bu 

bilgisayarlardan insanların rahatlıkla internete bağlanabilmesi gibi geliĢmeler özellikle geliĢmiĢ 

ekonomilere yeni bir hareket yeni bir form kazandırmıĢ olup bu form yeni ekonomi olarak 

adlandırılmıĢtır (Öztürk,2002,s;129). Bazı iktisatçılar ekonomide yaĢanan değiĢmeleri ifade etmek 

için yeni ekonominin yanında ―bilgi ekonomisi‖, ―ağ ekonomisi‖, ―biliĢim ekonomisi‖, ―dijital 

ekonomi‖, ―sanal ekonomi‖, ―sanal kapitalizm‖, ―bilgiye dayalı ekonomi‖, ―net ekonomisi‖ gibi 

kavramları da  kullanmaktadırlar  (Akyazı, Kalça ). 

2. Eski Ekonominin Yeni Ekonomiye DönüĢümü 

Sanayi devrimi 18.Yy da ilk olarak Ġngiltere‘de ortaya çıkmıĢtır ve çok kısa sürede tüm dünyaya 

yayılmıĢtır. Özellikle ABD, Ġngiltere ve Almanya gibi çok geliĢmiĢ ülkelerde teknolojik yenilikler 

sayesinde üretim tarımdan sanayiye kaymıĢtır. Böylece tarımın ekonominin içindeki payı azalma 

gösterirken sanayinin ekonomi içindeki payı giderek artmıĢtır. Üretim tarzı değiĢmiĢ artık üretim 

fabrikalarda seri Ģekilde yapılmaya baĢlanmıĢtır. Ġkinci dünya savaĢından sora ise bilgisayar, robot 

ve kontrol sistemleri, malzeme ve enerji teknolojileri gibi her türlü donanımsal ve yazımsal ürünlere 

yönelik yaĢanan teknolojik geliĢmelerdeki artıĢ zaman tasarrufu, sosyo-ekonomik ve demografik 

değiĢimler, tüketici bilincinde ve alıĢkanlıklarında boy gösteren değiĢimler gibi faktörlere bağlı 

olarak eski ekonomide 1980 yılında baĢlayıp 1990 yılında en üst seviyeye ulaĢan yapısal bir 

değiĢim yaĢanmıĢtır ve bu yapısal değiĢimin sonucunda yeni ekonomi kavramı ortaya çıkmıĢtır  

(Savrul, Kılıç, 2011,s.28). Teknolojik geliĢmelerle birlikte sağlanan verimlilik ve üretim artıĢları 

sebebiyle ortaya çıkan rekabet ve istihdam yapısının ayrıca iktisat politikalarının değiĢtiği süreç 

Yeni ekonomi olarak adlandırılır Yeni ekonominin temel kaynağı bilgi ve bilginin üretimidir. Yeni 

ekonomi, sürekli öğrenme ve bilgilenmenin mevcut olduğu, bilgi çalıĢanlarının yoğunlukta olduğu 

iletiĢimin yaygınlaĢtığı yeni toplumsal ve ekonomik düzeni temsil etmektedir (Savrul, Kılıç, 

2011,s.28). 
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3. ESKĠ VE YENĠ EKONOMĠ ARASINDAKĠ FARKLILIKLAR  

Yeni ve eski ekonomi arasında istihdam, rekabet, sektörel yapı, büyüme, teknoloji, üretim, tüketim 

gibi birçok konuda farklılık vardır. Eski ekonomide üretim faktörleri olan emek ve sermayenin 

yerine yeni ekonomide bilgi ve yaratıcılık aldığı gibi eski ekonominin ulusal pazarları yerini yeni 

ekonomide küresel pazarlar almaktadır (Ata,2009,s.33). Genel olarak eski ekonomi ile yeni 

ekonomi arasındaki farklar tablo 1‘in yardımıyla incelemek mümkündür. 

Tablo 1: Yeni Ekonomi Ġle Eski Ekonomi Arasındaki Farklılıklar 

DeğiĢim Unsuru Eski Ekonomi Yeni Ekonomi 

Üretim ve Rekabet Alanı Ulusal  Global 

Organizasyon Türü Kütlesel Üretim Tam Zamanında Üretim, Esnek 

Üretim 

Büyümeyi Belirleyen Faktör  Sermaye, ĠĢgücü Yenilik, Ġcatlar ve Bilgi 

Teknolojiyi Belirleyen Faktör MakineleĢme DijitalleĢme 

KarĢılaĢtırmalı Üstünlüğün Kaynağı Ölçek Ekonomileri, 

DüĢük 

Maliyet 

Kapsam Ekonomileri, 

Yenilik ve Kalite 

Ar-Ge‘ye Verilen Önem  

 

DüĢük, Orta Yüksek 

Diğer Firmalarla ĠliĢkiler Tek BaĢına Hareket 

Etme 

ĠĢbirliği, Ortaklık, Sinerji, 

BirleĢme 

ĠĢgücü Politikasının Amacı Tam Ġstihdam  Yüksek Reel Ücret 

Gerekli Eğitim Mesleki Diplomaya 

Yönelik 

YaĢam Boyu Öğrenim 

Ġstihdamın Doğası  Ġstikrarlı Risk ve Fırsatlarla Dolu 

Regülâsyonlar Kumanda ve Kontrol 

Piyasa Araçlarına Dayalı, 

Esnek 

BeĢeri Sermaye Üretim Odaklı MüĢteri Odaklı 

ĠĢgücü Önemli Daha Az Önemli 

ĠĢgücünün Yapısı Kalifiye Değil veya 

Belirli Bir Alanda 

Uzman 

 

Bilgi, Tecrübe ve Çok Yönlü 

Beceri Sahibi,Yenilikçi,Yaratıcı 

Varlıklar Maddi Varlıklar Görece 

Önemli 

Gayri Maddi Varlıklar 

Görece Önemli 

Sektörsel Yapı Tarım ve Sanayi 

Sektörlü 

Ağırlıklı 

Hizmet Sektörü Ağırlıklı 

Kaynak: Aktan, 2004,s.151. 

4.YENĠ EKONOMĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ 

Yeni ekonomide bilginin temel üretim faktörü olarak ön plana çıkması ürün ve hizmetlerin en 

önemli özelliğidir. Bilginin temel üretim faktörü olarak ön plana çıktığı yeni ekonomi modelinin 

temel özellikleri 12 madde halinde Don Tapscott (1998, 63) tarafından sıralanmıĢtır ( 

Ata,2009,s.31). 

 Yeni Ekonomi Bilgi Ekonomisidir. 

 Yeni Ekonomi Dijital Bir Ekonomidir. 
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 Yeni Ekonomide SanallaĢma Önemli Rol Oynamaktadır. 

 Yeni Ekonomi Moleküler Bir Ekonomidir. 

 Yeni Ekonomi Bir Ağ Ekonomisidir. 

 Yeni Ekonomide Aracılar Büyük Ölçüde Ortadan Kalkmaktadır. 

 Yeni Ekonominin Hâkim Sektörü Yeni Medya sektörüdür. 

 Yeni Ekonomi Yenilikçilik Temelinde ġekillenen Bir Ekonomidir. 

 Yeni Ekonomi Bir Hız Ekonomisidir. 

 Yeni Ekonomi Küresel Bir Ekonomidir. 

 Farklı Sosyal Problemler. 

 Yeni Ekonomi Üretici ve Tüketiciler Arasındaki Farkı BelirsizleĢtirmektedir 

(Ata,2009,s.31). 

 

5.YENĠ EKONOMĠNĠN FAALĠYET ALANLARI 

Mal veya hizmet satımının yanında hem maddi hem de gayri maddi iĢlemlerin kolaylıkla dünyanın 

her yerinden yapılmasına olanak sağlayarak günlük yaĢantıyı kolaylaĢtıran dijital ekonominin 

faaliyet alanları elektronik Ticaret, elektronik ödeme hizmetleri,  Online uygulama mağazaları, 

çevrimiçi pazarlama/reklamcılık, Web tabanlı reklamcılık, bulut BiliĢim, yüksek frekanslı iĢlemler, 

katılıma dayalı ağ platformları, Sanal para (Bitcoin) olarak sıralayabiliriz (Artar,2018,s.2176).  Bu 

faaliyet alanlarından en önemlisi Ģühesiz ki mal ve hizmetlerin, üretim, reklam ve satıĢının Ġnternet 

üzerinden, yapıldığı Elektronik ticarettir. Ticaret yüz yıllar boyunca pazar yerlerinde önceleri takas 

yöntemi sonraları ise para kullanılarak yüz yüze yapılmıĢtır. 20. Yy. sonlarına doğru ise biliĢim 

teknolojilerinde yaĢanan geliĢmelere paralel olarak internet üzerinden ticaret gitgide yaygınlaĢtı. 

Günümüzde internet alıcılarla satıcıları bir araya getiren bir platform haline geldi. Firmalar hedef 

kitlelerine internet yoluyla ulaĢıyor ve reklam harcamalarının büyük kısmını internete ortamına 

aktarıyorlar ayrıca alıcılar elektronik ödeme hizmetlerini kullanarak internetten güvenli ve hızlı 

birĢekilde alıĢveriĢ yapabiliyorlar. 

 

SONUÇ 

Yeni ekonomi, yaĢanan teknolojik ve bilgi devrimi sonucunda doğan, bankacılıktan, sağlık 

sektörüne, eğitimden, çevrimiçi perakende ve satıĢa, e-ticaretten müĢteri hizmetlerine ve reklam 

sektörüne kadar uzanan bir ekonomi modelidir. Enformasyon çağı olarak nitelendirilen bu dönemde 

bilgisayarlar, internet ve genel amaçlı ileri teknolojiler günlük yaĢamın büyük bölümüne girmiĢ 

bulunmaktalar. Üreticilerden son tüketicilere kadar yeni teknolojinin etkisi büyük oranda 

hayatlarımızda hissedilmektedir. Enformasyon ve iletiĢim teknolojilerinin geliĢmesinden 

kaynaklanan ekonomik yapıdaki bu dönüĢüm çok hızlı bir Ģekilde gerçekleĢmekte. DeğiĢime hızlı 

bir Ģekilde adapte olan ve dijitalleĢen ülkelerin ve Ģirketlerin refah düzeyi ve ekonomide verimliliği 

artıyor. Dijital çağa ayak uydurmak isteyen devletler ve firmalar çevrimiçi ortamda platformlar 

oluĢturuyor , BĠT sektörüne yatırım yapıp ve Ar-ge faaliyetlerini destekliyorlar. Ekonomik refahı ve 

verimliliği artırmak için Ģühesiz ki dijitalleĢmeyi etkin kullanmak gerekiyor. 
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ÖZET 

Günümüz dünyasında Ģirketler bulundukları ülkelerin ekonomik geliĢmiĢliğine bağlı olarak önemli 

ölçüde yabancı paralı iĢlemler yaptıkları görülmektedir. Vergi Usul Kanununa göre  (VUK mad. 

215) tutulacak kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Söz konusu kanunda belgeler, Türk 

parası karĢılığı gösterilmek Ģartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir denilmektedir. 

Türkiye‘de faaliyet gösteren Ģirketler finansal tablolarını yerli para birimi (�) üzerinden 

düzenlemektedirler. Vergi usul kanunun ilgili maddesi gereği ĠĢletmeler yabancı paralı iĢlemleri ve 

finansal tabloları yerli para birimine çevirmek durumundadırlar. Ayrıca Ģirketler yerli para birimi ile 

oluĢturulan finansal tabloları, yabancı kredi kuruluĢlarından kredi alabilmek, yabancı kuruluĢlarla iĢ 

ortaklığı kurabilmek gibi nedenlerden dolayı yabancı para birimlerine çevirme ihtiyacı 

duyabilmektedir. 

Bir ülke para biriminin baĢka bir ülke para birimi cinsinden değeri olarak ifade edilen döviz 

kurlarının, çeĢitli faktörlere bağlı olarak değiĢkenlik göstermesi, Ģirket faaliyetlerini ve faaliyet 

sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. Döviz kurlarında meydana gelen değiĢiklik, aynı zamanda, 

Ģirketlerin kamuya sundukları finansal tablolar üzerinde de doğrudan etkilere sahiptir. Yabancı 

paralı iĢlemlerin ve yurtdıĢındaki Ģirket faaliyetlerinin finansal tablolara nasıl dahil edileceği ve 

finansal tablolarda kullanılan para birimine nasıl çevrileceği TMS 21 Kur DeğiĢiminin Etkileri 

Standardında düzenlenmiĢtir. Bu standardın temel konuları, hangi döviz kuru/kurlarının 

kullanılacağı ve döviz kurlarındaki değiĢimin finansal tablolar üzerindeki etkilerinin nasıl 

raporlanacağıdır.  

Bu çalıĢmada yabancı paralı iĢlemlerin Vergi Usul Kanunu ve TMS 21 Kur DeğiĢiminin Etkileri 

Standardında göre değerlendirilmesi ve muhasebeleĢtirilmesi incelenmiĢtir ve karĢılaĢtırmaları 

yapılmıĢtır.   

Anahtar kelimeler: Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları, Vergi Usul Kanunu, 

Yabancı Paralar ve MuhasebeleĢtirme 

ABSTRACT 

At the present time, it is seen that companies make significant foreign currency transactions 

depending on the economic development of their countries. Turkish currency is used in the records 

and documents to be kept according to the Tax Procedure Law (TPL). In the said law, the 

documents can be arranged according to the foreign currency provided that they are shown in 

exchange for Turkish Lira. Companies operating in Turkey, offers the financial statements of the 

domestic currency (�).Pursuant to the related article of the tax procedural law, enterprises are 

required to convert foreign currency transactions and financial statements into domestic currency. 

In addition, companies may need to convert the financial statements prepared with the domestic 

currency into foreign currencies for reasons such as obtaining loans from foreign credit institutions 

and establishing business partnerships with foreign institutions. 
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Exchange rates, which are expressed as the value of a country's currency in another country in terms 

of currency, vary depending on various factors, directly affect the company activities and activity 

results. The change in foreign exchange rates also has a direct effect on the financial statements of 

the companies. The standard of Effects of Exchange Rates TMS 21 regulates how foreign currency 

transactions and company activities abroad are included in the financial statements and how to 

translate into the currency used in the financial statements. The main subjects of this standard are 

which exchange rate / exchange rates to be use and how to report the effects of the change in 

exchange rates on the financial statements.  

In this study, the evaluation and accounting of the foreign exchange transactions according to the 

Tax Procedural Law and TMS 21 Standard of Effects of Exchange Rates are examined and 

compared. 

Key Words: Turkey Accounting / Financial Reporting Standards, Tax Procedure Law, Foreign 

Currencies and Recognition 

 GiriĢ 

Günümüz dünyasında iĢletmeler çeĢitli siyasi ve ekonomik kısıtlamaların ortadan kalkmasıyla 

birlikte uluslararası faaliyetlerini arttırmıĢ dolayısıyla yabancı paralı iĢlemlerin sayısı da buna 

paralel olarak artmıĢtır. Yabancı paralı iĢlemlerin artmasıyla birlikte döviz kurları iĢletmeler için 

oldukça önemli bir hal almıĢtır. Günümüzde birçok iĢletme uluslararası faaliyetler çerçevesinde 

varlık ve yükümlülükleri ile nakit akıĢlarını yabancı para cinsinden göstermekte ya da izlemektedir. 

Uluslararası faaliyetlerden kasıt sadece ithalat ve ihracat değil, bunların dıĢında uluslararası 

sermaye hareketleri ve yurt dıĢı yatırımlarını da kapsamaktadır.  Bunların yanı sıra yurt içinde de 

dövize dayalı iĢlemler yapılmaktadır. Yabancı paralı borç alacak iliĢkisi sonucu özellikle geliĢmekte 

olan hareketli ve yüksek enflasyonlu piyasalarda kur farkları ortaya çıkmaktadır. OluĢan bu kur 

farkları finansal tabloları, dolayısıyla iĢletmelerin kar/zarar kalemlerini etkilemektedir.  

Bu çalıĢmada yabancı paralı iĢlemlerin muhasebe kayıtları ve finansal tabloları üzerindeki 

etkilerinin Kur DeğiĢimin Etkileri Standardı (TMS 21) ve Vergi Usul Kanunu çerçevesinde 

değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmada ayrıca, yabancı paralı iĢlemlerin TMS 21 Kur 

DeğiĢiminin Etkileri Standardı ile Vergi Usul Kanunu açısından karĢılaĢtırılması yapılmıĢ ve 

aradaki farklar ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır.    

1. Türkiye Muhasebe Standardı 21 Kur DeğiĢimin Etkileri   

Bir iĢletme; yabancı para birimlerinde iĢlemler yapmak ya da yurtdıĢında iĢletmeye sahip olmak 

suretiyle yabancı faaliyetlerde bulunabilir. Ayrıca, bir iĢletme finansal tablolarını bir yabancı para 

biriminde sunabilir. Bu Standardın amacı, yabancı para iĢlemlerin ve yurtdıĢındaki iĢletmelerin 

finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine nasıl 

çevrileceğini düzenlemektir (TMS 21, md.1; Ceran ve Ortakarpuz, 2013: 68; Yılmaz, 2013: 108).  

Bu Standart TMS 39, Finansal Araçlar MuhasebeleĢtirme ve Ölçme Standardının kapsamında olan 

türev iĢlemler ve bakiyeler hariç yabancı para iĢlemlerin ve yabancı para cinsinden bakiyelerin 

muhasebeleĢtirilmesinde, iĢletmenin finansal tablolarına konsolidasyon, oransal konsolidasyon ya 

da öz kaynak yöntemi uygulanarak dahil edilen yurtdıĢındaki iĢletmelerin faaliyet sonuçlarının ve 

finansal durumunun raporlama para birimine çevrilmesinde ve ĠĢletmenin faaliyet sonuçlarının ve 

finansal durumunun finansal tablolarda kullanılan para birimine çevrilmesinde kullanılır (TMS-21, 

md.2). 

Bir yabancı para iĢlemi ilk muhasebeleĢtirme sırasında; yabancı para birimindeki tutara geçerli para 

birimi ile iĢlem tarihindeki yabancı para birimi arasındaki geçerli kur uygulanarak, geçerli para 

biriminden kaydedilir (TMS 21 mad. 8; Örten vd. 2017: 333). 
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Ġlk kayda almadan sonraki bilanço tarihlerinde değerleme, değerlemeye konu varlık veya 

yükümlülüğün niteliğine bağlıdır. Değerlemeye konu varlığın parasal yada parasal olmayan bir 

kalem olması finansal raporlamayı farklı Ģekilde etkileyecektir.  

Kasa, Banka, Alacaklar, Krediler ve Borçlar parasal kalem olarak nitelendirilen kalemlerdir. Bu 

kalemlerin değerlemesinde kullanılacak kur değerleme günündeki kur yani cari kur yada spot 

kurdur. Standart muhtelif döviz kurlarının mevcut olması durumunda varlıklara alıĢ kurunun, 

yükümlülüklere ise satıĢ kurunun uygulanmasını öngörmüĢtür (TMS 21mad. 26; Örten vd. 2017: 

334).  

Parasal kalemlerin değerlemesinde doğan olumlu ve olumsuz kur farklarının 

muhasebeleĢtirilmesinde ilgili bilanço kaleminin niteliği önem kazanmaktadır. Örneğin 

değerlemeye konu kalemler banka mevcutları yada kasa bakileri gibi kalemler ise kayıtlı değer ile 

değerleme günündeki değer arasındaki farklara bakılır. Söz konusu farklar olumlu yani iĢletmenin 

lehine ise 646 KAMBĠYO KARLARI hesabına, olumsuz yani iĢletmenin aleyhinde ise 656 

KAMBĠYO ZARARLARI hesabına kaydedilir. Değerlemeye tabi bilanço kalemi bir mal alımı için 

verilen avansı kapsıyor ve 159 VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLARI hesabına kayıtlı ise bu avansın 

niteliğine bağlı değiĢir. Verilen avansa bağlı olarak satıcının karĢılığını bir mal olarak ödemek 

zorunda olduğu durumlarda değerleme söz konusu olmaz. Burada verilen avans bir mal yani parasal 

olmayan bir varlık olarak düĢünülerek iĢlem tarihindeki kur ile değerlenir. Ortaya çıkan kur farkı 

kredi kullanımından kaynaklanan bir fark ise iĢletmenin aleyhinde olan farklar 780 FĠNANSMAN 

GĠDERLERĠ hesabının borcuna iĢletmenin lehine olan farklar aynı hesabın alacağına kaydedilir 

(Yaylalı, 2013: 161; Örten vd. 2017: 335). 

Parasal olamayan kalemlerin hangi kurdan çevrileceği kalemin tarihi maliyetiyle mi yoksa gerçeğe 

uygun değeri ile mi ölçüldüğüne bakılması gerekir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para 

birimindeki parasal olmayan kalemler iĢlem tarihindeki döviz kuru kullanılarak çevrilir ve gerçeğe 

uygun değerden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler gerçeğe uygun değerin 

belirlendiği tarihteki döviz kurları kullanılarak çevrilir. Parasal olmayan bir kalemden kaynaklanan 

kazanç ya da zarar doğrudan öz kaynaklarda muhasebeleĢtirilirse, bu kazanç ya da zararın kurdan 

kaynaklanan kısmı da öz kaynaklarda muhasebeleĢtirilir. Buna karĢın, parasal olmayan bir 

kalemden kaynaklanan kazanç ya da zarar, kar ya da zararda muhasebeleĢtirilirse, bu kazanç ya da 

zararın kurdan kaynaklanan kısmı da kar ya da zararda muhasebeleĢtirilir (TMS 21, mad. 23,30; 

Gürsoy, 2016: 7).   

Enflasyonist olmayan ülke parası baĢka bir ülkenin para birimine çevrilmesi durumunda; 

Bilançonun varlıkları ile yükümlülüklerinin parasal/parasal olmayan ayırımı yapılmadan dönem 

sonu kuru ile çevrilir, Gelir Tablosu ise temelde iĢlemin yapıldığı kurlar ile çevrilir. Öz kaynaklarda 

muhasebeleĢtirilen kalemler bilanço gününde hesaplandıkları için dönem sonu kuru ile çevrilirler.  

Enflasyonist bir ülke para biriminin enflasyonist olmayan bir ülke para birimine çevrilmesi 

durumunda;  Bilançonun varlıkları ile yükümlülüklerinin parasal/parasal olmayan ayırımı 

yapılmadan dönem sonu kuru ile çevrilir. Gelir Tablosu kalemleri de dönem sonu kurları ile çevrilir. 

Bunun sebebi gelir tablosu kalemlerinin dönem sonunda enflasyona göre düzeltilmiĢ olmasıdır 

(TMS 21, mad. 14,39,42,43; Örten vd. 2017: 341-343.  

2. Vergi Usul Kanunu’na Göre Yabancı Paralı ĠĢlemlerin Değerlemesi ve 

MuhasebeleĢtirilmesi 

Vergi Usul Kanununa göre yabancı paralar değerleme gününde borsa rayici ile değerlenir. Borsa 

rayicinin belirlenmesinde muvazaa olduğu anlaĢılırsa bu rayiç yerine alıĢ bedeli esas alınır (VUK 

mad. 280). 

Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaĢılırsa 

bu rayiç yerine alıĢ bedeli esas alınır. Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye 
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uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli 

veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da caridir. Bunlardan vadesi gelmemiĢ senede bağlı 

alacak ve borçlar, bu kanunun 281 ve 285 inci maddeleri uyarınca değerleme günü kıymetine irca 

edilebilir. Ancak senette faiz oranının yazılı olmadığı durumlarda değerleme gününde geçerli olan 

Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LĠBOR) esas alınır (VUK mad. 280). Efektif cinsinden yabancı 

paralar için efektif alıĢ kuru (bulunmaması halinde döviz alıĢ kuru), döviz cinsinden yabancı paralar 

için ise döviz alıĢ kuru uygulanacaktır (130 ve 283 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği). Yabancı 

paraların, kasaya giriĢ ve çıkıĢları o tarihteki efektif alıĢ kurları ile değerlenip giriĢ ve çıkıĢlar 

yapıldığında, dönem sonlarında kasadaki efektif miktarı Maliye Bakanlığı‘nca ilan edilen kurlar ile 

değerlenerek yabancı para kasasının Türk Lirası tutarı ile karĢılaĢtırılır. Farklar olumlu yada 

olumsuz oluĢuna göre 646 Kambiyo Karları ve 656 Kambiyo Zararları hesabına kaydedilir (Yaylalı, 

2016: 162-163). 

Maddi duran varlıkların kur farklarının varlık aktifleĢtirilinceye kadar maliyete dahil edilir. Bunun 

yanında bu varlıklar aktifleĢtirildikten sonra ortaya çıkan kur farkları dönem gideri olarak 

muhasebeleĢtirilir (VUk 163 no‘lu tebliği). Stoklar kaleminde ise yine aktifleĢtirilene kadar olan kur 

farklarının maliyete dahil edilmesi gerekmektedir. Sonraki farkların maliyete ya da gidere yazılarak 

muhasebeleĢtirilir (VUK 238 no‘lu tebliği). 

3. Yabancı Paralı ĠĢlemlerin Değerlemesinin TMS 21 ve Vergi Usul Kanunu Açısından 

KarĢılaĢtırılması 

 TMS-21 VUK 

Kullanılacak Kur  Ġlgili iĢlem tarihindeki kur Maliye Bakanlığı‘nca 

belirlenecek efektif alıĢ 

kuru, Maliye Bakanlığı‘nca 

belirlenmediği zamanlarda 

ise; Merkez Bankası‘nın ilan 

ettiği döviz alıĢ kuru 

Efektif cinsinden yabancı 

paralar için 

 Efektif alıĢ kuru kullanılır 

Parasal olmayan 

kalemlerin ilk 

muhasebeleĢtirilmesi 

Kur farkları maliyete dâhil 

edilir 

Kur farkları maliyete dâhil 

edilir 

Parasal olmayan 

kalemlerin ilk 

muhasebeleĢtirilmesinden 

sonraki muhasebe iĢlemleri 

Gider olarak yazılır Maliyet ya da gider 

yazılmasında iĢletmeler 

serbest bırakılmıĢtır. 

 

Değerlendirme ve Sonuç 

Uluslararası Muhasebe Standardı olan IAS 21‘e paralel olarak düzenlenmiĢ olan Kur DeğiĢimin 

Etkileri TMS-21‘in yabancı paralı iĢlemlerin muhasebeleĢtirilmesi ve raporlanmasına yönelik bir 

çerçeve oluĢturduğu ve bu haliyle ilgili tüm iĢletmelerin muhasebeleĢtirme ve raporlama 

süreçlerinde yaĢayacakları olası dezenformasyonun önüne geçmesinin sağlandığı gözlemlenmiĢtir. 

Hem ülke ekonomik koĢullarından hem de küresel ekonomik koĢullarındaki öngörülemeyen ani 

değiĢimlerden dolayı yabancı para ve yabancı paraya dayalı iĢlemlerin iĢletmelerin finansal 

tablolarına olumsuz etkilerinin olduğu görülmektedir. TMS-21 Standardı bu etkilerin nasıl 

muhasebeleĢtirileceği ve nasıl raporlanacağına yönelik bir çerçeve oluĢturarak iĢletmelerin 

paydaĢlarına ve finansal tablo okuyucularına daha sağlıklı bilgiler vermesini sağlamıĢtır.  
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Özet 

 

Üretim faaliyetlerinin devamlılık sağlayabilmesi için bankacılık sektörü önemli bir role sahiptir. 

Bankalar ekonomideki tasarruf fazlalarını toplayıp, reel sektöre kredi sağlayarak yatırım 

harcamalarının finansörlüğünü üstlenirler. Banka tarafından verilen krediler ile yatırım harcamaları 

arasındaki iliĢki banka kredi kanalı denilen para aktarım kanalı ile gerçekleĢir. Para aktarım 

kanalları, bazen içsel bazen de dıĢsal Ģoklara maruz kalarak etkili bir Ģekilde iĢlemeyebilir. Bu 

durum bankacılık sektöründe meydana gelebilecek krizlerde önemli olmaktadır.  

Bankacılık sektöründe meydana gelecek krizler genelde iki Ģekilde olmaktadır. Birincisi para 

stoklarında keskin ve beklenmedik bir daralmanın meydana gelmesi ve bunun sonucunda da bir 

durgunluk içine girmeleridir. Ġkincisi ise bazı bankaların baĢarısız olduğu durumlarda diğer 

bankalarda sermaye kısıtlılığı var ise kredi kanallarında aksamalar meydana gelir, bu durumda 

bankalar firmaları bilançolarını düzeltmeye ve hane halklarının da harcamalarını azaltmaya 

zorlayarak yeni bir sözleĢme yapmaya zorlayabilir. Kredi kanalı ile çalıĢma mekanizmasına bağlı 

olarak, Amerika BirleĢik Devletin‘deki Büyük Buhranın Ģiddetli ve uzun olmasını banka 

baĢarısızlığına bağlayan Bernanke (1983) tarafından vurgulanmıĢtır. 

Reel sektör tarafından yapılan yatırımın banka tarafından finanse edilmesinden dolayı kaynak 

eriĢiminde bir azalmanın meydana gelmesi ile zarar görmesi halinde, reel sektörün sermaye birikimi 

azalacak ve böylece ekonominin üretken kapasitesi ve dolayısıyla üretimi uzun vadede olumsuz 

yönde etkilenecektir. 

Bu çalıĢmada bankacılık sektöründe meydana gelebilecek krizler ve alınabilecek önlemler 

incelenmiĢtir.   

Anahtar kelimeler: Bankacılık, Krizler ve Önlemler 

 

Abstract 

 

The banking sector plays an important role in for the permanency of production activities. Banks 

collect the savings surpluses in the economy and provide loans to the real sector. The relationship 

between the loans given by the Bank and the investment expenditures comes true by means of the 

money transfer channel called the bank credit channel. The money transfer channels, can not 

function effectively exposed to internal or external shocks. This situation is important the crisis that 

may occur  in banking sector. 

The crisis will usually occur in two ways in the banking sector. The first occurs a sharp and 

unexpected contraction in the stocks of money and enter into a recession as a result of this. 

Secondly, in some banks where there is a failure, there is disruption in the capital restrictions and 
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credit channels in other banks. In this case, banks may force firms to correct their balance sheets 

and force them to reduce their expenditures by making a new contract.  It is emphasized linked to 

bank failure being the severe and long of the Great Depression in the United States depending on 

the mechanism of work with the credit channel by Bernanke (1983). 

In case of loss due to a reduction in resource access due to the financing of the investment by the 

real sector, the capital accumulation of the real sector will be reduced and thus the productive 

capacity of the economy and thus its production will be adversely affected in the long run. 

In this study are examined the crises and possible measures that may occur in the banking sector. 

Key Words: Banking, Crises and Measures 

 

1.GiriĢ 

Ekonomik kriz, ekonomideki temel göstergelerden birinin veya bir kaçının kabul edilebilir sınırların 

ötesinde, Ģiddetli bir düĢme ya da yükselme göstermesi demektir. Bu Ģiddetli değiĢim ile birlikte 

ekonomide mikro veya makro düzeyde olumsuz sonuçlar meydana gelmektedir. Kabul edilebilir 

sınırların ötesindeki Ģiddetli değiĢim döviz kurlarında, enflasyonda, mal veya hizmet üretiminde, 

istihdamda, üretim faktörlerinde, faiz oranlarında, olabilir. DeğiĢim gösteren göstergeler finans 

sektörü ile ilgiliyse finansal kriz; reel sektörle ilgiliyse reel sektör krizi olarak tanımlanmaktadır. 

Kriz meydana geldiğinde göstergelerden biri veya birkaçı olumsuz etkilenebileceği gibi bazen de 

bütün göstergeler olumsuz etkilenebilmektedir. Dolayısıyla ekonomik krizde, etkilenme boyutu 

farklı olsa da bütün parametreler bozulmaktadır (Kibritçioğlu, 2001). Tüm bu bilgiler doğrultusunda 

krizleri Ģekil 1‘deki gibi sınıflandırabiliriz: 

 

 

Kaynak: Türk Bankacılığında Krizler Ve Çıkarılan Dersler (Kale ve Eken, 2017: 11). 

 

Reel sektördeki krizler, iĢsizlik, enflasyon veya üretimin azalması olarak kendini gösterir. Finansal 

krizler ise döviz kuru, faiz oranı, borsa endeksi gibi finansal göstergelerdeki aĢırı dalgalanma olarak 

tanımlanabilir. Finansal krizler meydana geldiğinde piyasalarda aĢırı dalgalanma olduğundan 

varlıkların nakde dönüĢtürülmesi zordur. Bankalar tarafında verilen kredilerde, geri dönmeyen kredi 

miktarın da artıĢ oluyorsa ve bu durumda bankaların varlıklarında önemli derecede azalmaya neden 

oluyorsa ya da bankaların likidite gibi yükümlülüklerini karĢılayamama sonucunu doğuruyorsa, bu 

dalgalanmalar bankacılık krizi olarak adlandırılır. Bankacılık krizi, finansal dalgalanmalardan 

kaynaklı olarak bankaların öz kaynaklarında uğradıkları kayıp olarak ta açıklanabilir (Kale ve Eken, 

2017: 11; Gürkan Yay, 2001: 47). 
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Bankacılık krizlerinin en önemli nedenleri arasında:  

Bankacılık sektörünün yükümlülüklerinde, kur ve vade uyumsuzluğundan kaynaklı olarak bir 

artıĢın meydana gelmesi, makroekonomik değiĢkenlerde, içsel ve dıĢsal nedenlere bağlı olarak 

oluĢan oynaklık, banka sermaye giriĢlerinde ve kredilerdeki aĢırı artıĢlar, kamu kesimi tarafından 

aĢırı müdahale olması, kredilerdeki kontrolün kaybolması, yanlıĢ döviz kuru politikaları, 

muhasebeleĢtirme, Ģeffaflık ve yasal yapıda eksikliklerdir (BektaĢ, 2010: 55).  

Krizler, genellikle herhangi bir uyarı vermeden ortaya çıkmakta ve toplum üzerinde kalıcı hasar 

bırakmaktadır. Krizler yalnızca geliĢmekte olan ülkelerde değil aynı zaman da geliĢmiĢ ülkelerde de 

görülür. (Allen ve Gale, 2007).  

Bu çalıĢmada Türkiye‘de bankaların karĢılaĢabileceği krizler ve bu kriz dönemlerinde bankaların 

alabileceği önlemler incelenecektir. ÇalıĢmanın ikinci bölümünde bankacılık sektöründe meydana 

gelebilecek krizler ve risk faktörleri yer verilmektedir. ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde bankacılık 

sektöründe krizlere sebep olacak risk faktörlerine karĢı alınabilecek önlemler ve son bölümünde ise 

bankaların uygulayabileceği politika önerilerine yer verilmektedir. 

2. Bankacılık Sektöründe Meydana Gelebilecek Krizler Ve Risk Faktörleri 

Bankaların taĢıdıkları riskler sistematiktir.  Yani finansal piyasaların en üretken yatırım fırsatlarına 

etkin olarak para aktarmalarını mümkün kılan bilginin bozulmasına neden olacak ani, genellikle 

beklenmedik bir olayın meydana gelme olasılığıdır. Bu olasılık engellenmediği veya kontrol altına 

alınmadığı takdirde ekonominin tüm dengesi etkilenir ve krize dönüĢür.  (BektaĢ, 2010: 54, Hazar 

ve BabuĢçu, 2017: 221). 

Bankacılık sektöründe yaĢanan krizleri genel olarak tek bir nedenle açıklamak mümkün değildir. 

Krizlerin nedenleri her ülkede farklı olduğu gibi, alınan önlemler, ekonomik yapının alınan 

önlemlere uyum sağlama sürecinin uzunluğu, uygulamaların etkinliği de ülkeler arasında farklılık 

göstermektedir. 

 Bankacılık krizlerinin en önemli nedenleri;  

Yönetim, Banka faaliyetlerini düzenleyen yasal düzenlemelerin sağlıklı bir Ģekilde uygulanmaması, 

bankaların daha çok risk altına girmelerine sebep olmaktadır. Bunun yanında, banka yönetim 

kademesindeki yanlıĢ uygulamalar, yasal dayanağı olmayan politikalar Ģüphesiz bankacılık 

sektörünün yapısını bozmaktadır. Bankaların bu tür uygulamaların önüne geçmek için gerekli olan 

yasal düzenlemelerdeki yetersizlik pek çok durumda sistematik banka krizleri için ortamı hazırlayan 

faktörler olmuĢtur ( Erdoğan, 2002: 27-31).  

Yetersiz Düzenlemeler, bankacılık sisteminin baĢarısız olmasını sadece altyapının yetersizliği 

neden olarak gösterilemez. Ancak, muhasebe ve denetimdeki eksiklikler sorunların algılanmasını 

geciktirebilir. Yasal altyapı sorunları, banka alacaklarının gerçekleĢmemesi ya da mülkiyet 

haklarından oluĢmaktadır.  

SerbestleĢme/Yeniden Düzenleme, teorik temelini Stanford Okulu‘nun tanınmıĢ iktisatçılarından 

Mc Kinnon (1973) ve Shaw (1973)‘un çalıĢmalarından alan ―finansal liberalizasyon kuramı‖, 

Neoklasik Finans Teorisi‘nin geliĢmekte olan ülkelere uyarlanmıĢ versiyonudur. Finansal 

liberalizasyonun, tasarrufların dünya ölçeğinde dağılımını düzenleyeceği ve faiz oranlarını ülkeler 

arasında eĢitleyeceği varsayımından hareket eden teorinin temel önermesi Ģudur: Finansal baskının 

kalkması ve finansal derinleĢmenin sağlanması etkin kaynak dağılımını sağlar ve ekonomik 

geliĢmeyi hızlandırır ( Williamson ve Mahar, 2002).  

Hükümet müdahaleleri, hükümetlerin politik amaçlarını banka operasyonlarının hemen tüm 

yönlerine zorla sokmalarına olanak vererek bankanın karlılığını ve etkinliğini hasara uğrattığı için 

bankacılık krizlerinin yaratılmasında önemli bir rol oynamıĢlardır. Artan özelleĢtirmeye rağmen 
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birçok yükselen ekonomide devlet bankaları, banka varlıklarında hala önemli ölçüde paylarını 

korumaktadırlar. Banka denetimi üzerine Basel Komitesi tarafından yapılan ve 129 ülkeyi kapsayan 

bir çalıĢma ülkelerin yaklaĢık yarısında banka sermayesinde devletin önemli bir payı olduğunu ve 

geliĢen ülkeler bölgesel gruplarının tamamına yakınında yaygın devlet sahipliği bulunduğunu ortaya 

koymuĢtur. (Goldstein ve Turner, 2000).  

Ahlaki Risk, ahlaki riski ortaya çıkaran bankaların iflas etmesine izin verilmeyeceğine ve zor 

zamanlarda finansal destek geleceğine dair genel bir beklentinin olmasıdır. Bu durumda bankalar 

durumlarını iyileĢtirmek yerine hareketlerini Ģiddetlendirerek mevduat sahipleri için "iyi" ve "kötü" 

olanı birbirinden ayırmak güçleĢir. 

 Ahlaki risk; islerin kötü gitmesi halinde bedeli ödeyecek olan baĢkası ise, riski alacak kiĢinin, 

alacağı riskin ne kadar olacağına karar vermesi gereken her durum için kullanılır (Eren ve 

Süslü,2001). 

ġeffaflık, yeterli yasal düzenlemelerin olmamasından dolayı bankacılık sisteminde mevduat 

sahipleri, hissedarlar yeterli ve doğru bilgiye ulaĢamayabilirler. Oysaki bankalar güven kurumlarıdır 

ve müĢterilerinin bankaları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir (Tuna, 2007: 210). 

Piyasa Riski, bankaların ellerinde tuttukları varlıkların fiyatlarının düĢme riskidir (Karabulut,2002). 

 Faiz oranlarındaki, döviz kurlarındaki veya hisse senetlerinin fiyatlarındaki değiĢikliklerin 

bankanın satılabilir varlıklarının değerini düĢürmesi nedeniyle karĢılaĢılabilecek zarar tehlikesidir ( 

AltıntaĢ,2006).  

Bilânço içi ve bilânço dıĢı hesaplarda bankalar tarafından takip edilen durumlarda finansal piyasada 

meydana gelecek dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve hisse senedi fiyat değiĢmelerine bağlı 

olarak ortaya çıkan hisse senedi pozisyon riski, kur riski ve faiz oranı riski gibi riskler nedeniyle 

zarar etme olasılığı ifade eder. Bankalar açısından piyasa riski iki boyuttan oluĢmaktadır. Birincisi 

bilançodaki aktif pasif vade uyuĢmazlığı nedeniyle karĢı karĢıya kalınan faiz riski ikincisi ise hazine 

tarafından gerçekleĢtirilen alım satım iĢlerinden kaynaklanan risktir (Active Finans, 2000). 

Likidite Riski, bir bankanın vadesi gelen mevduat ve diğer yükümlülüklerini karĢılamaya yetecek 

düzeyde nakdinin bulunmamasıdır. Mevduat sahiplerinin bankalardan büyük miktarda 

mevduatlarını çekmeleri durumunda, bunu karĢılayacak ölçüde likit varlıklara sahip olmaması 

durumunda ortaya çıkar. Mevduat sahiplerinin toplu olarak bankalardan para çekmeye baĢlaması, 

bankacılık sistemini olumsuz etkileyecek ve bankacılık sisteminde güven sorunu oluĢturacaktır. Bir 

banka paniğinin yaĢanması finansal aracılığın maliyetinde bir artıĢa sebep olur ve kredi elde 

edilmesini pahalılaĢtırır. Kredi maliyetinin yükselmesi kredi talebini azaltacağı için ekonomik 

faaliyetlerin yavaĢlamasına neden olur (AfĢar, 2004, Hazar ve BabuĢçu, 2017: 226).   

 

Döviz kuru riski, bankaların döviz iĢlemleri sonucu zarar etme ihtimali ile karĢı karĢıya kaldığı 

riskler veya bankaların kurlarda meydana gelebilecek beklenmeyen dalgalanmalar sonucunda nakit 

akımlarında gelirlerinde ve giderlerinde değiĢiklerin ortaya çıkma olasılığı olarak tanımlanmaktadır. 

Döviz opsiyon sözleĢmeleri ile ilgili daha kazanılmamıĢ ve gerçekleĢmemiĢ döviz cinsinden gelir ve 

giderlerin kurlardaki değiĢiklerden etkilenerek, bankaların gelecekteki karlılığını etkilemektedir 

(BabuĢçu ve Hazar, 2017: 225, BektaĢ, 2010: 60).  

Kur riski, banka bilançolarında döviz cinsi ve meblağı açısından, dövizli aktifler ile dövizli 

pasiflerin farklı olması durumudur. Türkiye‘de olduğu gibi, enflasyonu daha yüksek olan ülkenin 

para değeri doğaldır ki düĢmektedir. Bu geliĢme karĢısında, tasarruf sahipleri milli para yerine 

dövize kaymaktadırlar. Mevduat hacminin ağırlıklı olarak yabancı para cinsinden olması, 

bankalardaki kur riskini de artırmaktadır. Bu nedenle, kurlar birincil olarak enflasyonun etkisi 

altında dalgalanmakta ve enflasyon arttıkça döviz kuru riski de artmaktadır (Kozanoğlu,1996).  
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Kredi Riski, banka müĢterisinin banka ile yaptığı sözleĢme yükümlülüğünü kısmen veya tamamen 

zamanında sözleĢme esaslarına ve usulüne uygun olarak yerine getirememesi sebebiyle bankanın 

karĢılaĢtığı durumu ifade eder. Bankalar müĢterilerin yükümlülüklerini geri getiremedikleri için 

yani alınan krediyi geri ödeyemedikleri için karĢılık ayırırlar ve bu karĢılıkları net faiz gelirinden 

düĢmektedirler. Bu da bankaların karını azaltıcı bir etki yaratmaktadır (Hazar ve BabuĢçu, 2017: 

224).  

Faiz oranı riski, faiz oranlarındaki değiĢiklikler nedeniyle bankaların olası gelir kaybı, öz kaynak 

değer kaybı, nakit akımlarında ortaya çıkabilecek aksaklıklar, planlanan nakit giriĢ değerlerinde 

düĢüĢler gibi sonuçlar ortaya çıkaran risklerdir (Hazar ve BabuĢçu, 2017: 224).  

3. Bankacılık sektöründe krizlere sebep olacak risk faktörlerine karĢı alınabilecek önlemler 

Bankacılık sektörü finansal sistem içerisinde en etkili sektördür. Bu sektörde meydana gelebilecek 

bir kriz finansal krize sebep olmaktadır. Bankacılık sektörünün krize sebebiyet verecek risk 

faktörlerine karĢı alacağı önlemler Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

Banka yönetimi seçilirken, finansal piyasalardaki geliĢmeleri iyi analiz edebilen, kaynaklarını doğru 

kullanabilen ve stratejik planlamaları doğru yapabilen kiĢilerden oluĢturulmalıdır ( Erdoğan, 2002: 

27-31). 

Finansal sektör üzerindeki denetimin artırılması, finansal sistemin yeterince Ģeffaf bir yapıya 

getirilmesi, risk yönetim birimlerinin oluĢturulması, bankacıların kredi açmada ve kriz yönetiminde 

deneyim kazanmaları finansal krize giriĢi ve krizin yayılmasını azaltır (Tuna:2017:207, Sivaslıgil, 

1999). 

Bankacılık sisteminin liberalleĢmesi birden değil aĢama aĢama gerçekleĢtirilmelidir. Yeniden 

yapılanma ise daha fazla itina gerektirdiğinden yönetimin bu hareketin doğru gerçekleĢtirildiğinden 

emin olması gerekmektedir. Yapılan tüm analizler ve ülke deneyimleri finansal liberalizasyon 

sürecine giren ülkelerde bankacılık krizlerinin arttığını ve bu krizlerin geliĢmekte olan ülkeleri 

istikrarlı bir büyüme politikasından uzaklaĢtırdığını göstermektedir. Dolayısıyla belli bir evrim 

içerisinde olmadan ve makroekonomik dengeler sağlanmadan çok çabuk bir Ģekilde finansal 

serbestleĢmeye gitmemelidir (Oktayer, 2009: 76, BektaĢ, 2010: 56). 

Bankacılık kesiminin verdiği kredilere ve koĢullara hükümet müdahaleleri bankacılık sektöründeki 

nakit krizini hızlandıracağından hükümet müdahalesi olmamalıdır. Bu durum rekabetçi olmayan 

faiz oranlarının uygulanmasına neden olmaktadır (Takan, 2002). 

Ülkeler muhasebe standartlarındaki eksiklikleri gidermeli uluslararası standartlara uyum 

sağlamalıdır. Enflasyon problemi yasayan ülkeler enflasyon muhasebesi uygulamalı ve mali 

tablolarını gerçeği yansıtır hale getirmelidirler (Tuna:2017:207). 

Bankaların risk yönetim birimlerini etkili bir Ģekilde kullanarak bilânço içi ve bilânço dıĢı 

hesaplarını sıkı takip etmeleri ve finansal piyasalarda meydana gelecek dalgalanmalara karĢı 

hazırlıklı olmalıdırlar (ActiveFinans, 2000).  

Bankalar sahip oldukları pasiflerinin vadesinden önce çekilmeleri ihtimaline karĢı elde ettikleri 

pasiflerinin likiditeye dönüĢme kolaylığı ve piyasadaki iĢlem hacmine önem vermelidirler. 

Türkiye‘de 2000 yılında yaĢanan bankacılık krizinin temel nedenlerinden biri de likidite riskidir 

(BabuĢçu ve Hazar, 2017: 225, Asomedya, 2001). 

1973 yılında sabit kur rejiminin terk edilmesi sonucunda kurlarda meydana gelen dalgalanmaların 

artması ve dünya ticaretinin küreselleĢmesi, bankaların günümüzde turizm gibi sektörlerde çok 

çeĢitli döviz cinsleri üzerinden iĢlem yapmakta, bilançolarında döviz benzeri kalemler artmaktadır. 

Döviz pozisyonunun düzenli bir Ģekilde takip edilmesi, bankanın döviz kalemleri üzerinde kur 

dalgalanmalarına karĢı taĢıdığı risklere karĢı koruyacaktır (Akçay, 2001).  
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Bankalar, Kredi riskini iyi yönetmelidir. Bankalar kullandırılan kredilerden beklenen geri dönüĢün 

maksimize edilmesine yönelik politikalar geliĢtirmelidirler (BektaĢ, 2010: 56). 

Bankaların, risk etkilerini doğrudan doğruya üst yönetime ve yönetim kuruluna raporlayan görev 

tanımlarının açıkça yapıldığı bir risk yönetim fonksiyonu olması gerekmektedir. Daha büyük ya da 

daha karmaĢık yapıya sahip olan bankalar, bankanın faiz risk yönetim sisteminin plan ve 

yönetiminden sorumlu birimler oluĢturmalıdırlar. 1994 yılında yaĢanan bankacılık krizinin temel 

sebepleri hem kredi riski hem de faiz oranı riskidir (BektaĢ, 2010: 56, Yay vd., 2001: 48).   

4. Sonuç ve Öneriler 

Bankacılık krizlerini önlemek için, gerekli yapısal düzenlemeler yapılarak sektörün yaĢadığı 

sıkıntıların önüne geçilebilir. Banka sermaye yapılarının Basel Düzenlemelerine uygun bir Ģekilde 

güçlendirilmelidir. Likidite yönetimi öncelikli olacak Ģekilde risk yönetim biriminin 

güçlendirilmesini sağlamak. Sektör için gerekli olan düzenlemelerin zamanında ve eksiksiz olarak 

alınması karĢılaĢılabilecek krizlerin daha az maliyetle daha hızlı bir Ģekilde atlatılmasını 

sağlayacaktır. Sermaye hareketlerinde meydana gelen beklenmedik giriĢ çıkıĢları kontrol altına 

alınmalıdır. Bankacılık sektörüne yönelik yapılacak tüm destekler Ģeffaf olmalıdır.   
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ÖZET 

1956 yılından itibaren kullandığımız 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu küreselleĢmenin de etkisiyle 

ticari hayatımızda kurum/kurul/kuruluĢların ihtiyaçlarını karĢılamada yetersiz kalmıĢtır. Bu nedenle 

13 Ocak 2011 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen ve 14 ġubat 2011 tarihinde Resmi 

Gazete‘de yayımlanan ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiĢ olan 6102 Sayılı Yeni 

Türk Ticaret Kanunu uygulamaya konulmuĢtur. 6102 sayılı TTK, iĢletmelere birçok alanda yenilik 

kazandırmıĢtır. Muhasebe mesleğinde ve muhasebe iĢlemlerinde yaĢanan sorunlara açıklık getirerek 

çözümleyen yeni TTK, özellikle denetim ve finansal raporlama konuları üzerine yoğunlaĢmaktadır. 

Özellikle denetim konusunun ön planda tutulduğu 6102 sayılı TTK, Ģirketlerin finansal tablolarını 

hazırlamasında dikkat etmesi gereken hususları açıklamakta ve çıkar gruplarının daha gerçeğe 

uygun finansal veriler elde etmesine öncülük etmektedir. Bu durum finansal raporlama kalitesini 

artırmakta ve Ģirketlerin küresel boyutlardaki Ģirketlerle rekabet edebilmesine olanak sağlamaktadır. 

6102 sayılı TTK,  

 ġirketlerin kurulmasında gereken pay sahipleri sayılarında yapılan değiĢiklikler,  

 Yönetim kurulu tam sayısının kaç kiĢiden oluĢabileceği ve kurulun iĢleyiĢi,  

 Bağımsız denetime tabi olmanın koĢulları,  

 Bağımsız denetime tabi olan Ģirketlerin uygulaması zorunlu standartların neler olduğu 

 ġirketlerin web sitelerinde sunması gereken bilgilerin neler olduğu gibi konularına açıklık 

getirmektedir.  

Bu çalıĢma ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun Ģirketlere getirdiği yenilikler ve bu yeniliklerin 

çıkar gruplarının ihtiyaç duyduğu finansal tablolara etkisi açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Finansal Raporlama ve ġirketler 

 

ABSTRACT 

6762 Numbered Turkish Commercial Code which we had been utilizing since 1956, has been 

inadequate to meet the needs of the institutions / boards / organizations in our commercial lives due 

to the impact of globalization. For this reason was put into practice new 6102 Numbered Turkish 

Commercial Code from 1 January 2013. 6102 Numbered Turkish Commercial Code, has given 

innovations in many areas to business. The New TTK that analyzing the problems experienced in 

accounting profession and accounting processes, especially concentrates onto subjects auditing and 

financial reporting. 6102 Numbered Turkish Commercial Code leads and explains to business about 

how to prepare financial statements and obtain more accurate financial data by interest groups. This 

situation, makes the possible to increases the quality of financial reporting and to compete with 

global companies of companies. 

6102 Numbered Turkish Commercial Code; 
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 Changes in the number of shareholders necessary in the establishment of companies 

 How many people can be the full number of management board and functioning of the board 

 Conditions being subject to independent audit 

 What are the implementation mandatory standards of business being subject to independent 

audit 

 Explains subjects which information must be in our websites for others. 

It is explained by the study innovations delivered to companies by the Turkish Commercial Code 

Numbered 6102 and effect to financial statements needed by interest groups 

Key Words: 6102 Numbered Turkish Commercial Code, Financial Reporting and Companies 

 

GiriĢ 

 GeçmiĢten günümüze birçok ticaret kanunu ticari faaliyetlerimize yön vermiĢtir. 

KüreselleĢen ticaret ağı kullanılan ticaret kanunlarının etkisiz ve yetersiz kaldığını ortaya 

koymuĢtur. Bu nedenle ticaret kanunu sürekli kendini yenilemek zorunda kalmıĢtır. 6102 Sayılı 

Türk Ticaret Kanunu yaĢanan bu eksiklikleri gidermek ve ticari hayatta yaĢanan geliĢmelere uyum 

sağlamak amacıyla 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuĢtur.  

 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ģirketlere ticari faaliyetlerinde uygulaması gereken birçok 

yenilik getirmiĢtir. Bu yenilikler hem Ģirket yönetiminin hem de çıkar grupları olarak 

nitelendirdiğimiz ulusal ve uluslararası potansiyel yatırımcıların, kredi veren 

kurum/kurul/kuruluĢların ve vergi tahsilatı yaparak vatandaĢlarına hizmet sunan devletin çıkarlarını 

gözeterek ortaya çıkmıĢtır.  

 Bu çalıĢma da 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun Ģirketlere getirdiği yeniliklerden ortak 

sayısı, Ģirketin kuruluĢu, yönetim kurulunun ne Ģekilde oluĢabileceği, Ģirketlerin kullanması zorunlu 

defterlerin neler olduğu, Ģirketlerin web sitesi kurma zorunluluğu ve bağımsız denetim konularından 

bahsedilmekte ve finansal tabloları ne Ģekilde etkileyebileceği vurgulanmaktadır. 

YENĠ TTK (6102 SAYILI KANUN)’NIN ġĠRKETLERE GETĠRDĠĞĠ YENĠLĠKLER 

Ticaret hayatımıza ve ticari faaliyetlerde bulunan Ģirketlerimize yenilikler getiren 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu, 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM genel kurulunda kabul edilmiĢ, 14 ġubat 2011 

tarihinde Resmî Gazete‘de yayımlanmıĢ ve genel olarak da 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe 

girmiĢtir.  

Medeni kanunumuzun ayrılmaz bir parçası olan Ticaret Kanunu ticari iĢletme, ticaret Ģirketleri, 

kıymetli evrak, taĢıma iĢleri, deniz ticareti ve sigorta hukuku olmak üzere 6 kitap ve 1535 

maddeden oluĢmaktadır (Önal ve Kılıç, 2016: 257). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu öncesinde 

birçok ülkenin ticaret kanunlarından yararlanarak ticaret hayatımıza yön vermekteydik. Bu 

kanunları aĢağıdaki tablo 1‘deki gibi sıralamak mümkündür. 

Tablo 1: Osmanlı‘dan Günümüze Yararlandığımız Ticaret Kanunları 

1850 Sayılı Kanunname-i Ticaret 

Türkiye‘de muhasebeyi etkileyen ilk 

düzenleme olarak anılmaktadır (Akdoğan ve 

Aydın, 1987: 84). Fransız Ticaret 

Kanunu‘nun tercümesi olarak kullanılmıĢtır. 

YaklaĢık 75 yıl boyunca yürürlükte kalmıĢtır. 

856 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 
Birinci Dünya SavaĢı yıllarına denk gelen 

dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde 
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Almanya‘nın müttefikimiz olmasından 

kaynaklı Ticaret Kanunlarından 

yararlanılmıĢtır. YaklaĢık 30 yıl yürürlükte 

kalmıĢtır. 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 

Prof. Ernst Hirsch baĢkanlığında bir 

komisyon tarafından hazırlanmıĢ bu kanun 

için de yine Alman etkisinden bahsetmek söz 

konusudur. 01 Ocak 2013 tarihine kadar 

yürürlükte kalmıĢtır. 

Yukarıda tablo 1‘de yer alan kanunlar birçok nedenden ötürü yürürlükten kaldırılmıĢtır. En son 

yürürlükte olan 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Türkiye‘nin AB uyum süreci, küreselleĢme ile 

ticari faaliyetlerin yeni bir boyut kazanması ile sermayenin küreselleĢmesi, teknolojinin Ģirketlerin 

süreçlerine entegre edilmesi, iletiĢim ve bilgi ağının yaygınlaĢması gibi konularda yetersiz 

kalmasından dolayı yürürlükten kaldırılmıĢtır.  

Peki 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu iĢletmelere ne gibi yenilikler getirmiĢtir? Sorusuna cevap 

olarak Ģirket kuruluĢu, ortak sayıları, yönetim kurulu, kullanılacak defterler, web sitesi zorunluluğu 

ve bağımsız denetim baĢlıkları verilebilir. Bu baĢlıklar çerçevesinde iĢletmelere sağlanan yenilikler 

aĢağıda yer alan tablolarda verilmektedir. 

Tablo 2: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun ġirket KuruluĢu Açısından ĠĢletmelere Getirdiği 

Yenilikler 

ġirket KuruluĢu 

Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için 

kurulabilen Limited Ģirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel 

kiĢi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi 

belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından 

oluĢur. ġirket sermayesi eski kanunda 5.000 TL iken yeni 

kanunda 10.000 TL‘ye çıkarılmıĢtır. Bu tutar Bakanlar 

Kurulu‘nca on katına kadar artırılabilir (6102 Sayılı TTK madde 

580).  

 

Tablo 3: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun Ortak Sayıları Açısından ĠĢletmelere Getirdiği 

Yenilikler 

Ortak Sayıları 

Anonim Ģirketlerin kuruluĢunda 5 ortak mecburiyeti 

kaldırılmıĢtır. En az 1 kurucunun bulunması anonim 

Ģirket kurulması için yeterlidir (6102 Sayılı TTK madde 

338). ġirket artık her türlü ekonomik amaç ve konular 

için kurulabilecektir. 

Limited Ģirketlerin de tek kiĢi olarak kurulması 

mümkündür. Hem anonim hem de limited Ģirkette 

sonradan ortak sayısının bir kiĢiye düĢmesi halinde 

Ticaret Siciline 7 gün içinde tescil edilmesi Ģartı 

bulunmaktadır.  
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Tablo 4: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun Yönetim Kurulu Açısından ĠĢletmelere Getirdiği 

Yenilikler 

Yönetim Kurulu 

Anonim Ģirketlerde yönetim kurulunun tek kiĢiden 

oluĢabilmesinin önü açılmıĢtır. Ayrıca yönetim kurulu 

üyelerinin hem gerçek hem de tüzel kiĢilerden 

oluĢabileceği açıklanmıĢtır (6102 Sayılı TTK madde 

359).  

Limited ġirketin yönetimi ve temsili Ģirket sözleĢmesi 

ile düzenlenir. ġirketin sözleĢmesi ile yönetimi ve 

temsili, müdür sıfatını taĢıyan bir veya birden fazla 

ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kiĢilere 

verilebilir. En azından bir ortağın, Ģirketi yönetim 

hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. ġirketin 

müdürlerinden biri bir tüzel kiĢi olduğu takdirde, bu kiĢi 

bu görevi tüzel kiĢi adına yerine getirecek bir gerçek 

kiĢiyi belirler. Müdürler, kanunla veya Ģirket sözleĢmesi 

ile genel kurula bırakılmamıĢ bulunan yönetime iliĢkin 

tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye 

yetkilidirler (6102 Sayılı TTK madde 623). 

 

Tablo 5: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun Kullanılması Zorunlu Defterler Açısından 

ĠĢletmelere Getirdiği Yenilikler 

Kullanılması Zorunlu 

Defterler 

6102 Sayılı TTK madde 64‘e göre her tacir, ticari defterleri 

tutmak ve defterlerinde, ticari iĢlemleriyle malvarlığı durumunu, 

Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri 

baĢta olmak üzere bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir Ģekilde 

ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kiĢi uzmanlara, 

makul bir süre içinde yapacakları incelemede iĢletmenin 

faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek Ģekilde 

tutulur. ĠĢletme faaliyetlerinin oluĢumu ve geliĢmesi defterlerden 

izlenebilmelidir. Tacir, iĢletmesiyle ilgili olarak gönderilmiĢ 

bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiĢ, 

bilgisayar kaydı veya benzer Ģekildeki bir kopyasını, yazılı, 

görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür. 

Ticari defterler, açılıĢ ve kapanıĢlarında noter tarafından 

onaylanır. KapanıĢ onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı 

ayının sonuna kadar yapılır. ġirketlerin kuruluĢunda defterlerin 

açılıĢı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. 

AçılıĢ onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret 

sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Türkiye Muhasebe 

Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle 

tutulan defterlerin açılıĢ ve kapanıĢ onaylarının Ģekli ve esasları 

ile bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 

bir tebliğle belirlenir. 

Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı 

ve müzakere defteri gibi iĢletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan 

defterler de ticari defterlerdir. 

Yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dıĢında tutulacak 
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defterler Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bir 

tebliğ ile belirlenir. 

Ayrıca, 6102 Sayılı TTK‘da defter tutma yükümlülüğü; gerçek 

kiĢi tacirler ve tüzel kiĢiler açısından yöneticilere ve yönetim 

kuruluna verilmiĢtir.  Defter ve gerekli diğer kayıtların Türkçe 

tutulacağı bu kanunda açıkça belirtilmiĢtir. Tüm defterlerin açılıĢ 

ve kapanıĢları noter onayına tabi tutulmuĢtur. Tasdik süresi, 

izleyen faaliyet döneminin altıncı ayına kadar yapılabilecektir. 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nda tutulması gereken defterlere yeni defterler eklendiği, bazı 

defterlerin ismen aynen kaldığı, bazılarının isminin değiĢikliğe uğradığı açıkça görülmektedir. 

Ayrıca 6762 Sayılı eski TTK‘da yer alan iĢletme hesabı defterine 6102 Sayılı yeni TTK‘da 

değinilmemiĢtir. 6102 Sayılı Ticaret Kanunu‘nda iĢletme hesabı defterine yer verilmemiĢ olmasına 

rağmen Vergi Usul Kanunu‘nda yer aldığı için hâlen kullanılmaktadır.  

Tablo 6: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun Web Sitesi Zorunluluğu Açısından ĠĢletmelere 

Getirdiği Yenilikler 

Web Sitesi 

Zorunluluğu 

Web sitesini oluĢturmayan anonim Ģirket yönetim kurulu üyeleri, 

limited Ģirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüĢ komandit 

Ģirkette yönetici olan komandite ortaklar, altı aya kadar hapis ve yüz 

günden üç yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Ġnternet 

sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir Ģekilde 

koymayan anonim Ģirket yönetim kurulu üyeleri, limited Ģirket 

müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüĢ komandit Ģirkette yönetici 

olan komandite ortaklar; üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli 

para cezasıyla cezalandırılır (6102 Sayılı TTK madde 562). 

 

Tablo 7: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun Bağımsız Denetim Açısından ĠĢletmelere Getirdiği 

Yenilikler 

Bağımsız Denetim Açısından 

6102 Sayılı yeni TTK‘nın bağımsız denetim alanında 

getirdiği yenilikler aĢağıda baĢlıklar halinde 

açıklanmıĢtır (Uzay ve Bayat, 2016: 1506-1509). 

 Bağımsız Denetime ĠliĢkin Tek Bir Kural 

Koyucu Belirleyerek Mevzuatta Birlik Sağlanması 

 Özel Statülü ġirketler DıĢında Ġhtiyari Olarak 

Uygulanan Bağımsız Denetimin, Bakanlar Kurulu 

Kararı Ġle Belirlenen Ölçütlere UlaĢan ġirketler Ġçin 

Zorunlu Hale Getirilmesi 

 Murakıplık Müessesesine Son Verilerek 

Denetim Uygulamalarının Yalnızca YetkilendirilmiĢ 

Uzman Meslek Mensuplarınca Yapılması Prensibinin 

Benimsenmesi 

 Eski Kanun Düzenlemesinde ġirketin Zorunlu 

Üç Organından Biri Olarak Öngörülen Denetim 

Kurulunun Organ Niteliğine Son Verilmesi 

 Finansal Tabloların Hazırlanmasında Türkiye 

Muhasebe Standartlarına Uyma Zorunluluğu 
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Getirilmesi 

 Tutulması Zorunlu Ticari Defterlerin 

Kapsamının GeniĢletilmesi ve Fiziki Dosyalama 

Zorunluluğunun Kaldırılması 

 Pay Senetleri Borsada ĠĢlem Gören ġirketlerde 

Yönetim Kuruluna, Riskin Erken Saptanması ve 

Yönetimi Komitesi Kurma ve ÇalıĢtırma Yükümlülüğü 

Getirilmesi 

 Bağımsız Denetime Tabi ġirketlere Ġnternet 

Sitesi OluĢturma ve Gerekli Bilgileri Burada 

Yayınlama Zorunluluğu Getirilmesi 

 

YENĠ TTK (6102 SAYILI KANUN)’NIN FĠNANSAL TABLOLARA ETKĠSĠ 

 Finansal bilgiler, bu bilgilere ihtiyaç duyan kredi kuruluĢlarına, yatırım yapmayı düĢünen 

potansiyel yatırımcılara, ortaklara, çalıĢanlara ve devlete finansal raporlama ile sunulmaktadır. 

Finansal raporlamanın içeriğinde yer alan finansal tabloların hem temel hem de destekleyici 

niteliksel özelliklere göre hazırlanarak sunulması bilgi ihtiyacının karĢılanmasında etkendir. Ayrıca 

finansal tabloların belli standartlar gözetilerek sunulması tüm çıkar grupları tarafından açık ve 

anlaĢılır olmasını sağlayacaktır. 

Bu bağlamda 6102 Sayılı TTK, iĢletmelerin kullanması zorunlu ticari defterlerin neler olduğu ve 

nasıl kullanılacağını, iĢletmelerin web sitelerini aktif bir Ģekilde çıkar gruplarına sunması 

gerektiğini ve bağımsız denetime önem vererek denetimlerin sıklaĢmasını ve görevlerini yerine 

getirmeyen veya eksik bilgi beyanında bulunan iĢletmelere yaptırımların olacağını açıkça 

vurgulamaktadır. 

Özelliklere denetçilere tanınan bu geniĢ yetkiler de Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu tarafından denetlenmektedir. Burada amaç kamu yararını koruyarak sunulacak 

finansal bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygun, doğru, açık, anlaĢılabilir, karĢılaĢtırılabilir ve 

zamanında çıkar gruplarına sunulmasını sağlamak ve denetçilerin denetim altında iĢlerini 

yaptıklarını açıkça ortaya koymaktır. 

 

SONUÇ 

 6102 Sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu bir takım eksiklik ve yetersizlikten dolayı gündeme 

gelmiĢ ve 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle uygulamaya konulmuĢtur. 6102 Sayılı yeni Türk Ticaret 

Kanunu Ģirketlere birçok yenilik getirerek finansal raporlamaya dolaylı da olsa katkı sağlamıĢtır. Bu 

katkıların temel olarak baĢlıklarını Ģirket kuruluĢu, ortak sayıları, yönetim kurulu, kullanılacak 

defterler, web sitesi zorunluluğu ve bağımsız denetim Ģeklinde sıralayabiliriz. 

 6102 Sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, özellikle anonim ve limited Ģirketlerinin tek kiĢiden 

kurulabilmelerinin önünü açarak ortaklar arasında yaĢanan sıkıntıları ortadan kaldırmak adına 

büyük bir kolaylık sağlamıĢtır. Ayrıca çıkar grupları olarak nitelendirebileceğimiz ulusal ve 

uluslararası potansiyel yatırımcılar, kredi veren kuruluĢlar, ortaklar, çalıĢanlar ve devletin ihtiyaç 

duyduğu finansal ve finansal olmayan verilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygun, açık, anlaĢılır, 

karĢılaĢtırılabilir, doğrulanabilir ve zamanında hem finansal tablolardan hem de Ģirket web 

sitesinden kolay bir Ģekilde elde edilmesi üzerine yoğunlaĢmakta ve bunu sağlamaktadır. 

 6102 Sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile Ģirketler ticari faaliyetlerinde kanunun gerektirdiği 

koĢul ve Ģartları sağlamaya çalıĢmakta ve yaptırımlardan uzak durmaktadır. 
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TÜRKĠYE’DE REEL ÜCRETLER, ENFLASYON VE ĠġGÜCÜ VERĠMLĠLĠĞĠ 
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Özet 

Rekabetçi olmanın verimlilikle eĢ tutulduğu günümüzde çağda verimlilik ve verimliliği etkileyen 

faktörler popüler bir tartıĢma alanını oluĢturmaktadır.  Nitekim ilgili literatür incelendiğinde 

dikkatlerin emek verimliliği ve verimliliği etkileyecek faktörler olarak görülen ücretler ve enflasyon 

arasındaki iliĢkide toplandığı gözlenmiĢtir. Bu çalıĢmada 1988-2012 döneminde Türkiye‘de reel 

ücretler, verimlilik ve enflasyon arasında uzun dönemli iliĢki olup olmadığı kointegrasyon analizi 

araĢtırılırken söz konusu iliĢkinin yönü Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ile incelenmiĢtir. 

ÇalıĢma sonucunda her üç değiĢken arasında uzun dönemli iliĢki olduğu görülmüĢ ve uzun 

dönemde söz konusu iliĢkinin yönünün verimlilik ve enflasyondan ücretlere doğru olduğu tespit 

edilmiĢtir. Yine kısa dönemde de hem enflasyondan ücretlere hem de enflasyondan verimliliğe 

doğru bir nedensellik iliĢkisi olduğu tespit edilmiĢtir. Öte yandan Türkiye‘de yaĢanan krizlerin 

verimliliği azaltıcı etkisinin belirlenmesi de bu bağlamda çalıĢmanın ulaĢtığı önemli sonuçlardandır. 

 

Anahtar Kelimeler: Emek verimliliği, Reel Ücretler, Enflasyon, Kointegrasyon Analizi, VECM, 

Türkiye 

1. GĠRĠġ 

KüreselleĢme süreci ile birlikte en çok kullanılan kavramlardan biri rekabettir. Hem firmaların hem 

de ülkelerin büyümeleri ve geliĢmeleri, ne kadar rekabetçi yapıda oldukları ile bağlantılıdır.  

Bahsedilen bu rekabetçi yapıya sahip olmaları ise eldeki kaynakları ne kadar etkin kullandıkları 

yani verimlilikleri ile iliĢkilidir. Bu nedenle verimlilik ve verimliliği etkileyen faktörler günümüzün 

önemli tartıĢma konularından biri olmuĢtur. Bu çalıĢmada da reel ücretler, enflasyon ve emek 

verimliliği arasındaki iliĢkinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu iliĢkinin anlaĢılması, verimliliğinin 

arttırılarak rekabetçi yapının oluĢturulması dolayısıyla sürdürülebilir ekonomik geliĢmenin 

sağlanmasına yönelik bir perspektif ortaya koyma açısından önemlidir. 

 

Ġlgili literatüre bakıldığında yapılan analizler emek verimliliği-reel ücretler, emek  verimliliği-

enflasyon ya da bu üç değiĢkeni bir arada ele alan çalıĢmalardan oluĢmaktadır (Ram, 1984; 

Wakeford, 2004; Straus and Wohar, 2004; Christopoulos and Tsionas, 2005; Narayan and Smith, 

2009; Kumar et al., 2012). Yine ilgili literatür, emek verimliliğini enflasyon ile negatif, reel ücretler 

ile pozitif olarak iliĢkilendirmektedir. Nitekim enflasyon, hem çalıĢanların motivasyonunu ve 

gayretlerini hem de firmaların yatırım kararlarını negatif etkileyen bir değiĢkendir. Reel ücretlerde 

yaĢanan bir artıĢ ise iĢ kaybının fırsat maliyetini yükseltmekte böylece çalıĢanların iĢini 

kaybetmemek için daha fazla çaba sarf etmelerini sağlamaktadır. Bu daha fazla çaba ise beraberinde 

verimlilik artıĢını getirmektedir. Bu yaklaĢım etkin ücret hipotezi (efficiency-wage type hypothesis) 

olarak adlandırılmaktadır. Diğer taraftan, reel ücretlerde yaĢanan bir yükselme firma açısından bir 

maliyet artıĢına neden olmakta ve bu yükseliĢ firmaları emek yerine daha fazla sermaye kullanmaya 

itmektedir. ÇalıĢan baĢına düĢen sermaye miktarındaki bu artıĢ emeğin marjinal verimliliğinde bir 

artıĢ sağlayacaktır.   

 

Bu çalıĢmada zaman serisi analiz teknikleri kullanarak Türkiye ekonomisinde reel ücretler,  

enflasyon ve emek verimliliği arasındaki iliĢkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. ÇalıĢma dört 
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bölümden oluĢmaktadır. ÇalıĢmanın ikinci bölümünde verimlilik, reel ücretler ve enflasyon 

arasındaki teorik iliĢki açıklanacak, üçüncü bölümde literatür özetine yer verilecektir.  Dördüncü 

bölümde ekonometrik metodolojiye değinilmesinin ardından beĢinci bölümde data ve ampirik 

sonuçlara yer verilecek ve son bölümde ise sonuçlara değinilecektir. 

 

2. VERĠMLĠLĠK, REEL ÜCRETLER VE ENFLASYON ARASINDAKĠ TEORĠK ĠLĠġKĠ 

YaĢanılan bu küresel çağda firmaların ayakta kalmaları rekabetçi yapıları ile iliĢkilendirilmektedir. 

Burada altı çizilen nokta kaliteli ürün ve düĢük maliyet olmaktadır. Maliyetleri düĢürme kısmında 

ise karĢımıza verimlilik kavramı çıkmaktadır. Firma seviyesinde sağlanan verimlilik ve rekabet 

gücündeki yükselmenin, ülkenin uluslararası alanda rekabetçi yapısının artıĢına katkı sağlayacağı 

yani refah artıĢını ortaya çıkaracağı tespiti bu noktada önemlidir (Pazarlıoğlu ve Çevik, 2007: 2).   

 

Dolayısıyla verimlilik ve verimliliği etkileyen faktörler ilginin yoğunlaĢtığı bir alan olmuĢtur. Bu 

bağlamda verimlilik, enflasyon ve reel ücretler arasındaki iliĢki ile ilgili çeĢitli çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Farklı data setlerinin ve örneklem alanlarının kullanıldığı bu çalıĢmalar (Hondroyiannis 

ve Papapetrou, 1997;  Strauss ve Wohar, 2004; Narayan ve Smith, 2009; Kumar ve diğ., 2012; 

Tang, 2014 )  literatüre önemli katkılar sağlamıĢtır (Kumar et al., 2012: 2946). 

 

2.1. Enflasyon ve Verimlilik Arasındaki ĠliĢkiye Ait Literatür Taraması 

Enflasyon ve verimlilik arasında yapılan çalıĢmalar neticesinde negatif bir iliĢki olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır (Jarrett and Selody, 1982; Clark, 1982; Ram, 1984; Kumar, 2012). Nitekim enflasyon 

çalıĢma teĢvikini azaltmakta,  yatırım planlarının etkisiz olmasına ve sermayenin kira bedelinin 

(rentalprice of capital) yükselmesine yol açarak kapital birikimini sekteye uğratmaktadır. YaĢanan 

bu geliĢmeler ise verimliliğin azalmasına neden olmaktadır (Jarret and Selody, 1982: 361-362; 

Kumar et al., 2012: 2946). 

 

Yine enflasyonun faktör girdilerinin etkin olmayan Ģekilde bir araya gelmelerine (inefficient mix of 

factorinput) yol açtığı, fiyat iĢaretlerinin (price signals) bilgilendirici iĢlevini bozduğu, firmaların 

verimli olmayan ara stoklar (buffer stocks) yapmaya ve uzun dönemde araĢtırma harcamalarını 

azaltmaya ittiği, vergi indirimlerini de erozyona uğratarak (erodes tax reductions) emek 

verimliliğini azalttığı belirtilmektedir (Clark, 1982; Narayan and Smyth, 2009: 1286; Tsionas, 

2003a: 114).  

 

Literatürde enflasyon ve verimlilik arasındaki iliĢkiye yönelik yapılan analizlere bakıldığında farklı 

sonuçların elde edildiği gözlemlenmiĢtir. Ram (1984), 1953-1982 yılları için Amerika BirleĢik 

Devletlerinde enflasyon ve verimlilik üzerine bir çalıĢma gerçekleĢtirmiĢtir. Bu çalıĢmada 

enflasyonun verimlilik üzerinde ters bir etki yarattığını tespit etmiĢtir. Bu etki toplam çıktıda azalma 

ve çalıĢılan saatte bir artıĢ yaĢanmaması Ģeklinde kendini göstermiĢtir. Freeman ve Yerger (2000), 

çalıĢmasında enflasyonun emek verimliliği üzerine etkisini 12 OECD ülkesini dikkate alarak 

incelemiĢ ve ulaĢılan sonucun enflasyondaki düĢüĢün emek verimliliğini arttırdığına yönelik genel 

kanaati desteklemediğini belirtmiĢtir. Bitros ve Panas (2001) zaman serisi verilerini kullanarak 

enflasyonun toplam faktör verimliliği üzerindeki etkisini 1964-80 yılları arasında Yunanistan Ġmalat 

Sanayisi üzerinden incelemiĢ ve enflasyonun toplam faktör verimliliğini azalttığı sonucuna 

ulaĢmıĢlardır. Tsionas (2003a; 2003b), çalıĢmasında enflasyon ve verimlilik arasında uzun dönemli 

bir iliĢkinin varlığını 1960-97 yılları arasında 15 Avrupa ülkesi üzerinden incelemiĢ ve birçok 
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durumda enflasyon ve verimlilik arasında uzun dönemli bir iliĢkinin mevcut olmadığı sonucuna 

ulaĢmıĢtır. Christopoulos ve Tsionas (2005)  15 Avrupa ülkesine 1961-99 dönemi için enflasyon ve 

verimlilik iliĢkisini panel kointegrasyon testi ile incelemiĢtir. Analiz sonucunda, uzun dönemde 

enflasyondan verimliliğe doğru tek yönlü bir nedensellik bulmuĢ ve 7 Avrupa ülkesi içinde 

(Germany, Greece, Italy, Austria, Norway, Sweden and Finland)  enflasyon ve verimlilik arasında 

negatif bir iliĢki tespit etmiĢtir. Mahadevan ve Asafu-Adyaje (2005) Avustralya‘da beĢ temel maden 

sektörüne yönelik yaptığı panel veri analizi sonucunda enflasyonun verimlilik üzerinde negatif bir 

etki yarattığını tespit etmiĢtir. ĠliĢkinin yönünün ise enflasyondan verimliliğe olacak Ģekilde tek 

yönlü olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Clark (1982),  Buck  ve Fitzroy (1988) ve Dritsakis (2004) de 

benzer Ģekilde nedenselliğin yönünün enflasyondan verimliliğe doğru olduğu sonucuna 

ulaĢmıĢlardır. Ulusoy ve diğ. (2008), Türkiye imalat sanayi üzerine yaptıkları incelemede enflasyon 

ve verimlilik arasında  negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki tespit etmiĢlerdir. Yıldırım da 

(2015), Türkiye imalat sanayi üzerine yaptığı analizde enflasyon ve verimlilik arasındaki iliĢkinin 

negatif olduğunu yani enflasyondaki düĢüĢlerin emek verimliliğini olumlu etkilediğini tespit 

etmiĢtir. Ayrıca Yıldırım (2015), bu iki değiĢken arasına güçlü ve birbirini besleyen nedensellik 

iliĢkisinin var olduğunu da belirtmiĢtir.   

 

2.2. Reel Ücretler ve Verimlilik Arasındaki ĠliĢkiye Ait Literatür Taraması 

Reel ücretler ve verimlilik arasında genel olarak tespit edilen iliĢki pozitif olmaktadır (Wakeford, 

2004; Kumar, 2012). Çünkü reel ücretlerde yaĢanan artıĢ neticesinde emeğin bir maliyet unsuru 

olarak pahalı kalması yatırımcıları emek tasarrufuna yöneltmiĢtir. Dolayısıyla emeğin yerine kapital 

ikame edilmiĢ ve kapital stokundaki artıĢ emeğin marjinal verimliliğinin yükselmesine yol açmıĢtır. 

Diğer taraftan, kapital stokunda yaĢanan birikim emek talebini tekrardan gündeme getirmekte 

bununda reel ücretlere katkısı pozitif olmaktadır (Kumar et al., 2012: 2946). 

 

Reel ücretlerde yaĢanan artıĢın emek verimliliğini yükselttiğine yönelik yapılan bir diğer tespit etkin 

ücret hipotezi olarak isimlendirilmektedir. Firmaların piyasada belirlenen ücret düzeyinden daha 

yüksek ücret ya da diğer ismiyle etkin ücret teklifleri dört mikro ekonomik model temelinde 

incelenmektedir. Bunlardan ilki ters seçim modeli (the adverse selection model) olarak 

isimlendirilen yetenekli iĢgücünün firmaya kazandırılmasıdır.  Emek piyasaları kendi yetenekleri 

konusunda bilgi sahibi olan heterojen bireyler ve bu bireylerin yetenekleri konusunda eksik bilgiye 

sahip olan firmalardan oluĢmaktadır. Bu asimetrik enformasyona çözüm olarak iĢverenler yüksek 

ücret ödeyerek yetenekli iĢ gücünü firmalara katmak istemektedir. Ġkici model ise işgücü devri 

modelidir (the labour turnover model). Bu modelde de firmalar iĢgücü giriĢ çıkıĢının (labour 

turnover) maliyetini azaltmak için yüksek ücret teklif etmektedirler. Böylece çalıĢanların iĢlerini 

bırakma istekleri azaltılacaktır. Üçüncü model ise görevden kaçma modeli (the shirking model) 

olmaktadır. Firmalar yüksek ücret vererek çalıĢanlarının iĢten kaytarma isteklerini azaltmayı 

amaçlarlar. Dördüncü model de sosyolojik bir unsur olarak etkin ücreti açıklamada kullanılan 

mutluluk modeli (the fairness model) olmaktadır. Bu modelde düĢük ücretlerin iĢçilerin 

motivasyonuna etkisinin olumsuz olduğu adil bir ücretin ise çalıĢanların moral motivasyonlarını 

arttırdığı ifade edilmektedir (Akerlof, G. A. ve Jennet Yellen, 1986; Akerlof, 1986; Snowdon ve 

Vane, 2005: 388-391). 

 

Alexander (1993), Ġngiltere‘de 1955-1979 yılları arasında ücretler ile verimlilik arasında bir iliĢki 

tespit edemezken daha sonraki yani Thatcher‘li yıllarda etkin ücret modeli ile ters düĢen sonuçlara 

ulaĢmıĢtır. Erenburg (1998), çalıĢmasında 1948-90 yılları arasında ABD‘de reel ücretler ve 

verimlilik arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Kamu sermaye stokunun sabit olduğu durumda hem reel 
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ücretlerin hem de verimliliğin yükseldiği sonucuna ulaĢmıĢtır. Wakeford (2004), 1983-2002 yılları 

arasında Güney Afrika için yaptığı kointegrasyon analizi neticesinde reel ücretler ve verimlilik 

arasında uzun dönemli pozitif bir iliĢkinin olduğunu tespit etmiĢtir.   Strausss ve Wohar (2004), 

ABD imalat sanayine yönelik yaptığı çalıĢmada reel ücretler ve verimlilik arasında tek yönlü bir 

granger nedensellik iliĢkisi olduğunu ifade etmiĢtir. Yine reel ücretlerdeki değiĢmenin verimlilikte 

değiĢikliğe yol açmasının da etkin ücret hipotezi ile uyumlu olduğunu belirtmiĢtir. Tang (2014), 

Malezya‘da etkin ücret teorisinin destekleyen sonuçlara ulaĢmıĢtır. Taymaz ve diğ. (2014), Türkiye 

için yaptıkları analizde nedenselliğin yönünün reel ücretlerden verimliliğe doğru olduğunu tespit 

etmiĢlerdir. Yıldırım da (2015), Türkiye imalat sanayinde enflasyonun emek verimliliğine olan 

etkisinin reel ücretlerden yüksek olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.  

 

3. ENFLASYON, REEL ÜCRETLER VE VERĠMLĠLĠK ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠYE AĠT 

LĠTERATÜR TARAMASI 

Verimlilik, reel ücretler ve enflasyon arasında gerek ulusal gerekse uluslararası literatürde yapılan 

birçok çalıĢma mevcuttur. Bu çalıĢmaların birçoğunda bu üç değiĢken arasındaki nedensellik 

iliĢkisinin incelendiğini görülmektedir
1
. Farklı ülke veya ülke gruplarına yönelik yapılan bu 

analizlerde farklı sonuçların elde edildiği tespiti bu bağlamda önemli olmaktadır 

Hondroyiannis ve Papapetrou (1997), 1976 ve 1992 yılları arasında çeyrek yıllık veri setlerini 

kullanarak Yunanistan‘da enflasyon, verimlilik ve reel ücret arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir. Bu 

üç değiĢkenin arasında uzun dönemli iliĢki olduğunu kanıtlamıĢlardır. Ayrıca kısa dönemde 

enflasyonun verimlilik üzerinde negatif etkisi olduğu tespitini yaparken reel ücretlerin verimlilik 

üzerine olan etkisinin ise net olarak belli olmadığının altını çizmiĢlerdir.  

Strausss ve Wohar (2004), 1956-1996 yılları arasında ABD imalat sanayinde panel analiz tekniği 

kullanarak enflasyon, reel ücretler ve verimlilik arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. UlaĢtıkları 

sonuçlarda birçok endüstride enflasyon-verimlilik ve reel ücretler-verimlilik arasında uzun dönemli 

bir iliĢki tespit etmiĢlerdir.   

Narayan ve Smith (2009), 1960-2004 yılları arasında G7 ülkeleri için panel kointegrasyon tekniği 

kullanarak, enflasyon ve reel ücretlerin verimlilik üzerine olan uzun dönemli etkilerini analiz 

etmiĢlerdir. Reel ücretler ile verimlilik arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki tespit 

ederlerken,  enflasyon ve verimlilik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulumamıĢlardır. 

Kumar ve diğ. (2012), 1965-2007 yılları arasında Avusturya için reel ücretler, enflasyon ve emek 

verimliliğini inceledikleri çalıĢmalarında ücretlerdeki artıĢların verimlilik artıĢına yol açtığı 

sonucunu elde ederlerken enflasyonunda verimlilik üzerinde zayıf ve negatif bir etkiye yol açtığını 

belirtmiĢlerdir.  

Tang (2014) 1970-2007 yılları arasında Malezya için yaptığı çalıĢmada reel ücret, emek verimliliği 

ve enflasyon arasında anlamlı bir uzun dönem iliĢkisi tespit etmiĢtir. Enflasyonun verimliliğe etkisi 

                                                           
1
 Bu değişkenler arasında enflasyon yerine işsizlik oranlarını kullanan çalışmalara da literatürde rastlamak mümkündür. 

Örneğin, Wakeford (2004),  çalışmasında zaman serisi ekonometrisi tekniği kullanarak Güney Afrika özelinde işgücü 

verimliliği, reel ücret ve işsizlik oranları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 1983-2002 yılları arasında reel ücretler ve 

verimlilik arasında uzun dönemli bir ilişki tespit ederken, işsizliğin diğer iki değişkenle bir ilişkisinin olmadığı sonucuna 

ulaşmıştır.  Yine Pazarlıoğlu ve Çevik de (2007), Türkiye’de 1945-2005 dönemleri arasında verimlilik, ücretler ve işsizlik 

oranları arasındaki ilişkiyi zaman serileri yöntemiyle analiz etmişlerdir. İlk etapta bu üç değişken arasında uzun 

dönemde eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilemediğini ancak serilerde yapısal kırılmayı dikkate aldıktan sonra bu üç 

değişken arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığını tespit etmişlerdir. 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1504 

negatif iken reel ücretlerin verimliliğe olan etkisinin ise doğrusal olmayan bir iliĢki olduğunu ortaya 

koymuĢtur.  

Yıldırım (2015), reel ücretler ve enflasyonun verimlilik üzerine olan etkisini Türkiye Ġmalat Sanayii 

üzerinden incelemiĢtir. Analizinin sonucunda ilgili teorik literatürle uyumlu sonuçların 

yakalandığını ve verimlilik üzerinde enflasyonun reel ücretlerden daha büyük bir etkiye yol açtığı 

sonucuna ulaĢmıĢtır.  
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ÖZET 

Ağustos 2007'de patlak veren  kriz, finansal piyasaları oldukça derinden sarstı. Eylül 2008'de 

Lehman Brothers'ın düĢüĢüyle birlikte kriz tam bir küresel krize dönüĢtü ve reel ekonomiyi 

durgunlaĢtırdı. Merkez Bankaları, baĢlangıçta faiz oranlarının değiĢtirilmesi suretiyle geleneksel 

para politikaları uygulayarak ekonomiye müdahale de bulundurlar. Ancak bu, finansal piyasaları 

sakinleĢtirmek ve reel ekonomiyi canlandırmak için yeterli olmadı. Bu bağlamda, Merkez Bankası 

FED, ECB, BOE ve BOJ likidite desteği, varlık alımları ve sözlü yönlendirme gibi geleneksel 

olmayan para politikaları kullanmaya baĢlamıĢtır. Finansal piyasa stresini azaltmak ve reel 

ekonomiyi canlandırmak için bilançolarını buna göre geniĢleterek geleneksel olmayan para 

politikaları uygulamalarında bulundular. Bu bağlamda bu çalıĢmada Avrupa Merkez Bankası‘nın 

global krizin hemen sonrasına denk düĢen 2008: 10-2016:12 döneminde uygulamıĢ olduğu 

geleneksel olmayan para politikasının etkin olup olmadığı Yapısal VAR (SVAR) analizi ile 

araĢtırılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel olmayan para politikaları, Avrupa Birliği, SVAR 

1. GĠRĠġ 

Bu çalıĢmada Avrupa Merkez Bankası‘nın (AMB) 2008: 10-2016:12 döneminde uygulamıĢ olduğu 

unconventional para politikasının etkin olup olmadığı Yapısal VAR (SVAR) analizi ile 

araĢtırılmaktadır. Analiz döneminin 2008:10 baĢlatılmasının temel nedeni geleneksel olmayan para 

politikalarının ABD‘de yaĢanan 2008 Global Ekonomik Krizi sonrası uygulanmaya konulmuĢ 

olmasındandır. ÇalıĢmada Avrupa Birliği‘nin aylık ve logaritmik dönüĢümü yapılmıĢ merkez 

bankası varlıkları, volatilite endeksi (vix), enflasyon (2010=100) ve sanayi üretim endeksi 

(2010=100) verileri kullanılmıĢtır. Gayri safi yurt içi hasıla (gdp) serisinin aylık olarak elde 

edilmesi mümkün olmadığından bu çalıĢmada gdp‘yi temsilen sanayi üretim endeksi serisi 

kullanılmıĢtır. Mevsimsel olarak düzeltilmiĢ sanayi üretim endeksi serisi dıĢındaki diğer tüm 

serilerde mevsimsel etki olup olmadığı kukla değiĢken yöntemi ile araĢtırılmıĢ ve merkez bankası 

varlıkları, volatilite endeksi ve enflasyon serilerinde mevsimsel etkiye rastlanmamıĢtır.  

ÇalıĢmada kullanılan merkez bankası varlıkları serisi AMB‘den, 2010 bazlı enflasyon ve 2010 bazlı 

sanayi üretim endeksi  serisi OECD Data‘dan ve son olarak vix serisi Thomsons Reuters veri 

tabanından elde edilmiĢtir. Verilerin analizinde Eviews 9 ve Gauss 10 paket programlardan 

yararlanılmıĢtır.  

Bilindiği üzere SVAR modellemesinin yapılabilmesi için serilerin durağan olması gerekmektedir. 

Bu çalıĢmada da ilgili serilerde birim kök olup olmadığı Augmented Dickey Fuller (ADF), Dickey-

Fuller GLS (ERS), Philips Perron (PP), Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS) ve iki 

kırılmalı Lee- Strazicich (2003) birim kök testleri araĢtırılmıĢ ve ardından SVAR modellemesine 

geçilmiĢtir.  

mailto:filizgaygusuz@gmail.com
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3. YAPISAL VAR ANALĠZĠ 

Sims (1980) tarafından geliĢtirilen VAR modelleri tüm değiĢkenlerin içsel olarak kabul edildiği 

eĢanlı denklem sistemlerinden oluĢan ve değiĢkenler arasındaki dinamik iliĢkileri ortaya koymaya 

çalıĢan bir zaman serisi tekniğidir. Bu modellerde tüm değiĢkenler içsel olarak ele alındığından 

iktisat teorisine ait varsayımlara bir diğer deyiĢle kısa dönem veya uzun dönem kısıtlara yer 

verilmemektedir (Sevcan GüneĢ and Sinem Pınar Gürel 2013; Yusuf Ekrem AkbaĢ, Fatma Zeren, 

and Halil Özekecioğlu 2013; CoĢkun Karaca and Erginbay Uğurlu, 2014). Bu nedenle VAR 

modelleri herhangi bir yapısal forma sahip olamadığından yapısal değiĢimleri dikkate 

alamamaktadırlar. Bu durumda tahminlerin yorumlanması ister istemez zorlaĢtırmaktadır (Abreg 

Sinan Çelem 2011). 

VAR modellerinde değiĢkenler en dıĢsaldan en içsele doğru sıralanmaktadır. t döneminde ilk 

değiĢken hiçbir değiĢkenden etkilenmezken diğer tüm değiĢkenleri etkilemekte, ikinci değiĢken ilk 

değiĢkenden etkilenip kalan değiĢkenleri etkilemekte ve bu süreç benzeri Ģekilde devam etmektedir. 

Bu nedenle VAR modellerinde Choleski ayrıĢtırmasından elde edilen tepkiler değiĢkenlerin 

sıralamasına karĢı oldukca duyarlıdır ve sonuçlar modelde yer alan değiĢkenlerin sıralamasına bağlı 

olarak değiĢme göstermektedir (Mala Raghavan and Param Silvapulle 2008). VAR modelleri 

tahmininden kaynaklanan bu ve bunun gibi olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için Sims (1986), 

Bernanke (1986), Shapiro ve Watson (1988) tarafından yapısal VAR (SVAR) analizi geliĢtirilmiĢtir 

(AyĢe Kaya 2014).  

DıĢsal değiĢkenlerin olmadığı ve tanımlı hiçbir kısıtlamanın olmadığı geleneksel VAR modellerinin 

aksine SVAR modelleri iktisat teorisi ile ilgili kısıtlamaları içermektedir. Bu açıdan SVAR analizi 

VAR modellerinin istatistiksel metodolojisi ile geleneksel modellerin iktisadi teoriye dayanan ve 

büyük ölçüde kabul görmüĢ kısıtlarını birleĢtirmektedir (Özlem Yiğit and Atilla Gökçe 2012).  Söz 

konusu bu kısıtlar kısa dönemli (eĢ zamanlı kısıt) olabileceği gibi uzun dönemli de (sıfır kısıtı) 

olabilmektedir (Taha Bahadır Saraç, 2012; Yeliz Yalçın and Ferhan Çevik 2009). Kısa dönemli 

kısıtlar doğrudan A ve B matrislerine uygulanırken, uzun dönemli kısıtlar ise bu matrisler 

kullanılarak elde edilen toplam etki matrisi üzerine uygulanmaktadır. Blanchard ve Quah (1989) 

tarafından geliĢtirilen bu uzun dönem yaklaĢımı gecikmeli iliĢkilerden ziyade değiĢkenler arasında 

hiçbir iliĢki olmamasını varsayar (S. Taha Ketenci and Orhan Çoban; Abreg Sinan Çelem 2011). 

Ayrıca söz konusu uzun dönem kısıtlarının uygulanabilmesi için her bir Ģokun en az bir değiĢken 

üzerinde sürekli etkiye sahip olması gerekir (Sevcan GüneĢ and Sinem Pınar Gürel 2013). Özetle 

tüm bu özelliklerinden dolayı SVAR analizi, VAR modellerinin ateorik yapısına yönelik eleĢtirilere 

cevap niteliği taĢımaktadır (Abreg Sinan Çelem 2011). 

 

 SVAR modellerinde de katsayıları yorumlamak iktisadi olarak çok zor olacağı için tıpkı 

VAR modellerinde olduğu gibi etki tepki fonksiyonları ve varyans ayrıĢtırması yöntemlerinden 

yararlanılmaktadır (Hülya Kanalıcı Akay and Mehmet Nargeleçekenler 2009; Sevcan GüneĢ and 

Sinem Pınar Gürel 2013; CoĢkun Karaca and Erginbay Uğurlu, 2014). Bilindiği gibi VAR 

modellerinden elde edilen etki-tepki (impulse-response) ve varyans ayrıĢtırması (variance 

decomposition) sonuçları değiĢkenler arasındaki iliĢkiler hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. 

Etki-tepki analizi sistemdeki her bir değiĢkenin kalıntıları aracılığıyla t=0 döneminde meydana 

gelen bir Ģokun diğer değiĢkenler üzerindeki n dönem sonraki etkilerini ölçer (M. Sinan Temurlenk 

1998). Varyans ayrıĢtırması ise herhangi bir değiĢkenin varyansında meydana gelen değiĢmenin % 

kaçının kendi değiĢmeleriyle % kaçının diğer değiĢkenlerden tarafından açıklandığını 

göstermektedir (Taha Bahadır Saraç, 2012). Varyans ayrıĢtırması sayesinde hedef değiĢken 

üzerinde en çok etkiyi yaratan değiĢken veya değiĢkenleri tesbit etmek mümkün olabilir (Abreg 

Sinan Çelem 2011). 
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ĠndirgenmiĢ VAR modelinin varyans kovaryans matrisi, 
1 ' 1r

nA B B A    Ģeklinde ifade 

edilebilir. Söz konusu bu matrisin simetrik olmasından dolayı 
2

2

n n
 adet farklı elemanı mevcuttur 

ve Ģu Ģekilde oluĢturulur: 
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1 12 1

2
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2
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                                                             (1) 

 

Yapısal VAR modelinin varyans kovaryans matrisi de Ģu Ģekilde ifade edilebilir: 
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Yapısal VAR modelinde Ģoklar birbiriyle iliĢkisiz olduğu için varyans ve kovaryans matrisinde n 

adet bilinmeyen mevcuttur. Yapısal form varyans matrisi köĢegen olacaktır ve uygun bir Ģekilde 

normalize edilmesiyle birim matris elde edilecektir. VAR sistemi aĢağıdaki biçimde yazılır ve her 

iki tarafta 1A  ile çarpılırsa (3) nolu denklem elde edilecektir. 
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(3) nolu denklemde yapısal form hata terimleri ( t ) ve indirgenmiĢ form hata terimleri ( t ) 

arasındaki iliĢki t tA  Ģeklinde olacaktır. ĠndirgenmiĢ form varyans-kovaryans matrisinde k(k-

1)/2 tane birbirinden bağımsız eleman yer almaktadır. Bu durumda just identification için k(k-1)/2 

tane daha ek kısıta ihtiyaç duyulmaktadır (Thanabalasingam Vinayagathasan 2013). Daha önce de 

belirtildiği gibi SVAR modelinde söz konusu kısıtlar kısa dönemli olabileceği gibi uzun dönemli de 

olabilir. 
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Böylelikle kısıtlamalar (4) matrisinde belirtildiği Ģekilde oluĢturulacaktır:  
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                                                                (4) 

 

Bu çalıĢmada değiĢkenlerin sıralamasını gösteren satır vektörü 
t  [centralbankassets, vix, cpi, 

industrialproduction] Ģeklindedir. SVAR modeli için dört yapısal Ģok söz konusudur. Bu Ģoklar 

( , , , )centralbankassets vix cpi industrialproduction

t t t t t     Ģeklinde gösterilebilir. Burada centralbankassets

t  geleneksel 

olmayan para politikası Ģokunu, vix

t  volatility index Ģokunu, cpi

t  enflasyon Ģokunu ve 

industrialproduction

t ‘de gelir Ģokunu temsil etmektedir. SVAR modelinin tahmin edilebilmesi için n(n-

1)/2 kadar ek kısıta ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalıĢmada n=4 olduğu için 6 adet ek kısıt 

gerekmektedir. ÇalıĢmanın söz konusu ek kısıtları Leonardo Gambacorta, Boris Hofmann and Gert 

Peersman (2012) dikkate alınarak oluĢturulmuĢtur. Buna göre ilk olarak çalıĢmada kısa dönem için 

centralbank assetslerin vix ve industrial production‘ı etkileyeceği, vix‘in centralbankassets‘i ve 

industrial production‘ı etkileyeceği ve son olarak da industrail production‘in centralbank assetsleri 

ve vix‘i etkileyeceği kısıtları eklenerek (5) numaralı eĢitlik elde edilmiĢtir. Bu durumda kısa dönem 

kısıtlarıyla birlikte t tA   eĢitliğini Ģu Ģekilde ifade etmek mümkün olacaktır; 
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Ayrıca uzun dönem SVAR tahmininde yine Leonardo Gambacorta, Boris Hofmann and Gert 

Peersman (2012) dikkate alınarak bu kez 12 13 21 23 31 32 0b b b b b b       kısıtları modele 

uygulanarak uzun dönem SVAR tahminleri yapılmıĢtır.  

4. BULGULAR 

Bilindiği üzere SVAR analizinin yapılabilmesi için öncelikle serilerde birim kök olup olmadığının 

araĢtırılması gerekmektedir. Bu çalıĢmada serilerde birim kök olup olmadığı ilk olarak yapısal 

kırılmaları dikkate almayan ADF, DF-GLS, PP ve KPSS geleneksel birim kök testleri 

kullanılmıĢtır. Geleneksel birim kök testlerinin serilerde yapısal kırılmaların bulunması halinde 

düĢük güce sahip olmalarından dolayı çalıĢmada bir de yapısal kırılmaları dikkate alan iki kırılmalı 

Lee- Strazicich (2003) birim kök testine yer verilmiĢtir. Tüm serilerde birim kök olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Bunun üzerine tüm serilerin birinci farkı alınıp yeniden birim kök testi uygulandığında, 

bu kez serilerdeki birim kökün ortadan kalktığı görülmektedir. Birim kök testleri sonucunda tüm 

seriler birinci dereceden integre I(1) olarak bulunduğundan, SVAR analizine serilerin birinci 

derecen farkı alınarak modele dâhil edilmiĢtir. SVAR modelinin tahmin edilebilmesi için öncelikle 

kısıtsız VAR modelinin tahmin edilmesi gerekmektedir (Selim BaĢar and M. Sinan Temurlenk 

2007). Bu nedenle uygun gecikme sayısının belirlenebilmesi için Olabilirlik Oranı Testi (LR), 
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Akaike Bilgi Kriteri (AIC), Schwarz Bilgi Kriteri (SIC), Nihai Öngörü Hatası (FPR), Hannan-

Quinn Bilgi Kriteri (HQ)‘nden yararlanılmıĢtır. LR, FPE ve AIC kriterlerine göre uygun gecikme 6 

olarak belirlenmiĢtir (see Table A1). Uygun gecikme sayısı belirlenirken istikrar koĢulunu test 

etmek için ters kökler araĢtırılmıĢ ve 6 gecikme için istikrar koĢulunun sağlandığı görülmüĢtür (see 

Table A2). Yine modelin hata terimlerinde otokorelasyon olup olmadığını araĢtırmak için Lagrange 

Çarpan (LM) testi kullanılmıĢ ve hata terimlerimde otokorelasyon olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır 

(see Table A3) Öte yandan hata terimlerinin normal dağılıp dağılmadığı Jarque Bera testi ile 

incelenmiĢ ve hata terimlerinin normal dağıldığı görülmüĢtür (see Table A4). Son olarak modelde 

değiĢen varyans problemi olup olmadığının tesbiti için çapraz çarpımların kullanılmadığı White 

testine baĢvurularak degiĢen varyans olmadığına karar verilmiĢtir. 

Kısa dönem etki tepki fonksiyonları incelendiğinde kısa dönemde vix‘in merkez bankası varlıkları 

Ģoklarına karĢı dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. Vix‘in merkez bankası varlıklarındaki pozitif 

Ģoka ilk iki dönem hiç tepki vermediği ardından küçük de olsa sıralı bir biçimde artan ve azalan 

tepkiler ve bu tepkilerin 10. dönem sonuna doğru tamamen ortadan kalkmadığı da görülmektedir. 

Yine merkez bankası varlıklarında meydana gelen bir Ģoka karĢı sanayi üretim endeksinin ilk iki 

dönem için pozitif tepki verdiği anlaĢılmaktadır. Daha sonra yine sanayi üretim endeksinde da sıralı 

biçimde azalan ve artan tepkiler verdiği, 10. dönemin sonuna doğru söz konusu tepkilerin yine tam 

olarak ortadan kalktığı söylenememektedir. Merkez bankası varlıklarındaki kendi Ģoklarına ilk altı 

periyotda güçlü pozitif tepki verdiği ve tepkinin 10. dönemde hala ortadan kalmadığı görülmektedir. 

Enflasyonun merkez bankası varlıklarına ilk iki dönemde negatif tepki verdiği görülmektedir. Daha 

sonra artıĢ azalıĢ yönünde devam eden tepkinin pozitife dönüĢtüğü ve dönem sonu itibariyle pozitif 

etkinin tamamen ortadan kalmadığı görülmektedir.  

5. SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada Avrupa Merkez Bankası‘nın (AMB) 2008: 10-2016: 12 döneminde uygulamıĢ olduğu 

unconventional para politikasının etkin olup olmadığı Yapısal VAR (SVAR) analizi ile 

araĢtırılmaktadır. ÇalıĢma sonucunda elde edilen sonuca göre geleneksel olmayan para 

politikalarının gsp üzerinde kısa dönem bir etkisi olmamasına karĢın uzun dönemde etkiye sahip 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Öte yandan uygulanan geleneksel olmayan para politikalarının 

volatiliteyi temsil eden vix değiĢkeni üzerinde neredeyse hiç etkisinin olmadığı anlaĢılmıĢtır. 
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Özet 

Bu çalıĢmada 2001 krizi sonrasında Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programı ile uygulamaya konan 

kurumsal ve yapısal düzenlemelerin Türkiye ekonomisinin performansı üzerindeki etkisi yeni 

kurumsal iktisat perspektifinden analiz edilmiĢtir. Bunun için çalıĢmada GSYĠH, enflasyon, sanayi 

üretim endeksi, reel kur, interbank gecelik faiz oranları ve cari denge/gsyih serilerinin 2002 yılı 

sonrası durumu otoregresif model kullanılarak analiz edilmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre 2002 

yılı sonrasında söz konusu makroekonomik göstergelerde 2002 öncesi döneme göre anlamlı bir 

iyileĢme olduğu görülmüĢtür. Elde edilen bu sonuç yeni kurumsal iktisadın kurumların ekonomik 

performansı artırdığı savını destekler niteliktedir.  

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Ġktisat, 2001 Krizi, ARIMA/SARIMA 

1. GiriĢ 

Neo- Klasik Ġktisadın temel varsayımlarına göre iktisadi faaliyet zaman ve mekândan bağımsız, 

iktisadi ajanlar ise toplumdan soyutlanmıĢ ve rasyonel fayda maksimizasyonu peĢinde koĢan 

aktörlerdir. Ġktisadın hâkim paradigması olarak kabul edilen Neo-Klasik Ġktisada ait iktisadi 

büyüme olgusunda, ekonomik performansı belirleyen ana unsurlar nüfus ve teknolojik değiĢim gibi 

dıĢsal faktörlerdir. Görüldüğü gibi Neo-Klasiklere ait iktisadi büyüme literatüründe kurumlar ve 

kurumsal değiĢim dikkate alınmamıĢtır. Neo-Klasik Ġktisadın bu eksikliğini Yeni Kurumsalcılar 

gidererek kurumsal yapı ve kurumsal değiĢimin ekonomilerin performansları üzerinde önemli 

etkilere sahip olduğunu dile getirmiĢlerdir. Onlara göre farklı kurum ve kurumsal yapılara sahip 

ülkelerin iktisadi geliĢimleri de zaman içerisinde farklılık göstermektedir. Çünkü kurumlar bir 

ülkede oynanan oyunun kurallarını belirlerken kurumsal yapılar ise ekonomik büyümenin temel 

itici gücünü oluĢturmaktadırlar.  

Bu çalıĢmada da Türkiye‘de Kasım 2000 ve ġubat 2001 krizleri sonrasında uygulamaya konan 

“Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” (GEGP) ile belirlenen kurumsal ve yasal düzenlemelerin 

Türkiye ekonomisinin performansı üzerine etkisi Yeni Kurumsalcı Ġktisat perspektifinden ele 

alınacaktır. Bunun için çalıĢmada gdp, enflasyon, sanayi üretim endeksi, reel kur, interbank gecelik 

faiz oranları ve cari denge/gdp serilerinin 2002 yılı sonrası durumları otoregresif model kullanılarak 

test edilerek ekonomik performansın iyiye mi yoksa kötüye doğru mu gittiği tespit edilecektir.  

Bu çalıĢma Ģu Ģekilde devam edecektir. Önce kısım 2‘deki Kurumsal Ġktisat baĢlığı altında Eski ve 

Yeni Kurumsal Ġktisada değinilmesinin ardından Kısım 3‘de Yeni Kurumsal Ġktisatta kurumlar ve 

ekonomik performans iliĢkisi anlatılacaktır. Daha sonra kısım 3‘de Türkiye ekonomisinde kurumsal 

açık ve kurumsal düzenlemeler ile 1990‘lı yıllarda Türkiye ekonomisinin genel durumuna ve kısım 

4‘de de ekonomiyi GEGP‘ye götüren ġubat 2001 krizine değinilecektir. Ardından kısım 5‘de GEGP 

kapsamında uygulamaya konan yapısal ve kurumsal düzenlemelere yer verilecektir. Kısım 6 ve 

kısım 7‘de çalıĢmanın ampirik kısmına geçilecek ve data ve bulgulara yer verilecektir. Son olarak 

kısım 8‘de çalıĢmanın sonuçları sunulacaktır. 
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2. Data ve Metodoloji  

Bu çalıĢmada Türkiye‘de ġubat 2001 krizinin ardından ―Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programı‖ ile 

uygulamaya konulan kurumsal ve yapısal düzenlemelerin ekonominin performansı üzerine etkileri 

araĢtırılmaktadır. Bunun için çalıĢmada 1987- 2012 dönemine ait çeyrek yıllık gdp, enflasyon, cari 

denge/gdp, reel kur, sanayi üretim endeksi, interbank faiz oranı verileri otoregresif zaman serileri 

analizi olan Box- Jenkins yöntemi aracılığı ile analiz edilmiĢtir. Analiz aĢamasında EVĠews 8 

programın ve Gauss 10 programından yararlanılmıĢtır.  

Bilindiği üzere herhangi bir serinin Box-Jenkins yöntemi ile modellenebilmesi için öncelikle serinin 

trendden ve mevsimsel etkilerden arındırılmıĢ olması gerekmektedir. Bir diğer deyiĢle serinin 

durağan olması gerekmektedir. Zaman serilerinde bir seri sabit bir büyüme örüntüsü veya genelde 

bir trend gösteriyor ya da bir seviyeden baĢka bir seviyeye geri dönüyor veya ilerliyor ise bu 

yapıdaki seriler durağan bir seriye dönüĢtürülmeden modellenemezler. Bu nedenle bu çalıĢmada da 

ilk olarak serilerin mevsimsel etki içerip içermediği, mevsimsel kukla değiĢkenler oluĢturulup 

ardından regresyon modeli ile tahmin edilerek araĢtırılmıĢtır. Mevsimsel etkiye rastlanan seriler 

Census X-12 metodu kullanılarak mevsimsel etkiden arındırılmıĢtır. Ardından serilerin durağan 

olup olmadığı bir diğer deyiĢle birim kök içerip içermediği hem yapısal kırılmaları dikkate almayan 

ADF, ADF-GLS, Philips-Perron ve Ng-Perron birim kök testleri ile hem de yapısal kırılmaları 

dikkate alan çift kırılmalı Lee-Strazicich (2013) birim kök testi ile sınanmıĢtır. Birim kök testleri 

sonucunda birim kök içeren seriler fark alma yöntemi ile durağan hale getirildikten sonra 

modellemeye dâhil edilmiĢtir.  

ÇalıĢmada kullanılan otoregresif modelin genel gösterimi Ģu Ģekilde ifade edilebilir; 

 

        0 1 1 2 2 .........t t t n t n tY Y Y Y Dummy                                      (1) 

 

 (1) nolu denklemde tY  serisi Türkiye ekonomisine ait her bir seriyi temsil etmektedir. Yine 

denklemde yer alan Dummy değiĢkeni ise kurumsal ve yapısal düzenlemelerin etkisini yansıtacak 

olan ve 2002 yılı ve sonrası için ―1‖, diğer hallerde ise ―0‖ değerini alan kukla değiĢkeni temsil 

etmektedir. 2001 yılının Mayıs ayında uygulamaya konan Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programının 

ekonomi üzerindeki etkilerinin en erken 2002 yılı itibariyle ortaya çıkacağı düĢünüldüğünden, 

Dummy değiĢkeninde 2002 ve sonrasına ―1‖ değeri verilmiĢtir. Bu sayede 2002 sonrasında 

kurumsal ve yasal düzenlemelerin ekonomik performans üzerindeki etkisi ortaya konulacaktır. 

ÇalıĢmada kullanılan verilere ait ayrıntılı bilgiler Ģu Ģekildedir;  

GSYĠH: 1987Q1- 2012Q4 dönemine ait cari fiyatlarla ifade edilen çeyrek yıllık GDP serisi Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Siteminden alınmıĢtır. Seri 2003 bazlı GDP 

deflâtörü kullanılarak reel hale getirildikten sonra logaritması alınarak analiz edilmiĢtir. Kukla 

değiĢken yöntemi aracılığı ile mevsimsel etkiye sahip olduğu tespit edilen seri Census X-12 metodu 

ile mevsimsel etkilerden arındırılmıĢtır. Serinin zaman yolu grafiği Grafik 1‘de görülmektedir. 
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                                   Grafik 1. GSYĠH serisine ait zaman yolu grafiği 

Enflasyon: 1987:Q1 – 2012:Q4 dönemine ait çeyrek yıllık seri Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası Elektronik Veri Dağıtım Siteminden alınmıĢtır. 1987 ve 2003 baz yıllarına sahip iki TÜFE 

serisi 2003 baz yılına göre revize edilerek logaritması alınmıĢtır. Mevsimsel etkiye sahip olduğu 

görülen seri Census X-12 kullanılarak mevsimsel etkiden arındırılmıĢtır. Enflasyon serisine ait 

zaman yolu grafiği ise Grafik 2‘de görülmektedir.  
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Grafik 2. Enflasyon serisine ait zaman yolu grafiği 

Sanayi Üretim Endeksi: 2010 yılı bazlı sanayi üretim endeksini temsil eden ve mevsimsel olarak 

düzeltilmiĢ 1987Q1- 2012Q4 dönemine ait seri, Federal Reserve Bank of St. Louis Economic Data 

(FRED)‘dan alınmıĢtır. Mevsimsel etki taĢımadığı görülen seri logaritması alınarak modellenmiĢtir. 

Serinin zaman yolu grafiği Grafik 3‘de görülebilmektedir.  
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                          Grafik 3. Sanayi Üretim Endeksi serisine ait zaman yolu grafiği 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ  2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1515 

Reel Döviz Kuru: 1987:Q1 – 2012:Q4 dönemine ait çeyrek yıllık TÜFE bazlı reel efektif döviz 

kuru serisini temsil eden reel döviz kuru serisi Federal Reserve Bank of St. Louis Economic Data 

(FRED)‘dan alınmıĢtır. Seride mevsimsel etki görülmediği için mevsimsel olarak düzeltmeye gerek 

duyulmamıĢtır. Logaritması alınmıĢ seriye ait zaman yolu grafiği Grafik 3‘de görülebilmektedir.  
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Grafik 4. Reel Döviz Kuru serisine ait zaman yolu grafiği 

Cari Açık/GSYĠH: 1987Q1- 2012Q4 dönemine ait mevsimsel olarak düzeltilmiĢ ve cari denge/gdp 

oranını temsil eden seri Federal Reserve Bank of St. Louis Economic Data (FRED)‘dan alınmıĢtır. 

Mevsimsel etki taĢımadığı tespit edilen seriye ait zaman yolu grafiği Grafik 4‘de görülmektedir.  
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                           Grafik 5. Cari Açık serisine ait zaman yolu grafiği 

Bankalar arası gecelik faiz oranı: 1987Q1- 2012Q4 dönemine ait çeyrek yıllık interbank gecelik 

faiz oranı verisi Federal Reserve Bank of St. Louis Economic Data (FRED)‘dan alınmıĢtır. Seride 

mevsimsel etki bulunmadığı için mevsimsel düzeltme yapılmamıĢtır. Logaritması alınan seriye ait 

zaman yolu grafiği Grafik 6‘da görülmektedir. 
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          Grafik 6. Bankalar Arası Gecelik Faiz Oranı serisine ait zaman yolu grafiği 

3. BULGULAR 

Serilerde mevsimsel etkilerin olup olmadığının tespit edilmesinin ardından Box-Jenkins modelleme 

aĢamasına geçilecektir. Fakat modelleme aĢamasından önce serilerin durağan olup olmadığı bir 

diğer deyiĢle birim kök içerip içermedikleri araĢtırılmalıdır. Bunun için ilk olarak serilere ait yapısal 

kırılmayı dikkate almayan ADF, ADF-GLS, KPSS, Philips-Perron ve Ng-Perron birim kök testleri 

uygulanmıĢtır. Serilere ait birim kök testi sonuçları Tablo 1‘de yer sunulmaktadır. 

  

                                        Tablo 1. Birim Kök Testi Sonuçları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: ADF, ADF-GLS, Phillips-Perron, Ng-Perron MZa ve MZt birim kök testleri için ilgili 

hipotezler 0H : unit root exists in series and 1H : unit root does not exist in series iken, KPSS, Ng-

Perron MSB ve MPT birim kök testlerinin hipotezleri ise 0H : unit root does not exist in series and 

1H : unit root exists in series. Parantez içindeki değerler % 5 anlamlılık düzeyi için kritik değerleri 

temsil etmektedir. Ayrıca currentaccount ve interbankrate değiĢkenleri için sabitli modelin uygun 

olduğu tespit edilirken diğer değiĢkenler için sabitli ve trendli modelin uygun olduğuna karar 

verilmiĢtir. Birim kök testleri uygulanırken gecikme sayısı Schwarz bilgi kriteri (SIC) aracılığı ile 

maximum gecikme sayısı 11 dikkate alınarak tespit edilmiĢtir. Philips-Perron ve KPSS testlerinde 

Spectral Estimation Method‘da Default (Barlett Kernel) dikkate alınırken, Bandwith‘de Newey-

Serilerin Düzey Değerlerinde 

 

Birim Kök 

Testleri 

 

ADF 

Testi 

 

ADF-

GLS 

Testi 

 

KPSS 

Testi 

 

Philips- 

Perron 

Testi 

 

Ng-Perron Testi 

 

MZa 

 

MZt 

 

MSB 

 

MPT 

 

GSYĠH 

-1,96 

(-3.45) 

-1,78 

(-3.04) 

0.21 

(0.14) 

-2.16 

(-3.45) 

-6.69 

(-17.3) 

-1.74 

(-2.91) 

0.26 

(0.16) 

13.6 

(5.48) 

 

Enflasyon 

-1.92 

(-3.45) 

-1.24 

(-3.04) 

0.28 

(0.14) 

-2.20 

(-3.45) 

-25.88 

(-17.3) 

-3.54 

(-2.91) 

0.13 

(0.16) 

3.84 

(5.48) 

 

Sanayi Üretim 

Endeksi 

-2.27 

(-3.45) 

-2.24 

(-3.04) 

0.18 

(0.14) 

-2.57 

(-3.45) 

-9.31 

(-17.3) 

-2.10 

(-2.91) 

0.22 

(0.16) 

10.01 

(5.48) 

 

Reel Döviz Kuru 

-2.83 

(-3.45) 

-2.86 

(-3.04) 

0.16 

(0.14) 

-3.04 

(-3.45) 

-13.7 

(-17.3) 

-2.61 

(-2.91) 

0.19 

(0.16) 

6.65 

(5.48) 

 

Gecelik Faiz 

Oranı 

-2.60 

(-2.89) 

-2.49 

(-1.94) 

1.06 

(0.46) 

-6.35 

(-2.89) 

-10.6 

(-8.10) 

-2.26 

(-1.98) 

0.21 

(0.23) 

2.46 

(3.17) 

 

Cari Açık 

-2.70 

(-2.89) 

-1.76 

(-1.94) 

1.01 

(0.46) 

-2.75 

(-2.89) 

-9.41 

(-8.10) 

-2.08 

(-1.98) 

0.22 

(0.23) 

2.95 

(3.17) 
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West Bandwith dikkate alınmıĢtır. Ng-Perron testinde ise Spectral estimation method‘da Default 

(AR GLS-detrended) dikkate alınmıĢtır.  

Tablo 1‘de yer alan sonuçlar incelendiğinde gdp, industrialproduction ve realexchange serilerinde 

tüm birim kök test sonuçlarına göre birim kök vardır. Yani bu seriler durağan değildir. Öte yandan 

inflation serisinde Ng-Perron testi dıĢındaki tüm birim kök testlerine göre birim kök varken, Ng-

Perron test sonucuna göre bu seride birim kök yoktur. Yine interbankrate serisi de ADF, KPSS test 

sonuçlarına göre durağan değilken diğer test sonuçlarına göre durağandır. Son olarak 

currentaccount serisi de Ng-Perron testi sonuçlarına göre durağanken, diğer test sonuçlarına göre 

durağan değildir.  

Yapısal kırılma olduğu halde yapısal kırılmaları dikkate almayan birim kök testleri yanlıĢ biçimde 

birim kök olduğu yönünde sapmalı sonuçlar verebilmektedir. Bu çalıĢmada bu eksikliği gidermek 

için yapısal kırılmaları dikkate alan Lee-Strazicich (2003) iki kırılmalı birim kök testi de 

uygulanmıĢtır. Lee-Strazicich (2003) birim kök testinde sabitte kırılmaları dikkate alan (Model A) 

ve sabitte ve trendde kırılmaları dikkate alan (Model C) iki test istatistiği hesaplamaktadır (Yıldırım 

vd., 2013: 83- 84). Tablo 2‘de iki kırılmayı dikkate alan Lee & Strazicich (2003) birim kök testi 

sonuçları görülmektedir. 

 

Tablo 2. Lee and Strazicich (2003) Birim Kök Testi Sonuçları 

 

Seriler                          Model        Gecikme         Kırılma Tarihi                         t değerleri      

Kritik Değerler 

 

GSYĠH                          Model A           3               1998Q3, 2008Q4        0.4, 0.8          -2.92                 

-3.84 

                                       Model C           3               1994Q2, 2004Q3         0.2, 0.6         -5.63                 

-5.74              

 

Enflasyon                       Model A           3               1990Q2, 1993Q3        0.4, 0.9         -2.98                  

-3.84 

                                        Model C           2               1988Q2, 1993Q2        0.2, 0.8         -5.41                 

-5.74 

 

Sanayi Üretim Endeksi Model A            0               2000Q4, 2003Q2         0.5, 0.6         - 3.47                

- 3.84 

                                       Model C            0               1999Q1, 2004Q1         0.4, 0.6         - 4.99               

- 5. 67 

   

Reel Döviz Kuru           Model A           0               1992Q2, 2002Q3          0.2, 0.6         -4.45                 

-3.84  

                                       Model C           0                1993Q3, 1998Q1         0.2, 0.4         -5.32                  

-5.59         

 

Gecelik Faiz Oranı        Model A            0                1989Q4, 1990Q4         0.1, 0.2         -3.52                  

-3.84        

                                      Model C            0                 1998Q2, 2010Q2        0.4, 0.8         -6.38                   

-5.65    
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Cari Açık/GSYĠH         Model A            0                2002Q4, 2003Q3         0.6, 0.6          -4.20                 

- 3.84 

                                      Model C            0                2003Q3, 2010Q1         0.6, 0.8          -6.52                  

-5.73 

 

Not: Lee-Strazicich (2003) testinde sabitli (Model A) ve sabitli ve trendli (Model C) modeller 

kullanılmıĢtır. Bu modeller iki yapısal kırılmaya izin vermektedir. Modeller için Lee-Strazicich 

(2003) testinin kritik değerleri Lee-Strazicich (2003)‘den  % 5 anlamlılık düzeyinde alınmıĢtır. 

Tablo 2‘de yer alan birim kök testi sonuçları incelendiğinde gsyih, sanayi üretim endeksi ve reel 

döviz kuru serileri hem Model A hem de Model C test sonuçlarına göre birim köke sahiptir. 

interbankrate serisi ise Model A sonucuna göre birim köke sahipken Model C‘ye göre ise 

durağandır. interbank serisinde hem sabitte hem de trendde kırılma gözlendiği için Model C‘nin 

sonucu geçerli olduğuna karar verilmiĢtir. Bu nedenle interbank serisi durağandır. currentaccount 

serisi ise hem Model A hem de Model C sonuçlarına göre birim kök içermemektedir. Bu nedenle 

Tablo 2‘ye göre gsyih, enflasyon, sanayi üretim endeksi ve reel döviz kuru durağan değilken, 

interbank serisi ile ve cari açık serileri ise durağandır. Tablo 1 yapısal kırılmayı dikkate almayan 

birim kök testi sonuçları ile Tablo 2‘deki yapısal kırılmayı dikkate alan birim kök testi sonuçları 

birlikte değerlendirildiğinde, yapısal kırılmalı ve yapısal kırılmasız testlerin bazen farklı sonuçlar 

verdiği görülebilmektedir. Hem yapısal kırılmayı dikkate alan hem de yapısal kırılmayı dikkate 

almayan birim kök test sonuçları birlikte değerlendirildiğinde gsyih, sanayi üretim endeksi, reel 

döviz kuru ve enflasyon serileri durağan değilken interbankrate ve cari açık serisi ise durağandır. 

Durağan olmayan gsyih, enflasyon, sanayi üretim endeksi ve reel döviz kuru serilerinin birinci 

farkları alınıp yine hem yapısal kırılmayı dikkate alan hem de dikkate almayan ilgili birim kök 

testleri uygulandığında serilerin durağan hale geldiği görüldüğü için gsyih, enflasyon, sanayi üretim 

endeksi ve reel döviz kuru serilerinin birinci farkları alınarak modellemeleri yapılmıĢtır.  

Birim kök analizlerinin tamamlanmasının ardından 2001‘de GEGP ile uygulamaya konan kurumsal 

ve yasal düzenlemelerin Türkiye ekonomisinin performansı üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek 

için modelleme aĢamasına dâhil edilmek üzere Dummy değiĢkeni oluĢturulmuĢtur. GEGP ile 

uygulamaya konan politikaların etkilerini en erken 2002‘den sonra göstereceği düĢünüldüğünden, 

Dummy değiĢkeninde 1987Q1- 2001Q4 dönemine ―0‖, 2002Q1-2012Q4 dönemine ise ―1‖ değeri 

verilmiĢtir. Bu sayede GEGP‘nın uygulamaya konulmasının ardından yani 2002‘den sonra Türkiye 

ekonomisinin performansında önceki döneme göre anlamlı bir değiĢme olup olmadığı 

araĢtırılacaktır. 1987-2012 dönemi incelendiğinde ekonomide en önemli kurumsal ve yapısal 

düzenlemelerin GEGP ile yapıldığı görüldüğü için bu makalede ilgili dönem için sadece GEGP ve 

etkileri dikkate alınmıĢtır. GEGP‘ndan sonra 2002 yılında Acil Eylem Planı, 3 Mart 2003‘de 

Ġstikrar Programı ve 2005-2007 dönemi için baĢka istikrar programları yürürlüğe konmuĢtur. Fakat 

söz konusu istikrar programlarının genelde faiz dıĢı fazla hedefinin tutturulmasına odaklandığı 

görülmektedir. Bir diğer deyiĢle 2001 GEGP‘ndan sonra yürürlüğe konan istikrar programlarında 

hiçbirinde herhangi bir yapısal ve kurumsal düzenleme söz konusu olmadığı için bu çalıĢma sadece 

GEGP ve etkilerini dikkate almaktadır.  

Birim kök testlerinin yapılmasının ardından Box-Jenkins analizi aracılığıyla her bir değiĢken için en 

uygun otoregresif model belirlenmiĢtir. Bu belirleme aĢamasında EVĠews 8 programına ait 

―Automatic ARIMA Selectiondan‖ yararlanılmıĢ ve en düĢük AIC değerine sahip model tercih 

edilmiĢtir. Tablo 3‘de her bir değiĢkene ait en uygun otoregresif model sonuçları yer almaktadır. 
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Tablo 3. Otoregresif Model Tahmin Sonuçları 

  

GSYĠH 

 

Enflasyon 

 

Sanayi Üretim 

Endeksi 

 

Reel Döviz 

Kuru 

 

Bankalar 

Arası Faiz 

Oranı 

 

Cari Açık 

 

En Uygun 

Model 

 

ARIMA 

(0,1,10) 

 

SARIMA 

(2,1,2) 

(0,0,4) 

 

ARIMA 

(0,1,10) 

 

SARIMA 

(0,1,3) 

(0,0,1) 

 

SARIMA 

(0,0,1)(1,0,0

) 

 

SARIMA 

(0,0,2) 

(0,0,4) 

 

Coefficient 

1138.373 

(0.000) 

7824.377 

(0.9661) 

59.43 

(0.000) 

0.68 

(0.000) 

-87.51 

(0.000) 

-0.73 

(0.19) 

 

Dummy 

555.10 

(0.000) 

2.10 

(0.2784) 

30.98 

(0.000) 

0.19 

(0.000) 

-72.4 

(0.000) 

-3.68 

(0.000) 

 

MA(10) 

0.44 

(0.0003) 

 0.46 

(0.001) 

   

 

AR(2) 

 0.99 

(0.000) 

    

 

MA(2) 

 0.38 

(0.003) 

  

 

 0.60 

(0.000) 

 

SMA(4) 

 0.33 

(0.01) 

  

 

 0.31 

(0.003) 

 

MA(3) 

   0.34 

(0.004) 

  

 

SMA(1) 

   0.62 

(0.000) 

  

 

MA(1) 

    -1.10 

(0.000) 

 

 

SAR(1) 

     

0.93 

(0.000) 

 

Düzeltilmi

Ģ
2R  

 

0.72 

 

0.99 

 

0.72 

 

0.83 

 

0.52 

 

0.61 

pF  Değeri  

0.000 

 

0.000 

 

0.000 

 

0.000 

 

0.000 

 

0.000 

 

AIC 

 

13.45 

 

5.10 

 

7.64 

 

-2.91 

 

9.75 

 

4.23 

 

Tablo 3‘de yer alan sonuçlara göre GSYİH değişkeni için ARIMA (0,1,10), enflasyon değişkeni için 

SARIMA (2,1,2)(0,0,4), sanayi üretim endeksi için ARIMA (0,1,10), reel döviz kuru için SARIMA 

(0,1,3)(0,0,1) gecelik faiz oranı için SARIMA(0,0,1)(1,0,0) ve cari açık değişkeni için ise SARIMA 

(0,0,2)(0,0,4)‘ün en uygun modeller olduğuna karar verilmiĢtir. Ardından Dummy değiĢkeninin de 

belirlenen bu modellere dâhil edilmesi ile Box-Jenkins model tahmin aĢamasına geçilmiĢ ve tahmin 

sonucunda elde edilen Dummy değiĢkeninin her bir seri için iĢaret ve katsayılarına bakılmıĢtır. 

Model tahmin sonuçlarında Dummy değiĢkeninin katsayısı ve iĢaretine bakıldığında, Güçlü 

Ekonomiye GeçiĢ Programı ile uygulamaya konan kurumsal ve yasal düzenlemelerin gsyih, sanayi 

üretim endeksi ve reel döviz kuru verileri üzerinde istatistiksel olarak pozitif anlamlı bir etki 

yarattığı, gecelik faiz oranı ve cari açık değiĢkenleri üzerinde ise istatistiksel olarak anlamlı ve 

negatif bir etkide bulunduğu görülmektedir. Öte yandan enflasyon serisine ait Dummy değiĢkenine 

ait iĢaretin pozitif fakat istatistiksel olarak anlamsız olduğu görülmektedir. Bu nedenle Tablo 3‘deki 

sonuçlar genel olarak yorumlandığında 2001 sonrası yapılan kurumsal düzenlemelerin ardından 

gsyih, sanayi üretim endeksi ve reel kurda artıĢ gözlemlenirken, cari açık ve interbank gecelik faiz 

oranlarında ise azalma görülmüĢtür. Bu sonucun genel anlamı 2001 Güçlü Ekonomiye GeçiĢ 

Programı ile yapılan düzenlemeler ekonominin performansını artırıcı etkide bulunmuĢ ve enflasyon 

harici diğer değiĢkenleri beklenildiği yönde etkilemiĢtir. Kurumsal düzenlemeler sonrası dönemde 
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diğer serilerin aksine enflasyon serisinde daha önce Özkan ve Tarı (2011)‘nın da elde ettiği sonuca 

benzer Ģekilde, beklenildiği gibi anlamlı azalan bir etki olmadığı görülmüĢtür. Enflasyon serisinde 

azalan bir etkinin olmamasının birkaç olası sebebi olabilir. Bunlardan ilki 2002 sonrası dönem için 

gsyih ve sanayi üretim endeksi serileri incelendiğinde söz konusu serilerde anlamlı bir artıĢın 

olduğu görülmektedir. Bunun anlamı 2002 sonrası dönem ekonomide canlanmanın olduğu bir 

dönemdir. Bilindiği üzere ekonomik canlanmanın olduğu dönemlerde enflasyonda bir azalmanın 

aksine artıĢ olmaktadır. Bu nedenle enflasyon serisinde anlamlı bir azalıĢın olmaması doğaldır. Yine 

enflasyonda anlamlı bir azalıĢın görülmemesinin ikinci olası nedeni ġimĢek (2007)‘nin de belirttiği 

gibi Türkiye‘de hedeflenen enflasyon oranı ile planlanan enflasyon oranının gerçekçi beklentilere 

uygun Ģekilde belirlenememesidir. Bunun da sebebi Türkiye‘de enflasyon hedeflemesi için 

gerçekleĢmesi gereken bazı ön koĢulların sağlanamıyor olmasıdır. Bu nedenle Türkiye‘de enflasyon 

ile ilgili önemli belirsizlikler söz konusudur ve bu belirsizlikler uygulanan politikaların enflasyonu 

düĢürücü etkisini sınırlandırmaktadır. Bir diğer olası üçüncü sebep ise Türkiye‘de kur artıĢının 

enflasyona yansıma derecesi % 60-65 civarında olmasıdır. Bu değer kritik değer olan 1‘e oldukça 

yakındır. Bunun anlamı kurlarda meydana gelen artıĢlar enflasyonu artırıcı etki yaratmaktadır. Bu 

çalıĢmada da 2002 sonrası dönemde reel kurda artıĢ görüldüğü için büyük bir olasılıkla kurlardaki 

bu artıĢ enflasyona da yansımıĢtır. Bu nedenle kurumsal düzenlemelerin enflasyon üzerinde azaltıcı 

bir etki yaratamadığı düĢünülmektedir. Sonuç olarak Tablo 3‘deki sonuçlar genel olarak 

değerlendirildiğinde GEGP kapsamında yapılan kurumsal ve yapısal düzenlemeler Türkiye 

ekonomisinin makroekonomik performansını artırıcı etkide bulunmuĢtur. Elde edilen bu sonuç Yeni 

Kurumsal Ġktisadın dile getirdiği “bir ülkede kurumsal ve yasal düzenlemeler ile kurumsal açıkların 

zaman içerisinde kapatılması ekonominin performansını artırarak ekonominin gelişmesine büyük 

sağlayacaktır” hipotezini de destekler niteliktedir.  

4. Sonuç 

Bu çalıĢmada Türkiye ekonomisinde Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programı ile uygulamaya konan 

kurumsal ve yasal düzenlemelerin Türkiye ekonomisi performansı üzerine etkileri araĢtırılmaktadır. 

Bunun için gsyih, enflasyon, sanayi üretim endeksi, reel kur, interbank gecelik faiz oranları ve cari 

denge/gsyih serilerinin 2002 yılı sonrası durumları otoregresif model kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

Sonuç olarak ekonomik performansın GEGP sonrası dönemde arttığı görülmüĢtür. Bu nedenle 

çalıĢmada elde edilen bulgular Yeni Kurumsal Ġktisadın kurumsal ve yasal düzenlemelerle 

ekonomilerin kurumsal açığının kapatılmasının ekonomik performansı artırdığı Ģeklindeki savını 

destekler niteliktedir.  

Yukarıdaki sonuçtan da anlaĢılacağı gibi kurumsal düzenleme neyin yapılacağından çok neyin 

yapılmayacağı ile ilgili olmalıdır. Temel haklarda kapsayıcı, iĢleyiĢi sağlayan kurumlarda ihtiyaca 

cevap veren, geliĢme dinamiklerini yakalayan kurumsal düzenlemelerin ihmal edilmediği 

durumlarda içsel kriz çıkmayacaktır. Ülkemizin yaĢadığı yakın tarih bize göstermektedir ki, iç 

ekonomik krizlerin çoğunun kurumsal açıkların fark edilmemesinden doğmuĢ ve geliĢmiĢtir. 
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ÖZET 

Son yıllarda ülkelerin hem büyüme performanslarının hem de üretim kapasitelerinin artırılabilmesi 

için gerekli olan finansmanın sağlanmasında konvansiyonel bankacılığın yerini faizsiz bankacılık ya 

da Ġslami bankacılık olarak da nitelendirilen Katılım Bankacılığı almıĢtır. Öyle ki doğrudan ticaretin 

finansmanına yönelik olması nedeniyle Katılım Bankaları üretimin finansmanında oldukça önemli 

rol oynamaktadırlar. Bu nedenle ekonomik büyümeye sağladıkları bu doğrudan katkı Katılım 

Bankalarının yükseliĢini sağlayan temel sebeplerin en baĢında yer almaktadır. Söz konusu 

öneminden dolayı tüm Dünya‘da Katılım Bankacılığı‘na verilen önem giderek artıĢ göstermektedir. 

2015 yılı itibarıyla, global anlamda Katılım Bankacılığı‘nın toplam büyüklüğü yaklaĢık 2 trilyon 

ABD doları iken, önümüzdeki yıllarda söz konusu bu büyüklüğün çift haneli bir büyüme hızı ile 

2020 yılında 3,2 trilyon ABD dolarlık bir hacme ulaĢacağı tahmin edilmektedir. Bu bağlamda bu 

çalıĢmada söz konusu geliĢmeler ıĢığında Türkiye'ni Katılım Bankacılığı sektörünün önündeki 

fırsatlar ve tehditler ayrıntılı bir biçimde incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler; Ġslami Finans, Katılım Bankacılığı, Türkiye 

Jel Kodları: D53, F65, G24 

ABSTRACT 

In recent years, conventional banking has been replaced by participation banking, which is also 

called interest-free banking or Islamic banking, in order to provide the necessary financing to 

increase both the growth performance and the production capacity of the countries. Participation 

banks play a very important role in the financing of production because of direct trade financing. 

Therefore, this direct contribution to economic growth is one of the main reasons behind the rise of 

participation banks. Due to this importance, the importance given to participation banking in the 

whole world is increasing. As of 2015, while the total size of participation banking is approximately 

2 trillion US dollars in the global sense, it is estimated that in the coming years this size will reach a 

volume of US $ 3.2 trillion in 2020 with a double digit growth rate. In this context, in the light of 

these developments the development of participation banking in Turkey will be addressed in a 

comprehensive way in this study. 

Key Words: Islamic Finance, Participation Banking, Turkey 

Jel Codes: D53, F65, G24 

1. GĠRĠġ 

Son yıllarda ülkelerin hem büyüme performanslarının hem de üretim kapasitelerinin artırılabilmesi 

için gerekli olan finansmanın sağlanmasında konvansiyonel bankacılığın yerini faizsiz bankacılık ya 

da Ġslami bankacılık olarak da nitelendirilen Katılım Bankacılığı almıĢtır. Öyle ki doğrudan ticaretin 

finansmanına yönelik olması nedeniyle Katılım Bankaları üretimin finansmanında oldukça önemli 

rol oynamaktadırlar. Bu nedenle ekonomik büyümeye sağladıkları bu doğrudan katkı Katılım 
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Bankalarının yükseliĢini sağlayan temel sebeplerin en baĢında yer almaktadır. Söz konusu 

öneminden dolayı tüm Dünya‘da Katılım Bankacılığı‘na verilen önem giderek artıĢ göstermektedir. 

2015 yılı itibarıyla, global anlamda Katılım Bankacılığı‘nın toplam büyüklüğü yaklaĢık 2 trilyon 

ABD doları iken, önümüzdeki yıllarda söz konusu bu büyüklüğün çift haneli bir büyüme hızı ile 

2020 yılında 3,2 trilyon ABD dolarlık bir hacme ulaĢacağı tahmin edilmektedir. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de her ne kadar yeterli büyüklüğe henüz ulaĢamamıĢ olsa  da 

katılım bankacılığı sistemi son yıllarda özellikle de 2008 global krizinden sonra önemli bir ivme 

kazanmıĢtır. Ülkede ilk olarak 1983‘de özel finans kurumlarının kurulmasına izin verilmesi ile 

birlikte ilk önemli adım atılmıĢtır. Türkiye‘de 2014 yılı katılım bankacılığı raporuna göre 2000‘li 

yılların baĢında katılım bankacılığına ait aktifler tüm bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaĢık % 2‘si 

kadar iken bu oran 2004‘te % 4,3‘e ve 2013 yılında ise bu kez % 6,1 düzeyine eriĢmiĢtir. Bu oran 

her ne kadar küçük gibi gözükse de daha ayrıntılı bir inceleme yapıldığında 2005-2013 yılları 

arasında Türkiye‘de katılım bankalarına ait aktiflerin geleneksel bankalar olan mevduat 

bankalarının aktiflerine göre daha yüksek bir büyüme sergilemiĢtir.  

Söz konusu durumun öneminden dolayı bu çalıĢmada da ilk olarak dünyada katılım bankacılığının 

geliĢimi ardından Türkiye‘de katılım bankacılığının doğuĢu ve geliĢimine yer verilecektir. Son 

olarak Türkiye‘de katılım bankacılığının swot analizine yer verilerek sektörü bekleyen fırsatlar ve 

tehditlere değinilecektir.  

2. DÜNYA’DA KATILIM BANKACILIĞI’NIN GELĠġĠMĠ 

Türkiye‘de Ġslami bankacılık ya da faizsiz bankacılık olarak da adlandırılan katılım bankacılığı 

genellikle faizle çalıĢmak istemeyen dini hassasiyetleri olan müĢteriler için uygulmaya 

konulmuĢtur. Temelde faiz yerine kar ve zararın paylaĢılması prensibine dayalı olarak faliyet 

göstermek ve bu yönüyle de geleneksel bir diğer deyiĢle konvansiyonel bankacılıktan ayrılmaktadır. 

Bir diğer deyiĢle katılım bankacılığında kesinlikle faize yer yoktur (Kartal vd. 2017, 94). 

AĢağıda ġekil 1‘de de görüldüğü gibi Ġslami finans ürünleri içerisinde en büyük pay faizsiz 

bankacılık yada Ġslami Bankacılık olarak da anılan katılım bankacılığı almaktadır. ġekil 1‘ de 

görüldüğü gibi 2012 yılı itibariyle global anlamda Ġslami Finans‘ın toplam büyüklüğü 1,6 trilyon $ 

civarındadır. Söz konusu bu büyüklüğün yaklaĢık 1,3 milyar $‘ı bir diğer deyiĢle % 81‘i katılım 

bankacılığı, %  14‘lük kısmını oluĢturan 244 milyar $‘ sukuk yani kira sertifikaları, % 3,9‘u na denk 

düĢen 62 milyar $‘ı faizsiz yatırım fonları ve % 1‘lik kısmı da faizsiz sigortacılık ürünlerinden 

oluĢmaktadır (Deloitte, 2014: 3).  

 ġekil 1. Dünyada Ġslami Finans Sektör Dağılımı 

 

 

                       

                                      Kaynak: Deloitte, 2014 
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Katılım Bankalarının dünyada bulunduğu ülkeleri 2 grupta toplamak mümkündür. Ġlk grubu Ġran ve 

Sudan gibi ülkeler oluĢturmaktadır. Bu gibi ülkelerde tüm katılım bankaları ve Ġslami finansa ait 

tüm kurumlar Ġslami finansın prensiplerine göre iĢlemektedir. Bir diğer deyiĢle bu ülkelerde faizli 

bankacılık tamamen yasaklanmıĢ durumdadır. Malezya, Türkiye, BAE, BangladeĢ, Endonezya, 

Ürdün ve Mısır gibi ülkelerde ikinci grup ülkeleri oluĢturmaktadır. Bu gibi ülkelerde faizli ve 

faizsiz ürünler birlikte sunulduğundan dual bir yapı söz konusudur. Bu nedenle bu ülkelerde her iki 

sistem arasında önemli bir etkileĢim yer almaktadır (Ergeç, vd., 2014: 55). Her iki sistem 

incelendiğinde katılım bankacılığının her iki sistemde de yeterince baĢarılı olamadığı 

anlaĢılmaktadır. Söz konusu baĢarısızlığın altında yatan temel sorunun katılım bankacılığının 

faliyetlerini yerine getirmesini sağlayacak ilgili çevrenin ve gerekli iktisadi ve hukuki altyapı ve 

çerçevenin tam anlamıyla kurulamamıĢ olmasından kaynaklanmaktadır (Kalaycı, 2003: 54).  

Ġslami finans alanında ilk olarak 1963 yılında Mısır‘da Mit Gambr Katılım Bankası kurulmuĢtur. 

Ardından 1975 yılında hem Ġslami finans alanında hem katılım bankacılığı alanında çok büyük yol 

katedilmesini sağlayan İslami Kalkınma Bankası kurulmuĢtur. Yine 1975 yılında Ġslami Ģartlara en 

uygun olan Dubai Ġslam Bankası kurulmuĢtur (Deloitte, 2014: 2). Katılım Bankacılığı‘nın 

dünyadaki bölgesel dağılımı incelendiğinde karĢımıza en baĢat bölgeler olarak Körfez ĠĢbirliği 

Konseyi (GCC) ülkeleri ile Güneydoğu Asya ülkeleri gelmektedir. Söz konusu bu bölgelerde 

katılım bankacılığının bu denli önemli bir paya sahip olmasının arkasındaki en büyük neden bu 

ülkelerde hem kurumsal düzeyde hem de bireysel düzeyde faizsiz bankacılığa ait çok büyük ilginin 

ve yatırımın olmasından kaynaklanmaktadır. Katılım Bankacılığı‘nın ülkeler düzeyinde payları 

incelendiğinde ise bu kez karĢımıza ġekil 2‘de de görülebileceği gibi QUSMIT ülkeleri olarak 

adlandırılan Katar, Endonezya, Suudi Arabistan, Malezya, BirleĢik Arap Emirlikleri ve Türkiye‘nin 

yanı sıra Bahreyn ve Pakistan gibi ülkeler çıkmaktadır (Anaç vd., 2017: 147). 2012 yılı itibariyle 

söz konusu ülkeler içinde % 43‘lük pay ile en büyük paya Suudi Arabistan, % 22 ile Malezya, % 15 

ile BAE, % 9‘luk pay ile Katar ve % 7‘lik pay ile Türkiye ve son olarak % 4‘lük pay ile 

Endonezya‘dan oluĢmaktadır (Ernst  Young, 2014: 15).  

ġekil 2. Katılım Bankacılığı Aktiflerinin OISMUT Ülkelerine Göre Dağılımı 

 

           

 

                                 Kaynak: Ernst   Young, 2014 
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3. TÜRKĠYE’DE KATILIM BANKACILIĞININ GELĠġĠMĠ 

Katılım bankacılığı‘nın geçmiĢi her ne kadar M.Ö. yıllara uzanıyor olsa da modern çağda ilk ortaya 

çıkıĢ süreci 1940-1950‘li yıllara denk düĢmektedir. Özellikle de 1970‘lerden sonra oldukça hızlı bir 

geliĢme evresi göstermiĢtir. Türkiye‘de ise ilk faliyetlerine 1985 yılında baĢlamıĢtır (Doğan vd., 

2017: 176). Her ne kadar Türkiye‘nin Katılım Bankaları ile tanıĢması dıĢa açık bir ekonomi haline 

geldiği 1980‘ler sonrasına rast düĢüyor olsa da daha önceki yıllarda da atılan bazı adımlar Katılım 

Bankacılığı‘nın geliĢimine zemin oluĢturmuĢtur.  Örneğin 1975 yılında Devlet Sanayi ve ĠĢçi 

Yatırım Bankası (DESĠYAB)‘ nın kurulmasıyla birlikte ilk kez faizsiz çalıĢan bir banka 

kurulmuĢtur. Yola faiz yerine verimlilik ve karlılık prensipleriyle çıkan DESĠYAB 1978 yılında 

faizle çalıĢma kararı almıĢtır. Bu nedenle Türkiye‘de her ne kadar katılım bankacılığına yönelik 

adımlar 1983‘te atılmıĢ olsa da bu bankanın kurulması faizsiz bankacılık için kuĢkusuz çok iyi bir 

zemin hazırlamıĢtır (Kalaycı, 2003: 55). 

Türkiye‘de ilk olarak 1983 yılında 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile özel finans 

kurumları Ģeklinde faliyetlerine izin verilen katılım bankaları ancak 2005 yılında uygulamaya konan 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu sayesinde katılım bankacılığı ismini alarak faliyetlerine devam 

edebilmiĢtir. Bu kanun sayesinde Katılım Bankaları kosundaki statü karıĢıkları sona ermiĢ ve 

Katılım Bankaları tıpkı mevduat ve yatırım bankaları gibi banka statüsüne kavuĢmuĢtur. Bu nedenle 

2005 yılına kadar olan süre Katılım Bankalarının Türkiye‘deki kuruluĢ dönemi ve 2005‘den sonraki 

dönem ise geliĢim ve yayılım süreci olarak kabul edilebilir (Pehlivan, 2016: 298). 1983 yılında ilk 

kez yasanınçıkarılmasının ardından 1985 yılında Albaraka Türk ve Faysal Finans faliyetlerine 

baĢlamıĢtır. Bu iki kurumun ardından Anadolu Finans ve Kuveyt Türk‘de faliyete geçerek onları 

Ġhlas Finans ve Asya Finans takip etmiĢtir. Fakat  Ġhlas Finans ve Asya Finans birleĢme ve iflaslar 

nedeniyle yola devam edememiĢlerdir. Sonuç olarak 2018 yılı itibariyle Türkiye‘de 5 katılım 

bankası faliyetlerine devam etmektedir. Bu bankalar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Albarak Türk 

Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası‘dır. Söz 

konusu bu bankalardan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım kamu sermayeli diğerleri özel sermayeli 

katılım bankalarıdır (Gül vd. , 2017: 145).  

4. TÜRKĠYE’DE KATILIM BANKACILIĞI KONUSUNDA FIRSAT ve TEHDĠTLER 

Katılım Bankacılığı‘nın Türkiye‘deki tüm bankacılık alanındaki payı yaklaĢık % 5 iken Türkiye‘nin 

de tüm global katılım bankacılığı alanındaki payı % 5 düzeyindedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde 

Türkiye‘nin söz konusu sahip olduğu pazar paylarının oldukça düĢük olduğu dikkatleri 

çekmektedir. Türkiye‘nin müslüman bir ülke olduğu dikkate alındığında söz konusu payı 

büyüebilmesi için oldukça güçlü yönleri olduğu söylenebilir. 

Tablo 1. Türkiye’de Katılım Bankacılığı’nın Swot Analizi 

Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri 

Son yıllarda güçlü aktif, kredi ve mevduat 

artıĢı 

Kredi kartı alanında yetersiz Pazar payı 

Faizsiz ürün ve hizmetler için müĢteri talebinin 

artması 

Internet ve mobil bankacılığına  artan fakat 

hala geleneksel bankaların gerisinde olan 

yönelim 

Orta ölçekteki bankalarla arĢılaĢtırıldığında 

yüksek özkaynak ve aktif karlılığın sağlanması 

Geleneksel bankalar ile karĢılaĢtırıldığında 

düĢük likidite oranı 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) 

bölgesinde güçlü muhabir banka ağına sahip 

olunması 

Faizsiz ürünlerin yol açtığı kısıtlamalar 

sebebiyle geleneksel bankalar ile tüm 

ürünlerde rekabet edilememesi 

Kıymetli maden ürünlerinde faizsiz kazanç 

farklılık yaratabilme olanağı 

Geleneksel bankalara kıyasla daha düĢük 

coğrafi eriĢim 
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 Geleneksel bankalar ile karĢılaĢtırıldığında 

baĢlıca bir ürün farklılığının olmaması 

Fırsatlar Tehditler 

Genç ve geniĢ nüfus Ölçek ekonomisi avantajı ile lider 

konumundaki bankaların artan gücü 

Hükümetin KOBĠ‘ler için özellikle Anadolu‘da 

artan desteği 

Küresel ekonomide yaĢanan sorunlar 

Kayıtlı ekonomiyi arttırmak amacıyla strateji 

ve vergi düzenlemelerinde ilerleme 

kaydedilmesi 

Kredi büyümesine etki eden munzam karĢılık 

oranlarında artıĢ 

MENA bölgesi ve Ġslam ülkeleriyle artan dıĢ 

ticaret 

DüĢük seviyede yerel tasarruf oranı 

Bankacılık sistemi konusunda artan müĢteri/ 

katılımcı farkındalığı 

Yatırımcıların katılım bankacılığı ürünleri 

konusundaki bilgi eksikliği 

Bankacılık hizmetlerinde farklılık yaratarak 

faizsiz geliri arttırma potansiyeli 

 

Banka hizmetleri (yeterince) almayan nüfus  

Doygunluğa ulaĢmıĢ ve/veya yeterince 

pazarlanamamıĢ ürün ve hizmetler 

 

 

   Kaynak: ASBÜ, 2017 

Tablo 1 incelendiğinde özellikle 2008 global krizinin hemen ardından güçlü aktif, kredi ve mevduat 

artıĢının olması, faizsiz ürün ve hizmetler için müĢteri talebinin artması, orta ölçekteki bankalarla 

arĢılaĢtırıldığında yüksek özkaynak ve aktif karlılığın sağlanması, orta Doğu ve Kuzey Afrika 

(MENA) bölgesinde güçlü muhabir banka ağına sahip olunması, kıymetli maden ürünlerinde faizsiz 

kazanç farklılık yaratabilme olanağı gibi sektörel güçlü özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Bu 

güçlü özelleiklerinin yanı sıra ülkede genç ve geniĢ nüfusun yer alması, hükümetin KOBĠ‘ler için 

özellikle Anadolu‘da artan desteği, kayıtlı ekonomiyi arttırmak amacıyla strateji ve vergi 

düzenlemelerinde ilerleme kaydedilmesi, MENA bölgesi ve Ġslam ülkeleriyle artan dıĢ ticaret, 

bankacılık sistemi konusunda artan müĢteri/ katılımcı farkındalığı, bankacılık hizmetlerinde 

farklılık yaratarak faizsiz geliri arttırma potansiyeli, banka hizmetleri (yeterince) almayan nüfus ve 

doygunluğa ulaĢmıĢ ve/veya yeterince pazarlanamamıĢ ürün ve hizmetler konusunda da önemli 

fırsatlara sahip olması da katılım bankacılığı pazar payının artırılması için önem arz etmektedir 

(ASBÜ, 2017: 17).  

5. SONUÇ 

Ekonomik büyümeye sağladıkları doğrudan katkı Katılım Bankalarının yükseliĢini sağlayan temel 

sebeplerin en baĢında yer almaktadır. Söz konusu öneminden dolayı tüm Dünya‘da Katılım 

Bankacılığı‘na verilen önem giderek artıĢ göstermektedir. Türkiye‘de de özellikle 2008 global 

krizinin hemen ardından katılım bankacılığı aktifi mevduat ve kredi oranında ciddi bir büyüme 

kaydedilmiĢtir. Fakat söz konusu büyüme trendine rağmen global ve yerel Pazar payı 

incelendiğinde Türkiye‘nin katılım bankacılığı alanında önemli mesafeler katetmesi gerektiği 

söylenebilir. Bunun için sektöre ait güçlü yönlerin, fırsatların en iyi Ģekilde değerlendirilmesinin 

yanı sıra zayıf yönlerin ve tehditlerin yarattığı risklerin ve belirsizlerin en aza indirilmesi 

gerekmektedir. 
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ÖZET 

AraĢtırma hemĢirelerin duygusal emek davranıĢları ve duygusal zeka düzeylerini belirlemek 

amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı nitelikteki araĢtırma Ġstanbul ilinde 10 kamu hastanesinde çalıĢmakta 

olan 343 hemĢire ile gerçekleĢtirildi. Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu, Duygusal Emek DavranıĢı 

Ölçeği ve Duygusal Zeka Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı 

istatistikler, Student t, One-way ANOVA, Bonferroni testleri kullanıldı. HemĢirelerin yaĢ 

ortalaması 32,15±7,13 yıl, %82,5‘i kadın, %60,6‘sı evli, %50,7‘ sinin lisans mezunu, %32,4‘ü 1-5 

yıl arasında mesleki deneyim süresine sahip olduğu, %27,1‘i dahili birimlerinde, %63,3‘ü 1-4 yıl 

arasında bulunduğu birimde çalıĢtığı görüldü. HemĢirelerin Duygusal Emek DavranıĢı Ölçeği 

toplam ve rol yapma,  gerçek duyguları gizleme(bastırma), derinlemesine davranma alt boyut puan 

ortalamaları sırasıyla 3,59±0,77; 3,52±0,93; 3,11±0,99; 3,84±0,95 olarak, Duygusal Zeka Ölçeği 

toplam ve genel ruh durumu, stresle baĢa çıkma, uyumluluk, kiĢilerarası beceriler, kiĢisel beceriler 

alt boyut puan ortalamaları sırasıyla 3,56±0,51; 3,62±0,63; 3,19±0,55; 3,50±0,49; 3,77±0,64; 

3,60±0,57 olarak bulundu. Duygusal Emek DavranıĢı Ölçeği alt boyutlarından olan gerçek 

duyguları gizleme(bastırma) puan ortalamaları 41 ve üzeri yaĢ grubunda, kadın, evli olan 

hemĢirelerde düĢük (sırasıyla; 2,66±0,84; 3,01±0,92; 2,96±0,91), 1-5 yıl arası mesleki deneyime 

sahip, acil biriminde çalıĢan hemĢirelerde ise yüksek (sırasıyla; 3,38±1,06; 3,47±1,11)  ve 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p< 0,05). Duygusal Zeka Ölçeği alt boyutlarından olan 

stresle baĢa çıkma puan ortalamaları 1-5 yıl arası mesleki deneyime sahip olan, yoğun bakım 

ünitesinde çalıĢan hemĢirelerin düĢük (sırasıyla; 3,03±0,47; 3,03±0,52), uyumluluk alt boyut puan 

ortalamaları 41 ve üzeri yaĢ grubunda, evli, 16 yıl ve üzerinde mesleki deneyime sahip olan 

hemĢirelerde yüksek ( sırasıyla; 3,66±0,53; 3,54±0,50; 3,59±0,49), kiĢilerarası beceriler alt boyut 

puan ortalamaları 36-40 yaĢ arasında, kadın olan hemĢirelerde yüksek (sırasıyla; 3,92±0,62; 

3,81±0,66), kiĢisel beceriler alt boyutu puan ortalamaları ise, evli, 16 yıl ve üzerinde mesleki 

deneyime sahip ve cerrahi birimlerde çalıĢan hemĢirelerde yüksek ( sırasıyla; 3,65±0,58; 3,74± 

0,57; 3,81±0,52) ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p< 0,05). AraĢtırma sonucunda 

hemĢirelerin duygusal emek davranıĢı ve duygusal zeka düzeyleri orta düzeyde olduğu görüldü. 

Anahtar Sözcükler: HemĢire, Duygusal Emek, Duygusal Zeka 

ABSTRACT 

The study was performed to determine nurses‘ emotional labor behaviors and emotional intelligence 

levels. This descriptive study was performed with 343 nurses working in 10 public hospitals in 

Istanbul. Data were collected using the Introductory Information Form, Emotional Labor Behavior 

Scale and Emotional Intelligence Scale. Descriptive statistics, Student‘s t, One-Way ANOVA and 

Bonferroni tests were used to evaluate the data. Nurses‘ mean age was 32.15±7.13 years, 82.5% 

were women, 60.6% were married, 50.7% had bachelor‘s degree, 32.4% had 1-5 years of 

professional experience, 27.1% worked in the internal diseases unit, and 63.3% worked in their 

current unit for 1-4 years. Nurses‘ total score from the Emotional Labor Behavior Scale and their 

scores from the acting, suppressing true emotions (suppression), deep acting subscales were 
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3.59±0.77; 3.52±0.93; 3.11±0.99; 3.84±0.95, respectively, and their total score from the Emotional 

Intelligence Scale and their scores from the general mood, stress management, adaptability, 

interpersonal skills, personal skills subscales were 3.56±0.51; 3.62±0.63; 3.19±0.55; 3.50±0.49; 

3.77±0.64; 3.60±0.57. Mean scores from the suppressing true emotions (suppression), subscale of 

the Emotional Labor Behavior Scale were lower in the ≥ 41 years age group and among female and 

married nurses (2.66±0.84; 3.01±0.92; 2.96±0.91, respectively), and higher among nurses with 1-5 

years of professional experience and those working in the emergency unit (3.38±1.06; 3.47±1.11, 

respectively), with a statistically significant difference (p< 0.05). Mean scores from the stress 

management subscale of the Emotional Intelligence Scale were lower among nurses with 1-5 years 

of professional experience and those working in the intensive care unit (3.03±0.47; 3.03±0.52, 

respectively), mean scores from the adaptability subscale were higher in the ≥ 41 years age group 

and among married nurses and those with ≥ 16 years of professional experience (3.66±0.53; 

3.54±0.50; 3.59±0.49, respectively), mean scores from the interpersonal skills subscale were higher 

in the 36-40 years age group and among female nurses (3.92±0.62; 3.81±0.66, respectively), and 

mean scores from the personal skills subscale were higher among the nurses who married, had ≥ 16 

years of professional experience and worked in the surgery unit (3.65±0.58; 3.74± 0.57; 3.81±0.52, 

respectively) with a statistically significant difference (p<0.05). The study showed that nurses had 

moderate levels of emotional labor behavior and emotional intelligence. 

Key Words: Nurse, Emotional Labor, Emotional Intelligence 

GĠRĠġ   

21. yüzyılda yaĢanan bilgi patlaması ve teknolojik geliĢim paralelinde, bireylerin iĢ, hayat 

standartları ve yaĢamdan beklentilerini de değiĢtirmektedir. Bu değiĢim tüm bireylerin, gerek özel 

hayatında gerekse iĢ hayatında daha hümanist beklentilere yöneltmektedir. Demokratik yaĢam ve iĢ 

koĢulları, daha insancıl davranıĢ görme, günümüz insanının beklentilerini oluĢturmuĢtur ( Aslan, 

2013). 

Örgütler, teknolojiden, sosyal sistemlerden ve varoluĢunun en önemli unsurları olan insanlardan 

meydana gelmektedir. Sağlık sektörü insan odaklı bir sektör olmasından dolayı farklı meslek ve 

becerilere sahip bireyleri içinde bulundurmak zorundadır, dolayısıyla bu kompleks sistem, birçok 

problemin varlığına neden olabilmektedir. Bu problemlerin çözümünde bireylerin verimliliği ve 

sağlık sektöründeki duygusal beceriler temel değerimiz olarak düĢünülebilir (Gören, 2016).  

Duygusal emek kavramı ilk defa ele alan Hochschild (1983), gözlemlenebilen yüz ve beden 

hareketleri ile duyguların yönetimi olarak tanımlamaktadır. ÇalıĢanların büyük bir kısmının çalıĢma 

ortamlarında duygularını denetleyerek önceden belirlenen kalıplar dahilinde hizmet alanlara 

sunduklarını, bunu iĢlerinin bir parçası olarak ve belirli bir ücret karĢılığında yaptıklarını ortaya 

koymuĢtur (Değirmenci Öz, Baykal, 2018). 

Sağlık sektöründe ise hemĢireler, hasta veya sağlıklı bireylerle sürekli iletiĢim halinde bulunmakta, 

hizmet sunumunda duygularını yönetmek ve bu süreçte duygusal emek davranıĢı göstermek 

durumunda kalmaktadır. ÇalıĢtıkları kurumda üzücü bir olay yaĢadıklarında, örneğin; terminal 

dönemdeki hastaya bakım verirken ya da hasta yakınlarına hastaları ile ilgili kötü bir haber verirken 

yaĢadıkları duygusal uyumsuzluk sonucunda hemĢireler, duygularını yönetmek zorunda 

kalmaktadır. Hastaların hissettikleri ağrı, korku, gerilim ya da panik duygularının hissedilmesi ve 

yönetilmesi sürecinde gösterilmesi gereken duygusal emek davranıĢının hemĢirelik mesleğinde 

önemli bir yeri ve anlamı bulunmaktadır (Değirmenci Öz, Baykal, 2017). 

Duygusal zeka, kiĢinin kendi duygularını bilmesi, diğerlerinin duygularının farkında olabilmesi ve 

kiĢinin bunları iĢ veya sosyal yaĢamında etkin olarak kullanabilmesidir (Aslan, 2013). Kendimiz ve 

diğerleri ile baĢa çıkabilmeyi kolaylaĢtıran duyguları tanıma, anlama ve etkin biçimde kullanma 

yeteneği yani baĢkalarının neyi istediklerini, neye ihtiyaç duyduklarını, güçlü ve zayıf yanlarını 
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duyguları değerlendirerek anlama, stresle baĢa çıkma ve bireylerin çevrelerinde görmek istedikleri 

gibi biri olabilmek için gerekli bir yetkinliktir (BaltaĢ,2015). 

Sağlık çalıĢanlarında duygusal zeka, hastalarla doğrudan iletiĢim kurmayı gerektirmesi ve hizmetin 

ekip çalıĢması ile sunulabilmesi açısından büyük önem taĢımaktadır. (Tiryaki ġen vd, 2013) Sağlık 

hizmetlerinin temel esaslarından biri olan hemĢirelik kiĢiler arası iliĢkinin en yaygın yaĢandığı 

meslek grupları arasındadır. HemĢireler özellikle bakım iĢlevlerini ancak kurdukları doğru iletiĢim 

yöntemleri ile yerine getirebilirler. Bu iliĢkinin sağlanmasında hemĢirelerin duygusal zekaları 

büyük önem taĢır (Çolak OkumuĢ ve Uğur, 2017). 

Duygusal emek davranıĢlarına yönelik beklentiler zaman içinde örgüt kültürünün bir parçası haline 

gelmektedir. Böyle bir yapıyı oluĢturmaya ve güçlendirmeye yönelik giriĢimler çoğunluk ile iĢ 

yaĢamlarında çalıĢanların duygusal zekalarını belirleyen boyutların yönlendirebilmesini ve kontrol 

altında tutabilmelerini gerektirmektedir. Bu durum göstermektedir ki, duygusal zeka ile duygusal 

emek arasında anlamlı bir iliĢkinin var olabileceği anlamına gelmektedir (Onay,2011). 

Bu bilgilerden yola çıkarak araĢtırma hemĢirelerin duygusal emek davranıĢları ve duygusal zeka 

düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır.  

MATERYAL VE METOD 

AraĢtırmanın Amacı ve Türü: AraĢtırma hemĢirelerin duygusal emek davranıĢları ve duygusal 

zeka düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıĢ, tanımlayıcı bir çalıĢmadır. Bu genel amaç 

kapsamında aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır; 

 HemĢirelerin duygusal emek davranıĢ düzeyleri nedir? 

 HemĢirelerin duygusal zeka düzeyleri nedir? 

 HemĢirelerin demografik ve mesleki özelliklerine göre duygusal emek davranıĢları farklılık 

göstermekte midir? 

 HemĢirelerin demografik ve mesleki özelliklere göre duygusal zeka düzeyleri farklılık 

göstermekte midir? 

  AraĢtırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman: AraĢtırma Ġstanbul ilinde bir Kamu Hastaneler 

Birliğine bağlı 10 hastanede Nisan-Temmuz 2016 tarihleri arasında yapıldı. 

 AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi: AraĢtırmanın evrenini Ġstanbul ilinde bir Kamu Hastaneleri 

Birliği Genel Sekreterliği‘ne bağlı 10 hastanede çalıĢan 1769 hemĢire oluĢturdu. Örneklem sayısı 

evrendeki birey sayısının bilindiği durumlarda örneklemdeki birey sayısını belirlemek amacıyla 

kullanılan formül ile hesaplanarak 315 hemĢire olarak belirlendi. Tabakalama örneklem yöntemi ile 

her bir hastaneden alınacak hemĢire sayısı bulundu. Veri araçlarının doldurulmaması gibi 

nedenlerden dolayı örneklem grubunun % 10 fazlası çalıĢmaya alınarak araĢtırma 343 hemĢire ile 

gerçekleĢtirildi. 

Veri Toplama Araçları: Veri toplama araçları olarak Tanıtıcı Bilgi Formu, Duygusal Emek 

DavranıĢı Ölçeği ve Duygusal Zeka Ölçeği kullanıldı. 

Tanıtıcı Bilgi Formu; araĢtırmacı tarafından literatür bilgisine dayalı olarak hazırlanmıĢ; 

hemĢirelerin yaĢı, cinsiyeti, eğitim durumu, medeni durumu, meslekte çalıĢma süresi, görev yaptığı 

birim, bulunduğu birimdeki toplam çalıĢma süresi özelliklerini içeren 10 sorudan oluĢmaktadır. 

Duygusal Emek DavranıĢı Ölçeği; Öz Ünler (2007) tarafından, Grandey (1999), Brotheridge ve 

Lee‘nin (1998) çalıĢmalarından yararlanarak Türkçeye uyarlanmıĢtır. Ölçek; rol yapma, bastırma ve 

derinlemesine davranma olmak üzere üç alt boyut ve 19 sorudan oluĢmaktadır. Ölçek 6‘lı likert 

Ģeklinde  ve 1-―Hemen hemen hiçbir zaman‖, 6-―Hemen hemen her zaman‖ arasında 

derecelendirilmektedir ( Öz Ünler, 2007). 
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Duygusal Zeka Ölçeği; Bar-On tarafından (1997) geliĢtirilen ölçek, Acar (2001) tarafından 

Türkçeye uyarlanmıĢtır. Ölçek; genel genel ruh durumu, stresle baĢa çıkma, uyumluluk, kiĢilerarası 

beceriler, kiĢisel beceriler olmak üzere 5 ana boyut ve 15 alt boyuttan toplam 87 ifadeden 

oluĢmaktadır. Ölçek 5‘li likert Ģeklinde ve 1-―Kesinlikle katılmıyorum‖, 5-―Tamamen katılıyorum‖ 

arasında derecelendirilmektedir (Acar,2001). 

Veri Toplanması: AraĢtırmacı tarafından hemĢirelere araĢtırma ile ilgili gerekli bilgilendirme 

yapıldıktan sonra çalıĢmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden hemĢirelere veri toplama araçları 

elden dağıtılmıĢ ve toplanmıĢtır. 

Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi: Ġstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher 

Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA) programı kullanılmıĢtır. HemĢirelerin demografik 

ve mesleki özelliklerini tanımlamak için tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart 

sapma, medyan, frekans, oran, minimum, maksimum) yanı sıra niceliksel verilerin 

karĢılaĢtırılmasında normal dağılım gösteren değiĢkenlerin iki grup karĢılaĢtırmalarında Student t 

test kullanılmıĢtır. Normal dağılım gösteren üç ve üzeri grupların karĢılaĢtırmalarında ise Oneway 

ANOVA test ve ikili karĢılaĢtırmalarında Bonferroni Test kullanılmıĢtır. DeğiĢkenler arası 

iliĢkilerin değerlendirilmesinde de Pearson Korelasyon analizi kullanılmıĢtır. Anlamlılık p<0,05 

düzeyinde değerlendirilmiĢtir. 

 AraĢtırmanın Etik Yönü: AraĢtırma için etik kurulu onayı,  kurum izini ve çalıĢma öncesi 

hemĢireler araĢtırma ile ilgili bilgilendirilerek onamları da alınmıĢtır. 

AraĢtırmanın Sınırlılıkları: AraĢtırmadan elde edilen veriler çalıĢmaya katılan Ġstanbul‘daki 

yalnızca bir Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı hastanelerde çalıĢan hemĢirelerin görüĢleri ile 

sınırlıdır. 

BULGULAR 

ÇalıĢmaya katılan hemĢirelerin yaĢları 18 ile 51 arasında değiĢmekte olup, ortalama 32,15±7,13 yıl 

olarak saptanmıĢtır. HemĢirelerin  %82,5‘i kadın, %60,6‘sı evli, %50,7‘sinde lisans mezunu olduğu 

görülmüĢtür. HemĢirelerin %32,4‘ü 1-5 yıl arasında mesleki deneyim süresine, %27,1‘i dahili 

birimlerde, %63,3‘ü 1-4 yıl arasında bulunduğu birimde çalıĢtığı görülmüĢtür. 

Tablo 1.Duygusal Emek DavranıĢı Ölçeği Alt Boyut ve Toplam Puanlarının Dağılımı  

HemĢirelerin Duygusal Emek DavranıĢı Ölçeği ile ilgili bulgular Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. 

Duygusal Emek DavranıĢı puan ortalaması 3,59±0,77 olarak belirlenmiĢtir. Elde edilen alt boyut 

puan ortalamalarında ise en yüksek puan ortalaması derinlemesine davranma boyutunda 

(3,84±0,95) saptanmıĢtır. Derinlemesine davranma boyutunu, rol yapma boyutu puan ortalaması 

(3,52±0,93), bastırma boyutu puan ortalaması (3,11±0,99) izlemektedir. 

 

 

 

 

 

       Boyutlar Min-Mak Ort±Ss 

Rol yapma 1,20-6 3,52±0,93 

Bastırma 1-6 3,11±0,99 

Derinlemesine davranma 1,6-6 3,84±0,95 

Toplam 1,79-5,53 3,59±0,77 
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Tablo 2.HemĢirelerin Demografik ve Mesleki Özelliklere Göre Duygusal Emek DavranıĢı 

Ölçeği Alt Boyut ve Toplam Puanlarının KarĢılaĢtırılması 

 

 

                        Özellikler n  

Duygusal Emek DavranıĢı Ölçeği 

Rol yapma Bastırma 
Derinlemesine 

davranma 
Toplam 

Ort±Ss Ort±Ss Ort±Ss Ort±Ss 

YaĢ (yıl) ≤25 yaĢ 70 3,64±0,9 3,3±1,13 3,85±0,86 3,69±0,76 

26-30 yaĢ 87 3,44±0,86 3,21±0,98 3,73±0,88 3,55±0,73 

31-35 yaĢ 57 3,65±1,06 3,02±0,97 3,88±1,08 3,64±0,85 

36-40 yaĢ 84 3,49±0,96 3,15±0,9 3,81±1 3,54±0,79 

≥41 yaĢ 45 3,35±0,88 2,66±0,84 4,02±0,97 3,51±0,71 

 Test değeri; 
a
p  F:1,146; 0,335 F:3,455; 

0,009** 

F:0,754; 0,556 F:0,651; 

0,627 

Cinsiyet Kadın 283 3,51±0,96 3,01±0,92 3,83±0,96 3,57±0,77 

Erkek 60 3,57±0,83 3,59±1,15 3,88±0,93 3,67±0,74 

 Test değeri; 
b
p  t:0,487; 0,627 t:3,663; 

0,001** 

t:0,343; 0,732 t:0,970; 

0,333 

Eğitim 

durumu 

Sağlık meslek lisesi 63 

3,52±0,89 

3,23±1,01 

(3,25) 3,88±0,9 (4) 3,63±0,77 

Ön lisans 64 3,35±1,02 3,15±0,84 (3) 3,7±0,96 (3,6) 3,48±0,78 

Lisans 174 3,58±0,9 3,09±1,01 (3) 3,87±0,94 (3,8) 3,61±0,76 

Yüksek lisans 42 3,5±0,98 2,96±1,07 (3) 3,89±1,05 (3,9) 3,58±0,79 

 Test değeri; 
a
p  F:0,942; 0,421 F:0,708; 0,548 F:0,587; 0,624 F:0,559; 

0,643 

Medeni 

durum 

Bekar 135 3,59±0,96 3,34±1,06 3,87±0,92 3,66±0,79 

Evli 208 3,47±0,92 2,96±0,91 3,82±0,97 3,54±0,75 

 Test değeri; 
b
p  t:-1,119; 0,264 t:-3,484; 

0,001** 

t:-0,559; 0,577 t:-1,470; 

0,142 

Mesleki 

deneyim 

süresi(yıl) 

1-5 yıl 111 3,65±0,89 3,38±1,06 3,85±0,85 3,7±0,75 

6-10 yıl 92 3,41±0,87 2,99±0,93 3,73±0,98 3,5±0,75 

11-15 yıl 47 3,62±1,11 3,2±1,07 3,89±0,93 3,64±0,82 

≥16 yıl 93 3,42±0,93 2,86±0,84 3,91±1,03 3,51±0,77 

 Test değeri; 
a
p  F:1,666; 0,174 F:5,460; 

0,001** 

F:0,642; 0,588 F:1,459; 

0,226 

ÇalıĢılan 

birim 

Yoğun Bakım 66 3,49±0,99 3,13±1,01 3,97±1,05 3,66±0,83 

Dahili Birimler 93 3,46±0,92 3,03±0,85 3,74±0,79 3,52±0,69 

Acil Servis 82 3,6±0,88 3,47±1,11 3,79±0,89 3,67±0,75 

Cerrahi Birimler 71 3,4±0,96 2,9±0,93 3,68±1,01 3,41±0,78 

Diğer Birimler 

(Poliklinik hiz.) 

31 

3,79±0,93 2,83±0,9 4,35±1,03 3,83±0,83 

 Test değeri; 
a
p  F:1,220; 0,302 F:4,358; 

0,002** 

F:2,914; 0,024* F:2,289; 

0,060 

Birimdeki 

çalıĢma 

süresi (yıl) 

1-4 yıl 217 3,51±0,91 3,16±1,02 3,82±0,9 3,59±0,76 

5-8 yıl 83 3,49±0,94 2,97±1 3,84±0,97 3,55±0,76 

≥9 yıl 43 3,6±1,07 3,12±0,79 3,94±1,14 3,64±0,84 

 Test değeri; 
a
p  F:0,224; 0,800 F:1,132; 0,324 F:0,227; 0,797 F:0,172; 

0,842 
a
Oneway ANOVA Test  

b
Student t Test  *p<0,05  **p<0,01 

ÇalıĢma kapsamında hemĢirelerin demografik ve mesleki özellikleri ile duygusal emek davranıĢı ve 

alt boyut puanlarının farklılaĢma durumları değerlendirilmiĢtir. Tablo 2‘de görüldüğü gibi bazı 

değiĢkenlerin hemĢirelerin duygusal emek davranıĢı puanları arasında farklılaĢmaya neden olduğu 

belirlenmiĢtir. 
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YaĢ ile duygusal emek davranıĢları arasındaki iliĢki incelenmiĢ; rol yapma (F=1,146; 

p=0,335>0,05), derinlemesine davranma( F=0,154; p=0,556>0,05) alt boyut puanları ve toplam 

puanlar (F=0,651; p=0,657>0,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. YaĢ 

düzeylerine göre bastırma (F=3,455, p=0,009<0,01) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmıĢtır. Anlamlı farklılığa neden olan grubu saptamak için yapılan ikili 

karĢılaĢtırmalar sonucu; 41 yaĢ ve üzeri hemĢirelerin puanları, 25 yaĢ ve altında olan (p=0,006) ve 

26-30 yaĢ (p=0,023) arasında olan hemĢirelerden düĢük bulunmuĢtur (p<0,05). Diğer ikili 

karĢılaĢtırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). 

ÇalıĢmada cinsiyete değiĢkenine göre bulgular; rol yapma, derinlemesine davranma alt boyut 

puanları ve toplam puanlar istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir 

(p>0,05).Cinsiyete göre bastırma puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢ ve 

kadınların puanları erkeklerden düĢük bulunmuĢtur (p=0,00<0,01). 

Eğitim durumu ile duygusal emek davranıĢları arasındaki iliĢki incelenmiĢ; rol yapma (F=0,942; 

p=0,421>0,05) , bastırma (F=0,708; p=0,548>0,05), derinlemesine davranma (F=0,587; 

p=0,624>0,05) alt boyut puanları ve toplam puanlar (F=0,559; p=0643>0,05) istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermemektedir. 

Medeni durum ile duygusal emek davranıĢları arasındaki iliĢki incelenmiĢ; rol yapma, 

derinlemesine davranma alt boyut puanları ve toplam puanlar istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermemektedir (p>0,05). Medeni duruma göre bastırma puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık saptanmıĢ ve evli hemĢirelerin puanları bekarlardan düĢük bulunmuĢtur 

(p=0,001<0,01). 

ÇalıĢmada mesleki deneyim süresine göre rol yapma (F=1,666; p=0,174>0,05), derinlemesine 

davranma (F=0,642; p=0,588>0,05) alt boyut puanları ve toplam puanlar (F=1,459; p=0,226>0,05) 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıĢtır. Mesleki deneyim süresine göre bastırma 

(F=5,460; p=0,001<0,01) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır. 

Anlamlı farklılığa neden olan grubu saptamak için yapılan ikili karĢılaĢtırmalar sonucu; 1-5 yıl 

çalıĢan hemĢirelerin puanları, 6-10 yıl çalıĢan (p=0,032) ve 16 yıl ve daha uzun süredir çalıĢan 

(p=0,001) hemĢirelerden yüksek bulunmuĢtur (p<0,05). Diğer ikili karĢılaĢtırmalarda istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). 

ÇalıĢılan birim ile duygusal emek davranıĢları arasındaki iliĢki incelenmiĢ; rol yapma (F=1,220; 

p=0,302>0,05) alt boyut puanları ve toplam puanlar (F=2,289; p=0,060>0,05) istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermemektedir. ÇalıĢılan birime göre bastırma (F=4,358; p=0,002<0,01) 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır. Anlamlı farklılığa neden olan 

grubu saptamak için yapılan ikili karĢılaĢtırmalar sonucu; acil servis biriminde çalıĢanların puanları, 

dahili (p=0,035), cerrahi (p=0,004) ve diğer birimlerde (p=0,020) çalıĢanlardan yüksek bulunmuĢtur 

(p<0,05). Diğer ikili karĢılaĢtırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). 

ÇalıĢılan birime göre derinlemesine davranma (F=3,420; p=0,020<0,05) puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır. Anlamlı farklılığa neden olan grubu saptamak için 

yapılan ikili karĢılaĢtırmalar sonucu; diğer birimlerde çalıĢanların puanları, dahili (p=0,035) ve 

cerrahi (p=0,028) birimlerinde çalıĢanlardan yüksek bulunmuĢtur (p<0,05). Diğer ikili 

karĢılaĢtırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). 

Birimdeki çalıĢma süresin ile duygusal emek davranıĢları arasındaki iliĢki incelenmiĢ; rol yapma 

(F=0,224; p=0,080>0,05) , bastırma (F=1,132; p=0,324>0,05), derinlemesine davranma (F=0,227; 

p=797>0,05) alt boyut puanları ve toplam puanlar (F=0,172; p=0,842>0,05) istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermemektedir. 
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Tablo 3.HemĢirelerin Duygusal Zeka Ölçeği Alt Boyut ve Toplam Puanlarının Dağılımı  

Boyutlar Min-Maks  Ort±Ss 

Genel ruh durumu 1,4-5 3,62±0,63 

Ġyimserlik 1,4-5 3,60±0,71 

Mutluluk 1,4-5 3,64±0,67 

Stresle baĢa çıkma 1,4-4,9 3,19±0,55 

Dürtü kontrolü 1,2-5 3,21±0,72 

Strese dayanıklılık 1-5  3,17±0,61 

Uyumluluk 1,5-4,8 3,50±0,49 

Esneklik 1,8-5 3,13±0,56 

Gerçeklik 1-5  3,62±0,65 

Problem çözme 1-5  3,74±0,66 

KiĢilerarası beceriler 1,5-5  3,77±0,64 

Sosyal sorumluluk 1,3-5  3,85±0,76 

KiĢilerarası iliĢkiler 1,1-5  3,71±0,67 

Empati 1,4-5  3,74±0,67 

KiĢisel beceriler 1,5-4,9 3,60±0,57 

Bağımsızlık 1,2-5  3,55±0,77 

Kendini gerçekleme 1,3-5  3,73±0,71 

Kendine saygı 1,5-5  3,70±0,71 

Kararlılık 1,5-5  3,51±0,71 

Duygusal benlik bilinci 1,7-5  3,53±0,56 

Toplam 1,5-4,7  3,56±0,51 

 HemĢirelerin Duygusal Zeka Ölçeği ile ilgili bulgular Tablo 3‘de gösterilmiĢtir. Duygusal Zeka 

puan ortalaması 3,56±0,51 olarak bulunmuĢtur. Elde edilen ana boyut puan ortalamalarında en 

yüksek puan ortalaması kiĢilerarası beceriler boyutunda (3,77±0,64) saptanmıĢtır. KiĢilerarası 

beceriler boyutunu, genel ruh durumu ana boyutu puan ortalaması (3,62±0,63), kiĢisel beceriler ana 

boyutu puan ortalaması (3,60±0,57), uyumluluk ana boyutu puan ortalaması (3,50±0,49), stresle 

baĢa çıkma ana boyutu puan ortalaması (3,19±0,55) izlemektedir. 

Tablo 4.Demografik Özelliklere Göre Duygusal Zeka Ölçeği Alt Boyut ve Toplam Puanlarının 

KarĢılaĢtırılması 

 

Özellikler 

n  

Duygusal Zeka Ölçeği 

Genel 

ruh 

durumu 

Stresle 

baĢa 

çıkma 

Uyumluluk 
KiĢilerarası 

beceriler 

KiĢisel 

beceriler 
Toplam 

Ort±Ss Ort±Ss  Ort±Ss  Ort±Ss  Ort±Ss Ort±Ss  

YaĢ (yıl) ≤25 yaĢ 70 3,59±0,54  3,07±0,48  3,40±0,41  3,73±0,54  3,54±0,47  3,49±0,42  

26-30 yaĢ 87 3,46±0,57  3,13±0,49  3,43±0,48  3,59±0,64  3,44±0,56  3,43±0,48  

31-35 yaĢ 57 3,68±0,78  3,20±0,58  3,49±0,58  3,77±0,72  3,62±0,64  3,58±0,61  

36-40 yaĢ 84 3,71±0,65  3,25±0,59  3,57±0,44  3,92±0,62  3,71±0,57  3,66±0,50  

≥41 yaĢ 45 3,74±0,61  3,37±0,63  3,66±0,53  3,91±0,67  3,79±0,57  3,72±0,53  

 Test değeri; 
a
p  F:2,470; 

0,045* 

F:2,538; 

0,040* 

F:2,899; 

0,022* 

F:3,462; 

0,009**   

F:4,094; 

0,003**  

F:3,791; 

0,005**  

Cinsiyet Kadın 283 3,65±0,64  3,21±0,58  3,51±0,50  3,81±0,66  3,62±0,58 3,58±0,53  

Erkek 60 3,49±0,61  3,10±0,43 3,46±0,40  3,61±0,52  3,51±0,50 3,46±0,43  

 Test değeri; 
b
p  t:1,692; 

0,091 

t:1,734; 

0,086 

t:0,717; 

0,474 

t:2,205; 

0,028* 

t:1,399; 

0,163 

t:1,755; 

0,080 

Eğitim 

durumu 

Sağlık meslek 

lisesi 

63 3,63±0,53  3,12±0,51  3,42±0,43  3,72±0,58  3,54±0,49  3,51±0,42 

Ön lisans 64 3,67±0,57  3,13±0,54 3,51±0,37 3,85±0,54  3,66±0,50  3,60±0,44 

Lisans 174 3,62±0,64  3,24±0,56  3,54±0,49  3,77±0,67  3,60±0,57  3,57±0,52 

Yüksek lisans 42 3,55±0,81  3,17±0,61  3,44±0,68  3,73±0,78  3,62±0,74  3,54±0,69 

 Test değeri; 
a
p  F:0,276; F:0,956; F:1,205; F:0,512; F:0,603; F:0,528; 
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0,843 0,413 0,311 0,675 0,614 0,664 

Medeni 

durum 

Bekar 135 3,57±0,57  3,13±0,55  3,44±0,47  3,68±0,61  3,53±0,54  3,49±0,48  

Evli 208 3,65±0,67  3,23±0,56  3,54±0,50  3,83±0,66  3,65±0,58  3,61±0,53  

 Test değeri; 
b
p  t:-1,156; 

0,249 

t:-1,718; 

0,087 

t:-1,959; 

0,048* 

t:-2,061; 

0,040* 

t:-1,934; 

0,049* 

t:-2,003; 

0,046* 

Meslekteki 

çalıĢma 

süresi (yıl) 

1-5 yıl 111 3,54±0,57  3,03±0,47 3,41±0,43  3,68±0,60  3,51±0,53 3,46±0,45  

6-10 yıl 92 3,64±0,61  3,23±0,48  3,51±0,46  3,76±0,64  3,58±0,55  3,56±0,49  

11-15 yıl 47 3,60±0,83  3,33±0,67  3,51±0,62  3,78±0,75  3,60±0,66  3,58±0,64  

≥16 yıl 93 3,70±0,62  3,27±0,61  3,59±0,49   3,89±0,63  3,74±0,57  3,67±0,51  

 Test değeri; 
a
p  F:1,175; 

0,321 

F:5,572; 

0,001** 

F:2,826; 

0,041* 

F:1,943; 

0,122 

F:2,756; 

0,042* 

F:3,062; 

0,030*  

ÇalıĢılan 

birim 

Yoğun Bakım 66 3,6±0,59  3,03±0,52  3,42±0,4  3,76±0,6  3,56±0,54  3,51±0,47  

Dahili Birimler 93 3,55±0,66  3,16±0,55  3,43±0,53  3,7±0,68  3,5±0,58  3,48±0,54  

Acil Servis 82 3,5±0,61  3,18±0,53  3,44±0,45  3,66±0,6  3,5±0,54  3,47±0,46  

Cerrahi 

Birimler 

71 3,81±0,63  3,29±0,53  3,64±0,45  3,92±0,64  3,81±0,52  3,73±0,47  

Diğer Birimler 

(Poliklinik hiz.) 

31 3,76±0,66  3,42±0,65  3,71±0,58  3,98±0,69  3,82±0,63  3,76±0,6  

 Test değeri; 
a
p  F:3,103; 

0,016* 

F:3,525; 

0,008** 

F:4,256; 

0,002** 

F:2,742; 

0,029* 

F:5,219; 

0,001** 

F:4,560; 

0,001** 

Birimdeki 

çalıĢma 

süresi (yıl) 

1-4 yıl 217 3,58±0,64  3,14±0,54  3,47±0,47  3,75±0,65  3,57±0,58  3,53±0,51  

5-8 yıl 83 3,64±0,62  3,23±0,52  3,5±0,54  3,78±0,65  3,62±0,57  3,58±0,51  

≥9 yıl 43 3,79±0,59  3,35±0,64  3,64±0,45  3,87±0,62  3,73±0,51  3,69±0,48  

 Test değeri; 
a
p  F:1,987; 

0,139 

F:2,987; 

0,052 

F:2,049; 

0,130 

F:0,614; 

0,542 

F:1,448; 

0,236 

F:1,858; 

0,158 
a
Oneway ANOVA Test  

b
Student t Test  *p<0,05  **p<0,01  

ÇalıĢma kapsamında hemĢirelerin demografik ve mesleki özellikleri ile duygusal zeka  ve alt boyut 

puanlarının farklılaĢma durumları değerlendirilmiĢtir. Tablo 4‘de görüldüğü gibi bazı değiĢkenlerin 

hemĢirelerin duygusal zeka puanları arasında farklılaĢmaya neden olduğu belirlenmiĢtir. 

YaĢ ile duygusal zeka puanları arasındaki iliĢki incelenmiĢ; genel ruh durumu puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır (F=2,470; p=0,045<0,05). Anlamlı farklılığa neden 

olan grubu saptamak için Bonferroni test göre yapılan ikili karĢılaĢtırmalar sonucu; 36-40 yaĢ grubu 

hemĢirelerin puanları, 26-30 yaĢ grubu hemĢirelerden yüksek bulunmuĢtur (p=0,047<0,05). Diğer 

ikili karĢılaĢtırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05).YaĢ düzeylerine 

göre stresle baĢa çıkma(F= 2,538; p=0,040<0,05) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmıĢtır. Anlamlı farklılığa neden olan grubu saptamak için Bonferroni test göre 

yapılan ikili karĢılaĢtırmalar sonucu; 41 yaĢ ve üzeri hemĢirelerin puanları, 25 yaĢ ve altında olan 

hemĢirelerden yüksek bulunmuĢtur (p=0,045<0,05). Diğer ikili karĢılaĢtırmalarda istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05).YaĢ düzeylerine göre uyumluluk (F=2,899; 

p=0,022<0,05) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır. Anlamlı farklılığa 

neden olan grubu saptamak için Bonferroni test göre yapılan ikili karĢılaĢtırmalar sonucu; 41 yaĢ ve 

üzeri hemĢirelerin puanları, 25 yaĢ ve altında olan hemĢirelerden yüksek bulunmuĢtur 

(p=0,048<0,05). Diğer ikili karĢılaĢtırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır 

(p>0,05).YaĢ düzeylerine göre kiĢilerarası beceriler (F=3,462; p=0,009<0,01) puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır. Anlamlı farklılığa neden olan grubu saptamak için 

Bonferroni test göre yapılan ikili karĢılaĢtırmalar sonucu; 36-40 yaĢ grubu hemĢirelerin puanları, 

26-30 yaĢ grubu hemĢirelerden yüksek bulunmuĢtur (p=0,009<0,01). Diğer ikili karĢılaĢtırmalarda 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05).YaĢ düzeylerine göre kiĢisel beceriler 

(F=4,094; p=0,003<0,01) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtı. Anlamlı 

farklılığa neden olan grubu saptamak için Bonferroni test göre yapılan ikili karĢılaĢtırmalar sonucu; 

26-30 yaĢ grubu hemĢirelerin puanları, 36-40 yaĢ (p=0,016) ve 41 yaĢ ve üzeri olan (p=0,009) 

hemĢirelerden düĢük bulunmuĢtur (p<0,05). Diğer ikili karĢılaĢtırmalarda istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05).YaĢ düzeylerine göre toplam (F=3,791; p=0,005<0,01) puanlar 
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arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır. Anlamlı farklılığa neden olan grubu 

saptamak için Bonferroni test göre yapılan ikili karĢılaĢtırmalar sonucu; 26-30 yaĢ grubu 

hemĢirelerin puanları, 36-40 yaĢ (p=0,025) ve 41 yaĢ ve üzeri olan (p=0,018) hemĢirelerden düĢük 

bulunmuĢtur (p<0,05). Diğer ikili karĢılaĢtırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmamıĢtır (p>0,05). 

ÇalıĢmada cinsiyet değiĢkenine göre bulgular; genel ruh durumu, stresle baĢa çıkma, uyumluluk, 

kiĢisel beceriler alt boyut puanları ve toplam puanlar istatistiksel olarak anlamlı  farklılık 

göstermemektedir (p>0,05). Cinsiyete göre kiĢilerarası beceriler puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık saptanmıĢ ve kadınların puanları erkeklerden yüksek bulunmuĢtur 

(p=0,028<0,05). 

ÇalıĢmada eğitim durumu değiĢkenine göre; genel ruh durumu (F=0,276; p=0843>0,05), stresle 

baĢa çıkma (F=0,356; p=413>0,05), uyumluluk (F=1,205; p=0,311>0,05), kiĢilerarası beceriler 

(F=0,512; p=0,675>0,05), kiĢisel beceriler (F=0,603; p=0,614>0,05) alt boyut puanları ve toplam 

puanlar (F=0,528; p=0,664>0,05) istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. 

ÇalıĢmada medeni durum değiĢkenine göre; genel ruh durumu ve stresle baĢa çıkma alt boyut 

puanları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05). Medeni duruma göre 

uyumluluk puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢ ve evli hemĢirelerin 

puanları bekarlardan yüksek bulunmuĢtur (p=0,048<0,05). Medeni duruma göre kiĢilerarası 

beceriler puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢ ve evli hemĢirelerin 

puanları bekarlardan yüksek bulunmuĢtur (p=0,040<0,05). Medeni duruma göre kiĢisel beceriler 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢ ve evli hemĢirelerin puanları 

bekarlardan yüksek bulunmuĢtur (p=0,049<0,05). Medeni duruma göre toplam puanlar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢ ve evli hemĢirelerin puanları bekarlardan yüksek 

bulunmuĢtur (p=0,046<0,05). 

Mesleki deneyim süresi ile duygusal zeka puanları arasındaki iliĢki incelenmiĢ; genel ruh durumu 

(F=1,175; p=0,321>0,05) ve kiĢilerarası beceriler (F=1,943; p=0,122>0,05) alt boyut puanları 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. Mesleki deneyim süresine göre stresle baĢa 

çıkma (F=5,572;p=0,001<0,01) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır. 

Anlamlı farklılığa neden olan grubu saptamak için yapılan ikili karĢılaĢtırmalar sonucu; 1-5 yıl 

çalıĢan hemĢirelerin puanları, 6-10 yıl çalıĢan (p=0,018), 11-15 yıl çalıĢan (p=0,031) ve 16 yıl ve 

daha uzun süredir çalıĢan (p=0,010) hemĢirelerden düĢük bulunmuĢtur (p<0,05). Diğer ikili 

karĢılaĢtırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). Mesleki deneyim 

süresine göre uyumluluk (F=2,826;p=0,041<0,05)  puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmıĢtır. Anlamlı farklılığa neden olan grubu saptamak için yapılan ikili 

karĢılaĢtırmalar sonucu; 16 yıl ve daha uzun süredir çalıĢan hemĢirelerin puanları, 1-5 yıl çalıĢan 

hemĢirelerden yüksek bulunmuĢtur (p=0,025; p<0,05). Diğer ikili karĢılaĢtırmalarda istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). Mesleki deneyim süresine göre kiĢisel beceriler 

(F=2,756; p=0,042<0,05) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır. 

Anlamlı farklılığa neden olan grubu saptamak için yapılan ikili karĢılaĢtırmalar sonucu; 16 yıl ve 

daha uzun süredir çalıĢan hemĢirelerin puanları, 1-5 yıl çalıĢan hemĢirelerden yüksek bulunmuĢtur 

(p=0,029<0,05). Diğer ikili karĢılaĢtırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır 

(p>0,05). Mesleki deneyim süresine göre toplam puanlar (F=3,062; p=0,030<0,05) arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır. Anlamlı farklılığa neden olan grubu saptamak için 

yapılan ikili karĢılaĢtırmalar sonucu; 16 yıl ve daha uzun süredir çalıĢan hemĢirelerin puanları, 1-5 

yıl çalıĢan hemĢirelerden yüksek bulunmuĢtur (p=0,016<0,05). Diğer ikili karĢılaĢtırmalarda 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). 

ÇalıĢılan birim ile duygusal zeka puanları arasındaki iliĢki incelenmiĢ; genel ruh durumu (F=3,103; 

p=0,016<0,05) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır. Anlamlı farklılığa 
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neden olan grubu saptamak için yapılan ikili karĢılaĢtırmalar sonucu; cerrahi birimlerde çalıĢan 

hemĢirelerin puanları, acil serviste çalıĢan hemĢirelerden yüksek bulunmuĢtur (p=0,024<0,05). 

Diğer ikili karĢılaĢtırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). ÇalıĢılan 

birime göre stresle baĢa çıkma (F= 3,525; p=0,008<0,01) puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık saptanmıĢtır. Anlamlı farklılığa neden olan grubu saptamak için yapılan ikili 

karĢılaĢtırmalar sonucu; yoğun bakım biriminde çalıĢanların puanları, diğer birimlerde çalıĢanlardan 

düĢük bulunmuĢtur (p=0,011<0,05). Diğer ikili karĢılaĢtırmalarda istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). ÇalıĢılan birime göre uyumluluk (F=4,256; p=0,002<0,01) 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır. Anlamlı farklılığa neden olan 

grubu saptamak için yapılan ikili karĢılaĢtırmalar sonucu; dahili birimlerde çalıĢanların puanları, 

cerrahi birimlerde (p=0,046) ve diğer birimlerde (p=0,043) çalıĢanlardan düĢük bulunmuĢtur 

p<0,05). Diğer ikili karĢılaĢtırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). 

ÇalıĢılan birime göre kiĢilerarası beceriler ( F=2,742; p=0,029<0,05) alt boyut puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır. Anlamlı farklılığa neden olan grubu saptamak için 

yapılan ikili karĢılaĢtırmalar sonucu; acil serviste çalıĢanların puanları, cerrahi birimlerde (p=0,040) 

ve diğer birimlerde (p=0,033) çalıĢanlardan düĢük bulunmuĢtur (p<0,05). Diğer ikili 

karĢılaĢtırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). ÇalıĢılan birime 

göre kiĢisel beceriler (F=5,219; p=0,001<0,01) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmıĢtır. Anlamlı farklılığa neden olan grubu saptamak için yapılan ikili karĢılaĢtırmalar 

sonucu; cerrahi birimlerde çalıĢan hemĢirelerin puanları, acil serviste çalıĢan (p=0,005) ve dahili 

birimlerde çalıĢan (p=0,006) hemĢirelerden yüksek bulunmuĢtur (p<0,01). Diğer ikili 

karĢılaĢtırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). ÇalıĢılan birime 

göre toplam puanlar  (F=4,560; p=0,001<0,01) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmıĢtır. Anlamlı farklılığa neden olan grubu saptamak için yapılan ikili karĢılaĢtırmalar 

sonucu; cerrahi birimlerde çalıĢan hemĢirelerin puanları, dahili birimlerde çalıĢan (p=0,024) ve acil 

serviste çalıĢan (p=0,019) hemĢirelerden yüksek bulunmuĢtur (p<0,05). Diğer ikili 

karĢılaĢtırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır (p>0,05). 

ÇalıĢmada birimdeki çalıĢma süresine göre; genel ruh durumu (F=1,987; p=1,39>0,05), stresle baĢa 

çıkma (F=2,987; p=0,52>0,05) , uyumluluk (F=2,049; p=0,13>0,05), kiĢilerarası beceriler 

(F=0,614; p=0,542>0,05), kiĢisel beceriler (F=1,448; p=0,236>0,05) alt boyut puanları ve toplam 

puanlar (F=1,258; p=0,158>0,05)  istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır.  

TARTIġMA 

KiĢilerle sürekli etkileĢim ve iletiĢim halinde bulunan ve duygu yönetiminin zor olduğu ve çok fazla 

duygusal çaba harcanması gerekli olan hemĢirelik mesleğinde; hemĢirelerin duygusal emek 

davranıĢları ve duygusal zeka düzeyleri orta düzeyde olduğu tespit edilmiĢtir. HemĢirelerin iĢlerini 

yaparken en fazla derinlemesine davranıĢ gösterdiği ve kiĢilerarası becerilerinin iyi olduğu 

saptanmıĢtır. 

HemĢirelerin çoğunluğun 26-30 yaĢ grubunda, kadın, evli, lisans mezunu ve 1-5 yıl arasında 

mesleki deneyim sahip olduğu, dahili birimlerde, bulunduğu birimde 1-4 yıl arasında çalıĢtığı 

görüldü. 

HemĢirelerin duygusal emek davranıĢları ve duygusal zeka düzeylerin incelenmesi amacıyla yapılan 

bu çalıĢmada hemĢirelerin duygusal emek davranıĢı toplam puan ortalaması 3,59±0,77 olarak 

saptanmıĢ olup, hemĢirelerin duygusal emek davranıĢını orta düzeyde sergilediği söylenebilir 

(Tablo1). Duygusal Emek konusunda yapılan benzer çalıĢmalar incelendiğinde; Sonkaya (2018) 

yaptığı çalıĢmasında; hemĢirelerin duygusal emek davranıĢının toplam puan ortalaması 3,8±0,49 

olarak saptamıĢtır. 

HemĢirelerin Duygusal Emek DavranıĢı Ölçeği alt boyutları incelendiğinde; en yüksek 

serinlemesine davranma 3,84±0,95 sergiledikleri belirlenmiĢtir. Derinlemesine davranma boyutunu 
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sırasıyla; rol yapma 3,52±0,93 ve bastırma 3,11±0,99 izlemektedir. (Tablo 1).  Değirmenci (2010) 

yaptığı çalıĢmada; en yüksek derinlemesine davranma alt boyutunda 20.49±3.9, ikinci olarak rol 

yapma alt boyutu 18.05±4.2 ve en düĢük ise bastırma alt boyutundan 11.71±3.8 puan aldıklarını 

saptamıĢtır. Malak Akgün(2015) yaptığı çalıĢmasında; Duygusal Emek Ölçeği alt boyut puan 

ortalamalarını incelendiğinde, yüzeysel davranıĢı 7.59±2.35, gerçek duyguları bastırma 7.07±1.54 

ve derinlemesine davranıĢı 5.33±2.13 davranıĢlarını düzeylerinde sergiledikleri saptanmıĢtır. 

Yılmaz (2016) yaptığı çalıĢmasında; hemĢirelerin yüzeysel davranıĢ alt boyutundan 12,7±4,7, 

derinlemesine davranıĢ alt boyutundan 5,9±2,4, puan aldığını saptamıĢtır. Sonkaya (2018) yaptığı 

çalıĢmasında; en yüksek yüzeysel davranıĢ 3,94±0,61, en düĢük derinlemesine davranıĢ 3,68±0,59 

alt boyutundan puan aldıklarını saptanmıĢtır. GülĢen (2017) yaptığı çalıĢmasında; hemĢirelerin rol 

yapma alt boyutu puan ortalamalarının 17,70±4,50; bastırma alt boyut puan ortalamalarının 

16,79±3,46 ve derinlemesine davranma alt boyut puan ortalamalarının 14,97±4,63 olarak 

saptamıĢtır. Değirmenci (2010) ile sonuçlar benzerlik gösterse de,  diğer literatür taramalarında 

farklı olduğu tespit edilmiĢtir. Derinlemesine davranmada hastalara sergilenecek duyguları kendisi 

hisseden çalıĢanlar duygusal çeliĢki yaĢamamakta böylelikle kurumun isteklerini uygularken daha 

istekli olmakta ve daha iyi performans sergilemektedir. 

HemĢirelerin yaĢ gruplarına göre duygusal emek ölçeği alt boyutu bastırma puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır. 41 yaĢ ve üzeri hemĢirelerin puanları, 25 yaĢ ve 

altında olan ve 26-30 yaĢ hemĢirelerden düĢük bulunmuĢtur. HemĢirelerin yaĢ gruplarına göre 

duygusal emek ölçeği alt boyutlarından olan rol yapma, derinlemesine davranma alt boyut puanları 

ve ölçek toplam puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır (Tablo2). 

Sonkaya (2018) yaptığı çalıĢmasında; hemĢirelerin yaĢ gruplarına göre; Yüzeysel DavranıĢ Alt 

Ölçeği ve Derinlemesine DavranıĢ Alt Ölçeği puan ortancaları, arasında fark saptamamıĢtır. 

Değirmenci (2010) yaptığı çalıĢmasında; ―Bastırma‖ ve ―Rol Yapma‖ davranıĢları ile negatif bir 

korelasyonun, derinlemesine davranma alt boyutunda pozitif korelasyonun olduğu ve hemĢirelerin 

yaĢı arttıkça bastırma ve rol yapma davranıĢlarını gösterme oranının azaldığı buna karĢın yine 

hemĢirelerin yaĢı arttığında daha fazla derinlemesine davrandıklarını saptamıĢtır. GülĢen (2017) 

yaptığı çalıĢmasında; hemĢirelerin yaĢının duygusal emek davranıĢları puan ortalamalarını 

etkilemediği saptamıĢtır. Ağırman (2012) yaptığı çalıĢmasında; hemĢirelerin yaĢ değiĢkeni 

açısından iĢ odaklı ve çalıĢan odaklı duygusal emek gösterimlerine iliĢkin ortalamalar arasındaki 

anlamlı bir farklılık olmadığını saptamıĢtır.  

HemĢirelerin cinsiyete göre duygusal emek ölçeği alt boyutu bastırma puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık saptanmıĢ ve kadın hemĢirelerin puanları erkek hemĢirelerden düĢük 

bulunmuĢ, erkek hemĢirelerin daha fazla bastırma davranıĢı sergilediği söylenebilir. HemĢirelerin 

cinsiyete göre duygusal emek ölçeği alt boyutlarından; rol yapma, derinlemesine davranma alt 

boyut puanları ve toplam puanlar istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır (Tablo 2). 

Değirmenci (2010) yaptığı çalıĢmasında; erkek hemĢirelerin kadınlara göre daha sık bastırma 

davranıĢı gösterdiklerini belirtmiĢtir. GülĢen (2017)  yaptığı çalıĢmasında; duygusal emek davranıĢı 

alt boyutu olan bastırma davranıĢını kadınların erkeklere göre daha fazla sergilediğini saptamıĢtır. 

Sonkaya (2018) yaptığı çalıĢmasında; duygusal emek davranıĢı ölçeği alt boyutları ile cinsiyetleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark göstermediklerini saptamıĢtır. 

HemĢirelerin medeni duruma göre duygusal emek ölçeği alt boyutu bastırma puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢ ve evli hemĢirelerin puanları bekarlardan düĢük 

bulunmuĢ, bekar hemĢirelerin evlilere göre daha fazla bastırma davranıĢı sergilediği görülmüĢtür. 

HemĢirelerin medeni duruma göre duygusal emek ölçeği alt boyutları rol yapma, derinlemesine 

davranma alt boyut puanları ve toplam puanlar istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıĢtır 

(Tablo2). Değirmenci (2010) yaptığı çalıĢmasında; hemĢirelerin medeni durumları ile yapılan 

karĢılaĢtırmada bekar hemĢirelerin, evli hemĢirelere göre daha fazla bastırma davranıĢında 

bulunduklarını saptamıĢtır. Sonkaya (2018) yaptığı çalıĢmasında; hemĢirelerin medeni durumlarına 
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göre yüzeysel davranıĢ ve derinlemesine davranıĢ alt ölçeğinden aldıkları puan ortancaları arasında 

istatistiksel fark bulunmadığını saptamıĢtır. GülĢen (2017) yaptığı çalıĢmasında; hemĢirelerin 

medeni durumlarının duygusal emek davranıĢları puan ortalamalarını etkilemediğini saptamıĢtır. 

Literatür taramalarında çalıĢmanın Değirmenci (2010) ile benzerlik gösterdiği görülmüĢtür. 

HemĢirelerin meslekte çalıĢma süresine göre duygusal emek ölçeği alt boyutu bastırma puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 1-5 yıl çalıĢan hemĢirelerin puanları, 6-10 yıl ve 16 yıl 

ve daha uzun süredir çalıĢan hemĢirelerden göre daha fazla bastırma davranıĢı sergiledikleri, 

hemĢirelerin meslekte çalıĢma süresine göre duygusal emek ölçeği alt boyutları rol yapma, 

derinlemesine davranma alt boyut puanları ve toplam puanlar istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

görülmüĢtür (Tablo 2). Sonkaya (2018) yaptığı çalıĢmasında; hemĢirelerin meslek yılı değiĢkenine 

göre duygusal emek davranıĢı ölçeği puan ortalamalarında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmamıĢtır. Değirmenci‘nin (2010) yaptığı çalıĢmada; kurumsal deneyim arttıkça rol yapma ve 

bastırma boyutlarında azalma, derinlemesine davranma alt boyutunda ise artmanın gözlendiğini 

saptamıĢtır. 

HemĢirelerin çalıĢılan birime göre duygusal emek ölçeği alt boyutu Bastırma puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık; acil servis biriminde çalıĢanların puanları, dahili birimlerde, 

cerrahi birimlerde ve diğer birimlerde çalıĢanlardan daha fazla bastırma davranıĢı sergilediği 

saptanmıĢtır. HemĢirelerin çalıĢılan birime göre duygusal emek ölçeği alt boyutu derinlemesine 

davranma puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır. Diğer birimlerde 

çalıĢanların puanları, dahili birimlerde ve cerrahi birimlerinde çalıĢanlardan daha fazla 

derinlemesine davranıĢ sergiledikleri saptanmıĢtır. HemĢirelerin ÇalıĢılan birime göre duygusal 

emek ölçeği alt boyutu rol yapma puanları ve toplam puanlar istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmamıĢtır (Tablo 2). GülĢen (2017) yaptığı çalıĢmasında; ameliyathane, acil servis, yoğun 

bakımlarda çalıĢan hemĢirelerin derinlemesine davranıĢ puanları diğer hemĢirelerden daha yüksek 

olduğunu saptamıĢtır. Değirmenci‘nin (2010) yaptığı çalıĢmasında; servis hemĢireleri daha çok rol 

yaptıklarını saptamıĢtır. 

HemĢirelerin eğitim durumu ve birimdeki çalıĢma süresine göre duygusal emek ölçeği alt boyutları 

rol yapma, bastırma, derinlemesine davranma alt boyut puanları ve toplam puanlar istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermediği saptanmıĢtır (Tablo 2).GülĢen (2017) yaptığı çalıĢmasında; 

hemĢirelerin eğitim durumunun duygusal emek davranıĢları puan ortalamalarını etkilemediğini 

saptamıĢtır. Tunç (2012) yaptığı çalıĢmasında; hemĢirelerin eğitim durumlarına göre duygusal emek 

davranıĢları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığını belirtmiĢtir. 

HemĢirelerin duygusal emek davranıĢları ve duygusal zeka düzeylerin incelenmesi amacıyla yapılan 

bu çalıĢmada hemĢirelerin duygusal zeka ölçeği toplam puan ortalaması 3,56±0,51 olarak saptanmıĢ 

olup, hemĢirelerin duygusal zeka davranıĢını orta düzeyde sergilediği söylenebilir (Tablo 3). Altıok 

ve ark.‘nın(2015) yaptığı çalıĢmalarında; duygusal zeka puan ortalamalarının yüksek olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Soylu (2015) yaptığı çalıĢmasında; psikiyatri kliniğinde çalıĢan hemĢireleri 

duygusal zeka değerlendirme ölçeğinin toplam ölçek boyutlarında normal düzeyde duygusal 

zekalarının olduğunu saptamıĢtır. Örneklem grubunu yönetici hemĢirelerin oluĢturduğu; Uzuner 

(2012) yaptığı çalıĢmasında; hemĢirelerin duygusal zeka ölçeği toplam puan ortalaması 325,25 

olup, yönetici hemĢirelerin duygusal zeka yeteneklerinin iyi düzeyde (ortalamanın üzerinde) olduğu 

görülmüĢtür.  HemĢirelerin toplam duygusal zeka becerilerinin orta düzeyde olması bu kiĢilerin 

kendilerini tanıyan, sorumluluk sahibi, iyi sosyal becerilere sahip olan, etrafındaki insanları 

anlayan, iyi iliĢkiler kurabilen ve takım çalıĢmasında baĢarılı, hayattan zevk alan, olumlu, umutlu ve 

iyimser kiĢilik özelliklerine sahip kiĢiler olduklarını düĢündürmektedir. Bu kiĢiler sahip oldukları 

bu özellikleri ile çalıĢtıkları kurumlarda coĢkulu ve olumlu bir iklim yaratmaya yardımcı olabilirler. 

Ayrıca araĢtırmaya katılan hemĢirelerin karĢısındakilerin duygularının farkında olan, insanlarla 

karĢılıklı olarak doyumlu iliĢkiler kurup geliĢtiren, dostluklar kurabilen, sevgiyi veren ve alan, 
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karĢılıklı iliĢkilerin, sosyal etkileĢimin istekli ve eğlenceli olduğu, bulundukları sosyal grupta 

iĢbirlikçi, destekleyici ve yapıcı üyeler olarak tanımlanabilir. 

HemĢirelerin Duygusal Zeka Ölçeği alt boyutlarının puan ortalamaları incelendiğinde en yüksek 

kiĢiler arası beceriler (3,77±0,64)  boyutundan aldığı belirlenmiĢtir. KiĢilerarası beceriler boyutunu, 

genel ruh durumu ana boyutu puan ortalaması (3,62±0,63), kiĢisel beceriler ana boyutu puan 

ortalaması (3,60±0,57), uyumluluk ana boyutu puan ortalaması (3,50±0,49), stresle baĢa çıkma ana 

boyutu puan ortalaması (3,19±0,55) izlemektedir (Tablo3). Kahraman‘ın (2013) yaptığı 

çalıĢmasında; hemĢirelerin toplam duygusal zeka puan ortalaması 332.3±31.30, alt boyut puan 

ortalamaları en yüksek kiĢisel beceriler için 111.7±12.70 ve en düĢük stresle baĢa çıkma için 

43.1±7.10 olarak saptamıĢtır. Örneklem grubunu yönetici hemĢirelerin oluĢturduğu; Uzuner (2012) 

yaptığı çalıĢmasında; Duygusal Zeka Ölçeğinin alt boyut ortalamaları, kiĢisel farkındalık için 

106,79±14,97; kiĢilerarası iliĢkiler için 70,15±5,63; Ģartlara ve çevreye uyum için 55,05±5,90; stres 

yönetimi için 42,56±7,31; genel ruh hali için 42,53±5,06, yönetici hemĢirelerin alt boyutlar 

arasında; kiĢilerarası iliĢkiler boyutunun puan ortalaması en yüksek, stres yönetimi puan ortalaması 

ise en düĢük olarak saptamıĢtır. Bulgular literatür ile benzerlik göstermektedir. Yoğun iĢ 

ortamlarında hemĢirelerin stresle baĢ etme, karıĢık durumlarda sakinliğini koruma ve ani tepkileri 

kontrol altında tutmaları konusunda zorlandığı saptanmıĢtır. 

HemĢirelerin cinsiyete göre duygusal zeka ölçeği boyutu kiĢilerarası beceriler puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢ ve kadın hemĢirelerin puanları erkek hemĢirelerden 

yüksek bulunmuĢtur. HemĢirelerin cinsiyete göre duygusal zeka ölçeği boyutları genel ruh durumu, 

stresle baĢa çıkma, uyumluluk, kiĢisel beceriler alt boyut puanları ve toplam puanlar istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermediği saptanmıĢtır (Tablo 4). Soylu (2015) yaptığı çalıĢmasında; 

cinsiyet açısından değerlendirildiğinde; her iki cinsiyetin duygusal zeka düzeylerinin normal 

düzeyde olduğu,  duygusal zeka değerlendirme ölçeğinin toplam ölçek boyutları ile kadın ve erkek 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığını saptamıĢtır. Örneklem grubunu sağlık 

çalıĢanlarının oluĢturduğu diğer çalıĢmalar incelendiğinde; Ak Sütlü (2013) yaptığı çalıĢmasında; 

katılımcıların cinsiyeti ile duygusal zeka arasında anlamlı fark olmadığını saptamıĢtır. 

HemĢirelerin medeni duruma göre duygusal zeka ölçeği; uyumluluk,   kiĢilerarası beceriler kiĢisel 

beceriler alt boyutu puanları ve toplam alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık görülmüĢ ve evli hemĢirelerin puanları bekarlardan yüksek bulunmuĢtur. HemĢirelerin 

medeni duruma göre duygusal zeka ölçeği boyutları genel ruh durumu ve stresle baĢa çıkma 

puanları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği saptanmıĢtır ( Tablo 4). Altıok ve ark. 

(2015)  yaptığı çalıĢmasında; medeni durum ile duygusal zeka düzeyi arasında anlamlı bir iliĢki 

olmadığı belirlenmiĢtir. Yılmaz KuĢaklı (2008) yaptığı çalıĢmasında; medeni durum ile duygusal 

zeka düzeyin arasında anlamlı istatistiksel bir fark olduğunu belirlemiĢ, bekar olan hemĢirelerin 

duygusal zeka düzeylerinin evli olan hemĢirelere göre daha yüksek olduğunu saptamıĢtır. 

Duygusal Zeka Ölçeği alt boyutları ile yaĢ düzeylerine göre toplam puanlar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır. 26-30 yaĢ grubu hemĢirelerin puanları, 36-40 yaĢ ve 41 yaĢ ve 

üzeri olan hemĢirelerden düĢük bulunmuĢtur ( Tablo 4). Soylu (2015) yaptığı çalıĢmasında; 

Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeğinin toplam ölçek ve alt ölçek boyutlarının puanları ile 

psikiyatri kliniğinde çalıĢan hemĢirelerin sosyo-demografik özelliklerine iliĢkin bağımsız 

değiĢkenlerle iliĢkisi incelendiğinde; psikiyatri kliniğinde çalıĢan hemĢirelerin tüm yaĢ gruplarının 

duygusal zeka değerlendirme ölçeğinin toplam ölçek ve alt ölçek boyutlarında normal düzeyde 

duygusal zekalarının olduğu ancak duygusal zeka değerlendirme ölçeğinin toplam ölçek ve alt ölçek 

boyutları ile yaĢ grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiĢtir. 

Örneklem grubunu sağlık çalıĢanlarının oluĢturduğu diğer çalıĢmalar incelendiğinde, Akbolat 

(2012) yaptığı çalıĢmasında; sağlık çalıĢanlarının kiĢisel özelliklerinin duygusal zeka seviyelerinde 

bir farklılık oluĢturup oluĢturmadığı araĢtırmıĢ ve elde edilen sonuçlara göre sağlık çalıĢanlarının 
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cinsiyet, yaĢ, medeni durum, unvan ve çalıĢma süreleri bakımından duygusal zeka düzeylerinde 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulmamıĢtır.  

HemĢirelerin mesleki deneyim süresine göre duygusal zeka ölçeği stresle baĢa çıkma alt boyutu 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢ, 1-5 yıl çalıĢan hemĢirelerin 

puanları, 6-10 yıl çalıĢan, 11-15 yıl çalıĢan ve 16 yıl ve daha uzun süredir çalıĢan hemĢirelerden 

düĢük olduğu saptanmıĢtır ( Tablo 4).  

HemĢirelerin mesleki deneyim süresine göre duygusal zeka ölçeği uyumluluk ve kiĢisel beceriler alt 

boyutları ve toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢ, 16 yıl ve daha 

uzun süredir çalıĢan hemĢirelerin puanları, 1-5 yıl çalıĢan hemĢirelerden yüksek olduğu saptanmıĢtır 

(Tablo 4). Mesleki deneyim süresi artıkça bireyin çevresindeki talepler ile uygun Ģekilde baĢ 

edebileceği, problemli durumları anlamada ve uygun çözümlere ulaĢmakta, genellikle esnek, 

gerçekçi ve etkin oldukları görülmüĢtür. 

HemĢirelerin mesleki deneyim süresine göre duygusal zeka ölçeği genel ruh durumu ve kiĢilerarası 

beceriler alt boyutları puanları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği saptanmıĢtır (Tablo 

4). Soylu (2015) yaptığı çalıĢmasında; Psikiyatri kliniğinde çalıĢan hemĢirelerin duygusal zeka 

düzeyleri meslekte çalıĢma süresi açısından değerlendirildiğinde, meslekte çalıĢma süresi 1 yıl ve 

altında olan hemĢirelerin duygusal zeka düzeyleri, duygusal zeka değerlendirme ölçeğinin kendini 

motive etme alt boyutunda duygusal zekanın yüksek düzeyde, toplam ölçek ve diğer alt ölçek 

boyutlarında duygusal zeka düzeyinin normal düzeyde olduğunu saptamıĢtır. Çolak OkumuĢ (2016) 

yaptığı çalıĢmasında; çalıĢma süresi ile duygusal zeka düzeyi arasında anlamlı iliĢki olmadığını 

saptamıĢtır. Altıok ve ark. (2015)  yaptığı çalıĢmasında; çalıĢma süresi ile duygusal zeka düzeyin 

arasında anlamlı istatistiksel bir fark olmadığını saptanmıĢtırlar. Örneklem grubunu yönetici 

hemĢirelerin oluĢturduğu; Uzuner‘in (2012) yaptığı çalıĢmasında; yönetici hemĢirelerin çalıĢma 

sürelerine göre duygusal zeka ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığını 

saptamıĢtır. Yılmaz KuĢaklı (2008) yaptığı çalıĢmada mesleki deneyim ile duygusal zeka düzeyin 

arasında anlamlı istatistiksel bir fark olduğunu belirlemiĢ, yönetici hemĢirelerin duygusal zeka 

yetenekleri ve ana boyutları ile çalıĢma yılları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olmadığını saptamıĢtır. Örneklem grubunu sağlık çalıĢanlarının oluĢturduğu diğer çalıĢmalar 

incelendiğinde, Gören (2016) çalıĢmasında; araĢtırmaya katılan sağlık çalıĢanlarının arasında, 

bulunulan kurumda çalıĢma süresi ile duygusal zeka düzeyi karĢılaĢtırıldığında sadece sosyallik 

açısından anlamlı fark bulmuĢtur. Bulundukları kurumda 1-5 yıl arasında çalıĢanların duygusal zeka 

düzeyi sosyallik açısından 1 yıldan az çalıĢanların yüksek çıkmıĢtır. Bulundukları kurmda 6-10 yıl 

arasında çalıĢanların sosyallik açısından çalıĢma süresi 1 yıldan az olanlardan yüksek olduğunu 

saptamıĢtır. Bulundukları kurumda1-5 yıl ve 6-10 yıl arasında çalıĢanların duygusal zeka düzeyi 

sosyallik açısından 1 yıldan az çalıĢanların daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. 

HemĢirelerin çalıĢılan birime göre duygusal zeka ölçeği genel ruh durumu alt boyutu puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır. Cerrahi birimlerde çalıĢan hemĢirelerin 

puanları, acil serviste çalıĢan hemĢirelerden yüksek olduğu saptanmıĢtır (Tablo 4).  

HemĢirelerin çalıĢılan birime göre duygusal zeka ölçeği stresle baĢa çıkma alt boyutu puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢ, yoğun bakım biriminde çalıĢanların 

puanları, diğer birimlerde çalıĢanlardan düĢük olduğu saptanmıĢtır (Tablo4). Diğer birimler gibi 

sürekli hasta ve hasta yakınları ile iletiĢim halinde bulunulan konumlarda çalıĢmak soğukkanlılık, 

stres yaratan ve huzursuzluk oluĢturan durumlar ile daha iyi baĢa çıkabildikleri görülmüĢtür. 

HemĢirelerin çalıĢılan birime göre duygusal zeka ölçeği uyumluluk alt boyutu puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır. Dahili birimlerde çalıĢanların puanları, cerrahi 

birimlerde ve diğer birimlerde çalıĢanlardan düĢük olduğu saptanmıĢtır (Tablo4). Cerrahi ve diğer 

birimlerde çalıĢan bireylerin problem çözme, kendi duygu, düĢünce ve tavırlarını oluĢan 

değiĢikliklere uyumlandırmada daha baĢarılı oldukları görülmüĢtür.  
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HemĢirelerin çalıĢılan birime göre duygusal zeka ölçeği kiĢilerarası beceriler alt boyut puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır. Acil serviste çalıĢanların puanları, cerrahi 

birimlerde ve diğer birimlerde çalıĢanlardan düĢük olduğu saptanmıĢtır (Tablo4). Cerrahi ve diğer 

birimlerde çalıĢan bireylerin empati, sosyal sorumluluk ve kiĢiler arası iliĢkilerde daha iyi oldukları 

görülmüĢtür. 

HemĢirelerin çalıĢılan birime göre duygusal zeka ölçeği kiĢisel beceriler alt boyutu puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢ, cerrahi birimlerde çalıĢan hemĢirelerin 

puanları, acil serviste çalıĢan ve dahili birimlerde çalıĢan hemĢirelerden yüksek olduğu saptanmıĢtır 

(Tablo 4).  

HemĢirelerin çalıĢılan birime göre duygusal zeka ölçeği toplam puanlar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık saptanmıĢ, cerrahi birimlerde çalıĢan hemĢirelerin puanları, dahili birimlerde 

çalıĢan ve acil serviste çalıĢan hemĢirelerden yüksek olduğu saptanmıĢtır (Tablo 4).  Cerrahi 

birimlerde çalıĢan hemĢirelerin kendi duygularını tanıyıp yönetmede daha baĢarılı oldukları 

belirtilebilir. 

HemĢirelerin eğitim durumlarının ve birimdeki çalıĢma sürelerine göre duygusal zeka ölçeği genel 

ruh durumu, stresle baĢa çıkma, uyumluluk, kiĢilerarası beceriler, kiĢisel beceriler alt boyut puanları 

ve toplam puanlar istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği saptanmıĢtır (Tablo 4). Çolak 

OkumuĢ (2016) eğitim seviyesi  ile duygusal zeka düzeyi arasında anlamlı iliĢki olmadığını 

saptamıĢtır. Çolak OkumuĢ (2016) ile sonuçlar benzerlik gösterse de literatür taramalarında eğitim 

seviyesi artıkça duygusal zekada artıĢ olduğu söylenmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

HemĢirelerin duygusal emek davranıĢları ve duygusal zeka düzeylerinin incelenmesi ile ilgili 

yapılan bu çalıĢmada; çalıĢmaya katılan hemĢirelerin çoğunluğunun yaĢları 32,15±7,13 yıl olduğu, 

kadın, evli ve lisans mezunu olduğu görülmüĢtür. HemĢirelerin çoğunluğunun 1-5 yıl arasında 

mesleki deneyim süresine, dahili birimlerde çalıĢtığı, 1-4 yıl arasında bulunduğu birimde çalıĢtığı 

görülmüĢtür. HemĢirelerin orta düzeyde duygusal emek davranıĢları sergilediği, en yüksek 

derinlemesine davranıĢ sergilediği, hemĢirelerin çoğunluğunun orta düzeyde duygusal zekaya sahip 

oldukları görülmüĢtür. 

Duygusal emek ve duygusal zeka hemĢireliğin göz ardı edilmemesi gerekli olan ve sağlık 

sektöründe yönetimsel açıdan ele alınması gerekli önemli baĢlıklardandır. Bu baĢlıklar altında 

çalıĢanlara danıĢmanlık hizmeti, eğitim, ödüllendirme sistemi, birimler arası rotasyon, çalıĢanların 

kiĢisel özelliklerine uygun birimlerde çalıĢtırılması, duygusal emek ve duygusal zekalarını 

kullanmalarını kolaylaĢtırıcı örgütsel bağlılık ve motivasyon destekleyici faaliyetler yapmaları 

önerilebilir.  

Yönetici hemĢirelerin duygusal emek davranıĢları ve duygusal zeka düzeyleri ile ilgili verileri 

düzenli aralıklarla izleyerek çalıĢanların memnuniyeti, tükenme gibi konularda yönetimsel 

iyileĢtirmelerde bulunmaları, hemĢirelerimizin streslerin varlığını kabul edebilmelerini sağlama, 

streslerini tanıyabilme, kendilerini ifade edebilmelerini öğrenme ve duygularını analiz 

edebilmelerini sağlayabilmek amacı ile ilgili grup toplantıları düzenlenmesi, böylece stres ile ilgili 

deneyimlerin meslektaĢlar arasında paylaĢılması, hemĢirelerin az stresli bir ortamda çalıĢabilmesi 

için gerekli olan uygun iĢ ortamı yaratılması önerilir. 
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«ЮЖНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОРИДОР» - АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ТУРЦИИ И ЕВРОПЫ  

 

Абдуллаева Ирада 

Бакинский Государственный Университет, irada.abdullayeva@rambler.ru 

 

РЕЗЮМЕ 

В современном мире энергетичекая безопасность является одним из основных факторов 

обеспечения стабильного развития общества. Важную роль в обеспечении источниками 

энергии играют страны, обладающие крупными энергоресурсами. Азербайджан, как страна с 

большими  запасами нефти и газа, после приобретения независимости, в конце ХХ–начале 

ХXI вв. стала играть важную роль поставщика энергоресурсов на Евразийском континенте. 

29 мая 2018-го года был официально открыт Южный Газовый Коридор (ЮГК), который 

впервые объединяя газовый потенциал Каспийского региона с Европейским рынком, 

способен изменить энергетическую карту всего региона. Этот проект, стоимость которого 

оценивается более чем в 40 млрд. долларов, включает в себя транспортировку 

Азербайджанского газа с месторождения «Шахдениз» в Турцию и Европу. Объем добычи 

составит 16 млрд.м
3
, из которых 6 млрд.м

3
 планируется поставлять в Турцию, а 10 млрд.м

3
 – 

в Европу. Для осуществления этого проекта требуется расширение имеющейся 

инфраструктуры и строительство новых цепей трубопроводов: увеличение пропускной 

способности газопровода Баку–Тбилиси–Эрзурум, строительство Трансанатолийского 

газопровода (TANAP) по территории Турции до границы с Грецией и строительство от ее 

границы Трансадриатического газопровода (TAP).   В данном проекте, как и практически во 

всех нефтегазовых проектах, осуществляемых Азербайджаном, основным стратегическим 

партнером Азербайджана является Турция. Этот факт подчеркивает немаловажность 

политического, экономического и стратегического партнерства Турции и Азербайджана и 

увеличивает роль этих стран на общеевропейском рынке. Усиление роли Турции и 

Азербайджана в данной сфере происходит также благодаря политике снижения зависимости 

стран Европейского региона от российского газа. Таким образом, в данной статье будет 

рассматриваться Южный Газовый Коридор, как альтернативный источник  энергии для 

Европейского региона, дана оценка стратегии стран, касающаяся данного проекта.   

Ключевые Слова: Южный Газовый Коридор, Энергетическая безопасность, Газ, Шахдениз, 

Стратегия, TANAP, TAP  

ВВЕДЕНИЕ 

В XI веке роль энергетического фактора в формировании внешней политики стран 

неизменно растет. В силу возрастающих потребностей в энергетических ресурсах на 

мировом рынке усиление или ослабление роли стран, обладающих этими энергоресурсами, 

напрямую зависит от правильного внешнеполитического и стратегического курса страны.  

Географическое положение и значительный ресурсный потенциал Азербайджана, позволяет 

ему играть немаловажную роль как поставщика энергоресурсов в региональном и 

субрегиональном масштабе. Во внешней политике Азербайджана энергетический фактор, 

основанный на «нефтяной стратегии»
1
, начатой в 1994-ом году подписанием «Контракта 

века», занимает одну из ведущих позиций. Целью данной нефтяной стратегии является 

                                                           
1 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi. PREZĠDENT KĠTABXANASI http://files.preslib.az/projects/republic/az/azr3_4.pdf 
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вовлечение в нефтегазовую промышленность иностранных инвестиций, использование 

современных технологий.  

Начиная с середины 2000-ых годов, наряду с нефтяным, газовый потенциал начинает играть 

важную роль в энергетической политике Азербайджана. Немаловажную роль в этой 

политике играет политическое, экономическое и стратегическое сотрудничество 

Азербайджана и Турции, без которого осуществление энергетических проектов было бы 

практически невозможно. 

ЮЖНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОРИДОР: СТРАТЕГИИ И ЦЕЛИ  

Проект Южный Газовый Коридор (рис.1) включает в себя освоение месторождения 

"Шахдениз-2" в Азербайджанском секторе Каспия, строительство Южнокавказского 

трубопровода через Грузию, Трансанатолийского газопровода через Турцию (TANAP) и 

Трансадриатического трубопровода (TAP). Эта система газопроводов общая длина которой 

составляет 3500 километров, обеспечит растущие потребности в наиболее дешевом и 

экологически чистом топливе Грузии, Турции и ряда государств юга Европы. 

27 декабря 2011-го года было подписано соглашение о создании Трансанатолийского 

газопровода (TANAP), который будет осуществлять транспортировку азербайджанского 

природного газа с месторождения Шахдениз II через Турцию в Европу. 

 

Рис.1 

Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 25 февраля 2014 года 

номер 287 «О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации 

газоконденсатного месторождения «Шахдениз» и другими проектами по созданию Южного 

газового коридора»
2
  Государственной Нефтяной Компанией Азербайджанской Республики 

(ГНКАР) было учреждено Закрытое Акционерное Общество «Южный Газовый Коридор» с 

уставным капиталом в 100 миллионов долларов США, где 51 процент акций принадлежит 

государственному имуществу, 49 процентов акций – ГНКАР. 

Участниками проекта Южного Газового Коридора являются семь стран – Азербайджан, 

Грузия, Турция, Греция, Болгария, Албания и Италия, и еще три балканские страны 

планируют присоединиться к проекту – Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория. 

                                                           
2 http://www.e-qanun.az/framework/27187  
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Проект Южного Газового Коридора получило политическую и экономическую поддержку со 

стороны США и Европейского Союза. 

Рассмотрим по отдельности позиции сторон, имеющих свои интересы к осуществлению 

проекта Южного Газового Коридора. Здесь можно выделить Европейский Союз, США, 

Турцию, Россию, Грузию, Иран, а также Туркменистан.    

Очевидно, что страны Европейского Союза напрямую заинтересованы в проекте Южного 

Газового Коридора. Заместитель Председателя Европейской Комиссии по вопросам 

Энергетического союза Марош Шефчович, отметил привлекательность данного проекта как 

для стран Восточной, так и для стран Центральной, Европы и Западных Балканских стран. 

Поэтому на 5-ом Саммите Восточного Партнерства в ноябре 2017-го года была принята 

Декларация
3
, в которой данный проект был оценен как стратегически важный. 

Как отмечал в своем выступлении вице-президент заместитель Председателя Европейской 

Комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович, Южный Газовый Коридор 

имеет очень важное значение для энергетической безопасности Европы, которое в будущем 

еще больше возрастет так , так как более половины потребляемой энергии Европа 

импортирует.
4
 Европа отдает предпочтение новым источникам, новым партнерам, новым 

транспортным путям и новым поставщикам, которые войдут в энергетическую систему 

Европы. Каждый член и партнер Европейского Союза заинтересован в выходах как минимум 

к трем различным источникам  энергии. 

Европейский Союз доверяет поставкам из Каспийского региона, в частности из 

Азербайджана. Поэтому Южный Газовый Коридор будет играть важную роль, поскольку это 

будет первый газовый трубопровод с новой территории, имеющий стратегическое значение. 

Начало поставки азербайджанского газа через трубопровод ТАР в Европу ожидается к 2020-

му году. 

Непосредстввенно выгоду от проекта TAP получают Греция, Болгария, Албания и Италия. 

Но больше всех в выигрыше, конечно, окажется Греция: из 880 километров общей 

протяженности газопровода 540 километров будут проходить именно по ее территории.  

Как отмечалось выше, США оказали политическую, экономическую поддержку проекту 

Южный Газовый Коридор. 

Во время официального запуска системы трубопроводов Президент Азербайджана Ильхам 

Алиев поблагодарил США за политическую, экономическую поддержку проекта Южный 

Газовый Коридор. По его словам, реализация проекта стала возможной благодаря 

широкому международному сотрудничеству. Он выразил признательность 

правительствам США, Великобритании, руководству Евросоюза и международных 

финансовых институтов за постоянную поддержку реализации коридора. 

Представитель Госдепартамента США Сандра Оуткерк принимая участие на церемонии 

запуска Южного Газового Коридора отметила, что реализация данного проекта способствует 

диверсификации энергопоставок в регионе. США поддерживают реализацию ЮГК, так как 

данный проект способствует установлению стабильности в регионе и диверсификации 

поставок энергоресурсов.  

Также при запуске строительства трубопровода ТАР в Греции участвовал специальный 

представитель Государственного Департамента США Амос Хохштей. Со стороны 

российских экспертов заинтересованность США В Южном Газовом Коридоре обьясняется 

                                                           
3 https://eeas.europa.eu/ru/eu-information-russian/36180/совместная-декларация-саммита-восточного-партнерства _ru 
4https://azertag.az/xeber/2018_ci_il_Cenub_Qaz_Dehlizi_layihesinin_tamamlanmasi_uchun_helledici_il olacaq-1138149 

http://новости-азербайджана.ru-an.info/%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%BC-%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2/
http://новости-азербайджана.ru-an.info/%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%BC-%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2/
https://eeas.europa.eu/ru/eu-information-russian/36180/
https://azertag.az/xeber/2018_ci_il_Cenub_Qaz_Dehlizi_layihesinin_tamamlanmasi_uchun_helledici_il%20olacaq
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как в проекте, который является конкурентным российским трубопроводам, пытаясь тем 

самым отвести Европейский Союз от вклада денег в строительство «Северного Потока-2». 

Несмотря на то, что осуществление проекта Южного Газового Коридора по мнению многих 

экспертов, проводится в противовес газовым трубопроводам, через которые поставляется 

российский газ в Европу и Турцию, нужно отметить, что азербайджанский газ хоть и 

является альтернативным источником энергии помимо российского «голубого топлива», 

политика и стратегия Азербайджана не направлена на столкновение интересов Росии и 

Азербайджана. Поставка газа по Южному Газовому Коридору в объеме значительно 

уступает поставкам российского газа. Позиция России по данному вопросу, как кажется, 

довольна однозначна. Россия не видит в поставке азербайджанского газа в Турцию и Европу 

противника. Доказательством этому может служит и договоренность, достигнутая в вопросе 

статуса Каспийского моря. Если Россия была бы противником Южного Газового Коридора, 

то практически одновременно с запуском данного проекта не были бы решены и вопросы 

статуса Каспия, так как в будущем также планируется подключить к Южному Газовому 

Коридору и туркменский газ, что было бы невозможно без решения данного вопроса. 

Отношения между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического партнерства. 

Сотрудничество в нефтегазовой сфере охватывает транспортировку азербайджанской нефти 

через территорию России, импорт Россией азербайджанского газа и сотрудничество 

нефтегазовых компаний двух стран.  

В условиях введенных в отношении России экономических санкций и оказываемого 

давления и в какой-то мере возможное столкновение Азербайджана с Россией и сделать его 

основным конкурентом в сфере поставок газа в Европу. Тем не менее Баку не допускает 

антироссийских заявлений, а сотрудничает с ней нефтегазовой сфере. 

Турция играет очень важную роль в осуществлении проекта Южного Газового Коридора, как 

основное связующее звено, являясь самым большим политическим, экономическим и 

стратегическим партнером Азербайджана. 

В первую очередь, притворение в жизнь данного проекта опирается на исторически 

сложившиеся двусторонние отношения между Азербайджаном и Турцией
5
, в основе которых 

лежит взаимное доверие и поддержка. 

Основным поставщиком природного газа в Турцию, как мы знаем, является Россия. Турция, 

имеющая выгодное геополитическое положение, связывающая Европу и Азию участвует во 

многих энергетически важных проектах. Расширение списка поставщиков газа дает 

возможность Турции приобрести статус центра торговли энергоресурсами, куда из России, 

Средней Азии и Ближнего Востока будет стекаться газ, который затем будет отправляться на 

европейский рынок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим стратегическую важность проекта 

Южного Газового Коридора, как альтернативного источника энергии для Турции и Европы. 

Этот проект явялется результатом правильно построенной политики Азербайджана, 

направленное на увеличение его роли на европейском рынке, как одного из поставщиков 

энергоресурсов.  

В настоящее время происходит преобразование энергетической карты региона, 

сопровождающееся перераспределением энергопотоков. Проект Южного Газового Коридора   

                                                           
5А.Гасанов ―Современные международные отношения и внешняя политика Азербайджана‖, Баку 2013, стр.740 
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реализуется в рамках широкого международного сотрудничества и будет способствовать 

дальнейшему укреплению взаимодействия между странами-участницами. 
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ÖZET 

Bu çalıĢma; bireyin, ailenin, toplumun sağlığını korumak ve geliĢtirmek, hastalık halinde 

iyileĢtirme amacına yönelik hizmetlerin; planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, 

değerlendirilmesinden sorumlu hemĢirelik eğitiminde ülkemizde lisans eğitimi veren hemĢirelik 

bölümlerinde okutulan biliĢim ve inovasyon derslerini belirlemek amacı ile yapıldı.  Yükseköğretim 

Kurumu‘nun ―HemĢirelik Lisans Eğitimi ÇalıĢtayı‖ raporuna göre 2018 yılında ülkemizde 

hemĢirelikte lisans düzeyinde eğitim sunan 124 kurum bulunmaktadır. AraĢtırmamızda bu eğitim 

kurumlarının 117 sine ulaĢılarak, bu kurumların hemĢirelik bölümlerinin müfredat ve ders 

programları incelenmiĢ ―biliĢim‖ ve ―inovasyon‖ ile ilgili dersler tespit edildi. HemĢirelik 

bölümünün internet ortamında 117 (33 Sağlık Yüksekokulu, 72 Sağlık Bilimleri Fakültesi, 12 

HemĢirelik Fakültesi)‘inin öğretim programına ulaĢıldı. AraĢtırmacılar tarafından oluĢturulan veri 

toplama formu ile veriler internet üzerinden toplandı. HemĢirelik bölümlerinde öğretim 

programlarına ulaĢılabilenlerin programlarında inovasyon ve biliĢim ile ilgili dersler; derslerin 

çeĢitliliği ve sınıfı incelendi. Veriler bir istatistik programında kodlanarak sayı, yüzde ve ki- kare 

analizleri ile değerlendirildi. HemĢirelik bölümlerinin web sayfalarından elde edilen bilgiler 

çalıĢmanın sınırlılığını oluĢturdu. HemĢirelik bölümlerinin sadece % 7.7 (n:9)‘sinde inovasyon ile 

ilgili ders bulunduğu ve % 92.3 (n:108)‘ünde bulunmadığı görüldü. Ġnovasyon ile ilgili derslerin % 

44.4 (n:4)‘ünün Sağlık Bilimleri Fakültelerinde ve  % 44.4 (n:4) ‗ünün Yüksekokullarda , % 11.1 

(n:1)‘inin ise HemĢirelik Fakültesine ve ilgili derslerin % 60.0 (n:6)‘ının üçüncü sınıfta bulunduğu 

görüldü. HemĢirelik bölümlerinin  % 58.1 (n:68)‘inde biliĢim ile ilgili ders bulunduğu görüldü. 

BiliĢim ile ilgili derslere bakıldığında ise biliĢim derslerinin % 58.8 (n:40)‘ inin Sağlık Bilimleri 

Fakültesinde, % 29.4 (n:20) ‗ünün Sağlık Yüksekokullarında ve  % 11.8 (n:8)‘inin HemĢirelik 

Fakültelerinde olduğu belirlendi. BiliĢim derslerinin % 58.7 (n:47)‘si birinci sınıfta, % 20 (n:16)‘si 

ikinci sınıfta, % 15 (n:12)‘i üçüncü sınıfta ve % 6.3 (n:5)‘ü dördüncü sınıfta olduğu görüldü. 

Ülkemizdeki hemĢirelik bölümlerinin yaklaĢık olarak onda birinde inovasyonla ilgili dersin olduğu 

saptandı. HemĢireliğin bilim ve teknoloji ile iç içe meslek olmasından dolayı günümünüz bakım 

teknolojilerini takip edebilmek adına hemĢirelik mesleğinin eğitiminde inovasyon ve biliĢim ilgili 

derslerin yer alması önerilir. 

Anahtar kelimeler: HemĢirelik BiliĢimi, Ġnovasyon, Yenilikçilik  

GĠRĠġ  

Uluslararası HemĢireler Konseyi‘nin (ICN) 2009 yılındaki teması ―Bakımın Kaliteli Olması ve 

Topluma Kaliteli Hizmet Sunulabilmesi için HemĢirelik Bakımında Ġnnovasyon‖  temasıyla 

sunulmuĢtur. HemĢirelik bakımında inovasyonu baĢlatabilmek ve sürdürebilmek için temel öğe;  

hemĢirelik eğitimi veren kurumların  ortak  bir  amaç geliĢtirmeleri ve hemĢirelik öğrencilerinin 

mesleki bilgi ve becerilerinin geliĢmesini destekleyen inovatif yaklaĢımın hemĢirelik ders 

programlarına entegrasyonu  olmalıdır (1). Florence Nightingale, 1800'lü yıllarda, modern 

hemĢireliğin baĢlangıcı olarak kabul ediliyor, ―daha yaĢanabilir bir dünya; bize verilmeyecek, bu 

yüzden bu dünyayı yaratmaya çalıĢmalıyız‖ derken değiĢimin gerekliliğine iĢaret etmektedir (2). 
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DeğiĢimle birlikte uygulanan yöntemlerde ve tekniklerde değiĢiklikler yapmak, sunulan 

hizmetlerde/ürünlerde yenilik yaratma yollarını keĢfetmek, bilgiyi ekonomik ve toplumsal yarara 

dönüĢtürmek de inovasyonun bir parçasıdır (3). Bu bağlamda inovasyon, hemĢirelik bakımında 

kalitenin geliĢtirilmesi ve sürdürülmesinde önemli bir unsurdur. HemĢirelerin bu bakıĢ açısı ile 

hizmet sunabilmeleri için inovatif düĢünce stratejilerini ve inovatif yaklaĢımların hemĢirelik 

eğitimine entegre verilmesi gerekmektedir.  

Türk Dil Kurumu ‘na göre inovasyon, ―yenileĢim‖ olarak tanımlanmaktadır (4).  Ġnovasyon süreci, 

bir fikri pazarlanabilir bir ürün/ hizmete, yeni bir yöntem ya da yeni bir toplumsal hizmete 

dönüĢtürmektir. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunumunda yenilikçi ürün ve hizmetlere iliĢkin 

önemli fırsatlar bulunmaktadır. Ġnovasyon sürecinin sağlığa entegre edilmesi ile birlikte ileri düzey 

tedavi yöntemleri, uzaktan izleme imkanı sağlayan biliĢim teknolojileri, geliĢmiĢ mobil cihazlar 

aracılığıyla bakım hizmeti sunma ve daha birçok bakım ve izlem hizmetlerinin ön plana çıkacağı 

düĢünülmektedir (5). Bu bağlamda yenilik ve yenilenme çalıĢmaları hemĢirelik eğitimine oldukça 

önemli bir yer tutmaktadır.  

Yapılan bir çalıĢmada hem hemĢireler hem de öğrenci hemĢireler yeniliğe karĢı sorgulayıcı olarak 

bakmaktadır (6).  Ayrıca Bodur (2018) yaptığı çalıĢma sonuçlarında; hemĢirelik öğrencilerinin 

yeniliklere karĢı sorgulayıcı oldukları, yenilikçiliğe iliĢkin yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları 

ve çok azının kendine ait inovatif ürün geliĢtirme fikri olduğu bildirmektedir (7). 

BiliĢim sistemleri; bilginin toplanmasını, saklanmasını, iĢlenmesini ve gerektiğinde aktarılmasını ya 

da bilgiye eriĢilmesini sağlayan sistemlerdir. BiliĢim sistemlerinin sağlık bakım kalitesini 

geliĢtirmede önemli yere sahiptir. DanıĢan bireyin sağlık sorunlarının tanılanmasında, bakım ve 

tedavisinin planlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (8). 

GeliĢmiĢ ülkelerde hemĢirelik biliĢim eğitimi lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi olarak 

yürütülürken ülkemizde lisans eğitimi içinde bazı sınırlılıklar ile yer almaktadır (9).  

Ülkemizde hemĢirelik alanında sınırlı inovatif çalıĢmanın olması, hemĢirelikte inovasyon 

eğitimlerinin geliĢtirilmeye ve yaygınlaĢtırılmaya gereksinimi olduğunu göstermektedir (3). BiliĢim 

ve inovasyon derslerinin hemĢirelik eğitiminde yer verilmesinin yerli ve milli kaynak kullanımını 

arttıracağı, günümüz teknolojik geliĢmelerinin bakıma yansımalarıyla bakım kalitesinin artacağı 

düĢünülmektedir. 

AMAÇ 

Son yıllarda dünyada çok hızlı bir değiĢimin olduğu, gerçekleĢtirilen yeniliklerin hem toplumsal 

alanlarda hem de eğitim alanında etkisini gösterdiği görülmektedir. Bu bağlamda; çalıĢmanın amacı 

ülkemizdeki hemĢirelik bölümü öğrencilerinin öğretim programlarında biliĢim ve inovasyon ile 

ilgili dersler ve çeĢitliliğini incelemektir. 

YÖNTEM 

           Bu çalıĢma 2018 Kasım ayında toplanan veriler ıĢığında tanımlayıcı tipte gerçekleĢtirildi 

Yükseköğretim Kurumunun Ocak 2018‘de yayınladığı ―HemĢirelik Lisans Eğitimi ÇalıĢtayı‖ 

raporuna göre ülkemizde YÖK‘ ün mevcut 124 hemĢirelik bölümünün olduğu görüldü. HemĢirelik 

bölümlerinin % 94.35 (n:117)‘inin öğretim programına web sayfaları aracılığıyla ulaĢıldı. 

AraĢtırmacılar tarafından oluĢturulan veri toplama formu ile veriler internet üzerinden toplandı. 

HemĢirelik bölümlerinde öğretim programlarına ulaĢılabilenlerin programlarında inovasyon ve 

biliĢim ile ilgili dersler; derslerin çeĢitliliği ve sınıfı incelendi. Veriler bir istatistik programında 

kodlanarak sayı, yüzde ve ki- kare analizleri ile değerlendirildi. Verilerin hemĢirelik bölümlerinin 

web sayfalarından elde edilmesi çalıĢmanın sınırlı boyutunu oluĢturdu. 
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BULGULAR VE TARTIġMA 

ÇalıĢma kapsamındaki hemĢirelik bölümü lisans programlarının % 61.5 (n:72)‗ünün Sağlık 

Bilimleri Fakültesi,  % 28.2 (n:33)‘sinin Sağlık Yüksekokulu ve % 10.3 (12)‘ünün HemĢirelik 

Fakültesi olduğu görüldü (Tablo 1).  

Tablo 1.Hemşirelik bölümlerinin yüksekokul/fakülte olma durumuna göre dağılımı 

Yüksekokul/  Fakülte  Sayı 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Sağlık Yüksekokulu 33 28.2 

Sağlık Bilimleri Fakültesi  72 61.5 

HemĢirelik Fakültesi  12 10.3 

Toplam 117 100 

 

Tablo 2.Hemşirelik bölümlerinin inovasyon ile ilgili ders alma durumu(n: 117) 

 

Yüksekokul ve 

Fakülte 

Ġnovasyon Dersi  

 

İstatistiksel 

Analiz 

Var Yok 

Sayı 

(n) 

Yüzd

e 

(%) 

Sayı 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Sağlık Yüksekokulu 1 11.1 32 7.4  

X
2
: 12.584 

p:.002 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

4 44.4 68 63.0 

HemĢirelik Fakültesi 4 44.4 8 39.6 

Toplam  9 100 108 100  

 

Tablo 2 incelendiğinde hemĢirelik bölümlerinin sadece % 7.7 (n:9)‘sinde inovasyon ile ilgili ders 

bulunduğu ve % 92.3 (n:108)‘ünde bulunmadığı görüldü. Az sayıdaki inovasyon dersinin bir Sağlık 

Yüksekokulu dıĢında fakültelerde yer aldığı bunun da istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) olduğu 

ve fakültelerde yüksekokullardan daha fazla inovasyon dersi olduğu saptandı. 
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Grafik 1. Hemşirelik bölümlerinde yüksekokul/ fakültelerde alınan inovasyon derslerinin 

çeşitliliği* 

 

*Bir bölümde birden fazla ders bulunmaktadır. 

Grafik 1‘de belirtildiği gibi hemĢirelik bölümlerinde inovasyon dersleri; inovasyon/yenilikçilik, 

hemĢirelikte inovasyon süreci, hemĢirelikte inovasyon, yenilikçilik yönetimi, hemĢirelikte inovatif 

yaklaĢımlar vb. çeĢitlilikte bulundu. Ġnovasyon derslerinin %88.8 (n:8)‘inin seçmeli ders olduğu; 

ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda bulunduğu, birinci sınıfta inovasyon dersi olmadığı görüldü.  

Ġnovasyonda amaç uygulanan yöntemlerde ve tekniklerde değiĢiklikler yapmak, sunulan ürünlerde 

farklı teknolojilerden yararlanmak, ürün ve yenilik yaratma yollarını keĢfetmek, bilgiyi ekonomik 

ve toplumsal yarara dönüĢtürmek de inovasyonun kapsamına girmektedir (10)   

Sağlık bakımı hizmetlerinin maliyetlerinde yaĢanan artıĢ, sağlık kurumlarının etkili, ekonomik ve 

hasta merkezli bakımın geliĢtirilmesine yönelik inovasyon uygulamalarını beraberinde getirmiĢtir 

(11). Hızla geliĢen bilgi ve teknoloji çağında değiĢime uyum sağlayabilmek, küçülen dünyada 

küresel rekabete ayak uydurabilmek için hemĢire ve yönetici hemĢirelerin kendilerini sürekli olarak 

yenilemesi ve inovasyonu bir davranıĢ durumuna getirmesi zorunlu duruma gelmiĢtir (12–14). Bu 

nedenle hemĢirelik bölümlerinde, hemĢireliğe özgü yetkinliklerini kazanım süreci ile birlikte 

özellikle son sınıflarda inovasyon/ yenilikçilik derslerinin hem mesleksel açıdan hem de ülke 

ekonomisi açısından önemli katkılar sağlayabileceği düĢünülmektedir.  

Tablo 3. Hemşirelik bölümlerinin bilişim ile ilgili ders alma durumu(n:117) 

 

Yüksekokul ve Fakülte 

BiliĢim dersi   

 

İstatistiksel 

Analiz 

Var Yok 

Sayı 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Sayı 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Sağlık Yüksekokulu 20 29.4 13 26.5  

X
2
: .638 

p:.727 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 40 58.8 32 65.3 

HemĢirelik Fakültesi 8 11.8 4 8.2 

Toplam  68 100 30 100  

Tablo 3 incelendiğinde, hemĢirelik bölümlerinin  % 58.1 (n:68)‘sinde biliĢim ile ilgili ders bulunduğu 

görüldü. BiliĢim ile ilgili alınan tüm derslerin % 58.8 (n:40)‘ünün Sağlık Bilimleri Fakültesinde, % 

29.4 (n:20) ‗sinin Yüksekokullarda ve  % 11.8 (n:8)‘ünün ise HemĢirelik Fakültelerinde olduğu 

görüldü. Yüksekokul ve Fakülteler arasında biliĢim dersi alma durumunda istatistiksel anlamlı bir 

fark bulunmadı (p>0.05). 
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HemĢirelik bölümlerinde biliĢim dersleri;  temel bilgisayar teknolojisi/temel bilgisayar kullanımı ve 

teknolojileri, temel bilgi teknolojileri/ ve kullanımı, biliĢim teknolojisi/biliĢim teknolojisine giriĢ, 

hemĢirelik biliĢimi/hemĢirelik biliĢimi ve sağlık bakım teknolojileri, temel bilgisayar teknolojisi/temel 

bilgisayar kullanımı ve teknolojileri, ileri bilgisayar teknikleri, güvenli internet kullanımı ve sosyal 

medya, sağlık biliĢimi vb. çeĢitlilikte; % 69.1( 47)‘inin zorunlu, % 17.9 (21)‘ unun seçmeli olduğu 

görüldü. 

Grafik 2. Hemşirelik bölümlerinde yüksekokul/ fakültelerde alınan bilişim derslerinin çeşitliliği* 

 

*Bir bölümde birden fazla ders bulunmaktadır. 

BiliĢim derslerinin % 58.7 (n:47)‘si birinci sınıfta, % 20 (n:16)‘si ikinci sınıfta, % 15 (n:12)‘i üçüncü 

sınıfta ve % 6.3 (n:5)‘ü dördüncü sınıfta olduğu görüldü. 

Son yıllardaki hızlı teknolojik geliĢmeler hasta bakımında da sayısız geliĢmeyi beraberinde 

getirmiĢtir. Sağlık alanı da bu geliĢmelere hızla adapte olmuĢ ve hasta bakım ve yönetiminde bilgi 

iletiĢim sistemlerini kullanmıĢtır (15).  Ġlk olarak hastane bilgi sistemleri hasta fatura iĢlemlerinde 

ve hastane yönetiminde kullanılmıĢtır, bununla birlikte yazılım aĢamalı olarak hasta bakım ve 

yönetiminin neredeyse bütün yönlerini içerecek Ģekilde adapte edilmiĢtir. Tüm bu uygulamalara 

―sağlık biliĢimi‖ denilmektedir. Dünya çapında sağlık biliĢim uygulamaları, tıp alanı, hastane/ 

sağlık bakım uygulamaları ve ülkelere göre çeĢitlilik göstermektedir(16)  

HemĢirelerin kaliteli bir bakım vermesini sağlamak, iĢ yükünü azaltmak, kayıtların güvenirliğini 

artırmak, kiĢisel ve mesleki geliĢim için bir veri tabanı oluĢturabilmek amacıyla bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinin sağlıkta kullanımı önemlidir (3).  

Son yıllarda biliĢim sistemlerinin kullanımı hemĢirelik uygulamalarını da kolaylaĢtırmıĢtır. 

HemĢirelik biliĢimi; bilim ve uygulamalarını, dünya genelinde insanların, toplumun ve ailelerin 

sağlığını geliĢtirmek için bilgilerin, yönetimin ve iletiĢim teknolojilerini hemĢireliğe 

entegrasyonudur (15). American HemĢireler Birliği (ANA) 1994 yılında yaptığı hemĢirelik biliĢimi 

tanımında; ―hasta bakımı ve hemĢirelik uygulamalarını destekleyerek araçların, uygulamaların, 

aĢamaların ve planların değerlendirilmesinde ve geliĢtirilmesine verilerin yönetimi ile yardım eder‖ 

ifadelerine yer vermiĢtir (17). 

Graves ve Corcoran ise hemĢirelik biliĢimini, hemĢirelik bakımını sağlamak ve hemĢirelik 

uygulamalarını desteklemek için hemĢirelik verisini, bilgisinin ve hemĢirelikle ilgili güncel 
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durumların iĢlenmesinde ve yönetilmesinde yardımcı olmak amacıyla bilgisayar, bilgi biliminin ve 

hemĢirelik biliminin birleĢtirilmesi Ģeklinde ifade etmiĢtir.  

HemĢirelikte biliĢim sistemlerinin verimli kullanımı ile bireyselleĢmiĢ hemĢirelik bakımı verme, 

verilere hızla ulaĢma, bakım gereksinimlerini belirleyerek uygun bakım verme, sonuçların 

izlenmesi, tanı ve tedavide olabilecek eksiklik ve yanlıĢlıkların giderilmesi ve önlenebilmesi 

mümkün olmaktadır (8). 

Bu nedenle hemĢirelik bölümlerinde temel bilgi teknolojisi ya da bilgisayar kullanımı derslerinin 

yanında hemĢirelikte biliĢim sistemlerini içeren derslerin de eklenmesi hasta bakım kalitesini 

arttıracağı düĢünülmektedir. 

SONUÇ 

HemĢirelik bölümlerinin % 7.7 (n:9)‘sinde inovasyon ile ilgili ders bulunduğu, inovasyon ile ilgili 

derslerin çoğunun hemĢirelik fakültelerinin eğitim programlarında yer aldığı ve derslerin daha çok 

üçüncü sınıfta bulunduğu ve birinci sınıf düzeyinde inovasyon derslerinin olmadığı görüldü.   

HemĢirelik bölümlerinin yarısından fazlasında biliĢim ile ilgili ders bulunduğu görüldü. BiliĢim ile 

ilgili derslere bakıldığında ise derslerin daha çok Sağlık Bilimleri Fakültesinde ve çoğunun birinci 

sınıfta olduğu görüldü. HemĢirelik bölümlerinin  % 74.4 (n:87)‘sinde biliĢim ile ilgili ders bulunduğu 

görüldü. BiliĢim ile ilgili derslerinin % 40.2‘ sinin birinci sınıfta yer aldığı ve çoğunun bilgisayar ve 

teknolojileri ile iliĢkili olduğu tespit edildi.  

ÇalıĢma sonuçlarına göre; 

 Ders programlarında inovasyon ve hemĢirelik biliĢimi derslerinin yer alması,  öğrencilerin 

bu derslere katılımının desteklenmesi,  

 Bilgisayar ve biliĢim derslerinin ayrı ders kapsamında iĢlenmesinin yanında biliĢim ders 

içeriğinin; insan-bilgisayar etkileĢimi, hemĢirelikte kullanılan klinik destek sistemleri, hemĢirelik 

biliĢimi, elektronik sağlık kayıtları, sağlık verilerinin güvenliği ve etiği, telefon ve internet 

uygulamaları, hasta eğitimi ve taburculukta bilgi teknolojileri, hemĢirelik biliĢiminin geleceği 

kapsamında olması, 

 Ġnovasyon ders içeriğinin; inovatif fikir oluĢturma, faydalı model, patent süreci, patentli 

ürünü hayata geçirme ve ürün tanıtımı kapsamında uygulamalı olarak öğretiminin 

gerçekleĢtirilmesi, 

 Bilgisayar ve biliĢim derslerinin eğitim programlarında birbirinden ayrı olarak ele 

alınmalısı; bilgisayar dersleri birinci ve ikinci sınıflarda,  biliĢim derslerinin üçüncü ve dördüncü 

sınıflarda yer alması,  

 HemĢirelik alanında buluĢ, yenilik, yaratıcılık; yeni ve faydalı fikirlerin yaratılması ve 

uygulanması için belli bir bilgi birikiminin oluĢması gerekeceğinden derslerinin üçüncü ve 

dördüncü sınıflarda yer alması; 

 BiliĢim ve inovasyon derslerinin lisans öğretiminin yanında lisansüstü düzeyde de öğretim 

programlarında olması önerilir.  
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ÖZET 

Bu araĢtırma, hemĢirelik öğrencilerinin yenilikçilik (inovasyon) profillerini incelemek ve bireysel 

yenilikçilik düzeyleri ile akademik baĢarı arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacı ile gerçekleĢtirildi. 

Kesitsel ve tanımlayıcı tipte gerçekleĢtirilen araĢtırmanın evreni, bir hemĢirelik bölümüne kayıtlı 

661 öğrenci oluĢturdu. Örneklem, oransız küme örnekleme yöntemi ile belirlendi ve çalıĢmaya 

katılmayı kabul eden ve eksiksiz bilgi veren 510 (tüm öğrencilerin %77.1‘i) araĢtırma kapsamına 

alındı. Veriler, araĢtırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan ―Bilgi Formu‖ ve 

―Bireysel Yenilikçilik Ölçeği‖ kullanılarak toplandı. Veriler bir istatistik programında frekans-

yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon analizi, t test ve ANOVA testleri kullanılarak 

analiz edildi. Öğrencilerin yaĢ ortalaması 20.7±1,6 olup, %81,0‘i kadın, %55.3‘ü Anadolu Lisesi 

mezunu olduğu görüldü. Öğrencilerin %.94,9‘u daha önce herhangi bir seminer ve konferansa 

katıldığı fakat  %85.9‘u yenilikçilik/inovasyon ile ilgili seminer ve konferanslara katılmadığı ve 

%96.7‘si yenilikçilik ile ilgili ders almadığını bildirildi. Öğrencilerin %25.9‘u sosyal medyada 

yenilikçilik ile ilgili hesapları takip ettiğini, %30.6‘sı günlük hayata yönelik, %23.3‘ü hemĢirelik 

uygulamalarına yönelik yenilikçi bir fikri olduğunu belirtti. AraĢtırmada öğrencilerin bireysel 

yenilikçilik toplam ölçek puan ortalaması 64.3±8.6 olarak; yenilikçilik düzeylerinin düĢük olduğu 

görüldü. Bireysel yenilikçilik ölçek puan ortalamaları sınıflar arası karĢılaĢtırıldığında, gruplar arası 

istatistiksel anlamlı farkın olduğu (p≤.001); dördüncü (65.9±8.5) ve üçüncü sınıf (65.9±9.9) 

öğrencilerinin ölçek puan ortalamalarının; ikinci sınıf (63.2±7.2) ve birinci sınıf (62.5±8.0) 

öğrencilerinin ölçek puan ortalamalarından daha yüksek olduğu görüldü. AraĢtırmada öğrencilerin 

yenilikçilik düzeyleri ile akademik ortalamaları arasında istatistiksel anlamlı bir iliĢki belirlenmedi 

(p≥0.05). Sonuçlar, hemĢirelik öğrencilerinin aldıkları ölçek puanlarına göre düĢük düzeyde 

yenilikçi olduklarını, yeniliklere karĢı sorgulayıcı, yenilikçiliğe iliĢkin yeterli bilgi düzeyine sahip 

olmadıklarını gösterdi. Yenilikçilik ile ilgili düzeylerinin düĢük olmasına rağmen yaklaĢık dörtte 

birinin günlük hayata ya da hemĢirelik uygulamalarına yönelik yenilikçi bir fikrinin olduğu görüldü. 

Bu nedenle yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak derslerin öğretim programlarında 

yer alması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bireysel Yenilikçilik, HemĢirelik, Ġnovasyon  

GĠRĠġ  

Yenilik inovasyonun önemli bir parçasıdır ama tam olarak aynı anlamda değildir. Topluma ve 

bireye yarar sağladıktan ya da benimsendikten sonra yenilikler artık inovasyon 

olarak değerlendirilir(1).  Dünya, son yıllarda hızlı bir değiĢim geçirmekte ve hemĢirelik bakımı 

da bu değiĢimden etkilenmektedir.  Bu değiĢime uyum sağlayabilmek, devamlılığı 

sürdürebilmek için yeniliklere açık olmak, analiz edebilmek,  entegre ederek uygulamak, 

üretebilmek, ürettiklerini topluma faydalı hale getirerek sunmak ile mümkündür.  Yeni ve 

yaratıcı bir Ģeyin parçası olmak ve yeni bir Ģey yapmak öncelikle öğrenmeye isteklilikten 

doğar ve heyecan verir (2). Ġnovasyonda, sürecinde baĢarıyı elde edebilmek için öncü olan 

bireylerin yeniliklere ilgi duyan diğer insanları bir araya getirmesi için destek olunmalıdır Bu 
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bağlamda Uluslararası HemĢirelik Konseyi (International Council of Nurses- ICN) ve 

Avustralya Sağlık ÇalıĢanları Emeklilik Kurumu (Health Employees Superannuation Trust 

Australia-HESTA) gibi kuruluĢlar hemĢirelikte inovasyon ve hemĢirelikte yenilikçilik ödüllerinin 

her yıl verilmesini kararlaĢmıĢlardır (3). HemĢireleri mesleki ve kiĢisel olarak geliĢmelerine 

katkıda sağlamanın yolu; yaratıcı fikirlerine değer vermek ve proje üretmeleri, yönetmeleri ve 

inovatif giriĢimlerde bulunmalarına destek olmaktan geçmektedir(1).  

Günümüzde teknoloji ve bilime karĢı bakıĢ açısı değiĢmekte ve hızlı bir dönüĢüm 

gerçekleĢmektedir.  Sağlık bakım hizmetlerindeki değiĢimler sağlık profesyonellerinin eğitim 

süreçlerini etkilemektedir. GeliĢimin, değiĢimin, farklılaĢmanın ve yaratıcılığın temel unsuru ve en 

etkili yolun yenilikçilik olduğu kabul edilmektedir. Yenilikçilik (inovasyon), ekonomik ve 

toplumsal fayda sağlayacak teknolojik ve bilimsel çalıĢmalarla bir yenilik ve buluĢ yaratma süreci 

olarak ifade edilmektedir (4). Ulusal HemĢireler Birliği (National League for Nursing-NLN) 

2003‘te ―HemĢirelik Eğitiminde Yenilikçilik (Ġnovasyon): Reforma Çağrı‖ baĢlıklı bir rapor 

yayınlamıĢtır (5). Ġnovasyon/yenilikçilik hemĢirelik bakım uygulamalarının ve hemĢirelik 

eğitiminin kaçınılmaz bir sonucudur. 

AMAÇ 

Bu araĢtırma, hemĢirelik öğrencilerinin yenilikçilik (inovasyon) profillerini incelemek ve bireysel 

yenilikçilik düzeyleri ile akademik baĢarı arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacı ile gerçekleĢtirildi. 

YÖNTEM 

AraĢtırma, Mart 2018 ile Haziran 2018 tarihleri arasında yürütüldü. AraĢtırma 

bir üniversitede hemĢirelik bölümüne kayıtlı 661 öğrenci çalıĢmanın evrenini oluĢturdu. ÇalıĢmaya 

katılmaya gönüllü olan 535 öğrenciden veri toplama formuna tam bilgi veren 510 öğrenci 

çalıĢmanın örneklem grubunu oluĢturdu. AraĢtırmacılar tarafından oluĢturulan veri toplama formu 

iki bölümdü.. Ġlk bölümde sosyo-demografik özellikler, hayata ve mesleğine dair yenilik fikri olup 

olmadığı açık uçlu soru olarak yer alırken; ikinci bölümde ise 1977 yılında H. Thomas Hurt, 

Katherine Joseph ve Chester. D. Cook tarafından geliĢtirilmiĢ ve 2014 yılında Sarıoğlu tarafından 

geçerlik ve güvenirliği yapılmıĢ ―Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ)‖ ölçeği kullanıldı BYÖ, 18 

madde ve 3 alt boyut (fikir önderliği, değiĢime direnç,risk alma)  içeren likert tipi  (kesinlikle 

katılmıyorum: 1, katılmıyorum: 2, kararsızım: 3, katılıyorum: 4, kesinlikle katılıyorum: 5)  bir 

ölçektir. Ölçeğin fikir önderliği, değiĢime direnç ve risk alma alt boyutları yer almaktadır.  Ölçeğin 

11 maddesi pozitif iken 7 maddesi negatiftir. Ölçek puanlamasında negatif maddeler ters 

puanlanmaktadır. Ölçek alt boyut ve toplam puan değerleri her maddeden alınan puanların 

toplanmasıyla elde edilmektedir. Ölçekten toplam olarak en az 18 en fazla 90 puan alınmaktadır. Bu 

yöntemine göre 82 puan ve üstü yenilikçiler, 75-82 arası öncüler, 66-74 arası sorgulayıcılar, 58-65 

kuĢkucular, 57 ve altı gelenekçiler olarak sınıflandırılmaktadır.  

BULGULAR ve TARTIġMA 

AraĢtırmanın bu bölümü, hemĢirelik öğrencilerinin bazı tanıtıcı özellikleri,  hemĢirelik 

öğrencilerinin mesleğe iliĢkin özellikleri, BYÖ puanlarının test sonuçları ve öğrencilerin mesleki ve 

hayata dair inovasyon/yenilikçilik iliĢkin görüĢleri incelendi. 

Tablo 1. HemĢirelik öğrencilerine iliĢkin bazı tanıtıcı özellikler (n:510) 

 

Tanıtıcı özellikler 

Sayı 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Cinsiyet   

Kadın 413 81.0 

Erkek 97 19.0 

Sınıflar   

1.Sınıf 138 27.1 
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2.Sınıf 139 27.3 

3.Sınıf 136 26.7 

4.Sınıf 97 19.0 

Mezun olunan lise   

Anadolu Lisesi 282 55.3 

Sağlık Meslek Lisesi 94 18.4 

Lise 83 16.3 

Diğer 51 10.0 

En uzun süre yaĢadığı yer   

Köy 65 12.7 

Ġlçe 141 27.6 

ġehir 155 30.4 

BüyükĢehir 149 29.2 

Gelir düzeyi    

Gelir giderden az 70 13.7 

Gelir gidere eĢit 366 71.8 

Gelir giderden fazla 74 14.5 

Toplam  510 100 

ÇalıĢmaya katılan hemĢirelik bölüm öğrencilerinin yaĢ ortalaması 20.7±1,6 olup, % 81,0‘i kadın, 

%55.3‘ü Anadolu lisesi mezunudur. Öğrencilerin en uzun yaĢadığı bölgeler sırasıyla % 30.4 

(n:155)ile Ģehirler ve % 29.2 (n:149)ile büyükĢehirler olup, %71.8 (n:366)‘i gelir düzeyi orta 

seviyede olduğu görüldü.  

Tablo 2. Hemşirelik Öğrencilerin Mesleğe İlişkin Özellikleri (n:510) 

 
1 sınıf 2.sınıf 3. sınıf 4.sınıf Toplam 

İstatistiksel 
analiz* 

Hemşirelik kuruluşuna 
üyeliği 

n % n % n % n % n % 

X
2
: 29.076 

p: 0.001 
Var   1 0.2 7 1.4 21 4.1 3 0.6 32 6.3 

Yok  137 26.
9 

132 25.
9 

115 22.
5 

94 18.
4 

478 93.
7 

Eğitim hayatı boyunca seminer/konferansa katılma durumu 

Evet  130 25.
5 

128 25.
1 

132 25.
9 

94 18.
4 

484 94.
9 

X
2
: 4.531 

p: 0.210 

Hayır  8 1.6 11 2.2 4 0.8 2 0.6 26 5.1 

Yenilikçilik/inovasyon seminer/konferansa katılma durumu 

Evet  11 2.2 22 4.3 19 3.7 20 3.9 72 14.
1 

X
2
: 8.019 

p: 0.040 

Hayır  127 24.
9 

117 22.
9 

117 22.
9 

77 15.
1 

438 85.
9 

Yenilikçilik/inovasyon ile ilgili ders alam durumu  

Evet   2 0.4 3 0.6 1 0.2 11 2.2 17 3.3 X
2
: 24.264 

p: 0.001 Hayır  136 26.
7 

136 26.
7 

135 26.
5 

86 16.
9 

493 96.
7 

Girişimcilik ile ilgili ders/ seminer/konferansa katılma durumu 

Evet   20 3.9 26 5.1 33 6.5 33 6.5 112 22.
0 

X
2
: 24.264 

p: 0.001 
Hayır  118 23.

1 
113 22.

2 
103 20.

2 
64 12.

5 
398 78.

0 

Sosyal medyada yeniklere / fütüristlere yönelik hesapları takip etme durumu  

Evet  36 7.1 29 5.7 42 8.2 25 4.9 132 25.
9 

X
2
: 3.601 

p: 0.305 

Hayır  102 20.
0 

110 21.
6 

94 18.
4 

72 14.
1 

378 74.
1 

Hayata yönelik bir yenilik/inovasyon fikri olma durumu  

Evet  43 8.4 39 7.6 44 8.6 31 6.1 157 30. X
2
: .714 
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*Anlamlılık düzeyi: p ≤0.05 

Öğlencilerin %93.7 (n:478)‘sinin herhangi bir hemĢirelik kuruluĢuna üye olmadığı, üye olan 

öğrencilerin 90.6 (n:29)‘sının HemĢirelik Öğrenci HemĢireler Derneği (ÖHDER)‘ne ve  %9.4 

(n:3)‘ünün ise Türk HemĢireler Derneği (THD)‘ne üye olduğu görüldü.  Herhangi bir hemĢirelik 

kuruluĢuna üye olma durumu sınıflar arası karĢılaĢtırıldığında aralarında istatistiksel anlamlı bir 

farkın olduğu (p≤0.05); öğrencilerin % 15.4 (n:21) ile en çok üçüncü sınıfta dernek üyeliğinin 

bulunduğu görüldü. Eğitim hayatı boyunca öğrencilerin % 94.9 (n:484)‘unun seminer ya da 

konferansa katıldığı konferansa bunların % 14.1 (n:72)‘inin 

yenilikçilik/inovasyon,%22.0(n:112)‘sinin giriĢimcilikle ilgili olduğu belirlendi. Öğrencilerin 

yenilikçilik/inovasyon ile ilgili konferansa/seminere en çok % 15.8 (n:22) oranı ile ikinci ve % 20.6 

(n:20) onanı ile dördüncü sınıfta katıldığı; giriĢimcilikle ilgili konferansa/seminere ise en çok % 6.5 

(n:33) ile üçüncü ve dördüncü sınıfta katıldığı ve sınıflar arası farkın istatistiksel olarak iki durumda 

da anlamlı olduğu görüldü (p≤0.05). Öğrencilerin sadece % 3.3 (17)‘ünün yenilikçilik/inovasyon ile 

ilgili ders aldığı, bu derslerin % 2.2 (n:11)‘sinin dördüncü sınıfta alındığı görüldü. Tüm öğrencilerin 

% 30.8 (157)‘ sinin hayata yönelik ve % 23.3 (119)‘ünün hemĢireliğe yönelik bir yenilik/inovasyon 

fikri olduğu görüldü. Hayata yönelik yenilik/inovasyon fikri olduğunu belirten öğrencilerin % 97.4 

(n:153)‘ ü fikri ile ilgili bilgi vermek istemediğini, hemĢireliğe yönelik fikri olan öğrencilerin ise % 

92.4 (n: 110)‘ü fikri ile ilgili bilgi vermek istemediğini belirtti. Ayrıca hayata ya da hemĢireliğe 

yönelik yenilik/inovasyon fikri olan öğrenciler sınıflar arası karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farkın olmadığı görüldü(p≥0.05).  

Öğrencilerin hayata yönelik yenilikçilik/inovasyon ile ilgili fikirleri içinde ; ―rutin iĢlerde yer alan 

ve ilaç uygulama ve takip için materyal geliĢtirmek‖ gibi tanımlar yaptıkları görüldü. HemĢireliğe 

yönelik yenilikçilik/inovasyon ile ilgili ise; hemĢirelerin hangi bölümde çalıĢacağının sınavla 

belirlenmesi‖, ―yoğun bakım ve yaĢlı bakımında hijyen gereksinimlerini karĢılamayı kolaylaĢtırmak 

için bakım aleti tasarlamak‖, ― damar yolu açarken damarı bulmak için etiket tasarımı‖, ―damar 

yolu yönetimine ait  araç geliĢtirmek ‖ gibi fikirleri olduğu saptandı.      

ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin akademik not ortalamalarının 2.45±.46 olduğu ve sınıflar arası 

anlamlı fark olmadığı görüldü (p≥0.05). 

Tablo 3. Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ve Ölçek Alt Boyutlarına Göre Puan 

Ortalamaları 

Boyutlar n Ort. Sd 

Fikir önderliği 510 24.4 4.9 

Değişime direnç  510 23.7 5.4 

Risk alma  510 16.1 2.4 

Toplam 510 64.1 8.0 

8 p: 0.868 
Hayır  95 18.

6 
100 19.

6 
92 18.

0 
66 12.

9 
353 69.

2 

Hemşireliğe yönelik bir yenilik/inovasyon fikri olma durumu 

Evet  26 5.1 33 6.5 32 6.3 28 5.5 119 23.
3 

X
2
: 3.233 

p: 0.357 

Hayır  112 22.
0 

106 20.
8 

104 20.
4 

69 13.
5 

391 76.
7 

Toplam 510 100  

 X±ss X±ss X±ss X±ss X±ss F: .706 
p: 0.549 

Akademik not ortalaması 2.41±.54 2.46±.47 2.48±.41 2.48±.41 2.45±.46 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1560 

Öğrencilerin BYÖ toplam puan ortalaması 64±8.6 olup ölçek değerlendirmesine göre ―düĢük 

düzeyde yenilikçi‖ oldukları, öğrencilerin ―kuĢgucular‖ gurubunda yer aldığı ve yeniliklere karĢı 

sorgulayıcı oldukları görülmektedir.  

Tablo 4. Bazı değişkinler ile BYÖ puan ortalamalarının karşılaştırılması 

DeğiĢkenler  n Ort.± sd Ġstatistiksel 

analiz 

Cinsiyet    

Kadın  413 64.2±7.8 t: -1.979 

p:0.04 Erkek 97 63.7±8.7 

Yenikçilik/inovasyon ile ilgili konferans/seminer alma durumu  

Evet  72 66.4±8.6 t: -2.651 

p:0.008 Hayır  438 63.7±7.8 

Hayata yönelik bir yenilik/inovasyon fikri olma durumu 

Var  157 66.9±7.8 t: 5.460 

p:0.001 Yok  353 62.8±7.8 

HemĢireliğe yönelik bir yenilik/inovasyon fikri olma durumu 

Var  119 66.8±7.8 t: 4.838 

p:0.001 Yok  391 63.3±7.9 

Öğrencilerin BYÖ puanlarına bakıldığında; kadınların puan ortalamalarının (64.2±7.8) erkeklerin 

puan ortalamalarından (63.7±8.7); yenikçilik/inovasyon ile ilgili konferans/seminer alanların puan 

ortalamalarının (66.4±8.6) almayanlardan (63.7±7.8); hayata ve hemĢireliğe yönelik bir 

yenilik/inovasyon fikri olanların puan ortalamalarının (sırasıyla 66.9±7.8; 66.8±7.8) olmayanlardan 

daha yüksek bulundu.  

Yenilikçilik kavramı inovasyon,  yönetim, öğrenmeyi öğrenme, inisiyatif alma, giriĢimcilik, bilgiyi 

elde etme, karar verebilme gibi birçok baĢlığın içinde de yer almakta, bireylerin değiĢim ve yeniliğe 

karĢı tepkilerini kapsamaktadır (6). HemĢirelikte yenilikçilik, sağlık bakımınının etkinliğini inovatif 

yaklaĢımlar, giriĢimcilik ve bilgi teknolojilerinin kullanılması ile iĢ verimliliğini arttırmak için yeni 

fikirlerin, tekniklerin ya da prosedürlerin topluma faydalı hale getirmektir (7). 

Günümüzde teknolojilerinde yaĢanan geliĢmeler, bu geliĢmelerin mesleki uygulamalara yansıması 

bireylerin kendini yenilemesine ve geliĢtirmesini gerekli kılmaktadır(8). Bu değiĢim ve geliĢim 

süreci, birey ve toplumun sağlık ihtiyaçlarına cevap vermek durumunda olan hemĢirelik mesleğinin 

değiĢmesine ve geliĢmesine katkıda bulunmaktadır. Ülkemiz hemĢirelerin bakım alanındaki bilgi ve 

becerilerini geliĢtirmek, eleĢtirel düĢünmelerini sağlamak, bilgi teknolojilerine hâkim olabilmek ve 

inovatif giriĢimlerde bulunabilmeleri için önlemler alınmakta ders programları bu bakıĢ açısı ile 

düzenlenmektedir. Ancak yapılan çalıĢmalar gösteriyor ki bireysel yenilikçiliğin en önemli engeli 

kurumsal engellerdir. Bunun yanında cinsiyetin hem bireysel yenilikçiliği hem de yenilikçiliğin 

önündeki engeller algısını etkilediği, kız öğrencilerin BYÖ puanlarının erkek öğrencilerden daha 

yüksek olduğu bildirilmektedir (9). ÇalıĢmamızda benzer Ģekilde kız öğrencilerin BYÖ puanlarının 

erkek öğrencilerden daha yüksek bulunmuĢtur.  

HemĢirelik öğrencileri ile yaptıkları çalıĢma sonuçlarına göre çalıĢmamızla benzer Ģekilde 

öğrencilerin bireysel yenilikçilik düzeylerinin düĢük düzeyde olduğu, yeniliklere karĢı sorgulayıcı 

ve kuĢkucu oldukları, yenilikçiliğe iliĢkin yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıklarını görülmektedir 

(9–11).  Yenilikçi bireylerin yetiĢmesi için, yeni fikirleri denemeye açık ve inisiyatif alabilen ve 

giriĢken özelliklerin rolü büyüktür. HemĢirelerin gelecekte geliĢmiĢ teknolojilere ve hasta 

bakımındaki hızlı değiĢimlere uyum sağlayan, sağlık bakım teknolojilerinni ve biliĢim sistemlerini 

bilen, fikir önderliği eden profesyonel meslek bireyleri olmaları gerektiği vurgulanmaktadır.   

Özellikle kanıta dayalı bakım uygulamalarının benimsenmesinde öğrencilerinin bireysel yenilikçilik 

davranıĢları oldukça etkili olacak ve sağlık bakım kalitesini etkileyecektir (11).  
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SONUÇ 

Sonuç olarak; öğrencilerin beĢte dördünün kadın olduğu, yarısından çoğunun Anadolu lisesi 

mezunu olduğu, yarısından fazlasının Ģehir ve büyükĢehirlerde yaĢadığı ve çoğunun orta gelir 

seviyesinde olduğu görülmektedir.  

HemĢirelik öğrencilerinin çoğunun konferans ve seminerlere katıldığı ancak bu etkinliklerin çok 

azının yenilikçilik/inovasyon ile ilgili olduğu ve yenilikçilik/inovasyon ile ilgili çoğunun ders 

almadığı görüldü. Öğrencilerin yaklaĢık her üç öğrenciden birinin hayata dair inovatif fikri 

olmasına rağmen fikri olanların neredeyse tamamı fikrini açıklamak istememektedir.  

Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre yenilikçilik/inovasyon ile ilgili konferans/seminer alanların 

almayanlara göre hayata ya da hemĢireliğe dair yenilikçilik fikri olan öğrencilerin olmayanlara göre 

BYÖ puanları yüksek bulunmuĢtur.  

HemĢirelik bölümü öğrencilerinin aldıkları ölçek puanları; düĢük düzeyde yenilikçi olduklarını, 

yeniliklere karĢı sorgulayıcı, yenilikçiliğe iliĢkin yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıklarını gösterdi. 

Yenilikçilik ile ilgili düzeylerinin düĢük olmasına rağmen yaklaĢık üçte birinin günlük hayata dair, 

dörtte birinin hemĢirelik uygulamalarına yönelik yenilikçi bir fikrinin olduğu görüldü. Bu nedenle; 

Yenilikçi/inovatif fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak derslerin öğretim programlarına 

eklenmesi,  

 Yenilikçilik/inovasyon ile ilgili konferansların düzenlenmesi,  

 Öğrencilerin yenilikçilik/inovasyon ile proje geliĢtirmesi için bilgilendirilmesi ve teĢvik edilmesi 
önerilmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalıĢma ülkemizde hemĢirelik bölümlerinde biliĢim ve inovayon ile ilgili yayınlanan tezleri 

incelemek amacıyla planlandı.  Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi‘nde tarama yapılarak 

hemĢirelik bölümleri tarafından günümüze kadar yayınlanan 6639 yüksek lisans ve doktora tezi 

bulunduğu görüldü. Bu tezler ―biliĢim‖, ―inovasyon /yenilikçilik‖, ―web‖ ve ―internet‖ anahtar 

kelimeleri geliĢmiĢ arama sekmesi ile tezlerin tam metni kapsayacak Ģekilde tarandı.  Tezler çalıĢma 

yöntemleri ve bulguları açısından incelendi. Ġnceleme sonrası 68 tez çalıĢmasına ulaĢıldı.  Bu 

tezlerin içinden internet bağımlılığı ile uyku, psikososyal bağlanma, sosyalleĢme vb. arasındaki 

iliĢkiyi inceleyen ve hemĢirelik bölümleri dıĢında tıbbı biliĢim ile ilgili anabilim dallarında 

yayınlanan tezler çalıĢma kapsamından çıkarıldıktan sonra 35 tez çalıĢmaya dâhil edildi. BiliĢim ve 

inovasyon ile ilgili tezler hemĢirelik bölümlerinde yayınlanmıĢ tüm tezlerinin yaklaĢık % 0.5‘ini 

oluĢturduğu görüldü. BiliĢim ve Ġnovasyon ile ilgili tezlerin % 74.2 (n:26)‘sinin web tabanlı 

eğitimin etkisi, % 17.3 (n:6)‘inin biliĢim sistemleri ve % 8.5 (n:3)‘inin ise inovasyon/yenilikçilik 

konularını inceleyen çalıĢmalardan oluĢtuğu görüldü. Tüm tezlerin % 62.8 (n:22)‘ini doktora, % 

37.2 (n:13)‘sini ise yüksek lisans tezlerin oluĢturduğu saptandı. Bu tezlerden  % 22.8 (n:8) tezin 

2018 yılında, % 20.0 (n:7)‘sinin 2017 yılında yayınlandığı belirlendi. Tezlerin yayınlandığı 

anabilim dallarına bakıldığında ise en çok % 28.5 (n:10)‘inin HemĢirelik Anabilim Dalı ile daha 

sonra % 17.1 (n:6) ile HemĢirelik Esasları Anabilim Dalında ve % 14.2 (n:5)‘sinin Ġç Hastalıkları 

HemĢireliği Anabilim Dalında yapıldığı görüldü. Veri toplama aracı olarak anket ve ölçeklerin 

çoğunlukla kullanıldığı, çalıĢmalarda kullanılan ölçme araçlarının büyük bir kısmında geçerlik 

türünün belirtilmediği, inovasyon ve biliĢimle ilgili yapılan çalıĢmaların ikisinin geçerlik güvenirlik 

çalıĢması olduğu saptandı. Tüm çalıĢma sonuçları incelendiğinde; hemĢirelerin temel bilgisayar 

kullanma becerilerinin iyi olduğu buna karĢın hemĢirelik biliĢimi ile ilgili yeterliliklerinin eksik 

olduğu ve az sayıda çalıĢma olduğu görüldü.  

Anahtar kelimeler: HemĢirelik biliĢimi, Ġnovasyon, Tez tarama, HemĢirelik  

GĠRĠġ  

Günümüzde, bilgisayar ve biliĢim teknolojilerinin geliĢimi ile profesyonel bir meslek olan 

hemĢirelik mesleğinde önemli geliĢmeler yaĢanmaktadır (1). Sağlık hizmetlerinde bilgi 

teknolojileri; bilgiye eriĢim, depolama, veri iĢleme, taĢıma ve güvenli bir Ģekilde saklamayı içeren 

elektronik ortamda bilginin kaydedilmesi ve kullanılması olarak tanımlanmaktadır (2).  Uygulamalı 

bir meslek olan hemĢirelik yeni teknolojilerin bakım üzerindeki etkilerini bilmeli, bu teknolojileri 

aktif kullanarak sonuçlarını değerlendirebilmelidir (3). BiliĢim teknolojileri hemĢirelerin diğer 

sağlık profesyonelleri ile olan ekip çalıĢmalarını da etkilemekte, ekip arasında veri paylaĢımını 

hızlandırmakta ve bakım süreçlerini de etkilemektedir (1). HemĢirelerin güvenli ve etkili bakım 

sunabilmeleri için güncel biliĢim teknolojilerinin kullanılması bir zorunluluk haline gelmiĢtir (4)  

Sağlık biliĢimi özellikle son yıllarda büyük bir önem kazanmakta ve sağlık biliĢimi alanında iyi 

yetiĢmiĢ sağlık profesyonellerine ihtiyaç duyulmaktadır (5). Profesyonel bir meslek olan 

hemĢireliğin bakım uygulamalarında bilgisayar ve biliĢim kullanımını entegre edebilmek için 

standardize terminolojiye gereksinim vardır (6). Amerikan HemĢireler Birliği(ANA) 2001 yılında, 

yeni baĢlayan, deneyimli, biliĢim uzmanı ve biliĢim yenilikçisi hemĢireler için bilgisayar becerileri, 
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biliĢim bilgisi ile yeterlikleri içeren bir rapor yayınlamıĢtır (7). Bilgisayar ile biliĢime yönelik 

standartların belirlenmesi ve hemĢirelik eğitimi ile birlikte sunulması bakım kalitesini, verimliliğini, 

etkinliğini artıracaktır. Ayrıca bilgi güvenliği ve verinin dolaĢımı için görev, yetki ve sorumluluklar 

için yasal çerçevenin oluĢturulması gerekmektedir (8).  

Yapılan çalıĢma sonuçlarına göre hemĢirelerin büyük bir kısmının bilgisayar kullanıyor olabilmesi 

ve hemĢirelikte bilgisayar kullanımına iliĢkin olumlu tutum ve olumlu görüĢ taĢımalarına rağmen 

hemĢirelik biliĢiminin gelecekte ülkemizde hemĢirelik uygulamaları içinde nasıl yer alacağı 

sorulduğunda büyük çoğunluğu bu konu ile ilgili herhangi bir düĢünce belirtmedikleri 

bildirilmektedir (7,9).  BiliĢim sistemleriyle hemĢirelik hizmetlerinin elektronik ortamlarda 

planlanabilmesi, kaydedilebilmesi, hastaların değerlendirilmesi ve takibi sağlanmaktadır. BiliĢim 

sistemleri; elektronik hasta kayıtları, klinik karar destek sistemleri, tıbbi görüntü yönetim ve 

depolama sistemleri, klinik iletiĢim sistemleri, tele tıp, sanal gerçeklik uygulamaları, akıllı kart 

uygulamaları gibi birçok bilgi sistemini içermektedir. Bu nedenle hemĢirelik bölüm öğrencilerinin 

bu konuda eğitim almaları kaçınılmaz bir hale gelmektedir (2). Yapılan çalıĢmalar hem öğrencilerin 

hem de hemĢirelik bölümünde bulunan eğitimcilerin biliĢim sistemlerini etkin kullanabilmeleri için 

daha fazla eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtmektedirler (5). Bu alanda yapılacak olan çalıĢmaların 

artması da bu açıdan çok önemlidir.  

Yenilik (inovasyon), yeni ve değerli bir bilgiyi ya da fikri, ürün, süreç veya hizmet olarak doğru 

zamanda somutlaĢtırmak ve toplumsal faydaya dönüĢtürmek olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji ve 

inovasyon aralarında fonksiyonel olarak bir bağ olan fakat bazı yönleriyle de birbirinden farklı iki 

kavramdır. HemĢirelerin, mesleki yaĢantılarının ilk zamanlarında, çalıĢmaya yeni baĢladıkları 

dönemde daha fazla yeni fikir geliĢtirdikleri ve paylaĢtıkları görülmektedir. Bu nedenle hemĢirelerin 

yenilikçi davranıĢlarının çalıĢtıkları kurumlarda teĢvik edilmeli, topluma, hemĢirelik mesleğine 

yarar sağlayacak proje ve tezlerin desteklenmesi, yeniliğin yararının belirtilen boyutlara ulaĢması 

için uygulanması, paylaĢılması açısından kurumsal bir yönetim anlayıĢının gerekliliği 

vurgulanmaktadır (10).  

Teknoloji, bilgi teknolojileri ve biliĢim sistemleri inovasyon sürecinde katkı sağlayacak araçlar 

olarak kullanılmaktadır (11). Bu nedenle biliĢim sistemleri ve inovasyon (yenilikçilik) birbirinden 

ayrı düĢünülemez. Son yıllarda sayıları artsa da hemĢirelik alanında biliĢim ve inovasyon üzerinde 

sınırlı çalıĢma bulunduğu bilinmektedir. ÇalıĢmamız bu hipotez üzerine kurulmuĢtur. 

AMAÇ 

ÇalıĢmanın amacı, ülkemizde hemĢirelik alanında yüksek lisans ve doktora tezlerinde biliĢim ve 

inovasyon ile ilgili tezlerin incelenmesidir.  

YÖNTEM 

Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi‘nde tarama yapılarak hemĢirelik bölümlerinde 

günümüze kadar Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi‘nde tarama yapılarak hemĢirelik 

bölümleri tarafından günümüze kadar yayınlanan 6639 yüksek lisans ve doktora tezi bulunduğu 

görüldü. Bu tezler ―biliĢim‖, ―inovasyon /yenilikçilik‖, ―web‖ ve ―internet‖ anahtar kelimeleri 

geliĢmiĢ arama sekmesi ile tezlerin tam metni kapsayacak Ģekilde tarandı. Tezler çalıĢma 

yöntemleri ve bulguları açısından incelendi. Ġnceleme sonrası 68 tez çalıĢmasına ulaĢıldı.  Bu 

tezlerin içinden internet bağımlılığı ile uyku, psikososyal bağlanma, sosyalleĢme vb. arasındaki 

iliĢkiyi inceleyen ve hemĢirelik bölümleri dıĢında tıbbı biliĢim ile ilgili anabilim dallarında 

yayınlanan tezler çalıĢma kapsamından çıkarıldıktan sonra 35 tez çalıĢmaya dâhil edildi. 

BULGULAR VE TARTIġMA  

BiliĢim ve inovasyon ile ilgili tezler hemĢirelik bölümlerinde yayınlanmıĢ tüm tezlerinin yaklaĢık % 

0.5‘ini oluĢturdu. ÇalıĢma kapsamında ulaĢılan 35 tezin % 74.2 (n:26)‘sinin web tabanlı eğitimin 
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etkisini, % 17.3 (n:6)‘inin biliĢim sistemlerini ve % 8.5 (n:3) ‗inin ise inovasyon/yenilikçilik 

konularını inceleyen çalıĢmalardan oluĢtuğu görüldü.  

Tablo 1. Tezlerin araştırma konularına göre dağılımı 

Tez konuları Sayı(n) Yüzde(%) 

Web tabanlı eğitim 26 74.2 

BiliĢim 6 17.3 

Ġnovasyon/Yenilikçilik  3 8.5 

Toplam  35 100 

 

Tüm tezlerin % 62.8 (n:22)‘ ini doktora, % 37.2 (n:13)‘sini ise yüksek lisans tezlerin oluĢturduğu 

saptandı. Bu tezlerden  % 22.8 (n:8) tezin 2018 yılında, % 20.0 (n:7)‘sinin 2017 yılında 

yayınlandığı belirlendi. Tezlerin yayınlandığı anabilim dallarına bakıldığında ise en çok % 28.5 

(n:10)‘inin HemĢirelik Anabilim Dalında daha sonra % 17.1 (n:6) ile HemĢirelik Esasları Anabilim 

Dalında ve % 14.2 (n:5)‘sinin Ġç Hastalıkları HemĢireliği Anabilim Dalında yapıldığı görüldü.  

Tablo 2. Hemşirelik bölümlerinde web tabanlı eğitim ile ilgili yapılan tezlerin incelenmesi 

Yayınlandığı 

yıl 

Türü Anabilim dalı Adet  

2006 Doktora  Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 

HemĢireliği 

1 

2010 Doktora Halk Sağlığı HemĢireliği 1 

2010 Doktora  Ġç Hastalıkları HemĢireliği 1 

2011 Yüksek 

Lisans  

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri 

HemĢireliği 

1 

2011 Doktora  HemĢirelik  1 

2011 Doktora Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 

2012 Doktora  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  1 

2013 Doktora HemĢirelik Esasları 2 

2014 Doktora Halk Sağlığı HemĢireliği 1 

2015 Doktora HemĢirelik Esasları 1 

2015  Yüksek 

Lisans 

Ġç Hastalıkları HemĢireliği 1 

2015  Doktora Ġç Hastalıkları HemĢireliği 1 

2017 Yüksek 

Lisans 

HemĢirelik Esasları 2 

2017 Doktora HemĢirelik Esasları 1 

2017 Doktora Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 

2017  Doktora Cerrahi Hastalıkları HemĢireliği 1 

2017 Doktora Ġç Hastalıkları HemĢireliği 2 

2018  Yüksek 

Lisans 

HemĢirelik 2 

2018 Doktora HemĢirelik  3 

2018 Doktora Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 

HemĢireliği 

1 

Toplam  26 

Web tabanlı eğitim kullanılarak yapılan tezlerin % 23.0 (n:6)‘ünün HemĢirelik Anabilim Dalında 

yapıldığı ve % 19.2 (n:5)‘sinin ise Ġç Hastalıkları HemĢireliği Anabilim Dalında yapıldığı 
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görülmektedir. Tezlerin yayınlama tarihlerine bakıldığında % 26.9 (n:7)‘unun 2017 yılında 

yayınlandığı ve % 76.9 (n:20)‘ sinin doktora tezi olduğu görülmektedir.  

Tablo 3. Bilişim ve İnovasyon/Yenilikçilik İle İlgili Tezlerin Özellikleri 

HemĢirelik biliĢimini ve inovasyon/ yenilikçilik konularını ele alan tezlerin % 77.7 (n:7)‘sinin 

yüksek lisans tezi olduğu, çalıĢmaların %11.1 (n:1)‘inin ölçek uyarlama, %11.1 (1)‘inin program 

Tez Yılı 
AraĢtırma türü 

/örneklem özellikleri 

Kullanılan 

ölçüm araçları 
Elde edilen sonuçlar 

BiliĢim 

Doktora  1993 Deneysel 

Bilgisayara dayalı 

hemĢirelik bakım 

planı programının 

tasarımı 

1- hasta dosyaları, 2- bakım planı, 3- hastalığa 

iliĢkin bilgi bölümlerinden gerçekleĢtirilen 

program Miyokard Enfarktüsü geçiren 

bireylerle ilgili örnek veriler verilerek 

çalıĢtırılmıĢ ve iĢlerliği saptanmıĢtır. 

Yüksek 

Lisans 
2010 

Tanımlayıcı 

çalıĢma/hemĢire 

Bilgi Formu 

BiliĢim 

Teknolojisi (BT) 

Anketi 

Genç yaĢ grubu, bekar, yüksek lisans mezunu, 

biliĢim 1 yıldan az ve 10-15 yıl  arası 

deneyime sahip, yönetici ve yoğun bakım 

ünitelerinde çalıĢan hemĢirelerin BT 

kullanımında etkili olduğu görüldü. 

Yüksek 

Lisans 
2016 Tanımlayıcı/hasta 

Form- 

Nightingale 

Notes programı 

Omaha Sistemi‘ne dayalı Türkçe-Nightingale 

Notes programı enfeksiyon kontrol 

uygulamalarında, kanıta dayalı hemĢirelik 

giriĢimlerinin planlanması, uygulanması ve 

değerlendirilmesi için kullanılabilir. 

Yüksek 

Lisans 
2016 Tanımlayıcı/hemĢire 

Anket formu ve 

elektronik 

sağlık/hasta kaydı 

ölçeği 

ÇalıĢmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda 

hemĢirelerin, hemĢirelik eğitiminde biliĢim 

konusunda almıĢ oldukları eğitimin yetersiz 

olduğunu düĢündükleri ve hizmet içi eğitim 

programlarında teknoloji kullanımını arttırıcı 

eğitim verilmesini istedikleri saptandı. 

Yüksek 

lisans 
2018 Tanımlayıcı/hemĢire Anket formu 

HemĢirelerin temele bilgisayar kullanma 

becerilerinin iyi olduğu buna karĢın biliĢim 

yeterliliklerinin eksik olduğu söylenebilir. 

Yüksek 

lisans 
2018 Tanımlayıcı/hemĢire 

TIGER Temelli 

HemĢirelik 

BiliĢimi 

Yetkinliklerini 

Değerlendirme 

Aracı 

TIGER Temelli HemĢirelik BiliĢimi 

Yetkinliklerini Değerlendirme Aracının 

Türkçe formunun orijinal araçla benzer yapıda 

olduğunu ve hemĢirelik biliĢimi yetkinliklerini 

değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve 

güvenilir bir araç olduğunu göstermiĢtir. 

Ġnovasyon ve yenilikçilik 

Doktora 2011 Nitel/hemĢire Nitel soru formu 

HemĢirelerin yenileĢim sürecine liderlik 

etmeleri, yenileĢim sürecinde meslektaĢlarını 

desteklemeleri ve hemĢirelik bakımına yönelik 

yeni fikirlerin, yeni ürün ve yöntem halinde 

dönüĢtürülerek yeni ürün ve yöntemlerin 

geliĢtirilmesi ve yayınlanması gerekliliğini ve 

önemini ortaya koymaktadır. 

Yüksek 

Lisans 
2014 

Ölçek 

uyarlama/hemĢire 
Ölçek 

AraĢtırma sonucunda hemĢireliğe uyarlanan 

Bireysel Yenilikçilik Ölçeğinin geçerli ve 

güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıĢtır. 

Yüksek 

lisans 
2016 Tanımlayıcı/hemĢire 

Anket formu 

Eğitim ve 

Ġnovasyon iliĢkisi 

formu 

GiriĢimcilik 

Hisleri ve 

Potansiyeli ölçeği 

Alınan eğitimin hemĢirelik alanında meydana 

gelen yenilikleri kısmen içerildiğini 

düĢünenlerin; risk alma eğilimi, hemĢirelik 

eğitiminin fikir üretebilen bir birey olarak 

yetiĢmesine katkı sağlamasında uygulama 

derslerinin etkili olduğunu düĢünenlerin; risk 

alma eğilimi, alternatif fikirler üretebilenlerin; 

giriĢimcilik potansiyeli istatistiksel olarak 

daha yüksektir. 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1567 

tasarımı ile ilgili uygulamalı çalıĢma, %11.1 (n:1)‘inin nitel çalıĢma olduğu belirlendi. Tezlerin 

diğer %66.6 (n:6)‗lık kısmının ise tanımlayıcı türde tezler olduğu görülmektedir (Tablo 3).  

Ülkemizde hastanelerde otomasyon sistemlerinin kullanılması ve hasta bilgi akıĢının bilgisayarda 

tutulan kayıtlar üzerinde sorgulama yapılması, hastanın tanımlanması, tedavi edilmesi ve bakımı 

konusunda hemĢirelerin bilgisayar kullanma yetenekleri oldukça önemlidir. Yapılan çalıĢmalarda 

hemĢirelerin yarıdan fazlası bilgisayar kullanımını kendi çabaları ile öğrendiğini belirtmektedir 

(12,13).  HemĢirelerin elektronik bilgi sistemlerini kullanma durumlarına bakıldığında yüksek lisans 

mezunu hemĢirelerinin bu sistemleri lise, ön lisans ve lisans mezunu hemĢirelerden daha aktif 

kullandıkları bildirilmektedir (10). Sağlık biliĢim sistemleri sağlık reformunun önemli bir boyutu 

olması sebebiyle sağlık bakım alanında biliĢim teknolojilerinin kullanılması için bu düzeyde 

yeterliliğe sahip hemĢirelere ihtiyaç olduğu bilinmektedir (12). Üstelik sadece hasta biliĢim 

sistemleri değil hemĢirelerin mesleki geliĢimlerinin sağlamaları, literatür taramaları ve bilimsel 

çalıĢmalar üretebilmeleri açısından da bilgisayar kullanımı ve biliĢim sistemlerine hakimiyetleri 

ayrıca önem taĢımaktadır. Bu konu ile ilgili olarak yapılan bir çalıĢmada hemĢirelerin bilgiye 

ulaĢma sırasında yaĢadığı güçlüklerin, literatür tarama becerileri konusunda ki yetersizlikten 

kaynaklandığı bildirilmektedir (14). Bir çalıĢma sonucuna göre ise bilgisayar kullanım durumu ile 

hemĢirelik uygulamalarında biliĢim teknolojilerinin kullanılması gerekliliği arasında pozitif 

iliĢkinin olduğu ve bilgisayar kullanan hemĢirelerin  hemĢirelik biliĢim sistemlerinin farkında 

oldukları; hemĢirelik sürecine yönelik yazılım programlarının geliĢtirilmesinin gerekliliğine 

inandıkları belirtilmektedir (15).  

HemĢirelik bölümünde biliĢim üzerine yapılan çalıĢmaların büyük çoğunluğu web tabanlı eğitimlere 

dayanmaktadır. ÇalıĢmalar göstermektedir ki; web sitelerinin, kiĢisel yönetim alanlarında, 

iĢlevsellikte, inovasyon ve araĢtırma için ihtiyaca uygun farklı tiplerde tasarlanabilir olduğu 

saptanmıĢtır (16). HemĢirelik bakımında verilen öğretim stratejilerin biri olan web tabanlı eğitim 

bilgiyi sunmanın yaratıcı ve yenilikçi yollarının tasarlanmasını içerir. Yeni bilgi öğrenen tarafından; 

yüzeyel öğrenme düzeyi ve derin iĢleme içeren anlamsal düzeyde öğrenme metodu olarak iki 

Ģekildedir. Öğrenenin belirlenen hedeflere ulaĢması ve öğrenmenin derin iĢleme içeren anlamsal 

düzeye ulaĢması için web tabanlı çok etkileĢimli öğretim stratejilerinin etkin olarak 

kullanılabileceği bildirilmektedir (17).  

Ġnovasyon (yenilikçilik) ile ilgili yeni fikirler ortaya çıkarmak bu fikirleri iĢleyerek topluma faydalı 

ürün ve hizmetler elde edebilmek için klinisyen hemĢireler ve eğitimciler arasında ne kadar yakın iĢ 

birliği sağlanırsa o kadar etkili uygulama yapabilecek iĢ yükü ortaya çıkacaktır. Bu nedenle; yüksek 

lisans ve doktora yapan hemĢireler biliĢim ve inovasyon (yenilikçilik) ile yaptıkları çalıĢmalar ile 

yeni yaklaĢımlar, teknolojiler ve çalıĢma yolları geliĢtirme süreçleri hızlanacaktır (18).  

SONUÇ 

ÇalıĢmamız sonucunda hemĢirelik alanında biliĢim ve inovasyon ile ilgili sınırlı sayıda tez 

bulunduğu bu tezlerin daha çok tanımlayıcı tipte yapıldığı ve web tabanlı eğitimler ile sınırlı kaldığı 

görüldü.  Sanal gerçeklik uygulamaları, akıllı telefon, yapay zeka uygulamaları gibi uygulamalara 

rastlanılmadı. 

Teknolojinin çok hızla ilerlediği son yıllarda; uzman hemĢirelere hasta bakım kalitesini, etkinliğini 

artırmak maliyetleri ile iĢ yükünü azaltmak, yeni faydalı ürünler ve hizmetler oluĢturabilmek adına 

biliĢim ve inovasyon/yenilikçilik alanları kılavuz niteliğinde fırsatlar sunmaktadır. Sağlık bakım 

alanında bilgisayar teknolojisinin planlanması ve uygulanması için bu düzeyde yeterliliğe sahip 

hemĢirelere ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda hemĢirelerin bilgisayar teknolojisi ve hemĢirelik biliĢim 

sistemlerini bunların hemĢirelik bakımı üzerinde etkisini belirlemeye yönelik çalıĢmalar 

yapılmalıdır. HemĢirelik bölümlerinde hem hemĢirelik biliĢimi ve inovasyon(yenilikçilik) 

alanlarında açılacak yüksek lisans ve doktora tezlerinin alanda yapılacak olan çalıĢmalara katkı 

sağlayacağı düĢünülmektedir. Bu kapsamda; 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1568 

 hemĢirelik eğitim programlarında yüksek lisans ve doktora düzeyinde sağlık ve hemĢirelik 
biliĢimine yer verilmesi; 

 hemĢirelerin biliĢim sistemlerindeki geliĢmeleri çalıĢmalarında etkin kullanabilmeleri için 
biliĢim teknolojileri ve sağlık biliĢim uygulamaları uzman hemĢirelerin desteklenmesi, 

 hemĢirelik eğitim programlarında yüksek lisans ve doktora düzeyinde inovasyon (yenilikçilik) 
derslerine yer verilmesi,  

 biliĢim sistemleri kullanılarak uygulanan hasta bakım ve takip sistemlerinin sağlık çalıĢmalarına 
entegre edilmesi önerilmektedir. 
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ÖZET 

Ġklim değiĢikliklerinin etkilediği baĢlıca sektörler arasında; tarım, gıda üretimi, balıkçılık, 

hayvancılık, ormancılık, dıĢ ticaret, turizm, sağlık, iklimlendirme, inĢaat, lojistik ve finans-

sigortacılık yer almaktadır. Sera gazların konsantrasyonu artıkça kürersel ısınma artığını 

belinleniyor. Kanıtlar, küresel iklim değiĢikliğinin önümüzdeki on yıllarda iklimsel değiĢkenlerinin 

çoğunu etkileyeceğini göstermektedir. Ġklim değiĢikliğinin tarım üzerinde farklı etkileri 

görülmektedir, özellikle verimi etkilemektedir ve bu etkileyen nem ve sıcaklık faktörler gibi birçok 

çevresel diğer farklı faktörler olarak da etkilemektedir. Ayrıca CO2 konsantrasyonu ve sıcaklık 

arasında önemi iliĢkisi olmaktadır. Sıcaklık artıkça kuzey kesimindeki ülkelerde büyüme mevsim 

arttığı görülmektedir. Bu bölgelerde sıcaklık arıttığı arzu edilir ayrıca kuru ve yari kuru sıcak 

iklimdeki bölgelerde üretimi ciddi Ģekilde kapsamaktadır. Dünyada 1 °C sıcaklık artıĢında 15% - 

20%  ekosisteme etkileneceği tahmin edilmektedir. Ayrıca dünyada çapında 2 °C sıcaklık artığında 

20%‘sinden daha fazlasından ekosistem alanlarında dünya çapında değiĢeceği beklenmektedir. 

Uluslararası Ġklim değiĢikliği kurulunun (IPCC), tarafından yapılan incelemelerinin sonuçlarına 

göre tarım için iklim değiĢikliğinin nedenleri baĢlıca: iklim krizlerinin artması, sıcaklığın artması, 

su azalması, mosun yağmurlar kutup tarafa ilerlemesidir.  Sonuç olarak dekim ya ekim tarihlerini 

bitkilerde değiĢtirerek ve farklı streslerde (sıcaklığa, kuraklığa…) dayanıklı çeĢitler ve ya genotipler 

kullanarak küresel iklim değiĢikliğinin bitkilerin etkilerinin azaltılması söz konusudur. 

Anahtar Kelimeler: Ġklim, DeğiĢikliği, Sıcaklık, CO2, Stres 

GĠRĠġ 

Sera gazları artıkça üretim üzerindeki potansiyel etkileri hakkında endiĢeler vardır. Ayrıca sera 

gazların yoğun bir Ģeklinde arttığı görülmektedir (Kenter ve ark., 2006). Bu nedenle Bitkisel üretim 

ürünler ve iklim değiĢiklikleri ve küresel ısınmanın gıda ve tarımda ciddi Ģekilde tehdit etmektedir. 

(Kang et al. 2003). GeliĢmiĢ ülkelerde Tahmini gelecek Ġklim değiĢikliğinin bitkisel üretim 

üzerindeki etkilerinin incelenmesi yapılmıĢtır. Bu tahminler farklı büyüme aĢamalarında farklı 

sonuçlar gösterilmiĢtirler. Gelecekteki iklim koĢullarında ürün verimini tahmin etmek mümkündür 

bu araĢtırmalar (GCMs) modelini kullanarak belinleniyor. (Carson, 1999) Bitkilerde fotosentez ve 

CO2 konsantrasyonu artarak, bitkilerde ve ekosistemde önemli rol oynuyor (Goudriaan,1996). 

Asseng ve arkadaĢları tarafından yapıldığı bir araĢtırmada CO2 konsantrasyonunda 500 ve 550 ppm 

olduğunda C3 bitkilerde fotosentez  oranı 30% ve 35%  ve C4 bitkilerde 10 % - 15 % artıĢ 

görülmektedir ama üretim miktarına baktığımızda C3ve C4 bitkilerde sırasıyla 10% - 25% ve 0% - 

10% bir artıĢ görülmektedir (Asseng et al., 2004). CO2 konsantrasyonun artığında bitkiler için 

pozitif olduğunu biliniyor ama iklim değiĢikliği özelikle sıcaklık artığında CO2 konsantrasyonun 

etkisini ortadan kaldırıyor ya azaltıyor (Long et al., 2004). Sıcaklık artıkça kuzey enlemdeki ülkeler, 

üretim süresi kısa olduğu için uygun olacağını düĢünülmektedir. Ama sıcak ve yarı sıcak ülkelerde 

üretim miktarı ciddi bir Ģekilde azalma neden olacaktır. Örnek olarak Danimarka 1993 yılında mısır 

yetiĢtiriciliğini 11000 hektar alanda dekim yapmaktaymıĢ ama 2005 yılında 120000 hektara mısır 

dekimi artmıĢtır (Kjellsrom, 2005). 
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DÜNYADA SERA GAZLARININ EMĠSYONLARI 

Sera gazların farklı sektörlerde üretim oranı aĢağıda (ġekil 1) görülmektedir. Buna göre, 

karbondioksit en yüksek emisyon seviyelerine sahiptir. Sera gazların farklı sektörlerde enerji 

sektörü en yüksek sera gazı emisyonuna sahiptir. Sera gazları hem doğal süreçler hem de insani 

faaliyetler aracılığıyla salınmaktadır. Atmosferdeki en önemli doğal sera gazı su buharıdır. Bununla 

birlikte, insani faaliyetler büyük miktarda sera gazı salınmasına neden olarak bu gazların atmosferik 

konsantrasyonlarını arttırmakta ve bu da sera etkisini arttırarak iklimi ısıtmaktadır. Ġnsan kaynaklı 

sera gazlarının baĢlıca kaynakları Ģunlardır: fosil yakıtların (kömür, petrol ve gaz) elektrik üretimi, 

ulaĢım, endüstri ve evlerde kullanılmak üzere yakılması (CO2), Tarım (CH4) ve ormansızlaĢma 

(CO2) gibi arazi kullanımı değiĢiklikleri, atıkların araziye doldurulması (CH4), endüstriyel florlu 

gazların kullanımı (Anonim 2017). 

 

ġekil 1.   Sera gazların farklı sektörlerde üretim oranı 

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠNE TARIMSAL EKOSĠSTEMLERĠ ÜZERĠNDE ETKĠLERĠ 

1- CO2 ÖNEMĠ 

Bitki yetiĢtirilen ortamdaki CO2 miktarının arttırılması, bitkinizin yapraklarında depolanan fazla 

suyu ve enerjiyi kullanmasını sağlayacaktır ve bu büyümenin ciddi bir Ģekilde artmasına neden olur. 

Ewert ve arkadaĢları tarafından yapıldığı farklı modellerine göre her neyse sıcaklık yükselmesi ve 

nem oranı azaldığını 2050 yıla göre biliniyor ama CO2 konsantrasyonu arıttığı için sıcaklık 

yükselmesi ve nem oranın azaldığının etkisini CO2 konsantrasyonu arıttığı için telafi yapmaktadır. 

Bu etkiler Kuzey ılıman bölgelerde bahar ve yazın bitki büyüme ve geliĢme dönemi arttığı için bir 

avantajdır ama sıcak ve yari sıcak bölgelerde bir dezavantajdır ayrıca bu Ģekilde üretimde azalmaya 

etkisi olmaktadır (Rosenzweig and Tubiello, 1997). Tubiello ve arkadaĢları tarafından 

gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada farkı bitkilerin üzerinde CO2 konsantrasyonun iki katına çıktığızaman  

ayrıca sıcaklık 4 °C ve yağıĢ 10% arıttığı zaman buğday mısır ve soya arpa ve sorgum da sırasıyla 

üretim miktarında yüzde 20,25,35,30,50 düĢüĢ görülmektedir (Tubiello et al., 2000). CO2 

konsantrasyonu yükseldiğinde, yüksek sıcaklık negatif etkisini mısır, buğday, nohut ve Ģeker 

pancarda sırasıyla yüzde  3.7 - 6.9  -  4.6 ve 7.3 ortalama yüzde 5.6 üretiminde etkisini azaltmıĢtır. 

2- YÜKSEK SICAKLIĞIN ETKĠLERĠ 

Genel olarak dünyada sıcaklık artıkça bitkilerde büyüme ve geliĢme süresi azalmaya neden 

olmaktadır. Buğdayda 1°C  hava sıcaklığı artıkça bitkide büyüme ve geliĢme süresi yüzde 8.5 

azalmakta ve ayrıca 1°C hava sıcaklığı artıkça 19 gün bitkide ekimden hasada kadar süresi 

azalmaktadır. Buna göre bitkide tohum geliĢme süresi 4 gün ve tohumun yüzde 6.5 kaybide neden 

olmaktadır. Sıcaklığın artması bitkilerde çiçeklenme ve tohum oluĢumunda en çok etkisini 
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göstermektedir. Bitkilerde hava sıcaklığın artmasının etkisi üretim miktarında bölge, bölge 

değiĢebilir sarin ıklım bölgelerde 2 °C artması üretim miktarında iyi bir etkisi olmakta ve daha fazla  

sıcaklık bu bölgelerde  üretim miktarında düĢüĢ olmaktadır (Easterling, 2007.,  Tubiello et al,  

2007.,). Sıcak ve kurak bölgele de 1°C ve 2°C  üretim ve geliĢme miktarina negatif etkisi 

görülmektedir (Ortiz et al.,2008). Hava sıcaklığın 1°C artığında  Lobel and Asner  mısır ve soya  

bitkisinin üzerinde amer ikada yaptığı çalıĢmada 17% üretim miktarinda düĢü görülmektedir (Lobel 

and Asner, 2000). Ayrıca peng pirinçte ve You ve arkadaĢları buğdayda 1°C sıcaklık artıkça üretim 

miktarında yüzde 10 düĢüĢ tespit edilmiĢtir (Peng et al., 2004., You et al.,2009). 

3- EROZYON VE TOPRAK VERĠMLĠLĠĞĠ 

Sıcaklık artıkça toprak tada etkisi görülmektedir sıcaklık artıkça toprağın içersindeki Organik 

madde ayrıĢımı artmakta ayrıca toprağın içersinde baĢka reaksiyonlara neden olmaktadır bu nedenle 

toprağın üzerinde ulumsuz etki yapmaktadır. Bunu önlem almak ve üretimi azaltmamak için fazla 

miktarda kimyasal gübre kullandığımız durumda su kaynaklarına, hava kirliliğine ve yüksek 

sıcaklık artmasından olmaktadır.  toprakların organik madde içerikleri düĢüktür. Toprak derinlikleri 

fazla olsa bile yağıĢ yetersiz olduğu için, topraklarda biriken yararlanılabilir su tutarı da azdır. 

Kurak ve yarı kurak alanlarda çoğunlukla açıklanan ekolojik koĢullara uyum sağlamıĢ klimaks flora 

ve fauna bulunmaktadır. Bu alanlarda, sırasıyla, genellikle bozkır (step) ve çayır (preri) ile çalı 

(maki ya da çaparal), savan ve kuru orman biyom ve ekosistemleri geniĢ alanlar kaplamaktadır 

(TürkeĢ, 2012c). 

4- HASTALIK VE ZARARLILARI 

Sıcaklık artıkça insan, doğa ve bitkiler üzerine etkisi olacaktır. Sıcaklık artıkça böceklerin sayısı de 

fazla miktarda artacaktır. Örnek olarak bazı böceklerde birkaç derece hava sıcaklığı artsa sineğin 

yaĢam alanları geniĢlediği için sayısı fazla miktarda artmakta ve bu artmak insan, doğa ve bitkiler 

üzerine önemli derecede etki etmektedir. Ayrıca bitkilerde fazla miktarda pestesitler kullandığımız 

için  insan, doğal,  hayvan … aĢırı bir toksik etki yapmaktadır. Örneğin, ortalama hava sıcaklığının 

minimum düzeyde (1°C) artması; Epirrita autumnata Borkhausen (Lepidoptera: Geometridae) ile 

bunun zararlısı böcek arasındaki interaksiyonun bozulmasına neden olabilecek ve söz konusu 

zararlı populasyonunun geliĢme oranını üç kat arttırabilecektir (Ayres MP., 1993). 

5- OKYANUS VE DENĠZLERĠN  YÜKSELĠġĠ 

Sıcaklalar artıkça deniz seviyelerin yükselmesi söz konusudur buna göre Hükümetler arası Ġklim 

DeğiĢimi Paneli (IPCC) raporlarına göre, günümüz okyanus kenarları ve kıyısal bölgeler son deniz 

seviyesi yükselmelerinden dramatik bir Ģekilde etkilenmek üzeredir. Küresel ısınma nedeniyle deniz 

suyu sıcaklıklarının artması buz kütlelerinin erimeye devam edeceğini buna bağlı olarak da deniz su 

seviyesi değiĢimlerinde artıĢlar olabileceğini göstermektedir. Denizlerde su seviyesinde meydana 

gelecek bu değiĢim kıyı ekosistemlerinde denizlere yakın alanlarda bataklık alanların oluĢmasına, 

denizlerdeki yükselmenin yerleĢim alanlarına doğru ilerlemesi durumunda ise doğal felaketlerin 

yaĢanmasına neden olacaktır (AteĢ, Ġ. 2008). 
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 ġekil 2. 1993-2014 Yıl ortalamalarından deniz seviyesin trendleri.  

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ TARIMSAL AÇIDAN ÇÖZÜMLERĠ 

a- EKĠM VE YA DEKĠM ZAMANIN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ 

Ġklim değiĢikliğinin bazı bitkilerde ve bazı bölgelerde ekim tarihi değiĢtirdiğinde üretim miktarını 

artırılmaktadır. Luo ve arkadaĢları Ġklim değiĢikliğinde buğday üzerinde güney Avustralya ekim 

tarihini iki hafta erken alınırsa üretim miktarında artıĢ görülmektedir (Luo et al.,2009). Mısırda bu 

yöntemi uygulaya bilmiyoruz, çünkü mısırda ekim tarihini değiĢtirirsek bitkicikler soğuktan 

etkilenmektedir buna göre bölgeye göre sıcaklığa dayanıklı mısır çeĢitlerinden ve  ya 

genotiplerinden kullanmamız gerekmektedir. (Sowinski.,  2005).  

b- SICAKLIĞA DAYANIKLI ÇEġĠT VE YA GENOTĠPLERĠ KULLANIMI 

Bitkilerde büyüme ve geliĢme sınırlayan abiyotik stres koĢullarında Yüksek sıcaklık stresi biridir 

(Larkindale J., 2004) ve önemli derecede birçok tarımsal üründe verim ve kaliteni  düĢürmektedir 

(Paulsen G.M.,1994. Ishag HM., 1996). Yüksek sıcaklık stresi, bitkilerde fizyolojik ve 

biyokimyasal iĢlevlere zarar vererek büyüme, verim ve kalitede azalmaya neden olmaktadır. Her 

bitki türünün optimum fonksiyon gösterdiği optimum sıcaklık aralığı vardır ve bu aralığın dıĢında 

hücresel metabolizma ve dolayısıyla bitki büyümesi olumsuz etkilenmektedir (Burke J.J.,1990). 

Buna göre iklim değiĢiklerinde tarımsal ürün ve kaliteyi kaybedememek için sıcaklığa dayanıklı 

çeĢit ve ya genotip seçerek ürün ve kaliteyi yüksek tutabiliriz.  

SONUÇ 

Bu araĢtırmanın sonuçlarına baktığımızda, önümüzdeki yıllarda, Ġklim değiĢikliği ve özellikle 

tarımsal açıdan sıcaklık artıĢı nedeniyle bitkilerde verim ve kalite olarak dünyanın farklı 

bölgelerinde önemli bir düĢüĢ görülecektir. Tarımda iklim değiĢikliğinin etkilerinin azaltılması için 

birçok çözüm görülmektedir. Tarla süresinin ayarlanması ve değiĢtirilmesi, erken tohum ekimi, 

tarımsal iĢlemlerin takvimi, toprak neminin korunması, uygun toprak iĢlemelerinin uygulanmasıdır. 

Ġklim koĢullarına sahip bitkiler özellikle sıcaklığa dayanıklı bitkiler önemli derecede kullanmamız 

gerekmektedir.  
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Uludere/ġIRNAK ĠLÇESĠ BAĞCILIĞINA BĠR BAKIġ 

 

                 Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Settar Ünal    
ġırnak Üniversitesi, msunal@sirnak.edu.tr, munal62@hotmail.com 

  

ÖZET 

Ülkemizde bağcılık; sınırlı bir alan dıĢında, hemen her yerde yapılmaktadır. Ġl bazında ele 

aldığımızda ise ġırnak genelinde bağcılık, Ġdil baĢta olmak üzere, tüm ilçelerinde belli seviyede 

yapılmaktadır. Uludere‘de bağcılık, çok eskiden beri geleneksel olarak yapılmakta ve bağlar birçok 

mahalli üzüm çeĢidinden oluĢmakta; yeni bağların tesisinde ya daldırma usulü elde edilen fidanlar 

ya da çelik ve yerli fidanlar kullanılmakta; aĢılı asma fidanı kullanılarak yapılan modern bağcılığa 

ise birkaç demonstrasyon bağı dıĢında rastlanılmamaktadır. Bağlar daha ziyade yamaç arazilerde 

bulunduğu için toprak iĢlemede hayvan ya da insan iĢ gücünden yararlanılmakta, sulama ve 

gübreleme yapılmazken ilaçlama kısmen, budama ise uyanma öncesi her yıl yapılmaktadır. 

Bağlardan elde edilen ürün büyük ölçüde taze tüketime sunulmakla beraber kurutmalık ve 

pekmezlik olarak da değerlendirmektedir. Sonuç olarak; özellikte lider çiftçilerle iĢbirliği yapmak, 

eğitim programları ve bağcılığa verilen devlet destekleri hakkında toplantılar düzenlemek, örnek 

bağ tesisleri yapmak gibi çalıĢmalar yapmanın yararlı olacağı düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bağcılık, Uludere, Üzüm, Kuru Üzüm, Pekmez 

GĠRĠġ 

GeçmiĢi Milattan Önce 3000 yıllarına kadar uzanan Uludere, M.Ö. 1000 yıllarından itibaren Urartu 

hakimiyetine girmiĢ, daha sonra sırası ile Medler, Persler, Ġskender, Selökidler, Roma-Part ve 

Arsaklılar‘ın hakimiyetine girmiĢtir (Anonim, 2018a).  

Uludere (Kılaban), 1534 yılından itibaren Osmanlı Ġmparatorluğuna bağlanmıĢ,  Türkiye 

Cumhuriyeti kurulduktan sonra BeytüĢĢebap ilçesine bağlanan Uludere, 1956 tarihinde ilçe haline 

getirilerek Hakkari iline bağlanmıĢ, ġırnak‘ın il olması ile de ġırnak‘a bağlı bir ilçe haline gelmiĢtir. 

Dünyada ekonomik olarak bağcılık, kuzey yarımkürede 11º-53º, güney yarımkürede ise 20º-40º 

enlem dereceleri arasında yapılmaktadır (Ağaoğlu, 1999). Ülkemizin 36º-42º  kuzey enlemleri 

arasında yer aldığını dikkate alındığında üzüm yetiĢtirmeye oldukça uygun bir konumda olduğu 

görülür (Çelik ve ark., 1998).  

Uludere‘ye bağlı 3 belde ve 14 köy bulunan ilçenin toplam nüfusu 41.680 (2016 yılı) olup, 

Doğusunda Hakkari ili Çukurca (Çel) ilçesi, batısında ġırnak ili ve Silopi ilçesi, kuzeyinde 

BeytüĢĢebap (Elkî) ilçesi, güneyinde Irak toprakları bulunmaktadır (ġekil 1). 

Ülkemizin coğrafi konum olarak 37.4453 enlem ve 42.8567 boylamında konumlanan Uludere; 

Coğrafi olarak dağlık ve engebeli bir araziye sahip olup, iklimi genellikle karasaldır (Anonim, 

2018a).  

 Hemen her köyünde geleneksel anlamda, genellikle yamaç arazilerde ve küçük araziler 

üzerinde üzüm yetiĢtiriciliği yapılan ilçede TUĠK 2017 verilerine göre, bağ alanı 502 da ve üretim 

ise 8 ton‘dur (Anonim, 2018c). 
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GELĠġME 

Uygulanan Bağcılık Tekniği 

Ġklim özellikleri bakımından üzüm yetiĢtirmeye uygun olan ilçede yerli bağcılık (geleneksel) 

yapılmakta; kapama usulde tesis edilen bağlar daha ziyade Hilal, Ġnceler ve Bağlıca köylerinde yer 

almakta; yetiĢtirilen çeĢitler pazarlama imkanı zayıf, ekonomik değeri olmayan, verimsiz çok sayıda 

genotipten oluĢtuğundan üretici bağa beklenen ilgiyi göstermemektedir.   

Bağ tesislerinde gübrelemeye yönelik olarak arazinin toprak tahlili yapılmamakta; yeni tesisler 

yerine bağlarda daha ziyade değiĢik sebeplerden dolayı eksilen omcalar daldırma usulü veya asma 

çeliği/fidanı dikmek suretiyle bağcılık kültürü devam ettirilmeye çalıĢılmaktadır. Çelikle 

çoğaltımda, sonbahar veya erken ilkbaharda bir çukura veya yörede “küş” denilen kanala yatay 

olarak 1-3 adet yaklaĢık 1 m boyunda ve üzerinde 1-2 göz bulunan çubuk derince dikilir, 

sonbaharda geliĢimi iyi olan çubuklardan biri fidan olarak geliĢmeye bırakılır (ġekil 2); buna 

karĢılık ―tarım ilçe müdürlüğü‖ tarafından demonstrasyon amaçlı olarak tesis edilen birkaç bağ 

(ġekil 3, sol) dıĢında vatandaĢa ait modern bağ ise bulunmamaktadır.  

Bağlarda çoğunlukla goble benzeri bir terbiye Ģekli uygulanmakta (ġekil 3, sağ) ve ürüne yatmıĢ 

bağlarda her sene uyanmaya yakın dönemde kıĢ budaması yapılmaktadır.  

Bağlarda zararlı olarak daha ziyade hastalık olarak külleme, kurĢuni küf, zararlı olarak ise bağ 

uyuzu ve salkım güvesi görülürken zaman zaman antraknoz ve mildiyö‘ye de rastlanmakta ve 

bunlara karĢı ilaçlama yapılmaktadır.   

ġekil 1. Ġdil ilçesi Haritası(Anonim, 2018b) 

ġekil 2. Bağda çelikle çoğaltım 
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Bağlar; büyük ölçüde traktör kullanma imkanı olmayacak kadar meyilli arazilerde bulunduğu için 

(ġekil 4) toprak iĢleme insan ya da hayvan gücü ile yapılmakta, sulama ve gübreleme (ticari, 

hayvan gübresi) ise yapılmamaktadır.  

Bölgede en yaygın olarak yetiĢtirilen yöresel üzüm çeĢidi daha ziyade pekmez yapımında 

değerlendirilen Kıtılnefis‘tir. Bunun dıĢında Zerak ve Sahrof (kurutmalık, pekmezlik); Tayifi, 

Gazona, Negotik, Dindor ve Bezona (sofralık) genotiplerinin yetiĢtiriciliği yapılmakta ve 

yetiĢtiricilerin verdiği bilgiye göre elde edilen ürünün yaklaĢık % 60-70‘i sofralık, % 20-30 

kurutmalık (ġekil 5) ve % 10‘u pekmez yapımında kullanılmaktadır. Ancak elde edilen üzüm ya da 

yan ürünlerin pazarlanamaması bölge bağcılarının en önemli meselesi olarak görülebilir. 

 

 ġekil 4. Bağlardan görünümler(Uludere/ġIRNAK) 

 

ġekil 5. Üzüm kurutma(sol) ve Pekmez yapımı(sağ) 

 

ġekil 3. Modern bir demonstrasyon bağı(sol) ve Serbest goble tarzı bir bağ(sağ) (Uludere) 
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Mevcut üzüm çeĢitlerinin hasadı, temmuz ayı itibarı ile baĢlayıp eylül ayı sonu-ekim baĢlarına 

kadar devam eder. YetiĢtirilen üzüm genotipleri öncelikle aile ihtiyacını karĢılamada kullanılırken 

arta kalan ürün pekmez, kuru üzüm gibi mahalli ürün yapımında değerlendirilmekte ya da mahalli 

pazarlarda satıĢa arz edilmektedir. 

SONUÇ 

Bölgenin bağcılık yapılan köylerinde, özellikte lider çiftçilerle iĢbirliği yapmak, bağcılık eğitim 

programları ve yapılan devlet destekleri hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlemek, örnek bağ 

tesisleri yapmak ve buradan alınacak sonuca göre hareket edilmesinin daha yararlı olacağı 

düĢünülmektedir.  
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ABSTRACT 

Most countries have adopted scientific planning as a basis for establishing their policies in all 

sectors, in order to create a balance between them. The time series analysis is considered as a 

statistical tool on the basis of which plans and programmers are adopted for studying a specific 

phenomenon, because its indicators help in forecasting future values for the phenomenon under 

study. In the light of this study, we can specify what is required in order to meet such needs. 

The present study was aimed to find forecasting model that could best describe the growth pattern 

of red and white meat production in Northern Iraq during the time periods 2009 to 2015. As model 

selection criteria Akaike Information Criteria, Mean percentage error, Mean absolute percentage 

error, Mean absolute error and Root mean squared error were used. The study revealed that the 

ARIMA (0,1,1) model is the best fitted model for red meat, linear model is the best for chicken 

meat and exponential model best for fish meat production.  

The selected models were used for five years forecast with a 95% confidence interval of red and 

white meat production.  

Keywords: Red and white meat, production, forecasting, ARIMA, time series models 

INTRODUCTION 

The amount of red meat and white meat production has become the major problem of international 

organizations and governments considering the world as it relates to human life and its production 

capacity. The problem lies in the ability of the region to cover the red and white meat gap, on the 

basis of the possibility of meat production and importation. 

There is no doubt that the livestock in the Northern Iraq is suffering from underdevelopment due to 

the existence of natural and human, financial and institutional constraints, and this led to the 

generation of the food gap of animal products, especially red and white meat. Therefore, an 

analytical study of the production of meat for previous periods has been used as a basis for the 

development of indicators to predict the use of time series models. Scientific research is concerned 

with the study of time series because the study of a particular phenomenon over a period of time 

helps to define the nature of changes which influenced the values of the phenomenon with time and 

the reasons that led to these ghettos and also predict what will happen to change the values of the 

phenomenon in the future in the light of what happened in the past.  

mailto:naziremikail@siirt.edu.tr
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Hossain and Hassan (2013) in their study tried to forecast milk, meat and egg production in 

Bangladesh using the growth pattern of milk, meat and egg production in Bangladesh during the 

time periods 1991-92 to 2011-12. The study revealed that the cubic model is the best fitted model 

for milk, meat and linear model is the best for egg production. The selected model was used for 

succeeding four years forecast with a 95% confidence interval of milk, meat and egg production. 

Manoj and Madhu (2014) applied time series ARIMA forecasting model for predicting sugarcane 

production in India. In  the  study,  the  ARIMA(2,1,0)  was  the  best  candidate  model  selected  

for making predictions for up to 5 years for the production of sugarcane in India using a 62 years' 

time series data. Hence, they could conclude that the selected ARIMA(2,1,0)  seem  to  provide  an  

adequate  predictive  model  for  the  sugarcane production in India. 

Nouman and Khan (2014) in their work tried to model and forecast beef, mutton, poultry meat and 

total meat production of Pakistan for year 2020 by using time series ARIMA models. In this regard, 

first they used data from 1971-72 to 2007-08 to estimate a time trend for beef, mutton, poultry meat 

and total meat production. This time trend was estimated by employing an exponential function of 

the form Yf = ce
bt

, where Yf was for meat production and t depicts the year. The estimated 

parameters were highly statistically significant, while the overall explanatory power of the model 

was very high since R
2
 = 0.99.  

Akgül and Yıldız (2016) in their work tried to forecast red meat production and give policy 

recommendations in line with 2023 targets in Turkey. Box-Jenkins forecasting models were used 

for the consumption of red meat in Turkey. Eviews software package was used for time series 

analysis application. In the framework of this model red meat production forecasts for the years 

between 2016-2023 were made.  

The study aims to determine the size of meat production in the province include Erbil, Dohuk, 

Sulaymaniyah and its consequences and has been undertaken to forecast the red and white meat 

production in the near future. 

 

MATERIAL AND METHODS 

The material of the study obtained from Ministry of Agriculture and Water Resources (Anonymous, 

2016) was statistically processed and built the trend line for the productions. Then the forecast was 

made based on simulation models for the period 2016-2020. The material of this study was the data 

of red meat, white meat (chicken and fish) production between 2009 to 2015 years in the Northern 

Iraq region.  

If the independent variable x is time, the data show the values of y at various times. Data arranged 

according to time are called time series. The regression line or curve of y on x in this case is often 

called a trend line or trend curve and is often used for purposes of estimation, prediction, or 

forecasting (Spiegel and Stephens, 2008). The analysis of time series is based on the assumption that 
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successive values in the data file represent consecutive measurements taken at equally spaced time 

intervals. 

There are two main goals of time series analysis: 

(a) identifying the nature of the phenomenon represented by the sequence of observations, and  

(b) forecasting (predicting future values of the time series variable).  

Both of these goals require that the pattern of observed time series data is identified and more or less 

formally described. Once the pattern is established, we can interpret and integrate it with other data 

(Žáček, 2017). Most time series patterns can be described in terms of two basic classes of 

components: trend and seasonality.  

A nonseasonal ARIMA model is classified as an "ARIMA(p,d,q)" model, where: 

p is the number of autoregressive terms, 

d is the number of nonseasonal differences needed for stationarity, and 

q is the number of lagged forecast errors in the prediction equation. 

The forecasting equation is constructed as follows.  First, let y denote the d
th

 difference of Y, which 

means: 

If     d=0:           yt  =  Yt 

If     d=1:           yt  =  Yt - Yt-1 

If     d=2:           yt  =  (Yt - Yt-1) - (Yt-1 - Yt-2)  =  Yt - 2Yt-1 + Yt-2 

 

In terms of Y, the general forecasting equation is: 

 ̂                                    

Several model selection criteria were used in this study. Interpretation of the model selection 

criteria considered that the smaller is the value of RMSE, AIC, MAE and MAPE the better is the 

fitness of the model (Burnham and Anderson, 2002).  
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Where. 

Yt – the actual observation value at time t. 

  ̂ – the forecasted observation value at time t. 

n – the total number of observations. 

p – the number of parameters. 

ESS – the error sum of squares. 

RESULTS AND DISCUSSION  

Red Meat Production 

Estimated models were given in the table below (Table 1).  

Forecast model selected: ARIMA (0,1,1) with constant 

 

Table 1. Model comparison tests 

Model RMSE MAE MAPE MPE AIC BIC 

ARIMA(0.1.1) with constant 4534.28 3263.56 9.53124 -8.65024 17.4103 17.3948 

ARIMA(1.1.1) with constant 5009.53 2916.36 8.08116 -4.47231 17.8953 17.8722 

ARIMA(0.1.0) 10873.7 9666.67 25.2689 7.08706 18.5882 18.5882 

ARIMA(1.0.0) 10020.5 7911.44 22.1371 -0.556341 18.7105 18.7028 

Table 1 compares the results of fitting different models to the data. The model with the lowest value 

of the AIC is the model ARIMA(0,1,1) with constant, which has been used to generate the 

forecasts.  

  

Table 2. Selected model summary 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

MA(1) 1.64588 0.599013 2.74765 0.051498 

Mean 7100.48 860.083 8.25558 0.001174 

Constant 7100.48    
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Autocorrelation (ACF) and Partial Autocorrelation (PACF) values of various orders of Red meat 

production values were computed and presented in Table 3. 

 

Table 3. ACF and PACF of red meat production 

 

Lag Auto 

Correlation 

Box-Ljung Statistic Partial Auto 

Correlation 

Value SE Value Value Sig.
b
 Value SE 

1 .650 .378 4.434 1 .035 .650 .378 

2 .117 .513 4.606 2 .100 -.529 .378 

3 -.260 .517 5.672 3 .129 -.078 .378 

4 -.484 .535 10.584 4 .032 -.320 .378 

5 -.392 .595 15.428 5 .009 .224 .378 

 

This procedure will forecast future values of Red meat production (Table 4).  An autoregressive 

integrated moving average (ARIMA) model has been selected for this data.   

The output summarizes the statistical significance of the terms in the forecasting model.   

 

Table 4. Forecasting values for Red meat production between the years 2009-2015 

Residual (tons) Forecast (tons) Red meat production (tons) Year 

  34000 2009 

-3773.08 25773.1 22000 2010 

-6810.52 35310.5 28500 2011 

-1809.78 46809.8 45000 2012 

-3214.16 55079.2 51865 2013 

1744.39 64255.6 66000 2014 

-2229.43 70229.4 68000 2015 
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Table 4 shows the forecasted values for Red meat production during the period where actual 

data is available, and the predicted values from the fitted model, and also the residuals.  The 95 % 

prediction limits for the forecasts show where the true data value at a selected future time is likely 

to be with 95 % confidence, assuming the fitted model is appropriate for the data (Table 5).   

  

Table 5. Forecasting values for Red meat production between the years 2016-2020 

 

Upper Limit (95 %) (tons) Lower Limit (95 %) (tons) 
Forecast 

(tons) 
Period 

96817.1 60722.6 78769.9 2016 

107355 64386.1 85870.3 2017 

117413 68528.1 92970.8 2018 

127151 72991.5 100071 2019 

136654 77689.8 107172 2020 

 

ARIMA(0,1,0) and ARIMA(0,1,1) models also were used in the (Akgül and Yıldız, 2016) study for 

red meat production forecast between 2016-2023 period in Turkey. As in the present study 

ARIMA(0,1,1) with constant was selected the best suitable model. In another study (Hossain and 

Hassan, 2013) the cubic trend model was selected the best suitable red meat forecasting model in 

Bangladesh. The R
2
 value was obtained as 0.922, however in present work R

2
 value is calculated as 

0.987. Forecasting values obtained for the 2016-2020 years are given in Figure 1. 
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Figure 1. Red meat production forecasts 

Chicken Meat Production  

Estimated models were given in the table below (Table 6).  

Forecast model selected: LT = 21969.9 + 8301.36 t  

 

Table 6. Model comparison tests 

 

RMSE MAE MAPE MPE AIC HQC Model 

2412.19 1925.86 4.04253 -0.084223 16.148 15.957 LT= 21969.9 + 8301.36 t 

2615.65 1802.96 3.70812 -0.150129 16.5957 16.3092 QT=23690.4+7154.31t+ 143.381t^2 

3261.09 2423.5 4.27519 -0.120819 16.7511 16.5601 ET = exp(10.2386 + 0.157646 t) 

7088.55 5665.58 10.1216 10.1216 18.0182 17.9227 ARIMA (0,1,1) 

 

Table 6 compares the results of fitting different models to the data. A better model will give a value 

close to 0.  The model with the lowest value of the AIC is model LT= 21969.9 + 8301.36 t.  

  

Table 7. Selected model summary 

p-value t SE Estimate Parameter 

0.000119 10.7765 2038.68 21969.9 Constant 

0.000009 18.2102 455.862 8301.36 Slope 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1587 

 

The p-value for the linear term is less than 0.05, so it is significantly different from 0.   

This procedure will forecast future values of Chicken meat production (Table 8).  Currently, a linear 

trend model has been selected.   

 

Table 8. Forecasted Chicken meat production between the years 2009-2015 

Residual (tons) Forecast (tons) Chicken meat production (tons) Year 

2363.79 30271.2 32635 2009 

-2860.57 38572.6 35712 2010 

-1101.93 46873.9 45772 2011 

1419.71 55175.3 56595 2012 

1523.36 63476.6 65000 2013 

-2778.0 71778.0 69000 2014 

1433.64 80079.4 81513 2015 

 

Table 8 shows the forecasted values for Chicken meat production during the period where actual 

data is available, and the predicted values from the fitted model, and also the residuals.  The 95 % 

prediction limits for the forecasts show where the true data value at a selected future time is likely 

to be with 95 % confidence, assuming the fitted model is appropriate for the data (Table 9).   

Table 9. Forecasted Chicken meat production between the years 2016-2020 

Upper Limit (95 %) (tons) Lower Limit (95 %) (tons) 
Forecast 

(tons) 
Period 

96499.4 80262.0 88380.7 2016 

105529 87834.9 96682.1 2017 

114647 95320.2 104983 2018 

123831 102738 113285 2019 

133068 110105 121586 2020 
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Figure 2. Chicken meat production forecasts 

Fish Meat Production 

Estimated models were given in the table below (Table 10).  

Forecast model selected: ET = exp(5.96149 + 0.281968 t) 

 

Table 10. Model comparison tests 

 

RMSE MAE MAPE MPE AIC HQC Model 

243.517 167.612 19.324 -1.49541 11.5618 11.3708 LT= -57.0 + 367.071 t  

224.554 133.415 12.7463 -2.09339 11.6854 11.3989 QT=346.143+98.3095t+ 33.5952t^2 

237.375 151.825 12.2329 -1.13559 11.5107 11.3197 ET= exp(5.96149 + 0.281968 t) 

295.98 241.833 22.2333 -8.40585 11.6663 11.5708 ARIMA(0,1,0) with constant 

424.827 327.833 19.9648 19.9648 12.1034 12.1034 ARIMA(0,1,0) 

326.922 252.437 21.5811 -6.55744 12.1509 11.9599 ARIMA(0,1,1) with constant 

 

This table compares the results of fitting different models to the data. The last three statistics 

measure the magnitude of the errors.  A better model will give a value close to 0.  The model with 

the lowest value of the AIC is model ET = exp (5.96149 + 0.281968 t), which has been used to 

generate the forecasts.  
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Table 11. Selected model summary 

p-value t SE Estimate Parameter 

0.000000 39.7227 0.150077 5.96149 Constant 

0.000391 8.40233 0.0335583 0.281968 Slope 

 

The output summarizes the statistical significance of the terms in the forecasting model.  In this 

case, the p-value for the slope term is less than 0.05, so it is significantly different from 0.  

This procedure will forecast future values of Fish meat production (Table 12).  Currently, an 

exponential trend model has been selected.   

 

Table 12. Forecasted Fish meat production between the years 2009-2015 

 

Residual (tons) Forecast (tons) Fish meat production (tons) Year 

83.3648 514.635 598 2009 

-54.2706 682.271 628 2010 

-204.511 904.511 700 2011 

18.8568 1199.14 1218 2012 

417.252 1589.75 2007 2013 

55.4132 2107.59 2163 2014 

-229.105 2794.1 2565 2015 

 

Table 12 shows the forecasted values for Fish meat production during the period where 

actual data is available, and the predicted values from the fitted model, and also the residuals.  The 

95 % prediction limits for the forecasts show where the true data value at a selected future time is 

likely to be with 95 % confidence, assuming the fitted model is appropriate for the data (Table 13).   
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Table 13. Forecasted Fish meat production between the years 2016-2020 

 

Upper Limit (95 %) (tons) Lower Limit (95 %) (tons) 
Forecast 

(tons) 
Period 

6733.8 2037.7 3704.25 2016 

9419.03 2560.4 4910.85 2017 

13260.3 3196.51 6510.5 2018 

18760.7 3970.94 8631.21 2019 

26644.2 4914.23 11442.7 2020 

 

 

 

  Figure 4. Fish meat production forecasts 

CONCLUSION 

The study find out that the ARIMA(0,1,1) with constant is the best for red meat production, 

whereas the linear model is the best for chicken meat and exponential model best for fish meat 

productions. The selected models were used for succeeding five years forecast with a 95% 

confidence interval of red and white meat production. The findings of this study will help the policy 

makers to take necessary actions for proper management of red and white meat production 

according to their demand and supply. 
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DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYON MODELLERĠ VE HAYVANCILIKTA 

UYGULAMALARI 

 

Nabeel Taher Abdulazeez ALGAILANI, Dr. Öğr. Üyesi Nazire MĠKAĠL 

Siirt Üniversitesi, naziremikail@siirt.edu.tr  

 

ÖZET 

Hayvancılıkta zamana bağlı olarak değiĢen büyüme, verim ve üretim verileri çoğunlukla doğrusal 

olmayan modellerle ifade edilmektedir. Bu nedenle, doğrusal olmayan regresyon modelleri 

hayvancılıkta önemli yer tutmaktadır. 

Bu çalıĢmada doğrusal olmayan regresyon modelleri hakkında genel bilgi verilerek, hayvancılıkta 

uygulama alanları ile ilgili örneklere değinilmiĢtir. Süt veriminin zamana göre değiĢimini gösteren 

laktasyon eğrileri, canlıların büyüme eğrileri, yumurta ağırlığı ve üretimi eğrilerini en iyi Ģekilde 

tanımlayan doğrusal olmayan modeller araĢtırılmıĢtır. Bunun yanı sıra modellerin, SAS, 

STATISTICA, SPSS, MINITAB istatistik paket programlarında çözümleri için adımlar 

gösterilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Laktasyon eğrileri, büyüme eğrileri, matematiksel modelleme, regresyon 

GĠRĠġ 

Doğrusal olmayan regresyon modelleri hayvancılıkta önemli yere sahiptir, çünkü birçok büyüme, 

verim ve üretim süreci doğrusal modele nazaran doğrusal olmayan modellerle daha iyi temsil edilir. 

Doğrusal olmayan modellerin eğrilerinin uydurulması karmaĢık bir iĢlemdir, her adımın dikkatlice 

incelenmesini gerektiren bir iĢlemdir. Amaç ve uygulama alanına bağlı olarak, doğrusal olmayan 

modellerin uygulanmasında farklı öncelikler belirlenebilir; bunlar, istatistiksel modellerin standart 

varsayımlarını karĢılarken kabul edilebilir parametre tahminlerini ve iyi bir model elde etmeyi 

içerir. Doğrusal olmayan modellerin uygulanması için önerilen adımlar: aday modellerin seçimi, 

baĢlangıç değerlerin belirlenmesi, modellerin uygulanması, parametre tahminlerinin kontrol 

edilmesi, modeller arasında en iyi modelin belirlenmesi, model varsayımlarının kontrol edilmesi 

(kalıntı analizi) ve istatistiksel tanımlayıcıların ve güven aralıklarının belirlenmesini kapsamaktadır 

(Archontoulis ve Miguez, 2015). 

Geleneksel olarak, hayvanlarda büyüme – zaman iliĢkisini tanımlamak için matematiksel modeller 

uygulanmıĢtır. Bu modellerin önemli bir özelliği, canlı ağırlık artıĢını tanımlama ve olgun canlı 

ağırlık, olgunlaĢma oranı ve artıĢ oranı gibi bazı ilginç biyolojik parametreleri değerlendirebilme 

yetenekleridir. Bu parametreler günlük yem gereksinimlerinin tahminlerini sağlamak veya çevresel 

koĢulların hayvanın canlı ağırlık artıĢı üzerindeki etkisini değerlendirmek için faydalı araçlardır. 

Büyüme modelleri aynı zamanda en uygun kesim yaĢını tahmin etmek için de kullanılır. Bu nedenle 

hayvanların büyüme verilerine uygulanan matematiksel modeller önemli kontrol ve optimizasyon 

mekanizması olarak düĢünülebilir (Teleken ve ark. 2017). Etçi hayvanların büyüme eğrilerinin 

incelenmesi, beslenme yönetimi, beslenme gereksinimi tespiti, büyüme ile ilgili özelliklerin genetik 

çeĢitliliği hakkında bilgi sahibi olunması, büyüme için hayvanların genetik potansiyelinin 

değerlendirmesi, belirli bir teknolojiyi benimseme kararının verilme sürecine katkıda bulunulması 

gibi beslenme ve genetik ıslah alanlarına sübvansiyon elde etmek için stratejik planlar 

oluĢturmasında gerekli bilgileri sağladığı için önemlidir (Marinho et al., 2013).  

Büyüme eğrilerinin tipi sabit ve rastgele etkilere bağlı olarak değiĢkenlik gösterebilir. Bu nedenle, 

büyüme eğrileri türlere, çevresel koĢullara ve çalıĢılan büyüme özelliklerine göre sunulmalıdır. 

Büyüme oranı hayvanlarda her yaĢam döneminde aynı değildir ve bu nedenle doğrusal modeller 

büyüme grafiği için uygun değildir. Büyüme aĢamasında olan hayvanlarda büyümeyi tanımlamak 
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için doğrusal modellerden daha karmaĢık olan doğrusal olmayan modeller kullanılmalıdır (Ersoy et 

al., 2007). 

Doğrusal olmayan modellerin temel avantajları parsimony, yorumlanabilirlik ve tahmindir (Bates 

ve Watts, 2007). Genel olarak, doğrusal olmayan modeller çok geniĢ bir kapasiteye sahip olabilir, 

ancak belirli bir olaya uygun doğrusal olmayan modeller daha basit görünebilir (yani, daha az 

parametre kullanarak) ve daha kolay yorumlanabilir. Her bir doğrusal olmayan model, 

tanımlayabileceği veri çeĢitliliği açısından doğrusal modellerden (yani, polinomlar) daha az esnek 

olabilmesine rağmen, parametrelerin yorumlanabilirliği; biyolojik olarak anlamlı bir iĢlemle 

iliĢkilendirilebilmesi gerçeğinden kaynaklanmaktadır. 

Doğrusal olmayan regresyon modelleri için gerekli hesaplamalar bilgisayar kullanılmadan mümkün 

değildir ve hemen hemen her istatistiksel paketin doğrusal olmayan regresyon için yordamları 

vardır.  

Bu çalıĢmanın amacı, doğrusal olmayan modellere genel bir bakıĢ sağlamak ve hayvancılık 

uygulamalarında kullanılan fonksiyon ailesini anlamak için bir kılavuz geliĢtirmek ve doğrusal 

olmayan bir regresyon modeli kullanarak deneysel verinin paket program yardımı ile adım adım 

analizini göstermektir. 

BÜYÜME MODELLERĠ 

Hayvanlarda zamana bağlı olarak değiĢen canlı ağırlık verileri, üç farklı bölümden oluĢan 

karakteristik bir sigmoidal büyüme eğrisi ile sonuçlanır: ilk kendi kendine hızlanan faz, ara doğrusal 

faz ve son olarak ta kendi kendine yavaĢlayan faz. Büyüme oranı (zaman biriminde ağırlık artıĢı, 

genellikle g ya da kg gün
–1
), yaĢ artımı ile değiĢmektedir. Hayvan olgun veya asimptotik vücut 

ağırlığına ulaĢtığında büyüme oranı son raddeye ulaĢır, daha sonra yem mevcudiyeti, üreme 

döngüsü ve yılın mevsimlerine atfedilen değiĢikliklerle birlikte nispeten sabit bir ağırlığı muhafaza 

eder, son aĢamada ise, büyüme oranı kademeli olarak sıfıra düĢer (Lopes, 2008).  

Literatürde biyolojik olarak yorumlanabilecek ve diğer ilgili büyüme özelliklerini türetebilecek 

birkaç parametre ile hayvanların büyüme eğrisini en iyi Ģekilde tanımlamaya çalıĢan çok sayıda 

büyüme modeli veya fonksiyonu bildirilmiĢtir. Büyüme verilerine uyması için farklı polinomial 

fonksiyonlar önerilmiĢtir, ancak en yaygın kullanılan büyüme fonksiyonlarının doğrusal olmadığı 

ve iki ana gruba ayrıldığı belirlenmiĢtir: üstel polinomlar ve asimptotik fonksiyonlar (Lopez, 2008).  

Santos ve ark. (1999) çalıĢmalarında, doğumdan 36 ayına kadar 26 Pantaneiro atının aylık olarak 

ölçülen Cidago yüksekliği verilerine Brody, Richards, Gompertz, Lojistik, Weibull ve Morgan-

Mercer-Flodin doğrusal modellerini uygulayarak büyüme eğrisine en iyi uyum sağlayan modelleri 

bulmaya çalıĢmıĢlardır. Sonuç olarak en iyi modelin Weibull modeli olduğuna karar verilmiĢtir. 

Hassen ve ark. (2004) safkan Angus boğaların ve düvelerin canlı ağırlıklarındaki değiĢimleri 

tanımlamıĢ ve sütten kesim tarihinden 205 güne kadar büyüme eğrisini araĢtırmıĢlardır. Bu amaçla, 

doğrusal ve doğrusal olmayan büyüme fonksiyonları kullanılmıĢtır.  

ġengül ve Kiraz (2005) çalıĢmalarında, erkek ve diĢi hindilerin büyüme eğrilerini modellemeye ve 

büyüme eğrilerini en iyi açıklayan doğrusal olmayan modeli belirlemeye çalıĢmıĢlardır. Bu amaçla 

Gompertz, Logistic, Morgan-Mercer-Flodin ve Richards gibi dört farklı doğrusal olmayan model 

kullanılmıĢtır. Model seçim kriterleri göz önüne alındığında Gompertz, Logistic ve Richards 

modellerinin en uygun modeller olarak görülmüĢtür. 

Vitezica ve ark. (2010), ördek canlı ağırlık verileri için büyüme modelleri kullanılmıĢtır. Bu amaçla, 

dört doğrusal olmayan model (Gompertz, Logistic, Richards ve Weibull) ve spline doğrusal 

regresyon modeli kullanılmıĢtır. Doğrusal olmayan modeller içinde, verilere en iyi uyum Weibull 

modelinde sağlanmıĢtır. 
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Liu ve ark. (2011) çalıĢmalarında, standart siyah, kahverengi, maun, Hedlund beyazı ve safir 

vizonların canlı ağırlığı için büyüme eğrisi parametrelerini tahmin etmiĢ ve karĢılaĢtırmıĢlardır. 

Veriler yedi günden 24 haftaya kadar olan sürede beĢ renk türünden toplanmıĢtır. Vizonun büyüme 

eğrilerini tanımlamak için altı farklı doğrusal olmayan model: Lojistik, Gompertz, Brody, Richards, 

Bridges ve Janoschek kullanılmıĢtır. 

Araujo ve ark. (2012), manda sürüsünün büyüme eğrileri için doğrusal olmayan modeller 

kullanmıĢlardır. Kullanılan modeller: Von Bertalanffy, Brody, Gompertz ve Logistic modelleridir. 

Sonuç olarak, Murrah ırkı mandaların büyüme eğrisi için Gompertz ve Lojistik modelleri tavsiye 

edilmiĢir. 

Marinho ve ark. (2013), Nellore ineklerinin büyüme eğrilerini altı doğrusal olmayan model 

kullanarak tahmin etmeye çalıĢmıĢlardır: Brody, Logistic, Gompertz (iki alternatif model), Richards 

ve Von Bertalanffy. Sonuç olarak, Brody ve Von Bertalanffy modelleri büyüme eğrisine uyum 

göstermiĢ, diğer modeller ise uyum göstermemiĢtir. Brody modeli Von Bertalanffy modelinden 

daha iyi uyum sağlamıĢtır. 

Galeano-Vasco ve ark. (2014) çalıĢmalarında, ticari yumurtacı tavuklarda büyüme eğrisini tahmin 

etmek için Von Bertalanffy, Richards, Gompertz, Brody ve Logistics doğrusal olmayan regresyon 

modellerini kullanmıĢlardır. Kullanılan doğrusal olmayan tüm modeller, rastgele parametrelerin 

dahil edilmesiyle karıĢık modellere dönüĢtürülmüĢtür. Modellerin doğruluğu Akaike ve Bayesian 

bilgi kriterleri (sırasıyla AIC ve BIC) ve korelasyon katsayıları ile belirlenmiĢtir. Sonuç olarak, 

AIC, BIC ve korelasyon katsayılarına göre, büyüme eğrisini modellemeye en uygun fonksiyonların 

sırası ile Gompertz, Richards ve Von Bertalanffy oldukları tespit edilmiĢtir. Brody ve Logistic 

modellerinin ise verilere uymadığı belirtilmiĢtir. 

Raji ve ark. (2014) çalıĢmalarında, Nijerya'daki Japon bıldırcınlarının canlı ağırlık verilerine en iyi 

uyumu sağlayan modelin seçimi için Asymptote Regresyon, Exponential, Gompertz, Logistic, 

Monomolecular, Richards ve Weibull modellerini kullanmıĢlardır. Uyum kriterlerine dayanarak 

Weibull modelinin büyüme verilerine en iyi uyum sağladığı sonucuna varılmıĢtır. 

Salako (2014) çalıĢmasında, Nijerya‘nın Beyaz Fulani ve N'dama sığırlarında olgun ağırlık (A), 

eğrinin Ģekli (B) ve olgunlaĢma oranı (k) parametrelerini tahmin etmek için Mitsherlich, Gompertz 

ve Richard doğrusal olmayan büyüme modellerini kullanmıĢtır. 

ġahin ve ark. (2014) çalıĢmalarında, doğrusal olmayan modeller kullanarak Anadolu mandalarının 

canlı ağırlıklarındaki değiĢimleri açıklamak için en iyi modeli tespit etmiĢlerdir. Bu amaçla, 

Logistic, Richards, Gompertz ve Brody fonksiyonları kullanılmıĢtır. Sonuç olarak, HKO ve R
2
 

kriterlerine göre en uygun modelin Richards modeli olduğuna karar verilmiĢtir. 

Bahashwan ve ark. (2015) araĢtırmalarında Gompertz, Von Bertalanffy ve Logistic doğrusal 

olmayan modelleri kullanarak Dhofari sığırının büyüme eğrisini tahmin etmeye çalıĢmıĢlardır. 

Sonuç olarak en iyi uyumu Von Bertalanffy (R
2
=%93.6) modeli sağlamıĢtır. 

Hossein-Zadeh ve Golshani (2016) çalıĢmalarında Guilan koyunlarındaki büyüme eğrisini doğrusal 

olmayan modeller kullanarak tanımlamaya çalıĢmıĢlardır. ÇalıĢmada Guilan koyunlarındaki 

büyüme eğrilerini tanımlamak için altı doğrusal olmayan matematiksel model (Brody, Negatif 

Üstel, Lojistik, Gompertz, Von Bertalanffy ve Richards) kullanılmıĢtır. Sonuç olarak, Brody 

modeli, diğer modellere göre daha düĢük AIC ve BIC değerleri nedeniyle erkek kuzularda en iyi 

uyumu sağlamıĢtır. Negatif Üstel model ise, gözlenen değerlere en kötü uyumu sağlamıĢtır. 

Kaplan ve Gürcan (2016), yaptıkları çalıĢmada Japon bıldırcınlarında Gompertz, Lojistik, Von 

Bertalanffy, Richards, Levakovich ve Janoschek büyüme modellerinin uyumluluğunu belirlemeye 

çalıĢmıĢlardır. Sonuç olarak, MSE, AIC ve BIC değerlerine dayanarak, Richards modelinin Japon 

bıldırcınlarının büyüme verilerine en iyi uyum sağlayan model olduğunu belirtmiĢlerdir. 
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Cak ve ark. (2017) çalıĢmalarında, Renkli Tiftik keçisinin büyüme özelliklerini, dört doğrusal 

olmayan büyüme modeli kullanarak araĢtırmıĢlardır. Bu amaçla, Monomolecular, Gompertz, 

Richards ve Lojistik modelleri kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada Gompertz ve Richards modellerinin tekil 

keçilerin, Richards modelinin ise ikiz Renkli Tiftik keçilerin büyüme özelliklerinin belirlenmesinde 

uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Hossein-Zadeh (2017) çalıĢmasında Ġran‘ın Moğhani koyunlarında büyüme eğrisini tanımlamaya 

çalıĢmıĢ, bu amaçla beĢ doğrusal olmayan matematiksel modeli (Brody, Negatif üstel, Lojistik, 

Gompertz ve Von Bertalanffy) karĢılaĢtırmıĢtır. 

Hojjati ve Hossein-Zadeh (2017) çalıĢmalarında, Ġran‘ın Mehraban koyunlarında büyüme eğrilerini 

tanımlamak için beĢ doğrusal olmayan matematiksel model (Brody, Negatif üstel, Lojistik, 

Gompertz ve Von Bertalanffy) kullanmıĢlardır. Sonuç olarak, Brody modeli, diğer modellere 

nazaran daha düĢük AIC ve BIC değerlerine göre tüm erkek ve diĢi tekil ve ikiz kuzularda en iyi 

büyüme eğrisini vermiĢtir. Lojistik modeli ise tüm kuzular için büyüme eğrisine en kötü uyumu 

sağlamıĢtır. 

Masoudi ve Azarfar (2017) çalıĢmalarında farklı seviyelerde mısır kepeği ile beslenen broiler 

tavuklarının büyüme parametrelerini tanımlamak için dört doğrusal olmayan model 

karĢılaĢtırmıĢlardır. Sonuç olarak Gompertz modelinin broilerlerin büyüme eğrilerine en iyi uyduğu 

gösterilmiĢtir. 

Segura-Correa ve ark. (2017) çalıĢmalarında Güney Meksika'nın tropikal koĢullarında yetiĢtirilen 

hindilerin büyüme eğrisine en iyi uyan doğrusal olmayan modeli bulmaya çalıĢmıĢlardır. Bu amaçla 

beĢ doğrusal olmayan matematiksel model (Brody, Gompertz, Logistic, Von Bertalanffy ve 

Richards) kullanılmıĢtır. Hindi büyümesini tanımlamak için en iyi modellerin Von Bertalanffy ve 

Gompertz modelleri olduğu sonucuna varmıĢlardır. 

Selvaggi ve ark. (2017) çalıĢmalarında uyum iyiliğini belirlemek için Podolica boğaları örneğinde 

Lojistik, Gompertz, Richards ve Von Bertalanffy büyüme eğrileri modellerinin parametrelerini 

tahmin etmeyi amaçlamıĢlardır. Lojistik ve Richards modelleri, Podolica boğalarının büyümesini 

tanımlamak için faydalı olan en iyi uyumu sağlamıĢtır. 

 Teleken ve ark. (2017) farklı hayvanlarda beĢ doğrusal olmayan Brody, Gompertz, Logistic, 

Richards ve Von Bertalanffy büyüme modellerini denemiĢ ve uyum iyiliği ile karĢılaĢtırmıĢlardır. 

Richards büyüme modelini, deneysel verilere diğer modellerden daha iyi uyum sağladığını sonuç 

olarak bildirmiĢlerdir. 

LAKTASYON EĞRĠSĠ MODELLERĠ  

Sütçü ineğin laktasyon eğrisi, doğumdan itibaren verimde hızlı bir artıĢ göstererek birkaç hafta 

sonra zirveye ulaĢır, ardından kuruya çıkana (buzağılamadan yaklaĢık 10 hafta sonra) kadar 

kademeli bir düĢüĢ izler (ġekil 1). 
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ġekil 1. Laktasyon eğrisi grafiği 

Koyun ve keçilerde de benzer bir eğilim gözlenir. Ancak eğrinin Ģekli biraz daha farklı olabilir, 

örneğin, daha az keskin (daha düĢük bir tepe noktası) ve eğrinin inen kısmında daha hızlı veya daha 

yavaĢ bir düĢüĢ izlenebilir. Laktasyon eğrilerinin doğru bir Ģekilde tanımlanması sütçü hayvanlar 

için beslenme maliyetlerinin belirlenmesi, tamamlanmamıĢ kayıtlardan laktasyon baĢına toplam 

verimin elde edilmesi ve sürü performansının tahmin edilmesi gibi ilginç bilgiler sağlayarak, süt 

hayvancılığı endüstrisi için araĢtırma, ıslah ve yönetim açısından önemli bir yere sahiptir. 

Laktasyon eğrisini tanımlamak ve doğumdan sonraki ilk verim, zirveye çıkma süresi ve bu 

zirvedeki verim (maksimum verim), laktasyon süresi, laktasyon ve persistens (zirveden sonra süt 

veriminde düĢüĢ oranı) baĢına toplam verim gibi bazı önemli performans özelliklerinin tahminlerini 

elde etmek amacıyla bir dizi matematiksel model önerilmiĢtir. Modellerin çoğu, gözlenen laktasyon 

eğrileri ile her bir modelle elde edilen eğri arasındaki benzerlik temelinde, ampirik modellerdir. 

Diferansiyel Ģeklinde yazılan ve zamanın bir fonksiyonu olarak ifade edilen Logistic ve Gompertz 

gibi büyüme fonksiyonları laktasyon modelleri olarak potansiyel bir uygulamaya sahiptir, çünkü 

laktasyon eğrisi, büyüme oranının (günlük ağırlık artıĢı) zamana karĢı grafiği ile benzerdir 

(Thornley ve Fransa, 2007; Lopez, 2008). 

Orman ve Yıldırım (1998) çalıĢmalarında laktasyon eğrisi için regresyon modellerinin 

parametrelerini tahmin etmiĢlerdir. ÇalıĢılan beĢ yöntem arasında, Marquardt yönteminin 

diğerlerine göre daha pratik ve daha az hesaplama süresi gerektirdiği görülmüĢtür. 

Rekaya ve ark. (2001) çalıĢmalarında, Holstein ırkı ineklerin ilk üç laktasyonundaki laktasyon 

eğrisinin Ģeklini tanımlamak için Wood modelini kullanılmıĢlardır. ÇalıĢmada, persistens 

logaritmasının bir parametre olarak dahil edilmesiyle, Wood modeli parametresizleĢtirilmiĢtir. 

Keskin ve ark. (2009) Polatlı Tarım ĠĢletmesinde yetiĢtirilen Siyah Alaca sığırlarda laktasyon 

eğrisinin özelliklerini belirlemek amacıyla yapmıĢ oldukları çalıĢmada, 1993-2006 yılları arasında 

yetiĢtirilen ineklere ait 2581 laktasyon süt verim kaydını kullanmıĢlardır. Laktasyon eğrisi 

parametreleri ile eğrinin tip ve Ģekillerinin belirlenmesi için Wood‘un geliĢtirdiği Gamma 

fonksiyonunu (Yt=at
b
e

-ct
) kullanmıĢlardır.  

Cunha ve ark. (2010) çalıĢmalarında süt üretiminde gözlenen verilere en iyi uyum sağlayan 

laktasyon eğrileri modellerini bulmaya çalıĢmıĢlardır. Wilmink modeli, ilk laktasyon inekleri için 

en iyi uyumu gösterirken, Wood modeli, düĢük süt üretim gruplarında üç ve daha fazla 

laktasyondaki inekler için en iyi uyumu göstermiĢtir. Wood modeli, orta süt üretim grubunda tüm 

laktasyonlar için en iyi uyumu göstermiĢtir. Dijkstra modeli, yüksek süt üretim grubunda tüm 

laktasyonlar için en iyi uyumu göstermiĢtir. Daha yeni olmasına rağmen, fazla sayıda parametreye 

sahip olan Pollott modeli, kullanılan tüm veriler için iyi bir yakınsama göstermiĢtir. 
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Küçük ve Eyduran (2010) çalıĢmalarında Akkaraman ve Alman Blackheaded Mutton x Akkaraman 

B1  Melez koyunların tam laktasyonunu tanımlamak için en uygun doğrusal olmayan modeli 

belirlemeye çalıĢmıĢlardır. Kuadratik, Kübik model ve Wood modelleri, bu koyunların günlük süt 

verimi – zaman iliĢkisini açıklamak için kullanılmıĢtır. Tam laktasyonu tanımlamak için en iyi 

doğrusal olmayan modelin Kübik model olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Korkmaz ve ark. (2011) çalıĢmalarında Simmental ineklerin laktasyon mevsimi eğrisini açıklayan 

uygun bir doğrusal olmayan model belirlemeye çalıĢmıĢlardır. 777 Simmental ineğin kontrol günü 

süt verimini temsil eden aylık süt verim kayıtları, Wood, Gaines, Parabolic, Hayashi, Dhanno ve 

(ikinci derece) polinomial modelleri kullanılarak laktasyon eğrisi parametrelerini tahmin etmek ve 

laktasyon mevsimi eğrilerinin Ģeklini karĢılaĢtırmak için kullanılmıĢtır. Genel olarak, polinomial 

model diğer modellere kıyasla verilere en iyi uyumu sağlamıĢtır. 

Mao ve ark. (2012), günlük süt verimi, sütteki yağ oranı, sütteki protein oranı ve somatik hücre 

sayısının değiĢken olduğunu açıklayarak, Güney Çin'deki Çin Holstein‘ı ırkında, laktasyon 

döneminde bu parametreler için tahmin modelleri oluĢturmaya çalıĢmıĢlardır. Wood‘s incomplete 

gamma fonksiyonun, kontrol günü süt verimi, sütteki yağ oranı, sütteki protein oranı varyasyonunu 

tahmin etmek için uygun olduğu, lakin somatik hücre sayısı için uygun olmadığı sonucuna 

varmıĢlardır. 

Hossein-Zadeh (2016) çalıĢmasında mandaların süt veriminin ve bileĢenlerinin laktasyon eğrilerini 

tanımlamak için yedi doğrusal olmayan matematiksel fonksiyon (Wood, Dhanoa, Sikka, Nelder, 

Brody, Dijkstra ve Rook) kullanmıĢtır. Bu çalıĢmada kullanılan farklı modellerin değerlendirilmesi, 

doğrusal olmayan modellerin mandaların aylık üretim verilerine uyma potansiyelini göstermiĢtir. 

Bangar ve Verma (2017) çalıĢmalarında, 134 Gir melez inekte beĢ laktasyondaki laktasyon 

eğrilerine en doğru Ģekilde uyan doğrusal olmayan modeli belirlemeye çalıĢmıĢlardır. Dört model: 

Gamma tipi fonksiyon, Kuadratik model, Mixed log fonksiyonu ve Wilmink modeli her laktasyona 

ayrı ayrı uydurulmuĢ ve sonra uyum ölçütlerinin iyiliği temelinde karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢılan dört 

model arasında, Mixed log fonksiyonu RMSE, AIC ve BIC değerlerinin düĢük olması sebebi ile ilk 

laktasyondaki ineklerin laktasyon eğrisine en iyi uyumu sağladığı söylenmiĢtir. Bununla birlikte, iki 

ve daha fazla laktasyonlu ineklerde, Gamma tipi fonksiyon, diğer modellere kıyasla laktasyon 

eğrisini en uygun Ģekilde tanımlamıĢtır. 

Piccardi ve ark. (2017) çalıĢmalarında laktasyon eğrilerini modellemek için üç doğrusal olmayan 

model (Wood, Milkbot ve Diphasic) kullanmıĢ ve sonuçlarını karĢılaĢtırmıĢtır. Modellemeyi iki 

yaklaĢımla yapmıĢlardır: inek rastgele etkisi ile ve rastgele etkisiz. ÇalıĢmada Wood modelinin 

laktasyon eğrisinin beklenen değerine uyması açısından iyi bir seçenek olduğu bulunmuĢtur. Söz 

konusu rastgele etki göz önüne alındığında, üç model daha iyi uyum göstermiĢtir. Rastgele etkinin, 

modellerin tahmin potansiyelini artırdığı, ancak süt verimi ve maksimum süt verimine kadar olan 

gün sayısı gibi laktasyon eğrilerinden elde edilen üretim göstergeleri üzerinde önemli bir etkisi 

olmadığı bildirilmiĢtir. 

YUMURTA VERĠMĠ MODELLERĠ 

Diğer bir klasik doğrusal olmayan eğri, yumurta tavukçuluğunda yumurta üretimininin zaman 

sürecidir. Tipik olarak, eğri, bir kuĢ sürüsünün ortalama üretim oranını temsil eder, yani sürüde 

günlük olarak yumurtlayan kuĢların ortalama yüzdesini çizer; burada zamana (ya yaĢ haftalarla ya 

da yumurtlama baĢlangıcından sonraki haftalar) karĢı yumurta, her hafta sürüden elde edilen toplam 

yumurta sayısını, kuĢlar ise sürüdeki toplam tavuk sayısını ifade eder. Eğri laktasyon eğrisine çok 

benzerdir, onu tanımlamak için birkaç fonksiyon kullanılmaktadır, onlardan bazıları laktasyon 

verilerine uydurulanlarla aynıdır (Thornley ve France, 2007; Lopez, 2008). 

Modellerin bazıları, tek bir tavuğun üretim döngüsünü temsil etmek için oluĢturulmuĢtur. Her ne 

kadar eğrinin genel yapısı benzer olsa da, değiĢkenin kesikli olması (bir tavuğun haftalık olarak 
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yumurtladığı yumurta sayısı), eğrinin azalan kısmının art arda birkaç azalan basamak ile 

sonuçlanmasını gerektirmektedir (Grossman ve Koops, 2001). DeğiĢik karĢılaĢtırmalı araĢtırmalar, 

bu modellerin çoğunun performansının yumurta üretim verilerine uydurulmasının, tüm 

fonksiyonlarla benzer bir uyumluluk elde etmekle tatmin edici olduğu sonucuna varmıĢtır. 

Miyoshi ve ark. (1996) çalıĢmalarında, dört matematiksel modeli (Compartmental, Modified 

Compartmental, Wood ve Adams-Bell) yumurtacı tavuklarda farklı yumurta üretim verilerine 

uydurmuĢ ve bu modellerin uyumlarını karĢılaĢtırmıĢlardır.  

Savegnago ve ark. (2012) çalıĢmalarında White Leghorn tavuk popülasyonunun seçilmiĢ ve 

seçilmemiĢ hatlarının haftalık yumurta üretim hızını, doğrusal olmayan ve parçalı polinom 

modellerini kullanarak uydurmaya çalıĢmıĢ ve seçim sürecinin bu iki hat arasında yumurtlama 

seyrini nasıl değiĢtirdiğini incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada son olarak sürece Lojistik, Yang, Parçalı 

Polinom ve Grossman modellerinin en iyi uyumu sağladığı sonucuna varılmıĢtır. 

Narinc ve ark. (2013) yaptıkları çalıĢmada, yumurta üretimi ile ilgili bazı özellikleri saptamaya, 

kümülatif yumurta sayılarını tespit etmeye ve farklı doğrusal olmayan modellerin günlük yumurta 

üretiminin yüzdesi için uygunluğunu karĢılaĢtırmaya çalıĢmıĢlardır. Kümülatif yumurta sayısının 

doğrusal olmayan regresyon analizinde Monomoleculer fonksiyon kullanılmıĢtır. Tavuklarda 

yaygın olarak kullanılan Gamma, McNally, Adams-Bell ve Modified Compartmental modelleri, 

günlük yumurta üretimi yüzdelerinin analizinde kullanılmıĢtır. Bu modeller uygunluk açısından R², 

Akaike bilgi kriteri ve Bayesian bilgi kriteri değerleri kullanılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Sonuç olarak, 

tüm modellerin yeterli olduğu, Adams-Bell modelinin ise Japon bıldırcınlarındaki yumurta üretimi 

yüzdesine diğerlerine göre biraz daha iyi uyum sağladığı tespit edilmiĢtir. 

Narinc ve ark. (2014), araĢtırmalarında kanatlı hayvanlarda kullanılan yumurta üretim modellerini 

incelemiĢlerdir. Modeller arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, bir iĢletmeden elde edilen veriler 

kullanılarak gösterilmiĢtir. Bu amaçla, birkaç doğrusal olmayan regresyon modelleri (Gamma, 

McNally, McMillan, Adams-Bell, Compartmental, Modified Compartmental, Logistic-curvilinear, 

Gloor, Lokhorst, Narushin-Takma) ve bazı çok fazlı (Segmented Polynomial, Persistency, 

Individual) modeller kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada bu fonksiyonların hemen hemen hepsinin, iĢletme 

ortalamaları temelinde modellemeye olanak sağladıkladıkları sonucuna varılmıĢtır.  

Otwinowska-Mindur ve ark. (2016) çalıĢmalarında, broyler yetiĢtiriciliği üretim periyodunda 

yumurtlama oranını ve yumurta ağırlığını tanımlamak için en uygun modeli bulmaya çalıĢmıĢlardır. 

AĢağıdaki dört matematiksel model kullanılmıĢtır: Gamma, Narushin-Takma, Logistic-curvilinear 

ve Compartmental. Logistic-curvilinear modeli, tüm broiler tavuklarında hem yumurtlama oranına, 

hem de yumurta ağırlığına iyi bir Ģekilde uymayı baĢarmıĢtır. Bu modelin, üreme potansiyelinin 

uzun vadeli bir öngörüsünde ve bireysel tavukların farklı üreme parametreleri hakkındaki 

araĢtırmalarda faydalı olacağı sonucuna varılmıĢtır. 

Nogueira ve ark. (2016) yaptıkları çalıĢmada, iki model kullanarak protein alımına dayalı 

beslenmede yumurta tavuklarının yumurtasındaki ağırlık artıĢını tahmin etmiĢ ve her ikisini de 

karĢılaĢtırmıĢlardır. Kullanılan modelleri Gompertz ve Sigmoidal fonksiyonları oluĢturmuĢtur. 

Sonuçlar, önerilen doğrusal olmayan modelleri kullanarak yumurta ağırlığındaki artıĢı tahmin 

etmenin mümkün olduğunu göstermiĢ, tahmin doğruluğunu arttırmak için ise baĢka parametrelerin 

de eklenebileceği önerilmiĢtir. 
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DOĞRUSAL OLMAYAN MODELLERĠN BĠLGĠSAYAR ÇÖZÜMLERĠ 

Büyüme, laktasyon veya bazı zamana bağlı olarak değiĢen verimlerdeki değiĢiklikleri tanımlamak 

için kullanılan birçok doğrusal olmayan fonksiyonlar vardır. Doğrusal olmayan fonksiyonların 

parametreleri çeĢitli sayısal iteratif yöntemler kullanılarak tahmin edilebilmektedir. 

SAS Paket Programında uygulama adımları 

SAS'ın NLIN prosedürü, bir Angus ineğinin ağırlıkları örneğine iliĢkin büyümeyi tanımlayan Brody 

modelinin parametrelerini tahmin etmek için kullanılabilir (Kaps ve Lamberson, 2004). Angus 

ineğinin 8-108 aylık canlı ağırlık verileri aĢağıda verilmiĢtir: 

Ağırlık, kg: 280 340 430 480 550 580 590 600 590 600 

YaĢ, aylarla: 8 12 24 36 48 60 72 84 96 108 

Verilere uygulanan Brody modeli aĢağıdaki gibidir: 

 

where: 

A = Asimptotik ağırlık 

B = YaĢ0 = 8 aylık baĢlangıç ağırlık 

k = büyüme oranı indeksi  

SAS programında: 

DATA Growth; 

INPUT Age Weight @@; 

DATALINES; 

8 280 12 340 24 430 36 480 48 550 

60 580 72 590 84 600 96 590 108 600 

; 

PROC NLIN; 

PARMS A=600 B=280 k=0.05; 

MODEL Weight=A-(A-B)*exp(-k*(Age-8)); 

RUN 

Procedure kullanılacaktır. PARMS parameter değerlerini ifade eder. Burada iterative sayısal 

hesaplamalar için baĢlangıç değerlerin verilmesi gerekir. MODEL komutu kullanılavak modelin 

giriĢini sağlamaktadır: Weight ağırlığı ifade eden bağımlı değiĢken, Age ise yaĢı ifade eden bağımsız 

değiĢkendir.  A, B ve k hesaplanacak parametrelerdir. 

SAS sonucu: 
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Dependent Variable Weight 

Method: Gauss-Newton 

Iterative Phase 

                                                                Sum of  

      Iter           A           B               k        Squares  

         0       600.0       280.0      0.0500      2540.5  

         1       610.2       285.8      0.0355      1388.7  

         2       612.2       283.7      0.0381       966.9  

         3       612.9       283.9      0.0379       965.9  

         4       612.9       283.9      0.0380       965.9  

         5       612.9       283.9      0.0380       965.9  

    NOTE: Convergence criterion met.  

                                                    Sum of        Mean                          Approx  

Source               DF     Squares      Square       F Value       Pr > F  

Regression           3       2663434       887811     446.69        <.0001  

Residual             7       965.9            138.0  

Uncorrected Total   10      2664400  

Corrected Total      9        124240  

Approx 

Parameter   Estimate   Std Error         95% Confidence Limi 

                                      Approx.        

A                 612.9          9.2683          590.9                634.8  

B                 283.9          9.4866          261.5                306.3  

k                  0.0380        0.00383        0.0289              0.0470 
 

Approximate Correlation Matrix 

                         A                     B                    k 

A              1.0000000       0.2607907      -0.8276063 

B              0.2607907       1.0000000      -0.4940824 

k               -0.8276063     -0.4940824       1.0000000 

Açıklaması: Programda parametre tahmini için kullanılan varsayılan sayısal yöntem Gauss-

Newton yöntemidir. Ġlk tablo iterasyonları ve hata kareler toplamını göstermektedir. Sonuç 

olarak ise program hesaplamanın baĢarı ile sonlandığını bildirmektedir (NOTE: Convergence 

criterion met). Sonraki tablo ise varyans analizi sonucunu göstermektedir. Hesaplanan eğri 

aĢağıdaki Ģekilde bulunmuĢtur: 
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ġek.2 gözlenen ve tahmin edilen değerlere ait eğriyi göstermektedir. Noktalar gözlenen değerleri, 

eğri ise Brody fonksiyonuna gore SAS program ile uydurulan eğridir. 

ġekil 2.  Büyüme eğrisi 

STATISTICA Paket Programında uygulama adımları 

Aynı very için STATISTICA Paket Programında uygulama adımları aĢağıdaki gibidir: 

Statistics – Advanced Models – Nonlinear Estimation  

Nonlinear Estimation arayüzünde ‗User-specified regression, least squares‘ veya ‗User-specified 

regression, custom loss function‘ seçeneklerinden biri seçilip OK‘ye tıklanmaktadır (ġek. 3):  

 

ġekil 3.  STATISTICA programında ‗Nonlinear Estimation‘ penceresi 

Daha sonra açılan pencereye Brody modelini yazarak hesaplamaları baĢlatıyoruz (ġek. 4).  

 

ġekil 4.  Hesaplanacak doğrusal olmayan modelin dahil edilmesi 
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STATISTICA Paket program çıktıları: 

Model is: Weight=A-(A-B)*EXP(-K*(Age-8)) 

Dependent variable: Weight   Independent variables:  1 

Loss function: (OBS-PRED)**2 

Final value: 965,89329887 

Proportion of variance accounted for:   ,992225585    R =   ,996105208 

 

Verilere uygulanan modelin grafiği ġek. 5‘de verilmiĢtir. 

 

ġekil 5.  Verilere uygulanan Brody modelinin grafiği 

SPSS Paket Programında uygulama adımları 

Aynı veri için SPSS Paket Programında uygulama adımları aĢağıdaki gibidir: 

Analyze – Regression – Nonlinear  

Nonlinear Regression penceresinin görünümü ġek. 6‘daki gibidir:  

Model: �Weight=A-(A-B)*EXP(-K*(Age-8))

y=(612,865)-((612,865)-(283,894))*exp(-(0,0379581)*((Age-8))
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ġekil 6.  SPSS‘te Nonlinear Regression penceresi  

Burada Ağılık değiĢkenini Bağımlı kısmına ekleyerek, Model ifadesi kısmında hesaplanacak modeli 

yazıyoruz. Burada hesaplanacak parametrelere baĢlangıç değerin atanması gerekmektedir. 

SPSS program sonuç çıktısı: 

Nonlinear Regression Analysis 

Iteration History
b
 

Iteration 

Number
a
 

Residual Sum 

of Squares 

Parameter 

A B k 

1.0 2540,499 600,000 280,000 ,050 

1.1 1388,695 610,153 285,827 ,036 

2.0 1388,695 610,153 285,827 ,036 

2.1 966,891 612,152 283,717 ,038 

3.0 966,891 612,152 283,717 ,038 

3.1 965,895 612,891 283,911 ,038 

4.0 965,895 612,891 283,911 ,038 

4.1 965,893 612,863 283,893 ,038 

5.0 965,893 612,863 283,893 ,038 

5.1 965,893 612,866 283,894 ,038 

6.0 965,893 612,866 283,894 ,038 

6.1 965,893 612,865 283,894 ,038 

Parameter Estimates 

Paramet

er 

Estimate Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

A 612,865 9,268 590,949 634,781 

B 283,894 9,487 261,462 306,326 

k ,038 ,004 ,029 ,047 
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Correlations of Parameter Estimates 

 A B k 

A 1,000 ,261 -,828 

B ,261 1,000 -,494 

k -,828 -,494 1,000 

ANOVA
a
 

Source Sum of 

Squares 

df Mean Squares 

Regression 2663434,107 3 887811,369 

Residual 965,893 7 137,985 

Uncorrected 

Total 
2664400,000 10 

 

Corrected Total 124240,000 9  

 

Dependent variable: Weight
a
 

a. R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) / (Corrected 

Sum of Squares) = ,992. 

MINITAB Paket Programında uygulama adımları 

Aynı veri için MINITAB Paket Programında uygulama adımları aĢağıdaki gibidir: 

Stat – Regression – Nonlinear Regression 

Açılan pencere ġek. 7‘deki gibidir: 

 

ġekil 7.  MINITAB‘da ‗Nonlinear Regression‘ penceresi  

Burada ‗Response‘ kısmına Ağırlık değiĢkenini dahil ediyoruz, ‗Edit directly‘ kısmına ise modelin 

matematiksel ifadesini dahil ediyoruz. section. Parameters seçeneğine tıklayarak parametreler için 

baĢlangıç değerler atanıyor (ġek. 8).  
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ġekil 8.  Model parametreleri için baĢlangıç değerlerin verilmesi 

MINITAB programı sonuç çıktısı: 

Nonlinear Regression: Weight = A - (A - B) * exp(-k * (Age - 8))  

Method 

Algorithm Gauss-Newton 

Max iterations 200 

Tolerance 0,00001 

Starting Values for Parameters 

Parameter Value 

A 600 

B 280 

k 0,05 

Equation 

Weight = 612,865 - (612,865 - 283,894) * exp(-0,0379581 * (Age - 8))  

Parameter Estimates 

Parameter Estimate SE Estimate 

A 612,865 9,26823 

B 283,894 9,48661 

k 0,038 0,00383 

 

Weight = A - (A - B) * exp(-k * (Age - 8))  

Lack of Fit 

There are no replicates. 

Minitab cannot do the lack of fit test based on pure error. 

Summary 

Iterations 7 
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Final SSE 965,893 

DFE 7 

MSE 137,985 

S 11,7467 

ġek. 9 gözlenen ve tahmin edilen canlı ağırlık grafiğini göstermektedir.  

 

ġekil 9.  MINITAB programı ile çizilen büyüme eğrisi; düz çizgi tahmin edilen, nokta ise 

gözlenen canlı ağırlık eğrisini göstermektedir 

SONUÇ 

Doğrusal olmayan modellerin doğrusal modellerden ayrılması, ana iĢlev seçiminin kritik olması, 

geniĢ regresyon analizi bilgisi olmadan kolay değildir.  

Bu çalıĢmada, doğrusal olmayan regresyon modelleri hakkında genel bilgi verilmiĢ, büyüme 

modelleri, laktasyon eğrileri ve yumurta ağırlığı ile üretim modelleri incelenmiĢtir. Doğrusal 

olmayan regresyon modelleri için bir kaç istatistik paket programı kullanılarak bilgisayar 

uygulamaları tanıtılmıĢ ve adım adım çözme iĢlemi gösterilmiĢtir.  

Hayvancılıkta kullanılan doğrusal olmayan modellerin incelenmesi, ileride uygun modellerin 

seçimini kolaylaĢtıracaktır.  
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ÜLKEMĠZDE ÜRETĠLEN BAL VE PROPOLĠS ÜRÜNLERĠNĠN BĠYOAKTĠVĠTESĠ 

 

Prof. Dr. Sibel SĠLĠCĠ 

Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, sibelsilici@gmail.com 

 

ÖZET 

Bal, bitki nektarlarının, bitkilerin canlı kısımları salgılarının veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde 

yaĢayan bitki emici böceklerin salgılarının bal arısı Apis mellifera tarafından toplandıktan sonra 

kendine özgü maddelerle birleĢtirerek değiĢikliğe uğrattığı, su içeriğini düĢürdüğü ve petekte 

depolayarak olgunlaĢtırdığı doğal bir üründür. Balın katı maddesinin %82-85‘i karbonhidratlardan 

oluĢmaktadır. Balda bulunan temel Ģekerler glukoz ve fruktozdur. Balda fruktoz ve glukoza ilaveten 

en az 12 disakkarit bulunmaktadır. Bunlar; sakkaroz, maltoz, izomaltoz, nigeroz, turanoz, maltuloz, 

lökroz, kojibioz, neotrehalaz, gentibioz, laminariboz ve izomaltulozdur. Balda iz miktarda tetra ve 

pentasakkaritlerde izole edilmiĢtir. Salgı balları çiçek balları ile kıyaslandığında salgı ballarında 

melezitoz ve rafinoz gibi trisakkaritler daha yüksek miktardadır. Ülkemizde; kestane, Ayçiçek, 

narenciye, püren, yonca gibi çiçek ballarının yanında önemli oranda çam balı üretilmektedir. 

Bununla birlikte bal arısının polen, arı sütü, arı ekmeği ve propolis gibi ürünleri de bulunmaktadır. 

Pek çok bitki yaprak, çiçek, meyve ve tomurcuklarını güçlü antimikrobiyal, su geçirmez ve ısı 

yalıtan özellikte reçineli bir bileĢik üreterek onları soğuktan ve mikroorganizma saldırısından korur. 

Bu reçineli madde bal arıları (Apis mellifera L.) tarafından mandibulaları yardımıyla toplanarak 

mum ve tükürük ile karıltırılıp pelet haline getirilir ve kovana taĢınır. Propolis, toplanan bitki 

reçinesinin arılar tarafından transforme edilmesinden dolayı güçlü ve yapıĢkan bir özellik 

kazanmıĢtır. Propolisin rengi yeĢilden kırmızı ve kahverengiye kadar değiĢir ve karakteristik bir 

kokusu vardır. YapıĢkan özelliği nedeniyle ciltteki yağ ve proteinlerle interaksiyona girer. Soğukta 

kırılan sert, sıcakta ise yapıĢkandır. Genel doğal yapısında %30 mum, %50 reçine ve bitkisel 

balsam, %10 esansiyel ve aromatik yağlar, %5 polen ve diğer maddeler vardır. Ülkemize bilimsel 

olarak yapısı aydınlatılmıĢ kavak, çam ve kestane propolisi bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Bal, propolis, biyoaktivite 

1. BAL 

Bal, bitki nektarlarının, bitkilerin canlı kısımları salgılarının veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde 

yaĢayan bitki emici böceklerin salgılarının bal arısı Apis mellifera tarafından toplandıktan sonra 

kendine özgü maddelerle birleĢtirerek değiĢikliğe uğrattığı, su içeriğini düĢürdüğü ve petekte 

depolayarak olgunlaĢtırdığı doğal bir üründür (1). Balın floral orijini; renk, su aktivitesi, Ģeker 

içeriği gibi fizikokimyasal özellikler ile toplam fenolik madde ve fenolik madde kompozisyonu, 

aminoasit ve protein içeriği, uçucu madde kompozisyonu gibi biyokimyasal özellikleri ile 

antioksidan-antiradikal ve mikrobiyolojik aktivite gibi biyolojik özelliklerinden sorumludur. Bal 

orijinine göre çiçek ya da salgı balı olarak tiplendirilmektedir (2). Çiçek balı çiçeklerin nektarından 

elde edilirken, salgı balı ülkemizde Pinus brutia gibi ağaçlar üzerinde yaygın olarak yaĢayan 

Homophlebus helenicus isimli koĢnillerin hazım atıklarından elde edilmektedir.  

1. 1. Balın kimyasal yapısı 

Botanik orijinine göre balın tadı ve rengi değiĢebilmekedir, örneğin yüksek fruktoz içeriğine sahip 

olan bal  (akasya balı) yüksek glukoz içeriğine sahip olana göre daha tatlıdır (2). Balın katı 

maddesinin % 82-85‘i karbonhidratlardan oluĢmaktadır. Balda bulunan temel Ģekerler glukoz ve 

fruktozdur (3). Balda fruktoz ve glukoza ilaveten en az 12 disakkarit bulunmaktadır. Bunlar; 

sakkaroz, maltoz, izomaltoz, nigeroz, turanoz, maltuloz, lökroz, kojibioz, neotrehalaz, gentibioz, 

laminariboz ve izomaltulozdur (4). Balda iz miktarda tetra ve pentasakkaritler de izole edilmiĢtir. 
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Salgı balları çiçek balları ile kıyaslandığında salgı ballarında melezitoz ve rafinoz gibi trisakkaritler 

daha yüksek miktardadır (2). 

Balın azot içeriği oldukça düĢük olup ortalama % 0.4 tür. Balda bulunan toplam azotun % 40-65‘i 

doğal proteindir. Azotun geri kalanı sadece iz miktarda bulunan serbest aminoasitlerden 

türevlenmektedir. Bu serbest amino asitlerden yoğun olarak bulunanlar; prolin, glutamik asit, 

alanin, fenilalanin, tirozin, lösin ve izolösindir (4). Balda bulunan niĢasta yada glikojeni daha küçük 

birimlere parçalayan ve balın kalitesinin ölçümünde kullanılan diastaz ( ve  amilaz), sakkarozu 

glukoz ve fruktoza parçalayan invertaz (sukraz, sakkaraz, glukosidaz) ile glukozdan glukonik asit 

ve hidrojenperoksit üreten glukoz oksidaz enzimleri balın temel enzimleridir. Diastaz enzimi bala 

ısıl iĢlem uygulanmasının belirlenmesinde kullanılan bir belirleyicidir. Glukozun glukonolaktona 

çevrilmesinden sorumlu olan glukoz oksidaz balda bulunan dominant asit olan glukonik asitin 

oluĢumundan sorumludur.  Bal arısı tükrüğü, önemli oranda amilaz ve glukoz oksidaz içermektedir 

(4). 

Balda bulunan asitler, kuru maddenin % 0.5 inden sorumludur ve balın tat karakteristiğine katkıda 

bulunur. Balda bulunan organik asitlerin, glukonik, formik, asetik, butirik, laktik, okzalik, sitrik, 

suksinik, tartarik, maleik, malik, piroglutamik, pirüvik, alfa-ketoglutamik, glikolik, alfa ya da beta 

gliserofosfat ve glukoz 6 fosfat olduğu rapor edilmiĢtir (3).  Balın asitliği mikroorganizmalara karĢı 

stabiliteyi sağlamaktadır. Glukonik asit balda diğer asitlere göre en fazla oranda bulunan asittir ve 

glukoz üzerine etki eden bir enzim aktivitesiyle üretilmektedir. Glukonik asit dıĢında balda bulunan 

diğer asitlerin kaynağı bilinmemekle birlikte nektardan kaynaklanmıĢ olabileceği düĢünülmektedir 

(5).  

Bal düĢük miktarda vitamin ve mineral içerir. Balda potasyum, sodium, kalsiyum, magnezyum, 

demir, bakır, klorin, fosfor ve sulfur gibi mineraller tespit edilmiĢtir. Balda bulunan vitamin ve 

mineraller günlük tavsiye edilen (RDI; Recommended Daily Intakes) % 10‘undan daha azdır (5). 

Farklı monofloral ballar farklı miktarda mineral içermektedir. Balın içerdiği iz elementlerden 

besleyiciliği açısından özellikle çocukların beslenmesinde (1-15 yaĢ) krom, manganez ve selenyum 

önem taĢımaktadır. Kükürt, bor, kobalt, flor, iyot, molibden ve silikon da beslenme için önemlidir. 

Bunların dıĢında bal 0.3-2.5 mg/kg kolin ve 0.06-5 mg/kg asetilkolin içerir (Heitkamp, 1984). 

Kolin, kardiyovasküler ve beyin fonksiyonları, hücresel membran kompozisyonu ve tamiri için 

gerekli iken asetilkolin nörotransmitter olarak iĢ görmektedir (2). 

Balın nem içeriği % 12-27 arasında değiĢebilir, ancak genel olarak % 18-20 arasındadır. Balın 

yüksek ozmotik basınç ve düĢün nem içeriğine sahip olması bakteri geliĢimini önler. Balın su 

aktivitesi 0.5-0.6 arasında olup çoğu bakteri ve fungusun yaĢayamayacağı seviyededir (5). 

Balın besleyici değeri yanında 100 g bal 1320 kilojoule enerji sağlarken 100 g çay Ģekeri 1600 

kilojoule enerji sağlamaktadır. Çay Ģekerinin 100 gramında 100 g karbonhidrat bulunurken balda 

82.1 g civarındadır (6). 

Balın Ģeker kompozisyonu floral kaynağına göre değiĢtiği için balın glisemik indeksinin de floral 

kaynağa göre değiĢebileceği düĢünülmektedir. Balda bulunan monosakkaritlerin özellikle glukoz ve 

fruktozun glisemik indeks değerleri arasında önemli farklılıklar vardır. Fruktozun glisemik indeksi 

23 tür. Bir Ģekerin glisemik indeksi glukozun Ģeker molekülündeki diğer monosakkaritlere molar 

oranı temelinde öngörülmektedir. Bu nedenle maltozun (glikoz+glikoz) skoru 100 civarında iken 

sakkarozun sadece 61‘dir. Glukoz ve fruktoz karıĢımından oluĢan balın da glisemik indeks değerleri 

arasında farklılıklar olacağı açıktır (7). 
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ġekil 1 . Farklı monofloral balların glisemik indeks değerleri (TUBĠTAK 112S549) 

1.2. Balın terapötik özellikleri 

Bal, antik çağlardan beri, birçok kültür tarafından tedavi amaçlı kullanılmıĢtır. Enfekte yaraların 

tedavisinde en az 2000 yıldır kullanıldığı Dioscorides‘in kayıtlarından anlaĢılmaktadır. Günümüzde 

balın tedavi edici amaçlı kullanımı konusuna artan bir ilgi söz konusudur. Tedavi edici (terapötik) 

amaçlı olarak baldan; ülserlerin, yara ve yanık sonucu oluĢan deri infeksiyonlarının ve yatak 

yaralarının tedavisinde yararlanılmaktadır (8, 9). Balın sadece bakterilere değil aynı zamanda virüs, 

mantar ve parazitlere karĢı olan inhibe edici özelliklerini bildiren çalıĢmalar mevcuttur (10, 11). 

Balın antibakteriyel aktivitesi ile ilgili ilk laboratuar ve klinik çalıĢmaları Avustralya ve Yeni 

Zelanda‘da yetiĢen Leptospermum scoparium ve Leptospermum ericoides adlı bitkilerden elde 

edilen manuka balı üzerinde yapılmıĢtır (12). Manuka balının, aerob, anaerob, gram negatif ve 

pozitifler olmak üzere yaklaĢık 60 değiĢik bakteri türüne karĢı antibakteriyel etki gösterdiği 

bildirilmektedir (13).  

Balın; Ģeker konsantrasyonuna bağlı yüksek ozmolarite, düĢük su aktivitesi, düĢük pH, hidrojen 

peroksit üretimi gibi karakteristik özellikleri antibakteriyel aktivitesinden sorumludur (8, 14). 

Baldaki en önemli antibakteriyel bileĢik, arıların hipofaringeal bezlerinde üretilen glikoz oksidaz 

enziminin baldaki glukozu okside etmesi sonucu oluĢan ve inhibin faktör olarak da tanımlanan 

hidrojen peroksittir (15). Bazı bitkilerin polenlerinden kaynaklanan katalaz enziminin hidrojen 

peroksiti inaktive ettiği ballarda antibakteriyel etkinin devam ettiği görülmüĢtür (16). Polifenoller, 

fenolik asitler (kafeik asit, ferulik asit) ve onların türevleri (metil syringate), aromatik asitler ve 

flavonoidler, glukonik asit gibi dissosiye olmayan organik asitler ve son zamanlarda Maillard 

reaksiyonu ürünlerinin de balın antibakteriyel aktivitesinde etkili olduğu ortaya koyulmuĢtur (15, 

17). Lizozim ve uçucu bileĢiklerin de bakteri inhibisyonunda rolü olduğu bildirilmektedir (18). Bu 

bileĢiklere non-peroksit bileĢikler denilmektedir. Manuka balının antibakteriyel aktivitesinin non-

peroksit bileĢiklerden kaynaklandığı bildiirlmektedir (19). Koyu renkli balların antibakteriyel 

aktivitesinin açık renkli ballara göre daha fazla olduğu belirlenmiĢ ve bu sonucun koyu renkli 

ballarda daha fazla bulunan fenolik bileĢiklerin antibakteriyel aktivitesi ile ilgili olduğu 

belirtilmiĢtir (15).  

Balın antibakteriyel etki gösterdiği bakteriler arasında Staphylococcus aureus (12), Escherichia 

coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa (8), Enterobacter cloaca, Micrococcus luteus, 

Klebsiella pneomoniae ve Helicobacter pylori ‗nin (20); mantarlar arasında ise Candida xerosis, 

Candida albicans, Candida tropicalis ve Rhodotorula rubrum‟nın (20) yer almıĢtır. 
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Balda anti- bakteriyel aktivitedeki keskin düĢüĢ ilk 3-6 ayda meydana gelmektedir (21). 78 °C‘de 

15 dakika ısı iĢlemi uygulanan ballarda antibakteriyel aktivitenin büyük oranda azaldığı 

kaydedilmiĢtir (22).  

Bundan baĢka balın immun sistemi aktive ettiği, kanser ve metastaza karĢı koruyucu özellik 

gösterdiği bildirilmektedir (21). Balın antioksidan özelliği nektarın toplandığı bitkisel kaynağa, 

mevsimsel ve çevresel faktörlere bağlıdır (23). Bala antioksidan özelliği sağlayan bileĢikler; 

flavonoidler (apigenin, pinobanksin, pinosembrin, kaempferol, galangin, luteolin, hes- peretin vb.) 

ve fenolik asitler (kafeik, ferulik, ella- gik, klorogenik asit vb.) gibi polifenoller, tiamin, riboflavin, 

α- tokoferol, askorbik asit gibi vitaminler, salisilik asit, sülfidril grupları, karotenoid türevleri, 

glukoz oksidaz, katalaz, peroksidaz gibi enzimler, organik asitler (glukonik, sitrik, malik asit), 

Maillard reaksiyonu ürünleri, amino asitler ve proteinlerdir (15, 24, 25). Ayrıca yapay balın 

antioksidan aktivitesinin doğal ballara göre çok düĢük olduğu bildirilmiĢtir (15). 

2. PROPOLIS 

Pek çok bitki yaprak, çiçek, meyve ve tomurcuklarını güçlü antimikrobiyal, su geçirmez ve ısı 

yalıtan özellikte reçineli bir bileĢik üreterek onları soğuktan ve mikroorganizma saldırısından korur. 

Bu reçineli madde bal arıları (Apis mellifera L.) tarafından mandibulaları yardımıyla toplanarak 

mum ve tükürükle karıĢtırılıp pelet haline getirilir ve kovana taĢınır. Propolis, toplanan bitki 

reçinesinin arılar tarafından transforme edilmesinden dolayı güçlü ve yapıĢkan bir özellik 

kazanmıĢtır. Propolis kelimesi Yunanca ―Ģehrin korunması‖ anlamına gelir (26). Propolis bal arıları 

kolonisinin hastalıklardan korunması, kovan duvarları ve petek gözlerinin kaplanarak hijyenik bir 

yaĢama ortamı sağlanması, kovan içerisinde ölen canlıların kokuĢmasının önlenmesi için 

kaplanması ve kovan giriĢ deliğinin küçültülmesi gibi bir çok amaçla kullanılmaktadır. Propolisin 

ilaç olarak kullanımı çok eski yıllara dayanmaktadır. Mısırlılar ölülerini mumyalarken, Yunan ve 

Romalı doktorlar antiseptik ve yara iyileĢtirici olarak propolis kullanmıĢlardır. Inkalar propolisi 

antipiretik bir ilaç olarak önerirken 17. yüzyılda Londra farmakopesinde propolis, resmi bir ilaç 

olarak listelenmiĢtir (27). Propolisin saf ya da baĢka doğal ürünlerle kombine bir Ģekilde kozmetik 

ve sağlık ürünlerinde kullanımı günümüze kadar devam etmiĢtir. AraĢtırıcılar son yıllarda daha çok 

propolisin kimyasal bileĢimi ve biyolojik özellikleri ile ilgilenmiĢlerdir (28-31). 

Propolisin rengi yeĢilden kırmızı ve kahverengiye kadar değiĢir ve karakteristik bir kokusu vardır. 

YapıĢkan özelliği nedeniyle ciltteki yağ ve proteinlerle interaksiyona girer. Soğukta kırılgan ve sert, 

sıcakta ise yapıĢkandır. Genel olarak doğal yapısında % 30 mum, % 50 reçine ve bitkisel balsam, % 

10 esansiyel ve aromatik yağlar, % 5 polen, ve diğer maddeler vardır  (32). Propoliste 300 den fazla 

komponent tanımlanmıĢtır ve kompozisyonu bitki kaynağı ve lokal floraya göre değiĢiklik 

göstermektedir (28, 33). Bununla birlikte Avrupa kavak propolisi, Brezilya yeĢil ve kırmızı 

propolisleri gibi bazı propolis tiplerinin kimyasal yapısı iyi aydınlatılmıĢ ve standardizasyonu 

sağlanmıĢtır (34).  

Propolisin kimyasal yapısının aydınlatılmasında HPLC-DAD, LC-MS, LC-MS/MS, GC-MS gibi 

çok sayıda kromatografik alet kullanılmıĢ olmakla birlikte propolisin polar yapısı gereği (molekül 

yapısında genelde OH
-
 grupları içerir) HPLC-DAD ve HPLC-MS‘in iyi sonuç verdiği 

bildirilmektedir. Çok sayıda araĢtırma ise GC-MS ile yapılmıĢtır  (34-37)   

2. 1. Propolisin kimyasal yapısı 

Propolisin kimyasal yapısı, toplandığı bitki kaynağına göre değiĢtiğinden farklılık gösterir. Yapılan 

araĢtırmalarda özellikle karasal iklim bölgelerinde Abies spp. (köknar), Acer spp. (Akçaağaç), Alnus 

spp. (kızılaağaç), Betula spp. (HuĢ), Castanea sativa (kestane), Eucalyptus sp. (ökaliptus), Corylus 

sp. (fındık), Pinus spp. (çam), Populus spp. (kavak), Quercus spp. (meĢe), Prunus spp. (erik), Salix 

spp. (söğüt), Tilia sp. (ıhlamur) ve Ulmus spp. (karaağaç) propolisin botanik kaynakları olarak 

gösterilmektedir (46). Ülkemiz zengin fitocoğrafik yapısı nedeniyle bu bitkilerin geniĢ doğal yayılıĢ 
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alanlarına sahiptir. Bu nedenle araĢtırıcılar Türkiye‘de üretilen propolisin kimyasal yapısını 

aydınlatmaya çalıĢmıĢlardır. Bu araĢtırmalardan birinde, Kartal vd. Ankara (Kazan) ve Muğla 

(Marmaris) yörelerinden toplanan propolis örneklerinin GC-MS ile kimyasal analizini yapmıĢ, 

örneklerde 24 farklı bileĢik tespit etmiĢlerdir (38). 

Ġki örnekte de kavak propolisinin bileĢenleri olan flavonoid aglikonlar tespit edilmezken, isopimarik 

asit, androstan-1,17 dimetil -17-hidroksi-3-on, docosa-8,14-diyn-cis-1,22 diol ve thunbergol Kazan 

örneğinin, kafeik asit izomerleri, abietik asit, dehidroabietik asit ve izopimarik asit ise Marmaris 

örneğinin aktif bileĢenleri olarak tespit edilmiĢtir. Bu araĢtırmada, Kazan örneğinden elde edilen 

analiz sonuçlarına göre, botanik orijini tahmin edilemezken, Marmaris örneğinin botanik orijininin 

Pinus brutia L. (çam propolisi) tomurcuk salgıları olabileceği bildirilmiĢtir. Bir baĢka araĢtırmada, 

Gencay ve Sorkun Doğu Anadolu (Kemaliye-Erzincan) yöresinden toplanan 30 propolis örneğinin 

mikroskobik analizlerini yaparak 32 farklı bitki familyası tespit etmiĢler ve Asteraceae, Fabaceae, 

Lamiaceae, Salicaceae ve Scrophulariaceae familyalarına ait türlerin polenlerinin örneklerde yoğun 

olarak bulunduğunu vurgulamıĢlardır (39). Farklı coğrafik orijinli propolislerle ilgili Sorkun vd.‘nin 

yaptığı bir araĢtırmada, Bursa, Erzurum (AĢkale), GümüĢhane (Söğütağıl) ve Trabzon (Çağlayan) 

yörelerinden toplanan propolis örneklerinde GC-MS ile kimyasal analiz yapılmıĢtır (40). Trabzon 

ve GümüĢhane örneklerinin benzer kimyasal kompozisyona sahip olduğu ve temel bileĢenlerin 

aromatik ve alifatik asitler ve esterleri ile ketonlar olduğu görülmüĢtür. Erzurum propolisinin ise, 

farklı bir kimyasal kompozisyona sahip olup aromatik asit esterleri ve alkollerin temel bileĢenler 

olduğu ve diğer örneklerden daha fazla aminoasit içerdiği bildirilmiĢtir. Bursa örneğinde ise, 

flavanon, aromatik asit ve esterleri, terpenoidler, flavonlar ve ketonların temel bileĢikler olduğu 

tespit edilmiĢtir. Bu konuda, Popova vd.‘nin Türk propolisinin antibakteriyel aktivitesi ile kalitatif 

ve kantitatif kompozisyonunu belirledikleri araĢtırmada, Populus nigra (kara kavak) ve P. 

euphratica önemli propolis kaynakları olarak gösterilmiĢtir (34). Bal arısı ırklarının propolis 

üretiminde önemini vurgulayan Silici ve Kutluca‘nın yaptığı ve aynı bölgede üç farklı bal arısı ırkı 

tarafından toplanan propolisin kimyasal kompozisyonu ve antibakteriyel aktivitesinin belirlendiği 

araĢtırmada, A.  mellifera caucasica (Kafkas arısı) tarafından toplanan propolis örneğinin A. m. 

anatolica ve A. m. carnica tarafından toplanan propolis örneklerine göre daha yüksek antibakteriyel 

aktivite gösterdiği belirlenmiĢtir (41). Silici vd. tarafından yapılan, farklı bölgelerden toplanan Türk 

propolisinin bitki orijini için fitokimyasal ipuçları ve antibakteriyel aktivitenin değerlendirildiği 

araĢtırmada, propolisin ana bitki kaynaklarının Populus alba, Populus tremuloides ve Salix alba 

olduğu gösterilmiĢtir (42). Uzel vd. ise 4 farklı Propolisin kimyasal kompozisyonunu ve 

antimikrobiyal etkinliğini tespit etmiĢlerdir (43). 

Velikova vd. ise; bir Bulgar iki Türk propolisini GC-MS ile incelediklerinde kimyasal 

kompozisyonların benzerlik gösterdiği ve muhtemelen kavak propolisi özelliği gösterdikleri tespit 

edilmiĢtir (44). Örnekler özellikle kafeik asit ve ferulik asit bakımından zengin bulunmuĢtur. Ayrıca 

örnekler antibakteriyel, antifungal ve sitotoksik aktivite göstermiĢtir. Benzer Ģekilde 

Mohammadzadeh vd. Tahran propolisinin yapısını GC-MS ile incelemiĢ ve pinobanksin, 

pinobanksin-3 asetat, pinosembrin, pinostrobin flavanonları ile krisin ve galangin gibi flavonların 

bulunmasından dolayı Ġran propolisinin botanik kaynağının kavak olabileceği rapor edilmiĢtir (45). 

Gülçin vd., Erzurum‘dan topladıkları propolisin antioksidan özelliğini araĢtırmıĢlardır. Propolisin 

içerdiği toplam polifenol içeriği ile antioksidan özelliği arasında korelasyon belirlemiĢlerdir. 

AraĢtırmada kafeik asit, ferulik asit, ellajik asit, kuersetin, tokoferol, pirogallol, p-hidroksibenzoik 

asit, vanillin, p-kumarik asit, gallik ve askorbik asit miktarlarını HPLC ve LC-MS/MS ile tespit 

etmiĢlerdir (46). 

2.2. Propolisinin farmakolojik ve biyoaktif özellikleri 

Türkiye‘de üretilen kavak propolisinin botanik orjini  ve kimyasal analizi araĢtırmalarla tespit 

edilmekle birlikte antifungal, antimikrobiyel, antioksidan, antikarsinojenik, yara iyileĢtirici, anti-

leĢmaniyal, immunstimulan-bağıĢıklık sistemini güçlendirici aktiviteleri ile  diĢ hekimliğinde  



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1614 

hayvan besleme ve gıdada koruyucu  olarak kullanımı ile ilgili çok sayıda araĢtırma rapor edilmiĢtir 

(26-71) 

Kavak propolisi dünyanın karasal iklim gösteren pek çok ülkesinde üretilebilmektedir. Popova vd., 

kavak propolisinin kimyasal karakteristiğini belirlemek üzere farklı ülkelerden 114 örnek üzerinde 

çalıĢmıĢlardır (88). Elde edilen sonuçlara göre iki grup oluĢmuĢtur; Orta ve Güney Avrupa, Türkiye, 

Suriye ve karasal iklimdeki diğer lokasyonlar (97 örnek) birinci grubu, aynı zondaki P. nigra‟nın 

yayılıĢ alanının daha kısıtlı olduğu daha soğuk bölgelere (kuzey ve dağlık bölgeler; Baltık ülkeleri, 

Ġngiltere, Ukrayna, Sibirya, Kanada ve Ġsviçre) ait olanlar da ikinci grubu oluĢturmuĢtur. Bu iki 

grup fenolik ve flavonoid içeriği bakımından oldukça değiĢkenlik göstermiĢtir. Kuzey ve dağlık 

bölge propolisleri test edilen birinci grup propolislerine göre % 25 fenolik, % 38 flavon ve flavonol, 

% 17 flavonon/dihidroflavonol bakımından daha düĢük değere sahip bulunmuĢtur. Ancak tüm 

örneklerin antimikrobiyal aktivitesi arasında önemli farklılık gözlenmediği bildirilmiĢtir. 

Propolis immunomodulatör, antitümör, anti-inflamatuvar, antioksidan, antibakteriyel, antiviral, 

antifungal ve antiparaziter gibi çok sayıda biyolojik ve farmakolojik aktiviteye sahiptir (73, 74). 

Propolisin faydalı biyolojik özellikleri daha çok flavonoidler ve hidroksisinnamik asit türevleri gibi 

fenolik maddelere atfedilmektedir. Flavonoidler kimyasal yapı ve karakteristikleri birbirinden 

farklı, güçlü antioksidan, radikal süpürücü ve metal Ģelatı (kıskacı) olan polifenolik konjuge 

aromatik bileĢiklerdir (75). Propoliste bulunan en önemli bileĢik grubu olarak flavonoidler 

görülmektedir. Flavonoidler fotosentez yapan hücrelerde bulunurlar ve benzo  piron 

türevleridirler. Sekonder bitki metabolitleri olarak bulundukları için insanlar tarafından 

sentezlenemezler ve bu nedenle insan beslenmesi için önemlidirler (76). Amerika‘da günlük 

flavonoid glikozitlerin alımı günde 1000 ya da 650 mg olarak bildirilmiĢtir (77). Yakın zamanda 

yapılan çalıĢmalar ise glikonlar olarak ifade edilen flavon ve flavonollerin alımı için önerilen dozun 

günde 23 mg olduğunu rapor etmektedir (78). Flavonoidler memeli hücrelerinde çok sayıda 

biyokimyasal etkiye sahiptirler. Ayrıca, in vitro çalıĢmalarda memeli enzim sistemleri ve iletim 

yollarında önemli etkiye sahip oldukları ispatlanmıĢtır (79). Flavonoidlerin fizyolojik etkilerinin bir 

kısmı indirgeyici (elektron transport katalizi, radikal süpürücü etkisi) etkisinden dolayı antioksidan 

etkilerine atfedilmektedir (80-82).  

Propolis ile ilgili yapılan araĢtırmaların çoğu in vitro ve hayvan deneylerinden oluĢmaktadır. 

Sağlıklı ya da hasta gönüllüler üzerinde yapılan araĢtırma sayısı yok denecek kadar azdır. Nitekim 

araĢtırıcıların önerileri, doğal bir ürünün güvenilir ve etkili bir Ģekilde kullanılabilmesi için 

öncelikle kimyasal yapısının iyi aydınlatılması daha sonra in vitro deneyler, hayvan deneyleri ve bu 

deneylerin sonunda olumlu etkiler gözlendiğinde sağlıklı gönüllüler üzerinde araĢtırmalar yapılması 

yönündedir. Propolisin farklı biyolojik etkileri ile ilgili yapılan araĢtırmalarda farklı dozlar 

kullanılmıĢtır; immunomodulatör aktivitede; in vivo 200 mg/kg, in vitro 3-300 g/100 l ile 50-150 

mg/kg, antitümoral aktivitede 5-100 g/100l, antibakteriyel in vitro 0.4-14.0 % v/v, antifungal in 

vitro 0.4-14.0 % v/v , antiviral in vitro 5-100 g/100 l, antidiyabetik in vivo 100-300 mg/kg (105) 

ve anti-ülseratif in vivo 50, 250 ve 500 mg/kg Ģeklindedir. Fareler ve insanlarla yapılan çalıĢmalarda 

propolisin olumsuz ya da toksik etkileri görülmemiĢtir (82-86). Burdock‘a göre propolis toksik 

olmayan bir bileĢiktir ve farelerde LD50 değeri 2-7.3 g/kg arasında değiĢmektedir. AraĢtırıcı, 

insanların günde 1, 3 ve 6 mg/kg/gün oranında yaklaĢık 70 mg/gün Ģeklinde güvenle 

tüketebileceklerini önermektedir. Cuesta vd. 6 hafta boyunca günlük propolis tüketiminin mortalite 

ya da geliĢme oranı üzerine etkisi olmadığını bildirmiĢlerdir (87). Dünyada farklı orijinli 

propolislerin alerjik etkisi hakkında çok sayıda araĢtırma vardır (88,89). Reaksiyonlar genelde 

kontak dermatit, stomatitis, dudak ĢiĢliği, perioral ekzama ve dispne Ģeklindedir (90). Propolisteki 

major allerjenler ise orta Avrupa‘da orjini kavak olan propolisler için kaffeat esterlerdir. Botanik 

orijini kavak olmayan propolisler için ise 3- metil 2- butenil, benzil salisilat ve benzil cinnamat‘tır. 

Alerjik reaksiyonlar daha çok propolisle direk temasta bulunan arıcılarda görülmekte olup, 
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propolisle sık temasta olan arıcılarda sistemik reaksiyon prevalansı % 6.5‘tir ve bunların sadece % 

2‘si anafilaktik reaksiyonlardır (91). 

Günümüzde propolis, sadece sağlık koruyucu etkinliği için değil tedavi edici yönüyle de insanlar 

tarafından bilinçli/bilinçsiz Ģekilde kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde piyasada bulunan ticari 

preparasyonların çoğunda propolisin kimyasal yapısı ve günlük tüketilecek doz konusunda bilgi 

bulunmamaktadır. Bilinçsiz kullanım sağlığı korumak yerine sağlık için zararlı olabilecektir. Bu 

nedenle propolisin günlük tüketilebileceği doz konusunda yapılacak klinik çalıĢmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Bununla birlikte propolis tercihinde tüketiciler için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar Ģunlardır: 

1. Arıcıdan temin edilen ham propolis tehlikeli kimyasallar içerebileceğinden 

kullanılmamalıdır. Su bazlı propoliste ise çözünürlük sadece % 1oranındadır. 

2. Arıcılar zaman zaman çözücü olarak körlüğe sebep olabilen metanol kullandıklarından 

arıcıdan direk temin edilen ürünlerden uzak durulmalıdır. 

3. Alkol türevli bazı çözücülerin (propilen glikol, gliserol gibi) yüksek doz yada uzun süreli 

kullanımda irrtian, merkezi sinir sistemi üzerine olumsuz etkiler, asidozis ile mutajenik ve 

kanserojenik etkileri göz önünde tutulmalıdır. 

4. Arıların propolis kaynağı bulamadığında asfalt ve boya toplayabileceği bilinmelidir. 

5. Propolis aktarlardan değil eczanelerden temin edilmelidir. 

6. Bilimsel çalışmalarla öngörülmüş dozu bilinen ürünler kullanılmalıdır 

7. Gıda takviyesi ruhsatı olmayan ürünler kullanılmamalıdır. 

8. Mutlaka analizleri ve kalite testleri yapılmış ürünler kullanılmalıdır. 

TeĢekkür: ÇalıĢma Erciyes Üniversitesi BAP TCD-2018-7917 nolu proje tarafından 

desteklenmiĢtir. 
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ÖZET 

Propolis bal arılarının ağaçların tomurcuklarından topladıkları reçineyi mum ve tükürük salgısı 

katarak değiĢtirdikleri reçineli bir arı ürünüdür. Propolisin yapısında %45-55 reçine ve balsam, 

%23-35 bitki kaynaklı mumlar, %10 esansiyel yağlar, %5 polen, %5 organik ve inorganik bileĢikler 

bulunmaktadır. Bununla birlikte propolis genellikle fenolik asitler ve esterleri, flavonoidler, 

terpenler, aromatik aldehitler ve alkolleri, yağ asitleri, stilbenler ve beta-steroidler gibi çok sayıda 

bileĢikten oluĢan kompleks bir yapıdır. Kanser, çoğu zaman genetik anormalliklerin, çevresel 

mtajenlerin tetiklediği multifaktörüyel bir hastalıktır. Kanserle iliĢkili mortalite ve morbidite gün 

geçtikçe hızla artmaktadır. Tümörlerin cerrahi olarak çıkarılması, kemoterapi, radyoterapi ve 

immunoterapi sıklıkla kanserle savaĢta kullanılan tedavi metotlarıdır; ancak konvansiyonel bu 

tedavi yöntemlerine karĢı direnç geliĢimi ve oldukça yaygın bir Ģekilde yan etkilerin görülmesi 

bilim adamlarını yeni tedavi yaklaĢımlarını araĢtırmaya yönlendirmektedir. Propolisin antitümöral 

özelliği, kanser kök hücre popülasyonunu azaltmaya, spesifik onkogen sinyalizasyon yollarının 

blokajına, anti-anjiyogenezise, antioksidan durumu güçlendirmeye, immün sistemi desteklemeye, 

tümör mikro çevresinin modülasyonuna, kemoterapötiklerin etkilerini güçlendirmeye ve ilaçların 

yen etkilerini azaltmaya katkıda bulunması Ģeklindedir. Bu çalıĢmada propolis zeytinyağı özütünün 

kimyasal yapısı HPLC ve GC-MS ile belirlenmiĢ, biyaoktivitesi tespit edilmiĢ ve kanser tedavisine 

destek potansiyeli tartıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Propolis zeytinyağı özütü, antikarsinojenik aktivite, fenolik madde 

GĠRĠġ 

GeliĢmiĢ ülkelerde de en önemli sağlık sorunlarının baĢında kanser gelmektedir. Örneğin, Amerikan 

halkının yaklaĢık % 25'inin yaĢamları boyunca bir kez herhangi bir kanser tanısıyla karĢılaĢacakları 

tahmin edilmektedir. Dünyada her yıl bir milyon yeni kanser hastası teĢhis edilmektedir (Ölgen vd. 

2002). Kanserler, erkeklerde daha sıktır. Prostat, akciğer ve kolon-rektum kanserleri kadınlarda ise, 

meme, akciğer ve kolon-rektum kanseri sık görülür. Ölüm nedeni olarak ise ilk sırayı akciğer 

kanseri alır.  

Kanser, yüksek morbiditeye sahip sık görülen bir hastalıktır. Kelime anlamı olarak bir organ veya 

dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara kanser denilmektedir. 

Genel anlamda ise vücudumuzun çeĢitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluĢan 

yüzden fazla hastalık grubudur. Tipleri ne olursa olsun hepsi hücrelerin kontrolden çıkması ile 

oluĢmaktadır.  

Kanser, kendini göstermesi, geliĢimi ve sonuçları açısından bir hastadan diğerine çok değiĢken olan, 

karmaĢık bir hastalıktır. Aynı heterojenlik ve çeĢitlilik hücresel ve moleküler düzeyde de kendini 

gösterir. Kanser, hücrelerin aĢırı ve zamansız çoğalmalarına, immün sistemin gözetiminden 

kaçmalarına ve sonuç olarak da uzaktaki dokuları da istila ederek metastazlar oluĢturmalarına yol 

açan metabolik ve davranıĢsal değiĢiklikler geçirdikleri, çok basamaklı bir süreçtir. Bu süreç, 

regülasyonu bozulmuĢ, normal hücre büyümesini ve davranıĢını denetleyen kurallara uymadıkları 

için ―asi‖ olarak nitelendirilebilecek hücrelerden oluĢan bir kitlenin oluĢumuna neden olmaktadır. 

Böyle bir kitle uzun bir süre asemptomatik olabilmektedir. Bununla birlikte, sonunda büyüyerek, 

fizyolojik iĢlevleri alt üst edecek, kitlenin yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak çok sayıda semptoma 

ve kanser hücrelerinin organizma içinde yayılmasına yol açacaktır (Merlo vd. 2006 ).  
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Kanser türlerinin çoğu sadece tek bir hücreden ya da az sayıda hücreden doğmaktadır (Nowel vd. 

1976). Söz konusu hücre kanserli olmak için onkogenlerde ve tümör baskılayıcı genlerde hücrenin 

normal sınırının çok ötesinde çoğalmasını sağlayacak birkaç değiĢiklik geçirerek klon 

oluĢturmaktadır. Eğer organizma bu klonu tolere ederse ve rahatsız edilmeden kalırsa, çoğalmaya 

devam etmekte ve modifikasyonlar olmaktadır. Böylesi bozulmuĢ bir süreçte, sadece en uygun ve 

en saldırgan hücreler hayatta kalacak ve daha örgütsüz olan hücrelerin yerini alacaktır. Tümörler bu 

Ģekilde malign hale gelmektedirler. Bu durum aynı zamanda kanserin tedavisinin zor olmasının da 

nedenlerindendir. Hastalara kanser hücrelerini etkin olarak öldüren bir ilaç verildiğinde, hayatta 

kalan az sayıdaki hücre, kendilerini ilaca karsı dirençli kılan değiĢiklikleri geçirmiĢ olanlardır. 

Geride kalan hücre grubu kanserin baĢlangıçtaki biçiminden daha kötü bir biçimde dönmesi için 

yeterli olabilmektedir. Genellikle köken dokusuyla sınırlı kalan, küçük, gösteriĢsiz bir lezyon olarak 

baĢlamakta ve erken bir aĢamada yakalandığında tümüyle alınabileceği ve hastanın ölümüne neden 

olmayacağı için klinikçe benign olarak düĢünülmektedir. Bazen bu küçük lezyonlar, karaciğerde 

siroz, midede gastrit ya da alt özofagusta bağırsak metaplazisi (Barrett özofagusu) gibi kronik bir 

enflamatuar hastalığın etkilediği bir doku alanında ortaya çıkabilmektedir. Kanser oluĢumuna 

uygun bir bölgeyi temsil eden bu hastalıklar ―öncül hastalıklar‖ olarak adlandırılmaktadır. Kanser, 

erken, benign bir aĢamada yakalanamadığında, sadece büyüklük açısından değil, komĢu hücrelere 

müdahale etme ve bozma açısından da ilerleyip geliĢmektedir. Böylece etkilenen organ içinde 

yayılmakta, sonra da komĢu hücrelere atlamaktadır. Lenfatik damarlara girerek, lenf düğümlerine 

de yayılırlar. Lenf ya da kan dolaĢımı yoluyla uzak organlara gider ve genelde kemik, akciğer, 

karaciğer ya da beyinde koloniler, yani metastazlar oluĢturmaktadır. Tümörün yayılması, çoğu 

zaman kanser hücrelerinin anjiyogenezi, yani tümör vaskülarizasyonuna yönelik yeni, küçük kan 

hücrelerinin sentezini artırması ve tümöre oksijen ve besin sağlaması sonucu kolaylaĢmaktadır. 

YayılmıĢ kanserlerin tedavisi çok daha zordur. Tümörün odağını hedefleyen lokalize terapiye 

(cerrahi, radyoterapi) ek olarak, sitotoksik ilaçlar kullanılarak yapılan sistemik terapiler de 

(kemoterapi) gerekmektedir. 

Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek veya bu hücrelerin büyümesini kontrol altına almak için 

ilaçlar kullanılarak yapılan tedavi yöntemidir. Kemoterapi, tedavide tek baĢına uygulandığı gibi 

radyoterapi veya cerrahi yöntemler de kullanılabilmektedir. Kemoterapinin amacı; hastalığı tedavi 

etmek, kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyip yayılmasını yavaĢlatarak hastalığın kontrol altına 

alınmasını sağlamak, kiĢilerin yaĢam kalitesini artırmak, cerrahi veya radyoterapi öncesi 

uygulanacak lokal tedavileri kolaylaĢtırmaktır. Kemoterapi oral yolla, intravenöz yolla veya 

enjeksiyon yoluyla uygulanabilmektedir.  

MATERYAL VE METOT 

1. Propolis  

Propolis örnekleri kavak ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu Bünyan ilçesinden (Kayseri) 

toplanmıĢtır. Propolis örneklerinde aĢağıdaki husulara dikkat edilmiĢtir: 

1. Propolis örnekleri biyolojik aktivitesi yüksek olan Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) 

içermeleri için  mümkün olduğu kadar kavak ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde 

arılarını bulunduran yörelerdeki arıcılardan satın alınmıĢtır. 

2. Propolis örnekleri ağır metal kontaminasyınu olmaması açısından arılarını endüstriyel 

kirliliğin olmadığı bölgelerde arılarını bulunduran arıcılardan temin edilmiĢtir. 

3. Propolis örnekleri pestisit kontaminasyonu olmaması açısIndan arılıklarının etrafında yoğun 

tarımın yapıldığı ve pestisit kirliliğinin olabileceği alanalarda arılarını tutan arıcılardan satın 

alınmamıĢtır. 

4. Propolis örnekleri antibiyotik ve varroa tedavisinde kullanılan akarisit kontaminasyonu 

içermemesi açısından kovanlarında ilaç kullanmayan arıcılardan temin edilmiĢtir. 
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Propolisn zeytinyağı özütü Nutral Terapi Besinsel tedavi Ar-Ge Ltd. ġti‘nden temin edilmiĢtir. 

2. Propolisin kimyasal analizi 

2.1. Propolisin gaz kromatograf-mass spektrofotometre (GC-MS) ile kimyasal analizi 

Propolisin uçucu madde analizi  Ģu Ģekilde yapılmıĢtır: Agillent 7697 Headspace Sampler, a 6890 N 

Gaz Kromatograf (GC) ve 5975 Mass Selective Detektor kullanılmıĢtır. Ion source temperature 300 
o
C, transfer line temp. 150 oC  electron ionization mode (70 eV), mass scan range of m/z 45-550 

kullanılmıĢtır. Kısaca 3 ml örnek 50 dakika 60 
o
C de ısıtıldı. Enjektör sıcaklığı 280 

o
C de spilit 

mode (20:1) idi.  Kolon DB-5MS (60 mx0.25 mmID, 0.25 um) kapiller kolon kullanıldı. TaĢıyıcı 

gaz helium (1mL/dk) olup sıcaklık programında 40 
o
C de 5 dakika tutulup 7 

o
C /dk da 300 

o
C ye 

programlanıp 10 dakika 300 
o
C de tutuldu. (Tablo 1). 

2.2. Propolisin zeytinyağı ekstraktının HPLC (Yüksek performanslı sıvı kromatografı) analizi 

Propolis zeytinyağ ekstraktının fenolik madde analizi ise High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) ile analiz edilmiĢ olup, içerik Tablo 2 de verilmiĢtir. Analiz sonucunda 

kafeik asit, ferolik asit ve kafek asit fenetil ester gibi kavak tipi propoliisn tipik bilĢenleri tespit 

edilmiĢtir.  

3. Propolis ekstraktının biyoaktif özelliklerinin belirlenmesi 

Propolis saf, sızma ve rafine zeytinyağında % 10, 20, 30 ve 40 oranında çözülerek hazırlanmıĢtır.  

3.1. Propolis ekstraklarının toplam fenolik madde içeriği 

Örneklerin toplam fenolik madde içeriği Folin Ciocalteu metodundan bazı modifikasyonlarla 

belirlenmiĢtir (Singleton ve Rossi, 1965). Kısaca propolis solusyonuna (40 ul) 2400 ul sui le 200 ul 

dilue edilmemiĢ Folin Ciocalteu ayıracı  ve 600 ul sodium karbonat ( %20 Na2CO3) eklenmiĢtir. 

Oda sıcaklığında 2 ssat inkübasyondan sonra 765 nm de absrobans ölçülmüĢ ve sonuçlar mg gallik 

asit/ 100 g propolis olarak ifade edilmiĢtir. 

3.2. Antioksidan kapasite analizi 

Propolis örneklerinde antioksidan kapasite analizi fosfomolibden (Prieto vd. 1999) metoduna göre 

yapılmıĢtır. Kısaca 0.4 ml örnek eĢit miktarda metanol ile karıĢtırılarak 4 ml ayıraç solusyonu  (0.6 

M sulfuric asit, 28 mM sodium fosfat ve 4 mM amonyum molibdat) ile karıĢtırılacaktır. Kör olarak 

metanol kullanılacaktır. KarıĢım vortekslenip 95 oC su banyosunda 90 dakika bırakılacaktır. 

Absorbans 695 nm de ölçülerek antioksidan aktivite askorbik asit eĢitliğine göre (mg/1 g metanol 

akstrak) olarak hesaplanmıĢtır. 

3.3. Antiradikal kapasite analizi 

Propolis örneklerinin radikal süpürücü kapasitesi DPPH (2,2 diphenyl 1-picrylhydrazyl) ile Brand 

Williams 1995 ve Gyamfi vd. 1999 metotlarından minor modifikasyonlarla belirlenmiĢtir. Kısaca 

örnek (1 g) vorteks kullanılarak 4 ml metanolde çözülüp solusyon whatman no:1 filre kağıdından 

süzülmüĢtür. 50 ul örnek 450 ul Tris-HCL ve 1000 ul 6x10
-5 

mM DPPH ile
 
 karıĢtırılmıĢtır. KarıĢım 

2 saat boyunca oda sıcaklığında ve karanlıkta bırakılıp 517 nm de spektrofotometri olarak 

ölçülmüĢtür. 

4. Ġstatistiksel analiz 

Örneklerin toplam fenolik madde, antioksidan ve antiradikal analiz sonuçları tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) ile test edilmiĢ, gruplar arasındaki farklılıkların belirlenmesinde DUNCAN çoklu 

karĢılaĢtırma testi  kullanılmıĢtır. 
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SONUÇLAR 

Tablo 1. Propolis zeytinyağı ekstraksiyonu uçucu madde içeriği 

RT ( retention time, min) Kimyasal bileĢik 

4.99 1,3 butadiene 

8.87 1,4 dioxane 

9.56 3 butene 1- ol 

10.82 Toluene 

11.39 2- butenal 

11.81 3 penten-2-one 

11.92 Hexanal 

12.17 2-Pentene-2,4 dimethyl 

13.77 2-hexenal 

14.09 Benzene, ethyl 

14.39 Benzene, 1,4 dimethyl 

14.73 3-methyl-3butenyl acetate 

15.14 Bicyclo octa 1,3,5-tirene 

15.32 Nonane 

15.62 9-methyltricyclononan-2,5 diol 

16.23 Tricyclo heptane,1,7,7-trimethyl 

16.56 Alpha-pinene 

17.07 Bicyclo heptane, 2,2 dimethyl -3 

methylene 

17.13 Camphene 

17.45 Benzaldehyde 

17.95 6-methyl-5-heptene-2-one 

18.51 1,3-Pentadiene-2 methyl 

18.85 Delta-3-carene 

19.07 Alpha Terpinene 

19.28 1-methyl-2-isoprpylbenzene (cymene) 

19.43 d-Limonene 

20.21 1,4- cyclohexadiene (gamma terpinene) 

20.47 Ethanone 

20.99 Alpha terpinolene 

21.22 Benzoic acid methyl ester 

21.67 1,3,4,5,-tetramethyycyclohexa-1,3 diene 

(phenol, 3 ethyl 5-methyl) 

Yapılan analiz neticesinde araĢtırmaya dahil edilen propolisin kimyasal içeriğinde toksik herhangi 

bir kimyasal bileĢene rastlanmamıĢtır. Bununla birlikte alpha terpinolene, d-limonene, alpha 

terpinene, camphene, alpha pinene gibi çok sayıda terpene rastlanılmıĢtır. Terpenler 

hidrokarbonların geniĢ bir sınıfı olup bitkiler aleminde özellikle iğne yapraklılar terpen salgılarlar. 

Çoğu bitki türü kendilerine özgü kokuları veren ve uçucu yada eterik yağlar olarak bilinen uçucu 

özellikte mono ve seskiterpenler karıĢımı içermektedir. Bununla birlikte yapılan analiz sonucunda 

alkan, alken ve aldehitler gibi hidrokarbonlar ile ketonlar da tespit edilmiĢtir.  
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Tablo 2. Propolisin fenolik madde içeriği (HPLC) 

Fenolik madde Miktar 

Caffeic acid 65.92 ppm (mg/L) 

p-coumaric acid 49.25 ppm 

Ferulic acid 52.4 ppm 

 3,4-dimethoxycinnamic acid (DMCA) 129.77 ppm 

CAPE 558.03 ppm 

Vanillin 10.81 ppm 

 Tablo 3. Farklı konsantrasyonlarda zeytinyağı ( 3 farklı proses) ile hazırlanmıĢ propolis 

örneklerinin biyoaktif özellikleri 

 

Ürün 

Propolis 

(%) +ZY 

Toplam fenolik içerik 

(mg GAE/100 g) 

Antioksidant 

aktivite 

(mg AAE/g) 

 

Antiradikal aktivite 

(% inhibisyon) 

% 10P+ SZY 633.7564±31.0330
c
 12.7408±0.2042

c
 69.6105±0.8777

b
 

% 20P+ SZY 1208.0105±28.4024
f
 18.7727±0.1431

f
 81.6249±0.2306f

g
 

% 30P+ SZY 1621.9301±26.1025
h
 23.7452±0.3763

i
 81.8471±0.1361f

g
 

% 40P+ SZY 2064.7355±53.1593
j
 27.3897±0.3717

j
 82.2082±0.4045

g
 

*:
 Aynı sütundaki farklı harfler farklı istatistiki grupları temsil etmektedir (P< 0.05). Değerler; 

ortalama±SD., Ģeklinde verilmiĢtir. 

Elde edilen analiz sonuçlarına göre korelasyon testi yapılmıĢtır. Buna göre; 

Toplam fenolik madde içeriği ile antioksidan ve antiradikal aktivite arasında korelasyon istatistiki 

olarak önemli bulunmamıĢtır (p>0.05). Benzer Ģekilde antioksidan ve antiradikal aktivite arasında 

da korelasyon istatistiki olarak önemli bulunmamıĢtır. 

Toplam fenolik içerik - Antioksidan aktivite  R=0.943 R
2
=0.890 

Toplam fenolik içerik – Antiradikal Aktivite R=0.655 R
2
=0.428 

Antioksidant aktivite - Antiradikal Aktivite R=0.643 R
2
=0.414 

TARTIġMA ve SONUÇ 

Özetle, vücut hücrelerinin kontrolsüz çoğalması ve yayılması olarak tanımlanan kanser, günümüzde 

oldukça yaygın bir Ģekilde görülmekte ve kansere bağlı ölümler de artmaktadır. Kanserin bu denli 

hızlı yayılması ve mortalite oranının çok yüksek olması kanser tedavisinde yeni arayıĢ ve 

teknolojileri beraberinde getirmektedir. Kanser hücrelerini öldürmek ve uzaklaĢtırmak (sitotoksik 

ilaçlar, cerrahi, radyoterapi, antikora bağlanmıĢ toksinler gibi hedefe yönelik sitotoksik ajanlar), 

onkogen sinyali ileten yolları inaktive etmek (siklinler, cdk, tirozin kinaz, Ras, Jak gibi sinyal ileti 

yolları inhibitörleri, antisens oligonükleotidler), gen tedavisi gibi tümör supresör genlerin 

fonksiyonunu geri kazandırmak, dokuya özel porliferasyon inhibitörleri uygulamak (östrojen, anti-

östrojenler, androjen ve antiandrojenler gibi hormon agonist ve antagonistleri), tümör büyümesi, 

invazyon ve metastazını önlemek (anjiyogenez inhibitörleri, matriks metalloproteinaz inhibitörleri), 

immun cevabı güçlendirmek (sitokin temelli tedaviler, gen tedavisi), ilaç direncini önlemek 

(verapamil, siklosporin gibi çoklu ilaç direnci taĢıyıcısını inhibe etmek), tedavide kullanılan 

yaklaĢımlardır (Süzer vd. 2008). Antikanser ilaçların çoğu kontrolsüz hücre çoğalmasını önlemek 

amacıyla nükleotit sentezlerini inhibe ederek etki göstermektedir fakat bu noktada sadece tümör 

hücreleri değil baĢta kemik iliği hücreleri olmak üzere normal hücreler de etkilenmektedir. Bununla 

birlikte antikanser ilaçları yara iyileĢmesini olumusz etkilemekte, tetrojenik olmakta ve çocuklarda 

büyümeyi baskılamakta ve genelde Ģiddetli bulantı  ve kusma oluĢturmaktadır. Bu ilaçların 

kullanım problemlerinden birisi de doz ayarlama sıkıntısıdır. Neticede tümör hücrelerinin 
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maksimum öldürme oranına ulaĢmak için kullanılan ilaç dozu toksik etkilerini de beraberinde 

getirmektedir (Süzer vd. 2008). Antikanser ilaçların kullanımından doğan bu sıkıntılar toksik ve yan 

etkilerin daha az olduğu, çocuk ve hamilelerde güvenli olarak kullanılabilecek, daha kısa zamanda 

daha etkili, etkisini hedef hücre ve organda gösterebilecek yeni ilaçların ve tedavi metotlarının 

araĢtırılmasını gerekli kılmaktadır. 

Propolis bitki fenoliklerini en zengin Ģekilde bulunduran arı ürünüdür. Sinnamik asit, o-kumarik 

asit, m-kumarik asit, p-kumarik asit, ferulik asit, izoferulik asit, kafeik asit, kafeik asit fenetil ester 

(CAPE), krisin, tektokrisin, apigenin, akasetin, naringenin, rhamnetin, pinosembrin, pinostrobin, 

pinobanksin, sakuranetin, izosakuranetin, galangin, kampferol, kampferid, kuersetin, drupanin, 

bakharin, likuiritigenin, izolikuritigenin, daidzein, formonetin, biokanin A, rutin, kardanol, kardol, 

nemorozon ve artepillin C propolisin en önemli fenolik komponentleri arasındadır (Huang vd. 

2014). 

Kanser çoğunlukla genetik anormalliklerin ve çevresel mutajenlerin sebep olduğu multifaktöriyel 

bir hastalıktır. Kanserle iliĢkili morbidite ve mortalite gün geçtikçe hızla artmaktadır. Tümörlerin 

cerrahi olarak çıkarılması, kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi sıklıkla kanserle savaĢta 

kullanılan tedavi metotlarıdır. Ancak konvansiyonel bu tedavi yöntemlerine karĢı direnç geliĢimi ve 

yaygın bir Ģekilde yan etkilerinin görülmesi yeni tedavi yaklaĢımlarına yönelmeyi gerekli kılmıĢtır 

(Watanabe vd. 2011). Tedavileri destekleyici olarak ortaya çıkan destek ve tamamlayıcı tıp 

metotlarından biri olan apiterapi ürünlerinden propolisin antimikrobiyel, anti-inflamatuvar, 

hepatoprotektif, anti oksidan, antidiyabetik, immunomodülatör gibi biyolojik aktivitelerinin yanında 

antitümoral etkisinin de bulunduğu çok sayıda araĢtırmacı tarafından tespit edilmiĢtir. 

Propolisin antitümoral özelliği, kanser kök hücre popülasyonunu azaltmaya, spesifik onkogen 

sinyalizasyon yollarının blokajına, anti-anjiyogenezise, antioksidan durumu güçlendirmeye ve 

kullanılan ilaçların yan etkilerini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Propolisin içeriklerinden krisin, 

kafeik asit fenetil ester (CAPE), artepillin C (Brezilya propolisi aktif maddesi), nemorozon, 

galangin, kardanol, kardol, kuersetin, kampferol ve p kumarik asitin antikanser özelliklerinin 

bulunduğu çeĢitli çalıĢmalarla gösterilmiĢtir. G2/M fazında hücre siklusunu durdurma, siklin 

komplekslerinin supresyonu, TRAIL sensitizasyonu ve apopitozis, hipoksiye yol açan VEGF 

ekspresyonunun önlenmes, anti metastaz, anti invazyon, histon deasetilaz inhibisyonu ile epigenetik 

terapi, MMP aktivitesinin inhibisyonu ve tümör supresyonunu tetikleme, Bax aktivasyonu, Bcl-2 

down regülasyonu, NF-kB nükleer lokalizasyonun önlenmesi , kaspaz 3 parçalanması ve apopitozis, 

tümörün glikolitik metabolimasının düzenlenmesi propolisin antitümöral mekanizmalar arasında 

tanımlanmaktadır (Watanabe vd. 2011, Murtaza vd. 2014). 

Ülkemizde de üretimi yapılan kavak tipi propolisin temel bileĢeni  olan CAPE, antioksidan, 

antiinflamatuvar, antiviral, immunomodülatör, antianjiyogenik, anti-invaziv, antimetastatik ve 

karsinostatik özellikleri ile propolisin antikarsinojenik aktivitesi ile ilgili araĢtırmalara da ön plana 

çıkan bir bileĢendir. Son yıllarda ticari propolis ürünlerinde CAPE bulunması aranılan bir özellik 

haline gelmiĢtir.  

CAPE, kimyasal yapısı ve etkili sitostatik özelliği nedeniyle birçok araĢtırmacı tarafından antitümör 

mekanizması ve mekanizmaları üzerine araĢtırmalar bulunmaktadır. Günümüze kadar yapılan in 

vitro ve in vivo çalıĢmalarda; CAPE‘nin kan ve kemik iliği, beyin ve spinal kord, baĢ ve boyun, 

göğüs, pankreas, karaciğer, kolon, rektum, prostat, böbrek ve mesane kaynaklı birçok kanser tipine 

karĢı güçlü bir sitostatik ve büyümeyi inhibe edici özelliklerinin bulunduğu gösterilmiĢtir 

(Watanabe vd. 2011,Murtaza vd. 2014, Chen vd. 2001, Biray vd. 2006, Kuo vd.2005, Lee vd 2003).  

Bu çalıĢmalardan kan, kemik iliği kanserleri üzerine etkilerinin değerlendirildiği bir çalıĢmada insan 

lösemik HL-60 hücreleri üzerinde sentetik olarak elde edilmiĢ CAPE‘nin etkileri incelenmiĢtir. 

CAPE 48 saat içinde 10 uM konsantrasyonda hücrelerin büyümesin % 74 inhibe  etmiĢtir. 
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Hücrelerin DNA sentezini 10 uM, RNA sentezini ise 40 uM konsantrasyonda tamamen durduğu 

tespit edilmiĢtir (Chen vd. 2002). 

Benzer bir çalıĢmada Chen vd. insan lösemik HL-60 hücrelerinde antioksdian aktiviteye sahip 

CAPE‘nin apopitozis oluĢturması ve hücreden seçici olarak hidrojen peroksiti temizlemesi 

arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢlardır. CAPE‘nin 6ug/ml konsantrasyonda kontrol grubuna göre 

hücrelerin % 70.3‘nün büyümesini inhibe ettiği, 6 saat sonra kontrol grubuna göre aynı 

konsantrasyonda DNA fragmentasyonu oluĢturduğu, mitokondriyal transmembran potansiyel 

kaybını gösteren parametrelerde CAPE uygulanan hücrelerde önemli bir düĢme görüldüğü (% 

54.4), intraselüler GSH düzeylerinin 30 dakika içinde kontrol grubuna göre hızla düĢtüğü (% 57), 

hidrojen peroksit düzeylerinin CAPE uygulanan hücrelerde hızlıca düĢtüğü fakat süper oksit anyon 

düzeylerinde önemli bir değiĢiklik olmadığı tespit edilmiĢtir (Biray vd.2006). Ülkemizde Avcı 

vd.nin  CAPE‘nin insan lösemik lenfoblast CCRF-CEM hücreleri üzerindeki apoptotik etkilerini ve 

hücre ölümünde mitokondriyal membran potansiyelinin rolünü tespit etmeyi amaçladıkları 

araĢtırma sonucunda, CAPE‘nin doz ve süreye bağımlı olarak CCRF-CEM hücrelerinde üzerinde 

siotoksik etkisinin arttığını, ELISA ve akridin oranj/etidium bromit testleriyle CAPE‘nin hücrelerde 

apopitozu artan konsantrasyonlarla birlikte önemli bir Ģekilde artırdığını ve CAPE‘nin CCRF-CEM 

hücrelerinde dikkat çekici bir Ģekilde mitokondriyal membran potansiyeli kaybına neden olduğunu 

gözlemlemiĢlerdir (Avcı vd. 2011).  

Yapılan araĢtırmalarda; Magnolia officinalis (honokiol, Magnolia familyasından bir ağacın kabuk, 

tohum ve yapraklarından elde edilen bir lignan),AHCC (activated hexose correlate compund; 

Japonya‘da yetiĢen birkaç mantarın karıĢımı), MCP (modified citrus pectin; greyfurt gibi 

turunçgillerde bulunan Ģekerin modifiye edilmiĢ hali), DMBQ (dimethoxy benzoquinone; filizlenen 

buğdayda doğal olarak bulunan bir madde),  astragalus (Astragalus membranaceus; baklagillere 

benzeyen bir Çin bitkisinin kökleri), yeĢil çay (Camelia sinensis; yeĢil çay), boğa dikeni (Silybum 

marianum), Amerikan üzümü (Phytolacca americana, pokeweed), graviola (Amazonlarda yetiĢen 

bir bitkiden elde edilen ürün), Rabsodia rubescens (Isodon rubescens, Çin bitkisi), zerdeçal 

(Curcuma domestica), huĢ ağacı (Betula pendula, kabuk, yaprak ve sürgünleri) gibi fitoterapötik 

ürünler olabildiği gibi laktoferrin (demir bağlayıcı protein, kolostrumda bulunur) gibi biyolojik 

temelli ürünler ile aromaterapi, ayurveda,biyoenerji, spritüel Ģifa (dua), holistik tıp, hipnoz, 

meditasyon, yoga, psikoterapi gibi tedavi yöntemlerde kanser tedavisinde etkileri olan tedavi 

ajanları ve yöntemleri olarak bildirilmiĢtir (Zubrod vd. 1984, Fahy vd. 2001, Goodman vd.,2001, 

Tansey vd. 2003,Aisa vd. 2005, Le Tallec vd. 1997). 

Tümör biyolojisi veya tümör-ilaç etkileĢmesi ile ilgili bilgiler, ilacın farmakokinetiği ve 

farmakolojisi, ilaca direnç geliĢimi ve hasta ile ilgili bilinmesi gereken hastanın immun durumu, 

performansı, daha önce kemoterapi ve radyasyon uygulanıp uygulanmamıĢ olması, hastanın yaĢı, 

cinsiyeti, ırkı, beslenme alıĢkanlıkları, karaciğer, böbrek fonksiyonları ve kansere eĢlik eden diğer 

hastalıkların varlığının bilinmesi dolayısıyla kullanılan diğer ilaçları ile geliĢebilecek olan ilaç-ilaç 

etkileĢimlerinin öngörülebilmesi uygulanacak tedavinin etkinliğini ve güvenilirliğini arttırmaktadır. 

Bu konuda üzerinde en çok araĢtırmanın yapıldığı ve kavak propolisinin aktif bileĢeni olan 

CAPE‘nin, birçok kanser hücre dizisi üzerinde güçlü sitotoksik etki göstermesi, hücre siklusu siklin 

cdkkompleklserini inhibe etmesi, tümör supresör genlerin ekspresyonunu artırması ve kanser 

hücrelerinin proliferasyonunu önlemesi, hücre siklus inhibitörlerini aktive etmesi, VEGF tarafından 

oluĢturulan anjiyogenzise karĢı güçlü bir supresif etki göstererek kanser hücresi geliĢimi, invazyon 

ve metastazının önlenmesi, p53 tümör supresör genin ekspresyonunu artırarak ve spesifik olarak bir 

transkripsiyon faktörü olan NF-KB‘nin DNA‘ya bğlanmasını inhibe ederek kanser hücrelerinin 

apopitozunu indüklemesi, tümör oluĢumu ve geliĢiminde önemli rol oynayan IL-6 gibi sitokinlerin 

ekspresyonunu önlemesi, Bax ve Bak ekspresyonunu artırarak ve ERK ile p38 MAPK 

aktivasyonunu sağlayarak kanser hücrelerinin apopitozunu hızlandırması gibi çok sayıda antikanser 

ilaç mekanizmasını aynı anda göstermesi, bu ilaçların yan etkilerini azaltması, radyoterapinin 
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etkisini artırması gibi aktiviteleri ile kanser tedavisinde tek baĢına veya diğer ilaçlarla kombine bir 

Ģekilde baĢarıyla kullanbileceği sonucuna varılmıĢtır. Tamamen doğal olup normal hücrelerde 

herhangi bir toksik etki göstermemesi, nadiren görülen alerji dıĢında yan etkisinin olmaması, kısa 

eliminasyon yarı ömrü ve yüksek dağılım hacmine sahip olması, kolay bulunabilmesi bu konuda 

önemini bir kat daha ortaya çıkarmaktadır.  
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ÖZET 

Balda polen analizi diğer adıyla melissopalinoloji balın botanik orijinini tespit etmeye yarayan bir 

analizdir. Balın antibakteriyel, antioksidan gibi biyoaktif özellikleri balın botanik orijinine göre 

değiĢiklik gösterir. Bu nedenle balda dominant oranda bulunan bitkinin adıyla balın anılması da 

botanik iĢaret adına önemlidir. Bu çalıĢmada Kayseri ilinin Özvatan ilçesinden alınan 20 bal 

örneğinde polen analizi yapılmıĢtır. Bal örneklerinin mikroskobik incelemesi ile polen türleri 

belirlenmiĢtir. Yapılan polen analizi neticesinde ballarda Fabaceae, Asteraceae, Apiaceae, 

Rosaceae, Lamiaceae familyalarına ait polenlerin yoğunlukta olduğu gözlemlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Bal arısı, Polen, Palinoloji  

GĠRĠġ 

Bal arıları, ürettiği ürünler ve doğadaki bitkilerin tozlaĢmasında yani biyoçeĢitliliğin oluĢmasında 

etkili olduğundan çok önemli bir canlıdır. Ġnsanoğlunun bal arıları ile iliĢkisi yüzyıllar öncesine 

dayanmaktadır (Çetin, 2017). Her ne kadar bal arısının ürünlerini tüketsek de bal arılarının da 

yaĢamını sürdürmesi kaçınılmazdır. Bal arılarının beslenmesi için gerekli bileĢenlerden olan polen 

arılar için protein, lipit ve vitamin sağlayıcıdır. Polen çiçekli bitkilerin erkek üreme organı olarak 

bilinmektedir (Calderone ve Johnson, 2002). Her bitki fizikokimyasal yapısı ve gösterdiği biyoaktif 

özellikleri ile orijinine bağlı olarak farklılığa sahiptir. Ayrıca bir bölgede üretilen bal türlerinin 

değiĢkenliği, bölgedeki mevcut nektar kaynaklarının çeĢitliliğine bağlıdır. Melissopalinoloji bal 

tortusunun mikroskobik analizi olup balın botanik ve coğrafi kökenini belirlemek için kullanılan ilk 

yöntemdir. Melissopalinolojik çalıĢmalar sayesinde balın karakterizasyonu hakkında değerli bilgiler 

elde edilebilir (Silici ve Gökceoglu, 2007).  

Ülkemizde yapılan çalıĢmalara bakıldığında her bölgesinde balda polen analizi yapılmıĢtır. Bu 

çalıĢmalarda Ġç Anadolu (Sorkun ve Inceoglu, 1984; Kaplan, 1993), Ege bölgesi (Göçmen ve 

Gökçeoglu, 1992; Uğuz, 2016), Karadeniz bölgesi (Sorkun ve diğ.,1989; Kelez, 2009; Mısır, 2011; 

FiĢne, 2016), Akdeniz (Silici ve Gökceoglu, 2007; Karahan, 2015), Marmara (Erdoğan, 2007) ve 

doğu-güneydoğu bölgelerinden (Dogan ve Sorkun, 1999; Sarısu, 2011) bal numunelerinde polen 

analizi ile nektarifi bitkilerin tespit edildiği belirtilmektedir.  

Kayseri-Özvatan ilçesi, Kayseri ilinin 75 km. kuzey-doğusunda olup, kuzeyden Yozgat ve Sivas 

ilçelerine sınırdır. Ġlçede bozkır iklimi hâkimdir. Engebeli bir coğrafi yapıya sahiptir. Ayrıca çevresi 

dağla çevrilidir. Ġlçede Toros dağlarının devamı niteliğinde olan 2233 m yüksekliğe sahip Akdağ 

yer almaktadır. Özvatan ilçesinden her açıdan önem taĢıyan Kızılırmak Nehri geçmektedir. Yıllık 

ortalama 600 mm civarında yağıĢ alan ilçe su kaynakları bakımından yeterlidir (Anonim, 2018).  

Bu çalıĢma ile Kayseri-Özvatan ilçesinden getirilen balların polen analizi ile yörenin taksanomik 

çeĢitliliğinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır.  

MATERYAL VE METOT 

1) Bal Örneklerinin Temini 

Kayseri-Özvatan ilçesinden 20 adet bal numunesi arıcılardan herhangi bir iĢleme tabi olmaksızın 

süzme bal Ģeklinde 500 g cam kavanozda toplanmıĢtır. Bal örneklerinden hazırlanan polen 

mailto:olgaykaan@gmail.com
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preparatlarında Wodehouse metodu kullanılmıĢtır. Polenlerin teĢhis ve tanımlarında bitkilerden 

hazırlanan referans preparatların yer aldığı referans polen atlaslarından (Aytuğ vd. Charpin vd. 

Erdtman vd. Faegri ve Iversen ) faydalanılmıĢ, morfolojik terminoloji kullanılmıĢtır. 

2) Gliserin jelatin hazırlanması 

Polen preparatlarının yapımında kullanılan montaj materyali, Wodehouse yöntemi kullanılarak 

hazırlanmıĢtır. Bu yönteme göre 7 g jelatin 42 ml distile suda 2 saat bekletilmiĢtir. YumuĢamıĢ 

jelatin üzerine 50 ml gliserin ilave edilerek iyice karıĢtırılmıĢtır. KarıĢımın küflenmesini önlemek 

için 0.5 g karboksilik asit eklenmiĢ ve polenlerin boyanmasını sağlamak amacıyla birkaç damla 

bazik fuksin ilave edilmiĢtir. Elde edilen karıĢım 15 dakika ılık su banyosunda bekletildikten sonra 

temiz petri kaplarına ince bir tabaka halinde dökülerek soğumaya bırakılmıĢtır. 

3) Balda polen analizi için preparat hazırlanması 

Balda polen analizi için preparat yapımında kullanılan metot, sekiz Avrupa ülkesinin arıcılık 

enstitülerinde çalıĢan uzmanlarca incelenmiĢ ve uluslararası ortak bir metot olarak kabul edilmiĢ bir 

metottur. 

Bu metoda göre polen preparatları Ģu Ģekilde hazırlanmıĢtır; 

1. Kavanozlara konulmuĢ 250 g süzülmüĢ stok bal örneğinden kristallenmiĢ veya soğukta 

katılaĢmıĢ olanlar varsa 40-45 C lik su banyosunda 15-20 dakika bekletilerek balın yumuĢaması 

sağlanmıĢtır. Daha sonra kavanozdaki bal örneği steril cam baget yardımıyla iyice karıĢtırılarak 

polenlerin bal içinde homojen bir Ģekilde dağılması sağlanmıĢtır. 

2. Stok baldan 10 g alınıp deney tüpüne aktarılmıĢ ve üzerine 20 ml distile su ilave edilmiĢtir. 

Laboratuvardan bala polen kontaminasyonunu önlemek için tüplerin ağzı parafilm ile kapatılmıĢtır. 

Balın su içinde çözünmesi için tüpler yaklaĢık 45 C lik su banyosunda 10-15 dakika bekletilmiĢtir. 

Su banyosundan çıkarılan tüpler çalkalanarak bal ile suyun iyice karıĢması sağlanmıĢtır. 

3. Çözelti 3500-4000 rpm de 45 dakika santrifüj edilmiĢtir. Santrifüjden alınan tüpler ters 

çevrilerek suları dökülmüĢ ve ters olarak kurutma kağıdın üzerine konulmuĢtur. Tüpteki su 

süzülünceye kadar beklenmiĢtir. 

4. Steril iğne ucuna alınan bir miktar (1-2 mm3) bazik fuksinli gliserin jelatinin tüp dibindeki 

polenlere bulaĢtırılmasıyla alınan polen materyali lam üzerine aktarılmıĢtır. 

5. Lam 30-40 C ye ayarlı ısıtıcının tablasına konularak üzerindeki bazik fuksinili gliserin 

jelatinin erimesi sağlanmıĢtır. Isıtma sırasında hava kabarcıklarının oluĢmaması için polenlerin 

olmaması için montaj materyalinin (bazik fuksinli gliserin jelatin) kaynamamasına özen 

gösterilmiĢtir. Platin iğne ile lam üzerindeki erimiĢ bazik fuksinli gliserin-jelatin karıĢtırılarak 

polenlerin montaj materyali içinde homojen dağılması sağlandıktan sonra lam üzerine 18x18 mm 

lik lamel kapatılmıĢtır. Hazırlanan preparat ters çevrilerek 2 cam çubuk üzerine yerleĢtirilmiĢtir. 

Böylece polenlerin lamel yüzeyine yaklaĢmalarına ve mikroskopta daha net görülebilmelerine 

imkan sağlanmıĢtır. Lamın bir kenarına etiket yapıĢtırılarak, üzerine balın alındığı yöre ve örnek 

numarası yazılmıĢtır. 

6. Hazırlanan preparatlar yaklaĢık 12 saat boyunca bu Ģekilde bekletilerek mikroskopta 

incelemeye hazır hale gelmiĢtir. 

4) Yöreden toplanan bitkilerden referans polen preparatların hazırlanması 

Kovanların çevresinden toplanan bitkilerin çiçeklerinden alınan polenlerden, referans polen 

preparatlar hazırlanmıĢtır. Preparatlar hazırlanırken, 
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1. Çiçeğin anterlerinden alınan yeterli miktardaki polenler temiz bir lam üzerine konulmuĢtur. 

Lam üzerine alınan polenlerin üzerine birkaç damla % 96 lık etilalkol damlatılmıĢtır. Bu sayede 

ekzin üzerindeki reçine, yağ ve hava kabarcıklarının ortadan kalkması sağlanmıĢtır. 

2. Alkol buharlaĢtıktan sonra polenlerin üzerine önceden hazırlanmıĢ olan bazik fuksinli 

gliserin jelatin karıĢımından steril iğne ucuyla bir miktar (1-2 mm3)  konulmuĢtur. 

3. Lam 30-40 C ayarlı ısıtıcı tabla üzerine bırakılmıĢ ve üzerindeki montaj  materyalinin 

erimesi sağlanmıĢtır. Isıtma sırasında hava kabarcıklarının oluĢmaması ve polenlerin deforme 

olmaması için kaynamamasına dikkat edilmiĢtir. ErimiĢ bazik fuksinli gliserin jelatin ve polenler 

steril iğne ucuyla karıĢtırılarak polenlerin homojen bir biçimde dağılması sağlanmıĢ olup 18x18 mm 

lik lamel lam üzerine kapatılmıĢtır. Hazırlanan preparat ters çevrilerek 2 cam çubuk üzerine 

yerleĢtirilmiĢtir. Böylece  polenlerin lamel yüzeyine yaklaĢmaları sağlanmıĢtır. Hazırlanan 

preparata etiket yapıĢtırılarak etikete polenlerin alındığı bitkinin adı, yörenin adı, preparatın yapılıĢ 

tarihi ve preparatı hazırlayan kiĢi adı yazılmıĢtır. 

4. Hazırlanan referans polen preparatları yaklaĢık 12 saat boyunca bu Ģekilde bekletilmiĢtir. 

Ġncelediğimiz bal örneklerinde bulunan polenlerin teĢhisi, referans polen preparatları ile 

karĢılaĢtırmalı olarak yapılmıĢtır. 

5) Polen preparatlarının incelenmesi 

Polen preparatları Nikon Eclipse E 400 marka mikroskop ile incelenmiĢ, polenleri tanımlamada 

mikrofotoğraflarının çekiminde immersiyon objektif kullanılmıĢtır (x100). TeĢhis sırasında ilgili 

kaynaklardan Özvatan yöresinden toplanan bitkilerden oluĢturulan referans polen preparatlarından 

ve Erciyes Üniversitesi T. Biyoteknoloji Bölümü‘ndeki polen preparatları koleksiyonundan 

yararlanılmıĢtır. 

Polenlerin teĢhisinde her bal örneğinden iki tüp hazırlanmıĢ ve her tüpten 2 Ģer adet olmak üzere 

toplam 4 adet polen preparatı yapılmıĢtır. Bu preparatlardaki polenlerin ait olduğu bitki taksonları 

teĢhis edildikten sonra her preparattaki polen sayılmıĢtır. Polen sayımlarında x10 ve x40 lık objektif 

kullanılmıĢtır. Taksonların polen ortalamaları ve polen % leri belirlenmiĢtir. Bu taksonlara ait 

polenlerin çalıĢılan ballardaki katkıları saptanmıĢtır. 

Ġncelenen ballarda bulunan polenler, polen spektrumlarına göre 4 ana gruba ayrılmıĢtır: 

a) Miktarı >= % 45 olan polenler dominant 

b) Miktarı %16-%44 arası polenler sekonder 

c) Miktarı %3-% 15 arası olan polenler minör 

d) Miktarı <%3 olan polenler ise eser miktarda bulunan polenler olarak nitelendirilmiĢtir. 

SONUÇLAR 

Kayseri-Özvatan ilçesinden alınan bal numunelerinde yapılan analiz sonuçlarında polenler 

yoğunluklarına göre *-dominant, **- sekonder, ***-minör, ****-eser olarak gruplandırılmıĢtır.  

Polen analizi sonucunda 17 familyaya ait 42 taksonun polenlerinin teĢhisi yapılmıĢtır. Bunların 2 

tanesi familya düzeyinde, 17‘si cins düzeyinde ve 23‘ü tür düzeyindedir (Tablo 1). TeĢhis edilen 

polenler Ģu familyalara aittir; Fabaceae, Apiaceae, Astereceae, Rosaceae, Brassicaceae, Lamiaceae, 

Pinaceae, Euphorbiaceae, Hypericaceae, Plantaginaceae, Boraginaceae, Urticaceae, Polygonaceae, 

Fagaceae, Dipsacaceae, Rubiaceae, Poaceae‘dir. Bunlar içerisinde balların % 50‘sinden fazlasında 

görülen polenler Trifolium sp., Eryngium campestre, Pyrus sp., Vicia sp., Brassica sp., Cirsium 

arvense, Pimpinella anisum, Onobrychis viciifolia, Trigonella foeum-graceum taksonlarıdır. 

Bal-polen analizi sonucunda bal örneklerinin 4 tanesinde dominant olarak tespit edilen bitkiler 

Trigonella foeum-graceum, Trifolium spp. ve Vicia spp.‘dir. Sekonder olarak tespit edilen bitkiler; 
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Eryngium campestre sp., Centaurea spp., Lotus sp., Thymus sp. ve Lotus corniculatus yer 

almaktadır. Minör oranda bulunan polenler ise Carduus nutans, Cirsium arvense, Bupleurum 

rotundifolium, Brassica spp., Pimpinella anisum, Pyrus sp., Helichrysum sp.,  Rubium sp., Scabiosa 

rotata, Anthemis sp., Plantago lanceolata, Hedysarum sp., Taraxacum officinale, Teucrium polium, 

Poaceae, Salvia sp., Rosa canina, Borago officinalis, Teucrium polium, Onobrychis viciifolia 

taksonlarına attir. Ayrıca Pinus sp., Cistus sp., Euphorbia macroclada, Hypericum hypsophyllum, 

Zea mays, Lamium sp., Raphanus raphanistrum, Urtica dioica, Rumex sp., Castanea sativa, Malus 

sylvestris, Crateagus orientalis, Anthemis sp., Astragalus spp., Melilotus officinalis, Erica sp. 

baldaki eser oranda bulunan polenlerin ait olduğu bitkiler grubunu oluĢturmaktadır. 

Tablo 1. Balların polen analiz sonucunda belirlenen bitki türleri ve polen sayıları 

Takson Bitkinin Türkçe 

geleneksel ismi 

Familya Balda 

bulunma/görülme 

sayısı  (Adet) 

Trifolium sp. Üçgül Fabaceae 8 

Trigonella foeum-graceum Çemen Fabaceae 5 

Eryngium campestre Boğa dikeni Apiaceae 8 

Carduus nutans Kangal, deve 

dikeni 

Asteraceae 3 

Centaurea spp. GüneĢ çiçeği 

Çoban dikeni 

Asteraceae 5 

Pyrus sp. Armut Rosaceae 5 

Vicia sp. Kır yoncası, fiği Fabaceae 8 

Brassica spp.  Brassicaceae 8 

Bupleurum rotundifolium L. TavĢan kulağı Apiaceae 5 

Cirsium arvense Köy göçerten Asteraceae 9 

Thymus sp.  Kekik Lamiaceae 4 

Silybium marianum Deve dikeni Asteraceae 2 

Pimpinella anisum Anason Apiaceae 5 

Pinus sp. Çam Pinaceae 1 

Rosa canina KuĢburnu Rosaceae 1 

Euphorbia macroclada Sütleğen Euphorbiacea

e 

2 

Hypericum sp. Binbirdiken otu Hypericaceae 3 

Zea Mays Mısır Poaceae 2 

Lotus corniculatus Gazel boynuzu Fabaceae 4 

Hedysarum sp. Batalak Fabaceae 3 

Plantago lanceolata Sinir otu Plantaginacea

e 

3 

Helichrysum plicatum L. Ölmez çiçeği Asteraceae 2 

Teucrium sp. Kısa mahmut Lamiaceae 1 

Borago officinalis Hodan Boraginaceae 2 

Taraxacum officinale Karahindiba Asteraceae 3 

Lamium sp. Ballıbaba Lamiaceae 1 

Rapfanus raphanistrum Yabani turp Brassicaceae 1 

Urtica dioca Isırgan otu Urticaceae 1 

Rumex sp. Kuzu kulağı Polygonaceae 1 

Castanea sativa Kestane Fagaceae 1 

Crataegus orientalis Alıç Rosaceae 1 
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Scabiosa rotata L. Uyuz otu Dipsacaceae 3 

Anthemis sp. Köpek papatyası Asteraceae 2 

Erica sp. Fundagiller Ericaceae 1 

Salvia sp. Adaçayı Lamiaceae 1 

Teucrium polium YavĢan Lamiaceae 2 

Cistus sp. Laden Cistaceae 1 

Onobrychis viciifolia Korunga Fabaceae 5 

Astragalus spp. Geven Fabaceae 2 

Malus sylvestris Elma Rosaceae 1 

Melilotus officinalis TaĢ yoncası Fabaceae 2 

Rubiaceae Kökboyasıgiller Rubiaceae 1 

Poaceae Buğdaygiller Poaceae 1 

 

Yapılan analizlerdeki polen türlerine göre Özvatan‘da tarımsal faaliyetler için ekili alanları bulunan 

Trifolium spp. (Üçgül), Vicia spp. (Kır yoncası, kıĢ fiği) ve Onobrychis viciifolia (Korunga) yem 

bitkileri, aynı zamanda bal arılarının yüksek oranda polen ve nektarından faydalandığı bitkilerdir.  

Ayrıca Özvatan‘da ekili alanlarda yetiĢen Trigonella foeum-graceum (Çemen), Pimpinella anisum 

(Anason) ve meyve ağaçları da arıların fazlaca polen ve nektar topladığı bitkiler arasındadır. Ancak 

yapılan analiz sonucunda yöredeki yem bitkileri, çemen, anason ve meyve ağaçları dıĢında doğal 

olarak yetiĢen türlerden de çok miktarda polen ve nektar toplandığı belirlenmiĢtir. Yörede doğal 

olarak yetiĢen Eryngium campestre (Boğa dikeni), Centaurea spp. (GüneĢ çiçeği-çoban dikeni), 

Bupleurum rotundifolium L. (TavĢan kulağı), Cirsium arvense (Köy göçürten) ve Brassica spp. 

(Hardalgiller)‘den toplanan polen ve nektarlarının bal örneklerinde fazlaca temsil edildiği 

belirlenmiĢtir. 

TARTIġMA ve SONUÇ 

Kayseri-Özvatan yöresi Anadolu‘nun merkez bölümüne yakın olduğundan iklim ve coğrafi koĢulla 

nedeniyle genellikle tarla tarımı yapılan bir yöredir. Bal analizi sonucunda da Trifolium spp. 

(Üçgül), Vicia spp. (Kır yoncası, kıĢ fiği) ve Onobrychis viciifolia (Korunga) yem bitkilerinin 

yanısıra  Trigonella foeum-graceum (Çemen), Pimpinella anisum (Anason) ve meyve ağaçlarından 

da arıların fazlaca polen ve nektar topladığı belirlenmiĢtir. Bunun aksine yörede Toros Dağlarının 

devamı niteliğinde bulunan Akdağ, doğada doğal olarak yetiĢen Eryngium campestre (Boğa dikeni), 

Centaurea spp. (GüneĢ çiçeği-çoban dikeni), Bupleurum rotundifolium L. (TavĢan kulağı), Cirsium 

arvense (Köy göçürten) ve Brassica spp. (Hardalgiller) taksonlarından fazlaca nektar ve polen 

toplamasını açıklar niteliktedir. Türkiye‘de genel olarak üretilen çiçek balında Asteraceae, 

Brassicaceae, Fabaceae, Fagaceae, Lamiaceae, Malvaceae, Myrtaceae, Oleaceae ve 

Scrophulariaceae familyaları kaynak oluĢturduğu bilinmektedir (FiĢne, 2016). Ġç Anadolu 

Bölgesinde ise Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae, Rosaceae, Boraginaceae ve Brassicaceae 

dominant olarak bilenen familyalardır. Elde ettiğimiz sonuçlarda belirlediğimiz familyalardan 

Apiaceae dıĢındaki Fabaceae, Asteraceae, Rosaceae ve Lamiaceae Ġç Anadolunun tipik özelliğini 

yansıtmaktadır. Ġç Anadolu Bölgesi‘nde balda yapılan polen analiz çalıĢmaları çok sınırlıdır. Hatta 

Türkiye genelinde dahi istenilen seviyede çalıĢma yapılamamıĢtır. Ülkemizin bulunduğu lokasyon 

bakımından hem birçok iklimin görülmesi hem de bitki çeĢitliliği ve zenginliği göz önüne alınırsa 

aslında balda yapılacak polen analizleri ile kendine has balların artacağı Ģüphesizdir. Özellikle 

ülkemizin endemik bitki çeĢitliliğinin çok üst seviyede olması da bunu daha fazla önemli 

kılmaktadır.  
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Apiaceae familyası 20 örneğin %6‘sında görülmüĢtür. Apiaceae familyası içerisinde yer alan 

Eryngium campestre, Bupleurum rotundifolium L. ve Pimpinella anisum taksonları fazlaca miktarda 

tespit edilmiĢtir. Konya-Karaman yöresine bir çalıĢmada 21 bal örneğinin 18‘inde Apiaceae 

familyası polenlerine eser miktarda rastlanmıĢtır (Bağcı, 2006). Yine Konya yöresinde 24 bal 

örneğinin çoğunda (Kaplan, 1993), Çanakkale yöresinde 17 balın 8‘inde (Dalgıç ve ark., 1995), 

Kemaliye-Erzincan yöresinde 29 bal örneğinin 18‘inde (Yurtsever, 2004), Hakkari yöresinde 63 

balın 20‘sinde (Sarısu, 2011), Hatay yöresinde 17 bal örneğinin 2‘sinde (Karahan, 2015) ve 

Adapazarı yöresinde 65 balın 51 tanesinde Apiaceae familyasına ait taksonlar tespit edilmiĢtir. 

Asteraceae familyası 20 örneğin %13‘ünde belirlenmiĢtir. Centaurea spp. ve Cirsium arvense 

Asteraceae familyasında fazlaca görülen taksonlardır. Buna ek olarak Carduus nutans, Silybium 

marianum, Helichrysum plicatum L., Taraxacum officinale ve Anthemis sp. taksonları da 

belirlenmiĢtir. Ġç Anadolu‘nun Konya yöresinde Asteraceae familyasına ait polenlere bal 

örneklerinin hepsinde rastlanmıĢtır (Kaplan, 1993). Yine ülkemizin dört bir yanında yapılan 

çalıĢmalardan Adapazarı yöresinde 65 bal örneğinin 43‘ünde (Erdoğan, 2007), Kemaliye-Erzincan 

yöresine ait 29 bal örneğinden 21‘inde (Yurtsever, 2004), Trabzon yöresinde 85 bal örneğinin 

31‘inde (FiĢne, 2016), Ġzmit yöresi ballarının 17‘sinin 8‘inde (Yılmaz, 1996), Hakkari yöresinde 63 

bal örneğinin 9‘unda (Sarısu, 2011), Antalya yöresinde 25 bal örneğinin 22‘sinde (Silici, 1995) ve 

Hatay yöresinde 17 balın 11‘inde (Karahan, 2015) Asteraceae familyasında bulunan polenler tespit 

edilmiĢtir.  

Fabaceae familyası çalıĢmada en fazla rastlanan iki familyadan biridir. 20 örneğin %13‘ünü 

kapsamaktadır. Bu familya içerinde Trifolium sp., Trigonella foeum-graceum, Vicia sp. ve 

Onobrychis viciifolia taksonları fazlaca bulunup Trifolium sp., Trigonella foeum-graceum ve Vicia 

sp. dominanttır. Onobrychis viciifolia ise minör orana sahiptir. Ayrıca Fabaceae familyasından 

Lotus corniculatus, Hedysarum sp., Astragalus spp. ve Melilotus officinalis görülen diğer 

taksonlardır. Ġç Anadolu Bölgesinde 10 il ve yörelerinde Fabaceae familyasının önemli bir nektar ve 

polen kaynağı olduğu belirtilmiĢtir (Sorkun ve Ġnceoğlu, 1984). Konya yöresindeki bir çalıĢmada 

Kaplan (1993) Fabaceae familyası polenlerinin 4 örnekte dominant olarak yer aldığını belirtmiĢtir. 

FiĢne (2016) Trabzon yöresinde 85 balın 63‘ünde, Yurtsever (2004) Kemaliye-Erzincan yöresi 

ballarının 29 bal örneğinin 25‘inde, Bilecik yöresinde sekonder ve minör (Terzi, 2010), Ardahan 

yöresindeki tüm bal örneklerinde (Güzel, 2014), Hakkari yöresinde 65 bal örneğinin 11‘inde 

(Sarısu, 2011), Hatay yöresinde 15 bal örneğinin 12‘sinde (Karahan, 2015), Adapazarı yöresinde ise 

65 bal örneğinin 64‘ünde (Erdoğan, 2007) Fabaceae familyasına rastlandığı bildirilmiĢtir. Genel 

olarak Türkiye‘deki ballarda Fabaceae familyası görülmektedir. 

Lamiaceae familyası 20 örneğin %9‘unda tespit edilmiĢtir. Thymus sp., Teucrium sp., Lamium sp., 

Salvia sp. ve Teucrium polium Lamiaceae familyasında belirlenen taksonlardır. Ġç Anadolu 

Bölgesi‘nin Konya-Karaman yöresinde yapılan bir çalıĢmada 21 bal örneğinin 19‘unda Lamiaceae 

familyasına ait polenler belirlenmiĢtir (Tunç, 2004). Ayrıca Adapazarı yöresinde 65 bal örneğinin 
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42‘sinde (Erdoğan, 2007), GümüĢhane yöresinde 12 bal örneğinden 10‘unda (Türker, 1993), 

Hakkari yöresinde 65 bal örneğinin 10‘unda (Sarısu, 2011), Kemaliye-Erzincan yöresine ait 29 bal 

örneğinin 24‘ünde (Yutsever, 2004), Antalya yöresine ait 25 bal örneğinin 23‘ünde (Silici, 1995), 

Trabzon yöresinde 85 bal örneğinin 74 tanesinde (FiĢne, 2016) ve Ardahan yöresinde örneklerin 

tamamında Lamiaceae familyasına ait polenler tespit edilmiĢtir (Güzel, 2014). 

Rosaceae familyası 20 örneğin %8 oranında tespit edilmiĢtir. Rosaceae familyasından Pyrus sp. en 

fazla görülen takson iken Rosa canina, Crataegus orientalis ve Malus sylvestris görülen diğer 

taksonlardır. Konya yöresi ballarında Rosaceae familyasından Prunus, Crateagus ve Malus 

taksonlarına minör oranda rastlanmıĢtır (Kaplan, 1993).  

Adapazarı yöresindeki 65 bal örneğinin 64‘ünde (Erdoğan, 2007), Hakkari yöresinde 65 balın 

13‘ünde (Sarısu, 2011), Antalya yöresine ait 25 bal örneğinin 22‘sinde (Silici, 1995), Kemaliye-

Erzincan yöresine ait 29 bal örneğinin 26‘sında (Yurtsever, 2004) ve Trabzon yöresinde 85 adet bal 

örneğinin 71 tanesinde (FiĢne, 2016) Rosaceae familyasına ait polenlerin bulunduğu belirtilmiĢtir.  

Geriye kalan %51‘lik oran Brassicaceae, Pinaceae, Euphorbiaceae, Hypericaceae, Poaceae, 

Plantaginaceae, Boraginaceae, Urticaceae, Polygonaceae, Dipsacaceae, Ericaceae, Cistaceae, 

Fagaceae, Rubiaceae familyalarında yer alan Brassica spp., Pinus sp., Euphorbia macroclada, 

Hypericum sp., Zea Mays, Plantago lanceolata, Borago officinalis, Rapfanus raphanistrum, Urtica 

dioca, Rumex sp., Castanea sativa, Scabiosa rotata L., Erica sp. ve Cistus sp. taksonlarıdır. 

Ülkemizde yapılan çalıĢmalarda minör ve eser orandaki taksonlar yöreden yöreye farklı oranlarda 

belirlenmiĢtir (Sorkun ve Ġnceoğlu, 1984; Silici, 1995; Tunç, 2004; Yurtsever, 2004; Erdoğan, 

2007; Silici, 2007; Sarısu, 2011; Karahan, 2015; FiĢne, 2016).  

Sonuç olarak yörede yaygın olarak ekimi yapılan yem bitkileri ile çemen bitkisinin nektar ve polen 

bakımından bal arılar açısından cezbedici olmalarından dolayı balların büyük kısmında bu 

taksonlara ait polenler olduğu gözlenmiĢtir. Yöre ballarının diğer yörelerin ballarından ayırt edici 

özelliği; yem bitkileriyle birlikte Centaurea spp. (GüneĢ çiçeği-çoban dikeni), Eryngium campestre 

(Boğa dikeni),  Bupleurum rotundifolium L. (TavĢan kulağı), Cirsium arvense (Köy göçürten) ve 

Brassica spp. (Hardalgiller) gibi doğal yetiĢen bitkilerin polenlerinin bal örneklerinde yoğun 

olmasıdır. 
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ÖZET 

Günümüzde Ģirketler arasında rekabetlerin arttığı yatırımcıların yatırım kararlarının önemli olduğu 

bir ortamda iĢletmelerin finansal oranları ile analizler yapmak ve gerek Ģirket sahiplerine gerekse 

yatırımcılara faydalı olmak önemli bir unsurdur. Ama bilinmelidir ki sadece geleneksel oran 

analizleri iĢletme performans ölçümleri arasında yeterli gelmemektedir. Bunun için farklı 

alternatifler ile analiz yoluna gidilmelidir. BĠST‘de Enerji sektöründe yer alan iĢletmelerin borsa 

içerisindeki ağırlıkları ve sektör bazında ağırlıkları yadsınamaz derecede önemlidir. Bu sektörde 

faaliyet gösteren iĢletmelerin finansal performanslarını analiz etmek Ģirket yöneticileri ve karar 

verici spekülatörler açısından önemlidir. Bunun için bu çalıĢmada BĠST‘de iĢlem gören enerji 

sektöründe faaliyet gösteren sekiz adet iĢletmenin belirlenen finansal oranları ile çok kriterli karar 

verme yöntemlerinden birisi olan ELECTRE yöntemi ile analizleri yapılarak mevcut Ģirketlerin 

borsa getirileri ile karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. 

Bu çalıĢmanın baĢlıca amacı, farklı finansal performans ölçüm araçları ile Enerji sektöründeki 

iĢletmelerin finansal performanslarının ölçülmesi amaçlanmıĢtır. Bu çalıĢmada BĠST‘de iĢlem gören 

8 adet enerji sektörü firmasının 2017 yılına ait yılsonu finansal tabloları ile yapılan analizler sonucu 

Ģirketlerin performans ölçümleri ELECTRE yöntemi ile analiz edilmiĢ ve borsa değerleri ile 

karĢılaĢtırılmalar yapılmıĢtır. 

Bu çalıĢmada ilk olarak finansal oranlar hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmamızda on adet geleneksel yaygın 

olarak kullanılan finansal oran kullanılmıĢtır. Enerji sektöründe faaliyet gösteren bütün iĢletmeler 

bu çalıĢmaya alınmıĢ ve ELECTRE yöntemi için matris bu Ģekilde oluĢturulmuĢtur. ELECTRE 

analizi TOPSIS analizinin bir alternatifi olarak çeĢitli kriterler arasından en uygun alternatifi 

belirlemeye yarayan bir yöntemdir. Bu çalıĢmada Enerji sektöründeki firmaların finansal 

performansları ile borsa getirileri arasında karĢılaĢtırmalar yapılmıĢ ve bulgular yorumlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler:  BĠST. Enerji sektörü, Finansal Performans, Borsa Getirisi, ELECTRE 

ABSTRACT 

It is an important factor to make analysis with financial ratios of enterprises and to be useful to both 

the owners and investors in an environment where investment decisions of the investors whose 

competition is increasing among companies are important. It should be noted, however, that only 

conventional ratio analyzes are not sufficient between operating performance measurements. For 

this, different alternatives should be analyzed. The weights of businesses in the energy sector in the 

BIST and their weights in the stock market are undeniable. Analyzing the financial performance of 

enterprises operating in this sector is important for company managers and decision-makers. In this 

study, the financial ratios of the eight companies operating in the energy sector in the BIST and the 

ELECTRE method, which is one of the multi - criteria decision making methods, were analyzed 

and compared with the stock returns of the existing companies. 

The main purpose of this study is to measure the financial performance of enterprises in the energy 

sector with different financial performance measurement tools. In this study, the performance 

mailto:ugumus@adu.edu.tr
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measurements of the companies were analyzed by ELECTRE as a result of the analysis of the year-

end financial statements of 8 energy sector companies traded on the BIST in 2017 and compared 

with the stock market values. 

In this study, financial ratios are calculated first. In our study, ten traditional commonly used 

financial ratios were used. All businesses operating in the energy sector were included in this study 

and the matrix for the ELECTRE method was created in this way. As an alternative to TOPSIS 

analysis, ELECTRE analysis is a method for determining the most suitable alternative among 

various criteria. In this study, the financial performance of firms in the energy sector and stock 

returns were compared and the findings were interpreted. 

Key words: BIST. Energy sector, Financial Performance, Stock Return, ELECTRE 

1.GiriĢ 

Günümüz rekabet koĢullarında iĢletmelerin finansal performanslarını ölçmek ve bu performans 

analizlerini yapmanın önemli olduğu herkes tarafından aĢikârdır. ĠĢletme yöneticileri, kredi veren 

kurumlar, finansal her türkü yatırımcılar, spekülatörler ve sektörlerde faaliyet gösteren bütün kamu 

ve tüzel kiĢilikler finansal performans ölçütlerini dikkate almakta ve karar mekanizmalarını bunlara 

göre oluĢturmaktadırlar. Tabi bu doğrultuda geleneksel olarak iĢletmelerin performans ölçümlerini 

yapmanın en kolay yollarından bir tanesi rasyo( oran ) analizlerini yapmaktır. Ama bazı noktalarda 

hesaplanan bu oran analizleri iĢletmelerin finansal performans ölçümlerinde yeterli gelmemektedir. 

Bu yüzden karĢılaĢtırmalı analizlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için karar verme süreci ve 

belirli alternatifler arasında seçim yapabilmek için birçok uygulama kullanılabilmektedir. Bu 

yöntemler AHP, TOPSIS, ELECTRE, VIKOR gibi çok kriterli karar verme yöntemleri olduğu 

bilinmektedir. Birçok alanda kullanılan bu çok kriterli karar verme metotları firmaların finansal 

performansını ölçmek içinde kullanılabilmektedir. 

Çok kriterli karar verme yöntemleri belirli kriterlerde (farklı çalıĢmalarda bu kriterler farklılık 

gösterebilir bu çalıĢmada rasyo analizleridir.) en iyi alternatifin seçilmesine olanak sağladıkları için 

finansal performans ölçümlerinde de çoğunlukla kullanılan yöntemlerdir. Bu metotlardan bir tanesi 

alternatifler arasından belli kriterlerde üstünlükleri dikkate alarak karar vermeye olanak sağlayan 

ELECTRE yöntemidir. ĠĢletmeler günümüzde bütün kriterleri dikkate almadan karar verme 

sürecine baĢlarlar ise bazı diğer alternatifleri göz ardı edebilirler. Bu yüzden karar verme süreçlerine 

yardımcı olabilmek adına ELECTRE yöntemi geliĢtirilmiĢtir. ELECTRE gibi bu çok kriterli karar 

verme yöntemlerinin kullanılması sonuçların daha güvenilir olmasına ve karar vermenin kolay 

olmasına olanak tanımaktadır. 

Bu çalıĢmada Borsa Ġstanbul‘da faaliyet gösteren önemli sektörlerden biri olan enerji sektöründeki 

sekiz adet iĢletme belirlenerek bu iĢletmelerin geleneksel rasyo oranları hesaplanmıĢtır. Bu 

iĢletmelerin hesaplanan oran analizleri için 2017 yılsonu bilanço kalemleri kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada en sıklıkla kullanılan on adet finansal orandan yararlanılmıĢtır. Bu finansal oranlardan 

sonra çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisi olan ELECTRE yöntemi ile Ģirketlerin finansal 

performansları analiz edilmiĢ ve en iyi performansa sahip iĢletme belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Çok 

kriterli karar verme yöntemi olan ELECTRE karar matrisinin satırlarını alternatiflerini sıralamak 

istediğimiz Ģirketler oluĢtururken sütunlarını belirlenen kriterler yani rasyo analizleri 

oluĢturmaktadır. 

Sonuç olarak hesaplanan ELECTRE yönteminde ki finansal performans sıralaması ile belirlenen 

sekiz adet iĢletmenin 2017 yılı hisse senedi getirileri hesaplanarak karĢılaĢtırılmalar yapılmıĢtır. 

Hisse senedi getirileri ile finansal performans ölçümlerinin uyumlu olup olmadığına bakılmıĢ ve 

sonuçlar objektif bir çerçevede yorumlanmıĢtır. 
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2.Literatür Taraması 

Kılıç 2016 yılında yayınlamıĢ olduğu bir çalıĢmada Türkiye‘de finans sektörü denilince akla gelen 

ilk kuruluĢlar olan bankaların mali baĢarısızlıklarının önceden öngörülmesinde ELECTRE yöntemi 

kullanılarak bir erken uyarı sistemi oluĢturmaya ve önceden tahmin edilmesini amaçlamıĢtır. Bu 

çalıĢma neticesi ile çok kriterli karar verme yöntemlerinin erken uyarı sistemi gibi 

kullanılabilmesini de öngörmüĢtür. 

Karar vericiler ve araĢtırmacılar için en iyi alternatifi seçmek oldukça zor bir istir. Karar vericiler 

alternatifler arasından seçim yaparken değiĢik amaçları gerçekleĢtiren, bazen de birbiriyle çeliĢen 

seçenekler arasından en uygun olanı bulmak zorundadırlar. Bu nedenle birçok karar verici bu 

Ģekildeki problemlerle karĢılaĢtığı zaman Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemlerini uygular. ‗Çok 

amaçlı karar verme‘ demek birçok alternatif arasından öncelikli olanı seçmektir yani; kabaca 

değerlendirme, sıralama ve Seçim‘dir. (Yoon ve Hwang, 1995). 

Sevkli 2009 yılında yayınlanan bir çalıĢmasında tedarikçi seçiminin imalat sektöründeki önemine 

vurgu yaparak tedarikçi seçiminde ELECTRE yönteminin bir uygulamasını yapmıĢtır. Bu 

çalıĢmasında ELECTRE için bulanık teknik denilen yeni bir yöntem önermiĢtir. Bulanık teknik 

ELECTRE yönteminde yaygın kullanılan bir teknik değildir. Fakat çalıĢmanın sonuçları olumlu 

çıkmıĢtır. Türkiye imalat Ģirketlerine uygulanan bu yöntem ile tedarikçi seçimi için analizler yapmıĢ 

hem net hem de bulanık ELECTRE yöntemi için sonuçlar ortaya koymuĢtur.  

Beccali, Cellura ve Mistretta isimli yazarların 2003 yılında yayınlamıĢ oldukları bir makalede 

yenilenebilir enerji konusunda enerji planlamasında karar verme yöntemi olarak ELECTRE 

yöntemini kullanmıĢlar ve yenilenebilir enerji teknolojisinin yayılabilmesi için bölgesel düzeyde bir 

araĢtırma ve sonuçları ortaya koymuĢlardır. 

Akyüz ve Soba 2013 yılında yapmıĢ oldukları bir çalıĢmasında UĢak‘ta kurulacak bir tekstil sanayi 

iĢletmesi için alternatif üç kuruluĢ yerinin belirlenmesi doğrultusunda çok kriterli karar verme 

yöntemi olan ELECTRE yöntemini kullanmıĢlardır. Sonuç olarak alternatifler arasından kuruluĢ 

yerini belirlemeye çalıĢmıĢlardır. Bu çalıĢma ile Tekstil fabrikasının kuruluĢ yeri dâhil olmak üzere 

bir çok sektörde ki fabrikaların kuruluĢ yeri seçimlerinde ELECTRE yönteminin kullanılabileceğini 

kanıtlamıĢlardır. 

Finansal performans analizleri doğrultusunda Bülbül ve Köse 2011 yılındaki bir çalıĢmalarında 

ĠMKB ‘de kayıtlı gıda sektöründeki firmalar ile 2005 ve 2008 yılları arasındaki finansal tablolardan 

yararlanarak sekiz finansal oran ile ELECTRE ve TOPSIS analizleri yapmıĢlardır. Sonuçların bir 

biriyle uyumlu çıktığını gözlemlemiĢlerdir. ELECTRE yönteminin TOPSĠS yöntemine benzer 

olması ve TOPSĠS‘ in bir alternatif yöntem olması sonuçların olumlu bir Ģekilde benzer çıkması 

gibi bir sonuç elde edilmiĢtir. 

Ömürbek ve Mercan 2014 yılında bir dergide yayınladıkları çalıĢmada imalat sektöründeki 

iĢletmelerin finansal performanslarını TOPSIS ve ELECTRE yöntemleri ile analiz etmiĢ ve anlamlı 

sonuçlar bulmuĢtur. Ġki analiz sonucunda da en iyi performansı kok kömürü ve rafine edilmiĢ petrol 

ürünleri imalatı aldığı görülmüĢtür. Bu çalıĢmada TOPSIS Ve ELECTRE yöntemi alternatifler 

arasından en iyi seçimi vererek çok iyi bir Ģekilde çalıĢmıĢtır. 

Ertuğrul ve KarakaĢoğlu 2011 yılındaki bir çalıĢmasında ELECTRE ve bulanık AHP yöntemlerini 

kullanarak bir iĢletme için bilgisayar seçimi sorununu ele almıĢlardır. ĠĢletmede karar vermeye 

yardımcı olması adına ELECTRE ve Bulanık AHP yöntemleriyle bir diz üstü bilgisayarda iĢlemci 

hızı, marka güvenirliği, ekran kartı, sistem belleği, pil ömrü gibi farklı kriterler doğrultusunda tercih 

yapılacağının daha uygun olacağını tespit etmiĢlerdir. 

Türker 1988 yılındaki bir çalıĢmasında ELECTRE yöntemini tüm ayrıntılarıyla ortaya koyarak bir 

çalıĢmaya imza atmıĢ ve ayrıca tekniğin çok kriterli karar verme yöntemleri içerisinde 
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yaygınlaĢtığına ve diğer yöntemlerden üstün yönlerinin bulunduğuna değinmiĢtir. Bu çalıĢma ile 

çok kriterli karar verme yöntemleri arasındaki farkları da ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. 

Literatüre bakıldığında çok kriterli karar verme yöntemleri ile birçok çalıĢma yapıldığı 

görülmektedir. Bu çalıĢmalar neticesinde çok kriterli karar verme yöntemlerinin sadece finans 

alanında değil birçok alanda kullanılabildiği bilinmektedir. Bu yöntemlerin arasında en çok 

kullanılanların arasında ELECTRE ve TOPSIS analizlerinin geldiği görülmektedir. Bu yöntemler 

diğerlerinden farklı olarak birçok alanda kullanılabildikleri için litaretürde yukarılardaki çalıĢmalar 

gibi birçok çalıĢma yer almaktadır. 

Bu çalıĢmamızda BĠST‘de iĢlem gören enerji sektöründeki sekiz adet iĢletmenin belirlenen 

geleneksel rasyo oranları ile finansal performanslarını çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisi 

olan ELECTRE yöntemini kullanarak bir performans sıralaması elde etmeye çalıĢtık. Bu 

çalıĢmamızda 2017 yılı yılsonu bilanço ve gelir tablosu kalemlerini kullandık. Bu çalıĢmamızda 10 

adet geleneksel oran kullanıldı. Bu demek oluyor ki ELECTRE yöntemi için oluĢturulan karar 

matrisi 8*10 bir matris boyutlarındadır. Bu matris neticesinde bir sıralama elde edilmiĢ elde edilen 

sıralama ile enerji Ģirketlerinin yıllık hisse senedi getirileri ile karĢılaĢtırılmalar yapılmıĢ ve bulunan 

sonuçlar finansal açıdan yorumlanmıĢtır. 

3. AraĢtırmanın Amacı Ve Kapsamı 

Bu çalıĢmada Borsa Ġstanbul‘da faaliyet gösteren enerji sektöründeki sekiz adet iĢletmenin belirli 

finansal oranlar ile çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisi olan ELECTRE tekniği ile 

analizler yapılmıĢ. Bulunan sonuçlar bu iĢletmenin yıllık hisse senedi getirileri ile karĢılaĢtırılarak 

yorumlanması amaçlanmıĢtır. Bu çalıĢmada on adet finansal oran kullanılmıĢtır. 

4. AraĢtırmanın Veri Seti Ve Yöntemi 

2017 yılsonu finansal tabloları ile yapılan analizler doğrultusunda Enerji sektöründe faaliyet 

gösteren ve verileri süreklilik arz eden sekiz adet iĢletme tespit edilmiĢtir. Bu iĢletmeler tablo 1‘de 

gösterilmektedir. 

Tablo 1. ÇalıĢma Kapsamında Yer Alan ĠĢletmeler Ve BĠST Kodları 

SIRA 
BĠST 

KODU 
ġĠRKET ÜNVANI 

1 AKENR 
AK ENERJĠ ELEKTRĠK 

ÜRETĠM A.ġ 

2 AKSEN AKSA ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ 

3 AKSUE 
AKSU ENERJĠ VE TĠCARET 

A.ġ 

4 AYEN AYEN ENERJĠ A.ġ 

5 BMELK BOMONTĠ ELEKTĠRK A.ġ 

6 ENJSA ENERJĠSA ENERJĠ A.ġ 

7 ODAS 
ODAġ ELECTRĠK ÜRETĠM 

A.ġ 

8 ZOREN 
ZORLU ENERJĠ ELECTRĠK 

ÜRETĠM A.ġ 

 

ELECTRE yöntemiyle yapılan analizlerde yer alan ve finansal oranlar için kullanılan veriler 

kamuyu aydınlatma platformu (KAP) ile sağlanmıĢ Ģirketlerin bilanço ve gelir tablosu 

kalemlerinden elde edilmiĢtir. Finansal oranları ve ELECTRE yöntemini uygulamak için Microsoft 
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Office Excel paket programından yararlanılmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan on adet finansal oran tablo 

2‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 2. ÇalıĢmada Kullanılan Finansal Oranlar 

 

5. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri 

Günümüzde çok kriterli karar verme yöntemlerinde kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Bu 

yöntemler geliĢen teknoloji yardımıyla daha da kolaylaĢtı ve yaygınlaĢmıĢtır. Bu yöntemlerden 

bazılarına daha yaygın kullanılanlarına aĢağıda kısa kısa değinmeye çalıĢtık. 

Ġlk olarak çok kriterli karar verme yöntemlerinden yaygın olarak kullanılan TOPSIS yöntemine 

değinecek olursak, bu teknik belirli kriterler ıĢığında en iyi alternatifi seçmeye olanak tanıyan bir 

yöntemdir. TOPSIS yöntemi 1981 yılında Hwang ve Yoon tarafından geliĢtirilmiĢ çok kriterli karar 

verme tekniklerinden birisidir. Gerçek hayatta vereceğimiz kararlarda ve hatta özel kararlarımızda 

bile belirli kriterler neticesinde karar verme hareketini gerçekleĢtiririz. Bu doğrultuda bazı 

alternatifleri göz ardı edebiliriz. Bunu önlemek adına her alanda kullanılabilen bir yöntem olarak 

TOPSIS yöntemi geliĢtirilmiĢtir. TOPSIS yöntemi Excel paket programı ile altı aĢamada uygulanan 

bir yöntemdir. Bu yöntem ile alternatifler arasından en iyi kararı vermeye olanak sağlar. TOPSIS 

yöntemi araĢtırmacısından az sayıda girdi parametresi alırken çıktıların anlaĢılması oldukça 

kolaydır. TOPSIS yöntemi ile karar verirken seçilen alternatifin ideal çözüme yakın olması ve ideal 

olmayan çözüme ( negatif ideal çözüm) uzak olması istenmektedir. Eğer amaç getiri ise ideal 

çözüme yakınlık demek getirinin maksimizasyonu, negatif ideal çözüme uzaklık ise maliyetin 

minimizasyon değerini ifade etmektedir.( Hwang C. L., Yoon K., 1981 ve Lai ve diğ., 1994; 486-

500) 

Çok kriterli karar verme yöntemlerinden VIKOR yöntemine değinecek olursak bu yöntem çok 

kriterli karmaĢık sistemlerin optimizasyonu için geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntemde diğer yöntemlerden 

farklı olarak uzlaĢık sıralama listesine, uzlaĢık çözüme karar verir ve verilen ağırlıklar ile uzlaĢık 

çözümün tercih kararı için AğırlıklandırılmıĢ karar aralıkları elde edilir. Buradaki ‗ uzlaĢık‘ tabiri, 

bir alternatif üzerinde ortak bir kabul ile anlaĢmaya varıldığı anlamındadır. VIKOR yöntemi bu 

açıdan bir biri ile çeliĢen kriterler olduğu zaman seçenekler arasında seçim ve sıralama yapmaya 

odaklanmıĢtır. Bu yöntemde belirli formülizasyonlar ile tam olarak 6 adım uygulanmaktadır. 

Literatür de VIKOR yöntemi kullanılarak birçok çalıĢma yapılmakta ve yaygın olarak 

kullanılmaktadır. (Obrıcovıc S., ve Tzengi, Gwo-H, 2004; 445) 

NO 

FĠNANSAL 

ORAN 

KODU 

FĠNANSAL 

ORANLAR 
  

1 FO1  Cari Oran Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  

2 FO2 Nakit Oranı Hazır Değerler / KVYK 

3 FO3  Öz kaynak/ Aktif t. Öz kaynaklar  / Aktif Toplam 

4 FO4 Finansal Kaldıraç (UVYK+KVYK) /Aktif Toplam 

5 FO5 Finansman Oranı Öz kaynaklar/(UVYK+KVYK) 

6 FO6 Faaliyet Kar Marjı Faaliyet Karı / Net SatıĢlar 

7 FO7 Brüt Kar Marjı Brüt Kar/ Net SatıĢlar 

8 FO8 Net Kar Marjı Net Kar / Net SatıĢlar 

9 FO9 Aktif Devir Hızı  Net SatıĢlar / Toplam Aktif 

10 FO10 Mali Rantabilite Net Kar / Öz kaynaklar 
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Çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisi olan veri zarflama analizi ise benzer yapıya sahip 

karar verme birimlerinin göreli etkinlik derecelerini ölçmeyi amaçlayan doğrusal programlama 

tabanlı ve parametrik olmayan bir etkinlik ölçme biçimi olarak kullanılmaktadır. Veri zarflama 

analizinde karar verme birimlerinin homojen dağılması gerekmektedir. (Thanassoulis E.,2001). 

Etkinlik gözlenen değerlerin girdileri ve çıktıları ile arasında yer alan karĢılaĢtırmalar olarak 

tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda tahsis etkinliği mevcut fiyatlar doğrultusunda en uygun oranda 

girdilerin veya en uygun çıktıların kullanılmasıdır. (Fried H.O.,ve diğ.,2008;85) 

Yukarıda belirtilen çok kriterli karar verme yöntemlerinden sonra ELECTRE yöntemine değinecek 

olursak; 

ELECTRE tekniği birçok kriterli karar verme yöntemlerinden birisidir. Bu yöntem ilk defa Bernard 

Roy ve arkadaĢları tarafından bir konferansta sunulmuĢ ve bu konuda ilk yazısı ise 1982 yılında 

yayınlanmıĢtır. Bu teknik daha önceki karar verme yöntemlerinin bir alternatifi olarak 

geliĢtirilmiĢtir. ELECTRE yöntemi kriterler arasından ikili üstünlük karĢılaĢtırması yapabilen bir 

yöntem olduğu için diğer yöntemlerden ayrılmaktadır. (Pawlakk, Z., 1982: 341,346) 

Aynı zamanda bu yöntem öne geçme ve baskınlık iliĢkisi kurabilen bir yöntemdir. Her bir ölçüt 

kriter için bir verimlilik ve birde önem ölçüsü tespit edilebilmektedir. Sonuç olarak tayin edilen 

verimlilik ölçütlerinden her seçeneğe not verilebilmektedir. (Evren ve Ülengin 1992) 

ELECTRE yönteminde yapılması gereken ilk adım karar matrisinin oluĢturulması aĢamasıdır. Karar 

matrisinde üstünlükleri sıralanmak istenen alternatifler satırlara, sütunlar da ise alternatifler 

arasından karar vermek için kullanılacak değerlendirme faktörleri yer almaktadır. Daha sonra bu 

karar matrisi kullanılarak standart karar matrisi aĢamasına geçilir. Standart karar matrisi için fayda 

fonksiyonu için farklı maliyet fonksiyonu için farklı iki formuliszasyon ile standart karar matrisi 

oluĢturulmaktadır. Karar matrisinin standart karar matrisine dönüĢtürülmesinin önemi ise, alternatif 

ve kriterler arasında her bir değer için çok farklı uç değerler olabilmektedir. Standart karar matrisi 

oluĢturularak her bir değer ağırlıkları ölçüsünde ölçüm için bir birine yaklaĢtırılır. Aralarında varsa 

birim faktörü ortadan kaldırılmıĢ olur. ELECTRE de en önemli adımlardan bir tanesi standart karar 

matrisinin oluĢturulması adımıdır.  

Bir sonraki aĢamada ise ağırlıklı standart karar matrisinin oluĢturulması aĢaması gelmektedir. 

Belirlenen kriterler de değerlendirme faktörlerinin araĢtırmacı açısından önem dereceleri farklı 

olabilir. Bu yüzden karar verici kriterlerin ağırlıklarını ( ) belirlemelidir. Bu ağırlıklar her bir 

kriter için eĢit verilebileceği gibi farklı formüller ile de ağırlıklar belirlenebilmektedir. Ama 

belirlenen ağırlıkların toplamı 1‘e eĢit olması gerekmektedir. bu aĢamada son olarak belirlenen 

ağırlıklar ile standart karar matrisi değerleri çarpılarak AğırlıklandırılmıĢ standart karar matrisi 

oluĢturulur. 

 Daha sonra ise AğırlıklandırılmıĢ standart karar matrisinden yararlanılarak Uyum(  ve 

Uyumsuzluk(  Setlerinin Belirlenmesi aĢaması yapılır. Bu aĢamada karar noktaları bir birinden 

değerlendirme ve üstünlük derecelerine göre kıyaslanır. Bu Ģekilde uyum ve uyumsuzluk setleri 

kümeler halinde büyüklük küçüklük iliĢkilerine göre oluĢturulmaktadır. Bu aĢamada uyum kümesi 

sayısı kadar uyumsuzluk kümesi sayısı yer almaktadır. Bir sonraki aĢamada ise bu oluĢturulan 

uyum ve uyumsuzluk kümeleri yardımıyla Uyum (C ) ve Uyumsuzluk Matrislerinin ( D ) 

OluĢturulması yapılır. Bu adımda uyum matrisi için daha önce belirlenen ağırlıkların toplamı 

kullanılmakta ve toplanan ağırlıklar ile matris oluĢturulmaktadır. Uyumsuzluk matrisi için ise belirli 

bir formül yardımıyla mutlak farkları alınan satırlar arasında uyumsuzluklardan en büyüğü 

formülün pay kısmını oluĢtururken hepsinin en büyüğü formülün payda kısmını oluĢturur ve bu 

Ģekilde uyumsuzluk matrisi de oluĢturulmuĢ olur. 

ELECTRE analizinde 6. Adıma gelindiğinde ise Uyum Üstünlük (F) ve Uyumsuzluk Üstünlük (G) 

Matrislerinin OluĢturulması yer almaktadır. Bu aĢamada belirli bir formül yardımıyla uyum matrisi 
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için  eĢik değeri hesaplanarak bir önceki uyum (C) matrisi ile karĢılaĢtırmalar yapılır, yapılan 

karĢılaĢtırmalar ile  eĢik değerinden büyük değerler için matris 1 değerini alırken küçük değerler 

için matris 0 değerini alacak Ģekilde uyum üstünlük matrisi oluĢturulur. Aynı Ģekilde uyumsuzluk 

üstünlük matrisi ise hesaplanan  eĢik değeri ile tespit edilmektedir. eĢik değerinden büyük 

değerler için 1, küçük değerler için 0 değeri verilerek Uyumsuzluk üstünlük matrisi de oluĢturulmuĢ 

olur. 

Son aĢamada ise Toplam Baskınlık Matrisinin (E) oluĢturulur. Bu matris yukarıda belirtilen uyum 

üstünlük ve uyumsuzluk üstünlük matrislerinin karĢılıklı değerlerinin çarpımından oluĢmaktadır. 

Yine 1 ya da 0 değerlerinden oluĢmaktadır. Sonuç olarak bu matris sonucunda E matrisinin satır ve 

sütunları karar noktalarını göstermektedir. Satırlarda görülen 1 sayısı ve bu sayının çokluğu o 

alternatifin diğer alternatiflerden üstün olduğunu tespit etmeye ve karar vermenin sonucuna 

ulaĢmaktadır. Bu doğrultu da 1 sayılarına bakılarak sıralamalar yapılmaktadır. AĢağıda yapmıĢ 

olduğumuz çalıĢma ile ELECTRE analizinin adımları gösterilmiĢtir. 

6.AraĢtırma Bulguları 

ELECTRE analizini yapmaya baĢlarken yapılacak ilk iĢlemin karar matrisi olacağını söylemiĢtik. 

Bu karar matrisi oluĢturulurken performansları belirlenmek istenen Ģirketler satırlarda, karar 

vermede kullanılacak olan karar kriterleri finansal oranlarda sütunlarda gösterilmektedir. Bu 

çalıĢmada BĠST‘de iĢlem gören Enerji sektöründeki firmalar ile geleneksel olarak kullanılan 10 adet 

finansal oran kullanılmıĢtır. Bu yüzden çalıĢmamızda karar matrisi 8*10 bir matris olmuĢtur. 

Yapılan analizde ELECTRE adımları gösterilebilmesi için 2017 yılsonu verileri ile hesaplanan 

ELECTRE karar matrisi tablo 3‘de gösterilmektedir. 

Tablo 3: 2017 Yılı Enerji Sektörü Karar Matrisi (A) 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

AKENR 0,2832 0,0742 0,3108 0,6892 0,4510 -0,0275 0,0316 -0,2722 0,3201 -0,2804 

AKSEN 0,6873 0,0278 0,3087 0,6800 0,4540 0,0744 0,0876 0,1082 0,6907 0,2421 

AKSUE 0,2312 0,0358 0,3738 0,6262 0,5970 0,0646 0,2107 -1,4253 0,0989 -0,3772 

AYEN 0,7246 0,3892 0,1594 0,8156 0,1954 0,1654 0,1891 0,0750 0,2060 0,0969 

BMELK 0,1299 0,0624 0,5411 0,4589 1,1791 -0,1873 0,0121 -0,8568 0,0239 -0,0379 

ENJSA 0,8448 0,0356 0,3164 0,6836 0,4628 0,1815 0,3186 0,0800 0,6642 0,1680 

ODAS 0,6278 0,1881 0,1435 0,8416 0,1705 0,0679 0,1019 0,2020 0,3452 0,4858 

ZOREN 0,5835 0,0833 0,1493 0,8508 0,1755 0,1450 0,2052 0,0133 0,3433 0,0306 

Karar matrisi oluĢturulduktan sonra 2. Adım da standart karar matrisi oluĢturulur. Fayda için farklı, 

maliyet için farklı formüller yardımıyla karar matrisindeki değerler bir birbirine yaklaĢtırılır. Excel 

paket programında bu iĢlemi top karekök iĢlemi adı altında yapmak mümkündür. Bizim bu 

çalıĢmamızda fayda kriterine göre formüle ederek standart karar matrisini oluĢturmamız 

gerekmektedir. OluĢturulan 2017 yılı Enerji sektörü standart karar matrisi tablo 4‘de 

gösterilmektedir. 

Tablo 4: 2017 Yılı Ġçin Standart Karar Matrisi (X) 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

AKENR 0,1758 0,1632 0,3491 0,3402 0,2871 -0,0757 0,0640 -0,1598 0,2796 -0,3762 

AKSEN 0,4266 0,0611 0,3467 0,3356 0,2890 0,2052 0,1777 0,0635 0,6033 0,3249 

AKSUE 0,1435 0,0787 0,4198 0,3091 0,3800 0,1782 0,4275 -0,8363 0,0864 -0,5061 

AYEN 0,4497 0,8565 0,1790 0,4026 0,1244 0,4562 0,3837 0,0440 0,1799 0,1300 

BMELK 0,0806 0,1372 0,6077 0,2265 0,7505 -0,5166 0,0245 -0,5028 0,0209 -0,0508 
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ENJSA 0,5243 0,0783 0,3553 0,3374 0,2946 0,5006 0,6463 0,0470 0,5802 0,2254 

ODAS 0,3896 0,4139 0,1612 0,4154 0,1085 0,1872 0,2068 0,1185 0,3015 0,6518 

ZOREN 0,3621 0,1833 0,1677 0,4199 0,1117 0,3998 0,4162 0,0078 0,2999 0,0411 

 Bir sonraki aĢama olan Tablo 5‘de standart hale getirilmiĢ her bir karar matrisi değeri verilmiĢ olan 

ağırlık dereceleri (W) ile çarpılarak AğırlıklandırılmıĢ standart karar matris elde edilmektedir. 

Ağırlıkları belirlemenin farklı formülleri ve yöntemleri olmasına rağmen bizim çalıĢmamızda 

ağırlıklar eĢit olacak Ģekilde belirlenmiĢtir. Yani bütün finansal oranlara 0,10 ağırlığı verilerek 10 

adet finansal orandan ağırlık toplamı 1‘ e eĢitlenmiĢtir. AğırlıklandırılmıĢ standart karar matrisi 

tablo 5‘de gösterilmektedir. 

Tablo 5: 2017 Yılı Ġçin AğırlıklandırılmıĢ Standart Karar Matrisi(Y) 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

AKENR 0,0176 0,0163 0,0349 0,0340 0,0287 -0,0076 0,0064 -0,0160 0,0280 -0,0376 

AKSEN 0,0427 0,0061 0,0347 0,0336 0,0289 0,0205 0,0178 0,0064 0,0603 0,0325 

AKSUE 0,0143 0,0079 0,0420 0,0309 0,0380 0,0178 0,0428 -0,0836 0,0086 -0,0506 

AYEN 0,0450 0,0856 0,0179 0,0403 0,0124 0,0456 0,0384 0,0044 0,0180 0,0130 

BMELK 0,0081 0,0137 0,0608 0,0227 0,0750 -0,0517 0,0025 -0,0503 0,0021 -0,0051 

ENJSA 0,0524 0,0078 0,0355 0,0337 0,0295 0,0501 0,0646 0,0047 0,0580 0,0225 

ODAS 0,0390 0,0414 0,0161 0,0415 0,0109 0,0187 0,0207 0,0119 0,0302 0,0652 

ZOREN 0,0362 0,0183 0,0168 0,0420 0,0112 0,0400 0,0416 0,0008 0,0300 0,0041 

Bu aĢamadan sonra net uyum ve uyumsuzluk kümelerinin oluĢturulması aĢaması gelmektedir. Tablo 

5 AğırlıklandırılmıĢ standart karar matrisi verilerinden yararlanarak 4. Adımda belirtilen formüller 

yardımıyla uyum ve uyumsuzluk kümeleri oluĢturulur. Bizim çalıĢmamızda toplamda 64 adet uyum 

ve 64 adet uyumsuzluk olmak üzere 128 adet küme oluĢturulmuĢtur. Örnek olması adına ilk 8 satır 

uyum ve uyumsuzluk kümeleri tablo 6‘da gösterilmiĢtir. 

Tablo 6: Uyum(  ve Uyumsuzluk(  Setlerinin Belirlenmesi 

C(S1;S2)  2,3,4, D(S1;S2) 1,5,6,7,8,9,10 

C(S1;S3)  1,2,4, D(S1;S3) 3,5,6,7,8,9,10 

C(S1;S4) 3,5,9 D(S1;S4) 1,2,4,6,7,8,10 

C(S1;S5) 1,2,4,6,7,8,9 D(S1;S5) 3,5,10 

C(S1;S6)  2,4, D(S1;S6) 1,3,5,6,7,8,9,10 

C(S1;S7)  3,5, D(S1;S7) 1,2,4,6,7,8,9,10 

C(S1;S8)  3,5, D(S1;S8) 1,2,4,6,7,8,9,10 

C(S2;S1) 3,4,5,9,10 D(S2;S1) 2,3,4, 

Burada her bir uyum  setine uyumsuzluk  seti karĢılık gelmektedir. Tablo 6‘da da görüldüğü 

gibi S1 alternatifi S2 alternatifinden 2,3,4 kriterleri için daha üstün durumdayken, 1,5,6,7,8,9,10 

kriterleri için daha zayıf durumdadır. =(2,3,4) ve =(1,2,6,7,81,5,6,7,8,9,10) 

elemanlarından oluĢmaktadır. 

Bu aĢamadan sonra uyum (C) ve uyumsuzluk (D) matrisleri oluĢturulmuĢtur. Uyum matrisinin 

oluĢturulması için tablo 6‘da ki uyum setlerinden yararlanılmıĢtır. Uyumluluk setlerindeki her bir 

değer için ayrı ayrı numaralar ile gösterilen kriterlerin ağırlıkları toplanarak uyumluluk matrisi bu 

toplanan ağırlıklar ile oluĢturulmuĢtur. Bu Ģekilde ağırlıklar toplamı ile oluĢturulan uyum (C) 

matrisi tablo 7‘de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 7: Uyumluluk (C) matrisi 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

AKENR * 0,3 0,3 0,3 0,7 0,2 0,2 0,2 

AKSEN 0,7 * 0,6 0,5 0,7 0,3 0,5 0,6 

AKSUE 0,4 0,4 * 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 

AYEN 0,7 0,5 0,7 * 0,8 0,2 0,7 0,7 

BMELK 0,2 0,2 0,5 0,2 * 0,3 0,2 0,2 

ENJSA 0,8 0,7 0,7 0,8 0,6 * 0,6 0,8 

ODAS 0,8 0,5 0,7 0,3 0,8 0,4 * 0,5 

ZOREN 0,8 0,4 0,7 0,3 0,8 0,2 0,5 * 

Uyumsuzluk (D) matrisi için ise, Uyumsuzluk setlerinin her biri için ayrı ayrı numaralar ile 

gösterilen kriterlerin formül uygulanarak o değerdeki farklarının mutlak değerine bakılarak onlar 

arasındaki maksimum değer formülde pay kısmını oluĢturmuĢ, diğer o kriter için farklarının 

hepsinin mutlak değerine bakılarak maksimum olan değer ise formülde payda kısmını oluĢturarak 

oranlanmıĢ ve Uyumsuzluk (D) matrisi tek tek hesaplanarak oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan 

uyumsuzluk (D) matrisi tablo 8‘da gösterilmiĢtir. 

Tablo 8: Uyumsuzluk (D) Matrisi 
  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

AKENR * 1 1 1 1 1 1 1 

AKSEN 0,146 * 0,278 1 0,639 1 1 0,786 

AKSUE 1 1 * 1 0,533 1 1 1 

AYEN 0,245 0,532 0,290 * 0,644 1 0,233 0,178 

BMELK 0,740 1 1 1 * 1 1 1 

ENJSA 0,141 0,212 0,073 1 0,540 * 0,970 0,375 

ODAS 0,183 0,856 0,234 1 0,912 1 * 0,348 

ZOREN 0,381 1 0,318 1 0,697 1 1 * 

Bu aĢamalardan sonra bir sonraki adım uyum üstünlük(F) ve uyumsuzluk üstünlük (G) 

matrislerinin oluĢturulması aĢaması gelmektedir. Bunun için ise uyum üstünlük (F) matrisi için  

eĢik değeri hesaplanır. Bu değere göre  ≥  ⇒  = 1, eğer  <  ⇒ = 0 değerleri verilerek 

uyum üstünlük matrisi(F) oluĢturulur.  eĢik değerinin hesaplanması aĢağıda gösterilmiĢtir; 

 

Bu değer ile uyumluluk (C) matrisine bakılarak büyüklük küçüklük iliĢkisi kurulur ve uyum 

üstünlük matrisi (F) oluĢturulur. Uyum üstünlük matrisi tablo 9‘da gösterilmiĢtir. 

Tablo 9: Uyum Üstünlük (F) Matrisi 
  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

AKENR * 0 0 0 1 0 0 0 

AKSEN 1 * 1 1 1 0 1 1 

AKSUE 0 0 * 0 1 0 0 0 

AYEN 1 1 1 * 1 0 1 1 

BMELK 0 0 1 0 * 0 0 0 

ENJSA 1 1 1 1 1 * 1 1 

ODAS 1 1 1 0 1 0 * 1 

ZOREN 1 0 1 0 1 0 1 * 
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Aynı Ģekilde uyumsuzluk üstünlük (G) matrisi için ise de   eĢik değeri hesaplanmıĢ ve bu Ģekilde 

uyumsuzluk üstünlük (G) matrisi oluĢturulmuĢtur. Bu değere göre de  ≥ ⇒  = 1, eğer  <  

⇒ = 0 değerleri verilerek uyumsuzluk üstünlük (G) matrisi belirlenir.  eĢik değerinin 

hesaplanması aĢağıda gösterilmiĢtir; 

 

Bu değer ile uyumsuzluk (D) matrisine bakılarak büyüklük küçüklük iliĢkisi kurulmalı ve 

uyumsuzluk üstünlük matrisi (G) oluĢturulmalıdır. Uyumsuzluk üstünlük (G) matrisi tablo 10‘da 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 10: Uyumsuzluk Üstünlük (G) Matrisi 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

AKENR * 1 1 1 1 1 1 1 

AKSEN 0 * 0 1 0 1 1 1 

AKSUE 1 1 * 1 0 1 1 1 

AYEN 0 0 0 * 0 1 0 0 

BMELK 0 1 1 1 * 1 1 1 

ENJSA 0 0 0 1 0 * 1 0 

ODAS 0 1 0 1 1 1 * 0 

ZOREN 0 1 0 1 0 1 1 * 

Bu oluĢturulan matrisler sonunda son aĢama olarak toplam üstünlük (E) matrisinin oluĢturulması 

aĢaması gelmektedir. Bu aĢamada da Tablo 9 ve Tablo 10‘da oluĢturulan uyum (F) ve uyumsuzluk 

üstünlük(G) matrislerinin karĢılıklı çarpımları toplam üstünlük (E) matrisini oluĢturmaktadır. 

Toplam üstünlük (E) matrisi tablo 12‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 11: Toplam Üstünlük (E) Matrisi 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

AKENR * 0 0 0 1 0 0 0 

AKSEN 0 * 0 1 0 0 1 1 

AKSUE 0 0 * 0 0 0 0 0 

AYEN 0 0 0 * 0 0 0 0 

BMELK 0 0 1 0 * 0 0 0 

ENJSA 0 0 0 1 0 * 1 0 

ODAS 0 1 0 0 1 0 * 0 

ZOREN 0 0 0 0 0 0 1 * 

Son olarak oluĢturulan toplam üstünlük (E) matrisinin satır ve sütunları karar noktalarını 

göstermektedir. Bu doğrultuda yukarıda tablo 11‘de ki matris neticesinde bir performans sıralaması 

yapılacak olursa ilk sırayı Aksa enerji Ģirketinin aldığı görülmektedir. 

Tablo 11 toplam üstünlük (E) matrisine göre oluĢturulan sonuç tablosu ve sıralama değerleri tablo 

12‘de gösterilmektedir. 

Tablo 12: Enerji Sektörü ELECTRE Analizi Sıralama Sonuçları 

  SIRALAMA 

AKENR 3 

AKSEN 1 

AKSUE 4 
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AYEN 4 

BMELK 3 

ENJSA 2 

ODAS 2 

ZOREN 3 

Tablo 12 sıralama sonuçları tablosuna göre finansal performansı en iyi Ģirketin kısacası diğer 

Ģirketlere göre üstünlüğü bulunan Ģirketin Aksa Enerji Ģirketinin olduğu görülmektedir. Tablo 12‘ye 

göre ikinci sırada yer alan Ģirketler sırası ile Enerjisa Enerji Ģirketi ile OdaĢ Elektrik Ģirketlerinin yer 

aldığı tespit edilmiĢtir. 3. Sırayı ise Ak enerji, Bomonti Elektrik ve Zorlu Enerji Ģirketlerinin 

paylaĢtığı görülmektedir. Finansal performans açısından son sırada yer alan iĢletmelerin ise Aksu 

Enerji Ģirketi ile Ayen Enerji Ģirketinin yer aldığı görülmüĢtür. Hatta bu iki Ģirketin hiçbir finansal 

oranının diğer Ģirketlere bir üstünlüğü bulunmadığı tespit edilmiĢ ve değerlendirme kriterleri 

içerisinden finansal oranlar bazında kötü sonuçlar elde etmiĢlerdir. 

Yapılan çalıĢmalar neticesinden bu finansal oranların karĢılaĢtırılmalarının yapılabilmesi için enerji 

sektöründeki firmaların 2017 borsa fiyatları baz alınarak yıllık hisse senedi getirileri hesaplanmıĢtır. 

ġirketlerin oluĢturulan yıllık hisse senedi getirileri tablo 13‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 13: Enerji Sektörü 2017 Hisse Senedi Getirileri 

  1.Oca.17 30.Ara.17 

HĠSSE SENEDĠ 

GETĠRĠLERĠ   

AKENR 0,85 0,91 0,070588235 5 

AKSEN 2,96 4,13 0,39527027 2 

AKSUE 4,56 5,3 0,162280702 4 

AYEN 4,92 4,83 -0,018292683 6 

BMELK 2,12 1,08 -0,490566038 7 

ENJSA         

ODAS 2,9 6 1,068965517 1 

ZOREN 1,17 1,58 0,35042735 3 

Tablo 13 2017 hisse senedi getirilerine bakılacak olursa hisse senetlerin fiyatları neticesinde 

oldukça sığ menkul kıymetler olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda getiri açısından en yüksek 

getiriyi sağlayan iĢletme OdaĢ Enerji firması olduğu tespit edilmiĢtir. 2. Sırada Aksa Enerji yer 

alırken, 3.sırada Zorlu enerji yer aldığı görülmüĢtür. Daha sonra hisse senedi getirileri sıralamasına 

göre sırasıyla Aksu Enerji, Ak Enerji, Ayen Enerji, Bononti Enerji olduğu görülmektedir. Fark 

edildiği gibi Enerjisa Ģirketinin hisse senedi getirileri yoktur. Bunun sebebi bu hisse senedinin yeni 

halka arz olmasından dolayı 2017 yılı hisse senedi getirileri hesaplanamamıĢtır. Enerjisa Enerji 

firmasının halka arz olduğundan bugüne hisse senedi getirisini hesaplayacak olursak eksi bir getiri 

sağladığı tespit edilmiĢtir. 

7. SONUÇ 

Türkiye‘ de enerji sektörü bünyesinde az Ģirket barındırmasına rağmen geliĢme gösteren önemli 

sektörlerimizden biridir. Sektörün önemi geliĢen teknoloji ve yenilikler ile daha da arttığı ve gün 

geçtikçe artmaya devam edeceği bilinmektedir. Bu yüzden bu sektörde faaliyet gösteren 

iĢletmelerin finansal performansların ölçülüp karĢılaĢtırmaların yapılması önem arz etmektedir. 

Yukarıdaki çalıĢmamızda Enerji sektöründe faaliyet gösteren sekiz adet Ģirket ile finansal 

performans analizleri yapılmıĢtır. Bu iĢletmelerin 2017 yılı finansal toplalarından yararlanılarak on 

adet geleneksel finansal oranı hesaplanmıĢ, bu oranlar yardımıyla çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden birisi olan ELECTRE tekniği ile finansal performansları sıralanmaya çalıĢılmıĢtır. 
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Bu sıralama neticesinde çıkan sonuçlar ile Sektördeki Ģirketlerin 2017 yılı hisse senedi getirileri 

karĢılaĢtırılmıĢ ve çıkan sonuçlar yorumlanmıĢtır. 

ÇalıĢma sonuçlarına göre finansal performans açısından ilk sırayı Aksa Enerji Ģirketinin aldığı tespit 

edilmiĢtir. Bu Ģirketin finansal oranlarının sektöre yakın seyretmesi ayrıca finansal oranlardaki 

istikrar bu Ģirketi belirlenen kriterler neticesinde ilk sırada yer almasını sağlamıĢtır. Aynı zaman da 

bu firmanın 2017 yılı hisse senedi getirisi ise diğer Ģirketlere nazaran iyi bir Ģekilde %35 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Yani belirlenen kriterler neticesinde finansal oranlar ile hisse senedi getirileri 

uyumlu hareket ettikleri gözlemlenmiĢtir. Ama diğer Ģirketlere bakacak olursak karĢılaĢtırmalar 

neticesinde Aksa Enerji Ģirketinde ki uyumu görememekteyiz. Hisse senedi getirileri ile finansal 

performanslar arasından ciddi uyuĢmazlıkların olduğu tespit edilmiĢtir. 

Sonuç olarak bu çalıĢma ile Enerji sektöründeki firmaların finansal performansları ve hisse senedi 

getirileri karĢılaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Elde edilen bu sonuçlar ile sektörde faaliyet gösteren 

iĢletmelere ve yatırım kararı verecek olan yatırımcılara faydalı olacağı düĢünülmektedir. Aynı 

zamanda bu bulgular bir sonraki çalıĢmalara da ıĢık tutacaktır. 
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ÖZET 

Ülkemizde ve dünya da muhasebe mesleğinin yapılması geçmiĢi eski tarihlere dayandığı 

bilinmektedir. Eski zamanlardan bu yana muhasebe alanında birçok geliĢme kaydedilmiĢtir. Bu 

geliĢmeler zamanla farklı uygulanma metotları kullanılarak da yapılmıĢlardır. Mali bürolarda 

çalıĢan personeller bu muhasebe uygulama metotlarını yeni geliĢmeler ıĢığında takip edip 

çalıĢmalarını sürdürmeleri gerekmektedir.  

Muhasebe mesleği bilindiği gibi belli bir ilke ve kurallara göre yasalar çerçevesinde ülkelerin kamu 

ve özel iĢletmelerinin muhasebesi gibi yapmıĢ oldukları tüm ekonomik faaliyetlerin nesnel bir 

Ģekilde gerçekleĢmesini sağlayan bir meslektir. Bu meslekte çalıĢacak personelinde mesleği 

hakkında elde etmiĢ olduğu donanım ve bilgi düzeyi önemlidir. Bunun içindir ki bu çalıĢmamızda 

mali bürolarda çalıĢan personelin muhasebe bilgisini ölçmek adına bir anket çalıĢması düzenledik. 

Bu çalıĢma ile muhasebe eğitim düzeyinin yeterliliği hakkında tespitlerde bulunmaya çalıĢtık. 

ÇalıĢmamızın baĢlıca amacı, günümüzde Türkiye‘de Mali MüĢavirlik mesleği hakkında durum 

tespiti yapmak, Mali MüĢavirlik mesleğinin görevleri, sorumlulukları, bu mesleğin sorunlarını ve 

çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Bununla birlikte Mali Bürolarda çalıĢan her personelin 

muhasebe bilgi düzeyini belirlemektir. Bu amaç ile bir anket çalıĢması hazırlanarak Aydın Didim 

ilçesinde mali bürolarda çalıĢan personellere uygulanmıĢtır. Bu anket formu ile Didim ilçemizde 

görev yapan mali müĢavir personellerinin muhasebe bilgi seviyeleri tespit edilmeye çalıĢılmıĢ 

bulunan sonuçlar SPSS istatistiksel paket programı yardımıyla analiz edilip bulgular ıĢığında 

sonuçlar yorumlanıp değerlendirilmiĢtir. Yapılan bu değerlendirmeler ile muhasebe eğitim 

düzeyindeki sorunlar ve sorunların çözümleri tartıĢılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Mali MüĢavirlik Büroları, Muhasebe Eğitim Düzeyi, SPSS Ġstatistiksel analiz 

ABSTRACT 

It is known that the history of accounting profession in our country and the world is based on 

ancient histories. There have been many developments in accounting since ancient times. These 

developments have also been made using different methods of application over time. Employees 

working in financial offices should follow these accounting methods in the light of new 

developments and continue their studies. 

The accounting profession is a profession that enables the realization of all economic activities such 

as the accounting of the public and private enterprises of the countries within the framework of the 

laws according to certain principles and rules. The level of equipment and knowledge gained about 

the profession in the personnel who will work in this profession is important. For this reason, in our 

study, we conducted a survey to measure the accounting information of the personnel working in 

financial offices. With this study, we tried to make determinations about the adequacy of accounting 

education level. 

The main objective of our study is nowadays do due diligence about the profession in Turkey 

Financial Advisors, Financial Advisors profession of tasks, responsibilities, and the problems of this 

mailto:ugumus@adu.edu.tr
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profession is to put forward proposals for solutions.  In addition, to determine the level of 

accounting knowledge of each staff working in Financial Offices. For this purpose, a questionnaire 

study was prepared and applied to the personnel working in the financial offices in Didim district of 

Aydın. With this questionnaire, the accounting knowledge levels of the financial advisors working 

in our district of Didim were tried to be determined results are analyzed with the help of SPSS 

statistical package program The results were interpreted and evaluated in the light of the findings. 

With these evaluations, the problems and problems of accounting education level are tried to be 

discussed. 

Key Words: Financial Advisor Offices, Accounting Education Level, SPSS Statistical Analysis 

1.GiriĢ 

Ülkemizde muhasebe sektörünün yasal bir statüye dayandırılma çalıĢmaları uzun bir geçmiĢe 

dayanmaktadır. Bu çalıĢmalar sonucunda, 1989 yılında 3568 sayılı yasa yürürlüğe girerek 

muhasebe mesleği Serbest Muhasebeci (SM), Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir (SMMM) ve 

Yeminli Mali MüĢavir (YMM) unvanları altında üç gruba ayrılarak meslek mensuplarının yetki ve 

sorumlulukları yasal bir zemine oturtulmuĢtur. Bu tarihten sonra muhasebe mesleğinin 

uygulanmasında büyük geliĢmeler yaĢandığı görülmektedir. Bu geliĢmelerin en baĢında diğer 

ülkeler gibi ülkemizin de yaĢadığı teknolojik, ekonomik ve sosyal alandaki değiĢmeler gelmektedir. 

Ekonomi hayatının içinde yer alan muhasebe mesleğinin de bu geliĢmelerden yararlanmaması ve 

etkilenmemesi mümkün değildir. ĠĢletmelerde ki bu değiĢime paralel olarak muhasebe mesleğine 

verilen önem giderek arttığı gözlemlenmiĢtir. 

Muhasebe mesleği, bilindiği gibi, ülkelerin ekonomik yapısını oluĢturan özel ve kamu 

iĢletmelerinin muhasebe ve denetim ile ilgili tüm ekonomik faaliyetlerini yasalara, kurallara, 

ilkelere, standartlara ve yöntemlere dayalı olarak tarafsız, nesnel, sır tutar ve güvenilir bir tutumla 

gerçekleĢtirilmesini sağlayan bir meslek dalıdır. (ĠbiĢ, 2002:134). Muhasebe mesleği uzun yıllar 

boyunca toplum tarafından iĢletmelerin vergilerini ödeyeceği bir sistem olarak görüldüğü için bazı 

unsurlar göz ardı edilmiĢtir. Fakat muhasebe mesleği mensupları firmaların vergi hesaplamalarını 

ve ekonomik faaliyetlerini kaydetmelerinin yanı sıra, bu elde edilen bilgileri karar vermede 

kullanabilecek bir yapıya sahiptir. 

Muhasebenin zamanla hazırladığı ve sunmuĢ olduğu verilerin doğrudan veya dolaylı olarak 

toplumun geniĢ bir kısmını ilgilendirdiği ve dolayısıyla toplumların ekonomik refahını önemli bir 

ölçüde etkilediği bir gerçektir. Bu gerçek muhasebe mesleğini icra eden meslek mensuplarında 

aranan nitelikleri ve sorumlulukları arttırdığı aĢikârdır. Toplumun muhasebe meslek 

mensuplarından temel beklentisi, yasalara ve en nihayetinde genel kabul görmüĢ olan muhasebe 

ilkelerine uygun iĢlemler yapmak, toplumun değer yargılarına önem vermek, dürüst Ģeffaf ve 

güvenilir bir Ģekilde, topluma doğru bilgileri ve faydayı sunmak adına en iyi Ģekilde tutum ve 

davranıĢlar sergilemektir. Meslek mensuplarının bu temel sorumlulukları muhasebe meslek etiğinin 

bir göstergesidir. 

Bu çalıĢmamızda mali bürolarda çalıĢan personelin muhasebe bilgi düzeyini belirlemeye yönelik bir 

anket çalıĢması yapılmıĢ yapılan anket sonuçları neticesinde SPSS programı ile sonuçlar analiz 

edilerek yorumlanmıĢtır. 

Bu araĢtırma, teori(kavram)-analiz-sentez genel yöntemine göre oluĢturulmuĢtur. Bu anlamda 

giriĢten sonra konu ile ilgili kavramsal tanım ve açıklamalara yer verilmiĢtir. AraĢtırmanın 

uygulama (analiz) kapsamında ise Didim ilçe merkezinde faaliyet gösteren bağımsız muhasebe 

meslek mensuplarının yanında çalıĢan personeller üzerinde yapılan anket çalıĢması sonucunda elde 

edilen veriler (SPSS  for Windows) ―Sosyal Bilimler için Ġstatistik Paket Programı‖ kullanılarak 

analiz edilmiĢtir. Analizler yapılırken, öncelikle verilerin aritmetik ortalaması, ortanca değer 

(medyan), tepe değer (mod) gibi merkezi eğilim ölçütlerine bakılarak veriler açıklanmıĢ ve 
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yorumlanmıĢtır. AraĢtırmanın son aĢamasında ve sonuç kısmında ise, analiz sonucunda elde edilen 

önemli bulgular, kavramsal açıklamalar ile iliĢkilendirilerek öneriler ile geliĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢmamızda muhasebe bilgi düzeyinin tespiti ve geliĢtirilmesi üzerine analizler yapılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Didim gibi ufak bir örneklem yeri alınmasına rağmen olumlu sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Elde edilen bu sonuçlar yorumlanarak bir baĢka çalıĢmalara da ıĢık tutacağı bilinmektedir. 

2.Literatür Taraması 

Türkiye‘de bu muhasebe alanında yapılmıĢ olan çalıĢmalara bakıldığında birçok bölge ve illerde 

muhasebe alanında çalıĢmalar yapıldığı görülmektedir. Bu alanda yapılan ilk çalıĢmalardan biri olan 

Uzay ve Tanç (2004) yılındaki bir çalıĢmaları yer almaktadır. Bu muhasebe çalıĢmalarını Kayseri 

ve NevĢehir illerinde gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu çalıĢma ile muhasebe konusu kapsamında belirli 

baĢlıca sorunları tespit etmiĢler ve bu sorunlara çözümler üretmeye çalıĢmıĢlardır. 

Alagöz ve Ceran (2007) Konya ilinde yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında muhasebecilerin temel 

sorunlarının; kamu kurumlarında yaĢanan sorunlar ve kamu kurumları ile olan iletiĢimsizlik, ücret 

yetersizliği, yeni düzenlemeler ile artan iĢ yükü ve aĢırı bürokratik iĢlemeler olarak sorunları tespit 

etmiĢlerdir. 

Tetik, Kınay ve Ciğer (2008), Antalya ilindeki muhasebe alanı ile ilgili yapmıĢ oldukları 

araĢtırmalarında il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren 121 muhasebe meslek elemanına anket 

uygulamıĢlardır. Bu çalıĢmadaki anket sonuçlarına göre en temel sorunlar mükelleflerden istenilen 

ücret tahsilatının yapılamaması, eğitilmiĢ eleman bulamama gibi sorunlar sıralanmıĢtır. 

Biyan (2012) çalıĢmasında; SMMM‘lerin günlük iĢlerini tamamlayabilmek için, normal çalıĢma 

saatlerinden çok daha fazla çalıĢmak zorunda kaldıklarını, kalifiye ve iĢinde tecrübe sahibi eleman 

bulamadıklarını, tahsilât sorunu, kanun, ve yönetmelik gibi yasal düzenlemelerin anlaĢılır olmaktan 

uzak olduğunu, SMMM‘lerin %89,7‘inin TURMOB‘un meslek elemanlarının haklarını yeterince 

korumadığını düĢündüğünü belirlemiĢtir. 

Karcıoğlu ve Yazarkan (2011) devlet dairelerine teslim edilen dosya ve yazıĢmalara geç yanıt 

alındığını ve gereksiz evrak istendiğini belirlemiĢlerdir. ÇalıĢmaya göre, muhasebe meslek 

elemanları, devlet dairelerinde çalıĢan çok sayıda memurun ilgili konularda bilgi bakımından 

yetersiz olduklarını ve yasaların çok katı olduğunu düĢünmektedir. 

Tuğay ve TekĢen (2014) Burdur ilinde yaptıkları çalıĢmada önceki çalıĢmalarda ortaya çıkan 

sorunlardan bir çoğunun hala sürdüğünü tespit etmiĢlerdir. Bu çalıĢmada mesleki sorunlar Ģu 

Ģekilde sıralanmıĢtır: Toplum tarafından en iyi muhasebeci en az vergi ödeten muhasebeci olarak 

görülmektedir. Kanunlardaki sık sık yapılan değiĢikliklerin takibinde zorlanılmaktadır gibi belirli 

baĢlı altı adet benzer sorun tespit edilmiĢtir. 

Karasioğlu ve Göktürk‘ün (2008) çalıĢmalarında muhasebe meslek mensuplarının vergisel, finansal 

ve yönetsel açıdan hizmetlerini artırabilmeleri için görev tanımlarının yeniden oluĢturulması ve bu 

görev tanımlamalarının yasalaĢtırılması, sorumluluk ve yetkilerinin artırılması ve mükelleflerin 

muhasebenin bilgi açısından kullanılması yönünde bilinçlendirilmesi doğrultusunda mümkün 

olacağı sonucuna varılmıĢtır. 

Ağca ve Yalçın‘ın (2009) yaptıkları çalıĢmada muhasebe meslek mensuplarının birçok sorunla 

karĢılaĢtıklarını ama bunlardan bir kısmının mesleğin genel problemleri olduğunu fakat bazı 

sorunların özellikle kadın olmaktan kaynaklandığını ifade etmiĢlerdir. Özellikle meslek mensubu 

kadınların hiçbir Ģekilde destek görmediklerini, son plana atıldıklarını ve zamanla müĢteri bulmada 

zorlandıklarını, mükelleflerle iliĢkilerinde zorlandıklarını, erkeklere oranla daha az gelir elde 

ettiklerini bu çalıĢma neticesinde tespit etmiĢlerdir. 
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IĢık, Özen ve Kabasoluk (2006) Denizli ilinde faaliyet gösteren yaklaĢık 450 muhasebe meslek 

mensubuna yönelik yaptıkları anket uygulaması sonucu mükelleflerle yaĢanan finansal zorlukların, 

meslek mensubu sayısının fazla olmasının, bürokratik iĢlemlerin, mevzuatın sık değiĢmesinin, ağır 

iĢ yükünün meslek mensupları açısından mesleğin en zorlu kısımları olduğu ortaya konmuĢtur. 

Mükelleflerden beklentiler açısından ise ücretlerin zamanında ödenmesi ve muhasebe mesleğine ve 

muhasebecilere karĢı saygılı olunması ve karĢılıklı güvene dayalı iliĢki ön plana çıkmıĢtır. 

Arıkan (2006) muhasebe meslek mensuplarının çalıĢma sorumluklarını yerine getirirken aile ve özel 

yaĢantılarından fedakarlıklar yapmaları gerektiğini belirtmiĢtir. Meslek mensubunun zamana karĢı 

çalıĢtığını ve ağır iĢ yükü içerisinde olduğunu, yapılacak düzenlemeler ile bu yükün 

azaltılabileceğini belirtmiĢtir. Örneğin, geçici vergi dönemlerinde son 3 aya ait Beyanname 

alınmaması gerektiğini belirtmiĢtir.  

Literatüre bakıldığı zaman yukarıdakiler gibi bölgesel ve iller bazlı birçok muhasebe sorunlarını ele 

alan ve çözümler üretmeye çalıĢan çalıĢmalar görülmektedir. Bizim bu çalıĢmamızda da Aydın‘ın 

Didim bölgesinde faaliyet gösteren mali müĢavirlik bürolarında çalıĢan personelin muhasebe eğitim 

düzeyi ve temel muhasebe bilgisi ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. 

3. AraĢtırmanın Amacı Ve Kapsamı 

ÇalıĢmamızın amacı, Didim bölgesinde Mali müĢavir yanında çalıĢan personelin muhasebe bilgisini 

irdelemek ve bununla ilgili uygulama yapmaktır. Bu amaçla hazırlanan anket formu, Didim 

ilçesinde faaliyet gösteren meslek mensuplarının yanında çalıĢanlara uygulanmıĢ, elde edilen veriler 

istatistiksel paket programı yardımıyla analiz edilmiĢ ve bulgular ıĢığında ulaĢılan sonuçlar 

değerlendirilmiĢtir. Bu çalıĢmanın baĢlıca amacı muhasebe alanında çalıĢan personelin muhasebe 

bilgi seviyesini ölçmek ve eksik yönlerini çözmeye çalıĢmak olmuĢtur. Bunun için oluĢturulan 

örneklem ile evrene atıfta bulunulmaya çalıĢılmıĢ genellemeler yapılmak istenmiĢtir. 

4.AraĢtırmanın Evreni Ve Örneklemi 

AraĢtırmanın evreni, Türkiye‘de faaliyet gösteren mali müĢavirlik ve muhasebe meslek 

mensuplarıdır. TÜRMOB verilerine göre 25-04-2015 tarihi itibari ile Türkiye‘de toplam 10.503 

SM, 82.427 SMMM ve 4.563 YMM olmak üzere 97.493 meslek mensubu bulunmaktadır. Bunların 

72.320‘si erkek, 25.173‘ü bayandır. Eğitim durumuna bakıldığında ise 1519 kiĢi ilköğretim, 12888 

kiĢi meslek lisesi, 4354 kiĢi ön lisans, 74030 kiĢi lisans, 4250 kiĢi yüksek lisans ve 452 kiĢi doktora 

eğitimine sahiptir (http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/Istatistikler.aspx).  

Bu çalıĢmamız da muhasebe meslek mensuplarına ulaĢmada basit tesadüfi örneklem ile mali 

müĢavirlik bürolarından yararlanılmıĢtır. ÇalıĢmada uygulanan ve değerlendirmeye alınan anket 

sayısı 149 olarak tespit edilmiĢtir. Anket verileri istatistiksel paket programı (SPSS ) yardımı ile 

frekans analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiĢtir. Ankete katılan muhasebe meslek 

mensuplarının soruları doğru olarak cevaplandırdıkları kabul edilmiĢ, seçilen örnek kütlenin, ana 

kütleyi anlamlı olarak yansıttığı, cevap verenlerin kesinlikle yönlendirilmediği varsayılmıĢtır. 

5. AraĢtırmanın Veri Seti Ve Yöntemi 

ÇalıĢmada, Türkiye‘de faaliyet gösteren meslek mensuplarına yönelik anket uygulanmıĢtır. Anket 

sorularının hazırlanmasında literatürde ki bazı çalıĢmalardan yararlanılmıĢtır. Anket soruları 

demografik bilgiler dıĢında 5‘li likert ölçeğine göre açık uçlu sorular Ģeklinde hazırlanmıĢtır. 

Anketler yüz yüze bizzat görüĢülerek doldurulmuĢ ve SPSS paket programı ile sonuçlar analiz 

edilerek değerlendirilmiĢtir. 

6.AraĢtırma Bulguları 

-Mali MüĢavir yanında çalıĢan personelin muhasebe bilgisini ölçüp olup bununla 25 soru yöneltildi 

ve bu görüĢlere ne ölçüde katıldıkları veya katılmadıkları sorulmuĢtur. 
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Kesinlikle katılmıyorum              1 puan 

Katılmıyorum                                2 puan 

Kararsızım                                     3 puan 

Katılıyorum                                   4 puan 

Tamamen katılıyorum                5 puan                             ile değerlendirmeye alınmıĢtır. 

Ankette; yaĢ, eğitim, cinsiyet, gelir düzeyi ve mesleki deneyim olmak üzere beĢ katmana ayrılarak 

ele alınmıĢtır.  

Anket çalıĢması sonucunda demografik özellikler, meslek mensuplarının yaĢlara göre dağılımı, 

aylık gelirlerine ve eğitim durumlarına göre dağılımları, çalıĢma yıllarına göre dağılımı ve 

muhasebe eğitim düzeyini ölçmeye yönelik soruların katılım oranlarına ve yüzdelerine göre 

dağılımları aĢağıda tablolar halinde verilmiĢ ve özetlenmiĢtir. 

ÇalıĢmamızda ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının cinsiyete göre dağılımları tablo 1‘de 

gösterilmektedir. AraĢtırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının, %47‘si kadın oluĢtururken 

%53‘ünü erkekler oluĢturmaktadır.  

Tablo 1:Ankete Katılan Muhasebe Meslek Mensuplarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

Tablo 2: Cinsiyete Göre Frekans SPSS Ġstatistik Değerleri 

Cinsiyet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 70 32,7 47,0 47,0 

2 79 36,9 53,0 100,0 

Total 149 69,6 100,0  

Missing System 65 30,4   

Total 214 100,0   

 

Anketimize katılan muhasebe meslek mensuplarının yaĢlara göre dağılımı ise tablo 3‘de 

gösterilmektedir. YaĢlara göre dağılımda ise çoğunluğu 31-40 yaĢ arası insanların oluĢturduğu 

görülmüĢtür. 

Tablo 3: Ankete Katılan Muhasebe Meslek Mensuplarının YaĢlara Göre Dağılımı 

 Frekans Yüzde Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

18-20 14 6,5 9,4 9,4 

21-30 85 39,7             57,0 66,4 

31-40 43 50,5 28,9 95,3 

  41-50 7 3,3 4,7 100 

Toplam 149 100,0 100,0  

 

 

 Frekans Yüzde Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Kadın 70 47,0 47,0 47,0 

Erkek 79 53,0 53,0 100,0 

Toplam 149 100,0 100,0  
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Tablo 4: YaĢa Göre Frekans SPSS Ġstatistik Değerleri 

YaĢ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 14 6,5 9,4 9,4 

2 85 39,7 57,0 66,4 

3 43 20,1 28,9 95,3 

4 7 3,3 4,7 100,0 

Total 149 69,6 100,0  

Missing System 65 30,4   

Total 214 100,0   

AraĢtırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının %6,5‘i 18-20 yaĢ arasında, %39,7‘i 21-30 yaĢ 

arasında, %50,5‘i 31-40 yaĢ arasında, %3,3‘ü 41-50 yaĢ arasında olduğu görülmektedir. 

Anketimize katılan muhasebe meslek mensuplarının eğitim durumlarına göre dağılımları ise tablo 

5‘de gösterilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının eğitim seviyesi, %26,6‘i 

lise, %35,1‘i ön lisans, %36,39ü lisans ve %1,4‘ü de lisans üstü Ģeklinde olduğu görülmüĢtür. 

Muhasebe alanında en çok lisans mezunu eleman çalıĢtığı bu örneklemde görülmüĢtür. 

Tablo 5: Ankete Katılan Muhasebe Meslek Mensuplarının Eğitim Durumlarına Göre 

Dağılımı 

 Frekans Yüzde Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

Lise 57 26,6 38,3 38,3 

Ön Lisans 10 35,1 6,7 45,0 

Lisans 79 36,9 53,0 98,0 

Lisans Üstü 3 1,4 2,0 100,0 

Toplam 149 100,0 100,0  

 

Tablo 6:  Eğitim Durumuna Göre Frekans SPSS Ġstatistik Değerleri 

Eğitim 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 57 26,6 38,3 38,3 

2 10 4,7 6,7 45,0 

3 79 36,9 53,0 98,0 

4 3 1,4 2,0 100,0 

Total 149 69,6 100,0  

Missing System 65 30,4   

Total 214 100,0   

 

Ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının aylık gelir durumlarına göre dağılımları tablo 7‘de 

gösterilmektedir. AraĢtırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının  gelir durumları, %2 1.000 

TL‘den az, %52,3 1.001-2.000 TL arası, %37,6 2.001-3.000 TL arası, %6,7 3.001-4.000 TL arası, 

%1,3 4.001-5.000 TL Ģeklinde olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 7: Ankete Katılan Muhasebe Meslek Mensuplarının Aylık Gelir Durumlarına Göre 

Dağılımı 

 Frekans Yüzde Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

1.000 TL'den az 3 1,4 2 2 

1.001-2000 TL arası 78 36,4 52,3 54,4 

2001-3.000 TL arası 56 26,2 37,6 91,9 

3.001-4000 TL arası 10 4,7 6,7 98,7 

4001-5.000 TL arası 2 9 1,3 100 

Toplam 149 100,0 100,0  

Tablo 8: Aylık Gelir Durumuna Göre Frekans SPSS Ġstatistik Değerleri 

Gelir 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 3 1,4 2,0 2,0 

2 78 36,4 52,3 54,4 

3 56 26,2 37,6 91,9 

4 10 4,7 6,7 98,7 

5 2 ,9 1,3 100,0 

Total 149 69,6 100,0  

Missing System 65 30,4   

Total 214 100,0   

Ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının çalıĢma yıllarına ve iĢ tecrübelerine göre dağılımı 

tablo 9‘de gösterilmiĢtir. 5. Tabloya göre %5,4‘nün 1yıl dan daha az bir süredir çalıĢtıklarını, 

%47,0‘sinin 1-5 yıl arası, %36,2‘sinin 6-10 yıl arası,  %10,7 ‗sinin 11-15 yıl arası, %0,7‘sinin 16-20 

yıl arası tecrübeye sahip olduğu Ģeklinde bir dağılım gerçekleĢmiĢtir. 

Tablo 9:Ankete Katılan Muhasebe Meslek Mensuplarının ÇalıĢma Yıllarına Göre Dağılımı 

 Frekans Yüzde Geçerli 

Yüzde 

Kümülatif 

Yüzde 

1 yıldan az 8 3,7 5,4 5,4 

1-5 yıl arası 70 32,7 47,0 52,3 

6-10 yıl arası 54 25,2 36,2 88,6 

11-15 yıl arası 16 7,5 10,7 99,3 

16-20 yıl arası 1 0,5 0,7 100 

Toplam 149 100,0 100,0  

Tablo 10: Mesleki Deneyime Göre Frekans SPSS Ġstatistik Değerleri 

Mesleki Deneyim 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 8 3,7 5,4 5,4 

2 70 32,7 47,0 52,3 

3 54 25,2 36,2 88,6 

4 16 7,5 10,7 99,3 

5 1 ,5 ,7 100,0 

Total 149 69,6 100,0  

Missing System 65 30,4   

Total 214 100,0   
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Muhasebe meslek mensuplarının sorunları ve beklentilerine ait analiz sonuçları yorumlanırken bazı 

durumlarda kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum seçenekleri birlikte ele alınarak “katılıyorum” , 

bazı durumlarda kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum seçenekleri birlikte ele alınarak 

“katılmıyorum” Ģeklinde yorum yapılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Cinsiyete göre yapılan bağımsız t-testi analizi sonuçları tablo 11‘de gösterilmektedir. Cinsiyete göre 

yapılan bağımsız t-testi analizi: Likert ölçekli anketimizde eğer ―5‖ kesinlikle katılıyorum ise 

ortalamaya bakıldığında hem erkek hem de kadın katılımcıların cevapları birbirine yakındır ve 

muhasebe bilgi düzeyine iliĢkin sorulan sorulara orta düzeyde katılıyorumun biraz üstünde cevap 

vermiĢlerdir. 

Tablo 11: Cinsiyete Göre Yapılan t-testi Analizi Sonuçları 

Group Statistics 

 Cinsiyet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

muhbildüz 
1 70 3,5200 ,41002 ,04901 

2 79 3,4957 ,42849 ,04821 

 

Bağımsız numune testi sonuçları tablo 12‘de gösterilmiĢtir. Bu tablodaki değerlere göre Sig (2 

tailed) 0.05 ten büyük olduğu için sorulara verilen cevaplar yaĢa cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Yani hem kadın hem de erkek katılımcılar sorulara aynı yönde cevap 

vermiĢlerdir. 

Tablo 12: Bağımsız Numune Testi SPSS sonuçları 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

muhbil

düz 

Equal variances 

assumed 
,112 ,739 ,353 147 ,725 ,02430 ,06893 -,11192 ,16052 

Equal variances 

not assumed 

  
,354 

146,11

6 
,724 ,02430 ,06874 -,11156 ,16017 

Ankete katılan muhasebe çalıĢanı mensuplarının cevaplarında kayıp veri olup olmadığı SPSS 

sonucu değerleri tablo 13‘de gösterilmiĢtir. Bu tabloda ―n‖ değerine bakılır ve 1,2,3,4, Ģeklinde 

kodladığımız yaĢ gruplarına göre katılımcı sayısı görüntülenir. Toplam 149 kalıtımcının verdiği 

cevaplar neticesinde hiçbir kayıp veri yoktur. 

Tablo 13: Kayıp Veri Olup Olmadığı SPSS Sonucu Değerleri 

Descriptives 

muhbildüz 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

1 14 3,2629 ,29214 ,07808 3,0942 3,4315 2,72 3,72 
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2 85 3,3948 ,40847 ,04430 3,3067 3,4829 2,40 4,68 

3 43 3,7330 ,34139 ,05206 3,6280 3,8381 2,96 4,20 

4 7 3,9714 ,22829 ,08628 3,7603 4,1826 3,48 4,20 

Total 149 3,5071 ,41868 ,03430 3,4393 3,5749 2,40 4,68 

SPSS sonuçları ile belirli baĢlı testler yapılabilmektedir. Anova testi sonuçları tablo 14‘de 

gösterilmektedir. Anova testi yapılabilmesinin ilk koĢulu varyansların homojen veya eĢit 

dağılmasıdır. P değeri (0,042) 0.05‘den küçük olduğu için varyanslar homojen dağılmamıĢtır. Bu 

nedenle anova testi yapılamaz. Alternatif test olan welch ve Brown-forsythe testleri yapılır. 

Tablo 14: Anova Testi SPSS Sonuçları 

Test of Homogeneity of Variances 

muhbildüz 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

2,797 3 145 ,042 

Anova testi yapılamadığı için bir diğer test olan welch ve Brown-forsythe testleri yapılmıĢtır. 

Yapılan bu testin sonuçları tablo 15‘de gösterilmektedir. Welch ve Brown-forsythe testlerinin her 

ikisinde p değeri 0.0.5‘den küçük olduğu görülmüĢtür. Bu durumda yaĢa göre katılımcıların 

muhasebe bilgi düzeylerine iliĢkin verdikleri cevaplar farklılık göstermektedir. 

Tablo 15: Welch ve Brown-forsythe Testi SPSS Sonuçları 

Robust Tests of Equality of Means 

muhbildüz 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch 19,607 3 24,654 ,000 

Brown-

Forsythe 
19,926 3 72,346 ,000 

Sonuç olarak bu testler doğrultusunda çoklu karĢılaĢtırmalara ulaĢmaya çalıĢtığımızda hangi gruplar 

arasında farklılıklar olduğuna bakılmaya çalıĢılmıĢtır. Çoklu karĢılaĢtırmalar tablo 16‘da 

gösterilmektedir. Tablo 16‘ya göre ise hangi gruplar arasında farklılık olduğuna bakılmıĢtır. 

Tabloya göre yıldızlı gruplar arasında fark vardır denilebilir. 

Tablo 16: Çoklu KarĢılaĢtırmalar SPSS Sonuçları 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable: muhbildüz  

(I) YaĢ (J) YaĢ Mean 

Difference (I-

J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 

2 -,13197 ,08977 ,637 -,3909 ,1270 

3 -,47017
*
 ,09384 ,000 -,7377 -,2027 

4 -,70857
*
 ,11637 ,000 -1,0601 -,3570 

2 

1 ,13197 ,08977 ,637 -,1270 ,3909 

3 -,33820
*
 ,06836 ,000 -,5217 -,1547 

4 -,57661
*
 ,09699 ,001 -,8969 -,2563 

3 

1 ,47017
*
 ,09384 ,000 ,2027 ,7377 

2 ,33820
*
 ,06836 ,000 ,1547 ,5217 

4 -,23841 ,10077 ,205 -,5608 ,0840 
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4 

1 ,70857
*
 ,11637 ,000 ,3570 1,0601 

2 ,57661
*
 ,09699 ,001 ,2563 ,8969 

3 ,23841 ,10077 ,205 -,0840 ,5608 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Mali müĢavir yanında çalıĢan muhasebe meslek mensuplarının muhasebe eğitim düzeyini 

belirlemeye yönelik yapılan analizler sonucu sorulara verilen cevapların katılım durumu yüzdeleri 

Tablo 17‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 17: Mali Bürolarda ÇalıĢan Personelin Muhasebe Eğitim Düzeyinin Belirlenmesi 

 

 

ĠFADELER 

            Katılım Durumu (%) 

1 2 3 4 5 x σ 

Muhasebede çalıĢan personelinizin TMS/TFRS 

konusunda bilgileri yeterlidir. 

 

13,1 

 

12,3 

 

17,2 

 

23,0 

 

34,4 

 

3,533 

 

1,409 

Muhasebede çalıĢan personelinizin öğrenimi 

sırasında almıĢ olduğu bilgisayarlı muhasebe 

bilgisi yeterlidir. 

 

9,8 

 

9,0 

 

13,1 

 

44,3 

 

23,8 

 

3,631 

 

1,221 

Muhasebede çalıĢan personelinizin ticari 

belgeleri tanıyabilme bilgisi yeterlidir. 

11,4 3,3 8,1 25,2 52,0 4,033 1,330 

Muhasebede çalıĢan personelinizin öğrenimi 

sırasında almıĢ olduğu muhasebe eğitimi 

yeterlidir. 

3,3 3,3 7,3 29,3 56,9 4,333 0,981 

Muhasebede çalıĢan personelinizin mevzuat 

bilgisi yeterlidir. 

4,1 7,3 4,9 17,1 66,7 4,350 1,123 

Muhasebede çalıĢan personelinizin banka 

iĢlemleri ve muhasebesi hakkında bilgileri 

yeterlidir. 

 

8,1 

 

4,1 

 

7,3 

 

24,4 

 

55,3 

 

4,577 

 

4,833 

Muhasebede çalıĢan personelinizin mesleği ve 

iĢiyle ilgili teknik bilgileri yeterlidir. 

3,3 5,7 13,0 37,4 40,7 4,065 1,030 

Muhasebede çalıĢan personelinizin eğitimden 

öğrendiklerini uygulama becerilerine sahiptir 

14,8 17,2 16,4 27,0 24,6 3,295 1,395 

Muhasebede çalıĢan personelinizin iĢi 

kolaylaĢtırıcı ve pratik bilgiye sahiptir. 

16,7 23,3 10,8 26,7 22,5 3,150 1,436 

Muhasebede çalıĢan personelinizin sektör ve 

iĢletme ile ilgili özel bilgilere sahiptir. 

20,8 23,3 13,3 22,5 20,0 2,975 1,452 

Muhasebede çalıĢan personeliniz mesleği ile 

ilgili yeni geliĢmeleri takip etmektedir. 

13,3 20,8 26,7 25,8 13,3 3,050 1,242 

Muhasebede çalıĢan personelinizin iĢlerinde 

ilerleme arzuları yüksektir. 

5,0 9,9 9,9 38,0 37,2 3,926 1,149 

Yeni mezun personelinizin iĢe uyumu hızlıdır. 10,8 7,5 7,5 30,8 43,33 3,883 1,336 

Muhasebede çalıĢan personeliniz stajyerlere 

yardımcı olur ve onları eğitir. 

15,8 16,5 10,7 34,7 22,3 3,314 1,397 

Muhasebede çalıĢan personelin eğitim düzeyi 

arttıkça bilgi düzeyi de artar 

16,7 22,1 17,4 25,4 14,1 2,571 1,456 

Muhasebede çalıĢan personeliniz LUCA ve tüm 

muhasebe programlarını bilmektedir. 

  5,1 7,8 12,5 34,3  40,8 4,105 1,032 

Muhasebede çalıĢan personeliniz çözüm 

odaklıdır. 

10,2 4,8 17,5 32,5 18,2 3,752 1,245 

Muhasebede çalıĢan personelinizin Microsoft 

Office Programları iyi derece bilmektedir. 

6,6 5,7 9,0 32,0  46,7 4,066 1,176 
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1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle 

Katılıyorum, x: Ortalama, σ: Standart Sapma 

Ankete katılan mali müĢavir yanında çalıĢan meslek mensuplarının muhasebe bilgi düzeyleri 

frekans dağılımları Tablo 17‘de gösterilmiĢtir. Tablo 17 incelendiğinde ‗‘Muhasebede çalışan 

personelinizin öğrenimi sırasında almış olduğu muhasebe eğitimi yeterlidir.‘‘ yargısı %86,2 oran 

ile yüksek düzeyde kabul görerek ilk sırada yer almıĢtır. Gösteriyor ki, mali müĢavirler yanında 

çalıĢan personelin üniversitede ya da lisede almıĢ olduğu bilginin yeterli olmadığı ortaya çıkmıĢtır 

ve personelinin mevzuatlarla bilgisinin ve standartları bilmediğini düĢünülmektedir. 

Bu yargıyı ikinci sırada % 83,8 oranı ile ‗‟Muhasebede çalışan personelinizin mevzuat bilgisi 

yeterlidir.‘‘ Muhasebe çalıĢan personelin hukuksal alanda, teknik bilgileri pek bilmediği ve bunu 

geliĢtirmek için çaba göstermediği ortaya çıkmıĢtır. 

Mali müĢavir yanında çalıĢan personelin eğitim düzeyi belirlenmesi baĢlığında ele alınan diğer 

faktörlerin oransal ağırlıkları ise sırasıyla;  %79,7 oranı ile „‟Muhasebede çalışan personelinizin 

sektör ve işletme ile ilgili özel bilgilere sahiptir. ‖, %78,7 oranı ile ―Muhasebede çalışan 

personelinizin Microsoft Office Programları iyi derece bilmektedir.‖ ‖, %78,1 oranı ile  

―Muhasebede çalıĢan personelinizin mesleği ve iĢiyle ilgili teknik bilgileri yeterlidir.‖ %77,2 oranı 

ile ―Muhasebede çalışan personelinizin ticari belgeleri tanıyabilme bilgisi yeterlidir.” %75,2 oranı 

ile ―Muhasebede çalışan personelinizin işlerinde ilerleme arzuları yüksektir.” %74,1 oranı ile ―Yeni 

mezun personelinizin işe uyumu hızlıdır.‖ %70,5 oranı ile ―Muhasebede çalışan personeliniz 

stajyerlere yardımcı olur ve onları eğitir.” %68,8 oranı ile ―Muhasebede çalışan personelin eğitim 

düzeyi arttıkça bilgi düzeyi de artar.” %68,1 oranı ile ―Muhasebede çalışan personelinizin 

öğrenimi sırasında almış olduğu bilgisayarlı muhasebe bilgisi yeterlidir.‖ %57,4 oranı ile 

―Muhasebede çalışan personelinizin TMS/TFRS konusunda bilgileri yeterlidir. %57 oranı ile 

―Muhasebede çalışan personeliniz mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip etmektedir.” %50,8 oranı 

ile ―Muhasebede çalışan personeliniz LUCA ve tüm muhasebe programlarını bilmektedir‟‟ 

sorularına verdikleri cevap yüzde oranları bu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. 

AraĢtırmaya katılan meslek mensupların ortak kanaati; ―Muhasebede çalışan personeliniz çözüm 

odaklıdır.” olan ifadeye kesinlikle katıldığını belirtmiĢlerdir. . Ayrıca dikkat çekici diğer bir nokta 

da, araĢtırmaya katılan meslek mensuplarının büyük bir çoğunluğu ―Muhasebede çalışan 

personelinizin işi kolaylaştırıcı ve pratik bilgiye sahiptir.” ifadesine katılıyor sonucu dikkat 

çekmektedir. 

7. SONUÇ ve DEĞERLEME 

Günümüzün küresel ekonomi sistemi içerisinde muhasebe mesleğinin önemi giderek artmaktadır. 

Ekonominin ve mali yapının sağlıklı bir Ģekilde iĢleyiĢini sağlayan iĢletmeler, karar alma 

süreçlerinde doğru ve güvenilir bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bilgilerin ana kaynağını da 

muhasebe birimi ve dolayısıyla muhasebe meslek mensupları üretmektedirler. 

Yenidünya düzeninde, sanayi toplumu bilgi toplumuna dönüĢmüĢ, bu dönüĢümle birlikte çok köklü 

değiĢimler yaĢanmıĢ ve üretimin en önemli girdisi ―bilgi‖ olmuĢtur. Bilgi toplumu, kendine özgü bir 

ekonomik geliĢme dönemi yaratmıĢtır. Bu ekonomik değiĢimin en önemli özelliği ―globalleĢme 

‖dir. GloballeĢme ise, ekonomik yaĢamın uluslararası nitelik kazanmasıdır. Türkiye ekonomisi, 

cumhuriyetin kuruluĢundan bugüne, 92 yıllık süreçte önemli aĢamalar kaydetmiĢtir. Bu geliĢim 

süreci içerisinde Mali MüĢavirlik mesleği, uluslararası ticarette sınırların kalktığı, rekabet 

koĢullarının değiĢtiği, bilgi toplumunun ön plana çıktığı günümüz ekonomik düzeninde, 

ekonominin sağlıklı geliĢimi açısından kilit öneme sahiptir. Bu çerçevede, global ekonomik yapı 

içerisinde, bu mesleği icra eden meslek mensuplarının uluslararası alanda kabul gören mesleki 

yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Bu çalıĢmayla, mesleğin Türkiye ekonomisindeki önemi 

ortaya konulduktan sonra, aday meslek mensupları için mesleğe giriĢ sürecinde izlenmesi gereken 
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yol, yapılan son değiĢikliklerde dikkate alınarak detaylandırılmıĢtır. Özellikle, staja baĢlama sınavı 

ve staj faaliyetlerine iliĢkin olarak yapılan birtakım değiĢikliklerle mesleğe giriĢin zorlaĢtığı 

görülmektedir. Bu durumun mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde, kalite artıĢını da beraberinde 

getireceği açıktır. Bu çalıĢmada; Didim bölgesinde Mali müĢavir yanında çalıĢan personelin 

muhasebe bilgisini irdelemek ve bununla ilgili uygulama yapmaktır. Bu amaçla hazırlanan anket 

formu, Didim ilçesinde faaliyet gösteren meslek mensuplarının yanında çalıĢanlara uygulanmıĢ, 

elde edilen veriler istatistiksel paket programı yardımıyla analiz edilmiĢ ve bulgular ıĢığında 

ulaĢılan sonuçlar değerlendirilmiĢtir.  

Anket sonuçları incelendiğinde, üniversitede ve lisede görülen eğitimin muhasebe bürolarında 

yapılan iĢlemleri karĢılamadığı, muhasebede çalıĢan kiĢilerin kendilerini yetiĢtirmeye çalıĢmadığı 

bilgileri sadece tekrar ettiği, mevzuat konusunda ise yeterli bilgiye sahip olmadığı ortaya çıkmıĢtır. 

Muhasebe meslek mensubunun eğitim kurumlarında beklentileri, verilen eğitimle iĢ hayatını 

bağdaĢtırıcı eğitimler verilmesi, stajın zorunlu hale getirilmesi gibi önerileri bulunmaktadır. 

Muhasebe meslek mensuplarının Meslek Odası‘ndan beklentileri ise; meslek mensuplarının 

hukukunun korunması, meslek içi eğitim sayısının ve niteliklerinin artırılması, muhasebe 

mesleğinin toplum tarafından daha iyi tanınması için çalıĢmaların yapılması Ģeklindedir. 

Bu çalıĢmada, Didim ilçesinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının yanında çalıĢan 

personelin muhasebe bilgisi üzerine çalıĢılmıĢtır. Uygulama kapsamında ilçede Yeminli Mali 

MüĢavir (YMM) olmaması ve bağımlı çalıĢan meslek mensuplarının sayısının kısıtlı olması 

sebebiyle bu gruba dahil olan meslek mensuplarının sorunları ve beklentileri tam anlamı ile ele 

alınamamıĢtır. Burada önemli olan nokta, meslek odalarının ve muhasebe mesleği ile ilgili olan 

tarafların beklentilerini karĢılayacak adımlar atılmasıdır. 
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ÖZET 

Bu çalıĢma ile BIST 100 Endeksi‘nde yer alan imalat iĢletmelerinin finansal performanslarının 

ölçülmesi amaçlanmaktadır. Finansal performans/etkinlik değerlerinin ölçülmesi için Veri Zarflama 

Analizi (VZA) kullanılmıĢtır. VZA için literatürde yapılan çalıĢmalarda dikkate alınarak 10 adet 

ayrı finansal oran girdi ve çıktı değiĢkenleri olarak seçilmiĢtir. Bu değiĢkenlerin 6 tanesi ( cari oran, 

borç-özkaynak oranı, borç-aktif oranı, stok devir hızı, alacak devir hızı ve satıĢların maliyeti oranı) 

girdi değiĢkenleri olarak tanımlanırken, 4 tanesi (net kar marjı, özkaynakların karlılığı, aktiflerin 

karlılığı ve esas faaliyet kar marjı) ise çıktı değiĢkenler olarak belirlenmiĢtir.  ÇalıĢma için BIST 

100‘ de yer alan, verileri süreklilik arz eden ve negatif değere sahip olmayan finansal orana sahip 

35 adet iĢletme analiz edilmiĢtir. ÇalıĢma 2012-2017 yıllarına ait yılsonu verilerinin ortalaması 

alınarak VZA‘ya tabi tutulmuĢtur. Analiz için  Frontier Analyst programı kullanılmıĢtır.  

Veri Zarflama Analizi sırasında model olarak VZA‘nın çıktı yönelimli ―ölçeğe göre sabit getiri‖ 

(CCR-Toplam Etkinlik) ve ―ölçeğe göre değiĢken getiri‖ (BCC-Teknik Etkinlik) modelleri 

kullanılmıĢtır. Elde edilen CCR ve BCC etkinlik skorları kullanılarak da  ―Ölçek Etkinliği‖ 

değerleri hesaplanmıĢtır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen sonuçlara göre iĢletmelerin %34 

‗ünün çıktı yönelimli CCR modeline göre etkin, %66‘sının ise çıktı yönelimli BCC modeline göre 

etkin olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca analiz sonucunda çalıĢmaya dahil edilen iĢletmeler için toplam 

potansiyel iyileĢtirme rakamları hesaplanmıĢtır. Buna göre analiz edilen iĢletmelerin net kar marjını 

%17,36 oranında, özkaynakların karlılığını %24,82 oranında, aktiflerinin karlılığını %19,83 

oranında, esas faaliyet kar marjının ise %18,62 oranında iyileĢtirmesi gerektiği tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: BIST 100, Ġmalat ĠĢletmeleri, Finansal Performans, Finansal Oranlar, Veri 

Zarflama Analizi 

Jel Kodları: C14, G10, L25, M1 

1. GĠRĠġ 

Günümüz dünyasında iĢletmelerin varlığını sürdürebilmesi, faaliyet ömürleri süresince sağlıklı bir 

Ģekilde büyüyebilmeleri ve artan zorlu rekabet koĢullarında pazar paylarını koruyabilmeleri 

ellerindeki sınırlı kaynaklarını iyi değerlendirebilmelerine bağlıdır. Bunu baĢarabilmek için ise 

iĢletmelerin iyi yöneticilere ve iyi yönetime ihtiyacı vardır. ĠĢletmelerin faaliyetlerini ölçerken 

dönemler halinde yaptıkları planlar ve ortaya koydukları hedeflerin ne ölçüde yerine getirildiğinin 

görülmesi gerekir. ĠĢletmelerin içinde bulundukları sektör içindeki nisbi/göreli baĢarısının ölçülmesi 

ve sektör içerisinde baĢarı düzeylerinin karĢılaĢtırmalı olarak ortaya konulması iĢletmenin 

performansını ortaya koymanın yöntemlerinden birisidir. ĠĢletmelerin performans/etkinliklerini 

ölçmek için yaygın Ģekilde kullanılan yöntemlerden birisi de parametrik olmayan ve analiz sırasında 

çoklu girdi ve çıktı değiĢkenin bir arada kullanılmasına imkân tanıyan Veri Zarflama Analizi (VZA) 

yöntemidir. VZA ile iĢletmeler girdileri minimize etme veya çıktıları maksimize etme odaklı 
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analizler ile ürettikleri mal veya hizmetlerin iyileĢtirilmesi noktasında önemli sonuçlara 

ulaĢabilirler. Yöneticiler kendi iĢletmelerini de sektör içerisinde etkin sınır üzerinde duran 

iĢletmelere yaklaĢtırmak için gerekli olan ve etkinsizlikleri giderici tedbirleri bu analiz ile 

görebilirler.  

Bu çalıĢma 4 bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölüm olan giriĢ bölümünden sonra ikinci bölümde 

VZA ile ilgili literatür taraması yapılmıĢ, üçüncü bölümde ise analizin modeli ile uygulama 

sonuçları yer almaktadır. Dördüncü bölümde ise sonuç ve değerlendirme yapılmıĢtır.  

2. LĠTERATÜR TARAMASI 

Labrecque (1996) Amerika BirleĢik Devleti‘nde faaliyet gösteren orta ölçekli ulaĢım firmalarının 

etkinliklerini ölçmek amacıyla Veri Zarflama Analizi yöntemini kullanarak bu firmaların teknik 

etkinliklerini ölçmüĢtür. Mahadevan (2002) çalıĢmasında VZA yöntemini kullanarak 1981-1996 

dönemi için Malezya imalat sektörlerindeki 28 endüstrinin performanslarını hesaplamıĢtır. 

ÇalıĢmanın sonuçlarına göre Malezya‘daki imalat sektörlerinin yıllık bazda toplam faktör 

verimliliklerinin %0,8‘in altında olduğu tespit edilmiĢtir.   Çingi ve Tarım (2000) çalıĢmalarında 21 

bankanın etkinliklerini Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemiyle 1989-1990 yılları için 

ölçmüĢlerdir. ÇalıĢma kapsamına alınan 4 tanesi devlet, 17‘si özel sermayeli olan toplam 21 

bankanın VZA sonuçlarına göre etkinlik sıralamalarının yıllara göre farklılaĢtığı, ayrıca özel sektör 

bankalarının kamu sermayeli bankalara göre söz konusu dönemde daha etkin skorlara sahip olduğu 

tespit edilmiĢtir.  Yalama ve Sayım (2008) yaptıkları çalıĢmada VZA yöntemini kullanarak pay 

senetleri Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası‘nda (ĠMKB), yeni ismiyle Borsa Ġstanbul (BĠST)‘da 

iĢlem gören imalat sektörü iĢletmelerinin performansları karĢılaĢtırılmak amacıyla ölçülmüĢtür. 

Analiz için finansal oranlar girdi ve çıktı değiĢkenler olarak tanımlanmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda 

imalat sektörü için ortalama etkinlik skoru yaklaĢık olarak %84 olarak bulunmuĢtur.  

Altın (2010) araĢtırmasında VZA‘nın girdi yönelimli sabit getiri modeli olan CCR‘yi kullanmıĢtır. 

ĠMKB Sınai Endeksinde yer alan 142 iĢletmenin finansal oranlarını kullanarak yaptığı analizinin 

sonucunda araĢtırmacı iĢletmelerden sadece % 31‘inin (44‘ünün) etkin olduğunu tespit etmiĢtir. 

Ayrıca çalıĢmasında etkin olmayan iĢletmeler için referans iĢletme kümeleri ve potansiyel 

iyileĢtirme oranları gösterilmiĢtir. Afza ve Asghar (2010)  Pakistan için yaptıkları çalıĢmalarında 

sigorta Ģirketlerinin performanslarını ölçmek için VZA‘yı kullanmıĢlardır. ÇalıĢma için 2003-2007 

yıllarına ait sigorta Ģirketlerinin iĢgücü, iĢletme hizmetleri, borç ve özsermaye tutarları girdi 

değiĢkenler olarak, brüt prim gelirleri ve yatırım gelirleri ise çıktı değiĢkenleri olarak 

tanımlanmıĢtır. AraĢtırmacılar çalıĢma sonucunda Ģirketlerin yaklaĢık olarak %81 dağıtım, %75 

maliyet ve %93 olarak ise teknik etkinliğe sahip olduklarını tespit etmiĢlerdir.  Gencer (2011) 

çalıĢmasında çimento sektöründe iĢ yapan ve ĠMKB‘de iĢlem gören 12 firmanın finansal oranlarını 

kullanarak bu iĢletmelerin performanslarını karĢılaĢtırmalı olarak ölçmeyi amaçlamıĢtır. Analiz için 

VZA‘nın girdi yönelimli ve ölçeğe göre sabit getiri (CRS-Constant Return Scale) modelini kullanan 

araĢtırmacı girdi değiĢkenler olarak cari oran, nakit oranı, maddi duran varlık/zun vadeli yabancı 

kaynak oranı ve borçluluk oranını kullanmıĢtır. Çıktı değiĢkenler olarak ise özsermaye karlılığı, 

aktif karlılığı, satıĢların karlılığı, stok devir hızı ve alacak devir hızı oranlarını kullanmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda çalıĢmaya dahil edilen iĢletmelerin %75‘i (9 iĢletme) etkin olarak 

bulunmuĢtur. 

Kamaruddin ve Abokeresh (2012) Libya‘da faaliyet gösteren üretim iĢletmelerinin etkinliklerini 

ölçtükleri çalıĢmalarında 2000-2008 yıllarını kapsayan dönemde özelleĢtirme öncesi ve özelleĢtirme 

sonrası söz konusu iĢletmelerin performansları karĢılaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma sonuçlarına göre 

iĢletmelerin etkinlik skorları özelleĢtirme öncesi ortalama %49,5 iken, özelleĢtirme sonrası etkinlik 

skoru ortalaması %62,3‘e yükselmiĢtir.  Yayar vd. (2012) yaptıkları araĢtırmada VZA‘nın girdi 

yönelimli (input oriented) Chames, Cooper, Rhodes (CCR-Ölçeğe Göre Sabit Getiri)  ve Banker, 

Charnes,Cooper (BCC- Ölçeğe Göre DeğiĢken Getiri) modellerini kullanarak ĠSO 500‘de yer alan 
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ve demir-çelik ana metal endüstrisindeki firmaların performanslarını ölçmüĢlerdir. ÇalıĢmalarında 

2005-2010 dönemini baz alarak 14 iĢletmeyi inceleyen araĢtırmacılar net aktifleri, özsermayeyi ve 

çalıĢan sayısını girdi değiĢkenler olarak, ihracat rakamlarını, vergi öncesi karı ve net satıĢları ise 

çıktı değiĢkenler olarak kullanmıĢlardır. ÇalıĢma sonuçlarına göre 2010 yılında 3 firma CCR 

modeline göre, 9 firma ise BCC modeline göre etkin olarak bulunmuĢtur.  Gök (2013) 

araĢtırmasında VZA‘ni kullanarak 2008-2010 dönemi için Türkiye‘deki 40 hastanenin tıbbi 

teknoloji tabanlı etkinliklerini ölçmüĢtür. AraĢtırma için üniversite hastanelerinin seçildiği bu 

çalıĢmada tıbbi teknoloji etkinliğinin ortalama değerlerinin 2008 yılında %56 iken, bu oranın 2010 

yılında %72 olarak ölçüldüğü ortaya çıkmıĢtır.  

Yayar ve Karaca (2014) Türkiye‘de faaliyet gösteren 37 banka için VZA yaparak kamu ve özel 

sektör bankalarının etkinliklerini karĢılaĢtırmalı olarak ölçmüĢlerdir. ÇalıĢma sonuçlarına göre 

kamu bankalarının özel sermayeli ve yabancı bankalara göre daha etkin oldukları tespit edilmiĢtir.  

Erdoğan ve Yıldız (2015) VZA yöntemini kullanarak kamu ve özel sektör hastanelerinin yer aldığı 

toplam 99 hastanenin etkinlik skorlarını 2011 yılı için finansal oranları girdi ve çıktı değiĢkenler 

olarak kullanmak suretiyle ölçmüĢlerdir. Analiz için VZA‘nın girdi yönelimli ölçeğe göre sabit 

getiri modeli (CRS-Constant Return Scale) olan ve toplam etkinlik olarak literatürde bilinen CCR 

modeli ile ölçeğe göre değiĢken getiri modeli (VRS-Variable Return Scale) olan ve teknik etkinlik 

olarak literatürde bilinen BCC modeli kullanılmıĢtır. ÇalıĢma sonucuna göre devlet hastanelerinin 

%36‘sının, özel hastanelerin ise %50‘sinin etkin olduğu tespit edilmiĢtir.  Benli Keskin ve Karaca 

(2017) girdi yönelimli ölçeğe göre sabit getiri modelini seçerek yaptıkları Veri Zarflama Analizi ile 

ĠSO 500 kapsamında faaliyet gösteren 15 tane iĢletmenin 2008 finansal krizi öncesi ve sonrası 

etkinliklerini ölçmüĢlerdir. AraĢtırmacılar Veri Zarflama Analizi için finansal oranları değiĢken 

olarak kullanmıĢlardır. 2007 ve 2009 yıllarını inceledikleri çalıĢmalarında yazarlar krizden önce bir 

iĢletmenin, krizden sonraki dönem için ise iki iĢletmeyi etkin bulmuĢlardır. 

3. YÖNTEM VE UYGULAMA 

3.1. Veri Zarflama Analizi 

ĠĢletmelerin verimliliği veya performansı ölçülürken genellikle parametrik ve parametrik olmayan 

(nonparametrik) ve oran analizi yöntemlerinden yararlanılmaktadır. (Yolalan, 1993). Oran 

analizinin tek boyutlu oluĢu, parametrik yöntemlerin ise değiĢkenler arasındaki fonksiyonel bilgiye 

ihtiyaç duyması gibi bazı zayıf yönlerinin varlığı parametrik olmayan ve doğrusal programlamayı 

analiz yöntemi olarak ortaya koyan tekniklerin kullanımını yaygınlaĢtırmıĢtır.  (Güran ve Cingi, 

2002).  

Diğer performans ölçüm tekniklerinin birden çok girdi ve çıktının bir arada karĢılaĢtırılmasını 

güçleĢtiren eksiklikleri Veri Zarflama Analizi (VZA) ile giderilmeye çalıĢılmıĢtır. Çoklu girdilerin 

kullanımı ile yine çoklu çıktıların elde edildiği durumlarda parametrik tekniklerdeki gibi daha 

önceden ortaya konulmuĢ bir analitik üretim fonksiyonuna ihtiyaç duymadan analiz yapılması 

VZA‘nın üstün yanlarından birisidir. (Özsever vd., 2009:48).   

Veri Zarflama Analizi; birden fazla girdi ve çıktının var olduğu ve bunların farklı birimlerle ifade 

edilmesinin yanında ortak bir ölçüte bağlanamadığı Ģartlarda göreli etkinliği hesaplama imkânı 

ortaya koyan ve parametrik olmayan bir analiz türüdür. (Güran ve Cingi, 2002:64). BaĢka bir 

tanıma göre ise, Veri Zarflama Analizi ürettikleri mal ve hizmet açısından birbirine benzer 

ekonomik karar birimlerinin göreli etkinliklerinin ölçülmesi amacıyla geliĢtirilen parametresiz bir 

etkinlik ölçüm yöntemidir (Boussofiane vd., 1991:7).  

 ÇalıĢmalarda yaygın Ģekilde kullanılan iki tür Veri Zarflama Analizi modeli görülmektedir. 

Bunlardan birisi Charnes, Cooper ve Rhodes (1978) tarafından geliĢtirilen ve ölçeğe göre sabit 

getiri (constant return scale-CRS) varsayımına dayanan CCR modeli, diğeri ise Banker, Charnes ve 
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Cooper (1984)‘in çalıĢmalarına dayanan ve ölçeğe göre değiĢken getiri (variable return scale-VRS) 

üzerine dayalı BCC modelidir (Charnes vd., 1994: 23).  

CCR ve BCC modellerinin Farrell‘a dayalı matematiksel yaklaĢım ile etkin sınır çalıĢmaları 

VZA‘ın geliĢmesi sonucu teknik etkinlikle ilgili literatür çalıĢmalarında yeniliklere sebep olmuĢtur. 

Bu modeller en ideal etkin sınır tespitinde ve teknik etkinliğin ölçülmesinde yaygın Ģekilde 

kullanılmaktadır(Ruggiero ve Bretschneider, 1998: 438). Etkin sınır, çalıĢmalarda analiz edilmek 

üzere seçilen karar verme birimlerinin (KVB) içerisinden göreli olarak etkin durumda olanların 

oluĢturduğu sınır doğrusal, konveks set olarak ifade edilmektedir (Farrell, 1957: 257). VZA‘da 

çalıĢmaya alınan bir KVB‘nin etkinlik değeri, çıktı değiĢkenlerinin ağırlıklı toplamlarının girdi 

değiĢkenlerinin ağırlıklı toplamlarına bölünmesi olarak tanımlanmaktadır. Doğrusal programlama 

tekniği ile çözülen bu problem için ağırlıkların atanmasının güçlüğü her bir KVB‘nin kendisine ait 

etkinlik değerini en yüksek yapacak olan girdi ve çıktı ağırlıklarının seçimi ve aynı düzey ağırlıklar 

için diğer tüm KVB‘nin etkinlik sonuçlarının bire eĢit ya da daha düĢük olacağı varsayılmaktadır 

(Golany, 1988: 239). Bu varsayım Ģartları altında hesaplanarak elde edilen KVB skorlarından bire 

eĢit olanlar etkin olarak kabul edilir. Etkinlik değeri birin altında yer alan KVB‘ler ise etkin 

olmayan KVB‘ler olarak tanımlanır. VZA etkin çıkmayan KVB‘ler için etkinsizliğin sebepleri ve 

miktarlarını/tutarlarını ortaya koyarak karar vericilere veya yöneticilere söz konusu etkinsizliğin 

nedenlerini gidermek için gerekli bilgileri sağlamaktadır (Li vd., 2002: 613). 

3.2. Uygulama ve Bulgular 

ÇalıĢma kapsamında BIST 100‘de yer alan imalat iĢletmelerinin finansal oranları aracılığıyla 

finansal performanslarının/etkinliklerinin ölçülmesi amaçlanmıĢ olup bunun için Veri Zarflama 

Analizi (VZA) kullanılmıĢtır. VZA için literatürde yapılan çalıĢmalarda dikkate alınarak 10 adet 

ayrı finansal oran girdi ve çıktı değiĢkenleri olarak seçilmiĢtir. Bu değiĢkenlerin 6 tanesi ( cari oran, 

borç-özkaynak oranı, borç-aktif oranı, stok devir hızı, alacak devir hızı ve satıĢların maliyeti oranı) 

girdi değiĢkenleri olarak tanımlanırken, 4 tanesi (net kar marjı, özkaynakların karlılığı, aktiflerin 

karlılığı ve esas faaliyet kar marjı) ise çıktı değiĢkenler olarak belirlenmiĢtir.  ÇalıĢmada 35 imalat 

iĢletmesi analiz edilmiĢtir. ÇalıĢma 2012-2017 yıllarına ait yılsonu verilerinin ortalaması alınarak 

VZA‘ya tabi tutulmuĢtur. Analiz için  Frontier Analyst programı kullanılmıĢtır. Veri Zarflama 

Analizi sırasında model olarak VZA‘nın çıktı yönelimli ―ölçeğe göre sabit getiri‖ (CCR-Toplam 

Etkinlik) ve ―ölçeğe göre değiĢken getiri‖ (BCC-Teknik Etkinlik) modelleri kullanılmıĢtır. Elde 

edilen CCR ve BCC etkinlik skorları kullanılarak da  ―Ölçek Etkinliği‖ değerleri hesaplanmıĢtır.  

Tablo 1: VZA Ġçin Girdi ve Çıktı DeğiĢkenleri 

DEĞĠġKENLER 

G
ir

d
il

er
 

  CARĠ ORAN 

  BORÇ/AKTĠF ORANI  

  BORÇ/ÖZKAYNAK ORANI  

  STOK DEVĠR HIZI ORANI 

  ALACAK DEVĠR HIZI ORANI 

  SATIġLARIN MALLĠYETĠ ORANI 

Ç
ık
tı
la
r 

  NET KAR/ NET SATIġLAR ORANI 

  NET KAR/ÖZKAYNAKLAR ORANI 

  NET KAR/ TOPLAM AKTĠFLER 

ORANI 

  ESAS FAALĠYET KAR MARJI 
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Analiz için Tablo 1‘de belirtildiği Ģekilde 6 tane finansal oran girdi değiĢkenleri, dördü ise çıktı 

değiĢkenleri olarak, literatürdeki çalıĢmalar da dikkate alınarak, belirlenmiĢtir. Model olarak seçilen 

çıktı yönelimli CCR ve BCC modellerine göre belirli bir girdi düzeyinde iĢletmelerin optimal çıktı 

bileĢenlerini tespit etmek amaçlanmaktadır.  

Tablo 2:  Girdi ve Çıktı DeğiĢkenleri Ġçin Tanımlayıcı Ġstatistikler 

Descriptive Statistics 

  
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Cari_Oran 35 1,01 4,81 2,0111 ,93648 

Borç_Özkaynak 35 ,21 4,89 1,3717 1,03121 

Borç_Aktif 35 ,17 ,82 ,4949 ,16646 

Stok_Devir_Hızı 35 2,08 14,49 5,4363 3,11432 

Alacak_Devir_Hızı 35 1,69 19,44 6,0031 3,16162 

SatıĢların Maliyeti_Net 

SatıĢlar 
35 ,57 ,93 ,7794 ,09456 

Net Kar Marjı 35 0,00 ,27 ,0789 ,05296 

Özkaynakların Karlılığı 35 ,01 ,43 ,1609 ,10271 

Aktiflerin Karlılığı 35 0,00 ,32 ,0771 ,05665 

Esas Faaliyet Kar Marjı 35 ,01 ,26 ,0911 ,05010 

ÇalıĢmaya alınan iĢletmelerin cari oran ortalamalarının ideal değere yakın olduğu, borçlarının 

özkaynaklara oranının yaklaĢık 1,4 katı, borç aktif oranlarının yüzde elli civarında seyrettiği 

görülmektedir. ĠĢletmelerin stoklarını ortalama 67 ünde bir devrettirirken, alacaklarını yaklaĢık 60 

gün gibi daha kısa bir sürede tahsil ettikleri görülmektedir. SatıĢların maliyeti oranının yaklaĢık 

%78 olduğu görülürken, net kar marjlarının ise ortalama %7,89 olduğu görülmektedir. Ayrıca 

aktiflerin karlılık oran ortalamasının net kar marjına çok yakın olduğu görülmektedir. Özkaynak kar 

marjının %16,09 ile iyi bir orana sahip olduğu görülürken, esas faaliyet kar marjı ortalamalarının % 

9 larda kaldığı görülmektedir. 

Tablo 3: DeğiĢkenler Arasındaki Korelasyon ĠliĢkisi 

Correlations 

  
Cari_

Oran 

Borç_O

zkaynak 

Borç

_Akti

f 

Stok_De

vir_Hızı 

Alac

ak_

Devi

r_Hı

zı 

SatıĢları

n  

Maliyeti

_Net 

SatıĢlar 

Net 

Kar 

Mar

jı 

Özkay

nakları

n 

Karlılı

ğı 

Aktif

lerin 

Karlıl

ığı 

Cari_Oran 
1                 

                  

Borç_Ozkaynak 

-

,611
*

*
 

                

,000                 

Borç_Aktif 

-

,816
*

*
 

,892
**

               

,000 ,000               

Stok_Devir_Hız

ı 

-,217 ,151 ,252             

,211 ,387 ,144             

Alacak_Devir_ -,305 ,204 ,284 ,573
**
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Hızı ,075 ,239 ,098 ,000           

SatıĢların 

Maliyeti_Net 

SatıĢlar 

-,206 ,067 ,084 ,435
**

 ,410
*
         

,234 ,701 ,633 ,009 ,014         

Net Kar Marjı 

,754
*

*
 

-,455
**

 

-

,556
*

*
 

,009 -,157 -,245       

,000 ,006 ,001 ,959 ,367 ,156       

Özkaynakların 

Karlılığı 

,225 ,183 ,140 ,391
*
 ,238 ,048 

,510
**

 
    

,193 ,294 ,421 ,020 ,168 ,786 ,002     

Aktiflerin 

Karlılığı 

,677
*

*
 

-,337
*
 

-

,405
*
 

,141 -,032 -,100 
,840

**
 

,774
**

   

,000 ,048 ,016 ,418 ,857 ,567 ,000 ,000   

Esas Faaliyet 

KarMarjı 

,484
*

*
 

-,282 -,326 -,134 -,156 -,472
**

 
,774

**
 

,448
**

 
,690

*

*
 

,003 ,101 ,056 ,442 ,370 ,004 ,000 ,007 ,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Tablo 3‘te VZA için kullanılan değiĢkenlerin aralarındaki korelasyonları gösteren sonuçlar yer 

almaktadır. Tablodaki sonuçlara göre bazı değiĢkenler arasında pozitif yönlü ve güçlü bir iliĢki 

varken, bazı değiĢkenler arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki olmadığı görülmektedir. 

Aynı zamanda cari oran ile borçluluk oranları baĢta olmak üzere bazı değiĢkenler arasında ise 

negatif yönlü anlamlı bir iliĢkinin olduğu tespit edilmiĢtir.  

Tablo 4: ĠĢletmelerin Etkinlik Sonuçlarına ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistikler 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

CCR 35 ,13 1,00 ,7663 ,22895 

BCC 35 ,66 1,00 ,9271 ,11511 

ÖLÇEK 35 ,13 1,00 ,8280 ,22250 

Valid N (listwise) 35         

Tablo 4‘te VZA sonucu elde edilen etkinlik skorları için tanımlayıcı istatistikî rakamlar elde 

edilmiĢtir. Bu sonuçlara göre çalıĢmaya dâhil edilen 35 imalat iĢletmesi için ölçeğe göre sabit getiri 

modeli olan ve toplam etkinliği gösteren CCR modeli skorlarının ortalama değeri yüzde olarak 

76,63; en düĢük skor ise % 13 olarak hesaplanmıĢtır. BaĢka bir ifadeyle CCR modeline göre 

çalıĢmaya katılan 35 iĢletmenin ortalama etkinsizlik değeri % 23 civarındadır. Ölçeğe göre değiĢken 

getiri modeli (VRS-BCC) için iĢletmelerin sahip oldukları ortalama skor değerinin yüzde olarak 92 

civarında olduğu ve en düĢük değerin % 66 olarak hesaplandığı görülmektedir. Toplam etkinliğin 

(CCR) teknik etkinliğe (BCC) bölünmesi ile bulunan ölçek etkinlik skorlarının ortalamada % 82,80, 

en düĢük değerin ise %13 olarak gerçekleĢtiği tespit edilmiĢtir.  
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Tablo 5: ĠĢletmelerin Etkinlik Skorları 

ĠġLETMELERE AĠT ETKĠNLĠK SKORLARI 

ĠġLETMELER 

TOPLAM 

ETKĠNLĠK-

CCR 

TEKNĠK 

ETKĠNLĠK-

BCC 

ÖLÇEK 

ETKĠNLĠĞĠ 

CCR/BCC 

Afyon Çimento 0,78 0,81 0,96 

Aksa 1 1 1 

Anadolu Cam 0,90 1 0,90 

Anadolu Efes 0,66 1 0,66 

Arçelik 0,66 0,88 0,75 

Berkosan Yalıtım 0,13 1 0,13 

Borusan Mannesmann 0,64 1 0,64 

Coca Cola Ġçecek 0,75 0,75 0,99 

ÇemtaĢ 0,39 0,67 0,58 

Deva Holding 1 1 1 

Ege Endüstri 1 1 1 

Ereğli Demir Çelik 0,94 1 0,94 

Ford Otosan 1 1 1 

GentaĢ 0,40 1 0,40 

Gersan Elektrik 0,58 0,66 0,87 

Good-Year 0,60 0,91 0,65 

GöltaĢ Çimento 0,90 0,91 0,99 

Gübre Fabrik. 1 1 1 

HektaĢ 1 1 1 

Kardemir 1 1 1 

Kartonsan 0,57 1 0,57 

Kordsa Global 0,63 1 0,63 

Otokar 1 1 1 

Petkim 0,82 0,89 0,92 

Sasa Polyester 0,67 0,80 0,83 

Soda Sanayii 1 1 1 

Tat Gıda 0,57 0,73 0,78 

TofaĢ Oto. Fab. 1 1 1 

Trakya Cam 0,72 0,74 0,98 

Tümosan Motor ve Traktör 0,58 1 0,58 

TüpraĢ 1 1 1 

Türk Traktör 1 1 1 

Ülker Bisküvi 0,70 0,70 1 

Vestel 0,41 1 0,41 

YataĢ 0,82 1 0,82 

Tablo 5‘te çalıĢmaya karar verme birimleri olarak katılan 35 imalat iĢletmesine ait etkinlik değerleri 

görülmektedir. Etkin olan iĢletmeler ―1‖ değerine sahipken, etkin olmayan iĢletmelerin etkinlik 

değerleri 1‗in altında olduğu görülmektedir. Etkinlik değerinin 1‘den uzaklaĢması iĢletmenin 

etkinlik sınırına uzaklığını arttırmaktadır. Yani iĢletmelerin etkinlik değerlerinin 1‘e olan uzaklığı 

arttıkça girdi ve çıktı değiĢkenlerinin iĢletmelerin etkinsizliğine katkısının da yükseldiği 

söylenebilir. VZA iĢletmelerin etkinsizlik nedenlerini ve potansiyel iyileĢtirme rakamlarını seçilen 

modele göre verebilmektedir. Tabloda etkin olarak çıkmayan her bir iĢletme için etkinsizlik 
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nedenleri ve bunlar için ayrı ayrı iyileĢtirme önerileri ortaya koyabilmesi VZA‘nın üstün 

yönlerinden birisidir.  

Tablo 6: Etkin ve Etkin Olmayan ĠĢletme Sayıları ve Oranları 

ĠMALAT ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN 

FĠNANSAL PERFORMANS 

SONUÇLARI   

ÇIKTI YÖNELĠMLĠ PERFORMANS/ETKĠNLĠK SAYILARI 

VE YÜZDELERĠ 

TOPLAM E.  TEKNĠK E.  ÖLÇEK E.  

ÇalıĢmaya Dahil Edilen ĠĢletme 

Sayısı 
35 35 35 

Etkin ĠĢletme Sayısı 12 23 13 

Etkin ĠĢletme Oranı 34% 66% 37% 

Etkin Olmayan ĠĢletme Sayısı 23 12 22 

Etkin Olmayan ĠĢletme Oranı  66% 34% 63% 

Tablo 6 verilerine göre çalıĢma kapsamında analiz edilen iĢletmelerin % 34‘ünün (12 iĢletme)  

ölçeğe göre sabit getiri (CRS) modeline göre toplam etkin, kalan 23‘ünün (%66) ise etkin olmadığı 

tespit edilmiĢtir. 35 iĢletmeden 23‘ünün ise BCC modeline göre teknik etkin olduğu, diğer 12‘sinin 

de etkin olmadığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca iĢletmelerin % 37‘sinin ölçek etkinliğe sahip olduğu, 

kalan 22 iĢletmenin ise ölçek etkin olmadığı bulunmuĢtur.  

Tablo 7: VZA Sonucu Etkin Olan Ve Olmayan ĠĢletmeler 

ETKĠN VE ETKĠN OLMAYAN ĠġLETMELER 

TOPLAM ETKĠN-

CCR 
  

TEKNĠK ETKĠN-

BCC 
  

ÖLÇEK ETKĠN 

CCR/BCC   

Aksa 1 Aksa 1 Aksa 1 

Deva Holding 1 Deva Holding 1 Deva Holding 1 

Ege Endüstri 1 Ege Endüstri 1 Ege Endüstri 1 

Ford Otosan 1 Ford Otosan 1 Ford Otosan 1 

Gübre Fabrik. 1 Gübre Fabrik. 1 Gübre Fabrik. 1 

HektaĢ 1 HektaĢ 1 HektaĢ 1 

Kardemir 1 Kardemir 1 Kardemir 1 

Otokar 1 Otokar 1 Otokar 1 

Soda Sanayii 1 Soda Sanayii 1 Soda Sanayii 1 

TofaĢ Oto. Fab. 1 TofaĢ Oto. Fab. 1 TofaĢ Oto. Fab. 1 

TüpraĢ 1 TüpraĢ 1 TüpraĢ 1 

Türk Traktör 1 Türk Traktör 1 Türk Traktör 1 

Ereğli Demir Çelik 0,94 Ereğli Demir Çelik 1 Ülker Bisküvi 1 

Anadolu Cam 0,90 Anadolu Cam 1 Coca Cola Ġçecek 0,99 

YataĢ 0,82 YataĢ 1 GöltaĢ Çimento 0,99 

Anadolu Efes 0,66 Anadolu Efes 1 Trakya Cam 0,98 

Borusan 

Mannesmann 
0,64 

Borusan 

Mannesmann 
1 Afyon Çimento 0,96 

Kordsa Global 0,63 Kordsa Global 1 Ereğli Demir Çelik 0,94 

Tümosan Motor ve 

Traktör 
0,58 

Tümosan Motor ve 

Traktör 
1 Petkim 0,92 

Kartonsan 0,57 Kartonsan 1 Anadolu Cam 0,90 

Vestel 0,41 Vestel 1 Gersan Elektrik 0,87 
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GentaĢ 0,40 GentaĢ 1 Sasa Polyester 0,83 

Berkosan Yalıtım 0,13 Berkosan Yalıtım 1 YataĢ 0,82 

Good-Year 0,60 Good-Year 0,91 Tat Gıda 0,78 

GöltaĢ Çimento 0,90 GöltaĢ Çimento 0,91 Arçelik 0,75 

Petkim 0,82 Petkim 0,89 Anadolu Efes 0,66 

Arçelik 0,66 Arçelik 0,88 Good-Year 0,65 

Afyon Çimento 0,78 Afyon Çimento 0,81 
Borusan 

Mannesmann 
0,64 

Sasa Polyester 0,67 Sasa Polyester 0,80 Kordsa Global 0,63 

Coca Cola Ġçecek 0,75 Coca Cola Ġçecek 0,75 
Tümosan Motor ve 

Traktör 
0,58 

Trakya Cam 0,72 Trakya Cam 0,74 ÇemtaĢ 0,58 

Tat Gıda 0,57 Tat Gıda 0,73 Kartonsan 0,57 

Ülker Bisküvi 0,70 Ülker Bisküvi 0,70 Vestel 0,41 

ÇemtaĢ 0,39 ÇemtaĢ 0,67 GentaĢ 0,40 

Gersan Elektrik 0,58 Gersan Elektrik 0,66 Berkosan Yalıtım 0,13 

Tablo 7‘de elde edilen sonuçlara göre etkin olan ve etkin olmayan iĢletmeler ayrı ayrı gösterilmiĢtir. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere etkinlik değeri 1 olan iĢletmeler etkin olarak kabul edilirken, 1‘in 

altında olan iĢletmeler etkin olmayan iĢletmeler olarak tarif edilmektedir. Tabloya göre imalat 

iĢletmelerinden 2012-2017 yıllarına ait finansal oranlar kullanılarak elde edilen analiz sonuçlarına 

göre Aksa, Deva Holding, Ege Endüstri, Ford Otosan, Gübre Fabrik, HektaĢ, Kardemir, Otokar, 

Soda Sanayi, TofaĢ Oto. Fab., TüpraĢ ve Türk Traktör iĢletmelerinin hem toplam etkin (CCR) hem 

de ölçek etkin (BCC) oldukları tespit edilmiĢtir. Bu iĢletmeler arasından Ülker Bisküvi‘nin ölçek 

etkin olmasına rağmen, CCR modeline göre etkin olmadığı görülmektedir. Yukarıda isimleri yazılı 

ve CCR modeline göre etkin olan 12 iĢletme ile birlikte Ereğli Demir Çelik, Anadolu Cam, YataĢ, 

Anadolu Efes, Borusan Mannesmann, Kordsa Global, Tümosan Motor ve Traktör, Kartonsan, 

Vestel, GentaĢ ve Berkosan Yalıtım Ģirketlerinin de dâhil olduğu 23 iĢletmenin ise BCC modeline 

göre etkin olduğu tespit edilmiĢtir.  

ġekil 1: Çıktı Yönelimli CCR Modeline Göre Toplam Potansiyel ĠyileĢtirme Oranları  
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ġekil 1‘deki bilgilere göre çalıĢmaya dahil edilen iĢletmeler için seçilen çıktı yönelimli ve ölçeğe 

göre sabit getiriyi baz alan VZA modelinin 35 imalat iĢletmesi arasında etkin olmayanlar (23 adet 

iĢletme) için hesaplanan toplam iyileĢtirme yüzdeleri yer almaktadır. Bu oranlara göre iĢletmelerin 

baĢta %24,82 ile özkaynakların karlılığını, daha sonra aktiflerin karlılığını (%19,83) , esas faaliyet 

kar marjını (%18,62) ve net kar marjını (%17,36)  arttırmaları gerektiği tespit edilmiĢtir. Söz 

konusu iyileĢtirme oranlarının her bir iĢletme içinde ayrı ayrı hesaplanması mümkündür. Ayrıca 

etkin olmayan bu iĢletmelerin etkin olabilmeleri için girdi değiĢkenlerinde de birtakım iyileĢtirme 

oranları da hesaplanmıĢtır. Borçluluk oranlarının ve satıĢların maliyetinin azaltılması gerektiği 

sonuçlara yansımıĢtır.  

ġekil 2: Çıktı Yönelimli BCC Modeline Göre Toplam Potansiyel ĠyileĢtirme Oranları  

 

 

ġekil 2‘de hesaplanmıĢ verilere göre çıktı yönelimli, ölçeğe göre değiĢken getiri modeli olan ve 

teknik etkinliği gösteren BCC modeli için ölçülmüĢ olan finansal etkinlik/performans sonuçları 

arasından etkin olmayan 12 iĢletmenin tamamı için ortak ve ortalama olarak toplam potansiyel 

iyileĢtirme rakamları görülmektedir. Bu sonuçlara göre hesaplanan potansiyel iyileĢtirmeler için 

baĢta esas faaliyet kar marjının %23,37 oranında, özkaynakların karlılığının %21, aktiflerin 

karlılığının % 19,86 ve net kar marjının ise % 17,47 oranında iyileĢtirilmeleri gerektiği ortaya 

çıkmıĢtır. Ayrıca girdi değiĢkenleri için de farklı oranlarda iyileĢtirme oranları hesaplanmıĢtır. 

Bunlar arasından özellikle borçluluk oranları ve satıĢların maliyeti oranlarının azaltılması dikkate 

değer iyileĢtirmeler olarak öne çıkmaktadır.  

4. SONUÇ 

ĠĢletmelerin performanslarını ölçebilmeleri, karar vericilerin aldıkları hayati kararların sonuçlarının 

daha sağlıklı olmasına sebep olacaktır. ĠĢletmelerin sürdürülebilir büyüme ve rekabet imkânı 

yakalayabilmeleri hiç kuĢkusuz iĢletme kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi ile mümkün 

olacaktır. Yöneticilerin ürün veya hizmet üretiminde eldeki girdileri en etkin biçimde kullanmak 

suretiyle en yüksek faydayı sağlama gayretinin arka planında mutlaka bir performans ölçüm 

sisteminin varlığını gerektirir. Veri zarflama analizi iĢletmelerin performanslarının ölçülmesinde 
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son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya baĢlanan bir analiz türü haline gelmiĢtir. VZA ile 

araĢtırmacılar seçtikleri modele göre ya girdileri minimize ederek en yüksek çıktıyı görmek için 

veya girdilerin sabit tutulduğu bir durumda en az girdi ile en yüksek çıktıyı/faydayı ölçebilmeyi 

amaçlayarak literatüre farklı sektör pencerelerinden katkı yapmıĢlardır.   

Bu çalıĢma ile de BIST 100‘de iĢlem gören imalat sanayi iĢletmelerinin performans/etkinlik 

değerlerinin ölçülmesi amaçlanarak iyileĢtirme önerilerinin sunulması amaçlanmıĢtır. Elde edilen 

sonuçlara göre analiz edilen iĢletmelerden % 34‘ünün (12 iĢletme)  ölçeğe göre sabit getiri (CRS) 

modeline göre toplam etkin, kalan 23‘ünün (%66) ise etkin olmadığı tespit edilmiĢtir. 35 iĢletmeden 

23‘ünün ise BCC modeline göre teknik etkin olduğu, diğer 12‘sinin de etkin olmadığı tespit 

edilmiĢtir. Ayrıca iĢletmelerin % 37‘sinin ölçek etkinliğe sahip olduğu, kalan 22 iĢletmenin ise 

ölçek etkin olmadığı bulunmuĢtur. Ayrıca CCR modeli analiz sonuçlarına göre etkin olmayan 23 

iĢletmenin %24,82 ile özkaynakların karlılığını, daha sonra aktiflerin karlılığını (%19,83) , esas 

faaliyet kar marjını (%18,62) ve net kar marjını (%17,36)  arttırmaları gerektiği tespit edilmiĢtir. 

Bununla birlikte çıktı yönelimli BCC modeline göre ise etkin olmayan 12 iĢletme için hesaplanan 

potansiyel iyileĢtirmeler; baĢta esas faaliyet kar marjının %23,37 oranında, özkaynakların 

karlılığının %21, aktiflerin karlılığının % 19,86 ve net kar marjının ise % 17,47 oranında 

yükseltilmeleri gerektiği ortaya çıkmıĢtır. 

VZA‘ya göre etkinlik değeri 1 olan iĢletmeler etkin olarak kabul edilirken, 1‘in altında olan 

iĢletmeler etkin olmayan iĢletmeler olarak tarif edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre imalat 

iĢletmelerinden Aksa, Deva Holding, Ege Endüstri, Ford Otosan, Gübre Fabrik, HektaĢ, Kardemir, 

Otokar, Soda Sanayi, TofaĢ Oto. Fab., TüpraĢ ve Türk Traktör iĢletmelerinin hem toplam etkin 

(CCR) hem de ölçek etkin (BCC) oldukları tespit edilmiĢtir. Bu iĢletmeler arasından Ülker 

Bisküvi‘nin ölçek etkin olmasına rağmen, CCR modeline göre etkin olmadığı görülmektedir. 

Ayrıca  CCR modeline göre etkin olan 12 iĢletme ile birlikte Ereğli Demir Çelik, Anadolu Cam, 

YataĢ, Anadolu Efes, Borusan Mannesmann, Kordsa Global, Tümosan Motor ve Traktör, 

Kartonsan, Vestel, GentaĢ ve Berkosan Yalıtım Ģirketlerinin de dâhil olduğu 23 iĢletmenin ise BCC 

modeline göre etkin olduğu tespit edilmiĢtir.  
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ÖZET 

Ġnsanların yaĢam koĢullarının zorlaĢması, yoğun çalıĢma hayatı, ekonomik, kültürel ve psikolojik 

etkenler altınsa sıkıĢması nedeniyle bu yoğunluktan kısa süreli olsa da kaçmak isteyen bireyler 

kendilerine zaman ayırma zorunda kalmaktadırlar. Ġnsanlar çalıĢma zorunlu aktiviteleri dıĢında 

kendilerini dinlendirecek, rahatlatacak aktiviteler yapmak istemektedirler. Ġnsanların zorunlu 

ihtiyaçlarını karĢıladıkları ve çalıĢma saatleri dıĢında kalan zamanları boĢ zaman olarak; boĢ 

zamanlarında yaptıkları etkinlikler ise rekreatif etkinlikler olarak adlandırılmaktadır. Ġnsanlar, 

rekreasyon etkinliklerine katılarak beden ve ruh sağlıklarının korumak istemektedir. Rekreasyon 

etkinliklerinin bu kadar önem kazandığı günümüzde bu etkinlikleri oluĢturan, çeĢitlendiren ve 

yöneten bireylere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla da lisans düzeyinde 

eğitimler verilmektedir. AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman analizinden 

yararlanılarak, lisans düzeyinde rekreasyon eğitimi veren yüksekokullar ve fakülteler belirlenmiĢ; 

bu bölümlerin yapılanması incelenmiĢtir. Ayrıca bu bölümlere yerleĢme kriterleri incelenmiĢ; içerik 

analizi ile de müfredatları incelenerek karĢılaĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda; lisans 

düzeyinde verilen rekreasyon eğitimleri incelendiğinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve 

Spor Bilimleri fakültesi bünyesinde Rekreasyon adı altında; Turizm Fakülteleri bünyesinde ise 

Rekreasyon Yönetimi adı altında eğitimler verildiği görülmektedir. Akdeniz, Hacı Bayram Veli, 

Balıkesir, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültelerinde 

Rekreasyon Yönetimi bölümlerine yerleĢtirmede ÖSYM tarafından yapılan YKS Sözel puanı ile 

öğrenci alınmaktadır. Gazi, Sakarya ve Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültelerinde 

Rekreasyon bölümlerine YKS eĢit ağırlık puanı ile öğrenci alınmaktadır. 19 BESYO ve Spor 

Bilimleri Fakültesinde ise Rekreasyon bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. 

BESYO ve Spor Bilimleri Fakültelerinde yer alan Rekreasyon bölümlerinin müfredatlarında daha 

çok spor daha sonra sağlık dersleri bulunmaktadır. Turizm Fakültelerinde Rekreasyon Yönetimi 

bölümlerinde ise daha çok turizm, iĢletme, yönetim ve daha sonra spor ile ilgili dersler yer 

almaktadır. BESYO ve Spor Bilimleri Fakültelerindeki Rekreasyon bölümü mezunları, 

üniversitelerde, spor alanlarında, spor ile ilgili kamu kuruluĢlarında, turizm alanında, sağlık 

alanlarında, belediyelerde, federasyonlarda, spor kulüplerinde istihdam olanakları 

bulabilmektedirler. Turizm Fakültelerinin Rekreasyon Yönetimi bölümü mezunları ise 

üniversitelerde, turizm tesislerinde, kamu kurumlarında ve belediyelerde istihdam edilebilmektedir. 

Bu veriler ıĢığında; biri Rekreasyon diğeri Rekreasyon Yönetimi olan bölümlerin isimleri benzer 

olsa da verilen dersler incelendiğinde bir üst çatı olarak fakültelerin genel amacı çerçevesinde 

dersler belirlendiği söylenebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Rekreasyon Yönetimi, müfredat  

1. GĠRĠġ  

Rekreasyon, yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamına gelen Latince 

―recreatio‖ kelimesinden gelmektedir. Rekreasyon bu anlamıyla ele alındığında insanların, çalıĢma 

aktivitesi neticesinde tükettikleri fiziksel ve zihinsel kaynaklarını ―yeniden yapılandırma – yeniden 

yaratma‖ amacıyla gerçekleĢtirilen faaliyetlerdir. Rekreasyon, daha iyi bir çalıĢma performansı için 

kiĢisel olarak ruh, düĢünce ve bedeni yenileme amaçlı, aktif veya pasif bir deneyimdir (Yılmaz, 

Küçüktopuzlu ve Çerezli, 2006). Ergül (2008) ise rekreasyonu, çalıĢmadan sonra insanın fiziksel ve 
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psikolojik anlamda canlanmasını, dinlenmesini sağlayan eğlendirici bir aktivite, bir oyun olarak 

tanımlamıĢtır. Rekreasyon faaliyetlerini sınıflandırmak, faaliyetin geniĢliği ve karmaĢıklığı 

nedeniyle oldukça zor olmaktadır. Ancak literatürde kabul gören sınıflandırmaya göre; etkin-

edilgen rekreasyon, kırsal alan rekreasyonu, ticari rekreasyon, sosyal rekreasyon, estetik 

rekreasyon, entelektüel rekreasyon, endüstriyel rekreasyon, kapalı-açık yer rekreasyonu orman 

rekreasyonu olarak ele alınabilir (Demir, 2001). Sportif faaliyetler, kiĢilerin boĢ zamanlarını 

değerlendirmelerinde ilk sırayı almaktadır. Rekreasyon aktiviteleri içinde, temeli fiziksel egzersize 

veya çeĢitli spor branĢlarının rekreatif amaçlı uygulanmasına dayanan ve rekreasyon aktivitelerinin 

büyük bir bölümünü oluĢturan rekreasyon türüne sportif rekreasyon denmektedir (Zorba ve Bakır, 

2004).  

Rekreasyon eğitimi, genel eğitim içerisinde çevre, sağlık, yurttaĢlık eğitimleri gibi yer alan, 

uygulamalarda ve sadece amaçlara ulaĢma yollarında farklılıklar olan fonksiyonel bir alanı 

oluĢturmaktadır (Karaküçük, 2008: 124). Türkiye‘de rekreasyon eğitimi için ilk olarak Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında (BESYO) Rekreasyon Bölümünün açılması ile baĢlamıĢtır 

(Zorba, 2007). Rekreasyon eğitiminin turizm alanında verilmeye baĢlanması ise Rekreasyon 

Yönetimi Bölümleri Turizm Fakültelerinin açılması ile olmuĢtur. Beden eğitimi ve rekreasyonun 

birçok ortak yöne sahip olmasına rağmen her zaman aynı Ģeyi ifade ettikleri söylenemez. Zamanla 

ortaya çıkan talep karĢısında rekreasyon alanında farklı anlayıĢlar kendisini göstermeye baĢlamıĢtır. 

Bu kapsamda, okullarda beden eğitimi ve rekreasyon faaliyetlerinin daha belirgin ayrıĢtığını ancak 

birbirini tamamlayan ve eğitime önemli katkıda bulunan iki unsur olduğunu söylemek mümkündür. 

Klasik beden eğitimi etkinliklerinin yanı sıra, açık alan sporları, turizm, gezi gibi rekreatif 

etkinlikler de bu ayrımı ortaya koymaktadır (Karaküçük, 2008:128).  

Rekreasyon yönetimi kavramı ise; boĢ zaman değerlendirmeyle ilgili etkinliklerin planlanması, 

organizasyonu, yönlendirilmesi ve denetimidir. Rekreasyon yönetimi; rekreasyonel organizasyon, 

rekreasyon etkinliklerinin katılımcıların veya izleyicilerin hizmetine sunulmasının sağlanması gibi 

etkinlikleri kapsamaktadır (Hazar, 2009:42). Rekreasyon bölümleri, öğrencilerin rekreasyon 

programlarını uygulayabilecek biçimde genel kültür, alan bilgisi ve yöneticilik açısından toplumun 

ve bireyin ihtiyaçlarını karĢılayabilecek nitelikte eğitim vermeyi amaçlamaktadır. BESYO ve Spor 

Bilimleri Fakültelerindeki Rekreasyon bölümü mezunları, üniversitelerde, spor alanlarında, spor ile 

ilgili kamu kuruluĢlarında, turizm alanında, sağlık alanlarında, belediyelerde, federasyonlarda, spor 

kulüplerinde istihdam olanakları bulabilmektedirler. Turizm Fakültelerinin Rekreasyon Yönetimi 

bölümü mezunları ise üniversitelerde, turizm tesislerinde, kamu kurumlarında ve belediyelerde 

istihdam edilebilmektedir (Kızanlıklı ve Birinci, 2018). 

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu‘nda III. Rekreasyon Bölümleri 

Koordinasyon Toplantısı‘nda rekreasyon bölümlerine iliĢkin sorunlar, rekreasyon bölümlerinin 

misyon ve vizyonu, dünyadaki rekreasyon bölümü müfredatları ile ülkemizdeki olanakların 

karĢılaĢtırılması, uygun müfredat geliĢtirme ve müfredatların uyumluluğunu sağlayabilme, öğrenci 

istihdamı konuları tartıĢılmıĢtır ve bunun sonucu dernekleĢmeye gidilmiĢtir (Akyıldız, 2012: 146).  

Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ve Anatolia Turizm 

AraĢtırmaları Dergisi tarafından düzenlenen, ―Rekreasyon ve Rekreasyon Yönetimi Programlarının 

Amaçları Ne Olmalı?‖ adlı arama konferansında, rekreasyon bölümlerinin, program amaçları, 

müfredat tasarımları, ders içerikleri, mezunlara yönelik meslek tanımları konuları tartıĢılmıĢtır 

arama konferansında, Rekreasyon Yönetimi Programının amacı, rekreasyonda özellikle turizm 

alanlarında çalıĢacak ve rekreasyon iĢletmelerinin fonksiyonları bağlamında yetkinliklere sahip 

yönetici adayları yetiĢtirmek olarak belirtilmektedir. Rekreasyon Programının amacı ise, 

rekreasyonda özellikle sağlık, spor, engelli ve wellness faaliyetlerini planlayacak, birebir 

uygulamasında görev alacak, yönetecek, kontrolünü sağlayacak niteliklere sahip uzmanlar/liderler 

yetiĢtirmek olarak belirtilmektedir (Anatolia Turizm AraĢtırmaları Dergisi, 2014).  
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ġu ana kadar konuyla ilgili yapılan çalıĢmalar ve tartıĢmalar, nelerin yapılması gerektiğini belirleme 

çabası niteliğindedir ve yapılması gerekenler için yol göstericidir. Ancak yapılması gerektiğine ve 

önemine vurgu yapıldığı halde; farklı fakülte ve yüksekokullar altında açılan rekreasyon ve 

rekreasyon yönetimi bölümlerinin, program amaçları, müfredat tasarımları ve ders içeriklerinin 

nasıl olması gerektiği konusunda henüz netlik sağlanamadığı görülmektedir.  

 Halen baĢlangıç evresinde sayılabilecek tartıĢmaları ilk baĢlatan Tütüncü (2008), rekreasyonun 

‗sportif rekreasyon‘, ‗rekreasyon yönetimi‘ ve ‗terapötik rekreasyon‘ u barındırması gerektiğini 

vurgulamıĢ ve ülkemizde bu üç unsuru kapsayan bir program çeĢitliliğinin sağlanamamasının 

önemli bir sorun olduğunu belirtmiĢtir. Tütüncü, TaĢ ve Kiremitçi (2012), beden eğitimi ve spor ile 

ilgili fakülte ve yüksekokulların rekreasyonu, ‗insanın sağlıklı bir yaĢam sürmesi‘ ve ‗spor‘ 

açısından ele alınması gerektiğini ve ilgili okulların rekreasyon terapisi ile rekreasyonel rehberlik 

alanlarına odaklanması gerektiğini belirtmiĢlerdir. Ancak aynı çalıĢmada, turizm ile ilgili fakülte ve 

yüksekokullar bünyesinde açılan ‗Rekreasyon Yönetimi‘ bölümlerinin, ‗Turizm ĠĢletmeciliği‘ 

bölümlerinden farklı olarak ne üreteceğinin belirsiz olduğundan bahsedilmekte ve hem turizm hem 

de beden eğitimi-spor ile ilgili fakülte ve yüksekokullardan mezun olacak bireylerin görev tanımları 

ve mesleki unvanlarının birbirinden ayrıĢtırılamamasının ileride bazı sorunlara yol açabileceği ifade 

edilmektedir. 

Sever ve Buzlu (2014); rekreasyonun hangi disiplinlerce incelendiğini araĢtırmıĢlar, böylece alanın 

multidisipliner yapısının kapsamını belirlemeye çalıĢmıĢlardır. Bu araĢtırmaya göre rekreasyon; 

eğitim, turizm, sosyoloji, tarih, psikoloji, sağlık, kinesiyoloji, beden eğitimi, spor, coğrafya, 

ekonomi, ormancılık, iĢletme, ziraat, çevre tasarımı ve planlaması ve peyzaj mimarlığı gibi çok 

farklı ve çeĢitli disiplinlerin ilgi alanına girmektedir. Rekreasyonun multidisipliner doğası gereği 

farklı disiplinler altında açılan programların müfredat ve hatta ders kapsamlarının, hem birbirlerine 

entegre ve hem de birbirleriyle çakıĢmadan nasıl tasarlanacağı bir problem alanıdır. Bu durum, 

farklı disiplinler altındaki rekreasyon programlarının özgün misyon tanımlamalarını da 

güçleĢtirmektedir. 

Bu nedenlerle bu çalıĢma ile Türkiye‘de rekreasyon ve rekreasyon yönetimi bölümü bulunan 

kurumların öğretim programlarının karĢılaĢtırılarak aralarındaki benzerlik ve farklılıkların 

belirlenmesi ve elde edilen sonuçların öğretim programlarının geliĢtirilmesine katkı sağlaması 

amaçlanmıĢtır. 

2. YÖNTEM  

Türkiye‘de Rekreasyon alanında lisans öğretim programlarını belirli ölçütlere göre analiz etmek 

amacıyla gerçekleĢtirilen bu araĢtırma betimsel niteliği olan bir araĢtırmadır. Bu araĢtırmada; olgu 

veya olgular hakkında bilgi içeren ve yazılı materyallerin analizini kapsayan nitel araĢtırma 

yöntemlerinden ―doküman inceleme‖ (Yıldırım ve ġimĢek, 2008) yöntemi kullanılmıĢtır. Doküman 

inceleme yönteminin kullanıldığı araĢtırmada; sırasıyla dokümanların belirlenmesi, belirlenen 

(ulaĢılan) dokümanların orijinalliğinin kontrol edilmesi, verilerin analiz edilmesi ve elde edilen 

verilerden yola çıkarak sonuçların raporlaĢtırılması aĢamaları izlenmiĢtir. Buna göre Türkiye‘deki 

rekreasyon ve rekreasyon yönetimi bölümlerine iliĢkin basılı kaynaklar ve internet aracılığıyla elde 

edilenler veri kaynağı olarak kullanılmıĢtır. Ġnternet kaynağı olarak üniversitelerin resmi siteleri, 

ÖSYM ve Yükseköğretim yönetim bilgi sistemi incelenmiĢtir. Aynı üniversitenin hem rekreasyon 

hem de rekreasyon yönetimi bölümü bulunmasından dolayı Akdeniz Üniversitesi örnek olarak 

seçilip, iki bölümün öğretim programları karĢılaĢtırılmıĢtır.   

3. BULGULAR  

Yüksek Öğretim Yönetim Bilgi Sistemi incelendiğinde Rekreasyon Bölümleri BESYO veya Spor 

Bilimleri Fakülteleri‘ne bağlı olarak 61 üniversitede aktif görünmekte, bunlardan 26 tanesi öğrenci 

almaktadır. Rekreasyon Yönetimi Bölümleri Turizm Fakülteleri veya Yüksekokullarda 29 
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üniversitede aktif görünmekte, bunlardan 2‘si aynı üniversitede olmak üzere (Akdeniz 

Üniversitesi‘ne bağlı Turizm Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi) sadece 

6 tanesi öğrenci almaktadır. Ayrıca Yozgat Bozok Üniversitesi BESYO‘da rekreasyon eğitimi adı 

altında bir bölüm bulunmakta o da öğrenci alımı yapmamıĢtır. 

Tablo 1. Spor Bilimleri Fakültesi veya BESYO Rekreasyon Bölümü‘ne Öğrenci Alan Üniversiteler 

1. Afyon Kocatepe 

Üniversitesi 

10.Haliç Üniversitesi 19. NiĢantaĢı Üniversitesi 

2. Akdeniz Üniversitesi 11.Mustafa Kemal 

Üniversitesi 

20.On Dokuz Mayıs 

Üniversitesi 

3. Atatürk Üniversitesi 12. Hitit Üniversitesi 21. Pamukkale Üniversitesi 

4.Adnan Menderes 

Üniversitesi 

13. GeliĢim Üniversitesi 22. Selçuk Üniversitesi 

5. Bartın Üniversitesi 14.Kırıkkale Üniversitesi 23.Trakya Üniversitesi 

6.Erciyes Üniversitesi 15.Dumlupınar 

Üniversitesi 

24.Gazi Üniversitesi 

7.EskiĢehir Teknik 

Üniversitesi 

16.Celal Bayar 

Üniversitesi  

25. Kocaeli Üniversitesi 

8.Fırat Üniversitesi 17. Mersin Üniversitesi 26. Sakarya Uygulamalı 

Bilimler 

Üniversitesi 
9.Hacettepe Üniversitesi 18. Muğla Üniversitesi 

Kaynak: ÖSYM (2018). Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu. 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi Türkiye‘de 3‘ü vakıf üniversitesinde 23‘ü devlet üniversitelerinde olmak 

üzere toplam 26 üniversitede Rekreasyon Bölümlerine öğrenci alınmaktadır. 

Tablo 2. Turizm Fakültesi veya Turizm Yüksekokulu Rekreasyon Yönetimi Bölümü‘ne Öğrenci 

Alan Üniversiteler 

1. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi 

2. Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi 

3. Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

4. Balıkesir Üniversitesi 

5. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 

6. Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Kaynak: ÖSYM (2018). Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu. 

Tablo 2‘deki verilere göre tümü devlet üniversitelerinde bulunan toplam 6 üniversitede Rekreasyon 

Yönetimi Bölümlerine öğrenci alınmaktadır.  
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Tablo 3. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon ve Turizm Fakültesi 

Rekreasyon Yönetimi Öğretim Programlarında Bulunan Alan Dersleri 

 1.Yarıyıl 2.Yarıyıl 3.Yarıyıl 4. Yarıyıl 

R
E

K
R

E
A

S
Y

O
N

 

1- Fiziksel Aktivite 

ve Sağlık 

2-Spor ve 

Rekreasyonun 

Temelleri 

3-Anatomi 

4-Spor ve Serbest 

Zaman Sosyolojisi 

5-Atletizm 

6- Seçmeli spor 

dersi 

 

1-Genel Cimnastik 

2-Temel Antrenman 

Bilgisi 

3-Egzersiz Fizyolojisi 

4-Doğa Sporları Kampı 

5-Yüzme 

6-Rekreasyon 

ĠĢletmeciliği 

7-Seçmeli spor dersi 

 

1-Rekreasyonda Program 

GeliĢtirme 

2-Engellilerde Rekreasyon 

3-Fiziksel Uygunluk 

4-Suda Cankurtarma 

5-Egzersiz Psikolojisi 

6-Rekreasyon Yönetimi 

7-Sosyal ĠletiĢim ve Grup 

Yönetimi 

8-Oyun ve Oyun Kültürü 

9-Seçmeli spor dersi 

1-Rekreasyonda 

Pazarlama ve 

Sponsorluk 

2-Sağlıklı Beslenme 

3-Rekreasyonda 

Multimedya 

Uygulamaları 

4-Grup Fitness I 

5-Ritim ve Hareket 

Eğitimi 

6-Can Kurtarma ve 

Ġlk Yardım 

7-Rekreasyon 

Liderliği 

8-Seçmeli spor-1  

9-Seçmeli spor-2 

5. Yarıyıl 6. Yarıyıl 7. Yarıyıl  8. Yarıyıl  

1-Bilimsel 

AraĢtırma 

Teknikleri 

2-Rekreasyonda 

ĠletiĢim ve Halkla 

ĠliĢkiler 

3-Rekreasyonda 

Ofis Uygulamaları 

4-Rekreasyon 

Uygulaması - I 

5-Etkinlik Tasarımı 

ve Uygulaması 

6- Seçmeli spor-1  

7- Seçmeli spor-2 

8- Seçmeli 

rekreasyon  

1-Uygulamalı Ġstatistik 

ve Analiz 

2-Tenis 

3-Park Rekreasyonu 

4-Rekreasyon 

Uygulaması II 

5-Masaj Aromaterapi 

6- Seçmeli spor-1  

7- Seçmeli spor-2 

8- Seçmeli rekreasyon 

yönetim dersi 

1-TDP / Bitirme Projesi - I 

2-Rekreasyonel Drama – I 

3- Seçmeli Spor 

Uzmanlık 

4- Seçmeli 

Rekreasyonel Uzmanlık 

 

a-Rekreasyonel Spor 

Yönetimi  

b-Açık alan Rekreasyonu I 

c-Terapötik Rekreasyon I 

d-Turizm Rekreasyonu I 

1-Bitirme Projesi II 

2-TDP II 

3- Seçmeli 

Spor Uzmanlık 

4- Seçmeli 

Rekreasyonel 

uzmanlık 

 

a-Rekreasyonel Spor 

Yönetimi II 

b-Açık Alan 

Rekreasyonu II 

c-Terapötik 

Rekreasyon II 

d-Turizm Rekrasyon 

II  

 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl 3. Yarıyıl 4 Yarıyıl 

R
E

K
R

E
A

S
Y

O
N

 Y
Ö

N
E

T
ĠM

Ġ 

1-Turizm ve Kültür  

2-Genel Turizm 

Bilgisi  

3-ĠĢletme Bilimine 

GiriĢ  

 

1-Rekreasyona GiriĢ  

2-Mesleki Anatomi ve 

Fizyoloji  

3-Turizm ve Etik 

  

1-Rekreasyon Psikolojisi  

2-Terapötik Rekreasyona 

GiriĢ  

3-Park ve Açık Alan  

Rekreasyon Kaynakları  

4-Yönetim ve 

Organizasyon  

5- Muhasebe  

6-Ekonomi  

 

1-Rekreasyon 

Yönetimi  

2-Rekreasyon 

Sosyolojisi  

3-Yaratıcı Drama 

 4-AraĢtırma 

Yöntemleri  

5-Pazarlama  

6-Türkiye Turizm 

Coğrafyası 

5. Yarıyıl 6. Yarıyıl 7. Yarıyıl 8. Yarıyıl 
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1-Animasyona 

GiriĢ  

2-Sahne Makyajı 

 3-ĠletiĢim ve Ġnsan 

ĠliĢkileri  

4-Wellness & Spa 

Turizmi  

5-Terapötik 

Rekreasyon 

Uygulamaları 

6-MüĢteri ĠliĢkileri 

Yönetimi 

7- Sağlkve  

ĠlkYardm 

1-Wellness & Spa 

Uygulamaları 

 2-Animasyon 

Uygulamaları  

3-Rekreasyonel 

Fiziksel Uygunluk  

4-Etkinlik Yönetimi 

 5-Sağlık Turizmi 

6-Alternatif Turizm  

7-Turizm 

ĠĢletmelerinde 

Performans Yönetimi 

1-Rekreasyonel Tesis 

Yönetimi  

2-Kentsel Rekreasyon  

3-Rekreatif Alan Tasarımı  

4-Stratejik Yönetim  

5-Rekreasyon ve Spor 

Turizmi  

6-Yeni Yönetim Teknikleri  

7-Rekreasyon ve Yerel 

Yönetimler 

1-Ġnsan Kaynakları 

Yönetimi  

2-GiriĢimcilik  

3-Destinasyon 

Yönetimi 

 4-Rekreasyonel 

Materyal GeliĢtirme  

5-Rekreasyonel Ritim 

ve Dans  

6- Rekreatif Tandem 

Bisikleti  

7-Masaj 

Kaynak: Akdeniz Üniversitesi (2018a; 2018b). 

Tablo 3 incelendiğinde Rekreasyon ve Rekreasyon Yönetimi Öğretim programları alan dersleri 

yönünden karĢılaĢtırıldığında Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon 

Bölümü‘nün öğretim programında 70 ders bulunmakta; bunlardan 55‘i alan dersi, 8‘i yabancı dil 

dersi, 7‘si de genel kültür dersidir. Diğer yandan Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi 

Rekreasyon Yönetimi Bölümü‘nün öğretim programında ise 55 adet ders bulunmakta, bunlardan 

42‘si alan dersi, 8‘i yabancı dil dersi, 5‘i de Genel Kültür dersinden oluĢmaktadır. Rekreasyon 

bölümündeki derslerin rekreasyon yönetimi derslerinden sayıca daha çok olduğu görülmüĢtür.  

Öğretim Programlarını spor dersleri yönünden incelediğimizde rekreasyon bölümlerinde toplam 16 

adet spor dersi bulunmakta rekreasyon yönetimi bölümünde ise spor dersi bulunmamaktadır. Sadece 

sportif rekreasyon olarak tandem bisikleti dersi bulunmaktadır. Sağlık dersleri yönünden 

incelendiğinde ise rekreasyon bölümünde 11 ders, rekreasyon yönetiminde 7 ders, turizm yönünden 

ise rekreasyon bölümünde1ders,  rekreasyon yönetimi bölümünde ise 11 adet ders bulunduğu 

görülmüĢtür. 

Tablo 4. Rekreasyon veya Rekreasyon Yönetimi Bölümü‘nde Ġsim veya Ġçeriği Benzer Olan 

Dersler 

REKREASYON BÖLÜMÜ 

 
REKREASYON YÖNETĠMĠ 

BÖLÜMÜ 

1- Spor ve Rekreasyonun Temelleri 1- Rekreasyona GiriĢ 

2- Anatomi, 2- Mesleki Anatomi ve 

Fizyoloji 3- Egzersiz Fizyolojisi 

4- Spor ve Serbest Zaman 

Sosyolojisi 

3- Rekreasyon Sosyolojisi 

5- Rekreasyon ĠĢletmeciliği 4- ĠĢletme Bilimine GiriĢ 

6- Fiziksel Uygunluk 5- Rekreasyonel Fiziksel Uygunluk 

7- Can Kurtarma ve Ġlk Yardım 6- Sağlık ve Ġlk Yardım 

8- Rekreasyon Yönetimi 7- Rekreasyon Yönetimi 

9- Sosyal ĠletiĢim ve Grup 

Yönetimi 

8- ĠletiĢim ve Ġnsan ĠliĢkileri 

10- Rekreasyonda Pazarlama ve 

ponsorluk 

9- Pazarlama 

11- Ritim ve Hareket Eğitimi 10- Rekreasyonel Ritim ve Dans 

12- Bilimsel AraĢtırma Teknikleri 11- AraĢtırma Yöntemleri 

13- Park Rekreasyonu 12- Park ve Açık Alan 

Rekreasyon Kaynakları 
14- Açık Alan Rekreasyonu 
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15- Terapötik Rekreasyon I 13- Terapötik Rekreasyona GiriĢ 

16- Terapötik Rekreasyon II 14- Terapötik Rekreasyon 

Uygulamaları 

17- Masaj Aromaterapi 15- Masaj 

Tabloda da görüldüğü gibi Rekreasyon Bölümündeki 17 ders ile Rekreasyon Yönetimi 

bölümündeki 15 ders ile isim veya içerik yönünden benzemektedir. Rekreasyon bölümü alan 

derslerinden bazıları rekreasyon yönetimi bölümündeki derslerle aynı adı veya aynı içeriği 

taĢımaktadır.  

4.TARTIġMA VE SONUÇ 

Bu çalıĢmada Türkiye‘de Spor Bilimleri Fakültesi veya BESYO‘daki rekreasyon bölümleri ve 

Turizm Fakültesi veya Turizm Yüksekokulu rekreasyon yönetimi bölümlerinin öğretim 

programlarında bulunan alan dersleri, karĢılaĢtırılmıĢ ve sonuçta öğretim programları arasında 

farklılıkların bulunduğu belirlenmiĢtir. Rekreasyon bölümlerinde daha çok spor dersleri Rekreasyon 

yönetimi bölümlerinde ise daha çok turizm ve yönetim ile ilgili derslerin bulunduğu görülmüĢtür. 

Yağcı (2015) yapmıĢ olduğu çalıĢmada bizim çalıĢmamıza benzer sonuçlar bulmuĢtur. Rekreasyon 

eğitimi veren bölümlerin öğretim programında daha çok spor derslerinin bulunduğunu, belirtmiĢtir. 

Turizm Fakülteleri‘ne bağlı rekreasyon yönetimi öğretim programında daha çok turizmle ilgili 

rekreatif etkinlikler olması gerektiği ile ilgili program önerisi getirmiĢtir.  

Spor, her yaĢtan ve cinsiyetten farklı gruplardaki insanların, her türlü rekreasyon ihtiyaçlarını 

karĢılayabilecek, bir çok etkinlik çeĢidi ve özelliği ile önemli bir hareket alanı durumundadır 

(Karaküçük, 2008: 234). Yapılan araĢtırmalar, rekreasyon amaçlı sportif faaliyetleri tercih eden 

insanların sayısının, diğer rekreasyon faaliyetlerini tercih edenlerin sayısından fazla olduğunu 

ortaya koymaktadır (ġahin ve Kocabulut, 2014: 5). Buradan hareketle, spor ve rekreasyonun 

birbirini etkilediği sonucuna ulaĢmak ve sporun rekreasyon içerisin en fazla ilgi çeken alanlardan 

birisi olarak değerlendirmek kaçınılmazdır. ÇeĢitli ve farklı rekreasyon amaçlı sportif etkinlik 

programları planlayıp uygulayabilecek liderlere, sportif rekreasyon faaliyetlerin gerçekleĢtirildiği 

alanların iyileĢtirilerek, sunulan imkanların arttırılması sağlayacak ve farklı düzeylerdeki tesisleri 

yönetebilecek eğitilmiĢ bireylere, bireylerin eğitilmesi için ise spor derslerinin gerekliliğine ihtiyaç 

olduğu düĢünülmektedir. Bu dersler ile bireylere spor ve rekreasyonel sportif faaliyetlerin çeĢitliliği, 

faaliyetlerin uygulandığı iĢletmeler, kaynaklar, çevreler gibi konularla ilgili gerekli bilgi ve 

becerilerin kazandırılabileceği varsayılmaktadır (Yağcı, 2015).  

Kırmızıoğlu ve Çeviker (2017) çalıĢmalarında Rekreasyon ile diğer disiplinler arasındaki iliĢkiler 

sorgulandığında, özellikle çalıĢma alanını insan ve toplum üzerine yoğunlaĢtırmıĢ sosyal bilimler ile 

arasında güçlü bir bağ olduğu görülmektedir. Rekreasyonel faaliyetlere bakıldığında çeĢitliliği ve 

yoğunluğu bakımından sportif rekreasyonun daha baskın olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Kızanlıklı ve Birinci (2018) tarafından yapılan çalıĢmada, rekreasyon eğitiminin Türkiye‘deki 

yükseköğretim kurumlarındaki mevcut durumu ve geliĢim süreci rakamsal göstergelerle ortaya 

konulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla gerek turizm gerekse de beden eğitimi ve spor alanındaki 

rekreasyon bölümleri araĢtırılmıĢ, rekreasyon eğitiminin diğer disiplinlerle olan iliĢkilerini ortaya 

koymak amacıyla rekreasyon ile ilgili hazırlanmıĢ lisansüstü tezler anabilim dallarına göre 

incelenmiĢtir. Bulgulara göre; rekreasyon eğitimi verilen birim, eğitim alan öğrenci sayısı ve 

hazırlanan lisansüstü tezlerin sayısının artıĢ gösterdiği ve lisansüstü tezlerin hazırlandığı anabilim 

dalları itibariyle rekreasyonun disiplinler arası bir kavram olduğu tespit edilmiĢtir.  

Sever ve Buzlu (2015) tarafından yapılan çalıĢmada, rekreasyon ile ilgili yapılan tezlerden hareketle 

bilim alanları belirlenmiĢtir. Belirlenen bilim alanları Ģöyledir: 1. Ġnsanın duygusal düĢünsel doğası 

ile ilgili alanlar. 2. Ġnsanın fiziksel doğası ile ilgili alanlar. 3. Doğal çevre ile ilgili alanlar. 4. 

YapılandırılmıĢ çevre ile ilgili alanlar. AraĢtırmada turizm fakülteleri bünyesinde açılması 
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planlanan rekreasyon programlarının müfredat kapsamları hakkında öneri getirmek amacıyla 619 

lisansüstü tez incelenerek belirli çıkarımlara ulaĢılmıĢtır. Turizm ile ilgili fakülte ve 

yüksekokullarda açılmakta olan ‗rekreasyon yönetimi‘ bölümlerinin müfredat ve ders tasarımları 

planlanırken, alanın multidisipliner yapısı da dikkate alınarak, hem insanın psiko-sosyal ve biliĢsel 

yapısına yönelik olarak psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji derslerinin, hem de yapılandırılmıĢ 

çevre ile ilgili olarak planlama ve politika, hukuk, ekonomi, iĢletme ve finans konularının dikkate 

alınması gerektiği belirtilmiĢtir. Bu bağlamda, turizm ile ilgili fakülte ve yüksekokullar altında 

açılan ‗rekreasyon yönetimi‘ bölümlerinin müfredatları belirlenirken; psikoloji, sosyoloji, sosyal 

psikoloji, ekonomi, iĢletme, finans, muhasebe gibi derslerin yanı sıra, rekreasyonun genel yapısı, 

rekreasyon alanları ve yönetimi / park ve rekreasyon tesisleri yönetimi, rekreasyon programlama, 

açık alan rekreasyonu, terapötik rekreasyon, rekreasyon iĢletmeciliği, rekreasyon hizmetleri 

pazarlaması, rekreasyonel liderlik, rekreasyon iĢletmelerinde insan kaynakları yönetimi, 

destinasyon politikası ve planlaması, rekreasyon politikası, genel turizm ve rekreasyona iliĢkin 

hukuki düzenlemeler gibi derslerin de öncelikli olarak dikkate alınması önerilmektedir. Beden 

eğitimi ve spor ile ilgili fakülte ve yüksekokullarda açılmakta olan rekreasyon bölümlerinin 

müfredat ve ders tasarımları planlanırken, toplumun farklı kesimlerine uygun (örneğin; yaĢlılar, 

gençler, engelliler, çocuklar) fiziksel aktivitelere türlerine odaklanılması önerilmektedir. Bu 

bölümlerin müfredatları belirlenirken, topluluk sporları, bireysel sporlar, anatomi, kinesiyoloji, 

fitness, spor psikolojisi, egzersiz fizyolojisi, fiziksel rekreasyon programlama, rekreasyonel liderlik, 

fiziksel aktivite ve sağlık, spor yaralanmaları ve ilk yardım gibi konulara odaklanılabilir.  

Öte yandan Türkiye‘de rekreasyon alanındaki akademik yapı incelendiğinde merkeziyetçi ancak 

ders müfredatı bakımından esnek ve uyarlanabilir bir sistem olduğu görülmektedir. Bu anlamda 

rekreasyon ya da rekreasyon yönetimi programlarında alt dallarda yoğunlaĢmanın sağlanması ve 

çok disiplinli bir ders müfredatının oluĢturulması üniversitelerdeki bu bölümlerin bulunduğu fakülte 

veya yüksekokulların gayretlerine bağlıdır (Metin,2012). 

Gerek turizm alanında gerekse beden eğitimi alanında olsun rekreasyon bölümlerinin 

müfredatlarının kendi amaçları doğrultusunda belirlendiği; turizm alanında verilen rekreasyon 

yönetimi eğitiminde daha çok rekreasyon faaliyetlerinin düzenlenmesi, turistik açıdan rekreasyon 

faaliyetlerinden yararlanılması esasa alınırken; beden eğitimi alanında verilen rekreasyon 

eğitiminde ise daha çok sağlık ve spor açısından ele alındığı ve buna yönelik olarak dersler verildiği 

görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında öğrencilere, Rekreasyon Yönetiminde faaliyetlerin 

planlayıcısı, Rekreasyon bölümünde ide uygulayıcısı olarak eğitim verildiği söylenebilir.  

Sonuç olarak, rekreasyon ve rekreasyon yönetimi bölümlerinin öğretim programlarının 

rekreasyonun multidisipliner yapısı gereği belli bir standart çerçevesinde yeniden ele alınıp 

düzenlenmesi ve her fakülteye özgü sınırların çizilmesi gerektiği düĢünülmektedir. 
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ÖZET 

Turizm hareketleri, dünya genelinde giderek atıĢ göstermekte ve turizm gelirlerinden daha fazla pay 

almak isteyen ülkeler turizm faaliyetlerini çeĢitlendirerek rekabet üstünlüğü yaratmaya 

çalıĢmaktadırlar. Turizmin çeĢitlendirilmesi kapsamında yeni trendler arasında gastronomi turizmi 

de yer almaktadır. Kültürlerin etkisinde kalan yemek alıĢkanlıkları ve yemekler zamanla turizm 

ürünü haline gelerek gastronomi turizmi açısından değerlendirilmektedir. Ġnsanların seyahatleri 

esnasında destinasyonların yöresel yemeklerine olan ilgileri giderek artmakta ve destinasyonların 

tercih edilmesinde önem kazanmaktadır. Kültür turizminde insanlar farklı kültürleri tanımak ve 

görmek istemektedirler. Gastronomik unsurlar da kültürden etkilendiğinden farklı kültürlere ait 

mutfakları da tanımak ve yemekleri tatmak istenmektedir. Tüm bu unsurlardan dolayı 

destinasyonlar da yöresel yiyecek ve içecek ürünlerini tescillemekte ve koruma altına almaktadırlar. 

Bu açıdan incelendiğinde gastronomi turizmi, diğer turizm çeĢitlerini desteklemesi, turizm 

gelirlerini artırması, istihdam sağlaması, baĢka mutfak kültürü olmak üzere kültürel değerlerin 

korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önem kazanmaktadır. Bir birinden farklı 

kültürleri bünyesinde barındıran Mardin‘in bu özelliğini yemek kültürüne de yansıtması nedeniyle 

araĢtırma alanı olarak seçilmiĢtir. Çok kültürlülüğün turizm potansiyeli olarak değerlendirilmesi 

kente turizm açısından rekabet üstünlüğü sağlayabilecektir.  ÇalıĢmanın sonuç kısmında, Mardin‘in 

yerel yemeklerinin tanıtımına katkı sağlayacağı ve yerel yöneticilerin bu amaca yönelik stratejiler 

geliĢtirmelerine fayda sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gastronomi Turizmi, Mutfak Kültürü, Mardin 

GĠRĠġ  

Kültür, Latince ―Cultura‖ sözcüğünden gelmekte ve tarladaki ekini tanımlamaktadır. Aynı dildeki 

―Colere‖ sözcüğü ise özen göstermek, korumak, ikamet etmek, toprağı sürmek, ekip biçmek, 

yetiĢtirmek, ibadetle onurlandırmak anlamlarında kullanılmaktadır (Uhri, 2011). Sözcüğün Arapçası 

olan ―hars‖ benzer olarak, tarla sürmek ve tarım anlamına gelirken, TDK tarafından önerilen ―ekin‖ 

sözcüğü de yine aynı anlama gelir. Kültür sözcüğünden türeyen ve tarım anlamına gelen Ġngilizce 

―agriculture‖ sözcüğü ise yine aynı yönü iĢaret eder. Kısacası insanoğlunun beslenme için gereken 

tarımsal ürünlerin üretimi baĢlangıçta kültür olarak görülse de günümüzde sadece tarımsal üretim 

demek değildir (Toprak, 2015). Yemek sadece açlığı gidermeden öte, yeni besinlere ulaĢma, bunları 

tüketebilecek duruma gelmesi için üretme, sosyal ortamın oluĢturulması gibi unsurları da içerir. 

Kültür, günümüzde ―bir toplumun algıladığı duygular, ortaya koyduğu düĢünceler, uyguladığı 

davranıĢlar, gösterdiği beceriler, ürettiği bilgiler, önemsediği, anıtlaĢtırdığı estetik değerler,  

Ģekillendirdiği sosyal yapılar, uyguladığı dini, ahlâkî, hukukî, ekonomik ve teknolojik sistemler, 

nihayet kendi varlığı hakkında ulaĢtığı tarih bilinci gibi bütün unsurlar, o toplumun zaman içinde 

yaĢadığı realiteler ve gerçekler‖ olarak ifade edilmektedir (BeĢirli, 2010).   

Kültürel görecelilik kuralına göre davranıĢ biçimleri bir toplumdan diğerine değiĢir.  Ġnsanların 

acıkması ve açlığını gidermek için yemek yemesi genel bir biyokimyasal olay iken, bu açlığını ne 

Ģekilde, ne zaman ve hangi yemeği seçerek gidereceği antropolojik ve dolayısıyla kültürel bir 

olgudur (Toprak, 2015).  Toplumun yaĢam Ģekli, o toplumun beslenme kültürünü yansıtır. 
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YaĢam Ģeklinin değiĢmesi, beslenme alıĢkanlıklarının ve kültürünün değiĢmesinde önemli bir 

etkendir (Güler, 2010: 24). 

Bu çalıĢmada kapsamlı bir literatür çalıĢması yapılarak; kültür ve yemek iliĢkisi incelenerek, 

gastronomi turizminin geliĢmesinde mutfak kültürünün önemi açıklanmaya çalıĢılmaktadır. Bu 

kapsamda öncelikle kültürden bahsedilip, kültürün yemek ve beslenme ile iliĢkisi ele alınmaktadır. 

Yerel kültür ve temel bileĢeni olan yerel yemekler yıldızı parlayan bir özellik olma noktasında 

büyük ilgi çekmekte ve gastronomi turizminin geliĢmesinde önemli bir boyut olarak görülmektedir. 

Ayrıca çok kültürlü bir Ģehir olarak Mardin mutfak kültürü ele alınmıĢ olup, kentin gastronomi 

kenti olabilme potansiyeli ve turistik bir destinasyon olabilirliği üzerinde durulmuĢtur. 

1. Kültür ve Yemek ĠliĢkisi  

Toplumlar bilinen dört lezzetin; tuzlu, tatlı, acı ve ekĢi dıĢında büyük ölçüde yaĢadıkları 

coğrafyadan kaynaklı, çok özel lezzetler bulurlar. Aslında her toplumun, doğayla iliĢkilerini 

açıklayan bu lezzetler ve lezzetsizlikler çok büyük ölçüde kültürel ve kimliksel faktörlerle 

belirlenmiĢtir. Farklı tatların insanoğlunun farklı yaĢam tecrübelerinden kaynaklandığı yani farklı 

tat tercihleri, kültüreldir ve doğuĢtan değil sonradan edinildiği söylenebilir (Toprak, 2015). 

Beslenme, netice itibariyle bir toplumun en önemli kültürel kodlarını içinde barındıran hususlardan 

biridir (Talas, 2005: 274). Bir toplumun özelliklerini, yaĢanılan yerin iklimini, geçim kaynaklarını, 

o toplumun kültürünü, geleneklerini, dinini ve kimliğini yansıtan önemli etkenlerden birisi de 

toplumun yemekleridir. Aslında yediklerimiz kim olduğumuzun bir çeĢit göstergesidir. 

Beslenme aynı zamanda kiĢiden kiĢiye, bölgeden bölgeye, toplumdan topluma farklılıklar gösteren 

bir dizi kültürel öğeyi bir aradan barındıran önemli bir kültür sistemidir. Bu kültür sisteminin adı 

―yemek kültürü‖dür. Yemek kültürü, bir toplumda yiyeceğin üretilmesinden tüketilmesine kadar 

izlediği serüven ve bu serüvene bağlı olarak ortaya çıkan maddi-manevi kültür öğelerinin 

oluĢturduğu önemli bir kültürel sistemdir (Türk ve ġahin, 2004).  

Ġnsanlığın yeme-içme kültüründeki öncelikli amacı; açlıklarını giderebilmek ve yaĢamlarını devam 

ettirebilmek için yiyecek bulmaya yönelik olmaktadır (Tolga ve Yatkın, 2017). Bireyler, anatomik 

ve fizyolojik ihtiyaçlarını karĢılayan vazgeçilmez bir kültürel öğe olan yeme-içme aktiviteleriyle 

doğrudan ilgili olup, faal oldukları kültürün mutfak yapılarını da zenginleĢtirebilmektedirler. Ayrıca 

yemek kültürü, bireyin ve toplumun kendi öz benliğini oluĢturan önemli bir faktör olarak 

algılanmaktadır (Cihangir, Gökçe ve Sunar, 2017: 1375). 

Ġnsanların en temel gereksinimlerinden birini oluĢturan beslenme sisteminin ortaya çıkardığı mutfak 

kültürüne tarihsel olarak bakıldığında; mutfaklar, toplumların gelenek ve görenekleri, sosyo-

kültürel boyutları, refah durumları gibi etmenlere paralel olarak birbirlerinden farklı geliĢim evreleri 

geçirmiĢlerdir. Bunlara ek olarak, toplulukların yaĢam alanlarını belirleyebilmek için giriĢtikleri 

mücadelelerin ve göçlerin oluĢturduğu geliĢmeler ve yer değiĢtirmeler de mutfak kültürünün 

belirlenmesinde önem teĢkil etmiĢtir (Düzgün ve Durlu Özkaya, 2015: 42) 

Bir bölgenin coğrafi konumu, tarihsel süreç içinde iliĢki kurulan uygarlıklar, yeme-içme 

geleneğinin getirdiği yeni açılımlar mutfak kültüründeki çeĢitliliğin belirleyici etkenleridir. 

Dünyada hemen her mutfağın temel sayılacak bazı özellikleri söz konusudur. Bunlar o mutfağı 

ötekilerden ayıran özellikler olarak tanımlanır. Çoğu zaman bunlar din ve inanıĢların kısıtlamaları, 

bölgeye özgü hayvan varlığı ve bitki varlığı ile sınırlıdır (Toprak, 2015). 

Ġnsanların dini inançları ile yemek kültürleri arasında doğrudan bir iliĢki vardır. Beslenmede dini 

etmen oldukça etkilidir. Ġnanç biçimleri insanların ne yiyeceğine, neyi yememesi gerektiğine karar 

verdiği gibi, dini ritüellerde sunulan yiyecekler de insanların yaĢamlarında oldukça etkili olmaktadır 

(Türk ve ġahin, 2004). 
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GeçmiĢte genellikle evde yemek yeme alıĢkanlığı hakimken, günümüzde Ģehir hayatının temposu, 

artan ve gelir ve tüketim, kadınların çalıĢma hayatlarına daha aktif katılımların insanların dıĢarıda 

yemek yeme alıĢkanlıklarının artması ve yemek yemenin bir etkinlik, bir tören, bir zevk ve bir 

estetik hal almasını sağlamıĢtır (Güler, 2010: 28).  

Yemek, aynı zamanda toplumsal bütünleĢmenin ve dayanıĢmanın da aracı haline gelerek toplumsal 

alanda yerini almaktadır. Eğlenceler, dost sohbetleri, misafir ağırlama, düğün, niĢan, adak, bayram 

ritüelleri, dinsel törenler gibi toplumsal olgular yemek kültürüyle de paralel geliĢerek toplumda bir 

iletiĢim ağının oluĢmasına katkı sunmaktadır (Sağır, 2012: 2675).  

Yemek ve kültür kavramları birbirini o kadar çok etkilemiĢ ki hangisinin diğerinden önce veya 

sonra geldiğini ayırabilmek oldukça zor bir iĢ halini almıĢtır. Örneğin yemek,  bir milletin kültürel 

özelliklerini ve zenginliklerini yansıtırken,  kültürün bir parçası olarak yemek, her ne kadar tarih 

boyunca değiĢikliklere uğramıĢsa da günümüzde birlikteliklerin önemli bir ayağını oluĢturur 

(Tekbalkan, 2017).  

Toplu olarak yenilen yemekler, içinde yaĢanılan toplum ve kültürel yapı ile yaĢama biçimi hakkında 

bilgi edinebileceğimiz açık ya da gizli birer gösterge durumunda önemli ipuçları barındırmaktadır. 

Yemek yemek, kültürün, geleneğin ve göreneğin aktarımında, toplumsal düzenin sağlanmasında, 

bireylerin eğitilmesi ve yetiĢkinliğe hazırlanmasında, sosyal otokontrolün sağlanmasında bir aracı 

durumundadır. Öyle ki, yemek sırasında sofra etrafında oturmak, sosyal bir aktivite olduğu kadar, 

toplum düzeni içerisindeki davranıĢ kalıplarının öğrenilmesinde / öğretilmesinde yaĢayarak eğitim 

alınmasını sağlamaktadır. Büyüğün küçüğe, küçüğün büyüğe saygısı, misafir ağırlama, ahlaki 

değerler, yemek yeme usulü, beslenme Ģekli, yöredeki yaĢama biçimi bu kültürün bazı 

göstergeleridirler. (Yalçın Çelik, 2010). 

Yemek kültürü, güç göstergesi olabildiği gibi, sosyal sınıf farkı ve inanç farkını belirtmekte, kültür 

aktarımı rolünü de üstlenebilmektedir (BeĢirli, 2010). Yemek kültürü sadece yediklerimizi değil 

ekonomik ve sosyal sınıfımızı da gösteren bir unsur olabilmektedir. Goode (2005), Hindu yemek 

sisteminde besinlerin kast sistemini belirtmede baĢlıca rol oynadığından bahsetmektedir. Yemek 

iĢinde kast iliĢkilerinin görülebildiğini,  kastlarda yemek verme ve alma iliĢkilerinde üst kastlarda 

yer alanların alt kastlardan sadece ham besin alabileceğini, alt kast gruplarının ise herhangi bir 

gruptan istedikleri herhangi piĢmiĢ yemeği alabileceklerini belirtmektedir.  

2. Mardin ve Yemek Kültürü   

Yiyecekler, içecekler, yemekler ve bunlarla ilgili maddi- manevi kültürel öğeler sadece tek bir bilim 

dalını ilgilendirmeyip birçok disiplin tarafından değiĢik bakıĢ açısı ve yöntem ile ele alınmıĢ; 

konunun öneminden ve karmaĢıklığından dolayı birçok bilim dalına konu olmuĢtur. Çünkü karın 

doyurmak evrensel bir kavram olmakla birlikte, her toplumun yemek hazırlama, sunma ve yeme 

Ģekilleri çeĢitlilik gösterdiğinden aynı zamanda yöreseldir (Türk ve ġahin, 2004). 

Yöresel mutfaklar, bir bölgedeki bireylerin gelenek ve göreneklerine uygun piĢirme veya hazırlama 

yöntemleri ile servis edilen yiyecek ve içecekler olarak ifade edilmektedir (Aksu, Gezen ve Özcan, 

2017). 

Güneydoğu Anadolu bölgesinin 'Bereketli Hilal' denilen Dicle ve Fırat arasında yer alması ve çeĢitli 

uygarlıklara ev sahipliği yapması nedeniyle mutfak kültürünün çeĢitlilik kazandığı en önemli 

bölgelerden biri olduğu düĢünülmektedir (Aksoy ve Sezgi, 2015). Bölgede özellikle farklı kültürleri 

bünyesinde barındıran Mardin‘in yemek kültüründe de dinsel, kültürel, etnik ve coğrafi nedenlerden 

dolayı mutfak kültürü de zenginlik göstermektedir.  

Mardin tarihin ilk çağlarından bu yana farklı dinlere ve kültürlere ev sahipliği yapmıĢ, hala bu 

farklılıkları kısmen de olsa bünyesinde barındıran ve etkilerini yaĢayan bir Ģehir özelliği 

taĢımaktadır. Tarihi kaynaklarda 19. Yüzyılda Mardin‘de Müslümanlar dıĢında Süryani Kadimler, 
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Katolik Süryaniler, Keldaniler, Ermeniler, Protestanlar, ġemsiler, Yezidiler ve Yahudilerin yaĢadığı 

belirtilmiĢtir. Bu farklı kültürlerin de yemek alıĢkanlıklarının benzer özellikleri yanında farklılaĢtığı 

da görülmektedir. 

Günümüz Mardin mutfağını, Ortadoğu mutfaklarından ziyade tarihi Mezopotamya mutfağının bir 

parçası olarak değerlendirmek gerekir. Mezopotamya mutfağının güçlü geleneksel yapısının etkileri 

Türkiye, Irak, Ġran ve Suriye mutfaklarının bugünkü halini almasına da kaynaklık eder. Mardin 

mutfağı da bu çok kültürlü Mezopotamya topraklarında, gelenekten beslenerek geliĢmiĢtir (Toprak, 

2015). 

Farklı dil, din ve etnik gruptan gelen insanların bir arada yaĢadığı Mardin coğrafyasında yemek 

kültürü sıradanlaĢıp, genelleĢmeden, bir aĢure karmaĢasında değil ama lezzetinde, karakteristik 

özelliklerini korumakla beraber bazen de küçük değiĢimlere uğrayarak günümüze ulaĢmıĢtır 

(Zubaida ve Tapper, 2003: 43). Mardin‘e benzer özellikler gösteren Hatay‘da yapılan çalıĢmada da 

(Canbolat ve Yaman, 2017) dini inançların gastronomiye olan etkisine bakıldığında üç semavi din 

arasında anlamlı bir fark görülmüĢtür.  

Mardin mutfağını dünyada bilinen adıyla ―Tüccarların Mutfağı‖ olarak da değerlendirmek 

mümkündür. Bu nedenle de Mardin mutfağı farklı kültürel değerleri barındırıp, kendi değerleriyle 

harmanlayan zengin ve çok renkli bir yapıya sahip olmuĢtur. Çünkü tarihi Mezopotamya ovasının 

en sarp kayalıkları üstüne kurulmuĢ bu kent, birçok kavime ev sahipliği yaptığı gibi kervan 

yollarının da kesiĢtiği bir noktadadır. Bu coğrafi konum da yemek kültürünü geliĢmesinde ve 

çeĢitliliğinin de artmasında bir baĢka etken olmuĢtur (Toprak, 2015). Farklı kültürlerden insanların 

bir araya geldiği çok kültürlü toplumlarda yemek alıĢkanlıkları da farklılaĢmakla birlikte bazı 

açılardan benzer özellikler de gösterebilmektedir. 

Çok kültürlülüğün dıĢında bölgenin ve Mardin‘in yemeğini karakterize eden etmenlere de değinmek 

gerekirse, bunların baĢında da iklim ve coğrafyanın dayattığı yaĢam Ģekli gelir. Mardin, iklim ve yer 

Ģekilleri açısından küçükbaĢ hayvancılık için uygun olmuĢtur. Bölgede, Türkiye‘nin batı ve 

kuzeyinde, Kuzey Ġran‘da ve yer yer Afganistan‘daki gibi iklim düzeni o denli mevsimliktir ki, 

sebzeler yalnızca yağmurlu mevsimde yetiĢtirilmiĢtir. Olağan düzen, kıĢın tahıl, yazın da meyve 

sebze yetiĢtirilmesidir. Mevsimlere bağlılık, tarla ürünlerini olduğu kadar temel tahılları da 

etkilemektedir. Ancak özellikle son 40 yılda ovanın yer altı su kaynakları ile sulanması ekinin 

verimliliğini artırmıĢ, bu da köylülerin hayvancılıktan ziyade tarıma yönelmelerine neden olmuĢtur. 

Yine sulama olanaklarının artması ile daha önce sadece nehir yataklarının çevresinde yer alan 

bahçeler, artık daha geniĢ bir alana yayılmıĢtır. Bölgede yerli üretilen koyun eti, beslenmedeki 

önemini korurken, bölge insanının günlük beslenmesinde sebze de yerini almaya baĢlamıĢtır 

(Toprak, 2015).  

Ankara Ticaret Odası ve Ankara Patent Bürosu tarafından yapılan ve 81 ili kapsayan bir araĢtırma 

ile ―Türkiye‘nin Lezzet Haritası‖ belirlenmiĢ ve Türk mutfağına özgü 2205 çeĢit yöresel yiyecek-

içecek tespit edilmiĢtir. Bu kapsamda Mardin‘in lezzetlerinden ―ceviz sucuğu, ikbebet (içli köfte) ve 

semberuk belirtilmiĢtir. Bununla birlikte kaburga dolması, kibe, sembusek, ikbebet ve imlebes 

(badem Ģekeri) coğrafi iĢaret alınan yiyecekler arasında yer almaktadır. Farklı kültürleri bir arada 

barındıran Mardin Mutfağı ayrıntılı incelendiğinde kültürlerin etkileĢiminden dolayı zengin bir 

mutfağa sahip olduğu görülmektedir. Toprak (2015) tarafından yapılan çalıĢmada Mardin‘in 

geleneksel yemeklerinden 45 farklı yemek incelenmiĢtir. 

Yemek malzemeleri, etnik veya sınıf grubunun sınırları gibi birey statüsünü gösterebilir. Bununla 

birlikte yemek piĢirmenin diğer birçok karıĢık aĢamaları da (kap kacak, piĢirme yöntemi 

malzemenin hazırlanıĢı vs.) sosyal ve kültürel mesajların aktarılmasını sağlar. Son olarak yemek 

yeme olayı kendiliğinden sosyal roller ve iliĢkilerle ilgili temel iletiĢimsel olay olabilir (Goode, 

2005).  
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Toprak (2015) yaptığı araĢtırmada,  Mardin‘de eskiden Kürtlerin sulu yemekleri daha fazla tercih 

ederken Süryani ve Arapların yemeklerinin daha çok benzerlik gösterdiğini belirtmektedir. Baharat 

çeĢitlerini yine Kürtlerin, Süryani ve Araplardan daha az kullandıklarını, ancak zamanla komĢuların 

yemeklerini paylaĢtıkça aradaki ayrıntı farklarının bile ortadan kalktığını, farklılığın nerdeyse 

sadece isimlerde kaldığını belirtmektedir.  Düğün, cenaze ve bayram yemekleri; Mardin‘de kültüre 

ve ekonomiye göre değiĢebilmektedir. Çörek, zerde bayramların devamlılarıdır, mevlitlerde iç pilav 

ve kuru fasulye yaygındır. Taziye ziyaretlerine gidenlere çörek dağıtma geleneği Süryanilerden 

Müslümanlara geçmiĢtir. Yemek kültürü elbette Ģehir kültürüyle ve ekonomik koĢullarla da ilgilidir. 

Araplar ve Ģehirli Hıristiyanlar ile Kürtler arasında yemek kültürünün doğal bir Ģekilde Ģehirlilik-

köylülük koĢullarından kaynaklı olarak farklılaĢtığı görülmektedir.  Çay ve kahve içme 

alıĢkanlığında da Mardin‘de etnisiteye göre bir farklılık görülmektedir. Kürtler çoğunlukla çayı 

tercih ederken, yemeklerden sonra nadiren de olsa mırra içmeyi tercih etmektedirler. Araplar mırra 

ile birlikte klasik Türk kahvesini tercih ederler. Süryanilerin kahve tercihleri ise biraz daha farklıdır; 

çifte kavrulmuĢ kahveye mutlaka kakule ve tercihen de mesteki (damla) sakızı ilave ederek 

içmektedirler. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Köklü bir geçmiĢe sahip olan ülkelerin yemek kültürlerinin zengin ve çeĢitli oluĢu, kültür turizmi 

kapsamında ülkeye sosyal ve ekonomik açıdan büyük katkılar sağlamaktadır (Sormaz, 2017: 160). 

Gastronomi turizmi odaklı pazarlama ve tanıtım bu katkıları daha da güçlendirmektedir.   

Alternatif turizm türlerinin geliĢmesi ile insanlar; tatillerini sadece bir destinasyona ve/veya turizm 

aktivitesine bağlı kalarak geçirmemekte, sınırlı tatil süresini dolu dolu yaĢayarak unutulmaz bir 

heyecan yaĢamak istemektedir. Bu heyecanlardan biri de farklı kültürlere ait mutfakları yerinde 

tatmaktır (Tekbalkan, 2017: 164). Günümüzde insanların yeme-içme faaliyetine olan ilgisinin 

artması nedeniyle gastronomi turizmi hızla geliĢmektedir (IĢın ve Kurt, 2017). 

Son yıllarda turizm tercihleri arasında gastronomik unsurlara yönelik çekiciliklere büyüyen bir ilgi 

görülmektedir, bu ilgi yerel ekonominin tüm alanlarında gelir dağılımını artırmak ve iĢ alanları 

oluĢturmak için büyük bir potansiyele de sahiptir (UNWTO, 2016). 

TÜRSAB‘ın yayınladığı (2015) Gastronomi Turizmi Raporu‘na göre Dünya‘da turist sayısı 1 

milyar kiĢiyi aĢmakta ve bu turistlerin yüzde 88.2‘si ‗Destinasyon tercih etmede yemek çok önemli‘ 

demektedir. Bu nedenle de yemek kültürü turistleri destinasyona gelmesini sağlamada önemli bir 

çekicilik olabilmektedir.  

Gastronomi, turizmin önemli bir parçası olmakta ve turizm üzerindeki rekabetten kaynaklı baskıda 

destinasyonların geliĢiminde yöreye özgü yarattığı çekicilik ile güçlü bir imaj oluĢturabilmektedir 

(Güzel ġahin ve Ünver, 2015: 70). 

Destinasyonun sahip olduğu kimlik; iyi tanımlanmıĢ bir destinasyon imajı, yöresel mutfağın 

ulaĢılabilirliği, destinasyon sakinlerinin yeme-içme alıĢkanlıkları turistleri destinasyona çekmede 

önemli bir faktör olabilmektedir. Her yöresel mutfak, aslında sahip olduğu kültürle beslenmektedir 

(Toksöz ve Aras, 2016: 184). Destinasyonların sahip olduğu diğer çekicilik unsurları gibi yöresel 

mutfak unsurları da bir destinasyonun tercihinde gün geçtikçe önemli hale gelmektedir (Aksu, 

Gezen ve Özcan, 2017). 

Yöresel yiyecekler; destinasyon özelliklerini farklılaĢtırma, ziyaretçi sayısını artırma, sürdürülebilir 

istihdam geliĢtirme ve destinasyondaki diğer ekonomik sektörlerin uyarılmasında da etkilidirler 

(Ayaz ve Çobanoğlu, 2017: 413).  

Yöresel yiyeceklerin turizmde kullanılmasının bir sonucu olarak ülkelerin sahip olduğu yerel kültür 

mirasları korunup evrensel bir boyut kazanmakta, böylece anılan destinasyon turistlerin seyahat 

planlarına dahil edilmeye baĢlamaktadır. Ayrıca yöresel yiyecekler, destinasyonun kültürel anlamda 
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tanıtımını yaptığı gibi bölge ekonomisine de önemli ölçüde katkı sunmaktadır (Çapar ve Yenipınar, 

2016: 100).  

Yemek ve kültür kavramını birleĢtiren gastronomi, turizm pazarlamasında avantaj sağlayarak 

turizm alanının geliĢmesine katkı sağlamaktadır. Türkiye'nin sahip olduğu coğrafik ve iklimsel 

çeĢitlilik ve birçok kültüre ev sahipliği yapması sonucunda oluĢan kültürel etkileĢim ile mutfak 

kültürü de çeĢitlilik kazanmıĢtır (Aksoy ve Sezgi, 2015: 87). 

Gastronomi turizmi, turizmin tüm sezona yayılması, diğer turizm faaliyetlerinin desteklenmesi, 

turizm gelirlerinin artması, gelir dağılımının yaygınlaĢması, istihdam sağlanması, yiyecek içecek 

üreten ve sunan iĢletmelerin hizmet kalitesini yükseltmesi, kültürel değerlerin korunması ve 

sürdürülebilirliği açısından Ģehrin ve turizmin geliĢmesine katkı sağlama özelliği taĢımaktadır 

(Gürbüz, ÖzaltaĢ Serçek ve Toprak, 2017). 

Tarihte farklı kültürleri bünyesinde barındıran Mardin‘de günümüzde Süryani, Arap ve Kürtlerin 

ortak yaĢam alanı devam etmektedir. Bu kültürlerin mutfak alıĢkanlıkları da farklılık göstermekle 

birlikte benzer özellikleri de barındıkları söylenebilir. Farklılıkların kültür ve inançtan 

kaynaklandığı; benzerliklerin de iklim, flora ve fauna ve kültürel etkileĢimden kaynaklandığı 

söylenebilir.  

Mardin‘de mutfak kültürünün zenginlikleri kültürel ve inanç bazında ele alınarak açığa çıkarılmalı 

ve pazarlama unsuru olarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda Mardin‘de gastronomi turizminin 

geliĢmesi sağlanarak turizmi çeĢitlendirebilecektir. Böylelikle daha fazla hedef gruplar kenti ziyaret 

edebilecektir.  

Gastronomi turizminin bir turizm çeĢidi olması nedeniyle; turistler seyahatlerini planlarken yöresel 

yemeklerin oluĢturduğu çekim gücünü dikkate almaktadır. Mardin destinasyonunun sahip olduğu 

gastronomi turizmi kaynaklarının daha iyi kullanılması ve turistik talebin artırılması amacıyla gerek 

ulusal gerekse uluslararası alanda önemli olan gastronomi destinasyonlarının incelenmesi uygun 

olacaktır. 

―Bereketli Hilal‖ de yer alan, farklı kültürlerin yaĢadığı Mardin, mutfak kültürünün çeĢitlilik 

gösterdiği gastronomi açısından önemli bir destinasyon olabilecek durumdadır. Ancak mutfak 

kültürünün tek baĢına ele alınması turistleri destinasyona çekmede yetersiz olabilmektedir. Bu 

nedenle de Mardin‘in önemli bir turizm destinasyonu olabilmesi için mutfak kültürü yanında diğer 

kültürel unsurlar (tarihi mekanlar, farklı dinler, farklı diller, gelenekler, farklı yaĢam biçimleri) da 

ön plana çıkarılarak pazarlanması gerekmektedir. Bu nedenle önemli bir geçmiĢe sahip olan Mardin 

Mutfağının turizme kazandırılması önemlidir. 
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ENDÜSTRĠ 4.0’IN TURĠZME ETKĠSĠ: AKILLI TURĠZM UYGULAMALARI 
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Mardin Artuklu Üniversitesi, gulserenozaltassercek@artuklu.edu.tr 

 

ÖZET 

SanayileĢme tüm alanlarda olduğu gibi turizmde de etkisini göstermektedir. GeliĢmekte olan 

ülkelerde, döviz girdisi sağlaması ve ekonomik etkisi nedeniyle sanayileĢmenin alternatifi olarak 

turizm faaliyetlerine önem verilmektedir. Ġlk sanayi devrimi üretimde makinelerin kullanılması ile 

baĢlamıĢ, üretimin seri hale gelmesi ile ikinci sanayi devrimine geçilmiĢ ve üretimde otomasyona 

geçilmesi ile üçüncü sanayi devrimi yaĢanmıĢtır. Günümüzde ise akıllı makine ve sistemler ile 

dördüncü sanayi devrimi yaĢanmaktadır. Bu dönemde sadece teknolojinin kullanılması değil dijital 

teknolojilerin ve akıllı uygulamaların kullanımı gerçekleĢmektedir. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan 

dördüncü sanayi devrimi turizmde de etkisini göstermeye baĢlamaktadır. Turizmde akıllı 

destinasyonlar, akıllı turizm gibi kavramlar Endüstri 4.0‘ın sonucunda ortaya çıkmıĢtır. Turizm her 

ne kadar emek yoğun bir sektör olarak adlandırılsa da teknolojik geliĢmelerden etkilenmekte ve 

bunun sonucunda emek boyutu farklılaĢmaktadır. Artık geleneksel olarak çalıĢanlar tarafından 

yapılan bazı iĢlemler akıllı uygulamalar ile insan faktörünün etkisini azaltmaktadır. Ancak burada 

unutulmaması gereken konu ise insan faktörünün tamamen ortadan kalkmayacağı sadece akıllı 

uygulamalara entegre olarak bu uygulamaların yaratıcısı ve uygulayıcısı konumunda devam 

edildiğidir. AraĢtırmada Endüstri 4.0‘ın geliĢimi ile akıllı turizmin ortaya çıkıĢı ve turizmde akıllı 

turizm uygulamaları incelenmektedir. Akıllı destinasyonlar ile misafirler kendi seyahatlerini 

kolaylıkla gerçekleĢtirebileceklerdir. Ayrıca konaklama iĢletmelerinde, misafirler birçok 

iĢlemlerinde personele gerek duymadan konaklayacaktır. Örneğin rezervasyon ve giriĢ iĢlemleri 

teknolojiden yararlanarak geçekleĢecektir. Turizmde hizmetlerde farklılık yaratarak rekabet avantajı 

sağlamak isteyen iĢletmeler farklı konseptleri sunmaktadırlar. Akıllı destinasyonların ve akıllı 

teknolojilerin turizm sektöründe kullanılması ile hizmet çeĢitliliği sağlanmaktadır. Akıllı turizm 

teknolojileri ile zaman, emek, enerji gibi kaynaklardan tasarruf edilmesi amaçlanmaktadır. Akıllı 

turizm kapsamında simülasyonlardan, nesnelerin internetinden, öğrenen robot ve otomasyonlardan, 

büyük veri analizlerinden, bulut teknolojisinden, siber güvenlikten, yapay zeka ve akıllı 

sistemlerden, sensörlerden ve arttırılmıĢ gerçeklik teknolojilerinden az da olsa faydanılmaktadır. 

Ancak ilerleyen dönemlerde bu teknolojilerin daha fazla kullanılacağı öngörülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Akıllı Destinasyonlar, Akıllı Turizm 

GĠRĠġ 

Turizm endüstrisi; yarattığı katma değer, istihdam ve yatırımlar bakımından dünya hizmet 

endüstrisi içerisinde en büyük paya sahiptir (Pehlivan, 2008:1). GeliĢmekte olan ülkelerde sanayinin 

alternatifi, ekonomik geliĢmenin ve kalkınmanın itici güçlerinin en önemlisi olarak turizm sektörü 

görülmektedir. Turizm sektöründeki hızlı geliĢme trendiyle birlikte diğer sektörlerdeki ekonomik 

mal ve hizmet üretiminde olmadığı kadar, turistik mal ve hizmet üretiminin kendine özgü özellikleri 

ve turizm sektörünün emek-yoğun bir özellik göstermesi nedeniyle, turizm sektöründe genel 

anlamda insan faktörü bir diğer ifade ile eğitilmiĢ nitelikli iĢgücü ihtiyacı ortaya çıkmaktadır 

(Kızılırmak, 2012:1). 

BirleĢmiĢ Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yayımlanan rapora göre, 2016 

yılında uluslararası ziyaretlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3.9 oranında artarak 1 milyar 235 

milyona ulaĢmıĢtır. 2016‘da küresel turizm gelirleri ise 2015 yılına göre yüzde 2 oranında artarak 1 

trilyon 220 milyar dolar oldu. Türkiye, 2016 yılında turizmde yaĢadığı büyük kayba rağmen 25,3 

milyon yabancı; 5,5 milyon yurt dıĢında ikamet eden vatandaĢ olmak üzere toplamda 30,9 milyon 

ile en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında ilk 10‘da kalmayı baĢarmıĢtır. 2015 yılında 
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listenin 6‘ıncı sırasında yer alan Türkiye, 2016‘da 4 basamak gerileyerek 10‘uncu sırada yer 

almıĢtır. Turizm gelirlerinde 2015 yılında 12. sırada yer alan Türkiye, 2016 yılında 5 sıra birden 

gerileyerek 18 milyar 743 milyon dolarlık gelir ile dünyanın en çok gelir elde eden 17'inci ülkesi 

olmuĢtur (World Tourism Highlights, 2017: 2-3). Türkiye‘nin turizmde daha iyi bir noktaya 

gelebilmesi için turistik kaynakları daha iyi korumalı, tanıtmalı ve alternatif turizm ürünleri ile 

çekicilik yaratmalıdır. Bu nedenle de sürekli geliĢimleri takip ederek, tüketicileri etkileme yönünde 

adımlar atmalıdır.  

Turizm birçok geliĢmiĢ ülkede ekonomik ve sanayi hamleleri ile birlikte önemli bir yer tutmaktadır. 

Ġleri ülkelerin geliĢmiĢlik düzeyine ulaĢabilmesi için geliĢmekte olan ülkelerin ekonomi, sanayi ve 

tarım politikalarının yanı sıra turizme ve turizm alanındaki her türlü yatırıma önem vermesi 

gerekmektedir. GeliĢmekte olan bir ülke olarak Türkiye‘nin de ekonomik, sosyal ve kültürel 

kalkınması için turizm eğitimine ve kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesine büyük önem vermesi 

bir zorunluluktur (Avcıkurt ve Köroğlu, 2002:3).  

Teknolojik geliĢmiĢlik düzeyi, uluslararası ekonomide ülkelerin ekonomik rekabet gücünün en 

önemli belirleyici unsuru olarak kabul edilmektedir. Teknolojik yenilik ve buluĢları gerçekleĢtiren 

ülkeler diğer ülkelere karĢı rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Uluslararası ekonomi, tarihsel süreçte 

incelendiğinde, mevcut süreçteki en son teknolojiye sahip olan ve sanayi devrimlerini gerçekleĢtiren 

ülkelerin ekonomik açıdan daha avantajlı konuma geçtikleri saptanmaktadır (Akgül, 2017: 1057).  

Son yılların sanayileĢme ve sanayi politikaları tartıĢmalarında Sanayi 4.0‘ın iĢin içine katılmadığı 

bir platforma rastlamak neredeyse imkansız olmaktadır. En genel görüntüsü itibariyle otomasyon ve 

internet/biliĢim teknolojilerinin birleĢmesiyle filizlenen bu süreç (Soyak, 2017: 69),  turizm 

sektöründe de incelenen bir süreç halini almıĢtır. ―Dördüncü Sanayi Devrimi‖ olarak tanımlanan 

Endüstri 4.0 kavramı, dağınık makine ve araçların Nesnelerin Ġnterneti (Internet of Things), Siber 

Fiziksel Sistemler gibi destekleyici teknolojilerle bağlanması ve entegre hareket etmesiyle akıllı 

ürünler ve akıllı hizmetlerin üretilmesi anlamına gelmektedir (Öksüz, Öner ve Öner, 2017). Böylece 

endüstrideki tüm üretim aĢamalarında akıllı yazılım ve sistemler kullanılarak, üretim etkinliği ve 

güvenilirliği artmaktadır. Bilgiye dayalı ekonomide bilginin üretilmesi ve etkin kullanılması, 

toplumun refahını ve yaĢam standardını artırmaktadır (Özsağır, 2013). 

Endüstri 4.0‘ın bu denli konuĢulması ve geliĢimi ile turizmde de etkileri hissedilir hale gelmektedir. 

Turizm sektörü her ne kadar emek yoğun sektör olsa da teknolojiden bağımsız düĢünülmemelidir. 

Aslında turizmin küresel anlamda geliĢiminin bir diğer nedeni de teknolojinin geliĢmesi olarak 

görülmektedir. AraĢtırmada Endüstri 4.0‘ın geliĢimi ve turizme etkisi akıllı turizm (smart turizm) 

açısından ele alınmaktadır.  

1. Endüstri 4.0  

Sürekli bir değiĢim olgusu olarak endüstri kavramının, toplumsal, iktisadi, bireysel ve eğitim gibi 

olgular üzerine oldukça çarpıcı etkileri olmakla birlikte, endüstriyel geliĢimin ana amacının 

üretimin arttırılması ve daha verimli hale getirilmesine yoğunlaĢtığı tarihi bir gerçek olarak 

karĢımızda durmaktadır. Bu çerçevede endüstriyel geliĢme öncelikle iktisadi büyümeyi, kalkınmayı 

ve hem toplumsal hem de bireysel refahı arttırmayı amaçlamaktadır (Yazıcı ve Düzkaya, 2016 :60) 

Sanayi devrimi geçmiĢten günümüze dört aĢamadan geçmiĢtir. Birinci Endüstri Devrimi üretimin 

makineleĢmesi, Ġkinci Endüstri Devrimi üretimin serileĢmesi olarak tanımlanırken, Üçüncü Endüstri 

Devrimi ise üretimin otomasyonu olarak tanımlanmaktadır. Bu süreçler özetle kas kuvvetinden 

mekanik kuvvete geçiĢi getirmektedir. Günümüzde dördüncü endüstri devrimi ile akıllı ve bağlantılı 

makine ve sistemleri konuĢulmaktadır. 4. Endüstri Devrimini kısaca sanayinin dijitalleĢmesi olarak 

adlandırılmaktadır (http://www.endustri40.com) Bu aĢamalar ve özellikleri incelenecek olursa 

birbirinin devamı ancak yeniliklerle değiĢen aĢamalar olmaktadırlar.  
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Birinci Sanayi Devrimi: 1700‘lü yılların sonlarına doğru baĢlayan makineleĢme ve fabrikalaĢma 

akımı, köyden kente göç ve kitlesel eğitim gibi geliĢmelerin yaĢandığı süreç birinci sanayi devrimi; 

bir diğer deyiĢle MakineleĢme Çağı‘nı temsil etmektedir (Yıldız Aybek, 2017: 166). 

18. yy. ikinci yarısında Ġngiltere‘deki dokuma tezgahlarının mekanikleĢmesiyle etkisini göstermeye 

baĢlamıĢtır. Bu kapsamda odunun yerine maden kömürünün ve buharın kullanılması sonucunda 

hareket gücünün artırılması, makineleĢmeyi ve üretimin fabrikalara taĢınmasını doğurmuĢtur. Aynı 

Ģekilde buhar, kömür ve demirin enerji kaynağı ve ham madde olarak birlikte kullanılmaları 

demiryolu geliĢimine de hız kazandırmıĢtır (http://www.endustri40.com). Temel baĢlangıç noktası 

buhar makinelerinin icadı ile gerçekleĢmiĢtir (AB Bakanlığı, 2018: Fırat ve Fırat, 2017: 11). 

İkinci Sanayi Devrimi: Sanayi devriminin ikinci aĢaması 1850 ile 1940 yılları arasında 

gerçekleĢmiĢtir. Bu aĢamada, petrol ve elektrik birincil enerji kaynakları olarak yer almıĢtır. 

Ġngiltere‘de baĢlayan devrim, Avrupa‘dan Amerika‘ya kadar bu aĢamada uzanmıĢtır (Yıldız Aybek, 

2017: 166). 

19. yy. sonlarında elektriğin ve montaj hattının sağladığı destekle iĢbölümüne dayalı seri üretim 

(Fırat ve Fırat, 2017) kavramını hayata geçmiĢtir (AB Bakanlığı, 2018). Buhar, kömür ve demirin 

yanı sıra çelik, elektrik, petrol ve kimyasal maddeler de üretim sürecinde kullanılmaya baĢlanmıĢ, 

bu Ģekilde endüstri daha da geliĢmiĢtir (http://www.endustri40.com) 

Üçüncü Endüstri Devrimi: ile 1960‘lı yıllarda yarı iletkenlerin ve bilgisayarların devreye girmesi ve 

bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin geliĢimiyle birlikte üretimin otomasyonu sağlanmıĢtır. 

Programlanabilir mantıksal denetleyici PLC‘lerin geliĢmesi sonucunda üretimde otomasyon ileri 

aĢamalara taĢınmaya baĢlamıĢtır ( http://www.endustri40.com). 

Dördüncü Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, bir çok çağdaĢ otomasyon 

sistemini, veri alıĢveriĢlerini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir. Bu devrim 

nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluĢan bir değerler 

bütünüdür. Bu devrim, üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir Ģekilde izlenip 

analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iĢ modelleri ortaya çıkabilecektir 

(http://www.endustri40.com).  Dijital teknolojiler ve internet sayesinde akıllı fabrikaların 

kurulması dördüncü sanayi devriminin temelini oluĢturmaktadır (AB Bakanlığı, 2018). 

4. Endüstri Devrimini kısaca sanayinin dijitalleĢmesi olarak adlandırılabilmektedir. Ancak bu 

sadece bir üretim hattının, bir faaliyetin değil, bir Ģirketin bütün çalıĢma ve süreçlerinin 

dijitalleĢmesi olarak düĢünülmelidir. Birbirine bağlı süreçlerin iletiĢim halinde olduğu, internet 

üzerinden iletiĢim kuran nesnelerin veri toplayıp üretim sürecini tamamen değiĢtirdiği, makinelerin 

insanlarla etkileĢimini öne çıkaran bu yeni dönemde, kendi kendini düzenleyebilen otonom üretim 

sistemleri vaat edilmektedir (http://www.endustri40.com).  

Endüstri 4.0‘a geçiĢ sürecinde, iletiĢim teknolojisindeki geliĢme, sanayi ve üretim süreçleri de 

değiĢtirmektedir. Makinelerin birbiriyle iletiĢim kurduğu bu dönüĢüm içerisinde yeni dönemde, 

kiĢiselleĢtirme ve üretimde esneklik ihtiyacı öne çıkmaktadır (MÜSĠAD, 2017).  

Bilginin merkezde olduğu dördüncü endüstri dalgası ile birlikte üretim iliĢkilerinde meydana gelen 

söz konusu değiĢimler, öğrenim iliĢkilerinde de bu süreçlerle uyumlu değiĢimleri gerekli 

kılmaktadır. Eğitim programlarının söz konusu yeninden yapılandırılma sürecinde serbest piyasa 

ekonomisi, bilgi üretimi ve yönetimi, giriĢimcilik, esneklik, risk yönetimi gibi bilgi, beceri ve 

yeteneklere sahip bireylerin yetiĢtirilmesi amaçlanmaktadır (Özdemir, 2011). 

Endüstri 4.0 yaklaĢımı, temel olarak biliĢim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirmeyi 

hedeflemektedir. GeliĢmiĢ ekonomilerin rekabet üstünlükleri, yüksek kaliteli, yenilikçi ürünleri 

düĢük maliyetle üretebilmeleriyle doğru orantılı olmaktadır. Yalnızca yüksek teknoloji ürünlerini 

değil, günlük hayatımızın rutin araçlarını da değiĢtiren biliĢim teknolojilerindeki geliĢmelerin 
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endüstriyel firmalar tarafından yenilikçi bir Ģekilde kullanılması, üretim süreçlerini tamamen 

değiĢtirme potansiyeline sahip olabilmektedir (SÜ Avrupa ĠĢletmeler Ağı Ekibi, 2014).  

Endüstri 4.0 ile talepten ürün/hizmet geliĢtirmeye, hammaddenin tedariğinden üretime, üretimden 

müĢteriye kadar olan bütün süreçlerin insan, makina ve bilgi teknolojileri boyutlarıyla entegre, karar 

mekanizmaları özerk ve her ürün ya da hizmetin anlık olarak müĢteriye özel değer yaratmasının 

sağlandığı bir mükemmelliği hedeflemektedir (TOBB, 2016). 

Endüstri 4.0, tedarik zinciri içinde üretim ve ağ bağlantıları ile dünyayı birleĢtirmeyi 

hedeflemektedir. Geleceğin akıllı fabrikasını oluĢturan bu modelde bilgisayarlı sistemler fiziksel 

süreçleri ve bu süreçlerin sanal bir kopyasını oluĢturacak. Bu Ģekilde örgütlenme mekanizmaları ile 

adem-i merkeziyetçi kararlar alan bir süreç baĢlayacaktır (MÜSĠAD, 2017). 

Dördüncü Sanayi Devrimi veya Endüstriyel Devrim de diyebileceğimiz Endüstri 4.0‘ı sadece 

teknolojik devrim olarak görmemek gerekmektedir. Sağlıktan eğitime, askeriyeden ekonomiye 

kadar birçok yönden yeni bir çağ açacak olan bu devrimin baĢarı ile tamamlanması için bazı 

gerçekleĢtirilmesi gereken önemli konular bulunmaktadır. 4. Sanayi devrimin gerçekleĢtirilmesi 

gereken adımları ve beklenen yenilikleri olmalıdır. Bunlar (http://www.endustri40.com).  

 Eğitim Desteğiyle ProfesyonelleĢme 

 Emniyet ve Güvenlik 

 HaberleĢme ve ĠletiĢim 

 ĠĢ Organizasyonları ve Dizayn 

 Farklı Sistemlerin Optimizasyonu 

2. Endüstri 4.0 Uygulama Stratejileri 

Sanayi 4.0 baĢarı ile uygulanırsa verimliliği artırarak geliri artıracak ve değiĢen dünyada rekabeti 

kolaylaĢtıracaktır. Bunu sağlayacak bir modelde aĢağıdaki özelliklerin bulunması gerekmektedir 

(MÜSĠAD, 2017); 

 Birlikte ÇalıĢabilirlik: Siber-fiziksel sistemler aracılığı ile (iĢ parçacığı taĢıyıcıları, montaj 

istasyonları ve ürünler) insanlar ve akıllı fabrikaların birbirlerine bağlanmalarını ve iletiĢim 

kurmalarını sağlayan bir sisteme sahip olması gerekmektedir. 

 SanallaĢtırma: Sensör verileri, simülasyon modelleriyle birleĢtirerek akıllı Fabrikanın sanal 

bir kopyası oluĢturulur. 

 Ademi merkeziyetçilik: 3d baskı gibi teknolojiler sayesinde sistemlerin kendi kararlarını 

verme ve yerel olarak üretme kabiliyetini sağlar. 

 Gerçek Zamanlı Analiz: Verileri toplamak, toplanan veriyi analiz ederek hemen sonuca 

hazır hale getirmek. 

 Servis 

 Modülerlik: Akıllı fabrikaların bireysel modüllerini değiĢen ihtiyaçlara göre değiĢtirerek 

gerektiğinde geniĢletebilmek imkânı 

Endüstri 4.0‘ın uygulama stretejileri, Ģekilde, gerekli yatırım ―x‖ ekseninde gösterilmiĢtir. Yatırım 

stratejileri, yatırımın büyüklüğü karmaĢıklığı ve zaman içinde gerekli efor ile doğru orantılı olarak 

―DüĢük‖, ―Orta‖ ve Yüksek‖  olarak gruplara ayrılmıĢtır. ―y‖ ekseninde de 4.0 vizyonuna ulaĢma 

derecesi gösterilmektedir. Dik doğruların uzunluğu baĢlangıç noktasını ve stratejinin potansiyel 

olarak ulaĢabileceği noktayı belirtmektedir (http://www.endustri40.com) 
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Strateji 1: Blue Ocean Stratejisi: Blue Ocean stratejisinin karakteri, varolan iĢ modelinin optimize 

edilmesi değil, aksine mümkün olan tüm prensiplerin kırılması/kaldırılmasıdır. Bu, varolanın 

bırakılarak; Green Field stratejisi izlenerek, yeni bir iĢ modeline sahip yeni bir Ģirket 

oluĢturulmasıdır. Yıkıcı inovasyonlar genellikle yüksek yatırım maliyetleri ile iliĢkilendirilirler. 

BaĢlangıçta görülmektedir ki, baĢabaĢ noktasına gelinmesi için 5-10 yıl gibi bir sürenin geçmesi 

gerekmektedir. 

Strateji 2: Konvansiyonel Problemlerin Yeni Teknolojilerle Çözümü: Bugüne kadar karĢılaĢılan 

problemler için geliĢtirilen karmaĢık ya da baĢarısız çözümleri, I4.0 teknikleriyle yeniden gözden 

geçirmek mümkündür. Buna verilebilecek birçok örnek mevcuttur. Örnek olarak, bir makina 

üreticisi fabrika içerisinde gerçekleĢtirdiği malzeme nakliyelerini, belirli sayıda sabitlenmiĢ 

nakliyeler yerine, üretim veya montaj istasyonlarındaki stok durumuna göre Ģekillendirdiği esnek 

bir nakliye (ihtiyaca göre belirlenen) planlamasıyla nakliye sayısını asgari seviyeye indirerek boĢ 

nakliyeleri engelleyebilir. Tarım makinaları üreten bir üretici, 3D tarayıcıları sayesinde, Ģasi ile kasa 

arasındaki bağlantıda daha iyi bir kesinlik ve kalite sağlayarak, zaman kaybını engelleyebilir. 

ġekil‘de, bu yaklaĢımlar fazla sermaye gerektirmemeleri yönünden karakterize edilmekte, fakat I4.0 

vizyonu için limitli bir potansiyel oluĢturmaktadır. 

Strateji 3: I4.0 – Fabrika Adaları: Bir araba üreticisi, I4.0 prensiplerini izleyerek yeni bir üretim 

hattı devreye alıyor. Tüm çalıĢma istasyonları internete bağlı ve CPS kriterlerine uyuyor. Materyal 

akıĢı RFID teknikleriyle kendi kendini kontrol edebiliyor. Aksilik durumunda, üretim sistemleri 

arasında değiĢiklik yapılabiliyor. Materyal ve ekipmanlar sensörler aracılığı ile gözlemleniyor ve 

önleyici bakımları gerçekleĢtiriliyor 

Strateji 4: PLM ve Açık Yenilik Adaları: Bir motor üreticisi PLM (Ürün YaĢam Döngüsü 

Yönetimi) ile uyumlu bir ürün hafıza veritabanı oluĢturur. Aynı zamanda, ürün geliĢtirme 

departmanını yeniden organize eder. Üretim verisi ile beraber üretim parça listeleri ve çalıĢma 

planları da ERP sisteminden çıkartılarak yeni bir ürün veri tabanına aktarılır. Tüm bu geliĢmeler, 

Ģirket için yeni bir bilgi sistemleri mimarisini iĢaret eder. Ürün ile ilgili verinin oluĢturulması ve 

yönetimi üzerine odaklanılmıĢ, böylece I4.0‘ın yüksek ürün çeĢitliliği ve ürün bireyselliği 

yönelimine uygun davranılmıĢtır.  SatıĢ, satınalma ve üretim planlama fonksiyonlarında 

gerçekleĢtirilen lojistik faaliyetleri, ürün veritabanına eriĢen ve ERP sistemlerinin yönetimine gerek 

duymayan iĢ uygulamaları haline gelmiĢtir. Bu uygulama, ürün tasarımında uçtan uca bir esneklik 

oluĢturmakta ve yeni iĢ modelleri için yol açmaktadır. Yine de geliĢtirme sürecinin yeniden teknik 

olarak düzenlenmesi yüksek sermaye gerektirmektedir. Strateji 4 ve 3 ġekilde buna göre 

düzenlenmiĢ ve sıralandırılmıĢtır.  
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Strateji 5: Lojistik Adaları: Tedarik zinciri yönetiminin uçtan uca yeniden organize edilmesi, 

yukarıda bahsi geçen RAN projesi gibi, müĢterilerin ve tedarikçilerin birçok durumda zincire dahil 

olmalarını gerektirir. Tek bir Ģirketin bakıĢ açısından; geliĢmiĢ esneklik ve maliyetlerin düĢürülmesi 

müĢterilerin, tedarikçilerin ve hatta ulaĢım sistemlerinin entegre olması ile sağlanabilir. RFID 

teknolojilerinin uçtan uca kullanımı ve nakliye istatistiklerinin gerçek zamanlı görüntülenmesi 

sayesinde, beklenen varıĢ zamanları, içerik, ölçüm ve adetler ile ilgili erken bildirimler alınabilir. 

ġekil‘de, Lojistik Adalar için bir bütün olarak gerekli sermaye orta düzeyde gösterilmiĢ ve 

stratejinin seçici yaklaĢımından dolayı strateji ulaĢılma derecesi ortalama derecededir.   

Strateji 6: I4.0 – DanıĢmanlık: I4.0 öncüleri olarak, yeni teknolojiler ve örgütlenme biçimleriyle 

deneyim elde eden sanayi Ģirketleri bunu diğer Ģirketlere iletebilir. Bu amaçla, kendi danıĢmanlık 

Ģirketlerini kurabilirler. Örneğin; ġirketin Bilgi Sistemleri departmanı pazara hizmet sunabilir. Bunu 

da uzman yetkinliklerinin zenginleĢmesine borçludur. Maliyet merkezi olan Bilgi Sistemleri, bir kar 

merkezi haline gelir. Bir baĢka faydası da, Ģirketin inovasyon hızını artırarak yeni müĢterinin 

ihtiyacına hitap ederek, ana Ģirkete yarar sağlamasıdır. Bu geliĢme zaten açıklıkla görülebilinir. 

Daha küçük bir ölçekte, bu tür iĢletmeler, örneğin RFID teknolojileri veya malzeme akıĢ 

kontrollerinde uzman olabilir. Getirisi yatırım maliyetinden fazla olsa bile, bir departmanın 

özelleĢtirilmesi, bir yatırım probleminden daha çok bir organizasyon sorunudur. ġekil 2'de, 

kapsamlı I4.0 kavramlarına yüksek ulaĢma potansiyeli, sınırlı yatırım maliyeti ile gösterilmiĢtir. 

Strateji 7: Ürünle Ġlgili Hizmetler: Takım makineleri veya baskı makineleri gibi karmaĢık ürünlerin 

internet bağlantısı, bu ürünlerin dünya çapında farklı çalıĢma koĢullarındaki performansı hakkında 

önemli bilgi kazanımı sağlar. ġirketlerin anlık olarak çalıĢan binlerce, hatta on binlerce ürünleri var. 

Bu bilgi, özellikle rekabetçi fiyatla müĢterilerine bakım sözleĢmeleri sunmak için, endüstriyel 

Ģirketler tarafından kullanılabilir. Ancak yine de üstesinden gelinecek önemli engeller vardır. 

Üretici, müĢteriden makine verilerini alırsa, müĢterinin kullanımı için, müĢterinin formatına adapte 

etmelidir ve verileri kendi sistemleriyle kullanırken yeniden biçimlendirmelidir.  

ġekil 1‘de, orta düzey yatırım gereksinimi tahmin edilmiĢtir. Makinelerin performansı hakkında 

geniĢ bir yelpazede oluĢturulan bilgi gibi, örneğin kullanım veya ürünlerin iyileĢtirilmesi 

olanaklarının derecesi hakkında, atanan bu strateji iyi bir geliĢme potansiyeline sahiptir. 

Strateji 8: BOO: BOO bir sanayi Ģirketinin tamamen hizmet sağlayıcılığına geçiĢini anlatır. Artık 

müĢterilerine ürün değil, ürün iĢlevselliğini hizmet olarak satması demektir. Makine üreticilerinin 

bankalar ile birlikte çalıĢarak hazırladığı kiralama teklifi, servis sağlayıcılarının statüsünde erken bir 

değiĢim gösterdi. Böylelikle fonksiyonelliğin satıĢı ve kullanıma dayanan faturaların oluĢturulması, 

mantıksal bir geliĢim olmaktadır. 

ġekil 1‘de, iĢ modellerindeki sürekli değiĢim ve satıĢ karlarından hizmete bağımlı kira gelirine olan 

geçiĢ nedeniyle, BOO stratejilerine daha büyük yatırım sermayesi ihtiyacı atanmıĢtır. Fakat bu 

durum, daha büyük geliĢim perspektiflerinin oluĢmasını sağlamaktadır. 

3. Endüstri 4.0 Teknolojileri 

Endüstri 4.0 teknolojileri çok hızlı bir Ģekilde geliĢmekte, dönüĢmekte, her geçen gün yeni kullanım 

alanları ortaya çıkmaktadır. Sanayide dijital dönüĢümü mümkün kılan 11 dijital teknolojinin entegre 

biçimde çalıĢması geleceğin fabrikalarının ve değer zincirinin de temelini oluĢturmaktadır. Bu 

teknolojiler Ģunlardır (Ġren, 2017: TÜSĠAD, 2017).  

 Simülasyon: Gerçek zamanlı fiziksel dünyadaki veri akıĢının sanal modelde test edilmesinin 

sağlanmasıdır. Burada ―dijital ikiz‖ kavramı ortaya çıkmaktadır. Ürün üzerinde yapılması planlanan 

tüm değiĢiklikler önce ―dijital ikiz‖ üzerinde denenmekte ve geliĢtirmeler önce sanal ortamda 

yapılmaktadır 
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 Yatay ve Dikey Entegrasyon: Değer zincirinin tüm aĢamalarının ve ürünlerinin birbiri 

arasında ve gerçek zamanlı iletiĢimde olarak tam entegrasyonun sağlanmasıdır.  Dikey Entegrasyon 

tüm süreçlerde kullanılan teknolojik altyapıda kesintisiz bir iletiĢim ve akıĢ sağlamak anlamına 

gelmektedir. Yatay Entegrasyon ise, üretim ve planlama sürecindeki her bir adımın kendi arasında, 

ayrıca farklı iĢletmelerin üretim ve planlama süreçlerindeki adımlar arasında kesintisiz bir akıĢ 

sağlamak anlamına gelmektedir. Bu entegrasyon; ham madde tedarikinden tasarıma, üretime, 

pazarlamaya, sevkiyata kadar her noktayı kapsamaktadır.  

 Nesnelerin Interneti (Endüstriyel Ġnternet): Önceleri internet, insanları tüm dünyaya ve 

birbirine bağlayan bir ortam sunmaktaydı. Bugün ise Nesnelerin Ġnterneti‘nden, yani cihazların 

baĢka cihazlarla iletiĢim kurarak hayatı kolaylaĢtırmasından söz edilmektedir. Makinelerin, 

ürünlerin ve sistemlerin gerçek zamanlı olarak birbirlerine ve fonksiyonel olarak internete 

bağlanması Ģeklinde özetlenebilecek bu sistem, günlük yaĢantıyı kolaylaĢtırmak açısından büyük 

önem taĢımaktadır. 

 Öğrenen Robotlar ve Otomasyon:  ―Otomasyon‖ dediğimiz zaman akla ilk gelen 

sözcüklerden biri de robotlar ya da robotik teknolojiler. Objektif analiz kapasiteleri sayesinde insan 

kaynaklı hataları en aza indirmeleri beklenen robotlar, halen üretimde yaygın Ģekilde kullanılıyor. 

Robotların insanlarla güvenli bir Ģekilde çalıĢması ve insan hareketlerinden yeni komutlar 

öğrenmesidir. Robotlar dediğimizde sadece mekanik olarak ―robotlardan‖ değil, robotik 

yazılımlarla yapılacak süreç otomasyonları ile ―Sanal ĠĢgücü‖ oluĢturulmasından da 

bahsedilmektedir. 

 Büyük Veri ve Veri Analizleri: Günümüzde internete bağlı cihazlardan toplanan veri 

boyutunun büyüklüğü belirtilmektedir. Böylesine büyük miktarda verinin güvenli sistemler 

üzerinde tutulup analiz edilerek anlamlı bilgilere dönüĢtürülmesi sayesinde, özellikle iĢletmeler 

değerli bilgiler edinmeye baĢlamaktadır.  

 Bulut BiliĢim: Bilgi teknolojilerindeki geliĢmelerle birlikte artan veri hacimleri, beraberinde 

farklı BT mimarilerini, sanallaĢtırma ve SaaS (Software as a Service) gibi çözümleri de 

getirmektedir. Ġnternet kullanımındaki artıĢın da etkisiyle mevcut donanım sistemleri ve 

yazılımların bu yükü kaldırması zorlaĢmaktadır. Bu ihtiyaçla birlikte, Bulut BiliĢim kavramı ortaya 

çıkmıĢtır. Bulut BiliĢim sayesinde kullanıcılar, geniĢ kapsamlı verilerin sanal depolama 

sistemleriyle yönetilmesi sağlanmaktadır.  

 ArtırılmıĢ Geçeklik: ArtırılmıĢ gerçeklik (augmented reality) gerçek dünyadaki çevrenin ve 

içindekilerin bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleĢtirilerek 

meydana getirilen canlı, doğrudan veya dolaylı fiziksel görünümüdür. Sanal gerçeklik 

teknolojisinde gördüğünüz ortam tamamen tasarlanmıĢ olup gerçek objeler içermemektedir. 

ArtırılmıĢ gerçeklikte ise gerçek dünyanın üzerine sanal geliĢtirmeler yapılmaktadır. Bu teknolojiler 

günümüzde sadece oyun ve eğlence sektöründe değil, askeri uygulamalardan sağlık sektörüne; 

eğitimden turizme, mimariye ya da satıĢ-pazarlamaya kadar pek çok farklı alanda uygulanabiliyor.  

 Siber Güvenlik: Büyük veri analizleri ve bulut teknolojilerinin yaygınlaĢması ile veri 

güvenliği ihtiyacı artmaktadır. Üretimdeki her noktanın birbiriyle güvenli Ģekilde iletiĢim 

kurabilmesi, farklı tesislerin etkileĢime girebilmesi, üretimde optimizasyonun temel anahtarlarından 

birini oluĢturmaktadır. Bu süreçlerin temeli de bilgi ve veri aktarımına dayanmakta ve aktarılan 

verilerin güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Diğer bir deyiĢle, Endüstri 4.0 hem Siber 

Güvenlik ortamları sağlama hem de Siber Güvenlikten yararlanma anlamında çok önemli bir 

noktada bulunmaktadır. 

 Katmanlı Üretim (3D Yazıcılar): KarmaĢık tasarımlara sahip özel ürünlerin katmanlar 

halinde yüksek hassasiyet ile üretilmesidir. Bu teknolojinin endüstriyel boyutta kullanılmasına ise 

―Katmanlı Üretim‖ adı verilmektedir. Süreci özetlemek gerekirse, bilgisayar, 3D model yazılımı 
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(CAD), makine ekipmanları ve katmanlı materyal kullanılarak önce tasarım yapılmakta sonra 3D 

yazıcı ile tabandan tavana kadar üretim gerçekleĢtirilmektedir.  

 Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler: evreyi algılayan, değiĢikliklere uyum sağlayan ve karar 

alan makine bazlı sistemlerdir.  

 Sensörler: Veri setlerinin anlık olarak toplanarak diğer sistemlere iletilmesidir. 

ĠĢletmeler üretim ve yönetim politikalarını 4. sanayi devrimi doğrultusunda güncellemelidir ki, 

yüksek gelirli ekonomiler grubuna dâhil olabilsin ve bu geliĢmelerin dıĢında kalmasınlar. Yani 

iĢletmeler teknolojiyi kullanma alanındaki baĢarısının üçte birini üretmek anlamında kullanabilirse 

çok önemli bir yol kat edebilecektir. Aksi takdirde kaçınılmaz bir son olan, rekabet gücünü 

kaybetme ve küresel ekonominin gerisinde kalarak vasatlıktan çıkamama ile karĢı karĢıya 

kalabilecektir.  Çünkü Sanayi 4.0‘a uyum sağlayamayan iĢletmeler zamana yenik düĢüp 

kaybedecektirler (Davutoğlu, Akgül ve Yıldız, 2017: 547).  

Endüstri 4.0‘ın baĢarıya ulaĢması için bazı koĢulların gerçekleĢmesi gerekmektedir. Bunlar; Sanayi 

4.0‘da kalıcı liderlik elde etmek için araĢtırma, teknoloji ve eğitim giriĢimlerinin geliĢtirilmesine 

öncelik verilmelidir. Sistem optimizasyonunda metodolojiler geliĢtirilmelidir. Teknolojiyi kullanan 

yeni iĢ modelleri geliĢtirilmelidir. (MÜSĠAD, 2017). 

Türkiye'deki teknoloji kullanan Ģirketlerin dijital dönüĢüm yetkinlik seviyelerinin ölçülmesi, 

teknoloji tedarikçisi Ģirketlerin yetkinlik alanlarının belirlenmesi, eksiklerinin saptanması ve 

odaklanılması gereken noktaların belirlenmesi amacıyla 108 teknoloji kullanıcısı ve 110 teknoloji 

tedarikçisini kapsayan Ģirketler ile bir araĢtırma gerçekleĢtirmiĢtir. TÜSĠAD tarafından 

gerçekleĢtirilen araĢtırmanın sonucunda; Ģirketlerin büyük çoğunluğu sanayide dijital dönüĢüm 

konusunda bilgi ve ilgi seviyelerinin yüksek olduğunu belirtirken, dönüĢüme hazır olduğunu 

düĢünen Ģirketlerin oranı nispeten daha düĢük olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca, Türkiye'de 

sanayi Ģirketlerinin dijital dönüĢüm uygulama alanlarında henüz pilot projeleri gerçekleĢtirme 

aĢamasında olduğu; Ģirketlerin özellikle strateji ve yol haritası ile yönetiĢim yetkinliklerinin düĢük 

olduğu görülmektedir. Büyük ölçekteki Ģirketlerin sanayide dijital dönüĢüm yetkinlik seviyeleri 

küçük ölçekli Ģirketlere nazaran daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. ġirketler, dijital dönüĢümün 

önündeki en büyük engellerin yatırım maliyetlerinin yüksekliği ve yatırımın geri dönüĢ belirsizliği 

olduğunu belirtmektedir (TÜSĠAD, 2017).  

Accenture isimli danıĢmanlık Ģirketi tarafından, Ģirketlerin dijital kabiliyetlerini dijital strateji, 

dijital hizmetler ve dijital operasyonel yetkinlikler olmak üzere üç boyutta ve 10 kriteri baz alarak 

ölçülen, birçok ülkede uygulanmaya baĢlayan ―Accenture DijitalleĢme Endeksi‖ kapsamında 

Türkiye‘deki farklı sektörlerden 104 Ģirket ile yapılan araĢtırmaya göre, Türkiye‘nin ortalama 

dijitalleĢme endeksi puanının yüzde 60 olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu 10 kriter, Ģirketlerin dijitalleĢme 

performanslarını, 91 göstergeye göre bir araya getirerek incelemektedir. Bu endekse göre finansal 

hizmetler sektörü dijitalleĢme performansı açısından Türkiye‘de lider konumda yer almaktadır. 

Motorlu kara taĢıtlarının imalatı, hizmet faaliyetleri ve perakende ticaret sektörleri de en yüksek 

performansı gösteren sektörler arasında bulunmaktadır (AB Bakanlığı, 2018). Hizmet faaliyetleri 

arasında yer alan turizm sektöründe de dijitalleĢmeye gidilerek sektörün Sanayi 4.0‘a uygun hale 

getirilmesi rekabet avantajı sağlayabilecektir.  

Endüstri 4.0‘ı oluĢturan biliĢim altyapısı akıllı üretimi gerçekleĢtirmekte, akıllı üretimle yeni iĢ 

modelleri ortaya çıkmakta ve neticede günlük hayattan çalıĢma hayatına, ürünlerin yapısından 

tedarik ve satıĢına uzanan süreçlerde köklü değiĢimler beklenmektedir (Özsoylu, 2017: 60).  

Sanayi 4.0‘a doğru yolculuk evrimsel bir süreç olacaktır. Bu süreçte iĢletmeler mevcut temel 

teknoloji ve deneyimlerini bu evrimsel sürecin içeriğine uygun olacak Ģekilde spesifik 

gereksinimlerine göre uyarlamalı, yeni araçlar, yöntemler, teknikler, modeller için yeni çözümler 

oluĢturarak bu yeniliğe uygun yaratıcı pazarlar bulmalıdırlar (Davutoğlu, 2017: 159).  
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Endüsti 4.0 sadece iĢ hayatı değil toplumsal yaĢamı da etkileyebilecektir. ÇalıĢma süresi, sağlık, 

demografik özellikler ile özel yaĢamı etkilemektedir ve bu etkiler artarak devam edecektir. Sanayi 

4.0‘ın geliĢmiĢ ülkeler açısından, üretimin düĢük ücretli ülkelere taĢınması eğiliminin tersine 

çevrilmesi ve daha fazla yerli üretim yerinin açılması gibi pek çok avantaj getirmesi 

beklenmektedir. Bu durum sadece yer değiĢikliği değil, firmalar açısından stratejik kararlarının 

değiĢikliği anlamına da gelmektedir (MÜSĠAD, 2017). 

Tunçel, Candan ve Satır (2017) tarafından mobilya endüsrtisinde Endüstri 4.0‘ın istihdama etkileri 

ele alınmıĢtır. Üretimin birbiriyle bağlantılı makinelerle ve ara iĢlemlerin robotik ekipmanlarla 

yapılacağı akıllı fabrika düzeninde, mobilya sektörünün en büyük korkusunun istihdam oranında 

yaĢanacak azalma olacağı belirtilmiĢtir. Ancak bu korkunun çok yerinde bir korku olmadığı, çünkü 

bu teknolojinin yaygınlaĢacağı fikri üzerine yapılan araĢtırmalar, istihdamın azalmasının söz konusu 

olmadığını, aksine arttığını ortaya koyduğunu belirtmektedirler. ÇalıĢanların kalifiye olması 

noktasında, mobilya sektörü ile ilgili eğitim ve öğretim kurumlarının tamamı Endüstri 4.0‘ı, kendi 

programlarının, çalıĢmalarının ve müfredatının merkezine koyarak yürütmek zorunda olacakları 

belirtilmektedir. Böylece eğitim kurumları ve sektörün iĢ birliği ile Endüstri 4.0 anlayıĢından 

maksimum verim alınarak rekabet edilen ülkeleri yakalama hatta geçme fırsatı elde edilecekleri 

vurgulanmaktadır.  

Endüstri 4.0‘ın istihdam üzerindeki etkileri konusunda iktisatçılar arasında görüĢ ayrılıkları olsa da 

The Boston Consulting Group‘un analizine göre Almanya‘da Ģirketlerin ileri teknolojilere, 

tüketicilerinse özelleĢtirilmiĢ ürünlere olan ilgisinin artmasıyla talepte görülecek artıĢa bağlı olarak 

istihdamda yüzde 6‘lık bir artıĢ öngörülmektedir (Öztürk, 2017: 57). 

Endüstri 4.0 kapsamındaki teknolojik geliĢmelerin turizm aracılarının ve iĢletmelerinin kârlılığı 

üzerinde önemli etkileri olacaktır. Ġnternetin geliĢimi ile beraber web teknolojilerinde ve mobil 

uygulamalarda yaĢanan etkilerden çok daha fazlasının turizm sektöründe dönüĢtürücü etkileri 

olacaktır. Özellikle maliyet ve gelir baĢlıklarından hareketle turizm iĢletmeleri bu geliĢmelere 

kayıtsız kalamayacaktır (Mil ve Dirican, 2018: 5).  

4. Akıllı (Smart) Turizm  

KüreselleĢme, belirsizlik, rekabet, iĢgücünün değiĢen demografik yapısı, değiĢen müĢteri talepleri 

ve değiĢen teknoloji gibi olgular iĢletmeleri her alanda daha etkin ve verimli olmaya sevk etmiĢtir. 

DeğiĢen bu çevre koĢulları altında iĢletmeler, her alanda daha yenilikçi ürünler, yöntem ve 

stratejiler geliĢtirmek zorunda kalmıĢlardır (YeĢil, Çınar ve Uzun, 2010: 81). KüreselleĢme ile 

kentlerde nüfusun artması sonucunda kaynakların daha verimli kullanımı söz konusu olmaktadır. 

Bu kentlerin sürdürülebilirliği ve kentin kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak amacıyla 

bilgi ve iletiĢim teknolojilerinden faydalanarak akıllı uygulamaların kullanımı yaygınlaĢmaktadır.  

Akıllı Ģehir terimi, kentin kullandığı yenilikçi sistemler ve süreçler ile bunların nasıl karĢılandığı ile 

ilgilidir. Bunun temelinde de teknolojik çözümler ve iĢbirlikçi süreçlerle gerçekleĢtirilen yenilikler 

ve değiĢimi yönetmek yer almaktadır. Burada sadece bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanımı 

yetmemekte, en son teknolojik sistemlerin yenilikçi kullanımı gerekmektedir (Khan, Woo, Nam  & 

Chathoth, 2017, 2).  

Akıllı turizm ve ortaya çıkıĢı akıllı Ģehir konseptiyle doğrudan ilgilidir. Ancak aralarındaki temel 

farklılık akıllı Ģehirlerin sakinlerine hizmet etmesi, akıllı turizmin ise ziyaretçilere ve turistlere 

hizmet etmesidir. Ancak ikisinde de turistler ve sakinlere hizmet sunarken ay altyapı ve tesisler 

kullanılmaktadır (Khan, Woo, Nam  & Chathoth, 2017). Akıllı Ģehirde var olan bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinin turizmde kullanılmasıyla Ģehir akıllı turizm destinasyonu haline dönüĢebilmektedir 

(YüzbaĢıoğlu, Çelik, Topsakal ve Bahar, 2018: 701). 

Akıllı Ģehirlerin, akıllı turizmi geliĢmek amacıyla bilgi teknolojilerini ve yenilikleri kullanması 

sonucunda akıllı turizm merkezine dönüĢebilmektedir. BaĢka bir deyiĢle, akıllı turizm 
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destinasyonları, destinasyon ve organizasyonların yararına turistlerin deneyim ve zevklerine yönelik 

teknolojik araçları, yenilikleri ve teknikleri kullanan Ģehirler ya da yerler olarak tanımlanmaktadır 

(Jasrotia & Gangotia, 2018: 53).  

Turizm pazarında kalıcı olabilmenin artık bir dinamosu haline gelen yeni uygulamaların müĢteri 

zihninde bir değer oluĢturması ve müĢterileri farklı hissettirmesi, iĢletmelerin prestij noktasında 

diğerlerine göre rekabet üstünlüğü kazanmasına yardımcı olmaktadır. GeliĢmiĢ ülkelerin 

ekonomilerinde hizmet sektörünün büyük etkiye sahip olduğu görülmektedir (McKee, 2008). Bu 

nedenle teknolojinin geliĢiminden etkilenerek akıllı destinasyon ve akıllı turizm kavramı ile 

turizmde de yenilikler yaratılmaya çalıĢılmaktadır.  

Daha kapsamlı yaklaĢımlara dayalı yeni stratejileri geliĢtirmek ve kaynakları uygun hale getirmek 

için teknolojiyi kullanan modern destinasyon yönetimi sonucunda akıllı destinasyon kavramı 

oluĢmaktadır. Böyle bir yaklaĢım destinasyon yöneticilerinin yeni tüketim deneyimleri keĢfetmesi 

ve oluĢturmasına fırsat sağlamaktadır (Racherla, Hu & Hyun, 2008). 

Turistler açısından, akıllı destinasyon; yoğun bir teknoloji kullanılarak hem yerel turistik hizmetler 

hem de elveriĢli ürünleri sunan ve kiĢiselleĢtirerek deneyimlerini artıran destinasyonlar olarak 

tanımlanır. Yönetsel açıdan, akıllı bir destinasyon; yerel kurumlar ve turizm Ģirketlerini, bilgi ve 

iletiĢim teknoloji altyapısı aracılığıyla bir araya getirilmiĢ, yönetilen ve süreç iĢletilen üretilen 

bilgiye dayalı karar almaları ve harekete geçmek için destinasyonun yönetsel organizasyonunu 

güçlendirebilir (Lamsfus, Martín, Alzua-Sorzabal & Torres-Manzanera, 2015). 

Herhangi bir akıllı turizm destinasyonunun en önemli öncelikleri bir talep tarafı veya arz tarafı 

perspektifi benimsemek suretiyle analiz edilebilir. Bu, turistin seyahat deneyimini arttırmak, yerel 

paydaĢlar arasında bilgi toplamak ve dağıtmak için akıllı platformlar sağlamak anlamına 

gelmektedir (Nam &  Pardo, 2011).  

Türkiye‘de turizm alanındaki rekabet koĢullarının ulusal ve uluslararası düzeyde değiĢimi turizm 

iĢletmecilerini yeni arayıĢlara itmektedir. Bu bağlamda turizm iĢletmeleri akıllı turizmin sunduğu 

hizmetleri kendi konseptlerine katmayı düĢünmeye baĢlamıĢlardır. Diğer turizm destinasyonlarında 

uygulanan ileri teknolojilerle pazar payını artıran ülkeler ile rekabet için aynı hizmetlerin hatta daha 

ileri hizmetlerin sunulması kaçınılmazdır (ÖzaltaĢ Serçek, Kaya ve Serçek, 2017: 1117).  

Turizmde yapılandırılmıĢ, yarı yapılandırılmıĢ ve yapılandırılmamıĢ olarak üç farklı türde veri açığa 

çıkmaktadır. Yiyecek-içecek hizmetleri bilgi sistemi, müĢteri bilgilendirme ve sipariĢ yönetimi 

sistemi, muhasebe ve stok yönetim sistemi, geçiĢ kontrol sistemi gibi otel yönetim ve rezervasyon 

sistemleri gibi kurumsal sistemlerden edinilen yapılandırılmıĢ veriler ile; web siteleri, sosyal 

medya, mobil telefon uygulamaları, konum bilgisi ve bloglardan edinilen yarı yapılandırılmıĢ-

yapılandırılmamıĢ veriler, müĢteri ihtiyaçlarını planlama, faaliyetlerin optimizasyonu ve 

sürdürülebilir rekabet stratejilerinin geliĢtirilebilmesi açısından büyük avantaj sağlamaktadır (Esen 

ve Türkay, 2017: 107). Elde edilen bu büyük veri, akıllı Ģehir uygulamaları tarafından kararları 

iyileĢtirmek, sorunları önceden tahmin etmek ve proaktif olarak ele almak için kullanılabilir. Bu 

veriler aynı zamanda turizm amaçlı olarak destinasyonlara önemli bilgiler sunmaktadır. Akıllı 

Ģehirler bu verileri turizm amaçlı kullanarak akıllı turizm gerçekleĢtirebilmektedir (YüzbaĢıoğlu, 

Çelik, Topsakal ve Bahar, 2018: 701).  

Konaklayan turistlerin kullandıkları akıllı bileklikler, RFID (radyo frekans tanımlama) 

teknolojisinin en temel örneklerindendir. Söz konusu teknoloji, kiĢinin hizmetlere eriĢimi için (kapı 

kilit, oda içi sıcaklığı ve ıĢıklandırma hizmetleri, interaktif TV, yiyecek-içecek ve diğer oda 

servisleri) pratik kolaylıklar sağlayacağı gibi, müĢterinin hangi saatler arasında odasını kullandığı, 

hangi hizmetlerden faydalandığı ve otelin hangi tesislerinde vakit geçirdiği gibi bilgilerin 

raporlanarak, tesisin hizmet planlamasına yardımcı olmaktadır (Esen ve Türkay, 2017: 103).  
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Akıllı telefon mobil uygulamalar tüm alanlarda olduğu gibi turizm seyahat pazarının da yapısını 

değiĢtirmiĢtir. Seyahatleri özgürce planlama ve gerçekleĢtirme imkanı sağlayan mobil seyahat 

uygulamalarının sayısı hızla artmaktadır. Bilgi aramak ve sunmanın yeni yöntemi olan mobil 

seyahat uygulamaları bilgi hizmetleri sağlayarak kiĢiselleĢtirilmiĢ bir mobil portal sağlamaktadır. 

Turistler bu bilgiler sayesinde geziler planlayabilir ve kararlar verebilir. Akıllı telefonların bilgi 

hizmetleri, seyahat sürecinde turistlerin restoran, Ģehirdeki etkinlikler, ulaĢım bilgileri, tuvalet ve 

eğlence mekanlarını bulmasına yardımcı olmaktadır (Topsakal, YüzbaĢıoğlu ve Çelik, 2017: 214).  

Turistlerin giriĢ- çıkıĢ iĢlemlerini kendilerinin yapmalarını sağlamada, ödemelerini kendileri 

yapmalarında, odalarını kendi istekleri doğrultusunda düzenleyebilecekleri fırsatlar sunmada, 

bagajlarını taĢımada, yedikleri yiyecekten içtikleri içeceklere kadar iĢletmelerde bir profil 

oluĢturularak misafirlerin istekleri doğrultusunda teknolojik alt yapı kullanılarak akıllı turizm 

uygulamalarından yararlanılabilir (ÖzaltaĢ Serçek, Kaya ve Serçek, 2017: 1118). Ayrıca Endüstri 

4.0 teknolojilerinden olan öğrenen robotlar ve otomasyonlar geliĢtirilerek insan faktöründen 

bağımsız olarak iĢlemler gerçekleĢtirilebilir. Hava alanlarında online check in, biniĢ kartı alma gibi 

uygulamalar buna örnek olarak gösterilebilir.  

Günümüzde sıkça kullanılmaya baĢlanan bir son teknoloji ise Bluetooth tabanlı etkileĢim teknoloji 

olan Beacon teknolojisidir. Beacon belli noktalara yerleĢtirilerek Bluetooth radyo dalgaları 

yaymaktadır. Bu dalgalar sayesinde alana giren ziyaretçilere tercihleri doğrultusunda çevredeki 

iĢletmelerden kiĢisel indirimler iletilebilmektedir. Bu bildirimleri almak için örneğin, akıllı telefona 

akıllı turist rehberi gibi bir uygulamanın indirilmesi ve tercihlerin girilmesi gerekmektedir 

(YüzbaĢıoğlu, Çelik, Topsakal ve Bahar, 2018: 703). 

Turizm alanında kullanılan bir diğer uygulama ise arttırılmıĢ gerçeklik uygulamalarıdır. Her ne 

kadar kullanımı çok fazla yaygın olmasa da bu uygulamalar özellikle destinasyon tanıtımı ve 

pazarlaması açısından kullanılmaktadır. Burada amaç destinasyonun gerçek görüntülerinden kısa 

kesitler sunarak tüketicilerde merak uyandırmak ve destinasyona yönlendirmektir. Turistik 

destinasyonun tanıtımı için belirli Ģifreler verilerek, yönlendirmelerden oluĢan ve destinasyonun 

önemli turistik alanlarında geçen oyunlar tasarlanabilir. Böylece hem oyun hem de turistik alan ile 

ilgili bilgiler içeren eğlenceli bir uygulama ile tüketiciler destinasyona yönlendirilerek orada da 

oyunun aktif ve gerçek olanı yaĢatılabilir.    

Endüstri 4.0 rehbersiz tur kapsamında hazırlanacak videolar ile veya canlı video bağlantısıyla 

online rehberlik hizmeti destinasyonunda verilebilir. Bu sayede rehber ile turistin aynı mekanda 

olma zorunluluğu da aĢılmıĢ olmaktadır. Zaman ve mekandan bağımsız ziyaretçilere istediği dilde 

interaktif rehberlik hizmeti geliĢtirilen uygulama ile sunulabilir (YüzbaĢıoğlu, Çelik, Topsakal ve 

Bahar, 2018: 704). 

SONUÇ 

Akıllı telefonların yaygın bir Ģekilde kullanılması ve Endüstri 4.0 ile beraber ziyaretçilere turizm 

deneyimlerini arttırmaları için akıllı uygulamalar geliĢtirilmesine yol açmıĢtır. Destinasyon yönetim 

örgütleri ziyaretçilerin kullanımı için geliĢtirdikleri akıllı turizm uygulamaları ile hem turizm 

pazarında rekabet avantajı elde etmek hem ziyaretçi deneyimini arttırmak hem de yerel turizm 

paydaĢlarının ekonomik düzeyini arttırmayı amaçlamaktadır (YüzbaĢıoğlu, Çelik, Topsakal ve 

Bahar, 2018: 707). 

Günümüzde birçok iĢletme, artan internet deneyiminin sonucu olarak, coğrafi kısıt olmaksızın 

değiĢen talep koĢullarına göre ticari faaliyetlerini çevrimiçi sistemler aracılığıyla düzenlemekte ve 

websitesi üzerinden ürün ve hizmet satıĢı gerçekleĢtirmektedir. Önceleri yüz yüze görüĢmeler ve 

anket çalıĢmaları ile gerçekleĢtirilen piyasa araĢtırmaları, günümüzde bir çok iĢletme tarafından 

websiteleri ve sosyal medya aracılığı ile yürütülmektedir. Bu durum, iĢletmelerin ürün ve hizmet 

geliĢtirmesi ve sunumunda kolaylık sağlamıĢ olup; imaj çalıĢmaları ve algı ölçümlerinin müĢteriler 
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tarafından oluĢturulan verilerin incelenerek gerçekleĢtirilmesini mümkün kılmaktadır (Esen ve 

Türkay, 2017: 96). 

Sanal ve arttırılmıĢ gerçeklik, çok boyutlu yazıcılar ile minyatür tema parkları ve hologram 

uygulamaları ile gelir düzeyi düĢük olan turistlerin ziyaret sayıları etkilenerek ve baĢta turizm 

gelirleri olmak üzere yurtdıĢı turizm harcamalarında önemli bir etki oluĢturması beklenmektedir. 

Robot ve yüksek otomasyon teknolojilerine yatırım yapması beklenen turizm iĢletmelerinin 

öncelikle sermaye ve finansal gücü yüksek otel zincirleri, tur operatörleri ve kurvaziyer gemileri ile 

müzeler ve tema parklarının, yakın gelecekte ise uzay turizmi yapan Ģirketlerin olması olası 

görünmektedir. Robotlar gibi öğrenen makineler ve yüksek otomasyon ile turizm kapsamlı turistik 

iĢletme finansal planlamaları ve rezervasyon yönetimi, gümrük ve pasaport iĢlemleri (sahtecilik de 

dâhil) çok kolaylaĢacak ve iĢletme, bölge ve ülke bazında turizm gelirlerinin projeksiyonu ve 

gerçekleĢmesi rahatlıkla izlenebilecektir (Mil ve Dirican, 2018: 5-7).   

Turistik destinasyonlardaki tarihi ve kültürel değerlerin korunması, tarihsel zenginliğin dünyada 

daha iyi bir biçimde tanıtılarak dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan ülkemize 

teknolojinin de yardımıyla daha çok turist çekilmesi sağlanabilir. Yenilik ve inovasyon 

uygulamaları; tarihi olayların ve yerlerin canlandırılması yoluyla yerli ve yabancı turistlerin bilgi ve 

deneyim kazanması bağlamında önem taĢımaktadır (ÖzaltaĢ Serçek, Kaya ve Serçek, 2017: 1118). 

Turizm alanında, konukların rezervasyon iĢlemlerin yapılması, giriĢ çıkıĢ iĢlemlerinin yapılması, 

harcamalarının kontrolü, ödemelerinin gerçekleĢmesi, turistlerin gezilerinin planlanması, arttırılmıĢ 

gerçeklik uygulamaları ile destinasyon deneyimini yaĢaması gibi uygulamalar akıllı turizm 

kapsamında ele alınmaktadır. Burada amaç sadece teknolojiden yararlanmak değil destinasyonların 

sürdürülebilirliğini sağlamak ve kentlerin taĢıma kapasitesini belirleyerek daha duyarlı kullanım 

sunmak olmalıdır. Bu kapsamda da özellikle kentlerin öncelikle akıllı Ģehir olma yolunda ilerlemesi 

gerekmektedir. Akıllı Ģehir olduktan sonra akıllı turizm destinasyonu olmak daha kolay olacaktır.  
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ÖZET 

Günümüz iĢletmeleri için, rekabetin çok Ģiddetli yaĢandığı piyasalarda var olabilmek, sürekli 

değiĢen rekabet koĢullarına uyum sağlamakla mümkündür. Hızla değiĢen yüksek rekabet 

koĢullarına uyum sağlayabilmek ve rekabet edebilmek için ise performansın ölçülmesi ve 

yönetilmesi önemli bir gerekliliktir. Fransa‘da iĢletmeler, performans ölçüm aracı olarak Kontrol 

Paneli yöntemini yaklaĢık 80 yıldan fazla bir süredir kullanmaktadırlar. BaĢka bir ifade ile Kontrol 

Paneli yöntemi, 1930‘larda Fransa‘da geliĢtirilmiĢ bir yöntemdir. Literatürde orijinal ismi ―Tableau 

de Board‘dır.  Ancak  ―Dashboard‖ olarak isimlendirildiği de görülmektedir.  Türkçe literatürde ise; 

kumanda paneli, kontrol paneli,  Fransız kumanda paneli Ģeklinde isimlendirildiği görülmektedir. 

Ġlk olarak, süreç mühendisleri tarafından üretim süreçlerini geliĢtirmek amacıyla geliĢtirilmiĢtir. 

Kumanda paneli, iĢletmenin üst yönetimine;  iĢletmenin çevresel Ģartlarını da içeren ve iĢletmenin 

faaliyetlerinin bu çevresel Ģartlara hızlı bir Ģekilde uyum sağlaması amacıyla gerekli performans 

bilgilerini üreten ve sunan bir araçtır.  ĠĢletme faaliyetlerine küresel ve hızlı bir bakıĢ açısı sağlayan 

ve firmanın üst yönetiminin kullanımına sunulan bir araçtır. Fransa‘da, büyük ve orta ölçekli 

firmalar tarafından yaygınlıkla kullanılmaktadır. Son yıllarda çok popüler hale gelen dengeli 

performans ölçüm sistemi ( Balanced Scorecard),  Fransa‘da çok fazla ilgi görmemekte, bunun 

nedeni de Fransız kumanda panelinden duyulan memnuniyete bağlanmaktadır. Kumanda paneli 

sadece finansal ölçütler ile kısıtlı olmayıp finansal olmayan ölçütlere de yer verilmektedir. Finansal 

ve finansal olmayanın nitelikteki ölçütleri birleĢtiren çok boyutlu performans ölçüm ve yönetim 

sistemlerinin ilki olmaktadır.   Anahtar baĢarı faktörleri ve buna bağlı olarak da anahtar performans 

ölçütlerinin geliĢtirilmesi sistemin önemli noktalarından biridir. Bu çalıĢmada, Fransız kontrol 

panelinin iĢleyiĢ esasları ortaya konularak baĢarı faktörleri açısından bir değerlendirme yapılması 

amaçlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Performans Ölçümü, Kontrol Paneli, Fransız Kumanda Paneli 

GĠRĠġ 

ĠĢletme faaliyetleri geliĢtirilmek istenildiğinde, mevcut durumun bir ölçümü ve ulaĢılmak istenen 

hedefin belirlenmesi gerekir. BaĢka bir ifade ile faaliyetleri geliĢtirebilmek için ölçülebilmeleri 

gerekir. Faaliyetler ölçülebildikleri oranda geliĢtirilebilirler ve yönetilebilirler. Peter Drucker 

tarafından performans ölçümü üzerine ortaya konulmuĢ olan temel felsefe ―ölçemiyorsanız 

geliĢtiremezsiniz‖ Ģeklindedir. Ölçülemeyen bir faaliyetin geliĢtirilebilmesi, ya da yönetilebilmesi 

çok ta mümkün değildir.  Hedeflere ulaĢılabilmesi ölçüm ile mümkündür.  

Performans ölçümü; bir bireyin, grubun, organizasyonun, sistemin veya bileĢenin performansıyla 

ilgili bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve/veya raporlanması sürecidir. Örgütlerin rekabet gücü, 

diğer unsurların yanı sıra performanslarına da bağlıdır. Bunun için, iĢletmelerin bir performans 

ölçüm ve değerlendirme sistemine sahip olması hayati önem taĢır. Bir dizi performans göstergesi 

yoluyla performans ölçüm sistemleri, hedeflerin belirlenmesi ve performanslarının 

değerlendirilmesi açısından iĢletmelere güvenilir bilgi sağlarlar (Felizardo ve diğ. 2017:2).  BaĢka 

bir ifade ile performans ölçümü, iĢletmelerin daha önceden belirlenen hedeflerine ne ölçüde 

ulaĢıldığını belirleyen bir dizi iĢlemlerden oluĢur (Bayrakdaroğlu ve Ege, 2007: 95). Bir performans 

ölçüm sistemi günümüz rekabet ve pazar geliĢmeleri bağlamında, iĢletmelere hayatta kalmalarını 
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tehdit eden karĢı karĢıya kaldıkları tehditlere daha hızlı tepki verebilmeleri konusunda yardımcı 

olan en önemli araçlardan biridir (Gabcanova, 2012). 

Bu çalıĢmada, Fransa‘da 80 yıldan fazlaca bir süredir baĢarılı bir Ģekilde uygulanan bir performans 

sistemi olan Kontrol Paneli yaklaĢımı değerlendirilmiĢtir. 

I-PERFORMANS ÖLÇÜM VE YÖNETĠMĠNĠN GEREĞĠ 

Yönetimin kontrol iĢlevinin en önemli faaliyeti, performans ölçümü ve yönetimidir. Performans 

ölçüm sonuçları, organizasyonda faaliyetlerinin geliĢtirilmesi açısından önemli rol oynadığından 

dolayı, etkili ve verimli bir Ģekilde bilgi sağlanarak organizasyon kaynaklarının etkili bir Ģekilde 

yönetilmesi gerekir. Burada etkili bir performans ölçümü için temel iki sorudan yola çıkılır: neyi ve 

nasıl ölçeceğiz? (Felizardo ve diğ. 2017:2).  

Son yıllarda,  rekabet ortamının dinamiğinden dolayı, performans ölçümüne yönelik daha fazla bir 

ilgi ortaya çıkmıĢtır.  Performans ölçümünün ana rolü organizasyonun mevcut durumunu 

değerlendirmek ve aynı zamanda yöneticilerin daha iyi bir strateji oluĢturmasına ve uygulamaya 

koymasına yardımcı olmaktır (Ivanov ve  Avasilcăi, 2013: 397). 

Performans Yönetimi, organizasyonun etkinliğini arttırmaya yönelik stratejik ve entegre bir 

yaklaĢım olarak tanımlanabilir.  Odaklanma geçmiĢten ziyade gelecektir ve  sürekli geliĢme 

amaçlanmaktadır (Amstrong ve Baron 1998 :206, Kennedy, 2005:5). 

II-PERFORMANS ÖLÇÜM VE YÖNETĠM YÖNTEMLERĠ 

Armstrong ve Murlis (1988), yöneticilerin, bireylerin ve grupların kullandığı bir kültürel unsur 

olarak performans yönetiminin amaçlarını; iĢ süreçlerinin, kendi yetkinliklerinin, becerilerinin ve 

katkılarının   sürekli iyileĢtirilmesi olarak ifade etmektedir. 

Performans değerleme yöntemleri, klasik (geleneksel) ve çağdaĢ (modern) olarak iki temel baĢlık 

altında incelenmektedir. Bu ayrım, günümüz yönetim anlayıĢının bir sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Bazı kaynaklarda bu ayırım, geçmiĢe dayalı ve geleceğe dayalı yöntemler Ģeklinde de 

belirtilmektedir (http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/66221/34218 

/hafta_7_performans_de%C4%9Ferlendirme.pdf) 

Klasik Performans Değerleme Yöntemleri   

 KiĢilerarası karĢılaĢtırmaya dayalı yaklaĢım (basit sırlama ve ikili karĢılaĢtırma, zorunlu 

dağılım)   

 Grafik değerleme yöntemi 

 DavranıĢsal değerlendirme skalaları (davranıĢsal beklenti ve gözlem skalaları) 

 Kontrol listesi yöntemi (ağırlıklandırılmıĢ ve güçlendirilmiĢ kontrol listeleri) 

 Kritik olay tekniği 

Modern Performans Değerleme Yöntemleri  

 Amaçlara ve sonuçlara göre değerleme yöntemi 

 360 derece geri bildirim yöntemi 

 Balanced Scorecard (BSC) yaklaĢımı 

BaĢka bir çalıĢmada ise performans yönetim modelleri; Balanced Scorecard, Performans Prizması, 

Kuantum Performans Yönetim Modeli, Tableau de Bord ve ĠĢ Analitikleri olarak ele alınmaktadır ( 

Laura, 2018). Yöntemlerin farklı ele alınmasının nedeni, ilkinde daha çok çalıĢan performansı ile 
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ilgili yöntemlerin ele alınması ikincisinde ise genel performans yönetim modellerinin ele 

alınmasından dolayıdır.  

III-FRANSIZ KONTROL PANELĠ 

Kontrol paneli yöntemi, 1930‘larda Fransa‘da süreç mühendisleri tarafından üretim süreçlerini 

geliĢtirmek için geliĢtirilmiĢ bir yöntemdir. Literatürde orijinal isimi Tableau de Board veya 

Dashboard olarak da geçmektedir ve 80 yıldan fazla bir süredir kullanmaktadır (Bessire ve Baker, 

2005:650, Epstein,1998:191). Kontrol Paneli (Dashboard) terimi, bir otomobil veya taĢıtın güvenli 

bir Ģekilde çalıĢtırılması ve bakımı için gereken en önemli bilgileri sürücüye gösteren ―ön panel‖‘i 

ifade etmektedir. Genellikle, hız göstergesi, kilometre göstergesi, yakıt göstergesi gibi gösterge 

kısımlarından oluĢtuğu herkes tarafından bilinen bir aksamdır. Performans yönetimi alanında 

buradan esinlenerek kullanılmaktadır. Üst yönetim düzeyinde uygulanmak üzere neden-sonuç 

iliĢkileri üzerine üretim sürecini iyileĢtirmenin bir yolu olarak tasarlanmıĢtır (Castelo, 2016: 3).   

Bir kontrol paneli, yalnızca etkinlik hakkında genel bir bakıĢ sağlamakla kalmaz aynı zamanda 

kullanıcıların sorunların temel nedenlerini tanımlamasına ve bunlar üzerinde harekete geçmesine 

olanak tanımak için daha ayrıntılı bir bakıĢ açısı sağlayarak bir kullanıcının faaliyetlerine yönelik 

farkındalığını artırabilir (Castelo, 2016: 3).  Kontrol paneli, iĢletmenin çevresel durumlarına ve 

iĢletmenin faaliyetlerine küresel ve hızlı bir bakıĢ açısı sağlayan, büyük ve orta ölçekli firmalar 

tarafından yaygın olarak kullanılan bir raporlama aracıdır (Ege ve ġener, 2013:112).  

Kontrol panelinin 4 ana amacı vardır(Castelo, 2016: 3). 

 Performansın izlenmesine yardımcı olmak. Bu Ģekilde, kullanıcıların günlük olarak ortaya 

çıkabilecek sorunları tespit ve teĢhis etmeleri mümkündür. 

 Departman ve iĢ birimleri genelinde ölçüm ve ölçüm prosedürlerinde tutarlılığı sağlamak. 

Bu Ģekilde iliĢkili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını kolaylaĢtırmak. 

 Mevcut zamanda sunulan verileri analiz ederek planlama için kullanmak. 

 ĠletiĢimi sağlamak.  ĠletiĢim bir organizasyonun önemli değerlerinin aktarılması ve 

performans sonuçlarının iletimi anlamına gelir. 

Modern anlamda kontrol panellerinin belli sayıda önkoĢulları vardır (Castelo, 2016: 3). 

 En önemli bilgileri veya görevleri tanımlamalı, sunmalı ve anlaĢılabilir olmalıdır. 

 Doğru ölçülerin seçilmesi önemlidir. Çok az ölçü ya da çok fazla ölçü değil, ihtiyaç olduğu 

kadar ölçünün seçilmesi önemlidir. Çünkü çok az ölçüde çok fazla ölçüde kontrol panelini iĢe 

yaramaz hale getirebilir. 

 Verilere göre hareket etme yeteneği sağlanmalıdır. 

 Genel olarak, gösterge panosu bir iĢletmenin ihtiyaçları etrafında oluĢturulmalı ve 

ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Ġyi yapılandırılamamıĢ bir kontrol paneli yararlı değildir ve 

gerekliliklerini yerine getiremez. 

Kontrol paneli firmanın tüm birimlerine aynı tarzda uygulanamaz. Bunun nedeni,  her bir alt birim 

yöneticisinin farklı amaçlara sahip olmasıdır..Bu nedenle bir kontrol paneli, her bir alt düzeydeki 

birim için ayrı  ayrı  geliĢtirilmeli ve kullanılmalıdır. Öncelikle her bir alt birim için misyon ve 

amaç iĢletenin temel vizyon ve misyonuna uygun olarak tanımlanmalıdır. Bu birimlerin vizyon ve 

misyonlarının amaçlara çevrilmesini içermektedir. Böylece anahtar baĢarı unsurları ve buna bağlı 

olarak da anahtar performans ölçütleri geliĢtirilecektir. Kontrol panelinde finansal ölçütlerin yanı 

sıra finansal olmayan ölçütlere de yer verilmelidir. (Epstein, 1998:191-193, Ege ve ġener, 

2013:112).  
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ġekil 1   : ĠĢlemenin Vizyon ve Misyonuna uygun amaç ve Ölçütlerin GeliĢtirilmesi 

Kaynak: Ege ve ġener, 2013:112‘den uyarlanmıĢtır. 

Son yıllarda performans yönetim alanında önemli bir yere sahip olan Amerikan temelli Balanced 

Scorecard yaklaĢımının kökleri Fransız Kontrol Paneli (Tableau de Bord) yöntemine dayanmaktadır 

Fransız Kontrol Paneli yöntemi muhasebe ve iĢ ölçülerinin yanı sıra nitel ve nicel verileri de içine 

alan bir yaklaĢım olarak geliĢtirilmiĢtir (Peterson-Mccaskıll, 2012:1). Kontrol paneli, finansal 

olmayan faktörlerin iyileĢtirilmesinin üstün finansal performansa yol açacağı varsayımına dayanır 

(Bevan, 2018). Kontrol paneli yöntemi, 1930‘lu yıllarda ilk olarak mühendislik alanına ait bir dille 

fiziksel performans ölçümlerini baz almaktaydı. 1950‘li yıllarda ise Amerikan yönetim 

yaklaĢımlarından etkilenerek bazı değiĢikliklere uğramıĢtır.  Kontrol panelinin her bir sorumluluk 

merkezi için ayrı olarak oluĢturulması ve bu sorumluluk merkezlerinin bütçelenmesi bu 

değiĢikliklerden en önemlilerinden biridir. 1980‘li yılların sonuna gelindiğinde ise kontrol paneli, 

aynı zamanda bir raporlama aracı olarak kullanılmaya baĢlanmıĢ ve yönetim muhasebesi ve kontrol 

yöntemleri  arasında yerini almıĢtır (Bourguigno ve diğ., 2001:6-7). 

Kontrol paneli oluĢturmanın birçok yöntemi olmakla birlikte bunlardan biri OVAR (objectives-

action variables responsible persons) yöntemidir. Örneğin, kontrol paneli oluĢturma süreci, genel 

olarak firmanın hedeflerinin (Ovaral Objective) ve eylem değiĢkenlerin (Action Variable)  üst 

yönetim (N düzey) tarafından formüle edilmesi ile baĢlar. Firmanın hedefleri ve eylem değiĢkenleri 

OVA olarak kısaltılmıĢtır. Sorumluluklar (R) daha sonra N-1 düzeydeki yöneticilere indirgenir. 

Sorumlulukların alt katman yöneticilere indirgenme süreci en düĢük seviyedeki yöneticiye kadar bu 

Ģekilde devam etmektedir. Kısacası faaliyet değiĢkenleri N düzeydeki yöneticiler için, faaliyet 

planları da N-1 düzeydeki yöneticiler için tasarlanmıĢtır. Her bir sorumluluk merkezi yöneticisi, 

kendi faaliyetlerinin seçimi ve tanımı ile sorumludur  (Bourguignon ve diğ, 2001:9,  Ege ve ġener, 

2013:112) 
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ġekil 2   :  Amaçlar, Eylem DeğiĢkenler ve Eylem Planları  Arasındaki ĠliĢkiler 

Kaynak: Bourguignon ve diğ.2001:9 

 

Kontrol paneli oluĢturulurken Ģu soruların cevaplanması gerekir (Castelo, 2016: 4). 

1. Hedef kitlem olan kim? Sunduğum bilgiyi kim görecek? 

2. Gösterge panosunun kuruluĢa ne katacağı 

3. Ne tür bir gösterge paneli oluĢturuyorum? 

Bu soruların cevapları, Kontrol Paneli bağlamının tanımı için yeterlidir, bu Ģekilde kullanıcılar için 

hangi verilerin önemli olduğunu tanımlamak mümkün olacaktır. Bu veriler dikkatli bir Ģekilde 

seçilmelidir, aksi takdirde gösterge panosu atıl olacaktır (Castelo, 2016: 3). 

ġekil 3; amaçlar, eylem değiĢkenleri ve eylem planları arasındaki iliĢkiyi göstermektedir. Birim 

maliyetleri azaltma amacına yönelik olarak iĢletmede kullanılmakta olan bir makineden en verimli 

Ģekilde nasıl yararlanılabileceğine yönelik eylem planlarını ve bunun nasıl uygulanabileceğini 

göstermektedir. 
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ġekil 3:  Amaçlar , eylem değiĢkenleri ve eylem planları arasındaki iliĢkiye bir örnek (Birim 

Maliyet Azaltım amacına yönelik) 

Kaynak:  Bourguignon ve diğ. 2001:9 

 

Bir kontrol panelinde sunulan bilgilerin dikkatlice seçilmesi gerekir, her bilgi parçası yararlı veya 

anlaĢılabilir olmayabilir.  Verileri doğru bir Ģekilde seçmek ve bunu basit bir Ģekilde sunmak 

oldukça güç ve mücadele isteyen bir iĢtir. Bir kontrol panelindeki bilgiler hedef kitle tarafından 

algılanamazsa, o zaman kontrol panelini oluĢturmanın anlamı nedir? Çok yoğun ve kalabalık olarak 

sunulan bilgi, kullanıcının çok fazla bilgiye boğulmuĢ olarak hissetmesine neden olur. Kullanıcı 

iletilmek istenen mesajı anlayamaz. Temel Performans Göstergeleri (Anahtar Performans 

Göstergeleri- KPI), bir metriğin önceden belirlenmiĢ bir hedeften uzak veya yakın olup olmadığını 

ve dolayısıyla performansın ölçülüp ölçülmediğinin belirlenebildiği karĢılaĢtırmalı göstergelerdir. 

Bu göstergeler, kullanıcıları hedeflerine ulaĢmaları konusunda uyaranlar olduğu için çok önemli 

ölçütlerdir (Castelo, 2016: 3). 

SONUÇ 

Fransa‘da 1930‘lu yıllardan bu yana performans yönetiminde uygulana gelen kontrol paneli 

yaklaĢımı, Fransız iĢletmeleri tarafından uygulanmaya devam edilmektedir. Son yıllarda performans 

yönetimi alanında en önemli buluĢ olarak kabul edilen Balanced Scorecard diğer ülkelere nazaran 

Fransa‘da çok fazla kabul görmemiĢtir.  Bunun nedeni Fransız iĢletmelerinin kontrol paneli 

yönteminden duydukları memnuniyettir. Kontrol paneli yaklaĢımı da Balanced Scorecard gibi 

finansal ölçütlerle beraber finansal olmayan ölçütlerin de bir arada kullanılması gerektiği fikrine 

dayanmaktadır. Ancak aralarındaki önemli bir fark, Kontrol Panelinin, operasyonel iĢ süreç 

sistemini kontrol etme konusunda daha güçlü bir odaklanmaya sahip olmasıdır. Ayrıca, Fransa‘da 

Ģirketlerde Kontrol Paneli sistemlerinin uygulanmasına yönelik standart prosedürler açıkça formüle 
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edilmiĢtir. Fransa'da, iĢletmeler - üniversiteler,  iĢ okulları;  finansal olmayan unsurları da içeren 

performans ölçüm sistemlerinin uygulanması ile ilgili kapsamlı ve yerleĢik bir bilgi havuzuna 

sahiptirler.  
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ÖZET 

Günümüz rekabet ortamında iĢletmelerin karĢılaĢtıkları ve rekabet koĢularını belirleyen en önemli 

unsurlar; kalite, maliyet ve hızdır. ĠĢletme yöneticileri, bu sorunların üstesinden gelebilmek için 

birçok tekniğe ihtiyaç duymakta ve kullanmaktadır. Bu tekniklerden biride parametrik maliyet 

analizidir. Parametrik maliyet analizi, maliyet tahmini için matematiksel bir yaklaĢımdır. Maliyet 

tahmini, maliyetlerin kaynağı olan maliyet faktörleri ile maliyetler arasındaki iliĢkilin tahmin 

edilme süreci olarak ifade edilebilir.  Bu nedenle, öncelikle ortaya çıkan maliyetlerin ve onları 

ortaya çıkartan sebeplerin belirlenmesi ve aralarındaki iliĢkilerin ortaya konulması gereklidir. 

Herhangi bir ekonomik değerlendirme sürecinde tüm parametrelerin bilinmesi mümkün 

olmamaktadır. Bu nedenle belirsizlik konusu ekonomik değerlendirme ile ilgili karar verme 

sürecinin tüm aĢamalarını etkilemektedir.  Maliyet, belirsizliklerden en fazla etkilenen unsurların 

baĢında gelmektedir. Maliyet parametrelerindeki belirsizlikler ile uygun Ģekilde baĢa çıkabilmek 

için karar vericilerin uygun kanıtlara ihtiyaçları vardır ve belirsizliğin modellenmesinde istatistik 

biliminden yararlanılmaktadır. Çünkü belirsizlik konuları her zaman istatistiğin güncel konuları 

arasında yer almaktadır.   Parametrik maliyet analizi; ortaya çıkacak maliyeti tahmin etmek ve bir 

ürünün üretimine devam etmek ya da üretimini sonlandırmak gibi kararlar için kalite özellikleri gibi 

maliyet dıĢı parametrelerden de yararlanır. Hedef maliyetleme uygulamalarında,  değer 

mühendisliği uygulamalarında, maliyet etkinlik analizlerinde parametrik maliyet analizinden 

yararlanılmaktadır. ABD‘ savunma bakanlığında ve NASA‘da parametrik maliyet analizleri 

kullanılmakta ve bu amaçla denklemler geliĢtirilmektedir.  Bu çalıĢmada, maliyet yönetiminde 

parametrik maliyet tahmin ve analizinin nasıl kullanılabileceği açıklanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Parametrik maliyet analizi,  parametrik maliyet tahmini, maliyet yönetimi 

GĠRĠġ 

MüĢteriye sunulan değerin en önemi iki unsuru kalite ve maliyettir. Zamanında sunum da 

önemlidir. Ancak zamanında sunum kalitenin bir gereği olarak değerlendirilebilir. Kalite daha çok 

müĢteri algısı ile ilgilidir ve kaliteyi belirleyen temel unsur müĢteri istekleridir. Maliyet, bir amaca 

ulaĢmak veya bir nesneye sahip olabilmek için katlanılan fedakârlıkların parasal tutarıdır. Maliyet 

yönetimi ise, iĢletme ürünlerinin ve iĢlemlerinin geliĢtirilmesi amacıyla planlama yapılması, 

ölçümlenmesi ve geribildirim sağlanması amacıyla kullanılan teknik ve yöntemlerden oluĢmaktadır. 

Piyasalarda yaĢanan değiĢim, stratejik bir bakıĢ açısı ile maliyet planlamayı gerektirmektedir. 

Maliyetler,  farklı koĢullar altında farklı iliĢkiler sergilediklerinden dolayı tahmin edilmeleri kolay 

değildir. Bu amaçla teĢhise dayalı (diagnostik) yöntemlerden biri olan parametrik maliyet 

analizinden yararlanılabilir. TeĢhis modelleri, yöneticilerin anahtar süreçler içindeki potansiyel 

sorunları teĢhis etmelerini sağlar. Maliyet azaltımı için yüksek maliyetli faaliyetler veya süreçler 

hedeflenebilir ve değiĢim mühendisliği (reengineering)  veya süreç iyileĢtirme yoluyla maliyetler 

azaltılabilir (Favoto ve  Mills, 2007:44) 

Parametrik Maliyet Analizi (PMA), basit bir doğrusal regresyon modeline çok sayıda maliyet 

sürücüsü entegre edebilen bir maliyetlendirme sürecidir. Bir ürünün maliyetini, ürünün parça ve 

iĢçilik maliyeti gibi diğer parametreleri ile matematiksel iliĢkiler kurarak tahmin etme yöntemidir.  

Maliyet tahmin iliĢkileri (MTĠ) genellikle bir ürünün toplam maliyetinin bir ürünün performansını, 
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parça maliyetini, emeği vb. temsil eden değiĢkenler seti üzerine bir ürünün toplam maliyetinin 

regresyonu yoluyla elde edilirler  (Favoto ve Mills, 2007:45 ). 

ÇalıĢmada parametrik maliyet tahmin ve analizinin maliyet yönetimi içinde etkili olarak nasıl 

kullanılabileceği ele alınmıĢtır. 

I- MALĠYET TAHMĠNĠ VE MALĠYET YÖNETĠMĠ 

Günümüz rekabet piyasasında sadece tek bir üretim ya da yönetim tekniği uygulayarak rekabetçi 

kalmak mümkün olmamaktadır. ĠĢletmeler rakiplerine göre farklılık oluĢturacak her türlü üretim ve 

yönetim tekniğinin arayıĢı içindedirler. ĠĢletmelerin rekabet edebilmeleri yenilik yapma ve piyasaya 

cevap verebilme kabiliyet ve hızlarına bağlıdır. Rekabetçi ortamda baĢarılı olmanın en önemli 

Ģartlarından biri, iĢletmelerin müĢteri tatminini sağlamaya ve artırmaya yönelik stratejiler geliĢtirme 

yeterliliğine sahip olmasıdır. Günümüzde rekabeti Ģekillendiren en önemli unsurlardan biri, 

iĢletmelerin rakiplerine göre, müĢterilerin istediği fonksiyonelliğe sahip ürünleri uygun maliyet ve 

uygun kalite ile geliĢtirmesi, üretmesi ve sunmasıdır. 

DüĢük maliyet amacını gerçekleĢtirebilmenin en önemli yolu maliyetleri etkin bir Ģekilde 

yönetmektir. Bu bağlamda geleceğe yönelik en düĢük hata ile yapılan maliyet tahminleri, maliyetler 

üzerindeki kontrolü artırmakta ve maliyetleri yönetmede büyük yararlar sağlamaktadır (Keçe 

vd.,2016:460). Maliyet tahmini, maliyetlere neden olan maliyet belirleyicisi durumundaki faktörler 

ile maliyetler arasındaki iliĢkilin tahmin edilme süreci olarak ifade edilebilir 

(Özer,http://xa.yimg.com/kq/groups/14758937/1805016123/name 

/UNKNOWN_PARAMETER_VALUE, EriĢim , 29.112018).  

Maliyet tahminindeki temel amaç, kıt kaynakları en etkin Ģekilde kullanarak, değerlendirerek 

istenilen kalitede hizmet ya da ürünün sağlanması için gereken maliyeti belirleyebilmektir 

(Kuruoğlu ve diğ. 2011: 143). Maliyet tahmini, Ģirketlerin ürün geliĢtirme konusunda; karar verme, 

maliyet yönetimi ve bütçeleme yapmasına yardımcı olur. Maliyet tahmini, bir iĢ faaliyeti veya çıktı 

maliyetini tahmin etmek / öngörmek için kullanılan bir metodolojidir. Maliyet tahmini, maliyet 

yönetimi sürecinin baĢlangıcıdır. Ürün geliĢtirmenin ilk aĢamalarında maliyet tahminleri çok 

önemlidir.  Yeni bir ekonomik geliĢmeye bağlı olarak ortaya çıkan yeni koĢullarla ilgili yapılan bir 

maliyet tahmini,  iĢe, ürüne ya da projeye devam etme ya da etmeme kararlarını etkileyebilir. 

Maliyetle ilgili bir tahmin gerçek durumdan yüksek yapılmıĢsa, bir rakibe iĢ kaybı anlamına 

gelebilir. Tersine çok düĢük yapılmıĢsa,  Ģirketin ürünü üretemediği ve makul bir kâr 

sağlayamayacağı anlamına gelebilir (Rush ve Roy, 2000:60). 

Maliyetlerin planlanması açısından, maliyetler farklı koĢullar altında farklı davranıĢ 

sergilediklerinden, tahmin edilmeleri kolay olmayabilir. Örneğin, sıkı kontrole oranla gevĢek ya da 

hiç kontrol olmadığı durumlarda maliyetler farklı davranıĢ iliĢkileri gösterebilir 

(Özer,http://xa.yimg.com/kq/groups/14758937/1805016123/name/UNKNOWN_PARAMETER_V

ALUE, EriĢim , 29.112018).   

Maliyet yönetimi, bir grup teknik ve yöntemler bütününden oluĢur ki, iĢletmenin ürünlerinin 

ve iĢlemlerinin geliĢtirilmesi amacıyla planlama yapmak, ölçümlemek ve geribildirim sağlamak için 

kullanılır. Maliyet yönetimi kavramı, maliyet muhasebesine göre daha geniĢ kapsamlı bir 

kavramdır. Maliyet muhasebesi tarihi verilere dayanmakta ve sadece maliyetlerin raporlanmasına 

odaklanmaktadır. Oysa maliyet yönetimi; maliyetlerin planlanmasını, etkin yönetimini ve azaltımını 

öncelikli hedefler olarak görmektedir (Altınbay, 2006:142, Karcıoğlu, 2000:61-65).  

II- PARAMETRĠK MALĠYET TAHMĠNĠ VE ANALĠZĠ 

Parametrik tahmin, sistemlerin; maliyet, zamanlama ve ölçülebilir özellikleri arasındaki iliĢkilerin 

açıklanması yoluyla denklemlerin üretilmesi ve uygulanmasıdır                     (Dean,1995a:3). Bu 

denklemler gelecekteki maliyetleri öngörmek için tarihsel maliyet verilerinin ve istatistiksel 
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tekniklerin kullanılması yoluyla üretilirler. Parametrik maliyet tahmininin örtülü varsayımı, 

geçmiĢte maliyeti etkileyen aynı güçlerin gelecekte de maliyeti etkileyeceği temel varsayımıdır. 

Parametrik bir yöntem kullanmanın en büyük avantajı, tahminin genellikle hızlı bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilebilmesi ve kolayca kopyalanabilmesidir (Federal Aviation Administration. EriĢim, 

27.11.2018). 

Matematiksel bir bakıĢ açısından, parametrik maliyet analizi, sistemlerin uygun özelliklerinin uygun 

maliyet aralıkları ile eĢleĢtirildiği süreçler dizisidir. Bu eĢleĢtirmeler göz önüne alındığında, maliyet 

hesaplanabilir, maliyetin değiĢkenliği tahmin edilebilir veya verilen sistem özelliklerine göre 

maliyet tasarlanabilir (Dean,1995b, EriĢim, 27.11.2018).  

Parametrik maliyet tahmininin amaçları Ģu Ģekildedir (Beest,2010:11). 

1-  Daha güvenilir tahmin yapma, 

2-  Tahmin için gerekli zamanı kısaltma, 

3-  Verilerin daha iyi anlaĢılması, 

4-  Ön tahminlerin  hesaplanabilirliğini kolaylaĢtırmak, 

5-  Erken aĢamalarda maliyet tahmini sağlamak, 

6- Malzeme faturası gibi belgelendirmeye ihtiyaç olmadan erken aĢamalarda tahmin yapmak, 

7- Teknik ve performans değiĢiklikleriyle baĢa çıkabilmenin kolaylaĢtırılması, 

8- Riskin daha iyi anlaĢılması ve modellenmesi. 

Parametrik maliyet analizi, ölçülebilir sistem niteliklerini maliyete eĢlemek için denklemler 

kullanır. Ġstatistiksel bakıĢ açısı ile parametrik maliyet analizi, tepki yüzeyleri metedolojisinin 

(response surface methodology)  maliyet analizi alanına uygulanmasıdır (Dean,1995a:4). Tepki 

yüzeyleri metodolojisinin temeli herhangi bir fiziksel sisteme ait k sayıdaki bağımsız değiĢkene (x) 

bağlı olarak meydana gelen tepki ölçümüne dayanır                         ( Değirmencioğlu ve Yazgı,  

2006: 112). ġu Ģekilde formule edilebilir. 

Y= f(X1,X2,…….. Xk) 

Y= sistemin cevabı 

X1, X2 = bağımsız değiĢkenlerdir 

Bunu maliyet tahminine uygular ve  Y= maliyet dersek; 

Y=f(x)+e  Ģeklinde  formule edebiliriz.   

x= bağımsız değiĢken veya parametre,   e= tahmin hatasıdır 

Parametrik tahmin, bir veya daha fazla Maliyet Tahmini ĠliĢkisi (MTĠ) kullanan ve matematiksel 

iliĢkiler ve mantıkla birleĢtiren bir tekniktir. Ġstatistiksel teknikler, bir ürünün maliyetini veya 

fiyatını bir veya daha fazla bağımsız değiĢkene (ör., bir ürün, mal, hizmet veya faaliyet), yani 

maliyet faktörüne bağlayan MTĠ'leri geliĢtirmek için kullanılır. (Federal Aviation Administration. 

EriĢim, 27.11.2018). Örneğin, bir proje ile ilgili faaliyetlerin maliyetlerini hesaplarken faaliyetlerde 

kullanılan her bir kaynağın saat baĢına iĢçilik maliyeti, birim baĢına malzeme ve teçhizat maliyeti 

gibi birim oranları bilinmelidir. 

 Bir maliyet tahmini iliĢkisi (MTĠ) bir veya daha fazla bağımsız değiĢkenin bir fonksiyonu olarak 

maliyetin matematiksel ifadesidir. MTĠ‘ler, bağımlı ve bağımsız değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi 

tanımlayarak nasıl davrandığını açıklarlar. Parametrik bir tahmin metodu, baĢka bir değiĢkenin 

değerini tahmin etmek için,  bir veya daha fazla girdi değiĢkenin değerine veya parametresine 

dayandığından dolayı, bir MTĠ aslında bir tür parametrik tahminleme tekniğidir (Ispa,2008:3.2) 
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MTĠ‘lerin geliĢtirmenin altında yatan temel düĢünce (Ispa, 2008:1.21); 

 1) Bir ürün veya projenin maliyetini en iyi açıklayan bir veya daha fazla parametrenin 

tanımlanmasıdır. 

  2)  Ġstenen maliyeti temsil eden bazı tarihsel veriler bulunarak ve uygun Ģekilde 

normalleĢtirilmeleri yapılır.   

3) Verilere uygun bir ya da daha fazla matematiksel fonksiyon belirlenir ve gelecekteki projelere 

iliĢkin, benzer planlara dayalı olarak, gelecekteki maliyetleri tahmin etmek için kullanılır. 

III- PARAMETRĠK MALĠYET TAHMĠNĠ VE ANALĠZĠNĠN KULLANIM ALANLARI VE 

AVANTAJLARI 

Parametrik teknikler çok çeĢitli uygulamalar için kullanılabilir. Geçtiğimiz 40 yıl boyunca, 

hükümetler ve sanayi kuruluĢları; ön maliyet tahminleri, tasarım-maliyet analizleri, yaĢam seyri 

maliyet tahminleri, bağımsız maliyet tahminleri, risk analizleri, bütçeleme ve planlama analizleri, 

maliyet değerlendirmeleri ve teklif değerlendirmelerini destekleyecek parametrik modelleri 

kullanmaktadırlar (Ispa,2008:5.2).  

Parametrik yöntemle tahminin, diğer tahmin yöntemlerine göre birçok avantajı vardır. MTĠ, tek bir 

veri noktasından daha fazlasına dayandığından, parametrik olarak tahmin etmek, analoji ile tahmin 

etmekten daha az risklidir. Ġstatistiksel metotların uygulanmasındaki temel faydalardan biri de, 

türetilmiĢ bir MTĠ'den gelen hatayı ölçebilir ve her bir türetilmiĢ MTĠ içindeki parametrelere dayalı 

olarak maliyet duyarlılığı analizini kolayca gerçekleĢtirebilir. Parametriklerle tahmin edilmenin en 

büyük dezavantajı, böyle bir tekniğin verilerin miktarı ve kalitesi ile sınırlandırılmasıdır. Çoğu 

zaman bir analist hatalı bir Ģekilde veritabanına hatalı verileri dahil ederek yanlıĢ MTĠ'ler 

üretmektedir. Bu nedenle ve diğer çeĢitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan istatistikler yanıltıcı 

olabilir. Neyin tahmin edildiğine dair çok daha ayrıntılı bir bakıĢ açısı sağlayarak, mühendislik 

tarafından tahmin edilmesi istatistiksel analiz için gerekliliği ortadan kaldırır 

(https://www.dau.mil/acquipedia/Pages / Article Details .aspx?aid  =36157b0b-69b4-4a0c-b16d-

2e978b4c425c, EriĢim, 29.11.2018). Parametrik maliyet tahmini, % 80‘e kadar maliyet ve zaman 

döngüsünde tasarruf  sağlamaktadır (Beest,2010:14). 

SONUÇ 

Günümüz rekabetçi koĢullarında, geçmiĢin maliyetlerine odaklanarak rekabetçi pozisyonu korumak 

ya da geliĢtirmek gittikçe zorlaĢmaktadır. Bunun yerine geleceği tahmin etmeye çalıĢarak daha 

proaktif bir tutum geliĢtirmek oldukça önemlidir.   Parametrik maliyet tahmin ve analizleri bu 

noktada iĢletmelerin ihtiyacını karĢılayabilecek bir araç olarak karĢımıza çıkmaktadır. Parametrik 

maliyet tahmininde, maliyeti tahmin edilecek unsurun parametreleri belirlenmekte ve bu 

parametreler üzerinden maliyet tahminini yapılmaktadır. Örneğin, bir ürünün maliyeti, ürünün parça 

ve iĢçilik maliyeti gibi parametreler üzerinden diğer parametreleri de dikkate alınarak aralarındaki 

matematiksel iliĢkileri ortaya konularak bu matematiksel iliĢkiler temelinde tahmin edilmektedir. 

En büyük avantajı sağladığı hızdır. Daha üretimin erken aĢamalarında hızlı bir tahminle kabaca 

maliyetler değerlendirilebilmekte ve bazı kararlar buna göre alınabilmektedir.   
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Özet 

ĠĢsizlik histerisi, kısa dönemde meydana gelen Ģokların iĢsizlik oranını bozması ve uzun dönemde 

iĢsizlik oranının eski haline dönememesi durumu olarak tanımlanmaktadır. Bu çalıĢmada Yeni 

SanayileĢmiĢ Ülkelere (Newly Industrialized Countries: NIC) ait iĢsizlik oranları serilerinin 

durağanlığı Becker vd. (2006) tarafından geliĢtirilen Fourier-KPSS durağanlık testi kullanılarak 

araĢtırılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar Brezilya, Çin ve Tayland için ele alınan dönem boyunca iĢsizlik 

histerisinin geçerli olduğunu göstermektedir. Yani bu ülkeler için ekonomide meydana gelen 

Ģokların ve ekonomi politikalarının, iĢsizlik oranında kalıcı etkiler bıraktığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: ĠĢsizlik, ĠĢsizlik Histerisi, Fourier Durağanlık Testi. 

1. GiriĢ 

ĠĢgücü piyasasında, iĢgücü talebi ve iĢgücü arzında meydana gelebilecek bir dengesizlik insanı 

sosyal ve psikolojik açıdan etkileyen iĢsizlik sorununu ortaya çıkarabilmektedir. Bireyler ve 

toplumlar için önemli sosyal maliyetler yükleyen iĢsizlik, içinde bulunduğumuz yüzyılda bütün 

ekonomiler için ciddi makroekonomik bir problem olarak karĢımıza çıkmakta ve politika yapıcılar 

için iĢsizliği azaltmak büyük önem arz etmektedir. ĠĢsizlikle ilgili teorik çalıĢmalar incelendiğinde 

doğal oran hipotezi, iĢsizlik histerisi hipotezi ve yapısalcı yaklaĢım olmak üzere üç temel 

yaklaĢımdan söz edilebilmektedir. Doğal oran hipotezinde iĢsizliğe yol açan dinamiklerin etkisiyle 

doğal iĢsizlik oranında meydana gelen sapmaların geçici olduğu, uzun dönemde doğal iĢsizlik 

seviyesine tekrar dönüleceği ileri sürülmektedir. Yani iĢsizlik serisinin durağan bir süreç izlediği 

vurgulanmaktadır. ĠĢsizlik histerisi hipotezinde iĢ piyasasındaki katılıklar nedeniyle, iĢsizliğe 

yönelik Ģokların etkilerinin kalıcı olduğunu ve eski seviyesine geri dönmeyeceğini ileri sürmektedir. 

Yani iĢsizlik serisinin durağan olmayan bir süreç izlediği vurgulanmaktadır. Yapısalcı yaklaĢımda 

ise iĢsizliğe yönelik Ģokların çoğunun geçici etkiye sahip olduğu, fakat bazen önemli bir Ģokun, 

doğal iĢsizlik oranını kalıcı olarak değiĢtirebileceği ileri sürülmüĢtür. Yani iĢsizlik serisinin yapısal 

kırılmalara izin verildiği durumda durağan bir süreç izleyeceği belirtilmektedir (Meng vd., 

2017:1400). YaklaĢımların ampirik çerçevede geçerliliği birim kök testleri ile sınanmaktadır. Seri 

birim kök içermiyorsa; doğal oran hipotezi (yapısal kırılmalar dikkate alınmadığında) ve yapısalcı 

yaklaĢımın (yapısal kırılmalar dikkate alındığında) geçerliliğinden, seri birim kök içeriyorsa; histeri 

hipotezinin geçerliliğinden söz edilebilir (Romero-Avila ve Usabiaga, 2007: 457). 

2. Literatür 

Literatürde iĢsizlik histerisi hipotezinin geçerliliğine yönelik ampirik birçok çalıĢma bulunmaktadır. 

ĠĢsizlik histerisi üzerine yapılan çalıĢmalar incelendiğinde sonuçlarında çeliĢkiler görülmektedir. 

Tablo 1‘de literatürde iĢsizlik histerisi hipotezinin geçerliliğine dair yapılan bazı çalıĢmaların özeti 

verilmiĢtir. 

Tablo 1: Literatür Özeti 

Yazar(lar) Ülke (Grubu) - Dönem 
Kullanılan Ekonometrik 

Yöntem 
Sonuç 

Camarero ve 

Tamarit (2004) 

19 OECD ülkesi 

1956- 2001  
SURE birim kök testleri 

ĠĢsizlik histerisi hipotezi geçerli 

değil 

Chang vd. (2005) 
10 Avrupa ülkesi 

1961–1999  

Panel SURADF birim kök 

testi 

Belçika ve Hollanda dıĢındaki 

ülkeler için iĢsizlik histerisi hipotezi 

mailto:mehmetdag@siirt.edu.tr
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geçerli 

Christopoulos ve 

Leon-Ledesma 

(2007) 

12 AB ülkesi 

1985-1999  

ADF ve ADF-GLS, MADF, 

JLR, ADF-SUR, DF-GLS-

SUR, Choi (2002) ve CIPS 

birim kök testleri 

ĠĢsizlik histerisi hipotezi geçerli 

değil 

Yılancı (2009) 
Türkiye 

1923-2007  

Perron, Zivot-Andrews, 

Lumsdaine-Papell ile bir ve 

iki kırılmalı LM birim kök 

testleri 

ĠĢsizlik histerisi hipotezi geçerli 

Güloğlu ve Ġspir 

(2011) 

Türkiye‘de 9 sektör 

1988-2008  
PANKPSS birim kök testi 

ĠĢsizlik histerisi hipotezi geçerli 

değil 

Chang (2011) 
17 OECD ülkesi 

1960- 2009 

ADF, PP, KPSS ve Becker 

vd. (2006) Fourier birim 

kök testi 

Avustralya, Kanada, Finlandiya, 

Fransa, Ġsveç ve ABD hariç 11 ülke 

için iĢsizlik histerisi hipotezi geçerli 

Doğru (2014) 
12 Euro bölgesi ülkesi 

1980-2012  

SURADF ve CADF birim 

kök testleri 

Yunanistan, Portekiz, Ġrlanda ve 

Avusturya‘da iĢsizlik histerisi 

hipotezi geçerli 

Kahyaoğlu vd. 

(2016) 

Türkiye ve 16 AB ülkesi 

2001:Q1-2015Q4  

ADF, PP, KPSS ve Fourier-

ADF (FADF) birim kök 

testleri 

Ġspanya ve Estonya‘da iĢsizlik 

histerisi hipotezi geçerli değil, diğer 

ülkelerde geçerli 

Akdoğan (2017) 

31 Avrupa ülkesi, ABD 

ve Japonya 

1983Q1-2014Q2  

ESTAR, AESTAR doğrusal 

olmayan birim kök testleri 

ĠĢsizlik histerisi hipotezi 13 ülke 

için geçerli 

Gökçe ve Çilingir 

(2017) 

Türkiye 

1923-2014 

Cristopoulos ve Leon-

Ledesma (2010) Fourier 

birim kök testi 

ĠĢsizlik histerisi hipotezi geçerli 

3. Ekonometrik Yöntem  

Becker vd. (2006), Fourier fonksiyonunu kullanarak Kwiatkowski vd. (1992) durağanlık testini 

temel alan FKPSS durağanlık testini geliĢtirmiĢlerdir. FKPSS durağanlık testi sadece ani 

değiĢimleri değil aynı zamanda yavaĢ değiĢimleri de tespit edebilmekte ve yapısal değiĢimlerin 

konumu, sayısı ve biçimi testin gücünü etkilememektedir (Yılancı, 2017: 55-56). Becker vd. (2006), 

aĢağıda verilen veri üretim sürecini dikkate almaktadır: 

 

 

Burada  durağan hata terimini ve  ise  varyansla bağımsız özdeĢ dağılan hata terimini 

göstermektedir. Deterministik terimde bir kırılma yakalamak için kullanılan , aĢağıdaki denklem 

ile ifade edilmiĢtir. 

 

Burada k frekans sayısını, t trend terimini ve T ise örneklem büyüklüğünü göstermektedir. 

 temel hipotezini test etmek için, Denklem (4)‘ün kalıntı değerleri elde edilerek test 

istatistiği hesaplanmaktadır. 

 

Test istatistiği ise Denklem (5) ile elde edilmektedir: 

 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1719 

Burada  ‗dir. Burada , Denklem (4)‘den elde edilen kalıntılardır. Uzun dönem 

varyansının parametrik olmayan tahmini , parçalı gecikme parametresi  ve bir ağırlıklar dizisi 

 seçilerek Denklem (6) ile elde edilmektedir: 

 

Burada , Denklem (4)‘den elde edilen  kalıntılarının j. örneklem otokovaryanslarıdır. Doğrusal 

olmayan trendin yokluğunu test etmek için ise Denklem (7) ile verilen F-test istatistiği 

hesaplanabilir (Becker vd., 2006: 390-391): 

 

Burada  (k), Denklem (4)‘den elde edilen Kalıntı Kareler Toplamını (KKT); , 

trigonometrik terimler olmadan elde edilen Kalıntı Kareler Toplamını (KKT);  q ise regresörlerin 

sayısını göstermektedir.  

4. Veri Seti ve Bulgular 

Bu çalıĢmada 1982-2017 dönemi veriler kullanılarak 7 Yeni SanayileĢmiĢ Ülkede (Brezilya, Çin, 

Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland, Türkiye) iĢsizlik histerisi hipotezinin geçerliliği 

araĢtırılmıĢtır. Veriler, Dünya Bankası, IMF ve OECD web sayfalarından elde edilmiĢtir. Tablo 

2‘de iĢsizlik oranı serilerine uygulanan Fourier Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (FKPSS) 

durağanlık testi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 2: Fourier KPSS Durağanlık Testi Sonuçları 

Country 
Optimal Frekans 

(k) 
Min KKT FKPSS Ft 

Brezilya 1 127.64 0.175 20.64 

Çin 1 4.131 0.275 83.33 

Endonezya 1 22.45 0.053 175.70 

Malezya 2 33.19 0.329 11.20 

Filipinler 1 29.12 0.045 50.69 

Tayland 2 30.72 0.598 15.59 

Türkiye 1 51.52 0.161 18.91 

Not: Ft için % 5 kritik değer 4.929'dir. 1 ve 2 frekans sayıları için FKPSS % 5 kritik değerler 

sırasıyla 0.172 ve 0.415'dir. 

Fourier-KPSS birim kök testi sonuçlarına incelendiğinde elde edilen F testi sonuçlarına göre 

doğrusal olmayan trendin anlamsız olduğunu ifade eden temel hipotez reddedilmektedir. FKPSS 

test istatistiği sonuçlarına göre ise Brezilya, Çin ve Tayland için iĢsizlik serisinin durağanlığını ifade 

eden temel hipotez reddedilerek serilerin birim köklü olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca 

Endonezya, Malezya, Filipinler ve Türkiye için iĢsizlik serileri durağan olarak elde edilmiĢtir.  

5. Sonuç 

Bu çalıĢmada verilerine ulaĢılabilen 7 Yeni SanayileĢmiĢ Ülkeleye ait iĢsizlik oranları serilerinin 

durağanlığı incelenmiĢtir. ÇalıĢmada Becker vd. (2006) tarafından geliĢtirilen Fourier KPSS 

durağanlık testi kullanılmıĢtır.  

F testi sonuçlarına göre ele alınan ülkeler için iĢsizlik serilerinde doğrusal olmayan yapının geçerli 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar Brezilya, Çin ve Tayland için ele alınan dönem 

boyunca iĢsizlik histerisinin geçerli olduğunu göstermektedir. Yani bu ülkeler için ekonomide 

meydana gelen Ģokların ve ekonomik politikaların, iĢsizlik oranında kalıcı etkiler bıraktığı 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1720 

söylenebilir. Endonezya, Malezya, Filipinler ve Türkiye için ise iĢsizlik serisinin yapısal kırılmalar 

dikkate alındığında durağan olduğu dolayısıyla söz konusu ülkeler için yapısalcı yaklaĢımın geçerli 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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ÖZET 

Bütçe açıkları ve makroekonomik değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi incelemek için kapsamlı teorik ve 

ampirik literatürler geliĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmada 1960-2016 dönemi verileri kullanılarak Türkiye‘de 

uzun dönemde enflasyonun bütçe açığı üzerindeki etkileri araĢtırılmıĢtır. Seriler arasında 

eĢbütünleĢme iliĢkisinin varlığı ise Johansen eĢbütünleĢme testi ile incelenmiĢtir. EĢbütünleĢme testi 

sonucuna göre seriler arasında eĢbütünleĢme iliĢkisinin var olduğu, yani serilerin uzun dönemde 

birlikte hareket ettikleri tespit edilmiĢtir. Elde edilen uzun dönem katsayıları incelendiğinde 

enflasyon ile bütçe açığı arasında pozitif bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Bütçe Açığı, EĢbütünleĢme Testi. 

1. GiriĢ 

Ekonomide kamu kesiminin rolünün artmasıyla birlikte kamu gelir ve harcamalarının dengesi de 

önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Kamu gelirlerinin kamu harcamalarını karĢılayamadığı durumlarda 

bütçe açığı ortaya çıkmaktadır. Bütçe açıkları yol açtıkları olumsuz makroekonomik etkiler 

nedeniyle hükümetler tarafından kontrol altına alınmak istenmektedir. Bütçe açıklarının ekonomi 

üzerinde yol açtıkları baĢlıca etkilerden biriside enflasyon artıĢıdır. Ülkeler fiyat istikrarını sağlama 

hedefini gözetmek amacıyla bütçe açıklarını dikkatle izlemekte ve gerekli tedbirleri almaya 

çalıĢmaktadır. 

Ekonomik konjonktüre göre bütçe açıklarında dönemsel olarak artıĢlar gözlenebilmekle birlikte 

ülkelerin genel ekonomik dengeyi sağlamak açısından genellikle bütçe açıklarını azaltmaya yönelik 

maliye politikaları uyguladığı görülmektedir. Türkiye açısından bakıldığında ise 1990'lı yıllarda 

yaĢanan yüksek bütçe açığı ekonominin genel dengeleri üzerinde olumsuz etkilere yol açması 

nedeniyle krizle mücadele programlarının baĢlıca gündem maddesi olmuĢtur. Özellikle 2002 sonrası 

dönemde krizlerle mücadele açısından uygulanmaya baĢlanan Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programı 

(GEGP) doğrultusunda bütçe açıklarıyla mücadelede önemli ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Uygulanan 

enflasyon hedeflemesi politikası ile birlikte bütçe açıklarının kontrol altına alınmaya baĢlanması 

ekonominin genel dengeleri açısından belirleyici unsurlar arasında yer alan fiyat istikrarının 

sağlanmasına katkıda bulunmuĢtur. Önümüzdeki dönemde bütçe açıklarıyla mücadelede elde edilen 

mevcut baĢarının sürdürülmesi gerekmektedir. 

ÇalıĢmada Türkiye örneğinde enflasyonun bütçe açığı üzerindeki etkisi ampirik olarak incelenmiĢ 

ve ele alınan döneme ait verilerin farklı yöntemlerle analizi yoluyla literatüre katkı sunulması 

hedeflenmiĢtir. ÇalıĢmanın birinci bölümünde çalıĢma hakkındaki genel bilgileri içeren giriĢ 

bölümüne yer verilmiĢtir. Daha sonra ikinci bölümde literatür ve üçüncü bölümde ekonometrik 

yöntem ve bulgulara yer verilmiĢtir. Daha sonra çalıĢma dördüncü bölümde yer alan sonuç 

bölümüyle sona erdirilmiĢtir. 

2. Literatür 

Literatüre bakıldığında Türkiye'de bütçe açıkları ve enflasyon arasındaki iliĢkiyi inceleyen ampirik 

çalıĢmalarda görüĢ birliğine varılmadığı görülmektedir. ÇalıĢmalarda analiz yöntemi olarak 

eĢbütünleĢme ve nedensellik analizlerinin kullanıldığı izlenmektedir. Metin (1998) çalıĢmasında, 

Türkiye için 1950-1987 dönemi arasındaki verileri ele alarak bütçe açıkları ve enflasyon arasındaki 
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iliĢkiyi incelemiĢtir. ÇalıĢmanın ortaya koyduğu sonuçlar bütçe açıklarının enflasyon üzerinde 

pozitif etkide bulunduğu Ģeklindedir. Özgün (2000), 1950-1998 dönemi yıllık verilerini kullanarak 

bütçe açıkları ve dolaĢımdaki para ile enflasyon arasındaki iliĢkiyi incelemiĢ ve bütçe açıklarıyla 

enflasyon arasında iki yönlü nedensellik iliĢkisi bulunduğunu tespit etmiĢtir.  

Akçay vd. (2001), Türkiye'nin 1970-2000 dönemi verilerini kullanarak yaptığı analizler sonucunda 

bütçe açıklarının enflasyon üzerinde uzun dönemde sürekli bir etkiye neden olmadığı, buna karĢılık 

kamu sektörü borçlanma gereğindeki değiĢmelerin enflasyon üzerinde sürekli bir etkiye neden 

olduğunu ortaya koymuĢtur.  

Tekin-Koru ve Özmen (2003) yaptıkları çalıĢmada Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin bütçe 

açıkları olduğu bulgusuna ulaĢmıĢlardır. Türkiye'de bütçe açıklarının finansman Ģeklinin değiĢerek 

monetizasyonun kaldırılmıĢ olmasının bütçe açıkları ile enflasyon arasındaki iliĢkiyi ortadan 

kaldırmadığı bulgusu çalıĢmanın bir diğer sonucu olarak ifade edilmiĢtir.  

ÇetintaĢ (2005), yaptığı çalıĢmada Özgün (2000) ile benzer bulgular elde etmiĢtir. Türkiye'de 1985-

2003 dönemine ait veriler kullanılarak bütçe açıkları ile enflasyon iliĢkisinin incelendiği bu 

çalıĢmada bütçe açıkları ile enflasyon arasında çift yönlü bir nedensellik bulunduğu bulgusuna 

ulaĢılmıĢtır.  

Abdioğlu ve Terzi (2009) çalıĢmalarında 1975-2005 dönemi yıllık verileri kullanılmıĢ ve yapılan 

ampirik analiz neticesinde Türkiye'de uzun dönemde enflasyon ve bütçe açıkları arasındaki iliĢkinin 

negatif bir iliĢki olduğu bulgusu elde edilmiĢtir. 

Oktayer (2009), Türkiye'de 1987-2009 dönemi için bütçe açıkları ve enflasyon arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢtir. ÇalıĢmada elde edilen bulgular uzun dönemde bütçe açıklarının enflasyon üzerinde 

etkili olduğunu ortaya koymaktadır.  

Koyuncu (2014), Türkiye için 1987-2013 dönemi verileri kullanmıĢtır. ÇalıĢmada bütçe açıkları ve 

enflasyon arasında çift yönlü bir nedensellik bulunduğu bu nedenle Türkiye'de enflasyon sürecinde 

bütçe açıklarının önemli role sahip olduğu bulguları elde edilmiĢtir. 

Ġpek ve Akar (2016), 2004-2015 dönemine ait çeyreklik verileri kullanarak yaptıkları çalıĢmada 

Türkiye'de bütçe açığı ve enflasyon arasında uzun dönemde bir iliĢki olduğu sonucuna varmıĢlardır. 

ÇalıĢma bulgularına göre bütçe açığındaki artıĢ hem uzun dönemde hem de kısa dönemde 

enflasyonu istatistiki olarak anlamlı Ģekilde artırmaktadır. ÇalıĢma kapsamında yapılan nedensellik 

analizi sonuçları bütçe açığı ile enflasyon arasında iki yönlü nedensellik iliĢkisi olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

3. Ekonometrik Yöntem Ve Bulgular 

Bu çalıĢmada 1960-2016 dönemi verileri kullanılarak Türkiye‘de uzun dönemde enflasyonun bütçe 

açığı üzerindeki etkileri araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada tüketici fiyat endeksi (tufe) ve bütçe açığının 

GSYĠH içindeki payı (ba) verileri kullanılmıĢtır. Analizde kullanılan değiĢkenler Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BUMKO), ve Dünya Bankası web sitelerinden 

derlenerek oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢmanın uygulama bölümünde ilk olarak; serilerin durağanlıkları, 

GeniĢletilmiĢ Dickey-Fuller (ADF) birim kök testiyle incelenmiĢtir. Ġkinci aĢamada ise seriler 

arasında eĢbütünleĢme iliĢkisinin varlığı Johansen eĢbütünleĢme testiyle sınanmıĢ ve uzun dönem 

eĢbütünleĢme katsayıları elde edilmiĢtir.  

3.1. Birim Kök Testi 

DeğiĢkenlerin bütünleĢik derecelerini belirlemek amacıyla ADF birim kök testi uygulanmıĢtır. Elde 

edilen test değerleri Tablo 1'de sunulmuĢtur.  
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Tablo 1: ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişken 
ADF Test 

İstatistikleri 

Kritik Değer 

(%1) (%5) (%10) 

ba -2.034 [0] -3.552 -2.914 -2.595 

 ba -7.272 [0]* -3.555 -2.915 -2.595 

tufe -1.812 [0] -3.552 -2.914 -2.595 

 tufe -7.998 [0]* -3.555 -2.915 -2.595 

Not: KöĢeli parantez içindeki değerler, değiĢkenlerin, AIC'ye göre belirlenmiĢ uygun gecikme 

uzunluğunu belirtmektedir. *, ** ve *** sırasıyla; %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde durağanlığı 

ifade etmektedir. 

Tablo 1‘den izlenebileceği gibi ADF test istatistiği sonuçlarına göre, analizde kullanılan serilerin 

düzey değerde birim kök içerdiği ve serilerinin tamamının I(1) olduğu görülmüĢtür. Elde edilen bu 

sonuçlara göre Johansen eĢbütünleĢme testinin uygulanabilmesi için gerekli ön koĢul sağlanmıĢtır. 

3.2. EĢbütünleĢme Testi  

Ġlk olarak Engle ve Granger (1987) tarafından literatüre kazandırılan eĢbütünleĢme testi daha sonra 

Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Johansen yaklaĢımı, p. 

dereceden bir vektör otoregresif süreç ele alınarak açıklanabilir; 

                                   (1) 

Burada yt ; düzeyde durağan olmayan I(1) değiĢkenlerinin bir k vektörünü, xt ; deterministik 

değiĢkenlerin bir d vektörünü, εt ise yenilik (innovation) vektörünü temsil etmektedir. Modeli hata 

düzeltme formunda Denklem (2) ile yazabiliriz; 

 

Denklem (2)‘de  Ģeklinde ifade edilmektedir. 

Burada, π matrisinin indirgenmiĢ bir rankı olarak tanımlanan eĢbütünleĢme hipotezi,  

biçiminde ifade edilmektedir.  ve
'  (kxr) boyutlu ve rankı r olan iki matrisi temsil etmektedir. r; 

eĢbütünleĢme iliĢkisinin sayısını (rankı), 
' ; değiĢkenlerin denge iliĢkileri içinde uzun dönem 

etkilerini gösteren eĢbütünleĢme vektörünü,  ; hata düzeltme modelinde uyarlanma hızını 

göstermektedir. Buna göre, Johansen eĢbütünleĢme yönteminde, kısıtlanmamıĢ bir VAR‘dan π 

matrisi tahmin edilmekte ve π‘nin indirgenmiĢ rankıyla belirtilen koĢulların geçerliliği test 

edilmektedir. π matrisinin rankı, λtrace iz istatistiği yardımıyla elde edilmektedir. Johansen 

yönteminin uygulanabilmesi için, uygun gecikme sayısının belirlenmesi gerekmektedir. Uygun 

gecikme sayısının belirlenmesinde Akaike bilgi kriteri (AIC), Schwarz bilgi kriteri (SC), Hannan-

Quinn bilgi kriteri (HQ), ArdıĢık modifiye edilmiĢ LR test istatistiği (LR) ve Son tahmin hatası 

kriteri (FPE) en sık kullanılanlar arasındadır. Bu çalıĢmada gecikme uzunluğu belirlenirken 

kullanılan kriterler ve elde edilen gecikme uzunlukları Tablo 2'de sunulmuĢtur.  

 

 

' 
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Tablo 2: Gecikme Uzunluğu Tespiti 

Gecikme 

Uzunluğu 

Kullanılan 

Kriter 

Otokorelasyon 

Testi 

p-değeri 

Değişen Varyans 

Testi p-değeri 

1 
LR, FPE, AIC, 

SC, HQ 
0.2442 0.016 

Tablo 2'den görülebileceği gibi ele alınan model için gecikme uzunluğunun 1 alınmasının uygun 

olduğu ve bu gecikme uzunluğuna sahip modellerde, otokorelasyon ve değiĢen varyans sorununun 

olmadığı görülmüĢtür. EĢbütünleĢme iliĢkisinin varlığı ve eĢbütünleĢme vektörü sayısını belirlemek 

amacıyla yapılan Johansen eĢbütünleĢme testi sonuçları Tablo 3'te sunulmuĢtur.  

Tablo 3: EĢbütünleĢme Testi Sonuçları 

Boş Hipotez (H0) 
Alternatif 

Hipotez (H1) 
Özdeğer λtrace Kritik Değer %5 

r = 0 r> 0 0.221 19.925 15.494 

r ≤ 1 r> 1 0.105 6.159 3.841 

Tablo 3‘ten izlenebileceği gibi λtrace değerleri, % 5 anlamlılık düzeyine sahip kritik değerlerden 

büyük olduğu için seriler arasında eĢbütünleĢme iliĢkisinin var olduğuna karar verilmiĢtir. Elde 

edilen eĢbütünleĢme testi sonuçlarına göre değiĢkenler arasında uzun dönemli bir iliĢki olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. DeğiĢkenler arasındaki uzun dönem eĢbütünleĢme katsayıları Tablo 4'te 

sunulmuĢtur.  

Tablo 4: EĢbütünleĢme Denklemleri ve Uzun Dönem Katsayıları 

bat =f(tufet ) 

NormalleĢtirilmiĢ 

eĢbütünleĢme 

katsayıları (β′) 

ba tufe 

1.0000 
-0.06* 

(0.022) 

EĢbütünleĢme 

Denklemi 
ba=0.39+0.06 tufe 

   Not: Parantez içindeki değer, standart hatayı göstermektedir. 

Tablo 4 ile verilen eĢbütünleĢme denklemi için elde edilen katsayılar incelendiğinde uzun dönemde 

enflasyon ile bütçe açığı arasında pozitif bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ele alınan modele 

göre tufe değiĢkeninin katsayısı 0.06 olarak elde edilmiĢtir. Bu sonuçlara göre uzun dönemde 

tüketici fiyat endeksinde meydana gelecek 1 puanlık artıĢ bütçe açığının GSYĠH içindeki payını 

0.06 puan artıracaktır. 

4. Sonuç 

Bu çalıĢmada; Türkiye‘de uzun dönemde bütçe açığının enflasyon üzerindeki etkisi eĢbütünleĢme 

analizi çerçevesinde incelenmiĢtir. Seriler arasında eĢbütünleĢme iliĢkisinin varlığı, Johansen 

eĢbütünleĢme testiyle sınanmıĢtır. EĢbütünleĢme analizi sonucunda, değiĢkenler arasında 

eĢbütünleĢme iliĢkisinin var olduğuna karar verilmiĢtir. Elde edilen uzun dönem katsayıları 

incelendiğinde ise uzun dönemde enflasyon ile bütçe açığı arasında pozitif bir iliĢki olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

ÇalıĢma bulgularından hareketle Türkiye'de yaĢanan bütçe açıklarının enflasyonist bir etkiye neden 

olduğu ifade edilebilir. Enflasyonu düĢürmeye yönelik politikalar geliĢtirilmesi gerekliliği 

bulunduğundan maliye ve para politikasının koordineli bir Ģekilde yürütülmesi ve yapısal 
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reformlara ağırlık verilmesi önemli bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. Bütçe dengesinin 

sağlanması açısından gelir boyutunda vergi sisteminde yapılacak düzenlemelerle gelirlerin 

artırılarak harcama boyutunda ise harcamaların kontrolüne ve etkinliğinin ön plana çıkarılmasına 

yönelik düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Özellikle gelir boyutunda vergi sisteminde 

yapılacak reformlarda dolaylı vergilerin azaltılarak dolaysız vergilere ağırlık verilmesi, vergi 

denetiminde etkinliğin artırılması, vergi tarife ve oranlarının güncellenerek mükelleflerin vergiye 

uyumunu teĢvik edici yönde düzenlenmesi bütçe açıklarının vergiler yoluyla finansmanına katkı 

sağlayacaktır.  
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DĠYARBAKIR’IN SANAYĠLEġMESĠNDE TEKNOKENTĠN KATKISI ÜZERĠNE 

ON CONTRIBUTION OF TECHNOCITY IN INDUSTRIALIZATON OF DĠYARBAKIR 
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Bilim ve teknolojiye mükemmel derecede bağımlı ve bir o kadar da teknoloji  hakkında  kimsenin bir 

şey bilmediği toplumda yaşıyoruz”. 

Carl Sagan Astrofizikçi 

Özet                                                                                                                                   

Kentlerin tarihi, coğrafyası ve kültürü kadar ekonomik yapıları da kimliğini oluĢturur. Öyle ki 

kentin ekonomik yapısı ya da üretiminin sektörel dağılımı üzerinden ―Tarım‖, ―Sanayi‖ veya 

―Turizm ― kenti olarak adlandırılmasına yol açar. Sanayi Devrimi ile birlikte kentlerin geliĢmesi 

üretim yapısının ve istihdamın tarımdan sanayiye geçmesi/sanayileĢme ile sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Böylece ticaret ve tarımdan sanayi üretimine yönelen ve sermaye odaklı bir sosyo-ekonomik yapıya 

sahip kentler-sanayi kentleri ortaya çıkmıĢtır. Osmanlı Devleti Sanayi Devrimini yaĢamazken 

tarihsel mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti ise kalkınmak için sanayileĢmeyi esas almıĢtır.1927 yılında 

çıkarılan TeĢvik-i Sanayi Kanunu‘ndan en fazla faydalanan kentlerin baĢında Diyarbakır gelmekte 

olup bu dönemdeki sanayi politikaları ile çok sayıda firma kurulmuĢtur. Ancak bugün ekonomisi 

tarım ve ticaret ağırlıklı olup sanayi ise cılız kalmıĢtır. Kentin ekonomisinin geleceğinde turizm (T) 

ve tekstilin (T) -2T formülünün-geçerli olacağı belirtilmektedir. Tekstil Organize Sanayi Bölgesi ile 

sanayi için de önemli bir adımdır. Bu formülün eksik olduğunu ve üçüncü T (teknoloji)ile 

tamamlanması gerektiğini düĢünüyoruz. Çünkü bugünkü ekonomik faaliyetlerin baĢarısında 

teknoloji baĢ aktör konumundadır. Buna istinaden teknolojik geliĢme ile çalıĢmaların 

kurumsallaĢtığı birimler olarak teknokentler ve teknoparklar faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır. 

ÇalıĢma; bunlardan biri olan ―Dicle Teknokent‖in faaliyetlerinin Diyarbakır‘ın sanayileĢme 

hedeflerinin gerçekleĢmesinde  olası katkılarını değerlendirmeyi ve buna iliĢkin çözüm önerileri 

geliĢtirmeyi amaçlamıĢtır. 

Anahtar Kavramalar: SanayileĢme, Diyarbakır, Teknokent, Dicle Teknokent 

Abstract 

Their economic as well as the historical, geography and culture of cities structures constitute their 

identity. So the economic structure or production of the city leads to the name of ‖Agriculture―, 

‖Industry― or ―Tourism‖ city. With the Industrial Revolution, the development of cities was tried to 

be provided by the transition of production structure and employment from agriculture to industry. 

Thus, industrial cities with a capital-oriented socio-economic structure emerged from trade and 

agriculture to industrial production. While the Ottoman Empire was not experiencing the Industrial 

Revolution, the Republic of Turkey has been based industrialization for development. In 1927, 

Diyarbakır came to the forefront of the most beneficiaries of Industry Law and many companies 

with industrial policies were established in this period. Today, however, the economy is dominated 

by agriculture and trade and the industry has remained weak. It is stated that tourism (T) and textile 

(T)-2T will be valid in the future of the city's economy. Textile is an important step for the industry 

and Industrial Zone. We think this formula is incomplete and should be completed with the third T 

(technology). Because technology is the leading actor in the success of today's economic activities. 

Accordingly, technocities and technoparks have started to operate as the units where 
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institutionalization has been institutionalized by technological development. This study; one of 

them, Dicle Teknoparks aims to evaluate the possible contributions of the activities of Diyarbakır to 

the realization of industrialization targets and to develop solutions for this. 

Key Words: Industrialization, Diyarbakır, Technocity, Dicle Technocity 

1.GiriĢ 

Kentler, geçmiĢten getirdikleri ve sahip olduklarının yanında, zamanla ürettiklerinden oluĢan 

birikimle geliĢirler. Cumhuriyetin kuruluĢunda kalkınma için sanayileĢme hamlesi baĢlatılmıĢsa da, 

her kent bu konuda, en baĢta yatırımlardan yeterince pay almaması olmak üzere, aynı derecede 

nasiplenememiĢtir. Bundan dolayı da Türkiye‘de Cumhuriyetten bu yana bölgeler ve iller arasında 

var olan geliĢme farkları mevcuttur. GeçmiĢte bölgenin önemli bir ticaret merkezi olan 

Diyarbakır‘ın, tarım ve turizmin yanında henüz sanayi potansiyeli de değerlendirilememiĢtir.1927 

yılı sanayi envanterinde 772 dokuma tesisi ile Ġstanbul‘dan sonra ikinci sırada yer alırken, bugün 

ekonomisi tarım, ticaret ve küçük ölçekli sanayiye dayanmakta olup ―ISO-1000‖ listesinde hiçbir 

iĢletmesi yer almamaktadır. Nitekim Ġllerin GeliĢmiĢlik Grupları Ġtibariyle dağılımında son grup 

olan altıncı geliĢme grubunda yer almaktadır (SEGE-2011).Bundan kurtuluĢun yolunun bunu 

baĢaran kent örneklerinde olduğu gibi ekonomik büyümenin ve toplumsal refahı artırmanın itici 

gücü olan sanayileĢmeden geçmektedir.  

Sanayi 4.0‘ın konuĢulduğu son yıllarda, ekonominin her kesimindeki üretimde bilgi/teknoloji esas 

faktör haline gelmiĢtir. Teknolojide otomasyondan ziyade ―Nesnelerin Interneti‖ veya Yeni Sanayi 

Teknolojisi‘ nden söz edilmektedir. Bu yeni dönem ‖Bilim teknolojiyi üretecek teknoloji de 

ekonomik büyümeyi sağlayacaktır ‖Ģeklinde ifade edilmektedir. Teknolojinin üretimi için de Ar-Ge 

ve inovasyona ve araĢtırmacı yetiĢtirilmesine yatırım yapılmalıdır. Ülkeler bu konudaki 

çalıĢmalarını bir çatı altında toplamak üzere Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonra teknokentler inĢaa 

etmiĢlerdir. Türkiye‘de de 1990‘larda kurulan teknokentler “….kent ekonomisi için gerekli, 

teknoloji transferi ve üretimi ile geri kalmış bölgelerin ilerlemesini sağlamak  için kurulmuş 

merkezler” olarak tanımlanır.  Türkiye‘de Haziran 2018 sonu itibariyle 81 teknokentin 60‘ı 

faaliyette, diğerleri geliĢtirilme aĢamasındadır. Bunlardan biri de 2012‘de faaliyete baĢlayan ve 

2018 itibariyle 32 firmanın faaliyet gösterdiği Dicle Teknokent‘tir. Ülkelerin ekonomik geleceği 

gibi kentlerin geleceğinde de hikayenin bilim ve teknoloji üzerine yazıldığı herkesin malumudur. 

Genelde teknokentlerin özelde Dicle Teknokent‘in de bu hikayede kahraman olmalarını sağlamak 

gerekir. Bunun için teknokentlerde girişim işletmelerine yer verilmeli, sanayi öncelenmeli ve 

sanayide yüksek teknoloji kullanımı desteklenmelidir. 

2.SanayileĢme ve ġehirler 

Ġnsanlığın medeniyet yürüyüĢünün, insanın düĢünme ve bilgi birikimi yanında üretim konusunda 

geliĢtirdiği yöntemlerin ve sahip olduğu imkanların artması ile birlikte baĢlayıp devam ettiği 

söylenebilir. Nitekim ilkel toplumdan bugünkü sanayi ötesi veya bilgi toplumuna geçiĢte bu 

unsurlar belirleyici olmuĢtur. Kaldı ki üretim yöntemindeki ve imkânlarındaki geliĢmeler toplumun 

altyapısını teĢkil edip, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel hayat onun üzerine inĢa edilmiĢtir. Öyle 

ki toplum ekonomik olarak hangi aĢamada ise o adla nitelendirilmiĢtir. Ġlkel ekonomi-toplum veya 

bilgi ekonomisi-toplumu gibi. Ekonomik evrimin her aĢaması toplumsal yapıyı belirlediği gibi 

ekonomik formattaki değiĢiklik toplumsal yapıları da ĢekillendirmiĢtir. Bu konudaki en köklü 

değiĢiklik kuĢkusuz, artık serisini (Sanayi 4.0) konuĢtuğumuz insanlık tarihindeki birçok geliĢmeyi 

ve baĢlangıcı referans aldığımız Sanayi Devrimi ile yaĢanmıĢtır. Tarımsal, küçük el sanatları ve 

atölyelerle sınırlı olan üretim, Sanayi Devrimi ile birlikte üretim için inĢa edilen fabrikalarda ve 

kitlesel olarak yapılamaya baĢlanmıĢtır. Fabrikaların kurulduğu mekanlar/Ģehirler üretimin merkezi 

haline geldiği gibi yerleĢimin/yaĢamın da merkezi olmuĢlardır.  
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Aslında Ģehirlerin ortaya çıkıĢı çok eski tarihlere dayanmaktadır. Uzun tarihi bir geçmiĢe sahip 

olmalarına rağmen XIX. yüzyıl baĢlarına kadar Ģehirlerin geliĢimi çok yavaĢ olmuĢtur. SanayileĢme 

süreci ile birlikte Ģehirler, hızlı bir Ģekilde büyümüĢ ve çok sayıda küçük yerleĢim birimleri Ģehire 

dönüĢmüĢtür. ġehirleĢme açısında Sanayi Devrimi bir katalizör olmuĢtur. SanayileĢme ile birlikte 

Ģehirler giderek artmıĢ ve toplumsal açıdan cazibe merkezlerine dönüĢmüĢlerdir (Ekinci,2016). 

Sanayi, tarımsal olmayan ve makina üretimi odaklı sosyoekonomik bir yapılanmadır. 18. ve 19. 

yüzyıllarda Avrupa‘dan baĢlayarak dünyanın çeĢitli ülkelerinde görülmeye baĢlayan sanayileĢme 

süreci ve sanayi devriminin etkileri sonucu kent dinamikleri de değiĢmeye baĢlamıĢtır. Sanayinin 

kente giriĢi ile birlikte toplumsal düzen değiĢmiĢ ve yerleĢmelerde yepyeni biçimlenmeler ortaya 

çıkmıĢtır. SanayileĢme süreci, kentteki nüfusun artıĢını hızlandıran ve kırdan kente göçü tetikleyen 

en önemli bileĢenlerin baĢında gelmektedir. Sanayi devrimi ile birlikte 

tarımda makineleĢme baĢlamıĢ ve üretim yavaĢlamıĢtır. Topraktan elde edilen ekonomik güç 

zamanla azalmaya baĢlamıĢtır. Bu da nüfusun kentlere yönelmesine ve sanayinin çeperinde 

toplanmasına sebep olmuĢtur (prowmes.com/blog/sanayi-kenti-ne-demektir/, 01.12.2018). 

Ancak ülke yönetimleri ve politikacılar bu geliĢmelere kayıtsız kalmamıĢlar ve Ģehirlerdeki yaĢam 

koĢullarını geliĢtirmek için yeni düzenlemeler yapmıĢ ve yeni kentsel projeler hazırlatmıĢlardır. Bu 

durum da Ģehirler için yeni bir serüvenin baĢlamasını, ĢehirleĢmenin yeni bir politika ve bilim dalı 

haline gelmesini sağlamıĢ ayrıca Ģehir kavramının da içeriğinin değiĢmesine neden olmuĢtur. 

SanayileĢmiĢ ülkeleri takip eden diğer ülkeler için de Ģehirler, sanayileĢme ve kalkınma ideallerinin 

merkezinde yer almıĢtır (Sarı ve Kındap, 2018:13). Çünkü ĢehirleĢme açısından sanayileĢme önemli 

bir faktördür. ġehirleĢme açısında sanayi ―bağımsız bir değiĢken‖ olarak tek faktör olmasa da ana 

faktör olduğunu söyleyebiliriz. BaĢka bir tabirle sanayileĢme, ĢehirleĢmeyi hızlandırırken, 

ĢehirleĢme sanayileĢmenin kaçınılmaz sonucu olmaktadır. ġehirlerin büyümesi ve geliĢmesi 

sanayileĢmeyle doğru orantılı olmuĢtur. SanayileĢme, Ģehirlerin hem demografik hem de hacimsel 

olarak büyümelerini etkilemiĢ ve etkilemektedir (Ekinci, 2016). 

Türkiye‘deki kentleĢme, ―sanayi öncesi kent‖ ile ―sanayi kenti‖ arasında yer almakta ve daha çok 

geliĢmekte olan ülkelerin kentleĢme süreçlerine tekabül etmektedir. Ülkemizdeki kentleĢme, diğer 

geliĢmekte olan ülkelere benzer Ģekilde, sanayileĢme ile yakın iliĢki içinde olmasına rağmen, 

sanayileĢme ile orantılı bir biçimde geliĢmediği ve sanayileĢmenin doğurduğu ihtiyaçlara cevap 

veremediği için sağlıksız ve düzensiz bir biçim almıĢtır. Bunu, kentleĢmenin hızının, 

sanayileĢmenin hızını geçmesi olarak ta nitelendirebiliriz. Bu nitelik, sonuçta, kentleĢmenin sahte, 

sağlıksız, aĢırı ya da çarpık karakterlerde oluĢmasına neden olmaktadır. ―Sahte KentleĢme‖ denilen 

söz konusu olgu, hali hazırda ülkenin en büyük açmazlarından biri durumundadır 

(tchayat.org/sayilar/haziran-2008/213-kentlerin-yuzyili, 10.12.2018). 

2.SanayileĢme ve Teknoloji ĠliĢkisi Üzerine 

Ġnsanlık, tarihinin en önemli, en etkili, en hızlı değiĢim sürecine girmek üzere. 18. Yüzyılın baĢında 

buharlı makinelerin icadı, demir üretiminin artması, demiryollarının yaygınlaĢmasıyla birinci sanayi 

devrimi baĢladı. 19. yy ikinci yarısından itibaren çelik üretim tekniğinin geliĢmesi, elektrik, petrol 

ve değiĢik kimyasalların üretim sürecine katılması ikinci sanayi devrimi olarak tanımlandı. Seri 

üretim bu dönemin tipik özelliği oldu.1970 den itibaren bilgisayar teknolojisinde, 

telekomünikasyon, robotik, lazer, fiberoptik ve biyogenetikte çok hızlı geliĢmeler, internetin 

yaygınlaĢması, bilgiye ulaĢmanın kolaylaĢması, otomasyonun birçok alanda kullanılması üçüncü 

sanayi devrimi olarak kabul edildi. Artık dördüncü sanayi devriminin, baĢka bir tanımlamayla 

Endüstri 4.0‘ın eĢiğindeyiz. Bu devrimin en önemli belirleyicileri yapay zeka, robotik ve kuantum 

bilgisayarları olacak (BaĢkaya, 2018). 

Görüldüğü gibi sanayileĢme sürecinin her bir aĢaması kendisini bir teknolojik ürün veya yöntemle 

sembolize etmektedir. Bu açıdan sanayileĢmenin sürecinin teknolojik geliĢmelerin sayesinde 

gerçekleĢtiğini ve teknolojinin tarihsel geliĢim süreci ile özdeĢ olduğunu söylemek mümkündür. 

http://www.prowmes.com/blog/tag/sanayi-devrimi/
https://proente.com/sanayi-siniflarinin-temel-sartlari/
http://www.prowmes.com/blog/makinelesme-nedir/
http://www.prowmes.com/blog/sanayi-kenti-ne-demektir/,Erişim
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Üretim bilgisi, teknik bilgi veya üretim faaliyetlerinde kullandığımız araç-gereçler olarak 

tanımlanabilen teknoloji sayesinde, üretim faktörlerinin verimliğinin artması ile ekonomik büyüme 

ve kalkınma gerçekleĢebilir. Öyle ki herhangi bir ülkede üretim için, sadece üretim faktörlerine 

sahip olmak yeterli olmayıp teknik bilgi/bilgi de diğer faktörler gibi bir değere dönüĢmüĢ ve 

stratejik bir nitelik kazanmıĢtır. 

Sanayi Devrimi sonrasında, kalkınmanın en önemli ölçütlerinden biri haline gelen ‗teknoloji 

ölçeği‘, birçok iktisadi düĢünce akımı tarafından üzerinde önemle durulan bir faktör haline 

gelmiĢtir. Klasik, Marksist, Neo-Klasik iktisatçılar her ne kadar teknolojik geliĢme konusuna büyük 

bir önem atfederek yaklaĢmasalar da ‗ekonomik büyümenin sağlanmasında teknolojik geliĢmenin 

anahtar rol oynadığını‘ kabul etmektedirler (Tiryakioğlu, 2011:178). Çünkü sanayileĢme, özellikle 

erken aĢamalarında, makine ve altyapıya büyük yatırımlar gerektirir. Ayrıca, teknolojik 

inovasyonların üretime dahil edilmesinin en önemli araçlarından biri de yeni makinelere yatırım 

olmuĢtur. 19.yy.da sanayileĢen ülkelerdeki makroekonomik politikalar, yurt içi tasarrufları teĢvik 

ederek yatırım için gerekli olan fonları da sağlamıĢtır. Ayrıca özellikle Ġngiliz ve Fransızlar, 

yabancıları kredi ve doğrudan yatırımlar için teĢvik 

ettiler(penknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/5970/9780195205633_ch03.pdf, 12. 

12.2018). 

Ayrıca sanayileĢmenin daha sermaye ve nitelik-yoğun faaliyetleri içerecek Ģekilde geliĢmesiyle 

sanayi sektöründe teknolojik olarak olgunlaĢma sağlanır. Ġlksel ürünlerden daha yüksek imalat 

düzeyine doğru emek ve sermayenin yeniden dağılımı gerçekleĢir. ĠĢbölümündeki artıĢ, ara malların 

daha fazla kullanımı ve uzmanlaĢmanın giderek artması sonuçlarını ortaya çıkarır. Bu dinamik 

kaymalar ürün ve süreç teknolojilerinin her ikisindeki değiĢikliklere yansır. Bu aĢama boyunca 

karĢılaĢtırmalı üstünlükler, sürdürülebilir yatırım ve teknolojinin elde edilmesi, asimilasyonu, 

uyarlanması yani öğrenme yetenekleri gibi dinamik kaynaklara bağlıdır. SanayileĢmenin ileri 

aĢamasında daha yüksek yatırım düzeyi, teknoloji, yönetim yetenekleri ve koordinasyon gerektiren 

teknoloji ve bilgi-yoğun faaliyetler yüklenilir. Bu aĢamada karĢılaĢtırmalı üstünlüğün kaynağı 

geliĢtirme ve yenilenme yeteneğine dayanır. Bu yapısal kaymalar fiziki ve beĢeri sermayenin 

birikimi boyunca oluĢan yeni bölgeler kadar yeni sanayi sektörlerinin kurulması, üretim teknolojisi, 

istihdam, ithalat, ihracat, talebin kompozisyonu ve hacmindeki değiĢikliklerde yansımasını bulur 

(aktaran Soyak, 2017:70; Kumar, 2002). 

Sanayi Devriminde teknolojik geliĢmeleri yakalayan ve bu konuda baĢarılı olan ülkelerin ekonomik 

kalkınmalarını daha hızlı gerçekleĢtirerek geliĢmiĢ ülkeler arasında yerlerini aldıklarını 

görmekteyiz. Oysa geliĢmekte olan ülkelerin bugünkü ekonomik durumları ile ilgili 

değerlendirmelerde teknolojide geç kalmaları veya baĢarısız olmaları hususu sıkılıkla dile 

getirilmektedir. 

Öyle ki sanayileĢmeye 19.yy.da baĢlayan bugünün geliĢmiĢ ülkeleriyle sanayileĢmeye daha geç 

baĢlayan bugünün geliĢen ülkelerin arasındaki fark son 200 yılda azalmadı, tam tersine giderek 

arttı.1820 yılında dünyanın en zengin ülkeleriyle en yoksul ülkeleri arasındaki fark 60 kata kadar 

çıktı. Bugün ülkeler arasında görülen büyük gelir farklarının altında son 200 yılın ortalama büyüme 

hızları arasındaki % 1-2 fark yatmaktadır. Ġlk bakıĢta önemsiz gibi gözükebilen bu fark, uzun 

vadede ülkelerin ortalama gelir düzeyleri arasında büyük uçurumlara yol açtı. ġu anda ülkeler 

arasındaki gelir eĢitsizlikleri ülkelerin içindeki gelir eĢitsizliklerinden çok daha fazladır. Oysa 200 

yıl önce bunun tam tersi geçerliydi, ülkelerin içindeki eĢitsizlikler daha fazlaydı (Pamuk,2014:2). 

Kaldı ki teknolojik geliĢmenin tüm toplumsal yapıyı her yönüyle değiĢtirici özelliği kapitalizmin 

geliĢmesine vesile olmuĢtur. Kapitalizm üretimde, ulaĢımda, ticaret düzeninde, finansman ve 

yönetimde ve emek gücünü kontrol etmede sürekli değiĢim ile geliĢip serpilmektedir. Buhar 

gücünün üretim aracı olarak ekonomiye uyarlanmasıyla baĢlayan ve Batı toplumlarının 

dönüĢümünü kapitalizmin yaĢanmasına hazırlayan teknolojik süreç enformasyon teknolojilerinin 
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üretim araçlarına ve hayatın her safhasına girmesiyle bilgi toplumuna taĢıması süreci teknolojik 

geliĢmelerle sürmektedir. Bu değiĢim uygulanan teknolojilerde geliĢme anlamına 

gelmektedir(Yücel,2006:8). Çünkü kapitalist sistemde ekonomik geliĢmenin sağlanması, yenilikler 

ve yeni teknolojiler yaratmakla mümkün olmaktadır. Schumpeter bu durumu Ģu Ģekilde 

açıklamaktadır: “Üretimin yeni yöntemlerle yapılması, yeni malların üretilmesi, organizasyonların 

yeni bir biçim kazanması, yeni arz kaynakları, yeni ticari yollar ve satmak için yeni piyasalar 

bulunması” yenilik oluĢturmakta ve kapitalist sistemin geliĢmesine olanak sağlamaktadır (Aktaran 

Takay,2011:110,Schumpeter,1950:68). 

Ancak Schumpeter‘in kapitalist toplum analizinin sanayi devrimi dönemine dayanması teknoloji 

tarihini daha sınırlı bir zaman sürecinde ele alınmasını sağlamaktadır. Bu anlamda Schumpeter‘in 

yaratıcı yıkım süreci; teknolojik geliĢmenin süreksiz bir biçimde aniden ortaya çıkmalar sonucu, 

oluĢan (emergent)bir süreç olma özelliğini göstermektedir. Kısaca Schumpeter, kapitalist toplumda 

teknolojik yeniliği, süreksiz bir biçimde aniden ortaya çıkan bir olgu olarak değerlendirir. Bu durum 

Schumpeter‘in teknoloji anlayıĢının birikimli ilerleme özelliği taĢımadığını göstermesi açısından 

önemlidir(Takay,2011:109). 

Sanayi devrimlerini ve sanayileĢme sürecini ele alırken, bu sürece içkin teknolojik devrimler ve 

yeni teknolojik paradigmaların rolü ortaya konulmalıdır. Ancak böylesi bir bakıĢ açısıyla Sanayi 4.0 

çağında bu aĢamayı yakalamaya yönelik sanayi ve teknoloji politikası tasarımlarının içini anlamlı 

bir Ģekilde doldurmak mümkün olacaktır. Bhagavan‘dan hareketle tarihsel bir kategori olarak 

teknolojiyi dört yaygın tip içerisinde sınıflandırabilmek mümkündür; basit (geleneksel) teknoloji, 

erken-modern teknoloji(1760-1860), standart-modern teknoloji(1860-1960) ve yüksek-modern 

teknoloji. Son üç modern teknoloji tipi beĢ göstergeyle karakterize edilmektedir. Otomasyon, bilim-

bağlantısı, araştırma-yoğunluğu, baskın nitelikler ve temel motive edici güç (bkz.Alkan, 2017: 71-

73). Türkiye‘nin, sanayileĢme ve ileri teknoloji üretip ihraç etme düzeyi geliĢmiĢ ülkelerle 

karĢılaĢtırıldığında henüz Sanayi 2.0 evresinden pek öteye gitmediği anlaĢılmaktadır. 

3. Diyarbakır ve Sanayi 

Sanayinin, özellikle de imalat sanayisinin toplam milli gelirdeki payı son yıllarda daralıp geliĢme 

hızı tempo kaybederken, coğrafi dağılımında, sağlanmıĢ görünen bütün teĢvik önlemlerine rağmen, 

eĢitsizlik azalmamaktadır. Sanayinin coğrafi dağılımında Ġstanbul‘un payı pek azalmazken, 

çevresindeki alt bölgelere kaydırmalara ve yeni yatırımların bu çevrede yapılıyor görünmesine 

rağmen, Ġstanbul‘un ana sanayi kenti özelliğini koruduğu, toplamda da, Marmara bölgesinin sanayi 

katma değerinin yarısını tek baĢına yarattığı görülebilmektedir(Sönmez,2016:9). 

Türkiye Cumhuriyeti tarihsel ekonomik miras olarak Osmanlı Devleti‘nden sanayileĢmemeyi 

devralmasının, geç sanayileĢmesinin ve bu konudaki politikaların daha çok merkez kentlerde 

yoğunlaĢmasının doğal olarak birçok kent gibi Diyarbakır‘ın da sanayileĢme yolundaki adımlarını 

yavaĢlatmıĢtır. Bunun üzerinden Diyarbakır‘da sanayi geliĢmeleri iki evrede ele alınabilir. 

Cumhuriyet Öncesi ve 1923‘ten günümüze olan dönem:  

Cumhuriyet Öncesi Dönem:1923 öncesinde, gerçek bir sanayi geliĢmesi görülmemektedir. Fakat el 

sanatları yaygındır ve Ģehir ile çevresinin gereksinimlerine yanıt verebildiği gibi dıĢsatım da 

yapılmaktadır. Tarım ve hayvancılık ürünleri değerlendirilmekte, bazı ürünler iĢlenip mamül 

maddeye dönüĢtürülmektedir. Güneydoğu Toroslarda (Erganimaden) çıkarılan bakır cevheri 

sayesinde maden eritme ve iĢleme konusunda önemli geliĢmeler görülmektedir. Fakat elde olunan 

bakır, çarĢı ekonomisinin gereklerine göre iĢlenmektedir. Yaratılan eserler de yerel kullanıma 

sunulmakta ya da yakın ve uzak bölgelere sunulmaktadır (Güney, 1997:11). 

Bahsedilen dönemde sanayi kapitalizmini etki alanını geniĢletmiĢ diğer bir ifadeyle; modern 

kapitalizm ile karĢılaĢtığı dönemde Osmanlı Ġmparatorluğu, ekonomik gücünü kaybetmiĢ ve 

bütünüyle bu sistemin etki alanına girmiĢtir. Çünkü Osmanlı Ġmparatorluğu‘nda Avrupa‘dakine 
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benzer bir sanayi yapısı oluĢmamıĢtır. Sanayi Devrimi, özünde tarımsal üretimden makine 

teknolojisine geçiĢi ifade ederken, bu süreç Osmanlı‘da daha farklı alanlarda tezahür etmiĢtir. 

Coğrafi sınırları itibariyle geniĢ bir alana sahip olan Osmanlı Ġmparatorluğu‘nda, hükümran olunan 

coğrafyayı kontrol edebilmek askeri ve mali gücün iĢler ve sağlam bir yapıda olmasıyla mümkün 

olmuĢtur. Bu cihetle devlet bünyesinde bulunan fabrika ve imalathaneler daha çok askeri alet 

yapımında kullanılmak üzere inĢa edilmiĢtir (KöktaĢ ve Gölçek,2016:99). 

1923‟ten Günümüze Kadar Olan Dönem:1923 yılına gelindiğinde, Diyarbakır‘da sanayi tesisi 

denebilecek iĢletmelerin varlığından söz etmek mümkün değildir. Tahıl öğüten değirmenler, deri 

iletme atölyeleri, metal ev eĢyası yapan küçük iĢletmeler Osmanlı döneminin Cumhuriyete aktardığı 

baĢlıca kuruluĢlardır (Güney,1997:11). 1927 sanayi sayımı verilerine göre, Diyarbakır‘da toplam 

3.276 iĢçi çalıĢtıran 773 iĢyeri mevcuttu. Bu iĢletmeler, ağırlıklı olarak gıda, dokuma, madeni eĢya 

ve ağaç ürünlerinden oluĢmaktaydı. Aynı sayıma göre Diyarbakır‘da tarım ve hayvansal sanayi 348, 

dokuma sanayi 199, ağaç ürünleri sanayi elli, yapı inĢaat sanayi yirmi iki, maden sanayi 135, kimya 

sanayi on beĢ, kâğıt sanayi iki ve muhtelif sanayi dallarında iki olmak üzere 773 iĢletme 

bulunmaktaydı. Söz konusu sanayi kollarında 1.159 kiĢi tarım ve hayvansal ürünler sanayinde, 957 

kiĢi dokuma sanayinde, 570 kiĢi yapı sanayinde, 390 kiĢi maden sanayinde, 136 kiĢi ağaç 

sanayinde, kırk bir kiĢi kimya, on iki kiĢi kâğıt ve on bir kiĢi de muhtelif sanayi dallarında 

çalıĢmaktaydı (aktaran Çağlayan, 2017:22; BDIE, Sanayi Sayımı 1927).  

Cumhuriyet ilan edildikten sonra ülkemizde her konuda baĢlayan yatırım ve faaliyetler sanayi 

alanında da görülmüĢtür. Cumhuriyet kuruluncaya kadar siyasi ve ekonomik baskıyla kan 

kaybetmeye baĢlayan Türkiye sanayisi, Atatürk‘ün destekleriyle tekrar hareketlenme olanağı 

bulmuĢ ve 17 ġubat 1923 yılında Ġzmir‘de ―I. Ġktisat Kongresi‖ toplanmıĢ ve özel giriĢimcilere yol 

açan 10 yıllık ―Liberal Dönem‖ baĢlamıĢtır. Bu dönemde Ekonomi ve sanayi adına yön vermek ve 

desteklemek için özel teĢebbüsler dıĢında sermayeye ve üretime yönelik destekler için kurumlar 

oluĢturularak ―Serbest Ekonomi Politikası‖ izlenmeye baĢlanmıĢtır. Bu sırada devletimiz de bazı 

yatırım ve teĢviklerde bulunmuĢtur. Ülke genelinde farklı bölgelerde tesisler ve kurumlar açılmıĢtır 

(Doğan,2013,72-73). 

Diyarbakır‘da ise elektrik kullanımıyla, küçük de olsa bazı iĢletmelerin çalıĢmaya baĢladığı 

görülmektedir.1930‘lu yılların baĢında sanayi kuruluĢu olarak iki un fabrikası, kiremit ve tuğla 

fabrikası, bir ipekli dokuma fabrikası, inhisarlar müskirat [tekel ve içki] fabrikası ve iki adet buz 

fabrikası bulunmaktaydı. Bunların dıĢında mantin adı verilen ipekli kumaĢ dokuyan iki adet 

mensucat imalathanesi, hızar fabrikası ve çeĢitli atölyeler bulunmaktaydı.1935 yılında 

demiryolunun Diyarbakır‘a ulaĢmasıyla Türkiye‘nin diğer bölge ve Ģehirleriyle bağlantının 

kolaylaĢması ile kapalı ekonominin geçersizliğini sağladı. Hammaddenin getirilmesi ve iĢlenen 

hammaddenin baĢka yerlere ulaĢılması da kolaylaĢtı. 1942 yılında Diyarbakır‘da bir ipekli dokuma, 

bir kereste tesisi, iki elektrik santrali, iki un fabrikası, bir tuğla ve kiremit fabrikası mevcuttu.1950‘li 

yıllarda Sümerbank yün yıkama ve ġayak fabrikası üretime geçti (Güney, 1997:11; aktaran 

Çağlayan, 2017:22); Cumhuriyetin 15. Yılında Diyarbakır, s. 79 ve BĠGD, Sanayi Ġstatistikleri 

1936-1941:115). 

1950‘ler den itibaren liberal sanayileĢme politikaları benimsenmiĢtir. Ancak gerek kamu sektörü ve 

gerekse özel sektör, imalat sektörü yatırımlarını Ankara‘nın batısında yer alan bölgelere 

kaydırmıĢtır. Bu dönemde, atılım içinde görülen özel kesim, yatırımlarını ülkenin en ―geliĢmiĢ‖ ve 

―dıĢsal‖ yararların en yüksek olduğu Ġstanbul ve Ġzmir gibi merkezlerde toplamıĢtır. 1963 yılından 

itibaren ―Planlı Kalkınma‖ döneminin baĢlamasıyla birlikte, imalat sanayi yatırımlarının ülke 

geneline dağıtılması ve bölgelerarası geliĢmiĢlik farklarının azaltılması amaçlanmaktadır. Bu 

bağlamda Karadeniz Bölgesi‘nde Samsun, Akdeniz Bölgesi‘nde Adana ve çevresi, Ege Bölgesi‘nde 

Denizli, Ġç Anadolu Bölgesi‘nde EskiĢehir, Ankara, Konya ve Kayseri, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi‘nde ise Gaziantep‘te, adı geçen bölgelerin sanayi ve cazibe merkezi olmaya yönelik önemli 

geliĢmeler sağlanmıĢtır. Ankara her ne kadar önemli bir sanayi merkezi olarak değerlendirilmese 
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de, ülke sanayisi içinde önemli bir yeri vardır (anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/anadoluda-

sanayilesme-ve-osbler/40,09.12.2018) 

Diyarbakır ise ―Kalkınmada Öncelikli Ġl‖ statüsüne 1968 yılında alındı. Fakat yatırımcılara birçok 

teĢvik sunulmasına karĢın buna özel sektörün ilgi göstermemesi dikkat çekicidir.1970‘lerden sonra 

da, Diyarbakır‘da projelendirilen ve gerçekleĢtirilen bazı sanayi yatırımları kamu yatırımlarıdır. 

Bunlar arasında 1975‘te üretime baĢlayan Sümerbank Dokuma Fabrikası,1974‘te üretime baĢlayan 

EBT Et Kombinası,1976‘da açılan Türkiye SEK Fabrikası ve yine aynı yıl açılan Türkiye Yem 

Fabrikasıdır.1980 sonrasında ise Türkiye Elektromekanik Sanayi (Temsa) Buhar ve Su Trübünleri 

Fabrikası, Jeneratör ve Motor Fabrikası, Küçük Su Tribünü ve Pompa Fabrikası ve Tekel Ġçki ve 

Sigara Fabrikası gibi tesisler kurulmuĢtur (Güney, 1997:18). 

Tablo 3.1.1980 Yılı Genel Sanayi ve ĠĢyerleri Sayımı(DĠE) 

Sektörler İşyeri 

Sayısı 

% 1 Kişilik 2-9 

Kişi 

10 Kişi 

Gıda, İçki, Tütün San. 202  19 32 154 10 

Dokuma, Giyim, Deri 

San. 

301 28 108 191 2 

Orman Ür. Mobilya 

San. 

121  11 42 79 - 

Kağıt ve Basın San. 13   1 - 12 1 

Kimya San. 27   2.5 5 19 3 

Taş ve Toprağa Bağlı 12   1 1 10 1 

Metal Eşya Mak. İkmal 390 37 115 270 5 

Toplam 1066  303 735 28 

Kaynak: Güney,1997:18 

1970‘ler sonrasında Ege ve Marmara Bölgeleri dıĢına kayma eğilimi gösteren sanayinin 

1980‘lerden itibaren yine batı sanayi bölgeleri merkezli büyüdüğü ve 1990‘lardan itibaren de 

yeniden çevreye doğru yayılma eğilimi gösterdiği anlaĢılmaktadır. Sanayi alanında özel sektör 

1960‘lara gelindiğinde önemli seviyelere ulaĢmıĢtır; fakat bir diğer önemli sorun ortaya çıkmıĢtır: 

Yatırımların belirli yerlerde toplanması ve çarpık kentleĢme. Yatırımlar, özellikle Ġstanbul-Kocaeli 

Ġzmir üzerinde yoğunlaĢmıĢtır (anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/anadoluda-sanayilesme-ve-osbler/40). 

Bu dönemde de ihmal edilen bölgeler arasında yer alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bölgeler arası 

dengesizliklerden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alamsı yanında kendi içinde de önemli 

dengesizlikler yaĢamaktadır (EĢiyok, 2002:30). 

Tablo 3.2. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sanayi kuruluĢlarının illere göre dağılımı (%) 

İLLER 1964 1981 1989 1996 

GAZĠANTEP 67.7 59.0 65.3 85.0 

DĠYRBAKIR 21.7 12.5 14.1 4.7 

ġ.URFA 0.0 5.3 6.3 3.2 

ADIYAMAN 0.0 5.9 8.9 3.2 

SĠRT 0.0 0.2 0.5 1.8 

BATMAN 0.0 0.0 0.0 1.3 

KĠLĠS 0.0 0.0 0.0 0.5 

ġIRNAK 0.0 0.0 0.0 0.0 

TOPLAM 100.0 100.0 100.0 100.0 

Kaynak: Mutluer, 2003:18. 

Anadolu sanayiinde bir diğer dinamik merkez Gaziantep‘tir. Bununla birlikte Gaziantep, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi sanayii içindeki ağırlığını öteden beri taĢımaktadır. Ele aldığımız 

dönemler boyunca Gaziantep bölge sanayiinde ilk sıradaki yerini korumuĢtur. Gaziantep‘in 1964 

yılındaki payı % 67.7 iken bu değer, 1981‘de %59‘a gerilemiĢ, 1989‘da % 65.3 olmuĢ, 1996 yılında 

da Gaziantep‘in bölge sanayii içindeki payı daha da yükselerek % 85‘e ulaĢmıĢtır 
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(Mutluer.2003:18-19). Ayrıca 1996 yılı itibariyle Gaziantep tek basına bu bölgemizde yaratılan 

katma değerin % 65‘ni üretirken, bölgede imalat sanayi tesislerinde çalıĢan iĢgücünün % 75,8‘i de 

gene bu ilimizde istihdam edilmektedir. BaĢka bir ifadeyle Gaziantep ulaĢtığı sanayileĢme düzeyi 

ile bölgenin homojen yapısına benzememektedir. Gaziantep ilinin bu bölgemiz içerisindeki payı 

düĢürüldüğü zaman, Güneydoğu Anadolu bölgesinin bölgelerarası dengesizliklerden daha fazla 

etkilendiği ortaya çıkmaktadır. Örneğin bu bölgemizde yer alan Diyarbakır, Urfa, Adıyaman, Siirt, 

Mardin ve Kilis‘in toplamının bölgede yaratılan katma değer içerisindeki payı ancak % 19,1‘dir. Bu 

tablo bölgenin kendi içinde önemli dengesizlikleri barındırdığını bu bağlamda son derece geri 

kalmıĢ olduğunu göstermektedir. Örneğin bu bölgemizde yer alan Siirt bölgede yaratılan katma 

değerin ancak % 0,8‘ni yaratırken, Kilis ancak % 0,2‘ni yaratabilmektedir. Bu sonuç son derce 

çarpıcıdır (EĢiyok,2002:30 ve Mutluer,2003:19). 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilginç olan bir diğer nokta, Diyarbakır ve Siirt‘in bölge sanayii 

içindeki payının giderek düĢmesidir. Nitekim Diyarbakır‘ın payı 1964 yılında % 21.7 iken, 1981‘de 

% 12.5‘e, 1996 yılında da % 4.7‘ye gerilemiĢtir. Aynı Ģekilde, Siirt‘in payı 1964 yılında % 16.6 

iken, 1996 yılında % 0.3‘e düĢmüĢtür. Kuskusuz bunun en önemli nedeni 

Gaziantep sanayiindeki geliĢme performansıdır (Mutluer,2003:19). 

Bu durumun zamanla çok değiĢtiğini de söylemek mümkün değildir. Nitekim 2003 yılı İller, 

Coğrafi Bölgeler ve İstatistiki Bölge Birimleri (Düzey-2) İtibariyle İmalat Sanayii Gelişmişlik 

Sıralaması Araştırması‟na göre; Türkiye ortalamasının altında yer alan bölgeler ise; –0,18568 

endeks değeriyle 4‘ncü sırada Akdeniz Bölgesi, -0,37789 endeks değeriyle 5‘inci sırada Karadeniz 

Bölgesi, -0,86009 endeks değeriyle 6‘ncı sırada yer alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve –1,0681 

endeks değeriyle sıralamanın en sonundaki Doğu Anadolu Bölgesi‘dir. Diyarbakır ili sanayi 

geliĢmiĢlik sıralamasında 81 il içinde 53‘üncü sırada yer almaktadır. 

Türkiye 81 İl Sanayi Durum Raporu‘na (2014) göre de Diyarbakır ilinde sanayi siciline kayıtlı 

iĢletme sayısı 388‘dir. Toplam sanayi iĢletmesi içerisinde %0.4‘lük bir oran ile sanayisi geliĢmekte 

olan iller arasında yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘ndeki illerin sanayi bakımından 

değerlendirmesi yapıldığında,% 65‘lik bir oran ile Gaziantep ili ilk sırada yer almaktadır. Gaziantep 

ilini takip eden iller sırasıyla; ġanlıurfa(%10), Diyarbakır(%9), Adıyaman (% 6), Batman (% 4), 

Mardin (% 3), Kilis (% 1), Siirt (% 1), ġırnak (% 1) olarak görülmektedir. 

Toplamda ise yıllara göre firma sayıları aĢağıdaki tabloda görüldüğü gibi özellikle 2016 yılında 

ciddi bir artıĢ göstermiĢtir. 

Tablo 3.3 Firmaların Yıllara Göre Sayısı 

         Yıllar Firma 

sayısı 

2000 Yılı ve Öncesi 

 

255   

2008 Yılı ve Öncesi 

 

522 

2016 Yılı ve Öncesi 1140 

Kaynak: Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası, Sur Raporu,2016    

    

Son olarak Diyarbakır‘ın bugün için Gayri Safi Katma Değerde (GSKD) sanayinin payı %17 

civarında iken iĢgücünün sektörel dağılımında ise sanayinin payı %18 kadardır. Aslında 2017 

itibariyle Kamu Yatırımlarının Ġllere Göre Sektörel Dağılımında imalat sektörün payının %0.15 

olması kısmen durumu izah etmektedir (TOBB, 2017). Organize Tekstil Sanayi Bölgesi kurulması 

çalıĢmaları ve çok sayıda ulusal tekstil firmasının yatırım projelerinin hayata geçmesinin Diyarbakır 

sanayisi için yeni bir sinerji yaratma potansiyeli taĢımaktadır. 
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4.Teknokentler ve Dicle Teknokent 

Teknolojinin üretim faaliyetlerinde ve küresel rekabette baĢat faktör olmasıyla birlikte, ülkemizde 

teknoloji geliĢtirmeye yönelik faaliyetleri kurumsallaĢtırmak ve üniversitelerin bu konudaki 

çalıĢmalarından istifade etmek ve üniversite-sanayi iĢbirliğinin geliĢmesini sağlamak üzere 2001 

yılında 4691 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri Uygulaması baĢlatılmıĢtır. 

Kasım 2018 itibariyle; toplam 81adet Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi kurulmuĢtur. 81 Teknoloji 

GeliĢtirme Bölgesi‘nden 60‘ı faaliyetine devam etmekte, 21‘i ise altyapı çalıĢmalarının devam 

etmesi sebebiyle henüz faaliyete geçmemiĢlerdir. 

Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi; yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen 

giriĢimcilerin, araĢtırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında 

veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için 

kurulmuĢ akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir. Amacı üniversiteler, araĢtırma kurum ve 

kuruluĢları ile üretim sektörleri arasında iĢbirliği sağlanarak (teknopark.sanayi. 

gov.tr/Content/Detay, 10.12.2018); 

 Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuĢturulması 

amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi, 

 Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliĢtirilmesi, 

 Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi, 

 Verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düĢürülmesi, 

 Teknolojik bilginin ticarileĢtirilmesi, 

 Teknoloji yoğun yatırım ve giriĢimciliği desteklemek, 

 AraĢtırmacı ve vasıflı kiĢilere iĢ imkânı yaratmak, 

 Teknoloji transferine katkıda bulunmaktır. 

Dicle Teknokent de 06.02.2012 tarihinde faaliyetlerine baĢlayarak bölgenin ulusal ve uluslararası 

platformda adını, teknolojik yeniliklerle duyurmayı hedeflemiĢtir. Dicle Teknokent in ağırlıklı 

olarak hedeflediği faaliyet alanları Ģunlardır (http://teknoag.sanayi.gov.tr,10.12.2018): 

 Tarım ve biyoteknoloji  

 Tıbbi ve Aromatik tarım  

 Yenilenebilir enerji kaynakları  

 BiliĢim teknolojileri  

 Gıda teknolojileri  

 Madencilik  

 Diğer 

Dicle Teknokentin faaliyet alanları arasında doğrudan sanayi baĢlığı yer almamakta ya da bir 

olasılık diğer baĢlığına dahil edilmiĢ olabilir. Ġnternet sayfasındaki bilgilere göre kayıtlı firma sayısı 

32,çalıĢan sayısı 34,kapatılan veya devam eden proje sayısı ise 25‘tir. Teknolojik GeliĢtirme 

Bölgelerinin performansı 6 boyut
3
, 14 alt baĢlık ve 36 parametreyi(ayrıntılar için bkz. 

https://teknopark.sanayi.gov.tr/Content/Detay, 10.12.2018)içerecek Ģekilde toplanan verilerle 

ölçülmektedir.2017 yılı performans sonuçlarına göre Dicle Teknokent 50 Teknoloji GeliĢtirme 

                                                           
3
 1: Devlet Destekleri ve Yönetici Şirket Harcamaları (%20) 2: Ar-Ge Yetkinliği (%25) 3- 3: İhracat ve Firma Kompozisyonu (%20)  4: Fikri Mülkiyet 

Hakları (%15) 5-- 5: Kuluçka ve TTO hizmetleri (%8) 6- 6: İşbirliği ve Etkileşim (%12) 
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bölgesi arasında 48. olmuĢtur (btgm.sanayi.gov.tr, 10.12.2018). KuĢkusuz bu sonuca iliĢkin çeĢitli 

sebepler mevcuttur.  

5.Sonuç 

Kentlerin ekonomisini sahip olduğu doğal ve toplumsal kaynakların niceliği ve niteliği kadar, kente 

yapılan yatırımların düzeyi ve seyri de belirler. Kentin ekonomisinin geliĢmesi ise geliĢmenin 

olağan seyrine göre üretiminin sanayi sektörünün payının artmasının sağlanması ile bunu 

gerçekleĢtirmenin yolu ise sanayileĢmekten geçer. Kaldı ki kentler de ekonomik yapıyı köklü 

biçimde değiĢtiren Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkmıĢtır. Böylece nüfus kentlere doluĢmaya 

baĢladığı gibi kentte yaĢayanların/kentlilerin ihtiyaçlarını karĢılamak ve refahını arttırmak için daha 

fazla üretmek gerekiyordu. Ancak kaynakların yetersizliği ve kısa sürede arttırılmasının zorluğu, 

kaynakları etkin kullanmanın gerekliliğini de ortaya koymuĢtur. Bunu baĢarmanın yolu üretim 

tekniği veya bilgisi olarak nitelendireceğimiz teknolojiyi geliĢtirmekten geçmekteydi. 

Teknolojik geliĢmeyi üretim faaliyetlerine iliĢkin yöntemin emek-yoğun teknolojiden 

sermaye/teknoloji yoğuna evrilmesi olup, üretimde emeğin yerine makine ayanı zamanda eski 

makinanın yerine yeni makine ikame edilmektedir. Sanayi 4.0‘ı yaĢadığımız bugünkü ekonomide, 

üretim teknolojisinin yüksek otomasyon teknolojisine dönüĢümü yanında robotik üretim sistemine 

geçiĢ sözkonusudur. Doğaldır ki bu ekonomik atmosferde daha fazla üretimin ve rekabetin yolu 

onun gerektirdiği teknolojiye sahip olmaktan geçmektedir. 

Nitekim ülkeler arasındaki geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan sınıflandırmada kriter üretim konusundaki 

performans iken, yeni/dijital/bilgi ekonomisinde üretim faaliyetlerinde belirleyici olan daha çok 

üretim faktörüne sahip olmaktan ziyade teknolojik yöntemdir. Aslında Sanayi Devrimlerinin 

özününde üretim teknolojisini geliĢtirmeyi kapsadığı söylenebilir. Bu süreci yaĢamayan ülkelerin 

bütün çabaların rağmen geliĢmiĢ ülkelerle aradaki mesafeyi kapatmaları zaman alacaktır. 

SanayileĢmeyen Osmanlı Devleti ve devamı olan Türkiye‘nin de geç sanayileĢmesi bugünkü 

ekonomik durumunun sebebi olarak gösterilebilinir. Cumhuriyetin ilanından sonra savaĢtan çıkmıĢ 

ülkenin ekonomisinin ayağa kaldırmanın yolu olarak sanayileĢme tercih edilmiĢtir. Bu amaçla I. ve 

II. Sanayi Kalkınma Planları uygulanmıĢtır. Sanayi Kalkınma Planında kurulmak istenen tesisler 

kurulmuĢ anacak ikincisi II. Dünya SavaĢına denk geldiği için uygulanamamıĢtır. 

1923-1950 arasında ise Türkiye Cumhuriyeti, kalkınma çabalarında bölge ayrımına gidecek ve 

bölgesel kalkınma politikası uygulayacak durumda değildir. Zira ülkenin tamamı geri kalmıĢlık 

özellikleri taĢımaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Ġstanbul, Ġzmir ve bu kentlere yakın bölgelerin 

avantajı, buralara göre göreli olarak sermaye birikiminin ve ticari geleneğin olmasıdır. Sermaye 

birikiminin oluĢtuğu ve ticari geleneğin olduğu bu bölgeler, çeĢitli içsel ve dıĢsal ekonomiler 

nedeniyle sermaye birikiminin buralarda yatırımına dönüĢmesi ve iĢgücü akımına uğraması durumu 

ile aratan biçimde yüz yüze gelmektedir. Böyle bir süreç kaçınılmaz olarak bölgeler arası 

dengesizliği devam eden bölgelerde de bu bölgeler lehine artacaktır (Elmas, 2001:05-96). 

Kaynakların bölgeler/iller arasındaki dengesiz dağılımı, özellikle üç büyük kentin yıllardır 

kaynaklardan aslan payını alması, diğer illerin geliĢmemesinin sebepleri arasındadır. 

KuĢkusuz bu durumdan en fazla olumsuz etkilenen bölgeler geçmiĢte olduğu gibi bugün de en 

Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri/illeri olmuĢtur. Nitekim Diyarbakır coğrafik konum ve doğal 

kaynaklar açısından ekonomik potansiyele sahip olmasına rağmen sanayileĢ(e)memiĢtir. Bunun 

tarihsel sebepleri yanında yanlı(Ģ) ekonomik kararlardan kaynaklandığı da muhakkaktır. Bugünkü 

ekonomide sanayileĢmenin/kalkınmanın yolu artık tekno(loji)kenten yani teknoloji geliĢtirme 

bölgelerinden geçmektedir. Henüz altı yıllık Dicle Teknokent‘ten bu konuda mucizeler beklemek 

doğru değildir. Ama performansını arttırmak adına; 

 bütçe olanaklarını geniĢletmeyi,  
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 ar-ge uzman ihtiyacını karĢılamayı, 

 baĢta mühendislik fakültesi ve ilgili fakülte akademisyenlerinin katkısını sağlamayı 

 diğer teknokentlerle iĢbirliğini geliĢtirmeyi öngörebiliriz.  

Bunun yanında mademki teknokentler, Üniversite-Sanayi ĠĢbirliğinin sahaya yansıması ise ve artık 

üniversiteler daha çok projelerle anılıyorsa bu iĢbirliğinin devamında üniversitemizde Teknoloji 

Fakültesinin açılması ve özellikle meslek yüksekokullarının organize sanayi bölgesine taĢınması 

düĢünülebilir. Son olarak Organize Sanayi Bölgesi ve Sanayi ve Ticaret Odası bünyesinde firmalara 

teknolojik danıĢmanlık hizmeti verilmesiyle katkı sağlayabilir. Ayrıca Diyarbakır ekonomisinin 

geleceği, sadece 2T‘de (tekstil ve turizm)  aranmamalı, gerçi teknolojiyi de ekleyerek 3T‘ye 

çıkardık, ama 4.T(tarım)  da unutulmamalıdır. 
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DĠYARBAKIR’IN ĠKTĠSADĠ SIRLARI 

ECONOMIC SECRETS OF DIYARBAKIR 

 

Ġrfan Kalaycı

 

Mehmet Kaya


 

 

Özet 

Diyarbakır‘ın tarihsel surları ne kadar turistik olarak çekici ise, bu Ģehrin iktisadi sırları da o kadar 

milli planda dikkat çekicidir. Buradaki sır, gizli-bilinmeyen değil, göz ardı edilen ya da pek 

dillendirilmek istenmeyen gerçek anlamında kullanılmaktadır. ġöyle ki: a.) Diyarbakır, satın alma 

gücü paritesine göre, Türkiye ortalamasının yarısına eĢit (14000 $) kiĢi baĢına gayri safi yurtiçi 

hasıla elde ederken; yine ortalamanın iki katından fazla (% 20+) büyük bir iĢsizlik barındırmaktadır 

(TÜĠK, 2016-17). b.) Ġllerin sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik endeksine göre 67.sırada yer alan 

Diyarbakır‘ın (Kalkınma Bakanlığı, 2011) kötü tablosu, düĢük mutluluk ve umut düzeyleri ile 

doğrulanmaktadır. c.) Türkiye‘de ―en fazla iĢ yapılmak ve yaĢanmak istenen‖ 65. Ģehir olan 

Diyarbakır (Forbes, 2016); d.) ―insani geliĢme endeksi‖ bakımından dünyada 123.sırada olan, 

Afrika‘daki (YeĢil Burun Adaları) Cape Verde‘ye çok yakındır (TEPAV, 2013). e.) Ayrıca, 

Diyarbakır feodalite ile modernite arasında sıkıĢıp kalmıĢtır. Burada toprak ağalığı Ģekil ve yön 

değiĢtirerek yapay inĢaat rantçılığına dönüĢmüĢtür. Kısacası, Diyarbakır ve onun bir parçası olduğu 

Doğu bölgesinden hiçbir Ģehir, Türkiye‘nin en geliĢmiĢ ilk 10 ya da ilk 30 Ģehri arasında 

bulunmamaktadır. Bu durum, bölge ile özdeĢleĢtirilen ‗ters talih‘in halen var olduğuna iĢaret 

etmektedir. O halde, bu ters talihi değiĢtirecek Ģekilde hükümetler üstü etkin ve sürdürülebilir 

politikalar ivedilikle uygulanmalıdır. Örneğin; bölgeye pozitif ayrımcılık yapılarak öncelikle toprak 

reformu yapılmalı, fabrikaları özelleĢtirmek yerine yeni özel/kamu fabrikalar açılmalıdır. Ancak bu 

sayede bölgenin ―kör talihi‖ni yenmek mümkün olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır Ekonomisi, İktisadi Sırlar, Çözüm Önerileri 

Abstract 

The historical ramparts of Diyarbakir are attractive as touristic, the economic secrets of this city are 

so striking on the national plan. The secret here is used in the real sense, not hidden or unknown, 

but ignorant or unwilling to be spoken. Namely: a.) Diyarbakir has a large unemployment rate (20% 

+) more than twice of the Turkey‘s average while obtaining a gross domestic product per capita 

according to purchasing power parity, equal to half of the average (TURKSTAT, 2016-17). b.) 

According to the socio-economic development index of the provinces, the bad table of Diyarbakir, 

located at 67 (Ministry of Development, 2011), is confirmed with low levels of happiness and hope. 

c.) Diyarbakir, 65th province of Turkey in terms of "made the most business and desired to live" 

(Forbes, 2016); d.) is very close to Cape Verde in Africa which is 123rd in the world in terms of 

"human development index" (TEPAV, 2013). e.) Moreover, Diyarbakir is trapped between 

feudalism and modernity. Here the earthworm has changed shape and direction, and turned into 

artificial construction rent. In short, Diyarbakir, and no city in the East region is a part of it, there is 

one of Turkey's most developed city in the top 10 or top 30. This indicates that the 'reverse luck' 

still exists, which is identified with the region. In this case, effective and sustainable policies above 

governments should be implemented urgently, in order to change this reverse luck. For example; 

through positive discrimination to the region, first of all, land reform should be done and new 
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private/public factories should be opened instead of privatizing them. However, it will be possible 

to defeat the 'reverse luck‖' of the region.. 

Keywords: Diyarbakir Economy, Economic Secrets, Solution Proposals 

GiriĢ 

Diyarbakır‘ın tarihsel surları turistik değerini korurken, bu Ģehrin iktisadi sırları da bakıldığı yerden 

olağan varlığını sürdürmektedir. BaĢlıkta sır sözcüğünün kullanılmasının nedeni, resmi kurumların 

ve sivil toplumun dikkatlerini bu Ģehrin -kendisi kadar kadim olan- kalkınma sorunsalına çekmektir. 

Buradaki sır sözcüğüne, gizli-bilinmeyen değil, göz ardı edilen ya da pek dillendirilmek istenmeyen 

gerçek anlamı yüklenmiĢtir.  

Ġl bazında milli gelirden daha az pay almak, düĢük bir yaĢam kalitesine sahip olmak, bölgede düĢük 

bir rekabet gücü sergilemek, vb. Ģeklinde listesi uzatılabilecek iktisadi sırlar Diyarbakır‘da zamanla 

oluĢmuĢtur ve o halde her sır gibi zamanla ancak kararlılıkla çözülmeye muhtaçtır. Diyarbakır‘ın, 

içinde bulunduğu Doğu/Güney Doğu bölgesiyle özdeĢleĢtirilen ters talihin bir parçası olarak 

varlığını sürdürmesinde feodalite kalıntıları kadar bugüne dek izlenen yanlıĢ ve eksik politikaların 

etkisi de yadsınamaz.  

Diyarbakır’ın Ġktisadi Sırlarına Bir BakıĢ 

a.) Diyarbakır düşük satınalma gücüne sahiptir: Diyarbakır, satın alma gücü paritesine göre, 

Türkiye ortalamasının yarısına eĢit (14000 $) kiĢi baĢına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) elde 

ederken; yine ortalamanın iki katından fazla (% 20+) büyük bir iĢsizlik barındırmaktadır (TÜĠK, 

2016-17). 2014 yılında GSYH‘den en yüksek payı alan ilk 4 il, toplam GSYH‘nin % 49,9‘unu 

oluĢtururken, GSYH payı en düĢük olan son 15 il ise toplam GSYH‘den % 2,1 pay almıĢtır. Ancak 

Grafik 1‘de görüldüğü gibi, Diyarbakır yaklaĢık 15 bin TL‘lik kiĢi baĢına GSYH ile,  27 bin TL 

olan Türkiye ortalamasının çok gerisine düĢmüĢtür. 

Ġl bazında kiĢi baĢına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2014 

 

Kaynak: TÜĠK, 2016a. 
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b.) Diyarbakır sosyo-ekonomik açıdan azgelişmiştir: Diyarbakır, TRC2 kodu ve ―-1,0014‖ puan ile 

“İllerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Endeksi”ne (SEGE-2011)
1
 göre 81 il arasında 67.sırada ve 26 

bölge içinde de ġ. Urfa ile birlikte 23.sırada yer almaktadır (TC Kalkınma Bakanlığı, 2011: 50 ve 

74). 15 ilden oluĢan ―6.kademe geliĢmiĢ bölge‖ grubunun lideri olan Diyarbakır‘ın SEGE‘deki kötü 

tablosunu “İllerde Yaşam Endeksi” (ĠYE)
2
 de desteklemektedir (Harita 1). 2015 verilerine göre 

Diyarbakır, 0,2-0,3 aralığındaki yaĢam endeksi listesinde en yaĢanabilir 79.sıradadır (TÜĠK, 2016).  

Harita 1: Ġllerde YaĢam Endeksi, 2015 

 

Kaynak: TÜĠK, 2016b. 

 

c.) Diyarbakır’ın yatırım ve yaşam çekiciliği düşüktür: Dünyanın en önemli dergilerden Forbes, 

Türkiye‘de “İş yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Şehirler” sıralamasında
3
 Diyarbakır‘ı (37,38‘lik 

genel endeks puanıyla) 65. Ģehir olarak ilan etmiĢtir. Yurtiçinden yapılan benzer çalıĢmalar da 

sırlamanın hiç değiĢmediğini ortaya koymaktadır. Uluslararası Rekabet AraĢtırmaları Kurumu 

(URAK), Türkiye‘de bir ilin çekim merkezi olup olmadığını araĢtırmak ve rekabet gücünü ölçmek 

üzere “İllerarası Rekabetcilik Endeksi”ni (ĠRE) geliĢtirmiĢtir. Bu endeks; her biri çeĢitli 

                                                           
1
 SEGE demografik, istihdam, eğitim, sağlık, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali, hizmetlere eriĢebilirlik ve yaĢam 

kalitesi Ģeklindeki 8 ana konudan verili 61 gösterge üzerinden hesaplanmıĢtır 

 
2
 ĠYE; konut, çalıĢma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine eriĢim, 

sosyal yaĢam ve yaĢam memnuniyeti olmak üzere yaĢamın 11 boyutunu kapsamakta ve 41 gösterge ile temsil edilen bu 

boyutları tek bir bileĢik endeks yapısı içinde sunmaktadır. Endeks 0 ile 1 arasında değer almakta ve 1‘e yaklaĢtıkça daha 

iyi bir yaĢam düzeyini ifade etmektedir. 
3 Bu araştırma, 4 ana grupta (Beşeri Sermaye ve Yaşanabilirlik, Marka Becerisi ve Yenilikçilik, Ticaret 

Becerisi ve Üretim Potansiyeli, Erişilebilirlik) 94 maddelik oldukça kapsamlı veri setine göre 

hazırlanmıştır. 
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göstergelerden oluĢan •BeĢeri Sermaye Alt Endeksi, •Yenilikçilik Alt Endeksi, •Üretim ve Ticaret 

Alt Endeksi, •YaĢanabilirlik Alt Endeksi Ģeklinde dört alt endeksin toplamıdır. Buna göre, 

Diyarbakır, ĠRE genel endeksiyle 2009-2010 döneminde en rekabetci 64. il iken; 2010-2011 

döneminde sırasını korumuĢ; 2011-2012 döneminde 1 basamak gerileyerek 65.sıraya düĢmüĢ; 

2012-2013 sonuçlarında 1 basamak ilerleyerek 64. sıraya yükselmiĢ; 2013-2014 döneminde ise 1 

basamak daha yükselen il, 4.18 puanla 63. sırada yer almıĢtır (Tablo 1). Ayrıntıda genel endeksin 

0,70‘lik kısmı beĢeri sermaye, 1,62‘lik kısmı yaĢanabilirlik,  0,26‘lık kısmı üretim ve ticaret,  son 

olarak 1,61‘lik kısmı ise -çağımızın en önemli dinamiklerinden biri haline gelen- yenilikçiliğe 

dayanmaktadır.  

Tablo 1: Diyarbakır’ın ĠRE değerleri 

 

Kaynak: URAK, 2016. 

 

d.) Diyarbakır İnsani Gelişme Endeksi (İGE) bakımından alt sıralardadır:  BirleĢmiĢ Milletler 

Kalkınma Proğramı‘nın (UNDP) ülkelerin geliĢmiĢliğini ölçmek için geliĢtirdiği ve sağlık-eğitim-

gelir bileĢenlerinden oluĢan  “İnsani Gelişme Endeksi”nin (ĠGE), Türkiye‘de illere uygulanmasına 

elveriĢli gözükmüĢtür. UNDP, kapsayıcı-sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı-demokratik 

yönetiĢim ve iklim değiĢikliği- çevre alanlarında ilerleme kaydetmeyi amaçlayan bir 

birimdir. TEPAV, UNDP‘nin bu küresel yöntemini izleyerek ĠGE‘yi Türkiye‘nin 2013 yılı il 

bazında hesaplamıĢtır.
4
 Sağlık endeksi için TÜĠK‘in doğuĢta beklenen yaĢam süresi 2013 yılı verisi; 

eğitim endeksi için TÜĠK il bazında nüfus 2013 yılı verisi, TÜĠK ulusal eğitim verisi 2013, MEB 

2012-2013 örgün eğitim yılı istatistikleri, ÖSYM 2013 illere göre öğrenci ve öğretim elemanları 

sayısı verisi; gelir endeksi için ise TEPAV tarafından gece ıĢıkları üzerinden hesaplanan il bazında 

kiĢi baĢına düĢen GSYH verisi
 

(2013) kullanılmıĢtır. TEPAV tarafından iki ĠGE hesaplaması 

yapılmıĢtır. Birincisi, dünya referans değerlerine
 

göre hesaplanan ve Türkiye‘yi il bazında ülkelerle 

karĢılaĢtırmaya imkân veren ĠGE 2013; ikincisi ise Türkiye referans değerlerine göre hesaplanan ve 

illerin küresel sıralamadan bağımsız olarak sadece Türkiye içinde karĢılaĢtırılmasına olanak tanıyan 

Yerel ĠGE 2013‘tür. Türkiye, UNDP-ĠGE değerlerine göre yüksek insani geliĢmiĢlik sınıfına 

girmektedir. Türkiye‘ye il bazında bakıldığında ise Türkiye‘nin Batısının yüksek, Doğu kısmının 

ise orta insani geliĢmiĢlikte olduğu görülmektedir. Diyarbakır, 2013 yerel ĠGE değerlerine göre, 

Türkiye‘de 0.336-0.523 endeks aralığında düĢük insani geliĢme grubunda yer alan 24 ilden biridir. 

Bununla bağlantılı olarak, aynı Diyarbakır, Türkiye‘nin 0.759 puanla 69.sıraya yerleĢtiği 144 ülkeli 

küresel ĠGE listesinde
5
 dünyada 123.sıradaki (YeĢil Burun Adaları olarak da bilinen) “Cape Verde” 

adındaki Afrika ülkesine çok yakındır (Özpınar ve Koyuncu, 2013; 6-7). Fakat Diyarbakır‘ın 

ĠGE‘de Türkiye ortalamasının çok gerisinde bulunmaktadır.  

 

                                                           
4
 Ġl bazında mevcut verilerin 2013 yılında ortak bir paydada buluĢması ĠGE hesaplamasının 2013 yılı için yapılmasına 

neden olmuĢtur. 
5
 Türkiye bu listede 0.759 puanla 69.sırada ―yüksek insani geliĢme‖ grubunda görülmektedir. Hesaplamada ülke sayısı 

değiĢtikçe Türkiye‘nin sırası da değiĢmektedir. 
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e.) Diyarbakır feodalite ile modernite arasında sıkışıp kalmıştır: Neredeyse her dönemin ve her 

yörenin toprak ağaları / aĢiret beyleri anlamında feodalleri var ve bunlardan Diyarbakır da yeterince 

barındırmaktadır. KuĢkusuz ilin yeterince geliĢememesinde fatura salt feodalizme ve feodallere 

kesilemez. Gelip geçmiĢ tüm Cumhuriyet hükümetleri ve yerel yönetimleri de bu faturaya ortaktır. 

Modernitenin iktisadi düzeni olan kapitalizm, tüm ülkede olduğu gibi Diyarbakır‘da da devlet 

kapitalizmi Ģeklinde uygulama alanı bulmuĢtur. Burada toprak ağalığının Ģekil ve yön değiĢtirerek 

yapay inĢaat rantçılığına dönüĢtüğü ve hatta dolaylı da olsa göç hareketlerini hızlandırdığı 

gözlemlenmektedir. TÜĠK‘in (2014: 17) demografik verilerine göre, Diyarbakır‘ın verdiği göç 

aldığı göçten daha fazla olduğu için 2012-2013 dönemi net göç hızı binde ―-7.7‖ olarak
6
 

gerçekleĢmiĢtir. Diyarbakır kökenli toprak mülkiyetinden ve tarımsal üretimden elde edilen yüksek 

gelirlerin metropollerde kapitalist iĢletmeciliğe aktarılarak daha fazla zenginleĢme yoluna gidilmek 

istenmiĢ; ayrıca sayısı gittikçe artan tarım dıĢı ve genç iĢsizler de yeni istihdam kapısı olarak 

metropolleri seçmiĢ ve sonuçta –özellikle Ġstanbul ağırlıklı- büyük bir “Diyarbakır diyasporası” 

oluĢmuĢtur. Bu diyasporanın bir ayağı feodal iliĢkilere, diğer ayağı kapitalist iliĢkilere basmaktadır.  

Sonuç: Dünden Geleceğe  

Diyarbakır için gelecek belirsiz fakat umut doludur. 1927‘deki nüfusunu 90 yıl aradan sonra 

2017‘de on kez katlamıĢ olan Diyarbakır‘ın iktisadi sorunlarının da aynı derecede arttığı 

düĢünülürse hangi sırdan sözedilebilir ki? Bu Ģehir, kadim uygarlıkların birleĢtiği bir coğrafya ise 

ayrıĢmaya değil topyekün kalkınmaya ve hakça bölüĢmeye ihtiyaç var. Bugün belli olan, Diyarbakır 

ve onun bir parçası olduğu Doğu / G. Doğu bölgesinden hiçbir Ģehrin, Türkiye‘nin en geliĢmiĢ ilk 

10 ya da ilk 30 Ģehri arasında bulunmadığıdır. Bu durum, bölge ile özdeĢleĢtirilen ‗ters talih‘in 

halen var olduğuna iĢaret etmektedir. Zaten GSYH, SEGE ve ĠRE gibi göstergeler de bu gerçeği 

doğrulamaktadır. Önemle vurgulamak gerekir ki, UNDP‘nin ĠGE yöntemiyle yapılan hesaplamada 

Diyarbakır‘ın bir Afrika ülkesi ayarında gösterilmiĢ olması ise bir ironi değildir ve yerel kalkınma 

sorununun ne kadar ciddiye alınması gerektiği konusunda yapıcı bir uyarı niteliğindedir.  

Yukarıda sıralanan kalkınma göstergeleri herkese açık ve herkesin bildiği göstergeler olduğu için 

aslında ―sır‖ sayılmayabilir. Ancak ters talihin bir türlü düz talihe dönüĢ(türül)müyor olması 

yüzünden bu göstergeler sırmıĢ gibi algılanmaya yatkındır. Sırları resmi istatistiklerle deĢifre etmek 

de radikal bir çözüm değildir, zaten Diyarbakır istatistiklere
7
 sığamayacak kadar karmaĢık ve derin 

bir sosyolojik yapıya sahiptir. Diyarbakır‘ın, baĢta yoksulluk, iĢsizlik ve gelir bölüĢümü 

adaletsizliği olmak üzere iktisadi sorunlarını çözmek üzere kamu/özel sektör iĢbirliği ile yatırımlar 

yapılmalıdır. Kırsal kalkınmayı sağlamak için de toprak reformunun yapılması gerekir. Ancak bu 

sayede ters talihi yenme ihtimali doğabilir. 

Kaynakça 

1) Özpınar, Esra ve Emre Koyuncu (2016), Türkiye‟de İnsani Gelişmişlik İller Arasında Nasıl 

Farklılaşıyor? 81 İl İçin İnsani Gelişmişlik Endeksi, TEPAV-Türkiye Ekonomi Politikaları 

AraĢtırma Vakfı, (Değerlendirme Notu N201625), Temmuz. 

2) TC Kalkınma Bakanlığı (2013), İllerin ve Bölgelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması 

Araştırması (SEGE-2011), Bölgesel GeliĢme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Ankara. 

3) TC Karacadağ Kalkınma Ajansı (2018), İstatistiklerle Diyarbakır, 

https://www.karacadag.gov.tr 

4) TÜĠK (2014), Seçilmiş Göstergelerle Diyarbakır 2013, Ankara. 

5) TÜĠK (2016a), ―Ġl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 2004-2014‖, Haber Bülteni, S.24920, 12 

Aralık. 

                                                           
6
 Suriyeli sığınmacıların bu oranı düĢürerek değiĢtirdiği söylenebilir. 

 
7
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ÖZET 

Dijital dönüĢüm bugün yaĢadığımız dönemin bir gerçeğidir. Ġster istemez dijital dönüĢüm firmaları 

da etkilemektedir. Öte yandan dijitalizasyonun firma performansını müspet mi yoksa menfi mi 

etkileyeceği bazı koĢullara bağlıdır. Bu Ģartlardan birtanesi de, firmanın dijitalizasyonun etkinliğini 

sağlayabilmesi için bazı yeteneklere sahip olması gerektiğidir. Dijitalizasyon sürecinde firmanın 

sadece kendi tecrübeleri değil, diğer firmaların tecrübelerinden de dersler çıkarması, bir diğer 

değiĢle sosyal öğrenmeyi gerçekleĢtirebilmesi mühimdir. Bu bağlamda etkin dijitalizasyon 

sürecinde ihtiyaç duyulan bir yetenek örgütsel öğrenmedir. Öte yandan, 2000‘li yılların ortalarında 

ortaya çıkan bir yazın, örgütsel unutmanın örgütsel öğrenmeye koĢut iĢleyen bir süreç olduğunu 

iddia etmektedir. Dolayısıyla, dijitalizasyonun ihtiyaç duyacağı bir diğer yetenek de örgütsel 

unutmadır. Bu doğrultuda çalıĢma, firmalarda dijitalizasyonun firma performansı üzerine olan 

etkisine, firmanın örgütsel öğrenme ve unutma yeteneklerinin biçimlendirici (ya da ılımlaĢtırıcı) 

etkisi olduğunu tartıĢmakta ve gelecekte görgül olarak test edilmek üzere bir model olarak 

sunmaktadır.     

Anahtar Kelimeler: Dijitalizasyon, Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Unutma, Firma Performansı.  

ABSTRACT 

As well as other elements of societies, digital transformation also affects firms. The answer for the 

question that how digitalization affects performance of firms depends on some conditions. One of 

these conditions is possession of some capabilities by firms. In addition to own experiences, firms 

should learn from experiences of others during digitalization process. In this manner, a required 

capability by firm in digitalization process is organizational learning. On the other hand, a literature 

emerged at the middle of year of 2000s claims that organizational forgetting is a complementary 

process to organizational learning. Therefore, a capability required by digitalization is 

organizational forgetting. This study discusses on moderating effects of organizational learning and 

forgetting on the relationship between digitalization and performance of firms.  

Key words: Digitalization, Organizational Learning, Organizational Forgetting, Firm Performance. 

1. GĠRĠġ 

Dijitalizasyon tüm toplumları etkilediği gibi, toplumların bir parçası olan firmaları da 

etkilemektedir. Firmalarda dijitalizasyonun etkinliğini arttıran veya azaltan bazı faktörler vardır. Bu 

faktörler arasında zikredilen bir unsur da firmanın yetenekleridir. Bu çalıĢmanın amacı, firmanın 

dijitalizasyonunun firma performansına etkilerini biçimlendirebilecek iki firma yeteneği olarak 

örgütsel öğrenme ve unutmayı tartıĢmak ve bu doğrultuda ileride görgül olarak test edilmek üzere 

bir model sunmaktır.   

2. DĠJĠTALĠZASYON  

Dijitalizasyon günümüzde toplumları dönüĢtüren bir unsurdur. Elbette bu dönüĢümden toplumların 

bir elementi olan firmalar da etkilenmektedir. Öte yandan, çağımızın gerçeği olan dijitalizasyon 

kendi jargonunu yaratmıĢ gibi görünmektedir. Bu dijitalizasyon sözlüğünün belki de en sık 

karĢılaĢılan kavramlarından bir tanesi ―dijitizasyon‖dur. ―Dijitizasyon (digitization)‖ en basit 

ifadeyle, verinin bilgisayarda depolanmak, iĢlemden geçirilebilmek ve paylaĢılabilmek için ―1‖ler 

ve ―0‖lar formatına dönüĢtürülmesidir (Bloomberg, 2018). Bir diğer kritik kavram olan ―dijital 
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dönüĢüm (digital transformation)‖ ise kimi zaman toplum düzeyinde ele alınan bir kavram olup, 

sıklıkla firmalarla iliĢkilendirilir ve sadece firmanın teknolojisindeki değil, firmanın stratejisi, 

yapısı, kültürü, ürün ve süreçleri gibi diğer öğelerinde de gerçekleĢen mühim bir değiĢimi ifade 

etmektedir (Bloomberg, 2018). Gerçekten de dijital dönüĢümler sıklıkla firmaların bir çok unsurunu 

eĢ zamanlı olarak etkiler. Son olarak, ―dijital kesinti (digital disruption)‖ Vesti vd. (2018)‘nin 

gerçekleĢtirdikleri yapılandırılmıĢ yazın taramasının bulgularına göre firmalarda dijitalleĢme ile 

yaĢanan mühim teknolojik değiĢimlere verilen isimdir. Bu noktada, bu çalıĢmada dijitalizasyonun 

yukarıda zikredilen kavram setini kapsayan Ģemsiye bir kavram olarak konumlandırıldığını 

belirtmek faydalı olacaktır. Dijitalizasyonun firma üzerinde istenilen etkileri yaratması, firmanın 

bazı yardımcı kabiliyetlere sahip olabilmesine bağlıdır (Schallmo, t.b.). 

3. ÖRGÜTSEL UNUTMANIN FĠRMA DĠJĠTALĠZASYONU VE PERFORMANSI 

ĠLĠġKĠSĠNE ETKĠLERĠ 

Schallmo (t.b.)‘nun da belirttiği gibi, firmaların dijitalizasyonunun etkinliğini belirleyebilecek 

faktörlerden birisi de firmanın kendisinin ve endüstrideki diğer baĢarılı firmaların deneyimlerinden 

öğrenmesidir. Dodgson (1993: 377) örgütsel öğrenmeyi ―firmanın faaliyetleri ve kültürü 

çerçevesinde bilgiyi inĢa ettiği, tamamladığı ve organize ettiği yollardır‖. Bu bağlamda 

dijitalizasyon aynı zamanda bir öğrenme sürecidir. Dijitalizasyon, firma öğrenme yeteneklerini 

devreye sokabildiği ölçüde firma performansına yansıyacaktır.  

Schallmo (t.b.)‘nun da belirttiği gibi, firmaların dijitalizasyonunun etkinliğini belirleyebilecek 

faktörlerden birisi de kendisinin ve endüstrideki diğer baĢarılı firmaların deneyimlerinden 

öğrenmesidir. Dodgson (1993: 377) örgütsel öğrenmeyi ―firmanın faaliyetleri ve kültürü 

çerçevesinde bilgiyi inĢa ettiği, tamamladığı ve organize ettiği yollardır‖ olarak tanımlamaktadır. 

Bu bağlamda dijitalizasyon aynı zamanda bir öğrenme sürecidir. Dijitalizasyon, firma öğrenme 

yeteneklerini devreye sokabildiği ölçüde firma performansına yansıyacaktır.  

Martin de Holan ve meslektaĢları (Martin de Holan, 2011a, 2011b; Martin de Holan ve Phillips, 

2004a, 2004b; Martin de Holan vd., 2004) zaman zaman örgütsel unutmanın firmalar için müspet 

sonuçlar üretebileceğini ve iradi bir davranıĢ olabileceğini de tartıĢmaktadırlar. Martin de Holan ve 

Phillips (2004a: 1606) örgütsel unutmayı ―örgütsel bilginin iradi olarak terk edilmesi veya gayri 

iradi olarak kaybedilmesi‖ olarak tanımlamaktadırlar. Bilgileri unutmanın örgüt için olumlu 

sonuçlar doğurabileceğine yönelik güzel bir tartıĢma da Casey ve Oliver (2011)‘dan gelmektedir. 

Yazarlara göre kimi zaman bazı yenilikler meĢruiyet atfedecek aktörlerin nezdinde meĢru sıfatını 

kazanmamıĢ olabilirler. Bu noktada bahsi geçen yeniliğin derhal unutulması örgüt açısından çok 

daha faydalı olabilecektir.    

Yazında bir çok çalıĢma örgütsel öğrenme ve unutmanın birlikte iĢleyen süreçler olduğunu dile 

getirmektedir. Sıklıkla örgütlerin yeni Ģeyler öğrenebilmeleri eskilerini unutabilmelerine bağlıdır 

(Lei, 1999; Akgün vd., 2003, 2007). Bu bağlamda eğer firmalarda dijitalizasyon çeĢitli çalıĢmalarda 

(örneğin Schallo, t.b.) vurgulandığı gibi bir örgütsel öğrenme süreci ise ve örgütsel öğrenmeye de 

sıklıkla örgütsel unutma eĢlik ediyorsa, dijitalizasyon sürecinde firma birer yetenek olarak örgütsel 

unutma ve öğrenmeye yoğun biçimde ihtiyaç duyacaktır. 

4. SONUÇ 

Dijitalizasyon bugün neredeyse tüm toplumları derinden etkilemektedir. Elbette firmaların da bu 

süreçten nasibini almaması beklenemezdi. Öte yandan, dijitalizasyonunu firmalar üzerinde sıkça 

zikredilen müspet etkilerine ilaveten, menfi etkileri de olabilir. Dolayısıyla, dijitalizasyonun 

bilhassa firma performansı üzerine olumlu etkilerini yakalayabilmek için bazı koĢullara ihtiyaç 

olduğu söylenmektedir. Bahis geçen Ģartlardan birtanesi de, firmanın belli yeteneklere sahip olması 

gerektiğidir. Dijitalizasyon yazını sık sık bu sürecin aynı zamanda bir öğrenme süreci olduğunu 

zikretmektedir. Son zamanda hızla büyüyen bir yazın olan örgütsel unutma ise, sıklıkla örgütsel 
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öğrenmeye örgütsel unutmanın eĢlik ettiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda çalıĢmada firmanın 

dijitalizasyonunun firma performansı üzerine yaratacağı etkilere, örgütsel öğrenme ve onunla 

sıklıkla koĢut ilerleyen örgütsel unutmanın biçimlendirici (ya da ılımlaĢtırıcı) Ģekilde etki 

edebileceği tartıĢılmaktadır.  
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ÖZET 

Bilginin bağlamlararasında nasıl yolculuk ettiğine, herhangi bir değiĢikliğe uğrayıp uğramadığına 

odaklanan iki temel perspektiften bahsetmek mümkündür. Bunlar ―bilginin transferi‖ ve ―bilginin 

çevirisi‖dir. Bilginin transferi, bilginin bağlamlar arası geçisi esnasında teknik ve/veya sembolik 

içeriğinde neredeyse herhangi bir değiĢikliğe uğramadığını savunmaktadır. Öte yandan, bilginin 

çevirisi perspektifi ise bilgiyi taĢıyan aktörlerin kiĢisel menfaatlerinin ön plana çıkması, taĢıyıcı 

aktörlerin ilgili bilgiyi eksik veya fazla yorumlamaları vb. muhtelif nedenlerle bilginin ulaĢtığı 

bağlamda, geldiği bağlamdakinden farklı özellikler taĢıyacağını iddia etmektedir. Bu çalıĢmanın 

amacı, bir yönetim bilgisi olan ―Balanced Scorecard‖ tekniği çerçevesinde, Türk 

akademisyenlerinin kendilerini hangi bilgi perspektifine daha yakın konumlandırdıklarını 

anlamaktır. Bu doğrultuda, bahsi geçen yönetim tekniğine iliĢkin Türk akademiasınca yazılmıĢ 

makaleler analize tabi tutulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Bilginin yayılımı, bilginin transferi, bilginin çevirisi, Türk akademiası.   

ABSTRACT 

There are two main perspectives of knowledge spread in terms of how knowledge travels between 

contexts. These are ―transfer of knowledge‖ and ―translation of knowledge‖. According to 

perspective of ―knowledge transfer‖, knowledge spreads from one context to another one almost 

without a change. On the other hand, in terms of the second perspective, knowledge will have 

different characteristics in its‘ new context due to some reasons such as under-standing or over-

standing of actors, self-interets of translators, etc. The aim of this study is to undertand that where 

Turkish academicians position themselves in terms of perspectives of knowledge spread in a 

selected case.  

Key words: Knowledge spread, transfer of knowledge, translation of knowledge, Turkish 

academia.   

1. GĠRĠġ 

Bilindiği gibi üretimin bir geleneksel faktörler grubu vardır. Bu faktörlere son zamanlarda bir 

yenisi, ―bilgi‖ eklenmiĢtir. Bu üretim faktörüne iliĢkin mühim tartıĢmalardan bir tanesi de bilginin 

bağlamlar arasında nasıl yayıldığıdır. Bilginin yayılımına iliĢkin yazında muhtelif bakıĢ açıları 

vardır. Bu bağlamda mevcut çalıĢmanın amacı, Türk akademiasının Balanced Scorecard yönetim 

tekniği bağlamında bu perspektiflerden hangisini daha çok kullandıklarını anlamaktır. ÇalıĢmanın 

gelecekte yapılması planan bazı çalıĢmalar için de temel oluĢturması planlanmaktadır.  

2. BĠLGĠNĠN TRANSFERĠ VE ÇEVĠRĠSĠ 

Bilginin transferi perspektifine göre, bilgi bir bağlamdan diğerine neredeyse herhangi bir 

değiĢikliğe uğramadan geçiĢ yapar. Dolayısıyla, bilgiyi yeni bağlamında neredeyse orijinal 

bağlamındakiyle aynı biçimde kullanmak mümkündür. Ġkinci perspektif olan ―bilginin çevirisi‖ ise 

bilginin bağlamlararası yolculuğu esnasında bir dönüĢüme uğradığını iddia eder (Morris ve 

Lancaster, 2005). Dolayısıyla çeviri hem bir yolculuk hem de bir dönüĢüm hikayesidir 

(Czarniawska, 2012). Bilginin çevirisi; bilgiye ekleme, bilgiden çıkarma, bilgiyi değiĢtirme ve diğer 

edit iĢlemleri ile alakalıdır. Bilgideki bu dönüĢüm bilginin sembolik ve/ya da teknik içeriğinde 

gerçekleĢebilir. Bahsi geçen çevirinin; taĢıyıcının söz konusu bilgiye eksik ya da fazla anlam 
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yüklemesi, kiĢilerin mevcut çıkarlarını tahkim etmek istemeleri, tesadüf vb. birçok faktörden 

kaynaklanması mümkündür. Dolayısıyla bilginin çevirisi kim zaman bilinçli kimi zamanda bilinçsiz 

davranıĢların bir ürünüdür. Öte yandan yazın sıklıkla bu aktör gruplarının kendi içlerinde bilginin 

transferi/çevirisi davranıĢı bağlamında türdeĢ davranıĢlar segilediklerini iddia etmektedir. Bu 

doğrultuda çalıĢmanın amacı; Türk iĢletme (muhasebe-finans, yönetim-organizasyon, üretim-

pazarlama) ve iĢletmeci olmayan akademisyenlerinin, kendi içlerinde veya disiplinlerarası 

mukayese edildiklerinde, Balanced Scorecard yönetim bilgisinin transferi/çevirisi bağlamında 

türdeĢ bir davranıĢ sergileyip sergilemediklerini anlamaktır.  

3. BALANCED SCORECARD 

Balanced Scorecard‘da kurumun performansını ölçmek için ―finansal‖, ―müĢteri‖, ―iç süreçler‖ ve 

―öğrenme ve büyüme (eski ismiyle ―yenilik ve öğrenme)‖ olmak üzere dört perspektif öneren, bu 

perspektifler sayesinde sadece finansal perspektifi esas alan kurumsal performans yönetim 

sistemlerine kıyasla daha nesnel olduğunu iddia eden bir yönetim sistemidir.  

Kurum performansının çok boyutlu olarak ölçülmesini salık veren baĢka kurumsal performans 

yönetim sistemleri de mevcuttur. Örneğin; ―Dinamik Çok Boyutlu Performans Modeli (Maltz vd., 

2003)‖, ―Stratejik Performans Ölçüm Sistemi (Vitale vd., 1994)‖, ―Stratejik Scorecard (Drew ve 

Kaye, 2004)‖, ―Sistemik Scorecard (Leibold vd., 2002; Voelpel vd., 2006)‖ ve ―Tableau de Bord 

(Epstein ve Manzoni, 1997; Bourguignon vd., 2004; Bessire ve Baker, 2005) bunlardan sadece ilk 

akla gelenlerdir. Öte yandan, Balanced Scorecard kullandığı perspektifler arasında illiyet bağı, bir 

baĢka ifadeyle neden-sonuç iliĢkisi kurarak kendini muadillerinden farklılaĢtırdığını iddia 

etmektedir (Hoque ve James, 2000; Norreklit, 2000; Othman, 2006). Kaplan ve Norton bu 

perspektifler arası neden-sonuç iliĢkisini ―strateji haritası (strategy map)‖ kavramıyla ifade 

etmektedirler (Kaplan ve Norton, 1996, 2000).  

Son olarak Balanced Scorecard‘ın kurumsallaĢtığını söylemek mümkündür. Nitekim Balanced 

Scorecard, sağlık (Santiago, 1999; Khiew vd., 2017; Lyons vd., 2018), eğitim (Al-Hosaini ve 

Sofian, 2015), kamu (Ridwan vd., 2013), bankacılık (Davis ve Albright, 2004), finans (Chitu ve 

OpriĢ, 2014), madencilik (Comm, 2010), mimarlık (Moser, 2005), otel (Eryılmaz, 2010), gibi 

muhtelif sektörlerde uygulaması görülen bir stratejik yönetim sistemidir.  

4. METODOLOJĠ 

4.1. Veri toplama ve analiz yöntemi  

Bu çalıĢmada 1992-2017 aralığı veri seti aralığı olarak seçilmiĢtir. Dönem 1992 yılı ile 

baĢlatılmıĢtır çünkü 1992 senesi, Kaplan ve Norton‘un Balanced Scorecard‘ı yazına kazandırdıkları 

tarihtir. Bu çerçevede çeĢitli dergilerde yaklaĢık 5000 makalenin tarandığını söylemek mümkündür.   

Bir makalenin Balanced Scorecard makalesi sayılabilmesi için; makalenin baĢlığında, özetinde, 

anahtar kelimelerinde ya da alt baĢlıklarında Balanced Scorecard kavramını ya da Türkçe‘deki 

karĢılıklarından bir tanesini içermesi Ģartı aranmıĢtır. Bu tarama yöntemi, daha önce muhtelif 

çalıĢmalarda (örneğin Rüling, 2005) kullanılan bir yöntemdir.  

Ardından sıra makalelerin alanlara atanmasına gelmiĢtir. Bu noktada, bu çalıĢmanın yazarı 

Balanced Scorecard makalelerini alanlara atarken makale yazarlarının uzmanlık alanlarını 

incelemiĢtir. Birden fazla yazarın olduğu ve yazarların farklı disiplinlerden geldiği durumlarda ise 

makalenin içeriğine bakılarak makale bir alana atanmıĢtır.  

ÇalıĢmanın bu ilk versiyonunda sadece akademisyenler arasında sembolik çeviri olup olmadığı 

anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu doğrultuda, Türk akademisyenlerin Balanced Scorecard kavramı için 

bir Türkçe karĢılık önerip önermedikleri incelenmiĢtir.  
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5. BULGULAR 

Veri toplama süreci sonrasında 68 makale araĢtırmanın ilk versiyonunun veri setini oluĢturmuĢtur. 

Bu makalelerin 40 adeti (%59) iĢletme akademisyenlerine, 28 adeti (%41) ise iĢletme alanı dıĢı 

akademisyenlere aittir. 40 makalenin 20‘si muhasebe-finansman, 16‘sı yönetim-organizasyon ve 4 

adedi de üretim-pazarlama alanında çalıĢan akademisyenler tarafından kaleme alınmıĢtır. ĠĢletme 

alanı dıĢındaki akademisyenler; eğitim, mühendislik, sağlık ve spor gibi muhtelif disiplinlerden 

gelmektedirler. 40 iĢletme alanı makalesinin 28‘inde (%71) Balanced Scorecard için Türkçe bir 

isim önerilmiĢtir. Bu kategori altındaki alt kategoriler ele alındığında tüm uzmanlık alanlarında 

(muhasebe-finansman, yönetim-organizasyon ve üretim-pazarlama) Balanced Scorecard‘a bir 

Türkçe karĢılık önerilen makale sayısı, önerilmeyen makale sayısından fazla idi. Yine iĢletme 

alanında çalıĢmayan akademisyenlere ait 28 makalenin 22‘sinde (%78), Balanced Scorecard‘a yeni 

bir Türkçe karĢılık önerilmiĢtir. AraĢtırmada yer alan makalelerde Balanced Scorecard kavramı için 

toplam 17 farklı Türkçe karĢılık önerilmiĢtir. Bu noktada; ―Dengeli BaĢarı Göstergesi‖, ―Dengeli 

Değerleme Kartı‖, ―Dengeli Ölçüm Kartı‖, ―Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği‖, ―Dengeli Performans 

Yönetimi‖, ―Dengeli Sonuç Kartı‖, ―Kurumsal Karne‖, ―Ölçüm Kartı Tekniği‖ ve ―Performans 

Karnesi‖ Balanced Scorecard için önerilen Türkçe karĢılıklardan sadece bazılarıydı.   

6. SONUÇ 

Bu çalıĢma Türk adamesiyenlerinin Balanced Scorecard vakası bağlamında, kendilerini bilginin 

yayılım perspektilerinden hangisine daha yakın konumlandırıldıklarını anlamaktı. ÇalıĢma 1992-

2017 aralığında Türk akadenisyenleri tarafından yayınlanan 68 makaleyi esas almaktadır.  

Analiz bulguları, hem iĢletme akademisyenlerinin hem de iĢletme alanında çalıĢmayan 

akademisyenlerin bilginin sembolik boyutunda (Balanced Scorecard vakası bağlamında) çeviri 

ağırlıklı bir tavır benimsediklerini ortaya koymaktadır. Yazarlar, Balanced Scorecard‘ın Türkçe 

karĢılığı olarak 17 farklı isim önermiĢlerdir. Bu bağlamda, Türk akademiasının yine türdeĢ bir tavır 

sergilediğini iddia etmek yanlıĢ olmayacaktır. Öte yandan bu vakada geleneksel Türk akademia 

davranıĢı olan bilginin transferi yerine bilginin çevirisi temelli bir bulguya ulaĢılması ilginçtir. Bu 

bulgu, Türk akademiasında son zamanlarda beliren bağlama vurgu çağrısının bir neticesi olabileceği 

gibi, Balanced Scorecard yönetim tekniğine has bir durum da olabilir.    

Bu çalıĢma sadece bilginin sembolik boyutu üzerinden bir analiz gerçekleĢtirmiĢtir. Gelecekte, 

bilginin sembolik boyutuna ilaveten, teknik boyutunda da Türk akademisyenlerinin çeviri 

davranıĢlarının olup olmadığı incelenebilir. Yine bu çalıĢma sınırlı büyüklükteki bir veri seti 

üzerinden analizi gerçekleĢtirmiĢtir. Gelecekte, veri seti geniĢletilerek daha sağlıklı analizler 

yapılabilir. Son olarak, bu çalıĢma Balanced Scorecard vakası bağlamında kurgulanmıĢtır. Muhtelif 

yönetim teknikleri ile bu çalıĢmanın replikasyonu gerçekleĢtirilip, bulgular bu çalıĢmanın bulguları 

ile mukayese edilebilir.       
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YÜKSEKÖĞRETĠM ÖRGÜTLERĠNDE KURUMSAL RĠSK YÖNETĠMĠ: BĠR YAZIN 

TARAMASI 

 

Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz 

Uludağ Üniversitesi, mehmetery@uludag.edu.tr 

 

ÖZET 

Bugün bazı düĢünürlerin dile getirdiği gibi ―risk toplumu‖nda yaĢıyoruz. Muhtelif riskler hem 

toplumun genelini hem de toplumun içindeki elementleri derinden etkiliyor gibi görünmektedir. 

Toplumların en temel ve belkide en kritik elementlerinden bir tanesi de yükseköğretim örgütleridir. 

Birçok çalıĢmada yükseköğretim kalitesinin ülkenin kalkınmasına olan etkisi tartıĢılmaktadır. 

Haliyle, bu örgütlerin olası risklere karĢı hazırlıklı hale getirilmeleri ve mümkün mertebe bu 

risklerin birer fırsata dönüĢtürülmeleri hayati bir önem arz etmektedir. ĠĢte, bahsi geçen bu risklerin 

yönetimine iliĢkin üretilen çözümlerden bir tanesi de ―Kurumsal Risk Yönetimi (Enterprise Risk 

Management) (KRY)‖dir. Genel olarak KRY yazını özellikle kar amacı taĢıyan ve endüstriyel 

örgütlerde risk yönetimine odaklanmıĢ gibi görünmektedir. Bu çalıĢmada, uluslararası yazında 

yükseköğretimde KRY üzerine hazırlanmıĢ çalıĢmalar sistematik biçimde incelenecek ve gelecek 

çalıĢmalar için bazı önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, kurumsal risk yönetimi, yazın taraması.  

ABSTRACT 

According some academicians, we live in ―risk society‖ now. Various risks seem to deeply affect 

both societies as whole and different elements of societies. One of the most critical elements of 

societies is higher education institutions. Contributions of higher education institutions to national 

development is discussed in various studies. Therefore, readiness of these institutions against 

various risks and transformation of these risks into opportunities as much as possible are crucial. 

One of the recommended solutions for management of these risks is ―Enterprise Risk Management 

(ERM)‖. The literature on ERM largely focuses on industrial and profit-based organizations. In this 

study, the studies on ERM will be examined and some recommendations will be presented for 

future studies. 

Key Words: Higher education, enterprise risk management, literature review. 

1. GĠRĠġ 

Bugün insanlık ―risk çağı‖nı (Beck, 1992) idrak etmektedir. Muhtelif riskler toplumun her 

noktasına sirayet etmiĢ durumdadır. Bugün insanoğlunun, kimisini kontrol edebildiği kimisini ise 

edemediği bu risklerle birlikte yaĢamayı öğrenmesi, riskleri yönetmek için bazı çözümler 

geliĢtirmesi mühimdir. Toplumların kaderini belirleyen en önemli unsurlardan bir tanesi de o 

ülkedeki üniversitelerin performansıdır. Bu bağlamda, üniversitelerin performansını etkileyebilecek 

risklerin tespiti, mümkün mertebe bunların fırsata dönüĢtürülmeleri önemlidir. Öte yandan, 

üniversitelerde risk yönetimi bu denli önem arz etmesine rağmen, bu alanda yapılan çalıĢmaların 

sayısının çok sınırlı olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda çalıĢmanın amacı, yazında bu alanda 

yapılmıĢ çalıĢmaları bir yazın taraması ile incelemek ve gelecek çalıĢmalar için bazı önerilerde 

bulunmaktır. Bu sayede alana gerekli olan ilginin de çekilebileceği umulmaktadır.   

2. KURUMSAL RĠSK YÖNETĠMĠ 

―Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)‖ne dair yazında sayısız tanım verilmiĢtir. Belkide bu tanımlardan 

en çok kullanılanlardan bir tanesi de ―Commitee of Sponsoring Organizations (COSO)‖ya aittir. 

COSO (2004: 2) KRY‘yi ―Bir varlığın yönetim kurulu, yöneticileri ve yönetici olmayan personeli 

tarafından etkilenen, strateji hazırlama esnasında tüm kurumda uygulanan, varlığı etkileyebilecek 
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potansiyel olayları tespit etmek, riskleri kurumun risk iĢtahı sınırları içerisinde yönetmek ve varlığın 

amaçlarına ulaĢabilmesini garanti altına alabilmek için tasarlanmıĢ bir süreçtir‖ olarak 

tanımlamıĢtır. KRY sistematik bir çabadır çünkü adımları ve bu adımların süreçteki yerleri bellidir. 

Öte yandan bu sistematiklik tamamen bağlamın dıĢlanması manasına da gelmemektedir. Örneğin 

Czarniawska (2012), risk yönetiminde makro bağlamın etkilerine dikkat çekmektedir. KRY ayrıca 

bütünleĢik bir çabadır. BütünleĢiktir çünkü finansal risk, itibar riski, operasyonel risk ve pazar riski 

gibi çeĢitli riskleri birarada ele alır. KRY, yine, bütünleĢiktir çünkü bu kurum çapında bir faaliyettir. 

KRY‘de elbette risk yönetiminden doğrudan sorumlu olan kurumsal risk yöneticisi gibi pozisyonlar 

mevcuttur. Ancak son tahlilde, KRY bir kurumdaki herkesin sorumluluğudur. 1990‘ların ortalarında 

ortaya çıkan KRY veya risk yönetimine modern yaklaĢım, öncülü olan geleneksel risk 

yönetiminden bazı farklılıklar içermektedir. Bu farklılıkları Tablo 1‘deki gibi özetlemek 

mümkündür. 

KRY yazını büyük ölçüde endüstriye ve/veya kar amaçlı örgütlere odaklanmıĢ gibi görünmektedir. 

Öte yandan toplumun diğer mühim kurumları olan yükseköğretim kurumları üzerine yapılan KRY 

çalıĢmaları sınırlıdır. Bu bağlamda çalıĢmanın amacı, yükseköğretimde KRY çalıĢmalarına genel 

bir bakıĢla mevcut durumu anlamak ve gelecek çalıĢmalar için bazı önerilerde bulunmaktır. Bu 

sayede, bazı akademisyenlerin ilgisinin de alana çekileceği umulmaktadır.  

Tablo 1: Geleneksel risk yönetimi ve KRY arasındaki farklılıklar 

Geleneksel Risk Yönetimi Kurumsal Risk Yönetimi (Modern Risk 

Yönetimi) 

Risklere silo tarzı yaklaĢım. Risklerin bütüncül tarzda ele alınması. 

Örgüt stratejisi ile sınırlı iliĢki.  Örgüt stratejisi ile yoğun etkileĢim.  

Üst yönetimin adanmıĢlığının olmaması. Yüksek düzeyde üst yönetim adanmıĢlığının 

mevcudiyeti.  

Risk yönetimine reaktif yaklaĢım. Risk yönetimine proaktif yaklaĢım.  

Büyük ölçüde kayıptan kaçınma temelli risk 

yönetimi. 

Büyük ölçüde fırsatları değerlendirme temelli 

risk yönetimi.  

Kontrol ve maliyetlerin asgarileĢtirilmesine 

odaklı. 

Rekabet avantajının yaratılmasına odaklı.  

Risk yönetiminden doğrudan sorumlu 

pozisyonların/birimlerin eksikliği.  

Kurumsal risk yönetiminden doğrudan 

sorumlu pozisyonların (örneğin Risk 

Yöneticisi (Chief Risk Officer)) ve birimlerin 

varlığı.  

Sadece ölçülebilir risklere (örneğin finansal 

risk, doğal afet riski vb.) odaklanması. 

Hem rahatça ölçülebilir hem de ölçülmesinde 

güçlükler olan risklere (örneğin itibari risk, 

stratejik riskler) odaklanması.  

Kaynak: Eryılmaz (2018: 246).  

3. YÖNTEM 

Bu çalıĢmada ―yapılandırılmıĢ yazın taraması‖ yöntemi tercih edilmiĢtir. ÇalıĢmanın ilk safhasında, 

çalıĢmanın gayesi belirlenmiĢ ve çalıĢmanın veri setinde yer alan makalelerin kodlanmasına hizmet 

edecek kod Ģeması çıkarılmıĢtır. Ġkinci safhada, araĢtırmanın veri toplama aralığı belirlenmiĢtir. 

KRY yaklaĢımı büyük ölçüde 1990‘ların ortalarında belirdiği için, 1995-2018 yılları arasındaki 

aralık çalıĢma için uygun olarak görülmüĢtür. Yükseköğretim sahasından 4 dergi ve risk yönetimi 

alanından yine 4 dergi seçilerek, bu dergilerin içeriğinde veri setine dahil edilebilecek bir makale 

olup olmadığı incelenmiĢtir. Ayrıca Researchgate, Academia, Google Scholar gibi diğer 

platformlarda da veri tabanına dahil edilmeye aday bir makale olup olmadığı incelenmiĢtir. 

Ardından iki kelime seti üzerinden; ―Kurumsal Risk Yönetimi (veya ―Kurum Çapında Risk 

Yönetimi‖ (Jamil ve Saleh 2010) gibi alternatif kavramlar)‖ ve ―Yüksek Öğretim ( ya da 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1753 

―Üniversite‖, ―Müfredat‖  gibi alternatif kavramlar) makalelerin baĢlıklarında, özetlerinde, anahtar 

kelimelerinde ve/veya alt baĢlıklarında araĢtırılmıĢtır. Nihai olarak araĢtırmanın veri seti 14‘ü 

makale ve 2‘si kongre tam metin tebliği olmak üzere 16 çalıĢmadan oluĢmuĢtur. Dördüncü safhada, 

eldeki veri setinden tesadüfi olarak seçilen bir örneklem ile kodlama Ģemasının pilot testi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Son olarak bulgular bazı betimsel istatisklerden yararlanılarak sunuma hazır 

hale getirilmiĢtir.  

4. BULGULAR   

Veri setindeki çalıĢmaların dergilere ve konferanslara dağılımı Tablo 2‘de sunulmaktadır.  

Tablo 2: Veri setindeki çalıĢmaların dergi ve konferanslara göre dağılımı 

Dergi / Konferans Ġsmi  Dergi / Konferans Kodu ÇalıĢma 

Sayısı (n=16) 

Yüzde (%) 

Risk Management and 

Insurance Review 

RMIR 3 18.75% 

University Risk Management 

and Insurance Association 

Journal 

URMIA 2 12.50% 

Forum Futures FF 1 6.25% 

Investment Management and 

Financial Innovations 

IMFI 1 6.25% 

Journal of Business & 

Management 

JBM 1 6.25% 

Journal of Education and 

Practice  

JEP 1 6.25% 

Journal of Higher Education 

Policy and Management 

JHEPM 1 6.25% 

Review of Integrative 

Business & Economics 

Research 

RIBER 1 6.25% 

Southern African Business 

Review 

SABR 1 6.25% 

Studies in Learning, 

Evaluation, Innovation & 

Development 

SLEID 1 6.25% 

The Journal of International 

Social Research   

TJISR 1 6.25% 

Institute of Electrical and 

Electronic Engineers 

IEE 1 6.25% 

2nd International Conference 

on Higher Education and 

Quality Assurance  

ICHEQA 1 6.25% 

TOPLAM  16 100% 

Bu çalıĢmalardan 4‘ü ülke düzeyinde ya da ülkelerarası karĢılaĢtırmalar yapan çalıĢmalardı. Bahsi 

geçen bu analiz düzeyindeki çalıĢmalar genel düzeyi göstermesi açısından mühimdir. ÇalıĢmaların 

4‘ü ise tek örgütü esas alıyordu. Bu analiz düzeyindeki çalıĢmalar da KRY‘nin nasıl uygulandığını, 

uygulama önündeki güçlükleri vb. bir baĢka deyiĢle KRY pratiğini göstermesi açısından önem arz 

etmektedir.  
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Öte yandan görgül çalıĢmalarda (n=10) ele alınan yükseköğretim kurumlarının sahipliğine göre bir 

analiz edildiğinde çalıĢmalarda en çok devlet üniversitelerinin (n=5; %50) çalıĢmaya konu edildiği 

tespit edilmiĢtir. Özel üniversiteler ya da vakıf üniversiteleri, yükseköğretim kurumlarında KRY 

çalıĢma sahasının ilgisini Ģimdiye kadar pek az çekmiĢ gibi görünmektedir.  

ÇalıĢmaların baz aldığı coğrafya ele alındığında ise 4 çalıĢmanın gelimiĢ ülkelerde (örneğin 

Avustralya - Bhrun vd., 2017), 7‘sinin ise geliĢmekte olan ülkelerde (örneğin Güney Afrika – 

Wessels ve Sadler, 2015) gerçekleĢtirildiği görülmektedir. Güney Amerika kıtasında yer alan 

ülkelerdeki kurumlara yönelik herhangi bir çalıĢma yapılmamıĢ olması ilginç bulgulardan bir 

tanesidir.  

Son olarak, veri setindeki çalıĢmalar araĢtırma yöntemleri bağlamında incelendiğinde; çalıĢmaların 

yarısının (%50) vaka çalıĢması (örneğin Nyce, 2002), görüĢme (örneğin Clyde-Smith, 2002), saha 

çalıĢması (örneğin Ndudzo, 2017) ve nitel içerik analizi (örneğin Moloi, 2016) gibi nitel araĢtırma 

yöntemlerini tercih ettikleri tespit edilmiĢtir.  

SONUÇ 

Bu çalıĢma yükseköğretim kurumlarında KRY‘ye odaklanan mevcut çalıĢmaların durumunu tespit 

etmeyi amaçlıyordu. ÇalıĢma baĢlangıç düzeyinde bir çalıĢma olduğundan bazı kısıtları mevcuttur. 

Birincisi, çalıĢma oldukça küçük bir veri seti ile (n=16) gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġkincisi, çalıĢmada 

verilerin kodlanması sadece bir araĢtırmacı tarafından yapılmıĢtır. Son olarak çalıĢma sadece 

Ġngilizce yazılmıĢ metinleri veri setine dahil edebilmiĢtir. Ancak hiç Ģüphesizdir ki, diğer dillerde de 

(örneğin Ġngilizce, Fransızca) kaleme alınmıĢ mühim çalıĢmalar bulunması mümkündür. 

Bu çalıĢmada elde edilen bulgular üzerinden, bu alanda gelecekte yapılacak bazı çalıĢmalara 

önerilerde bulunmak mümkündür. Örneğin çalıĢmanın veri setinde, devlet ve özel (ya da vakıf) 

üniversitelerini birarada ele alan bir çalıĢma görülmemiĢtir. Dolayısıyla gelecekte bu iki grup 

yükseköğretim kurumunu harmanlayacak bir veri setine sahip olan ve bu gruplar arasında 

mukayeseler yapan çalıĢmalar ilginç olabilecektir. Yine veri seti, çalıĢmaların mühim bir kısmının 

keĢifsel ve betimsel özellikler taĢıdığını bulgulamaktadır. Veri setinde az sayıda, nicel-görgül 

çalıĢma (örneğin Bayaga, 2010; Rudhumbu, 2014) mevcuttur. Ancak bu çalıĢmaların da küçük veri 

setleriyle çalıĢtıkları görülmektedir. Bu bağlamda, gelecekte büyük veri setleri ile gerçekleĢtirilecek 

açıklayıcı türde araĢtırmalar yazına mühim katkı sağlama potansiyeli taĢımaktadır.  
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ÖZET 

BirleĢmiĢ Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği‘nin 2018 yılı verilerine göre, dünyada yaĢadığı yeri 

terk etmek zorunda bırakılmıĢ 68.5 milyon kiĢi bulunmaktadır. Bu kiĢilerin yeni vatanlarına entegre 

olmaları hayati önem arz etmektedir. Yazın, mültecilerin entegrasyonu için çeĢitli vasıtalar 

sunmaktadır. Bunların belki de en mühimlerinden bir tanesi de ―giriĢimcilik‖tir. Bu bağlamda, 

mültecilerin giriĢimcilik faaliyetleri üzerine yapılan çalıĢmaların da bu gruba iliĢkin idraki 

geliĢtireceği ve nihayetinde etkin entegrasyona hizmet edebileceği aĢikardır. Öte yandan, mülteci 

giriĢimcilik üzerine bir araĢtırma yapmanın çok kolay olmadığı da açıktır. Bu doğrultuda, 

çalıĢmanın amacı, mülteci giriĢimciler üzerine yapılacak bir araĢtırmanın güçlüklerini ortaya 

koymak ve bu zorluklara iliĢkin bazı çözüm önerileri üretmektir.  

Anahtar Kelimeler: Mülteci, mülteci giriĢimcilik, metodoloji.  

ABSTRACT  

According to data of United Nations High Commisioner of Refugees in 2018, there are 68.5 

millions of people forced to leave places they live in. Integration of these people into their new 

countries is crucial for both sides, refugees and host countries. The literature presents various 

mechanisms for integration of refugees. One of the most important mechanisms of refugee 

integration is entrepreneurship. Therefore, it is obvious that studies focusing on entrepreneurial 

activities of refugees will provide better understanding about refugees and they will serve for 

integration of refugees. On the other hand, it is also clear that conducting studies on refugee 

entrepreneurs have some challenges. Therefore, the aim of this study is to clear challenges of 

studies in this field and recommend some solutions.   

Key words: Refugee, refugee entrepreneurship, methodology.  

GĠRĠġ 

Bugün birçok insan çeĢitli nedenlerle, yaĢadığı toprakları, vatanlarını terk etmek zorunda 

bırakılmıĢtır. Dünyanın birçok ülkesi bu insanlara kucak açmıĢ durumdadır. Bu ülkelerden bir tanesi 

de bilindiği gibi Türkiye‘dir. Öte yandan, bu buluĢmanın tarafları açısından istenir biçimde devam 

etmesini sağlamak açısından, mültecilerin ev sahibi ülkeye entegrasyonu hayati önem arz 

etmektedir. AĢikardır ki, mültecilerin ekonomik ve sosyal entegrasyonlarında en mühim 

vasıtalardan bir tanesi giriĢimciliktir. Bu bağlamda, mültecilerin giriĢimciliği üzerine yapılan 

çalıĢmalar desteklenmelidir. Öte yandan mültecilerin giriĢimcilik faaliyetleri üzerine araĢtırma 

yapmanın, yerli giriĢimciler üzerine yapılacak çalıĢmalara kıyasla farklı zorlukları vardır. Yazında 

her ne kadar, sınırlı sayıdaki mülteci giriĢimcilik çalıĢmasında, akademisyenler daha fazla bu 

konuda araĢtırma yapmaya davet ediliyorlarsa da, bu alanda çalıĢmanın güçlüklerine çok fazlaca 

değinilmemektedir. Bu doğrultuda çalıĢmanın amacı mülteci giriĢimcilik konusunda çalıĢma 

yapmanın güçlüklerine değinmek ve baĢlangıç düzeyinde bazı çözüm önerileri geliĢtirmektir.  

1. MÜLTECĠ GĠRĠġĠMCĠLĠK 

Muhtelif kategorilerdeki göçmenlerin ev sahibi ülkenin yerlileri ile etkileĢimi ―entegrasyon 

(integration)‖, ―marjinalleĢme (marginalization)‖, ―asimilasyon (assimilation)‖ ve ―ayırma 
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(separation/segregation)‖ gibi çeĢitli Ģekillerde gerçekleĢebilmektedir (Berry, 1997). Bu muhtelif 

iliĢki alternatiflerinden belki de en istenir olanı, mültecilerin gittikleri ev sahibi ülkeden bazı 

değerleri kendilerine transfer ettikleri, kendi bazı değerlerini de ev sahibi ülkeye aktarmaları 

manasına gelen entegrasyon gibi durmaktadır. Entegrasyon; sosyal, kültürel ve ekonomik sahada 

ulaĢılması hedeflenen bir süreci anlatır (Çetin, 2016). Ġlaveten, entegrasyon hem mültecilerin hem 

de ev sahibi ülkenin istekliliğini gerektiren bir süreçtir (Alrawadieh vd., 2018). Yazında ekonomik 

ve mülteci göçmelerin ev sahibi ülkeye entegrasyonlarının önemine vurgu yapan ve bu bağlamda 

bazı enstrümanlar öneren çalıĢmalar mevcuttur. Yazına göre bu alternatif vasıtalardan bir tanesi de 

giriĢimciliktir (Zhou ve Liu, 2015; Sak vd., 2017). Mültecilerin bir kısmı bulundukları ülkede 

―geçici barınma merkezleri‖nde devletin veya uluslararası kuruluĢların yardımlarıyla sistematik 

olarak desteklenirken, bu merkezlerin dıĢında ülkenin Ģehirlerinde yaĢayan sığınmacılar bu 

desteklerden daha sınırlı yararlanabilmektedirler (Çetin, 2016). Bu noktada da bu sığınmacıların 

kiĢisel giriĢimcilik faaliyetleri, topluma entegre olabilmeleri açısından daha büyük önem arz 

etmektedir.  

Topraklarından daha iyi ekonomik koĢullara kavuĢmak hayaliyle ayrılanların, bir baĢka deyiĢle 

ekonomik göçmenlerin, giriĢimcilik faaliyetleri üzerine köklü bir yazın mevcuttur. Ancak, yukarıda 

da zikredildiği gibi bazı önemli vazifeleri bulunsa da, Ģu ana kadar mültecilerin giriĢimcilik 

faaliyetleri üzerine yapılan çalıĢma sayısı oldukça sınırlıdır. Bunun en önemli nedenlerinden bir 

tanesi de bu gruptaki bireylerin giriĢimcilikleri hakkında araĢtırma yapmanın zorluklarıdır. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi bu çalıĢmanın amacı, mülteci giriĢimcilik üzerine araĢtırma 

yapmanın güçlüklerine değinmek, ardından da bu zorluklara iliĢkin temel düzeyde çözüm önerileri 

getirmektir.  

2. MÜLTECĠ GĠRĠġĠMCĠLĠK ÜZERĠNE ARAġTIRMA YAPMANIN BAZI GÜÇLÜKLERĠ 

Bu güçlükleri aĢağıdaki baĢlıklar altında toplamak mümkündür:  

2.1. Daha önce mülteci giriĢimcilik alanında yapılmıĢ çalıĢma sayısının yetersizliği: Ġçine 

doğduğumuz çağ, kimi akademisyenler tarafından ―göç çağı‖ olarak isimlendirilse de, mültecilerin 

giriĢimcilik faaliyetleri üzerine yürütülen çalıĢmaların sayısı hala çok azdır (Bizri, 2017). Bu 

durum, mülteci giriĢimcilik üzerine yürütülmüĢ önceki araĢtırmaların tecrübelerinden istifade 

edebilme imkanını büyük ölçüde sınırlamaktadır. Öte yandan yine de araĢtırmacıların ekonomik 

göçmenlerin giriĢimcilik faaliyetlerine, etnik giriĢimcilerin deneyimlerine odaklanan çalıĢmalardan 

bazı dersler çıkarmaları mümkün olacaktır.  

2.2. ĠletiĢim güçlükleri: Mültecilerle yürütülen çalıĢmalarda yaĢanan en mühim güçlüklerden bir 

tanesi, mültecilerin önemli bir kısmının gittikleri ülkenin dilini bilmemeleridir (Obijiofor vd., 

2018). Bu durum giriĢimcilik çalıĢmalarında da benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda, 

sığınmacıların geldiği ülkenin bir vatandaĢı ya da bu dili bilen bir ev sahibi ülke vatandaĢının 

araĢtırma takımında yer alması dil güçlüklerinin aĢılabilmesi açısından mühimdir. Yine uzun 

vadede dil öğrenmenin mülteci statüsündeki giriĢimcilerin de faydasına olacağı kendilerine 

anlatılmalıdır. Dolayısıyla, dil yetkinliğinin müspet sonuçları kendilerine gösterilen mülteci ve/veya 

geçici koruma altındaki giriĢimcilerin ev sahibi ülkenin dilini öğrenmeye olan isteklilik düzeyi ikna 

suretiyle geliĢtirilebilir.    

2.3.Mühim psikolojik sıkıntılar yaĢamıĢ bireylerle araĢtırma yapmanın güçlükleri: Mülteciler 

tanım gereği yaĢadıkları ülkeden zulme uğradıkları için veya uğrayacakları korkusuyla ayrılmak 

zorunda kalan ve bu korkuları nedeniyle de ülkelerine dönemeyen kiĢilere yönelik verilen hukuki 

statüdür. Bu nedenle mülteciler sıklıkla büyük travmalar yaĢamıĢ kurbanlardır (Obijiofor vd., 2018). 

Yine, Czarniawska (2017), konuyu yönetim-organizasyon disiplini bağlamında ele alarak, travma 

yaĢamıĢ katılımcıları esas alan araĢtırmaların, yönetim ve örgütler sahasındaki araĢtırmacılarından 

ekstradan bazı özellikler talep ettiğini vurgulamaktadır. Czarniawska‘ya göre araĢtırmacının sadece 

bahsi geçen disiplin ve araĢtırma yöntemleri hakkında yetkin olması kafi değildir. AraĢtırmacı aynı 
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zamanda böyle bir çalıĢmanın travma geçirmiĢ katılımcılarla nasıl yürütüleceğine dair 

psikoloji/psikiyatri alanında bir yeterliliğe de sahip olmalıdır. Öte yandan, bilimin bu denli 

derinleĢtiği günümüz Ģartlarında, araĢtırmacıların kendi çalıĢma sahalarına ilaveten 

psikoloji/psikiyatri alanında da uzmanlık geliĢtirmeleri çok kolay olamayabilecektir. Bu durumda, 

araĢtırma takımı liderinin bu konuda deneyimleri olan bir baĢka araĢtırmacıyı takıma davet etmesi 

çözümlerden bir tanesi olabilecektir.  

SONUÇ 

Çağımızda toplumsal dönüĢümler yaratan en önemli geliĢmelerden bir tanesi de göçlerdir. Öte 

yandan bahsi geçen bu göçlerin neticelerinin müspet veya menfi oluĢu bazı mekanizmaların devreye 

sokulması ya da sokulamamasına bağlıdır. Bu mekanizmalardan bir tanesi de daha önce de 

zikredildiği gibi giriĢimciliktir.  

Her ne kadar mültecilerin entegrasyonuna yönelik mekanizmalardan bir tanesi giriĢimcilikse de 

maalesef yazında mülteci giriĢimcilik konusunda yayınlanmıĢ çalıĢma sayısı pek sınırlıdır. Bu 

durumun temel nedeni mülteci giriĢimcilik konusunda araĢtırma yapmanın güçlükleri gibi 

görünmektedir. Bu doğrultuda çalıĢmada bahsi geçen sahada araĢtırma yapmanın güçlükleri 

tartıĢılmıĢ ve bazı çözüm önerileri geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu çalıĢma, bilindiği kadarıyla, hem 

ulusal hem de uluslararası yazında, doğrudan mülteci giriĢimcilik araĢtırmalarının güçlüklerini 

tartıĢan ilk çalıĢma olması hasebiyle bir orijinaliteye sahip gibi görünmektedir. Gelecek 

çalıĢmalarda, bu zorlukların bir vaka üzerinden anlatılması zorlukların okuyucuların ve sahada 

çalıĢacak araĢtırmacıların zihinlerini netleĢtirmek açısından önem arz etmektedir.  
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ÖZET 

Bu araĢtırma,  ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına bağlı olarak, 

ortaöğretim okullarında görev yapan yöneticilerin, uygulamalarında kayırmacılık yapıp 

yapmadıklarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Genel tarama modelinin kullanıldığı bu 

araĢtırmanın örneklemi, Van Ġli merkez ilçeleri (Edremit, Ġpek Yolu, TuĢba) sınırları içindeki 12 

kamu ortaöğretim okulunda görev yapan toplam 200 öğretmenden oluĢmaktadır. AraĢtırma verileri, 

Erdem ve Meriç (2011) tarafından geliĢtirilen ―Okul Yönetiminde Kayırmacılık Ölçeği‖ 

kullanılarak elde edilmiĢtir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 17.0 istatistik paket programı 

aracılığıyla yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistik teknikleri 

kullanılmıĢtır. Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algıları bize, okul yöneticilerinin 

uygulamalarında 'nadiren' kayırmacılık yaptığı sonucunu vermektedir. Erkek öğretmenler, kadın 

öğretmenlere oranla, okul yöneticilerinin uygulamalarında daha fazla kayırmacılık yaptıklarını 

düĢünmektedir. Okul yöneticilerinin uygulamalarında kayırmacılık yapıp yapmadıklarına iliĢkin 

öğretmen algıları arasında; mesleki kıdeme, bir mesleki örgüte üye olma veya olmama durumuna ve 

istihdam Ģekline göre, anlamlı fark bulunmamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kayırmacılık, ortaöğretim okulları, okul yönetimi        

GiriĢ 

21.yüzyılda insan hakları, demokrasi, hak, hukuk, adalet, katılım ve Ģeffaflık gibi değerler öne 

çıkmıĢ ve bu değerlerin bütün alanlarda olduğu gibi eğitim politikalarında da benimsenmesi ve 

uygulanması beklenmiĢtir. Eğitim alanında çalıĢan yöneticilerin bu değerleri ihmal etmesi ise 

eleĢtiri konusu olmuĢ ve bu yöneticilerin iyi bir yönetim konusunda eksik oldukları 

değerlendirilmiĢtir. Yönetim anlayıĢlarında bu değerleri önceleyen, uygulayan ve bütün yönetim 

süreçlerinde çalıĢanlarla ortak kararlar alan yöneticiler örnek yönetici olarak değerlendirilmiĢtir. 

Yöneticilik uygulamalarında Ģeffaf olmayan liyakate ve profesyonelliğe önem vermeyen yöneticiler 

ise objektif olmamak ve adam kayırmakla itham edilmiĢlerdir (Meriç ve Erdem, 2013). 

Uzun bir geçmiĢe sahip olan kayırmacılık, önemini günümüzde de sürdürmekte ve çağdaĢ yönetim 

anlayıĢının hâkim olduğu örgütlerde bile kendine yer bulmaktadır. Duygusal bağlılıklar ve 

yükümlülüklerle görevlilerin yakın çevresine ya da bir takım kiĢilere ayrıcalıklı davranmasıdır‖ 

Saylı ve Kızıldağ (2007). Kayırma, kamu görevlilerinin aile, akrabalık bağları gibi maddesel 

olmayan etkileme araçlarını kullanarak bazı kiĢilere kamu iĢlemlerinde ayrıcalık tanımasıdır (MEB, 

2006). Baydar (2004)‘a göre kayırmacılık etik dıĢı bir davranıĢtır. Bu yüzden modern yönetim ilke 

ve tekniklerinin geçerliliğinden veya yönetimde liyakatten bahsetmek olanaksızdır. 

Etik dıĢı bir yaklaĢım ve olan kayırmacılığı, eğitim sisteminin her kademesinde görmek 

mümkündür. Öğretmen öğrenciyi kayırır, idareci öğretmeni kayırır, bu durum ve silsile alt-üst 

iliĢkisi bağlamında yerelden merkezi teĢkilatlara kadar uzayıp gider. Bu kayırma neticesinde 

adaletsizlik ve hak ihlalleri ortaya çıkar.  

Okul yöneticileri, devletin yasalarla belirlenen eğitim politikalarını ve bu politikaların 

uygulanmasını sağlamaya yönelik önceden saptanan genel ve özel eğitim amaçlarını 
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gerçekleĢtirmekle yükümlüdür(Kaya, 1991). Okul yöneticilerinin, görevlerini yerine getirirken, 

yürürlükteki yasaların yanında mesleki etik ilkelerine de uygun davranmaları beklenir (Bursalı oğlu, 

1991). Bu araĢtırma, okul yönetimlerinin uygulamalarında kayırmacı tutum sergileyip 

sergilemediklerinin tespiti açısından önemlidir. Ayrıca öğretmenlerin algıları doğrultusunda, 

kayırmacılığın okul iklimi üzerindeki olumsuz etkilerinin bilinmesi de önem arz eden bir diğer 

husustur.  

Eğitimde kayırmacılık ile ilgili literatür taraması yapıldığında, Türkiye‘de kayırmacılık ile ilgili 

birçok çalıĢma (Küçükkaraduman, 2006;  Aydoğan, 2009; Saydam, 1994; Tan, 2006; Meriç ve 

Erdem, 2011; 2013; Uğurlu, 2009; Kazancı, 2010;  Kara, 2006; Erdoğan, 2007;  Çelik, 2011; Polat 

ve Kazak, 2014) yapılmıĢtır. Ancak ortaöğretimde görev yapan eğitim yöneticileriyle ilgili 

çalıĢmaların yetersiz olduğu tespit edilmiĢtir. Doğrudan ortaöğretim yöneticileriyle yapılan bu 

çalıĢma, okul yöneticilerinin uygulamalarındaki kayırmacı davranıĢlarla ilgili olarak, öğretmenlerin 

algılarının öğrenilmesi; okul yöneticilerinin davranıĢlarıyla ilgili öz eleĢtiri/değerlendirme 

yapılmasını; baĢka bir ifade ile okul yöneticilerinin kendilerini revize etmelerini sağlayacaktır.  

Ayrıca okul yöneticilerinin eksiklerini ve mesleki kusurlarını görüp, bunları düzeltmeleri bu 

araĢtırmanın sağladığı önemli sonuçlardandır. Son olarak; yapılan bu çalıĢmanın eğitim yönetimi 

literatürüne de katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.    

AraĢtırmanın Amacı 

Bu araĢtırmanın genel amacı; ortaöğretim okullarında görev yapan yöneticilerinin uygulamalarında 

kayırmacılık yapıp yapmadıklarını, öğretmenlerin algılarına dayalı olarak ortaya çıkarmaktır.  

AraĢtırmada bu genel amaca ulaĢabilmek için aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır: 

1. Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticileri, 

uygulamalarında kayırmacılık yapmakta mıdır? 

2. Yöneticilerin, uygulamalarında kayırmacılık yapıp yapmadıklarına iliĢkin öğretmen algıları; 

a. Cinsiyete, 

b. Branşa, 

c. İstihdam sekline, 

d. Mesleki örgüte üye olup olmamaya, 

e. Mesleki kıdeme göre farklılık göstermekte midir? 

YÖNTEM  

AraĢtırmanın Modeli 

Bu araĢtırma, tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılmıĢtır. Genel tarama modeli, çok 

sayıda elemandan oluĢan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla evrenin 

tümü ya da evrenden alınacak bir grup üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2009). 

AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

ÇalıĢmanın hedef evreni, 2013-2014 eğitim öğretim yılında, Van Ġli merkez ilçeleri (Edremit, Ġpek 

yolu, TuĢba) sınırları içindeki 53 kamu ortaöğretim okulunda görev yapan 1872 öğretmenden 

oluĢmaktadır. ÇalıĢmanın örneklemi ise 12 okulda görev yapan toplam 200 öğretmen 

oluĢturmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. Alt 

örneklemin tespitinde, basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır.  
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Verilerin Toplama Aracı 

AraĢtırmada, veri toplama aracı olarak, Erdem ve Meriç (2011) tarafından geliĢtirilen ―Okul 

Yönetiminde Kayırmacılık Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Ölçek, iki bolümden oluĢmaktadır. Birinci 

bolümde katılımcıların cinsiyet, istihdam sekli, mesleki örgüte üye olup olmama durumu, hizmet 

surem ilgili bilgileri yer almaktadır. Ġkinci bolümde ise okul yöneticilerinin kayırmacılıkla ilgili 

olası davranıĢlarını içeren ifadeler bulunmaktadır. Okul Yönetiminde Kayırmacılık Ölçeği; 

planlama, örgütleme, koordinasyon ve değerlendirme olmak üzere dört faktörden oluĢmaktadır. 

Ölçeği oluĢturan bu dört faktör altında; planlama (4), örgütleme (7), koordinasyon (5) ve 

değerlendirme (9) olmak üzere toplam yirmi beĢ madde bulunmaktadır.  Ölçeğin geçerlilik ve 

güvenilirlik analizleri yapılmıĢ olup güvenilirlik testi olan Cronbach‘s Alpha analizi değerinin 0.96 

olduğu görülmüĢtür. Ayrıca ölçekte tüm faktörlerin birlikte açıkladığı varyant %73.06‘dır. Yani 

ölçek kayırmacılığı %73 oranında açıklamaktadır. Ölçek maddelerinin en az 0.41 ve en fazla 

0.85yuk değerine sahip olduğu görülmüĢtür.  

Verilerin Çözümlenmesi ve Analizi 

Verilerin çözümlenmesinde SPSS 17.0 istatistik paket programı kullanılmıĢtır. Veri giriĢleri 

tamamlandıktan sonra, veri setinin normal dağılım gösterip göstermediğini test etmek amacıyla hem 

toplam puanlar, hem de tek tek faktörler üzerinden ayrı ayrı uygulanan ―Kolmogorov-Smirnov 

Testi‖ sonucunda veri setinin normal dağılıma uyduğu görülmüĢtür. Bu da parametrik testlerin 

yapılabileceğini göstermektir. Yöneticilerin, uygulamalarında kayırmacılık yapıp yapmadıklarına 

iliksin öğretmen algılarını değerlendirirken; ikili gruplarda ―t-testi‖, ikiden fazla gruplarda ise 

―varyant analizi (ANOVA)‖ kullanılmıĢtır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiĢtir. Verilerin 

çözümlenmesinde ayrıca yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma gibi betimsel 

istatistik teknikleri de kullanılmıĢtır.                                      

BULGULAR VE YORUM 

Bu bolümde okul yöneticilerinin uygulamalarında kayırmacılık yapıp yapmadıklarına iliĢkin 

öğretmenlerin algılarına ait bulgulara yer verilmiĢtir.  

  Tablo 1: Katılımcılara ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistikler 

DeğiĢken       n         s  min   max 

Cinsiyet 200 1,55 0,49 1,00 2,00 

Ġstihdam 200 1,04 0,19 1,00 2,00 

Üyelik 200 1,52 0,50 1,00 2,00 

Kıdem 200 2,26 1,27 1.00 5,00 

Toplam 200 54,50 25,32 25,00 119,00 

      Katılımcılara iliĢkin tanımlayıcı istatistikler Tablo-1‘de görülmektedir. Buna göre görülen en 

düĢük değer 25 iken en yüksek değer ise 119 olarak karĢımıza çıkmaktadır. Katılımcıların, 

yöneticilerin kayırmacılık yapıp yapmadıklarına iliĢkin algılarına bakıldığında ortalama değer 54,50 

olarak görülmektedir ki bu da katılımcıların ―nadiren‖ kayırmacılık yapıldığına inandıklarını 

göstermektedir. 

Tablo 2: Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet           n                 % 

Erkek         111              55,5 

Kadın         89             45,5 

Toplam        200              100 
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Katılımcıların cinsiyete göre dağılımları Tablo-2‘ de görülmektedir. Buna göre araĢtırmaya katılan 

öğretmenlerin 111‘i (%55,5) erkek iken 89‘u (%45,5) kadındır. Bu durumda araĢtırmaya katılan 

erkek öğretmen sayısının kadınlardan daha fazla olduğu görülmektedir. 

Tablo 3: Katılımcıların Ġstihdama Göre Dağılımı 

Katılımcıların istihdam Ģekline göre dağılımları Tablo-3‘ de görülmektedir. Buna göre araĢtırmaya 

katılan öğretmenlerin 192‘si (%96) kadrolu iken, 8‘i (%4)  sözleĢmeli(ücretli) olarak çalıĢmaktadır. 

Bu durumda araĢtırmaya katılan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun kadrolu olarak görev 

yaptığı görülmektedir. 

Tablo 4: Katılımcıların Herhangi Bir Mesleki Örgüte Üyelik Durumuna Göre Dağılımı 

Üyelik           n                 % 

Evet         95              47,5 

Hayır         105             52,5 

Toplam        200              100 

Katılımcıların herhangi bir mesleki örgüte üyelik durumu Tablo-3‘ de görülmektedir. Buna göre 

araĢtırmaya katılan öğretmenlerin 95‘i (%47,5)  bir meslek grubuna üye iken, 105‘i (%52)  herhangi 

bir meslek örgütüne üye olmadığını belirtmiĢtir. Bu durumda araĢtırmaya katılan öğretmenlerden 

bir meslek örgütüne üye olanların sayısının daha az olduğu görülmektedir. 

Tablo 5: Katılımcıların Kıdeme Göre Dağılımı 

Kıdem            n                 % 

1-5   yıl         75           37,5    

6-10   yıl         50           25,0 

11-15 yıl         39           19,5 

16-20 yıl          20          10,0 

21 üzeri yıl        16           8,0 

Toplam        200              100 

        Katılımcıların kıdem durumu yıllara göre Tablo-3‘ de görülmektedir. Buna göre araĢtırmaya 

katılan öğretmenlerin  %37,5‘i 1-5 yıl arası yani meslek hayatlarının ilk yıllarında iken, ancak 

%8‘inin 21 ve üzeri bir kıdeme sahip olduğu görülmektedir. Bu da öğretmen sirkülasyonunun 

yoğun yaşandığı bölgede çoğunlukla ilk atama ile göreve başlayan öğretmenlerin zorunlu hizmet 

süreleri dolduktan sonra tayin istediklerini göstermektedir.  

Tablo 6: Katılımcıların ortaöğretim kurumlarında kayırmacılığa iliĢkin herhangi bir mesleki örgüte 

üye olup olmama durumuna göre t-testi sonuçları 

Sendika 

Üyelik 

n   S t p 

Evet 95 58,64 2,99 2,21 ,28 

Hayır 105 50,76 2,01 

 

Ġstihdam ġekli           n                 % 

Kadrolu         192               96 

SözleĢmeli        8                4  

Toplam        200              100 
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AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin sendika üyeliğine göre ortaöğretim kurumlarında çalıĢan 

idarecilerin kayırmacılığına iliĢkin sonuçlar Tablo-7‘de görülmektedir. Buna göre gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark (t=2.21; p<0.05) bulunmamıĢtır. Puan ortalamalarına 

bakıldığında ise, herhangi bir mesleki örgüte üye olan öğretmenlerin ( =58,64; s=2.99),  üye 

olmayan öğretmenlere ( =50.76; s=2.01) göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 7: Katılımcıların ortaöğretim kurumlarında kayırmacılığa iliĢkin cinsiyete göre t-testi 

sonuçları 

Cinsiyet n   S t p 

Kadın 89 49,83 20,13 2,36 ,019 

Erkek 111 58,25 28,35 

Örneklemi oluĢturan öğretmenlerin cinsiyete göre ortaöğretim kurumlarında çalıĢan idarecilerin 

kayırmacılığına iliĢkin sonuçlar Tablo-8‘de görülmektedir. Buna göre gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark (t=2.36; p<0.05) bulunmuĢtur. Puan ortalamalarına bakıldığında ise, erkek 

öğretmenlerin ( =49,83; s=2.36), kadın öğretmenlere  ( =58.25; s=28.35) göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir.  

Tablo 8: Katılımcıların ortaöğretim kurumlarında kayırmacılığa çalıĢma statüsüne göre  

t-testi sonuçları 

ÇalıĢma 

statüsü 

n   S t p 

Kadrolu 192 54,08 24,88 -1,15 ,250 

Ücretli 8 64,62 34,85 

 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin çalıĢma statüsüne göre ortaöğretim kurumlarında yapılan 

kayırmacılığına iliĢkin sonuçlar Tablo-9‘da görülmektedir. Buna göre gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark (t=-1,15; p>0.05) bulunmamıĢtır. ÇalıĢma statüsünün kayırmacılığı 

açıklayan bir değiĢken olmadığı bulunmuĢtur.  

Tablo 9:  Katılımcıların ortaöğretim kurumlarında kayırmacılığa iliĢkin mesleki kıdeme göre 

ANOVA sonuçları 

 
Kareler 

toplamı Df 

Kareler 

Ortalaması F Sig. 

Gruplar arası  3373,17 4 843,29 1,32 ,26 

Gruplar içi 124254,82 195 637,20   

Toplam 127627,99 199    

                               

Örneklemi oluĢturan öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre ortaöğretim kurumlarında 

kayırmacılık yapılmasına iliĢkin tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucu Tablo-10‘da 

görülmektedir. Buna göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıĢtır.                

TARTIġMA, SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Okul yöneticilerinin uygulamalarında kayırmacılık yapıp yapmadıklarına iliĢkin öğretmenlerin 

algılarına ait bulgulardan elde edilen sonuçlara göre; katılımcıların, yöneticilerin kayırmacılık yapıp 

yapmadıklarına iliĢkin algılarına bakıldığında ortalama değer 54,50 olarak görülmektedir ki bu da 

katılımcıların ―nadiren‖ kayırmacılık yapıldığına inandıklarını göstermektedir.  
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AraĢtırma sonucunda okul yöneticilerinin uygulamalarında kayırmacılık yapıp yapmadıklarına 

iliĢkin öğretmenlerin algıları arasında bir mesleki örgüte üye olup olmama durumuna göre anlamlı 

bir fark bulunmamıĢtır. Puan ortalamalarına bakıldığında herhangi bir mesleki örgüte üye olan 

öğretmenlerin,  üye olmayan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ortaya çıkan bu 

sonuç Meriç ve Erdem (2013) çalıĢmasıyla örtüĢmektedir. Burada da herhangi bir meslek örgütüne 

üye olan ile üye olmayan öğretmenler, okul yöneticilerinin uygulamalarında kayırmacılık yapıp 

yapmadıkları konusunda farklı düĢünmemektedirler. 

Öğretmenlerin okul yöneticilerinin uygulamalarında kayırmacılık yapıp yapmadıklarına iliĢkin 

algıları arasında cinsiyete göre anlamlı bir fark vardır. Ortaya çıkan               bu sonuç Meriç ve 

Erdem (2013) ve Polat (2007) ‗ın çalıĢmalarıyla örtüĢürken, Acar (2011) ‘ın çalıĢmasıyla da 

çeliĢmektedir. Örneğin, Polat (2007) ―Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, 

örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki” adlı çalıĢmasında, 

erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre okul yöneticilerinin daha fazla adil davrandıklarını ifade 

etmiĢlerdir. Meriç ve Erdem (2013) ―ilköğretim öğretmenlerinin okul yönetiminde kayırmacılık‖ 

adlı çalıĢmalarında, kadın öğretmenler erkek öğretmenlere oranla okul yöneticilerinin 

uygulamalarında daha fazla kayırmacılık yaptıklarını ifade etmiĢlerdir. Bu durum kadın 

öğretmenlerin değerlendirme yaparken erkek öğretmenlere oranla daha hassas ve duygusal 

davranmalarından kaynaklanabilir. Acar (2011) araĢtırmasında okul yöneticilerini etik lider olarak 

görme konusunda kadın öğretmenlerin, okul yöneticilerinin etik kurallara uygun davrandıkları 

konusunda erkek öğretmenlere oranla daha olumlu düĢündüklerini aktarmaktadır. 

Öğretmenlerin, okul yöneticilerinin uygulamalarında kayırmacılık yapıp yapmadıklarına iliĢkin 

algıları arasında çalıĢma statüsüne ve istihdam Ģekline göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

Ortaya çıkan bu sonuç Meriç ve Erdem (2013)‘in çalıĢmasıyla paralellik göstermektedir. 

Öğretmenlerin, okul yöneticilerinin uygulamalarında kayırmacılık yapıp yapmadıklarına iliĢkin 

algıları arasında mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır. ÇalıĢma statüsünün 

kayırmacılığı açıklayan bir değiĢken olmadığı bulunmuĢtur. Bu sonuç Meriç ve Erdem (2013); 

Uğurlu (2009) ve Ġmamoğlu (2011) ‗nun çalıĢmalarıyla paralellik göstermektedir. Uğurlu (2009) ve 

Ġmamoğlu (2011) tarafından yapılan araĢtırmalarda, öğretmenlerin mesleki kıdemlerinin, örgütsel 

adalet ile ilgili algılarını değiĢtirmediği ifade edilmektedir. 

AraĢtırma sonuçlarına göre Ģu öneriler geliĢtirilmiĢtir.  

 AraĢtırma sonucuna göre okul yöneticilerinin uygulamalarında ―nadiren‖ düzeyinde 

kayırmacılık yaptığı görülmektedir. Ortaöğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin 

―kayırmacılık davranıĢları‖ konusunda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim 

seminerleri düzenlenebilir. 

 Bu araĢtırma, birkaç ortaöğretim okullunu kapsamaktadır. Bu nedenle özel ve devlet 

okullarındaki bu kademelerinde (Ġlkokul, ortaokul, ortaöğretim, üniversite) de kayırmacılık konusu 

ile ilgili çalıĢmalar yapılabilir. 
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ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı ülkemizde barıĢ eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin konu ve yöntem 

açısından durumunu ortaya koymaktır. AraĢtırmada Meta-analiz yönteminden yararlanılmıĢtır. Meta 

analiz, aynı probleme yönelik yapılmıĢ farklı araĢtırma sonuçlarından genel bir sonuca ulaĢmayı 

öngören çalıĢma yöntemidir. Bu çerçevede 1994-2018 yılları arasında Türkiye‘de barıĢ eğitimi 

alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmada incelenen tezler 

gerçekleĢtirildikleri türlerine, yapılıĢ tarihlerine, yapıldıkları üniversitelere, öğretim kademelerine, 

konularına, araĢtırma yöntemlerine ve çalıĢma gruplarına göre analiz edilmiĢtir. AraĢtırma 

sonucunda barıĢ eğitimi alanında yapılan tezlerin konu ve yöntem bakımından farklılık arz ettiği 

görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: BarıĢ, BarıĢ Eğitimi, Konu, Yöntem, Tez 

GiriĢ 

BarıĢ insanların birbirlerini ötekileĢtirmediği birbirlerinin dinine, diline, kimliğine, cinsiyetine saygı 

duyduğu ve en önemlisi de insanların birlikte yaĢama kültürünü ifade eder.  BaĢka bir tanımla barıĢ 

bir topluluğun ya da bir ailenin bireyleri arasında ya da karĢıt varlıklar arasında oluĢan uzlaĢma, 

uyum durumudur (Bakırcıoğlu 2016: 153). 

Toplumun en iyi Ģekilde geliĢmesini sağlayan unsur eğitimdir. Eğitim, toplumları sosyal, kültürel, 

ekonomik ve siyasal açıdan geliĢtirir. BarıĢ eğitimi, çocukları, gençleri ve yetiĢkinleri,  hem aleni 

hem de yapısal Ģiddeti önlemek, anlaĢmazlıkları barıĢçıl bir Ģekilde çözmek, içsel, kiĢilerarası, 

gruplar arası, ulusal ya da uluslararası düzeyde barıĢa yardımcı olan koĢulları yaratmak amacıyla; 

etkinleĢtirecek davranıĢ değiĢikliklerine yol açabilmek için gerekli olan bilginin, becerilerin, 

tutumların ve değerlerin geliĢtirilmesi sürecidir (UNICEF, 1999). BarıĢ eğitimi, Ģiddet içermeyen 

uyuĢmazlık dönüĢümü, insan haklarına saygı ve aktif katılıma katkıda bulunan, yeterlilik geliĢtiren 

bütünsel, çok disiplinli ve dönüĢtürücü bir süreçtir‖ (Carreira ve diğ., 2014 :10).   

BarıĢ eğitimi, öğrencilerin bireysel, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde çatıĢma çözme becerilerini 

geliĢtirmelerine, Ģiddete olan eğilimlerini azaltmalarına, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı 

olmalarına ve barıĢı içselleĢtirmelerine yardımcı olur (UNESCO, 2005 akt: Demir, 2011). BarıĢ 

eğitimi, barıĢ kavramının anlaĢılmasına yönelik verilen bilinçli bir eğitimdir. BarıĢ eğitiminin 

amacı, kaba kuvveti teĢvik eden durumları ve yapıları zamanında algılamak ve bunları sorun çözen 

davranıĢlara dönüĢtürmektir. Amaç, savaĢın insanların kafalarında oluĢtuğu düĢüncesinden yola 

çıkarak savaĢın engellenmesidir (UNESCO, The Nature of Conflict, 1958). 

BarıĢ eğitimi, güvenli bir dünya ve destekleyici bir çevre oluĢturmak için gerekli olan davranıĢları 

ve bilgileri geliĢtirmeyi amaçlamaktadır. BarıĢ eğitimi öğrencilerin çatıĢmalarında barıĢı seçme ve 

Ģiddete baĢvurmadan çatıĢmalarını çözme becerilerini öğretir(Harris, 2003, akt: Demir, 2011). 

Kısacası barıĢ eğitiminin amacı bugün ve gelecekte savaĢa engel olmaktır. 

BarıĢ eğitimi, çocukların yeni değerler, bilgiler ve davranıĢlar öğrenmeye daha açık oldukları erken 

yaĢta baĢlamalı ve okul atmosferinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır ki, saldırganlıktan uzak durma, 

mailto:zihnimerey@hotmail.com
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ara buluculuk, çatıĢmaları yaratıcı yollarla çözme becerileri, empati, eleĢtirel düĢünce gibi gerekli 

yetenekleri geliĢebilsin (Mardin, 2013). 

Erken dönemlerde verilen doğru eğitimin çocuğun kiĢilik geliĢimine katkısı çoktur. Bu yüzden 

küçük yaĢlardan itibaren çocuklara farklılıklardan bahsedilmelidir ve bu farklılıkların insanlara 

zarar vermediği, tam aksine yarar sağladığı anlatılmalıdır.  

Eğitimciler çocuklara bir Ģey öğretirken ya da öğretmeye çalıĢırken yapmaları gereken en önemli 

Ģey, hem kiĢiye hem de topluma yarar sağlayan bilgileri çocukların anlayabileceği bir Ģekilde 

anlatıp çocukların yorumlamalarını sağlamaktır. Bir eğitimcinin her Ģeyden önce amacı özgürlük, 

dayanıĢma, sevgi, saygı eĢitlik, adalet gibi kavramları çocuklara en iyi Ģekilde öğretmektir. Bu 

kavramlar sayesinde çocuklar barıĢ ortamı hakkında bilgi sahibi olacaklardır. BarıĢ eğitiminde en 

büyük görev eğitimcilere düĢmektedir (Freire,  2014, 90) BarıĢ eğitimcilerinin amacı 

anlaĢmazlıkları ve çatıĢmaları Ģiddet olmaksızın, farklılıkların uzlaĢmayla sonuçlanmasını 

sağlamaktır. Bu da barıĢın dinamik bir süreç olduğunu ve bir noktada bitmediğini göstermektedir 

(AktaĢ ve Safran, 2013: 142). 

Türkiye‘de barıĢ eğitimi ile ilgili olarak, Ġstanbul‘da BarıĢ Eğitimi ve Uygulama Merkezi 2007 

yılında Boğaziçi üniversitesinde açılmıĢtır. Bu merkez barıĢ eğitimini hem üniversite içindeki 

eğitim ve araĢtırma programına entegre etmesini, hem de ülkedeki örgün ve yaygın eğitim 

sisteminin bir parçası yapmaya çalıĢarak barıĢçıl anlayıĢı ve kültürünün oluĢmasına katkıda 

bulunmaktadır‖(BÜBEM, 2014). 

BarıĢ eğitimi ile ilgili literatür incelendiğinde, Türkiye‘de barıĢ eğitimi ile ilgili çeĢitli çalıĢmalar ( 

Demir, 2011; Sağkal, Totan ve Türnüklü, 2012; Aksu ve Apaydın, 2012; AktaĢ ve Safran, 2013; 

MemiĢoğlu, 2015; Arsal ve Önal, 2015; Çatlak ve MemiĢoğlu,2016; Doğan, Keçe ve TaĢ, 2016; 

Özge Sevim ve Diler, 2017; Aydemir, 2018) yapılmıĢtır. Ancak ülkemizde barıĢ eğitimi ile ilgili ne 

tür çalıĢmalar yapıldığına dair bir bilgi söz konusu değildir. Bu yüzden bu araĢtırma ile elde edilen 

bulguların, barıĢ eğitimi üzerine yapılan tezlerin konu ve yöntem bakımından durumunu ortaya 

çıkarması açısından katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. Ayrıca çalıĢmanın barıĢ eğitimi literatürüne 

de katkı sağlayacağı öngörülmektedir.    

AraĢtırmanın Amacı: 

Bu araĢtırmanın amacı barıĢ eğitimi üzerine yapılan tezlerin konu ve yöntem bakımından durumunu 

ortaya koymaktır. AraĢtırmayla aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır. 

 Türkiye‘de barıĢ eğitimi ile ilgili hangi konularda tez hazırlanmıĢtır? 

 Türkiye‘de barıĢ eğitimi ile ilgili yapılan tezlerde hangi yöntemler kullanılmıĢtır? 

AraĢtırmanın Yöntemi: 

AraĢtırmada Meta-analiz yönteminden yararlanılmıĢtır. Meta-analiz çalıĢmaları aynı probleme 

yönelik yapılmıĢ farklı araĢtırma sonuçlarından genel bir sonuca ulaĢmayı sağlayan çalıĢmalardır. 

Bu nedenle daha genellenebilir ve doğrulanmıĢ sonuçlara ulaĢmamızı sağlaması meta-analizin en 

önemli özelliğidir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2014: 229 ). 

 Verilerin Toplanması: 

ÇalıĢmaya iliĢkin veriler 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında toplanmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında 

Yükseköğretim Kurulu Tez Tarama Sayfasında ―barıĢ eğitimi‖, ―barıĢ ‖ anahtar kelimeleri 

yardımıyla tarama yapılarak barıĢ eğitimi alanında yapılan tezler tespit edilmiĢtir. Tespit edilen 

tezler internet üzerinden indirilmiĢtir. Tam eriĢim izni bulunmayan tezler üniversite 

kütüphanelerinden bulunmaya çalıĢılmıĢtır. Bunun sonucunda 17 yüksek lisans, 5 doktora tezine 

eriĢilebilmiĢtir. 
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Verilerin Analizi: 

AraĢtırmayla ilgili olarak toplanan tezler, türlerine, yapılıĢ tarihlerine, yapıldıkları üniversitelere, 

ilgili oldukları öğretim kademelerine, konu ve yöntemlerine açısından analiz edilmiĢtir. Tezlerin 

konuları ve yöntemleri analiz edilirken, öncelikle tüm konu ve yöntemler bir liste halinde yazılmıĢ, 

daha sonra belirli temalar çerçevesinde örgütlenmiĢtir. Yapılan çözümleme sonucu ortaya çıkan 

veriler frekans ve yüzde olarak tablolaĢtırılmıĢtır. 

Bulgular ve Yorum: 

BarıĢ eğitimi üzerine yapılan tezlerin konu ve yöntem açısından durumunu ortaya koymak amacıyla 

gerçekleĢtirilen bu araĢtırmada toplam 22 adet tez incelenerek aĢağıdaki bulgulara ulaĢılmıĢtır. 

Tablo 1: Tezlerin Türleri 

Tezin Türü f % 

Yüksek lisans 17 77,3 

 Doktora 5 22,7 

Tablo 1‘de barıĢ eğitimi ile ilgili olarak incelenen tezlerin türleri ele alınmıĢtır. Buna göre incelenen 

tezlerden 17 tanesinin yüksek lisans 5 tanesinin ise doktora düzeyinde olduğu görülmektedir. BarıĢ 

eğitimi ile ilgili olarak yapılan tezlerden yüksek lisans düzeyinde yapılan tez sayısının doktora 

düzeyine göre daha fazla olması, yüksek lisans düzeyinde barıĢ eğitimine yönelik çalıĢma alanının 

daha çok tercih edildiğini göstermektedir. Bu açıdan doktora tezlerinin yetersiz olduğu söylenebilir. 

Tablo 2: YapılıĢ Yıllarına Göre 

Yıl f % 

1994 1 4,5 

2006 1 4,5 

2008 1 4,5 

2009 1 4,5 

2010 1 4,5 

2011 1 4,5 

2012 2 9,1 

2013 1 4,5 

2014 3 13,6 

2015 3 13,6 

2016                                     2                                             9,1 

2017                                     3                                             13,6 

2018                                     2                                              9,1 

BarıĢ eğitimi ile ilgili olarak incelenen tezlerin yapılma tarihleri tablo 2‘ de ele alınmıĢtır. Tablo 

incelendiğinde 1994-2006 yılları arasında barıĢ eğitimi konusunda herhangi bir tez çalıĢması 

yapılmadığı görülmektedir. Ayrıca 2006, 2008, 2009, 2010, 2011,2013,yıllarında 1, 2012,2016, 

2018 yılında 2, 2014, 2015,  2017 yılında 3, adet tez yapıldığı anlaĢılmaktadır. Söz konusu yıllarda 

yapılan tez sayısı ulaĢılan tezlerin sayısıdır. UlaĢılamayan tezler sayıya dâhil değildir. Tablodan da 
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anlaĢılacağı üzere en fazla tez çalıĢması 2014, 2015 ve 2017 yılında yapılmıĢtır. 1994, 2006, 2008,  

2009,2010, 2011 ve 2013 yılları barıĢ eğitimi alanında en az tez çalıĢmalarının olduğu yıllardır.  

Tablo 3: Tezlerin Yapıldığı Üniversiteler 

Üniversite f % 

Ankara Üniversitesi 1 4,5 

Atılım Üniversitesi 1 4,5 

Çukurova Üniversitesi 1 4,5 

Dokuz Eylül Üniversitesi 4 18,2 

Erciyes Üniversitesi 1 4,5 

Gazi Üniversitesi 3 13,6 

Hacettepe Üniversitesi 2 9,1 

Kocaeli Üniversitesi 2 9,1 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 1 4,5 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1 4,5 

Osmangazi Üniversitesi 2 9,1 

Sakarya Üniversitesi 1 4,5 

Yeditepe Üniversitesi 1 4,5 

Yıldız Teknik Üniversitesi                                 1                                        4,5 

BarıĢ eğitimi ile ilgili olarak incelenen tezlerin yapıldığı üniversitelere ait bilgilere Tablo 3‘te yer 

verilmiĢtir. Buna göre incelenen 22 tezin 4 tanesi Dokuz Eylül, 3 tanesi Gazi, 2‘Ģer tanesinin 

Hacettepe, Kocaeli ve Osmangazi,1‘er tanesinin Ankara, Atılım, Çukurova, Erciyes, Necmettin 

Erbakan, Orta Doğu Teknik, Sakarya, Yeditepe ve Yıldız Teknik üniversitelerinde yapıldığı 

görülmektedir. Tablodan da görüldüğü gibi barıĢ eğitimi ile ilgili incelenen tezlerin büyük bir kısmı 

Dokuz Eylül, Gazi, Hacettepe, Kocaeli ve Osmangazi Üniversitelerin aldığı söylenebilir. 

Tablo 4: Tezlerin Ġlgili Olduğu Öğretim Kademesi 

Öğretim Kademesi f % 

Okulöncesi 2 9,1 

Ġlköğretim 13 59,1 

Ortaöğretim 2 9,1 

Yüksek Öğretim 1 4,5 

BelirtilmemiĢ 4 18,2 

BarıĢ eğitimi ile ilgili olarak incelenen tezlerin ilgili olduğu öğretim kademelerine iliĢkin bilgilere 

tablo 4‘te yer verilmiĢtir. Buna göre tezlerden 2 tanesi okulöncesi, 13 tanesi ilköğretim, 2 tanesi 

ortaöğretim, 1 tanesi ise yükseköğretim kademesi ile ilgili olduğu görülmektedir. 4 tanesi ise hangi 

kademede olduğu belirtilmemiĢtir. Tablodan da anlaĢılacağı üzere, en fazla ilköğretim kademesiyle 

ilgili tez verildiği anlaĢılmaktadır.  

Tablo 5: Tezlerin Yöntemleri 

Tezin Yöntemi F % 

Nitel 6 27,3 

Nicel 10 45,5 

Mix 6 27,3 
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BarıĢ eğitimi ile ilgili olarak incelenen tezlerin yöntemlerine tablo 5‘te yer verilmiĢtir.  Buna göre 

tezlerin 6 tanesi nitel yöntem kullanılarak, 10 tanesi nicel yöntem kullanılarak, 6 tanesi de 

karma(mix) yöntemi kullanılarak hazırlanmıĢtır. Tablodan da anlaĢılacağı üzere en fazla kullanılan 

yöntemin nicel yöntem olduğu görülmektedir. 

Tablo 6: Tezlerin ÇalıĢma Grupları 

ÇalıĢma Grubuna Göre  

Ġlköğretim Öğrencileri 7 

Ortaöğretim Öğrencileri 1 

Öğretmenler ( Ġlköğretim) 5 

Öğretmenler(Okul Öncesi) 1 

Öğretmenler(Yüksek Öğretim) 1 

Çocuk ve Gençlik Müzeleri Programı  1 

Öğretmenler ( Ortaöğretim)  1 

Çocuk Edebiyatı/Sosyal Bilgiler Kitapları/ BarıĢ Eğitimi Programı, 5 

 BarıĢ Eğitimi Kitabı, Sosyal Alan Öğretim Programı 

 

 

Tablo 6‘da barıĢ eğitimi ile ilgili yapılan tezlerin çalıĢma grupları gösterilmiĢtir. En fazla çalıĢma 

grubunun ilköğretim öğrencileri olduğu görülmektedir. Tabloya bakıldığında 7 tanesinin ilköğretim 

öğrencileriyle, 5 tanesinin ilköğretim öğretmenleriyle 1‘er tanesinin ortaöğretim öğrencileri,  okul 

öncesi öğretmenleri, ortaöğretim öğretmenleri ve yükseköğretim öğretmenleri olduğu 

görülmektedir. 5 tanesinin ise Çocuk Edebiyatı/Sosyal Bilgiler Kitapları/ BarıĢ Eğitimi Programı,  

BarıĢ Eğitimi Kitabı, Sosyal Alan Öğretim Programı ile ilgili olduğu görülmektedir. 

Tablo 7 Tezlerin Konuları 

Tez Konusu F % 

BarıĢ Eğitiminin Öğrencilerin ÇatıĢma Çözme, ġiddet, 

Ayrımcılık, Sosyal Problem Çözme ve Saldırganlık Üzerindeki 

Etkisinin Ġncelenmesi 

10 45,5 

Öğretmenlerin BarıĢ Eğitimine Yönelik Empati, Saygı, ĠletiĢim 

GörüĢlerinin Değerlendirilmesi  

6 27,3 

BarıĢ Eğitiminin Hizmet Ġçi ve Sınıf UyuĢmazlıkları 

Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi 2 

 

2 9,1 

BarıĢ eğitimi programı, Sosyal Bilgiler Kitabı, Çocuk 

Edebiyatı ve Müzelerin BarıĢ Eğitimi Açısından 

Değerlendirilmesi 

 

4 18,2 

 

BarıĢ eğitimi alanında yapılan tezlerde ele alınan konular Tablo 7‘te gösterilmektedir. Ġncelenen 

tezlerin 10 tanesinde barıĢ eğitiminin öğrencilerin çatıĢma çözme ve Ģiddet                     üzerindeki 

etkisi incelenirken, 6 tanesinde öğretmenlerin barıĢ eğitimi hakkındaki görüĢleri değerlendirilmiĢtir. 

Ayrıca tezlerin 2 tanesi barıĢ eğitiminin hizmet içi ve sınıf uyuĢmazlıkları üzerindeki etkisini ele 

almaktadır. Ġncelenen tezlerin 4 tanesi de barıĢ programları, müze, sosyal bilgiler kitabı, çocuk 

edebiyatı ve müzelerin barıĢ eğitimi açısından değerlendirilmesini içermektedir.  Tabloya 

bakıldığında en çok çatıĢma, çözme, Ģiddet ve ayrımcılık konularının tez konusu olarak ele alındığı 

anlaĢılmaktadır. BarıĢ eğitimi konusunda ez az çalıĢma ise hizmet içi ve sınıf içi uyuĢmazlıkların 

olduğu görülmektedir. 
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TartıĢma-Sonuç 

BarıĢ eğitimi kavramı genel olarak çatıĢmanın, kötülüklerin, kavgaların olmadığı, toplumun 

huzurlu, mutlu ve birlik içinde yaĢadığı anlamını taĢır. BarıĢ eğitimi çalıĢmalarına bakıldığında en 

çok çatıĢma ve çözme konularına yoğunlaĢtığı görülmektedir.  

Tablo 1‘ e bakıldığında barıĢ eğitimi alanında yapılan çalıĢmaların daha çok yüksek lisans 

düzeyinde olduğu görülmektedir. Ġncelenen tezlerin 17 tanesinin yüksek lisans,5 tanesinin de 

doktora düzeyinde olduğu görülmüĢtür. Bu durum barıĢ eğitimine yönelik çalıĢmaların düĢük 

olduğunu göstermektedir.  

 BarıĢ eğitimine yönelik çalıĢmalar yıllara göre farklılık arz etmektedir. Tablo 2‘ye bakıldığında 

1994 ile 2006 yılları arasında herhangi bir tez çalıĢmasının yapılmadığı görülmektedir. Bu sonuca 

bakarak bu yıllar arasında barıĢ eğitiminin olmaması dönemin siyasi koĢullarından dolayı akademik 

anlamda çok fazla önemsenmediğini göstermektedir. 2007 yılında barıĢ eğitimi konusunda çalıĢma 

yapılmamıĢtır. 2008‘den itibaren yapılan çalıĢmalarda bir artıĢ olduğu gözlemlenmektedir. BarıĢ 

eğitimi alanında en fazla çalıĢmanın 2014, 2015 ve 2017 yıllarında olduğu anlaĢılmaktadır. En az 

çalıĢma ise 1‘er çalıĢma ile 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2013 yıllarında olmuĢtur.  

Tablo 3‘ te barıĢ eğitimi çalıĢmalarının yapıldığı üniversitelere yer verilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalara 

bakıldığında, en çok çalıĢma yapılan üniversitelerin sırasıyla Dokuz Eylül, Gazi, Hacettepe, Kocaeli 

ve Osmangazi, Üniversite‘lerinin olduğu görülmektedir.  

BarıĢ eğitiminin çocuklara verilmesi gereken en iyi zaman okul öncesi ve ilköğretimdir. Çocuklara 

küçük yaĢta verilen barıĢ eğitimi çocukların kiĢilik geliĢimine önemli bir katkısı olacaktır. Bu 

eğitim sayesinde çocuklar etrafındaki insanlar arasında ayrımcılık yapmamayı, insanların değerli 

olduğunu öğrenecektir. Bu çalıĢmada elde edilen verilere göre akademik çalıĢmaların da daha çok 

ilköğretimde olduğu anlaĢılmıĢtır. Tablo 4‘e bakıldığında barıĢ eğitimi tezlerinin büyük bir kısmının 

ilköğretim kademesi üzerine yapıldığını gözlemlemekteyiz. Tablodan da anlaĢılacağı üzere 

tezlerden 2 tanesi okulöncesi, 13 tanesi ilköğretim, 2 tanesi ortaöğretim, 4 tanesi belirtilmemiĢ, 1 

tanesi ise yükseköğretim kademesiyle ilgili olduğu görülmektedir. 

BarıĢ eğitimini sadece bir araĢtırmaya bağlı yapmak bize gerekli olan bilgiyi tam olarak 

vermemektedir. Farklı araĢtırmalarla yapılan çalıĢmalar bize gerekli olan bilgiyi verir. BarıĢ eğitimi 

çalıĢmalarına baktığımızda farklı yöntemlerle yapıldığını görmekteyiz. Tablo 5‘e bakıldığında nitel, 

nicel ve mix(karma) yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. Tablo incelendiğinde en fazla 

kullanılan yöntemin nicel yöntem olduğu anlaĢılmaktadır. En az ise nitel ve mix yöntemleri 

kullanılmıĢtır. 

Tablo 6 incelendiğinde, barıĢ eğitimi alanında yapılan tezler, çalıĢma grupları bağlamında 

değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢma gruplarına baktığımızda en fazla çalıĢma gruplarının ilköğretim 

öğrencileri ve ilköğretim öğretmenlerinin olduğunu görmekteyiz. Ortaöğretim Öğrencileri, 

Öğretmenler (Okul Öncesi), Öğretmenler (Yüksek Öğretim), Öğretmenler(Ortaöğretim) çalıĢma 

gruplarından 1‘er tane tez yapılmıĢtır. Çocuk ve Gençlik Müzeleri Programı Çocuk 

Edebiyatı/Sosyal Bilgiler Kitapları/ BarıĢ Eğitimi Programı, BarıĢ Eğitimi Kitabı, Sosyal Alan 

Öğretim Programı olmak üzere 5 tez görülmektedir. ÇalıĢma alanlarının daha dengeli olarak 

yapılması barıĢ eğitimini daha yararlı bir hale getirecektir. 

BarıĢ eğitimi, toplumun bir arada yaĢaması için gerekli olduğundan eğitimde önemli bir yere 

sahiptir. Bu nedenle farklı disiplinler içinde barıĢ eğitimini incelemek, daha güvenilir bir Ģekilde 

değerlendirmeler yapmamızı sağlar. Tablo 7‘de öğrencilerin, çatıĢma çözme, Ģiddet, ayrımcılık, 

sosyal problem çözme ve saldırganlık açısından incelendiği görülmektedir. Bu çalıĢmada barıĢ 

eğitimi alanında en fazla araĢtırma çatıĢma çözme,  Ģiddet , empati ile ilgili olduğu anlaĢılmaktadır. 

Bunun yanında en az çalıĢmanın ise program ve ders kitabı, müze, çocuk edebiyatı, hizmet içi ve 

sınıf içi uyuĢmazlıklar ile ilgili olduğu görülmektedir. Yapılacak çalıĢmalarda barıĢ eğitimi 
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programlarına yönelik incelemelerin arttırılması, barıĢ eğitimi programların daha verimli olmasını 

sağlayacaktır.  

Öneriler 

 BarıĢ eğitimi alanında hem doktora hem de yüksek lisans düzeyindeki çalıĢmalar 

arttırılmalıdır. 

 BarıĢ eğitimi çalıĢmaları ilköğretim kademelerinin dıĢındaki kademelerde de yapılmalıdır.  

 BarıĢ eğitimi programı ile ilgili araĢtırmalar artırılmalıdır. 

 Sadece örgün eğitimde barıĢ eğitimi verilmemelidir aynı zamanda yaygın eğitimde de barıĢ 

eğitimi dersi verilmelidir.  

 Çocuk Edebiyatı eserlerinde daha çok barıĢ eğitimine yer verilmelidir.  
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THE COMPARISON OF SHORT STORIES: “THE INVISIBLE 

JAPANESE GENTLEMAN” AND “THE REVIVAL” 

 

Res. Assist. Zehra Aydın
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Introduction 

As short stories provide the readers only a part of a whole picture, it is the duty for the readers to 

think over about the gaps in the literary texts. Due to the limited pages in short stories compared to 

other genres like novels, the writer should be more condensed in his literary work and also should 

leave gaps to be able to attract the readers. Graham Greene‘s short story ―The Invisible Japanese 

Gentlemen‖ (1965) and Julian Barnes‘s short story ―The Revival‖ (1996) have both common 

grounds and differences as well. In this study, the primary and dominant discussion in these two 

short stories will be about the question of authorship. Firstly, they will be compared from various 

aspects: firstly the writers, and then the focus will be upon the characters that will also be sub-

categorized in terms of the narrators, authorship, and the relation between the literary work and the 

concept of ‗being a writer‘.  

Body 

To mention firstly the author of ―The Invisible Japanese Gentlemen‖, an article titled as ―Graham 

Greene, 86, Dies; Novelist of the Soul‖ has been published in The New York Times after the day 

when Graham Greene died in 1991.  It mentions about his private life, his problems, his way of 

solution for the problems by escaping:  

The biographer Norman Sherry, in "The Life of Graham Greene, Volume I: 1904-1939" (Viking, 

1989), described a crisis that the future author went through in his second-to-last year at 

Berkhamsted: two classmates persecuted him -- among other things, for being bad at games -- and 

he suffered a nervous collapse. […] His family then sent him to a psychoanalyst in London, 

prompting an experience that in the long run, Mr. Sherry wrote, "may well have established his 

life's pattern of escaping from the impossible or the boring into unknown and dangerous 

environments which would stimulate, offer fresh experiences and also provide copy for his novels." 

His own solution by escaping may affect his literary works in return. By writing, an author can 

create an atmosphere that he himself does not have in real life. Not necessarily always, but it is 

highly probable that the writer puts himself into the shoes of one of his characters. What it means to 

be a writer is explained by Greene himself in his book Ways of Escape that is also regarded as an 

autobiography of him: 

Writing is a form of therapy; sometimes I wonder how all those who do not write, compose or paint 

can manage to escape the madness, the melancholia, the panic fear which is inherent in the human 

situation. (275) 

Therefore, it may be concluded that the old narrator of Greene‘s short story is Graham himself who 

comes to a certain experience with his works, his experiences and his power of observation.  
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In Greene‘s short story, he sets his story in a restaurant where there is an anonymous narrator who 

observes two tables: one that Japanese gentlemen sit and the other that a young woman, who is 

about to publish her first book, with her fiancée. The readers are looking from the perspective of a 

third party who can hear, observe, and analyse individuals‘ behaviours, their ways of speech, and 

their interaction with the one whom they are talking with and whom they are not. The narrators give 

what each person says or sees, and also provide the reader, a sense of power of judgement. Reading 

Greene‘s short story is like witnessing one‘s mind that is trying to read the other‘s mind, and this 

circle goes on and on through the story.  

The perspective of the narrator is quite visible with his words: ―… as I sat down at my table, with 

the Japanese gentlemen between us, she said …‖. The old narrator who is trying to convince his 

audience as being experienced by referring to his age situates himself as a camera for the reader. To 

make this point more concrete, it would be helpful look at another literary work‘s one instant: John 

Fowles‘s novel The Magus. Fowles describes two lovers near the sea who are face to face and 

looking at each other‘s eyes. He uses a similar technique with Greene by situating the sea not 

exactly how it is. He does not say ―the sea near them‖, on the contrary, Fowles describes this 

moment as ―the sea between us‖ (218). Thinking about a camera that is showing two people looking 

at one another near the sea. To be able to say the sea between us, the camera should be situated at a 

proper distance and it should take the scene from a special focus that takes the individuals from side 

ways towards the sea and the horizon. The effect that makes upon the reader is the fact that the 

readers feel as if they were seeing with their own eyes with an assured feeling of objectiveness. The 

truth is that it is the narrator‘s, thereby the writer‘s, ability to confuse and mislead his readers. 

Greene puts a narrator who looks like very reliable and experienced writer. The narrator sees the 

right to judge the young writer and misleads the readers with his imposing observation by 

depending only upon her very short conversation. That brings a question when analysing the short 

story by gaining a distance to the text: What gives the narrator the right to lead one‘s ideas upon an 

individual towards an intended path? To make it clearer, what are the rights of a writer upon his 

readers?  

In terms of the other characters in Greene‘s short story, the narrator is introducing the readers two 

tables in a restaurant: the young writer with her fiancée and eight Japanese gentlemen. Firstly, the 

couple is described from various aspects such as their first impression by their outlook. The narrator 

first mentions about the writer‘s fiancée: ―He should have been a young officer in Nelson‘s navy in 

the days when a certain weakness and sensitivity were no bar to promotion.‖ (1) Later his 

conservation with the young writer is given to the readers and the previous impression is quickly 

changed into the opposite: ―I began to change my opinion of him – he had not the Nelson touch. He 

was doomed to defeat. She came alongside and raked him fore and aft.‖ (2) Before the eyes of the 

readers, he is described as a very oppressed person both in his life and in his relationship. The 

oppression comes from the young writer clearly. Then, the narrator‘s focus turns to the female in 

various times. Her ring is described as ―She wore a man‘s signet-ring on her engagement finger…‖ 

(1) as if implying that she may be trying hard to put herself into the sphere of male dominance as a 

writer. A similar situation takes place in J. M. Coetzee‘s Foe –the rewritten form of Daniel Defoe‘s 

Robinson Crusoe. Coetzee‘s main character, Susan who is a shipwrecked into the island of 

Robinson Crusoe uses the pen of the writer and states this situation as: ―I sat at your bureau-Mr. 

Foe- and took out a clean sheet of paper and dipped pen in ink –your pen, your ink, I know, but 

somehow the pen becomes mine while I write with it.‖ (Coetzee 66) The pen has a symbol in terms 

of its power in writing as a reference to the patriarchal authority in the literary canon. In the article 

―Reading History, Writing Heresy: The Resistance of Representation and The Representation of 

Resistance in J.M.Coetzee‟s Foe”, it is mentioned that Susan at least seems to have overcome the 

phallocentric insistence on woman as bearer rather than the maker of meaning. (Macaskill and 

Colleran 441) On the other hand, in Greene‘s story, the young woman herself is describing herself 
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as very successful and as the maker of meaning. However, the narrator describes it in a way that he 

implies her expected success will result in disappointment. He keeps asking questions that only the 

readers will be able to hear and that is the primary purpose of his –to make them suspicious about 

her:  

I wanted to say to her, Are you certain your publisher is telling you the truth? Publishers are human. 

They may sometimes exaggerate the virtues of the young and the pretty. Will The Chelsa Set be 

read in five years? Are you prepared for the years of effort, ‗the long defeat of doing nothing well‘? 

As the years pass writing will not become any easier, the daily effort will grow harder to endure, 

those ‗powers of observation‘ will become enfeebled; you will be judged, when you reach your 

forties, by performance and not by promise. (2) 

What the narrator is trying to do is to show the readers the end of this young writer. Actually, 

jealousy lies behind his lines towards youth, prettiness, and the excitement of being at the beginning 

of ―authorship‖. It is clear that he comes to his end and he does not get what he expects. Therefore, 

he curses the young writer in a way that all the authors follow the same path. It may give him 

consolation about his situation that his today is not his own fault. In terms of the question of 

authorship, Greene points out the super power of the author or the narrator may be subjective. The 

right to judge from the authors‘ perspective may be seen as acceptable or it may develop naturally. 

What is emphasized is that the author is another individual that should be thought different from his 

creation. As in the short story, the narrator‘s perspective also should be evaluated from the readers‘ 

critical eye towards these questions: what may happen in the restaurant rather than what the readers 

hear, what is the young writer‘s ability disregarding the narrator‘s voice? The duty for the readers to 

evaluate the authorship is to keep asking questions rather than blindly believing everything.  

Secondly, as the author of ―The Revival‖, Julian Barnes approaches to literature as a connection 

with the world rather than turning the life into a literature. He grasps the literary work and the real 

world as inseparable from one another. It is mentioned in the book Julian Barnes: 

For Barnes in most of his writings, the way to be true is to eschew pretensions towards truth: to 

draw attention to artifice, metaphor, ludic narration, and the ineluctable potential of writing to 

deceive in its forlorn attempt to en-textualise the world. (Childs 117) 

Barnes prefers to combine the literature with the world with the help of his characters and their 

perception of the world. That is why the readers witness Turgenev character as a creation of Barnes 

and Turgenev‘s literary work that this writer also experiences again what he has written in another 

way. Barnes successfully creates a circular that does not leave a proper place to allow a writer to 

claim as his own sphere. There is not. It is a connection and interpenetration for the literature and 

the real world. It is also referred to Barnes‘s concept of truth, as a connection with the real world, in 

the scope of its power of observation: 

This is central to what makes Barnes distinctive and connects him to a literary tradition that seeks 

not only to show the world but to describe it insightfully and precisely in original language. This is 

not an aspiration to objective truth but to observational truth which ascribes viewpoints to 

characters (including himself… (Childs 11-12) 

Barnes as a writer opens a space for his characters to exist and to have a voice. That is why he even 

allows a writer to exist outside of his work and to be still in contact with his creation as if he is only 

the observer of what he has created.  

Barnes‘s short story ―The Revival‖ is narrated by an unknown narrator who describes an old writer, 

his play, his meeting with a young actress, his love for her, and unending ―if-only‖ situations. The 

narrator touches upon various concepts about being a writer, being a reader, and the correlation 

between them. On the other hand, he performs this role not as a god-like model, but as one who 

brings all the questions and possibilities to the readers‘ minds. The short story is divided into four 
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parts: the first part mentioning the old author, the second part telling about the writer‘s journey and 

his love to an actress, the third part about the speculations for the author‘s actions, and the last part 

about revealing the identity of the writer ―Turgenev‖.  

The perspective of the narrator, unlike the one in ―The Invisible Japanese Gentlemen‖, is leading 

the readers into gaining the ability to question what if the writer is quite different from their 

imagination, what if the writer‘s work comes out different from how the writer himself intended to 

do, what if he is even alienated to his own work rather than having a god-like position upon that. 

Turgenev confesses in the story when he goes to see the actress after performing his play‘s third act: 

―Have a really written this Verochka? I didn‘t even pay attention to her when I was writing . . .‖ 

(177) At the right beginning of the second part, the narrator interferes and questions Turgenev as: 

―So did he fell in love with his own creation?‖ (177) And it is added the unnecessary need of 

relating the real life and imaginary work to one another, the narrator says: ―Who needs the 

interference of the real person, the real her beneath the sunlight, the lamplight, the heartlight?‖ 

(178) Right after, the actress‘ own words are stated and she says that she does not play Verochka. 

That sound weird because the readers expect to believe what the narrator tells them. Barnes‘s point 

is to make even the readers suspicious about the objectiveness of the words or his point is to make 

them to concentrate upon something more important rather than the truth behind a literary work, the 

inseparable relation of both the literary work and the truth. The narrator is not even concerned 

about the right to judge from any perspective as in Greene‘s short story. The narrator actually 

declares freedom for the literary text after someone writes it, or after someone else reads it. It has its 

own words, descriptions, and a journey that takes different individuals into through various points 

at the end. The main difference between Greene‘s and Barnes‘s short stories is that the former is 

asking the borders of authorship while the latter is focusing upon the literary work‘s rights. It gains 

its freedom after it is created, and at the same time it can be separated from neither the writer nor 

the real life.   

In terms of the other characters in Barnes‘s short story, an anonymous narrator is mentioning a 

writer‘s life that the readers learn the fact that he is Turgenev. The way of the narration draws the 

readers into a circle that confuses the reader to understand what is going on in the story. In terms of 

the writer Turgenev, the narrator states after Turgenev‘s wish to have Verocha‘s hands in plasters, 

―There is an irony in this request: normally it is the writer whose creative hand is cast in plasters…‖ 

(200) This brings out another unending circle the narrator makes. Firstly Turgenev writes a play, 

and then an actress performs it. Turgenev is not even aware what the actress‘ role is and he fells in 

love with his own creation ironically. It refers to the writer‘s alienation to his own creation 

according to the narrator. Later, the narrator focuses that Turgenev is not referring his being a 

writer. On the contrary, he emphasizes the importance of his creation even by disregarding he is the 

creator. The god-like position of a writer is purposefully neglected and he is represented as if he is 

the victim of his creation. Another circle in the narration is performed by another important writer‘s 

presence –Tolstoy. Tolstoy is also presented when he reaches the end of his life. The relationship 

between a writer and the real world is again emphasized as: 

…[A] frivolous socializer . . . Tolstoy at this time would have despised his taste for renunciation. 

Later, Tolstoy himself became a renunciator . . . and seeking to hug a Christian peasant simplicity. 

It didn‘t work; he wasn‘t much good at it. Some might think him a fraud, a fake renunciator; but it 

was more that he lacked the skills. (199) 

Barnes emphasizes Tolstoy‘s inability to be connected to real life. It could be referred that the 

writer is expected to be in contact with the real world rather than prisoning himself into what he has 

created. Turgenev‘s words are stated at the end of the story: ―…the happiest moment of his life was 

the moment of love… This has happened to me once or twice…‖ (201-201) Then the narrator 

interferes: ―Was she the ‗perhaps twice‘? Perhaps. In his penultimate letter, he kisses her hands. In 

his last letter, written in failing pencil, he does not offer kisses.‖ (202)  
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That is also what happens to Turgenev. He also loses his sense of contact with the balance between 

the real world and his literary world. When Turgenev realizes his pencil –his ability to write comes 

to an end, he also loses his enthusiasm to kiss his love‘s hands. The anxiety of authorship and that 

of inability to connect with the simple life for Tolstoy and Turgenev are exemplified in a circle 

again. According to the difference between Greene‘s characters and Barnes‘s characters, Greene 

sets his place and his characters from an organized way while Barnes does not set one place or one 

state of mind neither for the narrator nor for the other characters. Greene gives a straight and 

dominant narrator and he secretly criticizes the right of the authorship. Barnes does it so 

purposefully that first confuses the readers about what is going on.  

Conclusion 

To compare the two writers, Graham Greene claims the right of being a writer with his god-like 

voice of his narrator in ―The Invisible Japanese Gentlemen‖ whereas Julian Barnes rejects the right 

to claim of being a writer in ―The Revival‖. Barnes even puts a step further. He situates Turgenev 

that is a writer in the real world and that creates his fiction as a mirror to make the readers see that 

being a writer does not mean to have a god-like situation. On the contrary, even a writer could be a 

servant or slave of his own creation as Turgenev is trapped while watching the performance of his 

play. On the other hand, what these two short stories have common is the presence of an unreliable 

narrator. Greene‘s narrator also does not allow the young writer to talk about her authorial aspects. 

Barnes‘s narrator leaves a very limited space for Turgenev to have a voice of his own. One narrator 

is convincing the reader and the other is making the reader confused about what is going on. 

Greene‘s narrator is over-self-confident about his comments about the people around him. Barnes‘s 

narrator is always emphasizing ―if-only‖ situations. What Greene does in between the lines is 

actually parallel to what Barnes does on purpose. Therefore, the readers are probably expected to 

think over, analyse, and try to solve what the writers overshadow in their literary works. 
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Introduction 

In the novel‘s first part, the characteristics of people and robots in Orbus are attributed to one 

another. The human beings are behaving like robots in terms of ethics and education. They are 

taught only the initial letters instead of full words in schools as if they were being coded rather than 

having an education. They do not read books or write anything; therefore, it is implied that they do 

not have the ability to criticize. For instance, planet Orbus allows paedophilia or age fixing without 

criticizing the consequences of these acts upon human psychology and disregards the ethical values 

in a society. On the other hand, the most evolved robot, the Robo sapiens named Spike, is evolving 

into the forgotten human features; reading and enjoying literature, experiencing emotion of love, 

critical thinking, and evaluation for the human species as if the humans are robotized in terms of 

their way of life and thinking. To understand the concept of human condition, Spike‘s existence will 

help the readers to understand more clearly by offering the readers a binary opposition. However, 

this opposition is much closer to the human concept compared to people in Orbus.  

Body 

Spike is described with the ability to memorize everything ―…by heart. Except that they don‘t have 

hearts. Heartless. Gorgeous.‖ (15). However, Spike experiences emotions when she first reads a 

piece of poetry and she describes that moment, ―In fact I was sensing something completely new to 

me. For the first time I was able to feel.‖ (66). From Billie‘s perspective, Spike is reflected as the 

other, ―And I looked at Spike, unknown, uncharted, different in every way from me, another life-

form, another planet, another chance.‖ (74). In the conversation between Manfred and Billie 

Crusoe, it is referred that this Robo sapiens is ―made to think‖ for itself (39). Later, Spike‘s 

criticism comes for the humans, ―Human beings often display emotion they do not feel. And they 

often feel emotion they do not display.‖ (62). Spike brings out a vital point by asking many 

questions to Billie: 

In any case . . . is human life biology or consciousness? If I were to lop off your arms, your legs, 

your ears, your nose, put out your eyes, roll up your tongue, would you still be you? You locate 

yourself in consciousness, and I, too, am a conscious being. (63)  

Winterson emphasizes that a non-human being could be much more aware of the description of 

human condition. Spike gains the consciousness about the on-going process in the universe as a 

circle. The description of the universe is stated in a thesis titled as ―Ecocritical Reflections in 

Jeanette Winterson‘s The Stone Gods and Maggie Gee‘s The Ice People: Redefining the Center in 

Relation to Margins through Ecological Thinking‖:  

Every second the Universe divides into possibilities and most of those possibilities never happen. It 

is not a uni-verse – there is more than one reading. The story won‘t stop, can‘t stop, it goes on 

telling itself, waiting for an intervention that changes what will happen next. (Topsakal 21) 

In addition to the universe‘s continuity, being conscious may also be connected with the idea that 

time is leading a constant change in the universe and the minds‘ state of consciousness is also 

following this process. It is supported in the novel that Spike tells what is human in a different way, 

―The universe is an imprint. You are part of the imprint – it imprints you, you imprint it. You 
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cannot separate yourself from the imprint, and you can never forget it. It isn‘t a ―something‖, it is 

you.‖ (87). They are interrelated with one another; the universe, the mind, and the consciousness. 

In Easter Island as the second part of the novel, the transition from planet to the island is done by 

James Cook‘s The Journals. This literary piece functions a role that allows another circle in time 

when the readers will compare Spikkers, a half-European and half-native man, and Billie as a 

shipwreck on the island. In Michal Minárik‘s thesis ―Development of British Dystopian Literature‖, 

the criticism for the new world is made as, ―The new world does not have time for proper 

communication or expressions, why would it have time for literature?‖ (40). It is obvious that the 

transition from one world or one time to another is performed by literature itself. Therefore, 

Winterson emphasizes the importance of literature in the unending circle of universe, mind, and 

consciousness. The life on the island is described by some rituals between men and women, a reign 

between The White Man and The Bird Man, the circular creation and destruction for and of the 

stone gods. In a land full of dualities, as a shipwreck, Billy is concentrated from his English self and 

his transformation into Nothingness. In this part, the unknown character to the island is Billy who is 

in the search of his identity. Not only his gender is changed, but also his position in the society is 

also alienated as if Spike in Orbus turns into Billy on the island.  

Billy‘s duality between being an English man and being Nothing on the island may be a reference 

to Spike‘s duality in between as being a robot and a human being in Orbus. Therefore, Easter Island 

concentrates more upon Billie and his state of mind. Billy describes his situation as: 

If evidence was needed that man in nothing but a loose-tied sack of folly, seek no further than this 

my Billy-self. I am lost, abandoned, hungry, like to die, perched above a charnel-house, uneasy in 

all my thoughts, and neither the scriptures nor the words of Great Men present me any comfort, but 

the picture of a pot of Lemon Curd. (100) 

Billy‘s concentration upon his self is criticized and he comes across the others, the natives on the 

island. To understand what he is, Billy is led to understand his surrounding first. Then he realizes a 

similar aspect of mankind: 

… I admit that my countrymen do the same in their warring and burning. Mankind, I hazard, 

wherever found, Civilized or Savage, cannot keep to any purpose for much length of time, except 

the purpose of destroying himself. (109) 

Therefore, Billy comes to the conclusion that no matter having different background, land, and time 

human beings share a common end unless they are aware of the meaning of life. After spending six 

months with Spikkers in his cave and developing a connection with him, Billy states:  

―And my heart is beating.  

Truth tell, anywhere is a life, once there is love. Now that I have Nothing and am Nothing, I have 

shrunk this pod of an island further and made our cave an everywhere. When everywhere is here 

there is no further to travel . . . and wait for him who rescued me.  

Where is he?‖ (114) 

Billy stops to look for an escape from the island. On the contrary, he accepts the fact that it does not 

matter where you are, what purpose you are looking for in life, what life brings you according to 

your expectations. Existence of anything requires continuation and movability as stated in Being 

Human: Ethics, Environment, and Our Place in the World:  

… Walpola Rahula puts it, ―there is nothing permanent, everlasting, unchanging and eternal in the 

whole of existence.‖ Things are not merely characterized by flux and change . . . everything actually 

is flux and change. Thus ―there is no unmoving mover behind the movement. It is only movement. 

It is not correct to say that life is moving, but life is movement itself.‖ The illusion that humans can 
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halt or freeze this constant flow of change and movement is the root of attachment or desire . . . 

(qtd. in Peterson 84) 

After the awareness of the meaning of life as love, Billy witnesses the fall of Spikkers from the 

cliff. This moment is greatly presented by Winterson that Billy‘s words create the sense of circle 

and movement: 

. . . dashed him over the cliff. 

And in the air a body falling. And in the air a body falling like a star. And in the air a body falling 

like a star out of its orbit. And in the air a body falling like a star out of its orbit and coming to earth 

and seen no more. (115)  

The feeling of love creates the beginning of a circle between life‘s being the movement itself and 

facing the end of life with the loss of Spikkers. Billy is turning around his own self at the beginning 

in Eastern Island part. When he comes across the natives, and sees himself as the alienated one, then 

he needs an attachment to survive. This attachment becomes the love for Spikkers that Billy comes 

to the conclusion that his consciousness and mind are connected to the unity of universe with love. 

Although Billy loses Spikkers, he gains an understanding for the importance of attachment to 

someone in the scope of human condition. At the beginning and the end of part two, Billy starts and 

ends up by himself except one thing: a consciousness for experiencing the world with the awareness 

of a sense in himself –love. The second part of the novel also illustrates that human life is situated in 

a circle of revolving around the meaning of human condition.  

In Post-3 War as the third part of the novel, the connection with the previous parts is done by 

referring to the Stone Gods as a book and to a scene in Planet Blue part. Even though each section is 

talking about a different universe or condition, Winterson successively connects each one with the 

other by using quotes, or turning the previous part in a literary piece. Therefore, life and experience 

turns into literature for the future generations to be able to look back and compare now and not now. 

This part of the novel takes place in Tech City where Billie, as the baby and the creator of Spike, 

and the robot Spike are present. The strange situation in this part is the idea that Winterson gives a 

voice to an unborn baby. Billie as the baby is described as the alienated one until the narrative 

comes to the point that Billie as an adult and the creator of robot Spike starts to answer Spike‘s 

questions. Then, Spike becomes the other who needs to explore the meaning of life and the concept 

of human condition with the help of Billie. Therefore, this part presents the role for the other into an 

order passing from one to the other in a circle: Billie as the unborn baby, and Spike as the robot in 

the learning position from the adult Billie.  

Broadly speaking, being a human always means being in the pursuit of something that is lacked in 

the lives of a human. To talk about Billie in the third part, what she misses as a baby is her mother. 

The non-existence of her mother brings her the desire to have her back. The moment of the birth for 

baby Billie is described as: 

Don‘t cut the cord: get some fencing wire and tie me to her.  

The line that fed me, the line that breathed me, the line that tapped messages from the world 

outside, the line that was a tightrope between my fear and my joy . . . The line . . . The line that had 

nothing to read between it – being only one, one only, my lifeline.  

Cut it. (120) 

Birth is described as something the baby does not want at first, and then it wants the line to be cut to 

be born. The baby Billie states: ―Birth is a shipwreck, the mewling infant shored on unknown 

island.‖ (122). The connection with Easter Island is the idea that being shipwrecked or being born is 

something an individual cannot control. The acceptance of the situation is what one can do after 
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realizing one‘s own self. In terms of existential aspects, being responsible of one‘s own self in the 

novel is referred with Billie‘s words as:  

I am a lost manuscript, surfacing in fragments, like a message in a bottle, a page here, out towards 

an unknown shore . . . So, am I blaming my mother? No. There‘s no one to blame, no one to hold 

responsible unless they take responsibility. I am responsible for myself, and I was from the moment 

they came with the pram and the blanket. (127) 

Whether a person finds himself in an unsolvable situation, what is to be done is to accept the 

conditions and to search for a way to continue the life. What helps a human to catch this 

connection? Being lost leads a person towards a path of searching for something. Being born, being 

a shipwreck, or being alone pushes an individual into the need of connecting oneself to someone, 

somewhere, some feeling, or anything that could help one to give a power to continue the life. 

When Spike asks what loneliness is, Billie explains: 

Loneliness isn‘t about being by yourself. That‘s fine, right and good, desirable in many ways. 

Loneliness is about finding a landing-place, or not, and knowing that, whatever you do, you can go 

back there. The opposite of loneliness isn‘t company, it‘s return. A place to return. (145) 

The sense of connection and finding a place to return come with the emotion of attachment: love. It 

is described in the text as, ―Love without thought. Love without conditions. Love without promises. 

Love without threats. Love without fear. Love without limits. Love without end.‖ (121). Generally, 

the connection for the baby Billie is the line with the mother that turns into her love and need for 

her mother to cling to life. The connection for the adult Billie as the creator of Spike is the need of 

having emotions as she states: ―… I think we need more emotion, not less . . . We cannot cut out 

emotion . . . we act as though all our problems would be solved if only we had no emotions to cloud 

our judgement.‖ (141-142). The first Billie is experiencing the world in the need of love whereas 

the second Billie becomes aware of the world‘s need of emotions rather than understanding 

emotions as a hinder to make better judgements. As people, we need attachment and we need 

emotions to do that.  

In Wreck City part as the fourth part of the novel, this city is described as the alternative city to the 

Tech City. Wreck City is not a good place, rather; it is a place where the others inhabit with their 

own laws and rules on their own way… the existence of another character, Friday, and Billie‘s 

surname as Crusoe refers to Robinson Crusoe‘s island where Crusoe is the master and he is teaching 

Friday. However, in the Wreck City, Friday is the one who has much more knowledge than Billie 

Crusoe. In this city, Billie Crusoe is the other; Spike is a robot that develops more humane features 

and that could adapt to Wreck City; and Friday functions as a guide of Wreck City for Billie… In 

Wreck City part, the landing-place could be Billie or Spike herself in terms of ―a personal journey 

of self-discovery‖ (182). What is emphasized throughout the novel is the repetition through which 

time offers people no matter which planet one live in or under which circumstances one survives. 

In Wreck City part as the fourth part of the novel, this city is described as the alternative city to the 

Tech City. Wreck City is not a good place, rather; it is a place where the others inhabit with their 

own laws and rules on their own way. Both cities are described in the article titled as ―Posthuman 

‗Meta(l)morphoses‘ in JeanetteWinterson‘s The Stone Gods‖: 

Tech City is a hyper-technologized society where human bodies are technologically constructed, 

whereas in Wreck City human bodies are exposed to nuclear waste and toxicity. People live in toxic 

landscapes in Wreck City, and are regarded as outcast bodies—as the ultimate ―others.‖ 

Winterson‘s posthuman novel, in this light, illustrates bodily natures in relation to nuclear waste, 

toxicity, and the interactions between corporeal and trans-corporeal bodies. (Yazgünoğlu 148)  

In terms of nature, Wreck City is the wasteful and harmful outcome of Tech City. Therefore, one‘s 

ignorance can result in the other‘s destruction as a city.  
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In terms of the characters in the fourth part, the existence of another character, Friday, and Billie‘s 

surname as Crusoe refers to Robinson Crusoe‘s island where Crusoe is the master and he is teaching 

Friday. However, in the Wreck City, Friday is the one who has much more knowledge than Billie 

Crusoe. In this city, Billie Crusoe is the other; Spike is a robot that develops more humane features 

and that could adapt to Wreck City; and Friday functions as a guide of Wreck City for Billie. In the 

previous part, the connection in terms of emotions can be made by having a place ―to return‖ 

whereas Wreck City offers one to have connection with a similar result as Friday says: ―Certain 

people, certain animals, looking for a landing place.‖ (162). Wreck City also functions as the other 

and as an outcast offering a land for certain people. Billie states: 

Now I can‘t find any landing-place . . . And perhaps I have to say that the landing-place I am really 

looking for isn‘t a place at all: it‘s a person, it‘s you. It‘s the one place they can‘t build on, buy or 

bomb because it doesn‘t exist anywhere where they can find it. (169) 

Where is Billie describing as a landing-place? It could be related to the situation in Eastern Island 

where Billy gains an understanding of the universe as the person himself. In Wreck City part, the 

landing-place could be Billie or Spike herself in terms of ―a personal journey of self-discovery‖ 

(182). What is emphasized throughout the novel is the repetition through which time offers people 

no matter which planet one live in or under which circumstances one survives. Billie says:  

Human beings aren‘t just a mess, we are a mess. We have made every mistake, justified ourselves, 

and made the same mistakes again and again. It‘s as though we‘re doomed to repetition. (182) 

Time only offers people another space where they can begin again to establish their own way of 

life. Individuals have a choice in their lives in many aspects, except one time as it is referred by 

Billie: ― . . . –but you can‘t change the time you were born in, or what it is you will have to live 

through. This is our time.‖ (199). The text also offers its readers the fact that having a right to 

choose is not only dedicated to human beings. Spike, as a robot that has only a head, claims her 

right to choose her own life where to continue: ―I have disabled my Mainframe connection … I 

have chosen to live as an outlaw.‖ (176). Being human or being alive means to have a purpose that 

a human runs after in an unending circle.  

Conclusion 

The transition in the science fiction genre is described in The Guardian‘s article ―People, the Final 

Frontier: How Sci-Fi is Taking on the Human Condition‖:  

Science fiction has always been as much about the human condition as saving the world from an 

alien invasion, but now a new wave of films and books are taking that interest one step further and 

developing an existentialist genre set in outer space. (Hughes)  

In Winterson‘s science fiction novel, existential philosophy is exemplified both from a robot and a 

person‘s perspective in an unending circle through time, history, different planets, and even one‘s 

voice before the birth. In the scope of understanding the human condition, everything is blurry in 

the novel: being a human, being a robot, having values and ethics, and more. What is emphasized in 

every world through the novel is self-determination of a being.  

The repetition through the novel creates a circular between different centuries, different planets, 

different cities, and also a circular among certain characters: Billie/ Billy and Spike/Spikkers. To 

compare and create a specific outcome as the core of the novel, each part is concentrating on 

common ideas. In the first part, Planet Blue (Orbus), the ability of thinking and feeling emotions are 

emphasized. In addition, an individual is referred as ―… universe . . . is you.‖ (87). In the second 

part, Easter Island, two individuals are compared to one another in terms of alienation, identity 

problem, and self-awareness. Connection to someone with emotions, and the loss of one are 

reflected as the result of movement. It is mentioned in another book, ―… life is movement itself.‖ 

https://www.theguardian.com/books/science-fiction
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(qtd. in Peterson 84). In the third part, Post-3 War, love and loss for a human is concentrated both 

from a baby‘s and an adult‘s perspective. Even a baby declares its own responsibility, ―… am I 

blaming my mother? No . . . I am responsible for myself…‖ (127). In the last part, Wreck City is 

compared with Tech City. An individual‘s need in life is referred and the answer comes 

immediately as, ―a landing place . . . it‘s a person…‖ (169). Winterson‘s novel decentralizes the 

concept of being human. It is not about biology or body or gender. Being human is a process that a 

being experiences emotions of which the strongest one is love. Love is introduced to Spike with a 

piece of literature, a poem at the beginning of the novel. Simone de Beauvoir‘s famous sentence 

about being a woman could be adapted to Winterson‘s novel as: One is not born, but rather 

becomes, a human. Being human could be described by having a connection or attachment with 

someone else with love. Billie explains that the meaning of love in people‘s life is referred at the 

end of the novel: ―Love is an intervention. Why do we not choose it?‖ (205). It is an intervention to 

world, history, and time. The individuals are the ones who are in the need of connection, 

attachment, emotions, thinking abilities in addition to consciousness. Being human is not about the 

time that people live in, or the conditions they come across. It is the feeling that offers one to be the 

universe, and the movement of life itself. 
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ABSTRACT 

‗Childhood‘ is an excessively complex term to put within some strong limitations for the sake of 

defining it while children have always been part of the literary world. 
2
 ―The cult of childhood‖ has 

been created by ―the Romantic idea that children are innocent creatures who should be shielded 

from the adult world and allowed to enjoy their childhood.‖ Therefore it would not be an 

exaggeration to say that childhood is not only a biological process but also a historical and cultural 

product of the adult world. The basic problematic in what we call children‘s literature is that they 

are produced by the adults looking retrospectively back at their childhood or just imagining what 

would it be like to be a child in a certain setting. This gap between reader and writer leads it to a 

fragmented existence.  The Coral Island: A Tale of the Pacific Ocean (1858) written by a Scottish 

author Robert Michael Ballantyne could serve as an example for this fragmented relationship 

between the reader and the writer though the social, political and historical context should be 

considered, as well. On the other hand Lord of the Flies (1954) was written by William Golding as a 

counterpart, as a parody of the Coral Island. Golding uses the caricatures of Ballantyne heroes, 

Ralph and Jack. Golding gives us the real characters, real children from life. The central vision of 

the novel seems to be these children‘s separateness, and the individuation process. In conclusion, 

childhood is a cultural invention, but their desired innocence is the mere product of the adult world. 

The profound connection between work and children as readers is inescapably fragmented as they 

carry adult writers‘ intentions and desires for children‘s lives. 

KEYWORDS: Childhood, Children‘s Literature, Postmodernism, Fragmentation, Lord of the 

Flies, The Coral Island.  

Introduction  

When is a fictive work classified as children‘s literature? Do the writers of the children‘s literature 

handle the issue of childhood in the same way? Do they regard and treat children in the same way?  

To what extent, though they have been included in fictive works in a way, they have been the real, 

basic concern for fiction is really questionable. Children‘s fiction as a separate category could be 

considered a recent phenomenon. Why do we discuss ‗child‘ from the Romantic Period onward? 

Before the 19
th

 century children were seldom seen as having identity separate from adults. Children 

were regarded as ‗miniature adults‘. Following the 19
th

 century onwards the society reconsidered 

what it meant to be a child. 19
th

 century witnessed a boost in the production of the juvenile fiction 

and children‘s literature. Education and the welfare of children began to be a great concern to many 

in the Victorian times. ―Beginning in the 1830s, the Victorians passed a variety of laws aimed at 

protecting the wellbeing of children at work, at school, or in the home.‖ (Gubar) Victorian 

construction of childhood is a sort of specific construction spinning around the concepts of 

‗innocence‘ and  ‗corruption‘. In the Victorian sense they are fragile; have no understanding of sex, 

thus pure and innocent. They therefore need to be protected; to be guided. However, ascribing to 

children a kind of innocence separates them from the adult world, and turns them into the objects of 

adult desire. In the mid 18
th

 century childhood was constructed in a positive way; childhood was 

considered as a state of freedom and innocence in adult‘s fantasy of child. This fantasy of child by 

adults took them to wish to preserve the childhood indefinitely. ―Instruction with delight‖ was 
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dominant in children‘s literature around the middle of the 18
th

 century. Short fictions were mostly 

designed to teach behavioural and ethical lessons to children. Towards the end of the 18
th

 century 

moral tales came to be known.  

Development: Children’s Literature, The Coral Island (1858) and The Lord of the Flies (1954) 

The philosophical approach to ‗childhood‘ affected not only the literary world but also the social 

world. John Locke with his idea of children‘s mind being ‗tabula rasa‘ (blank slate) has been very 

influential in the formation process of the myth of childhood innocence. Jean-Jacque Rousseau‘s 

Emile rejects the idea of original sin. Children are innately innocent. Children only become 

corrupted through the experience of the world. After the Enlightenment philosophers Locke and 

Rousseau, a revival of interest in the cult of children has been observed among the Romantic writers 

and poets such as William Blake William Wordsworth. They created an idealised version of 

childhood that is quite adorable and innocent. With their perfect purity they were under the threat of 

world‘s experiences. They were innately bestowed with creativity, emotion, spontaneity, freedom, 

innocence, and malleability: 

Children‘s innocence, emotionality, and imagination became qualities to be preserved rather than 

overcome; a child‘s sojourn in childhood was to be protected, not hastened. By implication, 

romantic literature made childhood the high point of life. (MacLeod, 156) 

―The cult of childhood‖ has been created by ―the Romantic idea that children are innocent creatures 

who should be shielded from the adult world and allowed to enjoy their childhood.‖  (Gubar)  

Adult‘s longing to be child once more took them to observe children from a close perspective. 

Children‘s seemingly lacking of responsibilities, being purified from any form of evilness, and 

being curious about everything around them made adults to desire, to long for being child once 

more. Therefore it would not be an exaggeration to say that childhood is not only a biological 

process but also a historical and cultural product of the adult world. In adult‘s perspective, ―there 

was almost always the assurance that somewhere in a child‘s life there was safety, security, and 

stability available from adults.‖ (MacLeod, 199) Being in charge and controlling the others, keeping 

them safe and under authority is a male role, and these are desired by men bestowing them the 

power they want.  ‗The work ethic‘ messages and ‗control‘ messages are significant components of 

male gender role. The basic problematic in what we call children‘s literature is that they are 

produced by the adults looking retrospectively back at their childhood or just imagining what would 

it be like to be a child in a certain setting. This gap between reader and writer leads it to a 

fragmented existence: 

Children‘s fiction is impossible, not in the sense that it cannot be written (that would be nonsense), 

but in that it hangs on impossibility, one of which it rarely ventures to speak. This is the impossible 

relation between adult and child. Children‘s literature is clearly about that relation, but it has the 

remarkable characteristics of being about something, which it hardly ever talks of. (Rose) 

The Coral Island: A Tale of the Pacific Ocean (1858) written by a Scottish author Robert Michael 

Ballantyne could serve as an example for this fragmented relationship between the reader and the 

writer though the social, political and historical context should be considered, as well. The novel is 

an early, typical Robinsonade, a subgenre of survivalist fiction. It is castaway narrative, desert 

island story, and a genre of fiction inspired by Defoe‘s Robinson Crusoe (1719). In this subgenre, 

the protagonist is generally shipwrecked on an isolated, mostly uninhabited island. It is as if a fresh 

beginning. Staying all alone, they have to cope with the difficulties the nature causes. The 

protagonist is pretty contemplative in this subgenre, as s/he is totally isolated, and has time to think 

back. Thus this contemplation brings the social commentary and critical insight for his/her own 

personality and for the society s/he has recently left behind. The protagonist has limited sources at 

hand, and faces an unfriendly nature. Thus the storyline follows the rebuilding the civilisation, in 

fact replicating the one s/he comes from. The Coral Island served as an inspiration for William 
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Golding‘s dystopian novel, Lord of the Flies (1954). Ballantyne did not see the coral islands by 

himself, but relied on the other‘s accounts. Published during ‗the first golden age of children‘s 

literature, he immensely borrowed from others, and that would be considered as plagiarism now. 

Written retrospectively as though by a boy for an audience of boys it is an early example of the 

juvenile fictions, in Ballantyne‘s own words, ―adventure stories for young folks‖. The narration is 

in the first-person, told from the perspective of 15- year old boy, Ralph Rover who is one of the 

three boys shipwrecked on the coral reef in an uninhabited Polynesian island. Ralph Rover is 15, 

and the narrator; Jack Martin is 18; and Peterkin Gay is 13. The influence of Christianity on 

Ballantyne work can be observed in the conversations of three teenagers. The novel implicitly 

emphasizes the inherent superiority of civilised Europeans over the South Sea Islanders mapping 

out the colonial relations in the Victorian period, as well.  

Ballantyne, from the 19
th

 century‘s perspective, seems to believe in children‘s potential to do good 

without intervention from the corrupted adult world. The novel presents us the ways to be educated 

through interaction with nature. As a reference to the relationship between nature and Evangelical 

Christianity nature seems enough to raise those young adults minds. There are no tools, no coercive 

teachers, but just the direct interactions with nature. The missionaries were openly praised, and 

colonisation was equated to civilising a group of savage people for their benefits: 

As we went through the village, I was again led to contrast the rude huts and sheds, and their almost 

naked savage-looking inhabitants, with the natives of the Christian village, who, to use the teacher‘s 

spiritual expression, were now ‗clothed and in their right mind‘.  (Ballantyne, 231)  

The boys already know that they are the ‗enlightened‘ Europeans with the mission of civilising. 

They act chivalric, and try to save a native woman from a native tribe risking their lives. Their 

disciplined way of living on an isolated island, their perfect companionship with great joy, making 

easily all the utensils they need, building the bower without difficulty just like Robinson Crusoe, 

these are all the things one cannot expect from three teenagers suddenly left destitute from all the 

humanity. Ballantyne‘s work, in this sense, is not the realistic handling the issue of children with 

their diverse natures, but it is much more like all the expectations the adults await from their 

younger generations to fulfil. The story is therefore about boys written by a boy for the boys, in 

other words the castaway children assuming adult responsibilities without adult supervision. 

Ballantyne preaches the young boys of his time, and gives advice like Robinson Crusoe giving 

advice to all humanity: ―All evils are to be considered with the good that is in them, and with what 

worse attends them‖ (Defoe, 47).  The boys shipwrecked on an island relies on their potential and 

inner goodness in Rousseau‘s sense, and exercise their imagination almost in an impossibly perfect 

way to duplicate the comforts of the society they come from.   

Lord of the Flies (1954) was written by William Golding as a counterpart, as a parody of the Coral 

Island. Golding uses the caricatures of Ballantyne heroes, Ralph and Jack. Golding is aware of the 

power of children‘s literature: Children‘s literature includes satirical elements more than all other 

works, and more outspoken because it is written for children but as always a corporate aspects of 

adults worlds.  The developments in the discipline of psychology and psychoanalysis brought and 

added a new dimension to individuality in the 20
th

 century. In the background of the novel the 

decolonisation process was still on the move; the Britain was beginning to give up the idea of being 

a great empire in a reluctant way.  The major concepts of Great Britain like unity, prosperity, and 

order were under threat. Still there was food rationing in the beginning of the 1950s. It was the time 

of austerity after two catastrophic world wars, and Nazis‘ domination all over the Europe. British 

troops arrive to support US forces in the Korean war in 1950. In 1951 after Labour Party, 

Conservatives won the general election with Winston Churchill. While the first British Nuclear 

Power Station was established in 1956, Britain tested its first hydrogen bomb in 1957. Within this 

pessimistic atmosphere Golding chose to create a parody of Ballantyne‘s The Coral Island in a 

quite satirical way:   
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Lord of the Flies was simply what it seemed sensible for me to write after the war, when everybody 

was thanking God they were not Nazis. And I‘d seen enough and thought enough to realize that 

every single one of us could be Nazis… Nazi Germany was a particular kind of boil, which burst in 

1939. That was only the same kind of inflamed spot we all of us suffer from, and so I took English 

boys and said, ―Look, this could be you.‖ This is really what that book comes to. (Writers Of 

Postwar Age) 

The novel evoking the heart of darkness in every one of us; it is haunted by the military service of 

Golding in the Royal Navy (1940-45) during the WW II. The moral brutality in all of us is given by 

Golding through this allegorical fable in the form of boys‘ adventure story while in fact it is 

deliberately a war story: 

Golding‘s novel is a modern myth on an ancient theme and the complex simplicity of the novel as a 

simple but profound tale of being and becoming human is a correlative to the myth of the mature 

children or the childish humanity. (Bloom 3) 

Golding gives us the real characters, real children from life. The central vision of the novel seems to 

be these children‘s separateness, and the individuation process. In the Opening chapter we see a 

group of children thrown into being and togetherness on an island whose exploration and discovery 

is done existentially as they spin around to discover their inner world and their relations to one 

another. Each boy is quite different from one another. Their way of responding, feeling, thinking, 

all is differentiated. Ralph is an explorer, questioning, indecisive; he has difficulty to think and 

decide at once due to his existentialist nature. Indeed he is a symbol for an average human being 

who has difficulty in communicating with his surrounding. Jack Merridew, on the other hand, 

(again a reference to Jack in the Coral Island) represents the irrational nature of the boys. He is the 

brutal hunter, aggressive. As a natural patriarch, a source of endless fears for his subjects, he has 

potential to lead. Brutality, murdering, rituality, mankinds‘ inner darkness is all connected to this 

character. As an intellectual, more adult like character Golding presents us Piggy. He is less than a 

child due to his being fat and having asthma. His mind and his rationalisation process is the closest 

one to adult world. He longs for democracy in that chaotic island, as he is pretty powerless without 

the right to speak given to him; he cannot take it by force like Jack. The only child who seems to 

have an innate goodness in Rousseau‘s sense is Simon. He is the peacemaker between Jack and 

Piggy. Even the brutal Jack does not despise or patronise over him. He is a Christ-like figure, a 

spiritual being questioning the meaning of their existence there, on that island. Golding has created 

personalities with dimensions. They are not flat, more or less same boys, but each has a unique 

personality showing how deeply affected by the adult world from the very early age of 3 or 4. 

Golding made uses of ‗conch‘ and ‗fire‘ as symbols to show how diverse the boys are in terms of 

personalities.  In general it is the symbol for democracy, equality, an egalitarian society. It is a 

powerful symbol in the novel as it means different things to different people though it is only a 

simple shell. Signified by them the conch gains importance and meaning apart from its own 

materialistic, simple existence, and Golding proves once again signification is a human act 

dramatically changing the world they live in. It unites and divides people. Its intrinsic neutrality, 

and otherness emphasised. Children are differentiated for the readers through their different 

approaches to the conch, ie. Jack (rebellious, aggressive) despises it while Piggy (naïve, malleable, 

regressive) and Simon respects. For Piggy it has symbolic function: democracy, order, law, and also 

it has a protective function: in the absence of it he is not powerful enough to gain even the right to 

speak. For Jack pragmatic function, he uses to call on a meeting, an expression of power. Apart 

from this it is useless and nothing to him. When he understands that the power does not come from 

the possession of the conch, but from the possession of Piggy‘s glass, the tool to make fire, he gives 

up the conch totally. The fire becomes his main instrument to dominate over his subjects.  

The novel pivots around the changes in children‘s personality after they are left alone on the island, 

away from all the adult interventions. Jack‘s mask is of significance to see the degree of change in 
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boys; it‘s a way to make an emphasis on Jack‘s evolving into a brutal hidden somewhere in himself.  

His degeneration is linked with his mask, which signifies separateness from his true being and 

kinship with the beast. ―The mask becomes a thing on its own, behind which Jack hid liberated 

from shame and self-consciousness.‖  (Golding 80) He is ―something like a great ape‖ (Golding 

80); Jack is associated with an ape after he wore a mask.  

Conclusion  

The detailed comparison of these two novels about boys‘ adventures shipwrecked on an island, left 

destitute may shed light on to what extent children‘s literary works differs from one another; while 

Golding presents us the monstrous representation of childhood, accepting being heart of the 

darkness by ourselves, Ballantyne, almost a hundred years before Golding, comes with the idealistic 

representation of childhood. Following Rousseau, Locke and the Romantic writers, poets, he seems 

to believe in the idea that children are inherently either good or neutral. If they are left alone, and 

uncorrupted by the adult world, then they can live in harmony, and build a peaceful civilisation for 

themselves from the beginning as they have the potential to do everything. This is the confidence in 

civilised, ‗enlightened‘ European young generation; it is a faith in human possibility. Golding‘s 

boys are not corrupted by the adult world; his work is an attack on this notion of ‗enlightened‘, 

civilised European man. More to that, he points out that the evil does not come from external world; 

it is in all of us, deeply buried, but ready to come out at any moment. In Golding‘s words, ―one of 

our faults is to believe that evil is somewhere else and inherent in another nation. Externalisation of 

the evil is not possible due to the human nature itself. In conclusion, childhood is a cultural 

invention, but their desired innocence is the mere product of the adult world. The profound 

connection between work and reader is inescapably fragmented as they carry adult writers‘ 

intentions and desires for children‘s lives. That is to say, children‘s literature, in a way, reinforces 

the traditional norms and values of the adult world, open to manipulation. The child is sometimes 

only a vessel to carry on the moral messages of the adult world. This is probably the point Golding 

tries to make clear. Golding‘s tone in the novel is not an optimistic one, but not a ‗triumphant 

response‘ either. In his words, it is only ‗grief, sheer grief‖.  
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ABSTRACT 

Hanif Kureishi‘s ―My Son the Fanatic‖ (1994) is a short story depicting the problematic relationship 

between a Pakistani father, Parvez and a son, Ali living in London. In general, Hanif Kureishi, the 

famous Pakistani-British author, searches after the long-debated issue of the globalising world: the 

relation between the multicultural society and fundamentalism in most of his literary works.  

Refuting the Enlightenment concepts like rationalism, centralism and monoculture Kureishi 

reminds us the necessity of adopting the universal concepts such as pluralism, difference and 

diffusion, multiculturalism with a postmodernist perspective. Kureishi‘s short story My Son the 

Fanatic successfully elicits postcolonial themes reflect multicultural society of Britain refuting the 

notion of fixed British identities; it spins around the discourse of politics in the multicultural British 

society. Kureishi obviously refutes the idea of fixed British identities reflecting upon a postcolonial 

theme. In-between identities are the future of the world. There cannot be nation states while there so 

many transnational identities like British citizens who want to fight with Afghanistan. Cultural 

displacement and cultural encounters of individuals take the world into a quite different stage where 

there are no more pure whites and blacks. Who is a true Englishman? What is ‗Britishness‘? What 

is nation or society? Putting the postcolonial experience in the centre of his writing Hanif Kureshi 

attempts to bring forward the social, racial and cultural clashes between the British and the 

immigrants. 

KEYWORDS: ―My Son the Fanatic‖, Hanif Kureishi, Britishness, Multiculturalism, Hybrid 

Identity. 

Introduction 

Hanif Kureishi‘s ―My Son The Fanatic‖ (1994) is a short story depicting the problematic 

relationship between a Pakistani father, Parvez and a son, Ali living in London. In general, Hanif 

Kureishi, the famous Pakistani-British author, searches after the long-debated issue of the 

globalising world: the relation between the multicultural society and fundamentalism in most of his 

literary works.  Refuting the Enlightenment concepts like rationalism, centralism and monoculture 

Kureishi reminds us the necessity of adopting the universal concepts such as pluralism, difference 

and diffusion, multiculturalism with a postmodernist perspective. Kureishi‘s short story My Son the 

Fanatic successfully elicits postcolonial themes reflect multicultural society of Britain refuting the 

notion of fixed British identities; it spins around the discourse of politics in the multicultural British 

society. Who is a true Englishman? What is ‗Britishness‘? What is nation or society? Can one rely 

on the notion ‗the engineered states‘ emerged in the 19
th

 century‘*s nation-building atmosphere? 

What does it mean to be a Muslim but a Western citizen in a Western country? To whom is one‘s 

responsibility is then? To which government? To the one which your root comes from like 

Afghanistan, India, Algebra? Or to the one, which breed you, feed you, give you the freedom to live 

humanly? Like postmodernism postcolonialism problematizes the existence of strict categories in 

interpretation of one‘s identity or belonging. Modernist rationality is no more influential in the 

mechanism of politics and culture; hybridism dominates over many developed or developing 

societies now. Putting the postcolonial experience in the centre of his writing, as not only a writer, 

screen writer but also a film director, Kureishi touches upon the problems of immigrants in Britain; 

                                                           
3
 Research Assistant, Istanbul University, Western Languages and Literature, English Language and Literature, 

zohrebas@istanbul.edu.tr,  zohrebas@hotmail.com.tr.    

 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1792 

he attempts to bring forward the social, racial and cultural clashes between the British and the 

immigrants. In the framework of this study Kureishi‘s short story, My Son the Fanatic will be 

explored through a postcolonial reading.  

Postcolonialism and “My Son The Fanatic” (1994) 

For the postcolonial reading one has to clarify what postcolonialism is as a theory and what it 

clarifies as a reading strategy. What happens to a literary work when it is read from the postcolonial 

perspective? Postcolonialism basically seeks to reveal the effects of colonialism not only in the 

colonised countries but also in the colonizer‘s countries. ‗Post‘ does not necessarily refer to the 

meaning of ‗past‘. Colonialism is not over; it is still observable anywhere for postcolonialist.  It is 

inside people‘s heads. To clarify the scope of postcolonial studies Bertens remarks:  

It studies the process and the effects of cultural displacement that inevitably followed colonial 

conquest and rule and its consequences for personal and communal identities, and it studies the 

ways in which the displaced have culturally defended themselves. (60) 

Postcolonialism is naturally sceptical and questioning; questioning the Enlightenment concepts such 

as ‗order, rationality, advancement, universalism‖— the concepts of which resultantly gives birth to 

the creation of ‗other‘.  To suppose that the Western world is a self-contained integrity is to forget 

that its history has been already created from their own biased perspective.  This is Eurocentrism, 

and the postcolonial studies attempt to fight against the Eurocentric way of thinking. Bertens 

reminds: 

At the very heart of postcolonial studies we find a trenchant critique of Eurocentrism and a strong 

focus on those who in one way or another have become the victims of Eurocentric thought, 

attitudes, politics, exploitation, and other unwarranted intrusions. (159) 

The Universalist approach is a sort of myth in this unstoppably hybridising world. Postcolonialism, 

in support of hybridism and complexity, is anti-generalisation.  It tries to deconstruct the 

Universalist, monoculture understanding of the Western world. In this context Barry remarks: 

One significant effect of postcolonial criticism is to further undermine the Universalist claims once 

made on behalf of literature by liberal humanist critics. If we claim that great literature has a 

timeless and universal significance we thereby demote or disregard cultural, social, regional, and 

national differences in experience and outlook, preferring instead to judge all literature by a single, 

supposedly 'universal', standard.  (Barry 185)  

In this perspective postcolonialism digs out the relation of identity-value between the dominant 

culture and the secondary culture. Disassociation, migration, belonging, identity are all the core 

concepts of postcolonialists in their resistance to Eurocentric understanding. They are skeptically 

handling the grand narratives of European world and history. Spivak talks about ‗epistemic 

violence‘ while talking about the importance of Eurocentrically constructed history for postcolonial 

studies.  Young also touches upon this issue:  

Spivak shows how analyses of colonial discourse demonstrate that history is not simply the 

disinterested production of facts, but is rather a process of ‗epistemic violence‘, an interested 

construction of a particular representation of an object, which may, as with Orientalism, be entirely 

constructed with no existence or reality outside its representation. Where such history does not take 

the form of representation, Spivak argues that it generally consists of a historical narrative, usually 

one written from the perspective and assumptions of the West or the colonising power. (158-159) 

History‘s constructedness is the focal point of many postcolonial theorists, as the representations in 

history determines individual‘s identities in some way. ―Postmodern-postcolonial writing 

repeatedly suggests that the writing of history is the chief ideological means of imprisoning subjects 

in a subordinate social and political position‖ (Nicol 123).  Postcolonial approach does not offer a 
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positive identity, a unified identity; its understanding of identity is no one dimensional but multi-

dimensional, complex offering hybridism as a solution to reductive way of describing one‘s 

identity. It refers to a ‗third space‘ or ‗in-between space‘, which emerges from a blend of two 

diverse cultures or traditions, like the colonial power and the colonized culture (Woods 45). In 

Homi Bhabha‘s words, a famous theorist in Subaltern studies:  

Hybridity is a problematic of colonial representation and individuation that reverses the effects of 

the colonialist disavowal, so that other 'denied' knowledges enter upon the dominant discourse and 

estrange the basis of its authority - its rules of recognition (The Location of Culture 114). 

Hybrid identity is the product of more than one culture; it is hard to define within strict borders. Its 

complexity makes it indefinable. It changes in each individual; it is fluid and divided.  It is totally 

away from the idea of homogeneity with universalists claims. ―Hybridity intervenes in the exercise 

of authority not merely to indicate the impossibility of its identity but to represent the 

unpredictability of its presence‖ (Homi Bhabha, The Location of Culture London, 114). The 

postcolonial identity is relational, different, not fixed, straight or stable. Hybridism is a sort of 

attack on totalities, essentialism; it reinforces the fact that there are multiple perspectives, multiple 

cultures in one identity. Postcolonialism favours changes, differences, multiculturalism, and divided 

identities are the opportunities for them to fight against the monoculture, and modernist approach of 

integrity.  In terms of postcolonialism‘s conflicting and resisting characteristic, Woods takes 

attention to Homi Bhabha‘s words and says, ―For Bhabha, it is important to recognize that the 

‗post‘ in ‗postcolonial‘ does not merely mean ‗after‘: rather the ‗post‘ designates a space of cultural 

contest and change‖ (46).   

How all these theoretical conceptions affect Hanif Kureishi and his fiction is relevant to this study. 

Kureishi is quite aware about the societal changes in Britain: the rising number of immigrants, 

people‘s spreading to the suburbs to live close to metropolitan cities, the cultural, racial and social 

clashes between the British and the new comers, and then the offsprings of these newcomers. The 

melting pot is boiling fervidly. Kureishi prefers to choose London, obviously the most multicultural 

city of Britain, for most of his works. In an interview he says: 

For me London became a kind of inferno of pleasure and madness … My London is going to be 

like anybody else‘s London. It‘s a playground, it‘s a place where I can imagine, and where I can 

play London was always a place that I imagined. I think that all the places I write about— the 

Bradford of My Son the Fanatic, or a play I‘ve written which is set in the country— are imaginary 

places; in a sense they are all in my head … There is a sense of possibility in London. That was 

something that I always wanted (Colin MacCabe 40 and 47).  

Kureishi is the son of a lower class English woman and a Pakistani immigrant. He is also an 

evidence for inescapability of hybridism.  He admits that he has had no education till the education 

he got at King‘s College in the department of Philosophy. He names all other schools he attended 

‗schools of violence‘ with dominating groups of ‗skinheads‘ (Colin MacCabe 40). He has observed 

the things happening before his eyes: the phase of evolving and mixing-up. He tries to figure out 

why some Muslims become fundamentalists. For this ‗melting pot‘ Kureishi remarks: 

The whole thing is evolving and mixing up. It‘s all that that‘s interesting to me… the separation and 

this mixture. And in this separation, there‘s mixture, too— that‘s why fundamentalism is 

interesting, because it‘s an attempt to create a purity. It‘s to say we‘re not living in England at all. 

We‘re going to keep everything that‘s English, everything that‘s capitalist, everything that‘s white, 

everything that‘s corrupt; it‘s going to be outside. And everything that‘s good and poor and Islamic, 

it‘s going to be in here, with these people. You can see that mixing was terrifying, just as racists 

find mixing terrifying (Colin MacCabe 45). 
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Kureishi is apparently interested in ‗fundamentalism‘—the reasons behind fundamentalism. The 

desire to purify the life in fundamentalist approach is provocative for Kureishi to observe and write 

about liberal and fundamental Muslim immigrants in British society. Kureishi attempts to tell the 

stories of the father and son in The Buddha of Suburbia to differentiate their experiences of being 

‗an exile‘. For Haroon (the father): 

I have lived in the West for most of my life, and I will die here, yet I remain to all intents and 

purposes an Indian man. I will never be anything but an Indian. (Kureishi Buddha of Suburbia, 263) 

While Karim, Haroon‘s son, describes himself as: 

… An Englishman born and bred, almost. I am often considered to be a funny kind of Englishman, 

a new breed as it were, having emerged from two old histories. But I don‘t care – Englishman I am 

(though not proud of it) (Kureishi, Buddha of Suburbia, 3). 

From this example it is clear that father and son have different perspectives about the issue of 

belonging. Every one of us needs something to believe, somewhere to belong to. The desire of 

belonging is innate to us. Cultural displacement of the immigrants has different impacts on them: 

some tries to  ‗fit in‘ the British culture while the others try to preserve the subaltern culture sticking 

to their roots at home.  

Postcolonialism contains many sorts of clashes; the most evident clash in My Son the Fanatic is 

about ‗identity‘, particularly Ali‘s notion of identity. Parvez is Ali‘s father, a Pakistani immigrant in 

London, and a cab driver for about twenty years. He struggles really hard to pay for Ali‘s education 

expenses. He wants Ali to be an accountant, marry the right girl and have a family and children. 

This is Parvez ‗British Dream‘. For Parvez Ali should play cricket very well, swim, play football, 

have full achievement at work and in school. He should get a good job… marry the right girl and 

start a family. But the title of the short story directly imply us that this son cannot promise his father 

all these things. This son is ‗fanatic‘; however, though we are given that he is fanatic in some way, 

we do not exactly know in what terms he is fanatic. The story starts with the sentences, 

―Surreptitiously, the father began going into his son‘s bedroom. He would sit there for hours, 

rousing himself only to seek clues‖ (Kureishi, My Son the Fanatic, 100). The story is not told by the 

father but by a third person narrator— someone is standing on the outside and observing what 

happens. It is not an ordinary narrative structure, or it does not have a chronological order. The 

story begins when it is already at its climax point and when Ali has already changed dramatically. It 

starts when important events have already happened. In addition, the use of the word ‗fanatic‘ urges 

the readers to question its limits and meanings. Who is the fanatic? What makes someone fanatic? 

Its importance becomes more evident at the end of the story when the fundamentalist Ali asks his 

father, ―So, who is the fanatic now?‖ (Kureishi, My Son the Fanatic, 111). But what creates the 

conflict between the father and the son? Both are the Muslims. So what?   

First we are given that Ali has developed a sharp tongue towards his friends and his father, and his 

friends begin to pull away from him. Yet he does not seem to mind this. Then the father begins to 

notice that every single day some valuable belongings of Ali disappears from the room. The father 

is now sure that he is drug addicted and sells his stuff to buy drugs. He does not know what to do. 

He cannot talk about this issue with his Pakistani friends at taxi station but with his prostitute 

friend, Bettina. Or Parvez does not talk to his wife about the problem of his son. He ignores his 

wife. From the gender roles perspective Parvez is a negative character, treating his wife very badly, 

even in an animalistic way, and the wife is too silenced like an object at home. The narrator says, 

―He [Parvez) ordered her to sit down and keep quiet‖ (103). Parvez forces her to cook pork though 

she is Muslim, and cannot eat that meat. From this point one needs to ask the questions: What is 

‗Britishness‘ for Ali and for Parvez? Who does really fit in that society? If Parvez is the ideal 

person in terms of adjusting himself to the society he seeks refuge, then we should ask if ‗fitting-in‘ 

is about eating pork or drinking alcohol, or sleeping around with the prostitutes. What makes Parvez 
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a fit-in in the British society? He does not change anything in the family order and life. He sees 

right in himself to beat his son, as his does not live in accordance with his own selfish desire. He 

does not liberate his wife, does not give her the right to see the world outside. Her wife‘s condition 

is not better than the one in Pakistan. Then is Parvez really a fit-in? Parvez gained distaste towards 

Islam when he was taught Quran as a child by a very harsh teacher.  He orders his wife to cook pork 

and when she resists this idea, he sharply reminds that, ―You are not in the village now. This is 

England, we have to fit in‖ (Kureishi, My Son the Fanatic, 106). Kureishi is an attentive observant. 

He tries to get into the world of the immigrants and their children born in England. What sort of 

lives do they lead? Do they merge with the society or stay as outsiders till the end of their life. In his 

Borderline Kureishi remarks:  

Asian immigrants I know and the way in which they have adapted to life in Britain. And I thought 

of their children and what their lives are like here; the ways in which some of them are beginning to 

organize; and the ways in which other young Asians have attempted to slough off their origins. (4)  

Generally ―otherness‖, marginality is the end they cannot avoid. Yet Kureishi sees the otherness as 

a source of action, source of energy for a change. It creates the potential to act upon. Kureishi‘s 

story focuses on Parvez and Ali‘s story— the relationship of a father and a son. There is no mention 

of Islam till we learn that Ali is praying. ―Ali had a horrible look, full of disgust and censure. It was 

as if he hated his father.‖ (Kureishi, My Son the Fanatic, 105). Ali criticise his father very harshly, 

reminds the rules of Quran.  At first Ali also tries to tell his father the reasons why he cannot accept 

the British culture and the idea of being a British citizen. ―The Western materialists hate us… Papa, 

how can you love something which hates you? (Kureishi, My Son the Fanatic, 106).  Yet when 

Parvez questions his self, his doings, he thinks that, ―He wasn‘t a bad man. He had a conscience. 

There were a few things of which he was ashamed, but on the whole he lived a decent life‖ 

(Kureishi, My Son the Fanatic, 105). There is a very conflicting situation in having multiple 

identities, in being hybrid. Michael Rowlands mentions about an interview with some British 

Muslim immigrants:  

Some of those British Muslims interviewed, belonging to a fundamentalist organisation called Al-

Muhajiram, when asked whether there was any contradiction in the fact that, as British citizens, 

they might be called upon in Afghanistan to fight British soldiers (those interviews were conducted 

between 11-14 November) replied: 

―Whenever Muslims are under attack I will always fight for them and I will always give my life and 

I want to give my life.‖ 

―I am a Muslim who happens to live in Britain.‖ 

―I could be anywhere. So this idea of me being disloyal to the queen or government – this ain‘t 

applicable. We don‘t recognize that. My allegiance is to Allah and the religion he brought down, 

Islam.‖  

(130) 

This piece from a real interview is not so far from ―My Son the Fanatic‖. When Parvez reveals his 

anger about Ali‘s throwing away his valuable things and baring the room in time, Ali reminds her 

father, ―Enjoyment is a bottomless pit‖ (109). When Ali refuses to go on his education and to 

become an accountant, he again says, ―There are more important things to be done‖(106). For Ali 

Parvez is ―too implicated in Western Civilisation‖ (106), and thus he does not want to go on his 

formal education, because ―Western education cultivates an anti-religious attitude,‖(107).  

Conclusion  

Obviously the father and the son have different notions of belonging: Parvez is grateful to be in 

Britain, being offered a secure life and work; Ali suffers from these comforts while Punjabis are 
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suffering at home. He says, ―My people have taken enough. If the persecution doesn‘t stop, there 

will be jihad. I, and millions of others, will gladly give our lives for the cause…. All over the world 

our people are oppressed‖ (Kureishi, My Son the Fanatic, 106). Ali is ―going to work in prison, 

with poor Muslims who were struggling to maintain their purity in the face of corruption‖ 

(Kureishi, My Son the Fanatic, 107). While their people are oppressed, he cannot understand any 

one who wants to enjoy oneself. Or he cannot understand how his father feels connected to a society 

that hates him, discriminates him. For Ali, ―The law of Islam would rule the world; the skin of the 

infidel would burn off again and again; the Jews and Christers would be routed. The West was a 

sink of hypocrites, adulterers, homosexuals, drug users and prostitutes‖ (106). The notion of 

belonging is highly complex: whom to belong or to which society belong? If one migrates years ago 

from home, lives in another country, has children, then where do these children belong? To the 

society they are born in, or to the society where his father comes from but personally they have no 

idea, as they haven‘t seen that country in most cases just like Ali. The issue of mixing-up, hybridity, 

and fitting-in is a very sharp-edged issue dividing the immigrants, and different generations among 

immigrants into conflicting groups. In Kureishi‘s The Black Album Shadid says, ―I do not 

understand the question of exile. This matter of belonging, brother. I wish I understood it‖  (102). In 

Communities of Resistance Sivanandan remarks: 

―I am at home in myself; and myself is all these experiences, cultures, value-systems that I have 

gone through. I don‘t consider myself an exile because I would have to ask myself then what I am 

exiled from. I may be in the literal sense exiled from my country, but today [1990], at the end of the 

twentieth century, when all the boundaries are breaking down, we should be looking not to roots in 

some place but to resources within ourselves for our understanding of our place in society, our place 

in a particular country, our place in culture. For me to feel truly ‗an exile‘ would be to be exiled 

from the struggles of the black and Third World peoples I know so well and from whom I come. 

And the struggle is where I am, the struggle is whom I come. And the struggle is where I am, the 

struggle is here and now… I am exiled from that. I may not be in the vortex of those struggles but I 

am involved in them. And therefore I do not understand the question of exile. I do not understand 

the question of domicile. The heart is where the battle is.‖ (16) 

Where is one at home? What does it mean to be exile? Is Parvez on exile? Or Ali?  What does it that 

determines one‘s place in a society? Will being an immigrant avoid being a member of that society? 

Kureishi tries to reveal in this relatively short story that each individual has unique experiences of 

immigration. Each confronts ‗otherness‘ in different ways. Some finds ways to ‗fit in‘, some resists 

more and more. This is what postcolonialism offers us: there cannot be straight, positive identities. 

Hybrid identities show changes from one to one. Kureishi includes many native words in the story 

such as Punjabi, local mullahs, jihad, maulvi, balti houses, etc. He obviously refutes the idea of 

fixed British identities reflecting upon a postcolonial theme. In-between identities are the future of 

the world. There cannot be nation states while there so many transnational identities like British 

citizens who want to fight with Afghanistan. Cultural displacement and cultural encounters of 

individuals take the world into a quite different stage where there is no more pure whites and 

blacks.  
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Abstract 

Predilection for faction and categorising human beings dates back to ancient times and is a 

universal problem. People often tend to see those who come from different geographies, societies, 

cultures, and economic status as others and act accordingly. Unfortunately this categorisation leads 

to certain undesirable effects. What is worse those affected from such a classification and suffer 

from it in any point in their lives might, knowingly or unknowingly, assume the role of the subject 

of othering, which is the very case in colourism that is believed to be worse than racism in real life. 

Such a discrimination is based on the skin colour of individuals. Oxford Dictionary defines 

colourism as ―the prejudice or discrimination against individuals with a dark skin tone, typically 

among people of the same ethnic or racial group.‖ This being the case, not only are people divided 

into lighter and darker skins, but this becomes a devastating force among the same races. The 

lighter ones are privileged over darker ones who face many obstacles, including prejudices. This 

paper studies how such discriminations affect the society in real life as reflected in literary studies 

as well.  

Key words:  Colourism, African American, discrimination, literature 

Introduction 

  If you‟re black, stay back; 

  If you‟re brown, stick around; 

  If you‟re yellow, you‟re mellow; 

  If you‟re white, you‟re all right. 

   (An old children‘s rhyme) 

Discrimination has always been among societies around the world since ancient times. However, 

the practise has been applied in different forms. One of the most common forms of discrimination is 

racism. In origin ―colours are used to describe racial categories: black for Africans, African-

Americans and many Indigenous peoples, whites for Caucasians, yellow for Asians, reds for 

American Indians‖(Burke, 2015). But as time passes the different skin colours have been attributed 

different functions. And colourism is categorised as a division under the umbrella of racism. 

However, colourism is regarded more dangerous than racism. This is what one experiences in real 

life as reflected in literature. Skin colour is seen as a sign of superiority or inferiority. Individuals 

with lighter skins are provided with free will, but so many others face injustice, troubles and 

obstacles, specifically among African Americans. Colourism is not a new concept, but the term 

―colourism‖ has been used only recently although the practise has been going on for centuries 

dating back to periods of slavery and colonization.  

Human skin colour varies from person to person. It ranges from a very dark skin to virtually 

yellowish pink ones. While examples for the former one exist among Africans, Australian 

Aborigines, and Melanesians, the later ones are often seen among northern Europeans. The disparity 

was also regarded a sign for economic condition of people. Colourism is found to be related ―to 

smaller incomes, lower marriage rates, longer prison terms, and fewer job prospects for dark-

skinned people‖ (Wilder, 2015: 7).     
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Most studies on colourism and racism focus on blacks as opposed to whites. Even if the impacts of 

colourism are widespread on Earth, they are much more conspicuous among minorities, notably the 

African American community. Colourism leads to troubles within ―affected ethnic groups, 

specifically native Brazilians, native Hindus of India, African Americans and African Cubanos, 

etc.‖ (Glenn, 2008: 281). African Americans particularly tend to distinguish themselves from each 

other in the absence of whites. Skin colour is found to be linked with black their educational status, 

incomes, occupations, and the like. Colourism is also seen as a sign of social structure between 

different racial/ethnic groups, which means that the skin colour determines the social status of a 

person as well (Maddox, 2002: 232). Unlike racism that is publicly displayed, the colours are more 

secret and hidden under the static waters of social etiquette. Studies show that skin colour hierarchy 

among black Americans continues well into this century (Keith, 2001). However, today skin colour 

on its own does not suffice but is added ―other physical appearances, such as eye colour, hair 

texture, hair length, hair colour, the shape/size of the nose, the shape/size of the mouth, and shape of 

eyes‖ (Chase, 2004: 533-564).  

Skin colour began to be observed as a criterion among the African communities of black skinned 

people with which they try to make basic changes in order to gain social privileges of the lighter 

skinned individuals by marrying lighter skinned person, and in some cases even resorting to skin 

changing procedures (Glenn, 2008: 282).   

Colourism and Slavery 

Colourism among African Americans dates back to slavery period. Native Africans were unlawfully 

displaced from their homeland and distributed to the different geographies. Despite the changing 

environments, periods, and their social, economic vocational status, there was something unchanged 

to mark their origin: their skin colour which was a lifelong reason for their suffering. It was this 

dark skin colour that served as a tool to make Africans more subjugated to colonizers‘ control 

(Fanon, 2008: 150). Many slave owners during slavery era cooperated with each other to keep them 

under their control and fight the rebellious slaves. To control them for longer periods, Willie Lynch, 

one of the slave owners, suggested a way to make classifications between slaves in terms of slaves‘ 

age, skin colour, sex, hair texture, roles in familial structure (son vs. father, wife vs. husband, etc.), 

the geographic location and size of the plantation they lived on, their social status as a slave, etc:  

Now that you have a list of differences, I should give you an outline of action, but before that I shall 

assure you that distrust is stronger than trust, and envy is stronger than adulation, respect or 

admiration.  The Black slaves after receiving this indoctrination, shall carry on and will become 

self-refueling and self-generating for hundreds of years maybe thousands. (qtd. in Michael, 2007: 

24)  

Belgian colonisers drew on Lynch‘s idea and provoked Hutus against the Tutsis and likewise Tutsis 

against Hutus by foregrounding physical differences like colour, height, width of nose and the like. 

This ended up in a policy for discrimination among Europeans: ―divide and conquer‖. Furthermore, 

such inhumane actions as raping black women by their owners resulted in a new category called 

―mulatto‖. This generation was given some privileges compared to black skinned people. First, they 

had respectable duties such as cooking, cleaning, and taking care of children. Secondly the lighter-

skinned would ―have higher social statuses and more educational opportunities than darker skinned 

African Americans‖ (Russell, Wilson & Hall, 2011: 49).  

Colourism in Literature 

Invisible Man (1952) byAfrican American novelist Ralph Ellison (1913-1994), Native Son (1940) 

by famous black author Richard Wright (1943-2008), the Bluest Eye (1970) by Nobel winner Toni 

Morrison (1931-   ) are only some examples focusing on colourism and its horrific results in 

society. Although they differ in style and characterisation their novels are mostly classified under 
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the category of protest novels, notably social protest novel dealing with a key social 

problem, such as class prejudice, race, and gender and highlights such impacts upon characters of 

the novel (Humann, 2017: 108). In general, protest novels describe blacks as victims abused and 

ignored by whites. For example, Ellison touches on the conception of invisibility and visibility due 

to peoples‘ aspiration to behold or not to behold the biological conditions in his works. The opening 

words of the prologue conclude the narrator‘s identity which is unobserved to the public. The 

narrator is depicted as a young black character living in a white ruling community, and the 

community declines to regard him a human being denying even his most natural right to survive. It 

is this ignorance that renders him unseen by the community: 

I am an invisible man. No, I am not a spook like those who haunted Edgar Allan Poe; nor am I one 

of your Hollywood-movie ectoplasms. I am a man of substance, of flesh and bone, fiber and liquids 

-- and I might even be said to possess a mind. I am invisible; understand, simply because people 

refuse to see me. Like the bodiless heads you see sometimes in circus sideshows, it is as though I 

have been surrounded by mirrors of hard, distorting glass. When they approach me they see only 

my surroundings, themselves, or figments of their imagination -- indeed, everything and anything 

except me. (Ellison, 1995: 3) 

By that explanation the narrator describes himself and his nation in a struggle with those in power. 

Colourism and its impacts are clearly given when the writer announces the troubles about the 

narrator facing in the prologue. Here the implication is that any person becomes invisible by others 

when he/she is denied in that community. Ellison as a prominent African American novelist and 

writer of Civil Rights Movement is angry with those who evaluate people in view of their skin 

colour. Invisible Man was written by Ellison as a reaction to such discriminations and to draw 

attention to the capability of those with dark skin. The themes visibility and invisibility are 

deliberately chosen by the novelist to depict the troubles of colourism.  

Conclusion: 

Different shades of skin tone are associated with different social meanings and connotations. 

Colourism incorporates prejudice and discrimination based on skin colour, between and within 

races. It leads to a hierarchical system of privilege and disadvantage based on the lightness and 

darkness of skin colour. Skin colour often designates racial identity. Colourism is an aspect of 

racism privileging lighter skin over darker one. It also deals with such social issues as using skin-

lightening products. Most literature on colourism has focused on the experiences of African-

Americans and similar populations. Having been first observed among slave owners in their 

treatments toward the slaves, colourism led to the emergence of new social classes among African 

Americans, which is an example for inter-racial colourism, by which one attempts to classify 

members of the same race merely due to skin colour. For African Americans, colourism is a danger 

practiced by ―members both inside and outside the race‖ (Harris, 2013: 178). 

It is the skin colour which determines one‘s personality, status, and efficacy. Those with lighter 

colour are assumed to dominate the whole society while dark skinned people are despised. Black 

authors, critics, writers and figures attempt continuously to fight off such discriminations. They 

wrote short stories, novels, poems and plays to express their hopes, sorrows, happiness. While 

people ignore the role and existence of blacks that make blacks unseen, such writers as Ellison try 

to determine the role of dark skinned people. Simply white people do not see blacks rendering them 

unseen even inside their own community. To highlight the issue, the black writers tried to draw 

attention to the cause and effect of colourism showing terrible consequences.  
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Abstract 

This anouncement explores the modern period of Black American tragedy which comes with Black 

Movement. African Americans have been protesting for more than a century by offering every 

political opportunity in the United States and trying to achieve equal rights with whites. These 

struggles have led, in particular, to the 1960s, to the ups and downs in the relations of the black 

community with management. Looking at the work, Malcolm X: From Darkness to Light we can 

observe political career characterized by human rights activism.  Alternatively, the roots of the 

formation of The Black Movement are illustrated with his life which  ups and downs  in this 

process. If we analyze the socio-cultural situation, the black movement can be described as it 

appears in the result of the reconciliation of the individuals' goals, and objectives of the 

movement..The existence of dissatisfactions in the society were based on some subjects such as 

racism, institutional discrimination, unequal status of blacks in the United States.  moreover, the 

dismissing of  political opportunities, disobeying human rights such as  the law on the right to vote, 

elections and the limiting in the number of black officials were the major problems of the black 

society. Additionally, with the continued increase in police violence against the blacks, racial 

dissociation in the cultural system, difficulties in law enforcement, absence of blacks in the 

economic system and racial discrimination in the judicial system, socio-political conditions of 

blacks in the United States were the ample reasons underlined behind the collective action of blacks 

Keywords: Black American, equal rights, Malcolm X, Black Movement, racial descrimination, 

civil rights. 

Özet 

Bu bildiride, Siyah Hareketi ile gelen modern Siyah Amerikan trajedi dönemi ele alınmaktadır. 

Afrikalı Amerikalılar, ABD‘de her politik fırsatı kullanarak ve beyazlarla eĢit haklar elde etmeye 

çalıĢarak bir asırdan beri protestolarını sürdürmektedirler. Bu mücadeleler, özellikle 1960‘lara kadar 

Siyah toplumun yönetimle olan iliĢkilerinde iniĢ ve çıkıĢlara yol açtı. Malcolm X: Karanlıktan 

Işık‘a çalıĢmalarına baktığımızda insan hakları aktivizmi tarafından karakterize edilen politik 

kariyeri gözlemleyebiliriz. Alternatif olarak, Siyah Hareketi‘nin oluĢumunun kökleri, bu süreçte iniĢ 

ve çıkıĢlar olan hayatı ile resmedilmiĢtir. Sosyo-kültürel durumu analiz edersek siyah hareket, 

bireylerin amaçlarının ve hareketin amaçlarının uzlaĢtırılması sonucu olarak ortaya çıktığı Ģeklinde 

tarif edilebilir. Toplumdaki memnuniyetsizliklerin varlığı; ırkçılık, kurumsal ayrımcılık, ABD'deki 

siyahların eĢit olmayan statüsü gibi bazı konulara dayanıyordu. Dahası siyasal fırsatların 

reddedilmesi, seçim hakkı yasası gibi insan haklarına uymama, seçimler ve siyah görevlilerin 

sayısındaki sınırlama kara toplumun en önemli sorunlarıydı. Buna ek olarak, siyahlara karĢı polis 

Ģiddetinin artması, kültürel sistemdeki ırk ayrıĢması, kolluk güçlüğündeki zorluklar, ekonomik 

sistemdeki siyahların yokluğu ve yargı sisteminde ırk ayrımcılığı, ABD'deki siyahların sosyo-

politik koĢulları siyahların kolektif eyleminin ardında yatan büyük nedenlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Siyah Amerikalı, eĢit haklar, Malcolm X, Siyah Hareket, ırk ayrımcılığı, 

medeni haklar,  
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Siyah Hareketi 

Siyahların hareketinin baĢlangıcını Amerika kıtasının göçler dönemine dayandırmak yanlıĢ 

olmayacaktır. Amerika kıtasına ticari amaçlarla gelen beyaz ticaret erbabı Avrupalı yatırımcılar, 

ihtiyaç duydukları iĢgücünü kendi toplumlarındaki cezası bitmemiĢ mahkûmlarla, geliĢmemiĢ 

devletlerden sağladıkları iĢçi göçleriyle ve atılımcı beyazlarla Amerika‘nın kuruluĢunu baĢlatırlar. 

Yeni dünya olan bu zengin kıtada yapılan yatırımları sürdürebilmek için doymak bilmeyen iĢgücü 

talebini karĢılamak üzere bu defa da Ġspanyol ve Portekizli gemicilerin marifetiyle baĢlayan köle 

ticareti eklenir. Köle olarak kıtaya gelenlerin ağırlıklı kısmını siyahlar oluĢturur. Yeni dünya 

toplumunu zengin ticaret erbabı beyazlar, çalıĢma taahhüdü ile mahkûmiyetlerinden kurtulma 

yolunu seçen beyaz Avrupalılar, giriĢim ruhu taĢıyan maceracı Avrupalı beyazlar, dünyanın dört bir 

yanından gelen;  çeĢitli ırk, din, dil, kültür ve farklı geliĢmiĢlik düzeyine sahip göçmenler ile kıtanın 

yerlileri olan Kızılderililerden oluĢmaktaydı. Farklı pek çok unsurun bir araya gelmesiyle oluĢan bu 

çok katmanlı toplumda doğal olarak çeĢitli çatıĢmalar, alan hâkimiyeti mücadeleleri yaĢanmıĢtır. 

Ancak ekonomik ve teknolojik gücü elinde bulunduran beyazlar kıtanın mutlak hâkimi 

konumundadırlar ve bu hâkimiyetlerini her alanda göstermekle kalmamıĢ, din, kültür, ırk 

ayrımcılıkları da yapmıĢlardır. Hâkim güçlerin adil ve vicdani olmayan tavırlarının yanı sıra 

ayrımcılık ve kölelik gibi gayri insani yaklaĢımlarına karĢı direnenler, isyan baĢta olmak üzere 

birçok enstrümanı da kullanarak her alanda mücadeleye giriĢmiĢlerdir. Ortaya çıkan çeĢitli isyanlar 

ve mücadeleler teknolojiyi kullanabilen zengin Avrupalı beyazların azabı ile giderilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Güç sahibi olan Avrupalı beyazlar, bazen dinî bazen ekonomik güç, bazen de zorbalık 

kullanarak ölümler saçarak bu eĢitsizliğin devam etmesini sağlamıĢlardır. Bugün hala çözülmemiĢ 

olan bu mesele, Amerika‘nın var olma sürecinin baĢlangıcından bugüne kadar iniĢli çıkıĢlı seyirle 

toplumun en can yakıcı problemi olarak devam etmektedir. Siyahlar kölelikle baĢladıkları bu 

yolculuğu, 21. yüzyıla taĢımıĢ ve nihayetinde de siyah bir lideri Amerika‘nın baĢkanı olarak 

seçebilecekleri yere kadar getirmiĢlerdir. Bu yolculukta çeĢitli zamanlar ve olaylar dönüm noktaları 

oluĢturmuĢtur. Bağımsızlık mücadelesinde özveriyle ve canları pahasına üzerlerine düĢeni yerine 

getiren siyahlar, Abraham Lincoln döneminde köleliğin kaldırılmasını sağlayarak hürriyetlerini elde 

etmiĢlerdir. Ancak uygulama alanında Konfederasyon yasaları özellikle Güney‘in bazı eyaletleri 

tarafından tanınmamıĢ veya çeĢitli yerel yasalar çıkartarak köleliğin kaldırılmasını hükümsüz 

kılmıĢlardır. Böylelikle köleliği topraksız, güçsüz ve eğitimsiz olan siyahlar üzerinde fiilen devam 

ettirmiĢlerdir. Ancak Güney-Kuzey savaĢları diye bilinen dört yıl süren savaĢ sonrasında kölelik 

temamen kaldırılmıĢtır. Kölelik kaldırılmasından sonraki süreçte ise kölelik savunucusu olan aynı 

eyaletler, ‗Jim crow‘ yasaları olarak bilinen yasalar aracılığıyla eĢitlik adı altında ayrımcılığı en üst 

düzeyde fiilen sürdürme yolunu bulmuĢladır. Bu yasalarda herkes her Ģeyi eĢit vatandaĢlar olarak 

yapma hakkına sahip olmakla birlikte belirlenmiĢ bazı özel alanlarda ırki, dini, kültürel alt 

kimliklere dayalı bazı uygulamalar yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Örneğin toplumu oluĢturan tüm 

bireylerin konut edinmelerinde yasak yoktur ancak siyahların siyahlara ait bölgeden beyazların da 

beyazlara ait bölgeden ev alabilmeleri esastır. Devlet veya yerel yönetimlerin vergi veya teĢvikleri 

farklı oranlarda uygulanmaktadır. Toplu taĢıma vasıtalarından herkes yararlanabilir, otobüse 

binebilir ancak beyazlar önde siyahlar arkada oturmak zorundadır ve bir beyaz ayakta iken 

siyahların oturmaları yasaktır. Restoran, berber gibi kamusal alanlarda bu ve buna benzer 

uygulamalar alt kimliğe dayalı yapılabilmektedir. Üstelik bu uygulamalar, eĢitlik adı altında, her 

türlü toplumsal alanda en acımasız Ģekilde uygulanmıĢtır. Bu ırkçı, gayri insani uygulamalar ancak 

daha sonraki dönemlerde çıkarılan ilave yasalar ve çeĢitli düzenlemelerle azaltılmıĢtır. 

Siyahilerin sanat edebiyat spor gibi alanlarda ilk olarak toplumda boy göstermeleri Harlem dönemi 

olarak bilinen 1900‘lü yılların baĢında olmuĢtur. Dünyada da izler bırakan ve ‗Harlem Rönesansı‘ 

olarak adlandırılan bu dönem, siyahilerin de toplumda var olduklarını hissettirdikleri kadar ‗Siyah 

hareket‘in kültürel alanda baĢlangıcı olmuĢtur. Siyah hareketi incelendiğinde kendi alanlarında izler 

bırakan sporculardan sanatçılara, sanatçılardan edebiyatçılara kadar pek çok önemli kiĢi sahneye 
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çıkmıĢtır. Muhammed Ali Clay,  Martin Luther King,  Alijah Muhammed,  Malcolm X ve Langston 

Hughes, Jessie Redmon Fauset, Countee Cullen, Zora Neale Hurston, Richard Bruce Nugent, 

Wallace Thurman, James Baldwin, Richar Wright, Claude Mckay ve Jean Toomer gibi Harlem 

yazarları siyahların toplumda varlığından bahsedildiğinde akla gelen önemli kiĢilerden birkaçıdır.  

Malcolm X 

Her kiĢinin mücadelesi farklı zeminde ve farklı etkide olmuĢtur. Önceleri ele avuca sığmayan, kötü 

iĢler peĢinde koĢan daha sonra ise tepkisel beyaz ırkçılığı yapan ve nihayet Ġslam taraftarı olan, 

insan hakları savunucusu Malcolm X siyah taraftarı ve iz bırakanlardan birisi olarak bu hareket 

içinde yerini almıĢtır. Aslında melez olan Malcolm X iki taraftan dıĢlandığı için tam bir arada 

kalmıĢlık içerisindedir. Çok zeki olan Malcolm X zekâsı sayesinde ve liderlik ruhuyla her 

bulumduğu ortam ve Ģartlarda önde olmuĢ, herkes tarafından özellikle de toplumun alt kesimi 

tarafından büyük kabul görmüĢtür. 

Çok sevdiği ve iyi niyetinden asla kuĢku duymadığı bir öğretmeninin mezuniyet zamanı öğrencilere 

gelecekle ilgili ne olmak istediklerini sorduğunda zencilere ait olmayan mesleklerden birini, 

‗hâkim‘ olmak istediğini söyleyince kaĢılaĢtığı tepki ve aldığı tavsiye niteliğindeki cevapla yıkılır 

ve tepkisel bir ırkçı çerçevede hareket etmeye baĢlar. Okumaktan vazgeçer, siyahilerin en çok 

yaptığı iĢleri yaparak Harlem‘de kendini gösterir. Bu dönem Malcolm X için kötü bir dönemdir. 

Tepkisel tavırlarla olmadık kötü iĢlerin içerisinde ele avuca sığmaz, beyaz düĢmanı bir melez olarak 

siyahilerin yanında yer alır. ġeytan gibi görüyordur beyazları. Bir beyaz subayın eĢi ile olan 

birlikteliğinin ortaya çıkacağını anladığında daha önce iĢlediği suçlardan ötürü hapse girmeye rıza 

göstererek kendisi için kurtuluĢ yolu oluĢturur. Bu dönem, Malcolm X‘in hayatında dönüm 

noktalarından birisi olmuĢtur. Hapishanede tanıĢtığı Alijah Muhammed‘in adamlarından birisi 

vasıtasıyla dine karĢı uzak olma tavırlarından vazgeçer ve Müslümanlığı seçer. Alijah Muhammed 

saflarında ırkçı ve Ġslam görüĢlü bir melez olarak mücadele eder. Ta ki; Alijah Muhammed ile 

yollarında çeĢitli sebeplerle ayrılık baĢlayana kadar. Alijah Muhammed'in grubunun onu dıĢlaması 

ile Malcolm X sarsıntılı bir dönem geçirir. Yoksul birisidir ancak konferanslarına ve Alijah 

Muhammed ile çatıĢmaları devam etmektedir. Suudi Arabistan Konsolosluğu tarafından kabul 

görüp hacda ağırlanma teklifi üzerine Hac yolculuğuna çıkar. Malcolm X‘in hayatında ikinci ve en 

önemli dönüm noktası, ‗Hac‘ esnasında gördüklerinden etkilenerek gerçek bir Müslüman olmasıdır. 

Hayatının ilk dönemi arzu edilmeyen olaylarla ırkçı ve zillet içinde bir hayat, ikinci dönemi bazı 

Ġslami özellikleri taĢıdığı Alijah Muhammed prensipleri ile yaĢadığı ve siyahilere yaĢatmak için 

gayret gösterdiği bir dönem ve son dönemi ise gerçek Müslüman ve her insanı eĢit gören bir 

Malcolm X olarak tanımlanabilir.  

‗Siyah hareket‘  içerisinde Malcolm X incelendiğinde Alijah Muhammed'in döneminde yaptığı gibi 

Ġslamiyeti yaymak, insan haklarını elde etmek gayesiyle seri konferanslarına Amerika dıĢında da 

devam etmek gibi önemli iĢleri yürüttüğü görülür. Çok ilgi çeken konferanslarından birinde ünlü 

gazete muhabirlerinden birisinin ―Artık bütün beyazların Ģeytan olmadığını düĢünmenizi açık 

kalplilikle öğrenebilir miyiz?‖ (akt.Halley & Çev.Kaplan, 2017, s. 52)
1
 Ģeklindeki sorusu üzerine 

Malcolm X; ―Doğrudur beyefendi Mekke'ye yaptığım seyahat gözlerimi açtı artık ırkçılığa iltifat 

etmiyorum. Bu konulardaki düĢüncelerimi düzeltmiĢ bulunuyorum ve artık beyazların da insan 

olduklarına inanıyorum‖ (akt.Halley & Çev.Kaplan, 2017, s. 52) diyerek ırkçı tavırlarını terk 

ettiğini itiraf eder ve ―tek çekince olarak bu inancımın zencilere olan tavırlarla yıkılmaması‖ diye 

eklemede bulunur. Malcolm X‘in bu cevabı Times yazarı Haner tarafından ―Ġnanılır gibi değil! 

Ġnanılır gibi değil!‖ (akt.Halley & Çev.Kaplan, 2017, s. 53)  nidalarıyla ve ĢaĢkınlıkla karĢılanır.  

                                                           
1 Halley, A., & Çev.Kaplan, Y. (2017). Otobiyografi Malcom X. İstanbul: İnsan Yayınları. 

 



 

 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 2018 

28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1805 

Malcolm X Afro-Amerikan Birliği TeĢkilatını kurmuĢ ve teĢkilatın dini ve mezhebi bir teĢkilat 

olmadığını ―Afro-Amerikalıları insani haklarını elde edilmesine yönelik yapıcı bir program 

çerçevesinde birleĢtirmeyi amaçlayan bir teĢkilat‖ (akt. Halley, s. 58) olduğunu belirterek hem 

kurduğu teĢkilatının hem de kendisinin son dönemindeki amacını açıklar. Malcolm X her ne kadar 

birleĢtirici olmayı ifade etse de zaman zaman Martin Luther King ile mukayese edilmesi, Alijah 

Muhammed'e ‗sahte Dindar‘ ifadeleri ile saldırılması yüzünden istemese de çatıĢma ve ayrıĢmalar 

yaĢanmıĢtır. TartıĢmasız güç sahibi olan Alijah Muhammed ile geliĢen sözlü düelloları ölümle 

tehdit edilmesine kadar varır. Malcolm X ―Zaten Müslüman olduktan sonra Müslümanlık adına 

yaptığım birçok Ģeyden Ģimdilerde piĢmanlık duymaktayım, o zamanlar aslında ben de tıpkı bütün 

müslümanlar gibi-Robot gibi-biriydim.‖ (akt.Halley & Çev.Kaplan, 2017, s. 79) diyerek Alijah 

Muhammed‘i sahte Müslümanlıkla suçlar. Buna karĢılık Alijah Muhammed de Malcolm X‘in 21 

ġubat 1964'te bir suikast ile öldürülmesinin ardından ―Malcolm X kendi yolunda öldü, ilahına 

güvenir gibi güveniyordu silahına zaten bu yüzdendir ki biz böyle birini hoĢ karĢılayamazdık. Onun 

yolu savaĢ yoluydu‖ (akt.Halley & Çev.Kaplan, 2017, s. 97) diyerek aralarında ki husümeti dile 

getirimiĢtir.  Aslında sözlere yansıyan bu fikir ayrılığı ve sözlü mücadele, Malcolm X‘in 

öldürülmesi ile Amerikadaki siyahiler tarafından ve dünya Müslüman ülkelerinin pek çoğunun 

basınında siyahları birleĢtirici bir unsur olduğu yönünde yorumlar yapılmıĢtır. 

Sonuç 

Çok kültürlülük, çok dillilik, çok milliyetlilik, çok renklilik bir yandan toplumları güzelleĢtirirken 

diğer yandan yönetimlerin Ģekli, bireylerin birbirlerine tahammül eĢiklerinin düĢüklüğü çatıĢmalara 

sebebiyet vermektedir. Bu çatıĢmalar toplumlarda çözüm oluĢturmak yerine Malcolm X örneğinde 

olduğu gibi tepkisel tavırları da doğurmaktadır. Çok zeki birisi olan Malcolm X küskünlüğü 

neticesinde Harlem bölgesinde yok olmanın eĢiğinde suç üreten bir makinaya döner. Ruh dünyasına 

hitap edecek birileri ile karĢılaĢır, kendini yetiĢtirir ve toplumda eğitici rol üslenir. Bunu bir teĢkilat 

içerisinde yaparken tekilat ile ilgili tespit ettiği bazı hususlar araya mesafe koymaya sebep olur. 

Gerçek Ġslamiyetle Hac farizasını yerine getirirken tanıĢır. Ġnsana insan olarak bakan bir bakıĢ açısı 

yakalar ve farklılıkların güzelliklere kapı açacak unsur olmaktan öteye geçmesi gerektiğini ve 

taleplerin kiĢiye, cinsiyete, gruplara değil tüm insanlığa yapılması bilincini yakalar. Talep 

edilenlerin sadece siyahların, Kızılderililerin, Asyalıların, beyazların da talebinin olması gerektiğini 

düĢünür. Bu düĢünceyi de çeĢitli ırktan, düĢünceden, dilden, mezhepten, kültürden, milliyetten 

kiĢilerin birlikte bir amaç uğruna Kabe etrafında döndüklerini gördüğü zaman anlar ve ülkesinin 

hatta insanlığın kurtuluĢunun bu yolla olacağına inanır. Siyah toplumu ırk ve milliyet üstü 

düĢünmeye sevk eder. Modern dünyada farklı türlerde ve düzeylerde ırkçılık yapılmakta olduğu, 

ırkçı tavırların ortadan kalkması gerekirken her alanda artarak devam ettiği bir gerçek olarak 

gözümüzün önünde durmaktadır. 
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AVANZÂDE MEHMET SÜLEYMAN’IN ĠZDĠVAÇTA BÜYÜCÜLÜK 

ADLI ESERĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME 

 

Dr. Öğr. Üyesi Metin Eren 

 

Özet  

1871 yılında Ġstanbul‘da dünyaya gelen Avanzâde Mehmet Süleyman 1922 yılında Ġstanbul‘da 

hayata gözlerini yummuĢtur. 1893 senesinde Mekteb-i Tıbbiye‘nin eczacılık bölümünü bitiren yazar 

bir süre HaydarpaĢa ve Yıldız hastanelerinde görev yapar. Mesleğinin yanında yazın hayatında da 

yer almaya baĢlayan Avanzâde çeĢitli dergilerde yazılar yazar,  telif ve tercüme kitaplar yayımlar. 

Siyasi yazıları nedeniyle 1903‘te Kudüs‘e sürgün edilen Avanzâde 1907‘de Kahire‘ye kaçtı. 

1908‘de Ġkinci MeĢrutiyet‘in ilan edilmesinden sonra Ġstanbul‘a döndü ve ardından yüzbaĢı rütbesi 

ile Sıhhiye-i Askeriye Tercüme ve Ġstatistik kısmına memur olarak atandı. Mehmet Süleyman 1912 

yılında binbaĢı oldu ve Harbiye Nezareti Sıhhiye Dairesi‘nde ecza müfettiĢi olarak çalıĢmaya 

baĢladı. 

Avanzâde Mehmet Süleyman, Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye adlı dergiyi yayımlar. Bunun dıĢında 

―Afiyet‖ ―Güzel Prenses‖, 1918 yılında çocuklara yönelik ―Hür Çocuk‖ isimli bir dergi çıkarır. 

Ansiklopedist bir yazar olarak Ahmet Mithat‘ın takipçisi kabul edilen Avanzâde baĢta sağlık olmak 

polisiye, yemek kitapları, atasözü kitapları, tarih incelemeleri halk inançları, kıyafetname gibi halka 

yönelik kitaplar yazdı. Birçok eserinde mütercimi olan Avanzâde ayrıca kadınlara dönük Nevsâl-i 

Nisvân dergisini de çıkarmıĢtır.  

Bu bildiride Avanzâde Mehmet Süleyman‘ın ―Ġzdivacda Büyücülük‖ isimli büyü ve bilimsel veri 

karĢılaĢtırmalı eseri incelenecektir.  

Anahtar kelimeler: Avanzâde Mehmet Süleyman, halk kitapları, evlilik, büyü. 

GiriĢ  

Büyü ile ilgili uygulamalar insanlık tarihi kadar eskidir. Ġnsan doğa, insan toplum iliĢkilerine dönük 

belirsizlikleri giderme; doğa, insan veya toplum üzerinde tahakküm kurma, bu unsurları 

yönlendirme saikleri büyüyü var kılar.  

Kavramın sözlük karĢılıkları arasında Ģunlar vardır: ―Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek 

iddiasında olanların baĢvurdukları gizli iĢlem ve davranıĢlara verilen genel ad, afsun, efsun, sihir, 

füsun, bağı.‖
1
 Sedat Veyis Örnek, Etnoloji Sözlüğü‘nde kavramla ilgili Ģu açıklamaları verir:  

Doğaüstü güçlerin yardımı sağlanarak belli bir ereği elde etmek ya da belli bir durumu yaratmak 

için uygulanan iĢlem ve eylemler. Temelinde dinamist dünya görüĢüyle, tabu‘nun ve çaresizlik, 

istek, çağrıĢım vb. gibi psikolojik nedenlerin yattığı büyü, belli bir teknikle belli kuralları gerektiren 

ve büyücüler tarafından uygulanan pratik bir sanattır. Büyü, doğaüstü kudretleri zorlayıcı bir 

karakter taĢır; eĢyayı öznel bir görüĢle kendi çıkan için kullanır. Cemaatı yoktur, kapalı bir sistem 

içinde çalıĢır. Birkaç benzer nokta sayılmazsa dinin karĢısındadır. Olumlu uç ile olumsuz uç 

arasında iĢ görür. Orta bir yolu yoktur. Tanrısal olanla ve öte dünya ile çok az ilgilenir. Büyünün 

uğraĢı alanına çocuk, mal-mülk, bol ürün edinmek, zararlı etkileri ve tehlikeleri uzaklaĢtırmak, 

insanlara iyilik ve kötülük yapmak vb. gibi dünyasal iĢler girer. Temelinde yatan psikolojik 

nedenlere, pratiklerin bünye ve ereklerine, uygulama yöntemlerine göre; sempatik büyü,  taklit 

büyüsü, temas büyüsü, ak büyü, kara büyü, aktif büyü, pasif büyü gibi kollara ayrılır. (Örnek 1971: 

52-53).  

                                                           
1
 http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c1defb8ee8ec2.25935146  

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c1defb8ee8ec2.25935146
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Büyü ve büyüsel uygulamalar Osmanlı toplumunda da etkili olmuĢtur. Bu incelemede Avanzâde 

Mehmet Süleyman‘ın Rumi 1336, Miladi 1920 yılında basılan Ġzdivaçta Büyücülük baĢlıklı eseri 

incelenecektir.
2
 Ġtimat Kütüphanesi tarafından basılan eser 15 sayfalık küçük bir risaledir. Halk 

inançları ve tıp bilimi karĢılaĢtırmalı bir eser olarak kaleme alınmıĢtır. Avanzâde Mehmet 

Süleyman‘ın geniĢ genel kültürü ve halkı aydınlatmaya çalıĢma misyonunun birleĢimi bir eserdir.  

Avanzâde Mehmet Süleyman’ın Ġzdivaçta Büyücülük BaĢlıklı Eserinin Ġçeriği Üzerine   

Avanzâde‘nin bu eseri halk arasında güçlü bir inanç olarak var olan ve evli çiftlerin evlilik bağını 

bozmaya dönük büyüsel bir uygulama olan ―bağlatmak‖ olarak adlandırılan uygulamayı incelemeyi 

amaçlar.   

Avanzâde, bu duruma bir örnek olarak bir kızı verir. Bu kız bir delikanlıyı sevmektedir. Delikanlı 

bir süre sonra baĢka bir kızla evlenmeye karar verir. Bu durumda terkedilen kız yalnızca kendisi 

veya ailesinden birkaç kiĢi ile delikanlıyı büyü yolu ile bağlatır ve bu Ģekilde gelin ile damat 

arasında sevgi bağının oluĢmasına ve cinsel birlikteliğe engel olmaya çalıĢır, gelin ile damadın 

ayrılmalarına yol açarlar. Avanzâde, bu Ģekilde ya boĢanma yoluyla ya da erkeğin daha önce 

ayrıldığı kıza dönmesi veya onun yardımına baĢvurmak zorunda kalması Ģeklinde bir intikam 

almanın gerçekleĢtiğini (Avanzâde 1920: 2). Avanzâde ―bağlanmak‖ veya ―bağlatmak‖ ibarelerini 

açıklar: ―Türkçe‘de bu hâle yani zifâf gecesi güveyinin muâmele-i zevciyeyi îfâya bir türlü 

kudretyâb olamaması keyfiyetine (bağlanmak) veya (bağlatmak) ta‘bîr olunur ki doğrusunu itiraf 

etmek lazım gelirse bu vâkidir ve ara sıra olağan bir keyfiyettir.‖ (Avanzâde 1920: 2). Bu olgunun 

sadece ―biz‖ olarak ifade ettiği Osmanlı yaĢam alanı ile sınırlı olmadığını Avrupa‘da da bu 

durumun bilindiğini belirtir. Bu olguya ―ma‘dûmiyet-i Ģehvet‖ denildiğini de keler (Avanzâde 1920: 

3).  

Avanzâde, olgunun varlığını kabul etmekle birlikte isimlendirme ve yargı vermede acele 

etmeyeceğini, durumun kaynağında büyünün varlığının mı olduğunun yoksa baĢka bir nedenin olup 

olmadığının aranması gerektiği düĢüncesini taĢır. Evlilik de büyü yolu ile ―bağlatmak‖tan ara sıra 

da olsa söz edilebileceğini veya bunun konuĢulduğunu bununla birlikte bu olgunun kaynağında 

büyünün olup olmadığı, baĢka nedenlerin varlığı hususunda soru iĢaretleri olduğunu ifade eder 

(Avanzâde 1920: 3). Avanzâde tartıĢmasını Ģu Ģekilde soruya dönüĢtürür: ―Muâmele-i zevciyenin 

îfâsından bir adamı men etmek için kuvve-i maddiyesinden mi yoksa kuvve-i maneviyyesinden mi 

istifâde edilir?‖ (Avanzâde 1920: 3). Bunu örneklendirmek üzere yapılan uygulamada ―tütsü, nefes, 

nüsha‖ veya kiĢinin elbise veya eĢyasından bir Ģeyin alınıp kullanıldığını, yoksa kiĢiye tıbbi bir 

müdahalede mi bulunulduğunu soru olarak ortaya atar. Ona göre konu sadece manevi cepheye sahip 

değildir; aynı zamanda bir sağlık sorunudur (Avanzâde 1920: 3-4). 

Bu soru baĢka bir ayrımla da ilgilidir. Avanzâde, ―efkâr-ı amme‖ dediği kamuoyu düĢüncesi ile tıp 

otoriteleri arasında bir farkın bulunduğunu; bununla birlikte büyünün insan iliĢkilerini etkileme 

gücünü de kabul eder. Bu kabulü ise uygulamaların tıbbi yöntemlerle mümkün olacağına dayandırır 

(Avanzâde 1920: 4). 

Tıbbi yöntemlerin kiĢiyi cinsellik bağlamında sınırlayabileceği gibi ―bağlanmıĢ‖ kabul edilen bir 

kiĢiyi iyileĢtirebileceğini belirtir. Geleneksel dünyada büyü ile cinsel isteğin sınırlandırıldığına 

iliĢkin yaĢlıların görüĢlerini örnek gösteren Avanzâde, bu anlamda baĢvurulan tanıklıklara hak 

vermekle birlikte yanlıĢlıkları olduğunu vurgular (Avanzâde 1920 : 4). 

Avanzâde, cinsel yaĢamdaki sorunların geçmiĢte de evlilik hayatını olumsuz etkilediğini 

açıkladıktan sonra eĢler arasında yakınlık bulunduğu durumda bile birtakım sebeplere bağlı olarak 

çocuklarının olmadığını, çocuksuzluk durumunda da evliliklerin sonlandığına rastlanıldığını belirtir. 

                                                           
2
 Avanzâde Mehmet Süleyman‘ın hayatı, eserleri ile ilgili detaylı bilgi için bkz: Seher Erdoğan Çeltik, Avanzâde 

Mehmet Süleyman Kültür ve Edebî Hayatımıza Katkıları, Gazi üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayımlanmamıĢ 

Doktora Tezi, 2017. 
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Avanzâde, eski insanların da cinsel isteği yok eden bir kısım bileĢimler hazırlamayı bildiklerini ve 

bunu bir ―sır‖ olarak telakki ettiklerini, bununla birlikte onların sır olarak adlandırdıkları hususun 

tıbbi alanda bilinen uygulamalar olduğunu vurgular. Bu kapsamda hayız kanı, insanın menisi, 

kesilmiĢ tırnak parçaları, ―hayvanat-ı zahife‖ veya bazı kuĢların, balıkların bağırsaklarını bu 

bağlamda örnek verir. Eski insanların bu maddeleri doğum tarihlerine göre kullanıp baĢarılı 

olabildiklerini, bu maddelerin bir kısmının ise hedeflenen amacın dıĢında cinsel isteği artırıcı 

özellik taĢıdıklarını belirtir. GeçmiĢ insanların bazı maddelerin özelliklerini bilememelerini ise bu 

maddelerle ilgili deneysel uygulamaların yokluğuna bağlar (Avanzâde 1920: 5).  

GeçmiĢte bir Fransız doktorun yaĢlıları gençleĢtiren bir ilaç bulduğu iddiasının oluĢturduğu 

tartıĢmalara da değinen Avanzâde, Fransız doktorun ilacının özünün erkek yumurtalıkları ve 

menisinden oluĢmasının kendi görüĢünü açıklama bakımından yeterli bir örnek olduğunu belirtir 

(Avanzâde 1920: 6).  

Cinsel isteği azaltan bir bitki olarak Latince ―Vitex agnus castus‖  olarak bilinen ve Türkçe ―hayıt‖
3
  

adındaki bitkinin kullanıldığını belirten yazar, bu bitkinin yaprakları ve dallarının iktidarsızlık 

oluĢturmak amacıyla kullanıldığını, bazı yazarların verdiği bilgiye göre bir kiĢi iktidarsızlık gibi bir 

sonuçla karĢılaĢmak istemiyorsa yanında tahta saplı bir bıçak taĢımalıdır. Bu konunun manastırlarda 

rahipler tarafından bilindiği aktarılır (Avanzâde 1920: 6).  

Bu amaçlar için kullanılan bitkiler hakkında bilgi veren Avanzâde, lato adı verilen acı bir marul 

çeĢidini ve nilüfer çiçeğini örnek verir (Avanzâde 1920: 6).  

Yazar, konuyla ilgili mitolojik bir anlatıya da yer verir: ―Venüs tarafından Adonis,  acı marul evrakı 

altına defnedilmiĢ  ve bu sebeple acı marul, bu harikulade hassayı iktisab eylemiĢ.‖ (Avanzâde 

1920: 7). Avanzâde bu anlatının ―esâtiri bir efsaneden‖ baĢka bir Ģey olmadığını belirtir. Bu 

maruldan tıbbi anlamda bazı maddelerin çıkarılarak kullanıldığını, bu maddelerin özellikleri 

arasında afyon etkisi, yani sakinleĢtirici bir etkinin de olduğunu belirtir. Nilüfer çiçeği de aynı 

etkiye sahip olmakla birlikte onu kırk gün kullanmak gerekir (Avanzâde 1920: 7). 

Avanzâde, bunlar dıĢında baĢka bitki ve içeceklerin de benzer özelliklerinden söz eder Avanzâde, 

limon suyu ve frenk üzümünü sayar. Bunların çoklukla tüketilmesinin cinsel isteği azaltacağını 

belirtir.  Tıp alanında kullanılan sakinleĢtirici ve uyku getiren ilaçların bütünüyle cinsel isteği 

azaltıcı bir etkiye sahiptir. Hindiba ve kahvenin de tüketimlerine bağlı olarak benzer etkilere sahip 

olduğunu, yaĢları ileri olanların çok kahve tüketmemeleri gerektiği uyarısında bulunur. 

Evlenecekler, cinsel zaafa uğramamak için ya kahve tüketmemeli ya da azaltmalıdırlar. Avrupalı 

doktorlara göre kuvvet bulmak için sulandırılmak kaydıyla yemeklerde Ģarap içmek faydalı 

olacaktır. Avanzâde, ispirtolu içeceklerin cinselliği kahveye göre daha fazla olumsuz etkileyeceği 

düĢüncesini taĢımaktadır (Avanzâde 1920: 8).  

KiĢinin yemeğine veya içeceği Ģeye bir ilaç katmakla bir kiĢinin hemen cinsel isteğini yitireceği 

Ģeklindeki eskiden beri var olan bir fikir ve itikadı değerlendiren Avanzâde, bu görüĢün doğru 

olmadığını, birçok uzmanın görüĢünün de kendi düĢüncesi gibi olduğu Ģeklindedir. Bilinen hiçbir 

tıbbi unsurun da böyle ani bir etkiyi doğuramayacağını, tedricen hem cinsel isteğin 

güçlendirilebileceğini hem de zayıflatılabileceğini belirten Avanzâde  bir anda herhangi bir 

durumun tersi bir etkinin oluĢturulamayacağı düĢüncesine sahiptir. Ona göre, bir kiĢiyi cinsel 

anlamda hızla zaafa uğratacak unsur kiĢinin manevi kuvvetinde ortaya çıkacak zayıflık olacaktır 

(Avanzâde 1920: 9). Dönemin meĢhur doktorlarından Garniya‘nın büyü veya sihir ile bir kiĢinin 

cinsel gücünün zaafa uğratılamayacağı görüĢünü aktaran Avanzâde, manyetizma ve hipnoz ile de 

bunun mümkün olmadığı görüĢünü de ekler. Bir kiĢiye afyon gibi uyuĢturucuların verilmesi 

durumunda oluĢacak etki kiĢinin uyku durumu ile ilgili ve geçici bir durum olacaktır. Güzel avrat 

otu olarak bilinen otun da aynı etkiyi doğuracağı düĢüncesindedir (Avanzâde 1920: 9).   

                                                           
3
 http://www.bugday.org/portal/haber_detay.php?hid=74 
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Kibrit-i karbon, bromür potasyum gibi maddelerin kullanımı hakkında da bilgi veren Avanzâde, 

yüksük otunun bir kiĢiye farkettirmeden  verilmesi durumunda cinsel isteği azaltacağı 

düĢüncesindedir (Avanzâde 1920: 9).  Avanzâde, tıbbi içerikli uygulamaların da kiĢinin cinsel 

gücünün azaltılmasına ani bir etkisi olmayacağı düĢüncesindedir (Avanzâde 1920: 13). 

Büyüsel, tıbbi uygulamalar ve kiĢinin ruhsal varlığının etkisine de değinen Avanzâde, Avrupalı 

uzmanların büyünün etkisine inanmadıklarını, kiĢinin ruhsal durumundaki değiĢimlerin ise kiĢiyi 

çok yönlü etkileyeceğini ise kabul ettiklerini belirtir. Ye‘s, ümitsizlik, büyük bir felaket, tedavisiz 

bir hastalık, korku ve çekinme, Ģüphe, tereddüt, gibi etkili unsurların kiĢi üzerinde ani etkiler 

oluĢturduğunu ve bu unsurların baskısı altındaki bir damadın cinsellikle ilgili eylemleri yerine 

getiremeyeceğini bildirir (Avanzâde 1920: 13).   

Bütün bu değerlendirmelerden sonra büyü ile ilgili görüĢlerini ifade eden Avanzâde, büyüye ancak 

cahillerin inanacağını, aydın fikirli kiĢilerin büyüye bağlanmayacaklarını belirtir. BağlanmıĢ denilen 

kiĢilerin doğrudan veya dolaylı olarak kötü bir haberle ürkütülmüĢtür ve içinde bulundukları durum 

ruhsal güçlerinin bir Ģekilde kırılmıĢ olduğuna iĢaret kabul edilmelidir. Manevi zayıflamanın kiĢinin 

cinsel yaĢamını da olumsuz etkileyeceğini vurgular (Avanzâde 1920: 13). Kedersiz, rahat, neĢeli bir 

kiĢinin cinsel sorunlar yaĢamayacağı düĢüncesine sahiptir (Avanzâde 1920: 14).   

Avanzâde, zifâf gecesi gerdeğe giren güvegiyi âdet ve teamüllere göre dövdükleri bilgisini hatırlatır 

ve tıbba göre iktidarsız kiĢinin kamçılanmasının bir yöntem olduğu, kamçı veya kırbaç ile 

dövmenin kiĢiyi kuvvetlendirdiği, bunun aslında Ruslara ait bir gelenek olduğunu ve yöntemin tıbbi 

alana dahil olduğunu belirtir. Kamçı ve kırbaç kullanmak bu anlamda eskimiĢtir ve bunun yerine 

damadın sırtına veya kaba etlerine vurulmaktadır. Damada yönelik vurmaların da bununla ilgili 

olduğunu belirtir (Avanzâde 1920: 14).   

Avanzâde kendi değerlendirmeleri ıĢığında gerdeğe girecek damad elem, kederden de uzak 

olmalıdır. Tam aksine, neĢeli olmalı, zihnin Ģüphelerden uzak tutmalıdır. Damat, durumuna iliĢkin 

en küçük bir Ģüpheden bile uzak kalmalıdır (Avanzâde 1920: 14).   

Bu bağlamda geçmiĢte kiĢiye verilen ve içirilen ilaçların bedensel etkisinden çok ruhsal etkisi 

olduğu, en büyük sıkıntının ruhsal kaynaklı sıkıntılar olduğunu belirtir. Avanzâde‘ye göre, bütün 

bunlar çerçevesinde ruhsal, bedensel ve cinsel gücü yerinde olan bir kiĢinin cinsel yetersizlik 

hissetmesi mümkün değildir. Bu bilgiler ıĢığında büyüyle bağlanmak ve bağlatılmak ona göre 

sözkonusu olamaz  (Avanzâde 1920: 14).   

Bu Ģartlar çerçevesinde Avanzâde, evlilik hayatının istek, neĢe ve canlılıkla kurulması gereğini salık 

verir. Bu aynı zamanda Allah‘ın ve peygamberin isteğini de yerine getirmektir. Vatana bu yolla 

evlatlar ve bireyler yetiĢtirilecektir, evliliğin bu esaslar çerçevesinde kurulması gereğini vurgulayan 

yazar, gençlere mutluluk dileklerini iletir (Avanzâde 1920: 15).    

Sonuç 

Avanzâde Mehmet Süleyman, temel uğraĢ alanı tıp ve eczacılık olmasına karĢın çok yönlü ilgisini 

eserlerine yansıtmıĢ bir araĢtırmacı yazardır. Avanzâde Mehmet Süleyman‘ın bu eseri eski harflidir 

ve latin alfabesine aktarılmamıĢtır. Bu inceleme ile halk inançları ve tıbbın kesiĢiminde yer alan bir 

konu değerlendirilmiĢtir. Avanzâde, Osmanlı toplumunda evlilik ve büyü iliĢkisine iliĢkin 

açıklamalarda bulunduğu gibi büyü için hangi yöntemlerin ve nesnelerin kullanıldığını da 

anlatmıĢtır. Yazar, büyüsel kabul edilen uygulamaları analiz etmiĢ ve büyü etkisi ile açıklanan 

cinsel yetersizlik olgusunu tıp ve eczacılık bilimlerinin verileri ile açıklamaya çalıĢmıĢtır. Halkın 

kullandığı çeĢitli nesnelerin kimyasal ve biyolojik özelliklerini açıklamıĢtır. Büyü amaçlı kullanılan 

maddelerin ani etkileri olamayacağını, tıbbi anlamda da bir kiĢinin cinsel gücünü olumlu veya 

olumsuz olarak aniden etkileme özelliğine sahip maddelerin bulunmadığına iĢaret etmiĢtir. Büyü 

veya tıbbi etkilerden çok kiĢinin ruhsal durumunun belirleyici olduğunu Avrupalı araĢtırmacıları 

mehaz göstererek açıklamıĢtır.  
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Avanzâde, bu incelemesiyle halk inançları çerçevesinde değerlendirilen bir konuyu bilimsel 

verilerle inceleyerek büyüye dayalı yorum ve uygulamaların yersizliğini vurgulamıĢtır. Bilimsel 

bilgi ve sağlıklı değerlendirmelerin birey ve toplumun sağlıklı bir yapı Ģeklinde var olmasında daha 

etkili olduğu düĢüncesindedir.  

Bu inceleme bilimsel bilgi ve halk inançları karĢılaĢtırmalı erken dönem bir çalıĢma olması 

itibariyle daha geniĢ ölçüde değerlendirilmelidir.  
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ERCĠġLĠ EMRAH ĠLE SELVĠHAN HĠKÂYESĠNĠN ÂġIK HAYRETTĠN ANLATMASINA 

DAYANAN VARYANTI ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME 

 

Dr. Öğr. Üyesi Metin Eren
1
 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, metineren1376@gmail.com 

 

ÖZET 

Sözlü kültür ürünleri bir milletin kültürel geleneğini yoğun olarak yansıtır. Bu ürünleri yaratan ve 

aktaranlar arasında âĢıklar oldukça önemli bir yere sahiptir. ÂĢıklar, kendilerinden önce teĢekkül 

etmiĢ sözlü geleneği aktarıcısı oldukları gibi kendileri de eserleri ile geleneğe katkıda bulunurlar.  

Tarihsel kaynakların kendisi hakkında oldukça suskun olduğu âĢıklar arasında onyedinci yüzyıl 

âĢıkları arasında sayılan ErciĢli Emrah‘da vardır. Uzun bir süre Ģiirleri Erzurumlu Emrah‘ın olarak 

anılan, yirminci yüzyılın ilk çeyreği içerisinde baĢta Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu‘nun çalıĢmaları ile 

tanınmaya baĢlanan âĢıklardandır ErciĢli Emrah. Adı etrafında teĢekkül eden ErciĢli Emrah ve 

Selvihan hikâyesinin varyantları Azerbaycan‘dan Çankırı, KahramanmaraĢ‘a kadar geniĢ bir 

coğrafyada anlatılmıĢtır.  

GeniĢ bir hikâye repertuarına sahip isimlerden ÂĢık Hayrettin‘den derlenen anlatılar arasında ErciĢli 

Emrah ile Selvihan‘da yer almaktadır. Bu incelemede ÂĢık Hayrettin olarak bilinen Hayrettin 

Elanur‘dan derlenen ErciĢli Emrah ile Selvihan hikâyesinin epizot ve motifleri verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: ErciĢli Emrah, halk hikâyesi, epizot, motif, sözlü kültür.  

GiriĢ 

ErciĢli Emrah, biyografisi tarihsel kayıtlarla belirlenemeyen; bununla birlikte Ģiirleri ve kendisinin 

kahramanlarından biri olduğu halk hikâyesi ile anılan âĢık tarzı Türk Ģiirinin temsilcilerinden 

biridir. Gerek Ģiirlerindeki dil özellikleri gerekse de ―ErciĢli Emrah ile Selvi‖ hikâyesindeki veriler 

ıĢığında 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyıl içerisinde yaĢadığı tahmin edilmektedir (Eren 2017).
2
 

ErciĢli Emrah ile Selvi hikâyesinin çok sayıda varyantı vardır. Bu varyantlardan biri de Hayrettin 

Elenur‘a aittir.
3
 Bu incelemede ErciĢli Emrah‘ın ÂĢık Hayrettin anlatmasının olay örgüsü ve 

motifleri verilecektir.   

ÂĢık Hayrettin’in ErciĢli Emrah ile Selvi Anlatmasının Hikâye Örgüsü  

1-ÂĢık Abbas Kulu, kırk âĢığı ile Tebriz emiri Emir Kuhan‘a gelip karĢısına kendisiyle atıĢacak bir 

söz ustası çıkmasını ister. 

2-ÂĢık Ahmet bu göreve talip olur.  

3-ÂĢık Ahmet, kılık değiĢtirerek ÂĢık Abbas‘ın sanatını gözlemler. Onların âĢıklık sanatı 

bakımından daha güçlü olduğunu farkeden ve bu durumun sonuçlarından korkan ÂĢık Ahmet evini 

yükler ve yola çıkar. ÂĢık Ahmet, ErciĢ‘e gelip yerleĢir.  

                                                           
1
 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, metineren1376@gmail.com  

 
2
 ErciĢli Emrah ile ilgili yapılmıĢ belli baĢlı çalıĢmalar Ģunlardır: Bali, Muhan (1973) ErciĢli Emrah ve Selvihan 

Hikâyesi Varyantların Tesbiti ve Halk Hikâyeciliği Bakımından Önemi, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum; 

Sakaoğlu, Saim (1987) ErciĢli Emrah, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara; Saraçoğlu, Ali (1999) ErciĢli 

Emrah, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Bu bildiride Emrah‘ın yaĢamı ile ilgili yazar tarafından yapılan bir 

konuĢma ve onun düzenlenerek yapılmıĢ bir yayını kullanılmıĢtır: Eren, Metin (2017) ―Bir Hikâye Bir Hayat (ErciĢli 

Emrah)‖ Edebiyat Fakültesi Panelleri (Editörler: TaĢtan, Zeki; Duman, Zeki, Akkprü, Ebru), Hiperyayın, Ġstanbul.  
3
 ÂĢık Hayrettin olarak da bilinen Hayrettin Elenur‘un hayatına iliĢkin bir değerlendirme yazar tarafından bu kongrede 

sunulan bir baĢka bildiri de ele alınmıĢtır. Konuyla ilgili bkz. Eren, Metin (2018) Sözlü Kültür TaĢıyıcısı Olarak ÂĢık 

Hayrettin ve Onun Köroğlu Anlatması Üzerine Bir Ġnceleme 

mailto:metineren1376@gmail.com
mailto:metineren1376@gmail.com
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4-ÂĢık Ahmet‘in oğlu Emrah babasını takip edip ErciĢ mirinin huzuruna çıkar. Eline verilen sazın 

telini kırınca babasından tokat yer ve oradan kaçıp bir mezar taĢının dibinde uyuyakalır.  

5-Emrah rüyasında baĢı yeri göğü aydınlatan hızırı görür.  

6-Hızır Emrah‘a rüyasında Mir Ahmet‘in kızı Selvihan‘ı gösterir, ona bade içirir.  

7-Emrah babasıyla atıĢır ve onu yener. Mirin divan âĢığı olur.  

8-Emrah Selvi‘yi görür ve ona aĢkını ilan eder.  

9-Emrah ile Selvi bir bahar eğlencesinde görüĢürler.  

10-ġah Abbas, Van Kalesi‘ni kuĢatır.  

11-ġah Abbas Van Kalesi‘ni yedi yıl kuĢatır. Kalede açlık baĢ gösterince ihtiyar bir kadın aldatıcı 

bir oyun düzenler. Bu oyunun sonucu olarak ġah Abbas kuĢatmayı kaldırır.  

12-ġah Abbas‘ın ordusu çekilirken Selvi ile arkadaĢı Nazlı‘yı kaçırırlar.  

13-Selvi‘yi gören ġah ona âĢık olur. Onunla evlenmek ister.  

14-Selvi, Ģahın kendisi için bir bağ diktirmesini ister. Bu bağ ilk ürünlerini verdiği zaman Selvi, ġah 

ile evlenecektir.  

15-Emrah, Selvi‘yi aramak için yola çıkar. ÇeĢitli Ģehirleri dolaĢır.  

16-Sahat Çukuru‘nda Yakup Han‘ın annesi ile karĢılaĢan Emrah ondan oğluna yazılmıĢ bir mektubu 

da alarak Ġsfahan‘a doğru yola çıkar.  

17-Emrah, ġah Abbas‘ın kına gecesi Ġsfahan‘a varır. ÂĢık Abbas Kulu ile atıĢarak onu yener.  

18-Emrah‘ı ġah Abbas‘ın huzuruna çıkarırlar. Emrah, Selvi‘ye olan aĢkını dile getirir. Duruma 

vakıf olan ġah Abbas, Emrah ile Selvi‘yi evlendirmeye karar verir.  

19-ġah Abbas‘ın vezirleri Emrah‘ı sınamak için ona zehir verirler. Allah‘ın izniyle zehir Emrah‘a 

zarar vermez.  

20-ErciĢ‘e geldiklerinde Selvi‘nin abileri Nazlı ile Selvi‘yi hazırladıkları sandıklara koyarak 

Tebriz‘e kaçırırlar.  

21-Emrah ile babası Nizip‘e gelirler, orada Selvi‘yi bulamayınca Ġran‘a geçerler.  

22-Baba oğul bir bağa girerler. Orada Selatin Peri ile karĢılaĢırlar. Emrah ile Selatin Peri 

birbirlerine âĢık olurlar.  

23-Tebriz emirinin oğlu gördüğü Selvi‘ye âĢık olur. Selvi, ġah Abbas‘a sunduğu Ģartı onlardan da 

ister. 

24-Yedi yıl dolmak üzereyken Emrah Tebriz‘e gelir. Selvi ile buluĢan Emrah hapse atılır.  

25-Emrah‘ın babası ġah Abbas‘ın sarayına ulaĢır ve ġah Yakup Han‘ı Emrah‘ı kurtarması için 

gönderir.  

26-Yakup Han Emrah ve Selvi‘yi kurtarır. Ġsfahan‘da Emrah ve Selvi ve Selatin Peri‘nin düğünleri 

yapılır. Daha sonra onlar ErciĢ‘e dönerler.  

ÂĢık Hayrettin’in ErciĢli Emrah ile Selvi Anlatmasının Motif Yapısı 

C Yasaklar  

C 750 Zaman ile Ġlgili Yasaklar  

Selvi, kendisi ile evlenmek isteyen ġah Abbas‘tan ekeceği bir bağ ürün verinceye kadar izin ister. 

Bu sürenin sonunda onunla evlenecektir. 
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Selvi, kendisi ile evlenmek isteyen Emir Kuhan‘ın oğlundan ekeceği bağ ürün verinceye kadar izin 

ister. Bu sürenin sonunda onunla evlenecektir.  

F Olağanüstülükler 

F 500 Olağanüstü kiĢiler  

SıradıĢı Emrah, mezarlığın yanında uyuya kalır. Rüyasına Hızır‘ı görür. Hızır kendisine bir kadeh 

içirir.  

F 900 Olağanüstü Olaylar  

Emrah, geyik avlayan avcıya beddua eder ve avcının kolları taĢ kesilir.  

Selatin Peri Emrah‘ın elini sıkar ve Emrah ona âĢık olur.  

H Ġmtihanlar  

 H 500 Yetenek sınama 

Emrah, gördüğü rüya sonrası babası ile tekrar atıĢır ve üstünlüğünü kabul ettirir.  

Emrah, ġah Abbas‘ın sarayına giderken yolda karĢılaĢtığı âĢıklarla atıĢır.  

Emrah, Abbas Kulu ile karĢılaĢır. Emrah ġah Abbas‘ı yener.  

ġah Abbas‘ın vezirleri Emrah‘ı sınarlar.  

H11.1. Hayat hikâyesini anlatarak tanınma  

Emrah baĢından geçenleri Ģiirle Selvi‘ye anlatır.  

H80 ĠĢaretle Tanıma  

Selvi iki altın top yaptırır. Birine kendi resmini diğerine de Nazlı‘nın resmini yaptırır, kapıya astırır.  

H 1030 Diğer Ġmkansız Sınavlar  

ġah Abbas‘ın Van Kalesi‘ni ele geçirmesinin imkansızlığı kendisine söylenince ġah Abbas, Van 

üzerine sefer düzenler. 

K Aldatmalar  

Nazlı, Emrah ile Selvi‘nin görüĢmesini sağlamak için kızları çiçek toplamaya gönderir.  

Selvi‘nin ağabeyleri Selvi ile Emrah‘ın evlenmesine engel olmak için hile ile Selvi‘yi evlerine 

getirir.  

K 170 Sahte ve basit bir karĢılıkla aldatma 

YaĢlı kadın, ġah Abbas‘ı küçük bir oyunla aldatır. ġah, kuĢatmayı kaldırır.  

L Kaderin Dönmesi 

Yakup Han‘ın annesi Emrah‘a selvi‘nin bulunduğu yeri söyler ve Emrah için oğluna verilmek üzere 

bir mektup yazar. 

M Geleceğin Tayini  

M 50 Diğer kararlar ve hükümler 

Hızır, Emrah‘a Selvi‘yi gösterir ve onunla evlenmesini ister. 

N848.0.1 Yardımcı Olarak Kutsal KiĢi  

Emrah‘ın rüyasına giren Hızır ona bade içirir.  

P Toplum 
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P 110 Vezirler 

ġah Abbas‘ın vezirleri Emrah‘ı denemek isterler.  

ġah Abbas‘ın veziri Yakup Han, Emrah ile Selvi‘ye yardım eder.  

P 233 Baba ve oğul  

Emrah âĢıklığını ilk önce babasına karĢı savunur ve ona üstünlük sağlar.  

P 250 Erkek ve KızkardeĢler 

Selvi‘nin erkek kardeĢleri onun Emrah ile evlenmesine engel olmak için onu kaçırırlar.  

P 600 Gelenekler 

ġah Abbas, Selvi ile olacak düğününü baĢlatır.  

Q Mükafatlar ve Cezalar 

Q 100 Ödülün doğası 

AĢık Abbas Kulu, Tebriz Ağa‘sı emir Kuhan‘dan karĢısına ya âĢık çıkarması ya da kendisine üç 

kese altın verilmesini ister. 

Q 400  Cezalandırma çeĢitleri 

Selvi, Nazlı‘yı falakaya yatırarak cezalandırır.  

Q413 Asılarak Cezalandırma  

 ġah Abbas, Selvi ve Nazlı‘yı alıkoyan askerleri idam ettirir.  

ġah Abbas, Emrah‘ı sınayan vezirlerini astırır.  

Q431 Ceza Olarak Kovulma  

Emrah ile atıĢan Lezci Ahmet, yenilince kovulur.  

R 200 KaçıĢ ve Takipler  

ÂĢık Ahmet, AĢık Abbas Kulu ile mücadele edemeyeceğini anlayınca ailesini de alıp kaçar.  

R 10.1.1 Selvi ve Nazlı ġah Abbas‘ın askerleri tarafından kaçırılır.  

T Cinsiyet  

T 10 AĢık Olma  

T 11. 1 Rüyada aĢık olma  

Emrah, Selvi‘ye Hızır tarafından gösterilir ve ona aĢık olur. 

Selatin Peri Emrah‘a bade içirilerek gösterilir ve ona aĢık olur.  

Selatin Peri, Emrah‘ın elini tutunca Emrah ona aĢık olur.  

Sonuç 

Tarihsel yaĢamı hakkında detaylı bir verinin olmadığı ErciĢli Emrah etrafında Ģekillenen Emrah ile 

Selvi hikâyesi farklı varyantları olan bir anlatıdır. Bu varyantlardan birisini de ÂĢık Hayrettin‘in 

anlatması teĢkil etmektedir. Bu inceleme ile ÂĢık Hayrettin‘in anlatması olay örgüsü ve motifleri 

bakımından incelenerek daha geniĢ karĢılaĢtırmalar için kullanılmak üzere bir veri hazırlanmıĢtır. 

ÂĢık Hayrettin anlatması genel olarak ErciĢli Emrah ile Selvi hikâyesinin diğer varyantları ile 

örtüĢmektedir. Zengin bir olay örgüsüne ve geleneksel motiflere sahip bir anlatı olan Emrah ile 

Selvi hikâyesi daha geniĢ karĢılaĢtırmalarla çok yönlü incelenmelidir.  
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SÖZLÜ KÜLTÜR TAġIYICISI OLARAK ÂġIK HAYRETTĠN VE ONUN KÖROĞLU 

ANLATMASI ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME 

 

Dr. Öğr. Üyesi Metin Eren
1
 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, metineren1376@gmail.com / metineren@yyu.edu.tr 

 

ÖZET 

1899 yılında Ġran‘ın Salmas Ģehri ġekeryazı Köyü‘nde dünyaya gelen ÂĢık Hayrettin 1930‘lu 

yılların baĢlarında Türkiye‘ye göç eder ve Van‘a yerleĢir. Geçimini tarımla uğraĢarak kazanan ÂĢık 

Hayrettin aynı zamanda güçlü bir sözlü kültür birikimine sahiptir. Sahip olduğu sözlü kültürü 

geleneksel yollarla edinen ÂĢık Hayrettin çevresinde canlı bir sözlü kültür aktarıcısı olarak 

tanınmıĢtır. Bildiği halk hikâyeleri arasında ―ErciĢli Emrah ile Selvihan, Köroğlu, Haydar Bey, 

Seyfil Mülg, ÂĢık Mahmut‖ vardır.  

Türk destan ve halk hikâyeciliği geleneğinin en yaygın anlatmalarından biridir Köroğlu.  Destan 

türü örneği olarak Orta Asya‘da Türkmenler, Özbekler ve Kazaklar arasında bilinmektedir. 

Azerbaycan ve Türkiye sahasında ise halk hikâyesi formu ile yaygındır. Bu anlatı Türklere komĢu 

halklar arasında da yaygın olarak anlatılmaktadır. Köroğlu anlatılarının Anadolu‘da yüzlerce 

varyantı vardır. Bu varyantların derleme ve yazılı metin neĢirleri yapılmıĢtır.  

Bu inceleme, ÂĢık Hayrettin‘in anlattığı varyantı esas almaktadır. ÂĢık Hayrettin anlatması epizot 

ve motifleri bakımından incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: ÂĢık Hayrettin, Köroğlu, epizot, motif. 

GiriĢ  

Köroğlu anlatmaları Türk dünyasının ortak özellikler gösteren en yaygın anlatmalarından biridir. 

Konu ile ilgili Türkiye‘de ilk incelemeyi yapan Pertev Naili Boratav tarafından baĢlangıçta destan 

olarak nitelenen eser (1984) Boratav‘ın Halk Hikâyeleri ve Hikâyeciliği baĢlıklı eserinde 

kahramanlık hikâyeleri baĢlığı altında sınıflandırılmıĢtır (Boratav 1988: 35). Boratav, Köroğlu 

anlatılarını da dahil ettiği bir baĢka genel bir değerlendirmesinde konuya Ģu Ģekilde yaklaĢır: 

―Konuları destansı olanlar bile üslup, teknik ve anlatıcıların nitelikleri bakımından yeni bir tür, 

―halk hikayesi‖ türü, olarak incelenmek gerekir.‖(Boratav 1969: 56). Köroğlu ismi etrafındaki 

anlatıların özellikle Orta Asya‘da aldığı Ģekil destanî bir mahiyet arz ederken. Anadolu ve 

çevresinde destanî niteliğe haiz halk hikâyesi karakteri gösterir.  

Köroğlu anlatmalarını farklı boyutlarıyla inceleyen çok sayıda araĢtırmacı vardır. Bu incelemenin 

odak noktası bu olmamakla birlikte konuyla ilgilenen araĢtırmacılar ve onların eserlerinden 

birkaçını belirtmekte fayda vardır: Mehmet Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi (2011) adlı 

eserinde genel olarak Türk destanlarına değinirken Köroğlu‘nu da değerlendirmesine katar. 

Köprülü, Türk Saz ġairleri adlı eserinde âĢık Köroğlu‘na da yer verir (2004). Metin Ekici, Türk 

Dünyasında Köroğlu (Ġlk Kol) Ġnceleme ve Metinler (2004) adlı eserinde farklı bakıĢ açıları ve 

geniĢ bir coğrafyadan metinlerle Köroğlu‘nu inceleme konusu yapar. Köroğlu‘nu dönük alıĢılmıĢın 

dıĢında değerlendirmeler yapan isimlerden biri de Fuzuli Bayat‘tır. Köroğlu ġamandan ÂĢıka 

Alptan Erene (2003) adlı eser konuyla ilgili dikkate alınması gereken çalıĢmalardan birisidir. Karl 

Reichl, Türk Boylarının Destanları(2014) incelemesinde Köroğlu‘na da yer verir. Sabri Koz‘un 

editörlüğünü yaptığı Tüfek Ġcat Oldu Mertlik Bozuldu Köroğlu Kitabı (2014) baĢlıklı çalıĢmada bu 
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bağlamda anılması gereken eserler arasındadır. Bu çalıĢmalar dıĢında Köroğlu‘nu tarihsel, 

toplumsal, ekonomik yönleriyle ele alan çok sayıda çalıĢma vardır. Köroğlu anlatmalarının çeĢitli 

rivayetleri derlenip tez olarak çalıĢılmıĢ, kitap olarak yayınlanmıĢtır. Konuyla ilgili çok sayıda da 

makale vardır. Bu veriler dikkatle incelendiğinde Köroğlu ile ilgili çalıĢmalar bibliyografyası tek 

baĢına detaylı bir incelemeye konu edilebilir görünmektedir.  

Köroğlu ve onunla bağlantılı kahramanlar etrafında örülen anlatılar hem mekânsal yaygınlık 

kazanmıĢtır hem de hacimce oldukça fazladır. Bu inceleme, Köroğlu etrafında teĢekkül eden hikâye 

anlatma geleneğine katkı sağlayacaktır.  

ÂĢık Hayrettin
2
  

1899 yılında Ġran‘ın Salmas Ģehri ġekeryazı Köyü‘nde dünyaya gelen ÂĢık Hayrettin‘in babası 

ġemsettin Bey annesi ise Mahbey Hanım‘dır. Aile köyde Garipli lakabıyla tanınmıĢtır. Küçük 

yaĢlardan itibaren ailesinin sorumluluğunu almaya baĢlayan Hayrettin zaman zaman ailesiyle yer 

değiĢtirmek zorunda kalmıĢtır.  1930‘lu yılların baĢlarında Türkiye‘ye göç eder ve Van‘a yerleĢir. 

Dönemin mülki amirleri ÂĢık Hayrettin ve ailesini bugün mahalle olan Ġskele Köyü‘ne yerleĢtirir. 

ÂĢık Hayrettin, hayatını Emine Hanım ile birleĢtirir ve bu evlilikten dört kız, dört erkek çocuk 

dünyaya gelir.  

Geçimini tarımla uğraĢarak kazanan ÂĢık Hayrettin aynı zamanda güçlü bir sözlü kültür birikimine 

sahiptir. Okuma-yazma bilmeyen ÂĢık, geleneksel kültür ürünlerini geleneksel sözlü aktarımla 

öğrenmiĢtir. Sahip olduğu sözlü kültürü geleneksel yollarla edinen ÂĢık Hayrettin çevresinde canlı 

bir sözlü kültür aktarıcısı olarak tanınmıĢtır. Kendisine ait 11 Ģiir yanında 17 türkülü hikâye de bilen 

âĢık, hikâyeleri Ġran‘daki kapı komĢuları olan ÂĢık Behlülzade‘den öğrenmiĢtir. ErciĢli Emrah, 

Köroğlu‘nun iki kolu, ÂĢık Mahmud, Seyfil Mülg ve Haydar Bey anlattığı hikâyelerdir. Fehruz 

ġah, Sam-ı Neriman, Gara Hasan, Hamza ġahapgıran, Zaloğlu Rüstem, ġahizde Ġbrahim, Gan 

Galesi, Halit Bin Velit, Muhammet Hanife, Tahir ile Zühre ve ÂĢık Garip gibi hikâyelerini ise yaĢ, 

uzun süre anlatmama gibi çeĢitli nedenlerden unutmuĢtur.  

Öğrendiği hikâyeleri önce arkadaĢlarına anlatmıĢ, sonra küçük meclislere ve nihayet düğünlerle 

çevre köylere kadar taĢımıĢtır. Ġran‘da oluĢturduğu Ģiirlerinde Hayrettin, Türkiye‘deki Ģiirlerinde ise 

Elanur mahlasını kullanan âĢık, saz çalmasını bilmez. Ustası Behlülzade‘nin dıĢında Posoflu 

Müdamî, Kasım, Celâlî tanıdığı âĢıklardır. 

ÂĢık Hayrettin’in Köroğlu Anlatmasının Epizotları  

1-Köroğlu‘nun babası Koca Yusuf Ġran Ģahının hasta atlarını tedavi için Ġran‘a yerleĢir.  Orada dört 

yıl kalır.  

2-Koca Yusuf, daha sonra Trabzon‘un yöneticisi olan Cevher PaĢa‘nın hizmetine girer.  

3- Koca Yusuf paĢanın kısrağını deniz kenarında otlatırken denizden çıkan bir aygır tarafından 

döllenir. Kısrak bir süre sonra cılız ve çirkin bir tay dünyaya getirir.  

4-Cevher PaĢa, Koca Yusuf‘tan kendisini ziyarete gelen bir baĢka paĢa için ahırından iyi bir at 

seçmesini ister. Koca Yusuf, çirkin ve cılız tayı getirir. Koca Yusuf‘un kendisi ile alay ettiğini iddia 

ederek gözlerini dağlayarak kör eder ve tayı kendisine vererek yanından uzaklaĢtırır.  

5-Oğlu Ali UrĢen‘in adı bu olaydan sonra Köroğlu olur.  

6-Koca Yusuf oğluna bir ahır yaptırır. Baba-oğul atı yetiĢtirirler.  

                                                           
2
 ÂĢık Hayrettin Elenur‘un biyografisi Nevzat Karaman‘ın ÂĢık Hayretin‘in Hayatı, Sanatı, Eserleri baĢlıklı lisans tezi 

ve Abdulselam Arvas tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlanan Van ÂĢıklık Geleneği adlı eserlerden yararlanarak 

hazırlanmıĢtır.  
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7-Koca Yusuf, oğluna aslında elmas olan bir taĢ verir ve Demircioğlu Hasan‘a gidip bu taĢtan bir 

kılıç yapmasını ister.  

8-Ali UrĢen, kılıcını alıp gittikten sonra Demircioğlu Hasan kılık değiĢtirerek baba ile oğulun önünü 

keser. Ali UrĢen, Demircioğlu Hasan‘ı yener.  

9-Baba-oğul tekrar Trabzon‘a gelirler ve Cevher PaĢa‘ya meydan okurlar. Kendilerini takip eden 

atları atlatırlar.  

10-Köroğlu, Çamlıbel‘e giderek orada yerleĢir. Köroğlu‘nun namını duyanlar onun etrafına 

toplanırlar.  

11-Atına rakip at olup olmadığını denemek isteyen Köroğlu Mısır‘a gider. Selver PaĢa‘nın atına 

rakip olur. YarıĢı Köroğlu kazanır.  

12-Köroğlu‘nun namını duyan Nigar ona bir mektup yazarak davet eder.  

13-Köroğlu, kılık değiĢtirerek Nigar‘ın yanına gider. Sevgililer birbirleriyle anlaĢırlar.  

14-Köroğlu, Selver PaĢa‘dan kızını ister. PaĢa kızını Köroğlu‘na verir.  

15-Köroğlu, Ġstanbul‘a Commadi Gassap‘ın oğlu Ayvaz‘ı almaya gider.  

16-Köroğlu kendisinin ve atının kılıklarını değiĢtirir. Köroğlu,  Ayvaz‘ı kaçırır.  

17-Ayvaz‘ın dayısı Reyhan Arap onları bulmak için yola çıkar. Köroğlu Reyhan Arap‘ı ikna ederek 

Ayvaz‘ı Çamlıbel‘e getirir.  

18-Çocuğu olmayan Köroğlu, arkadaĢlarından Cidün AĢĢığ‘ın önerisiyle tekrar evlenmeye karar 

verir. Cidün AĢĢığ, Köroğlu için uygun bir gelin adayı bulmak üzere yola çıkar.  

19-Erzurum‘a gelen Cidün AĢĢığ, Cevher PaĢa‘nın kardeĢi Telli Hanım‘ı beğenir.  

20-Köroğlu‘nu yermesi istenen aĢık bunu yapmayınca hapse atılır. Kılık değiĢtirerek aĢığı ziyaret 

eden Telli bir mektup vererek aĢığı hapisten kurtarır.  

21-Telli‘nin mektubunu alan Köroğlu arkadaĢları ile yola çıkmaya hazırlanır. Demircioğlu Hasan‘ın 

uyarısı ile kararından vazgeçen Köroğlu Erzurum‘a tek baĢına gitmeye karar verir.  

22-Demircioğlu Hasan, Köroğlu‘nu ikna ederek aldığı bir mektupla Erzurum‘a gider.   

23-Demircioğlu, paĢanın huzuruna kendini âĢık olarak tanıtarak çıkar. PaĢanın Köroğlu‘nu yerecek 

deyiĢler söyleme teklifinin aksine Köroğlu‘nu övünce zindana atılır.  

24-Demircioğlu‘nu zindandan kaçıran Telli, kendisi de Telli ile kaçar. 

25-PaĢa askerleri ile onları kuĢatır. Demircioğlu‘nu sihirle yakalar.  

26-Köroğlu, Demircioğlu‘nun durumuna rüya yolu ile vakıf olur.  

27-Köroğlu, arkadaĢları ile Erzurum‘a gelir.  

28-Köroğlu, paĢayı öldürtür.  

29-Köroğlu Hasan‘ı kurtarıp Telli ile düğün yapar.  

ÂĢık Hayrettin’in Köroğlu Anlatmasında Motifler 

Koca Yusuf‘un bir mandanın altında bulduğu taĢ Köroğlu‘nun kılıcı olacaktır ve elmastandır.  

Köroğlu‘nun atı diğer atların geçemediği yerlerden geçer. 

AMitolojik Motif: Deniz aygırının döllediği kısraktan Köroğlu‘nun atı dünyaya gelir.  

Cevher PaĢa‘nın kızkardeĢi Telli, erkek kılığına girerek zindana gider.  
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C Yasak 

Koca Yusuf, getirdiği taylar için oğlu Ali RuĢen‘e bir ahır yaptırır. Bu ahıra hiçbir Ģekilde güneĢ 

ıĢığı girmemesi gerektiğini belirtir.  

D. Sihir:  

Köroğlu, Kır At‘a büyü yapınca at cılız, topal bir at olur. (83, 84) 

D529. Cevher PaĢa‘nın hocası Demircioğlu Hasan‘ı sihir yaparak bayıltır (82).  

F610. Çok Kuvvetli Ġnsan  

Köroğlu Demircioğlu Hasan‘ın yaptığı nalı ikiye katlar. Demircioğlu ise köroğlu‘nun verdiği 

altınların üzerindeki tuğraları siler.  

F. Olağanüstü Hayvanlar: Deniz aygırı olarak geçen varlık (58). 

F980. Olağanüstü At 

Köroğlu‘nun atı, bir kısrakla deniz aygırının çiftleĢmesinden meydana gelmiĢtir.  

Köroğlu‘nun atı geçilmez yerlerden aĢmaktadır.  

H. Sınamalar: Demircioğlu kılık değiĢtirerek Köroğlu ve babasının yolunu keser. 

K.Aldatma: Demircioğlu Hasan Köroğlu‘nun getirdiği taĢın elmas olduğunu anlayınca onu 

aldatmaya çalıĢır.  

K1810 Hile ile kılık değiĢtirme 

Köroğlu Nigar‘la görüĢmek üzere kılık değiĢtirir. 

L.Kaderin Ters Dönmesi 

L160. Kendisinden BaĢarı Beklenilmeyen Kahramanın BaĢarısı  

Koca Yusuf, oğlu ile yetiĢtirdiği atları Cevher PaĢa‘nın sarayının önünden geçirir. Kendilerine 

saldıran askerlerden kurtulurlar.  

N800 Yardımcılar 

N820. Ġnsan Yardımcılar  

Köroğlu‘nun âĢığı Cidün ÂĢık, zindandan Telli hanımın yardımıyla kaçar.  

Demircioğlu Hasan, Erzurum Kalesi‘nden içeri ihtiyar bir adamın yardımıyla girer.  

P250. Erkek ve KızkardeĢler 

Telli, abisi Cevher PaĢa‘nın düĢmanlığına karĢın Köroğlu‘na kaçar.  

P275. Evlatlık 

Köroğlu, Ayvaz‘ı kaçırarak kendisine evlat edinir. 

P310.1. ArkadaĢın Ġntikamının Alınması 

Köroğlu, arkadaĢı Demirciğlu Hasan‘ı kurtarır.   

Q. Mükafatlar ve Cezalar 

Koca Yusuf, getirdiği atı kendisine hakaret olarak algılayan Cevher PaĢa tarafından sürgün edilir. 

R. Köroğlu, Ayvaz‘ı kaçırır ve Çamlıbel‘e getirir.  

S. Anormal Zulümler: Cevher PaĢa, Koca Yusuf‘un gözlerine mil çektirerek kör eder. 
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Cevher PaĢa, Demircioğlu Hasan‘a ayaklarından baĢlayarak her gün azar azar soyduğu bir 

iĢkenceye tabi tutar (82). 

 Sonuç 

ÂĢık Hayrettin, Türkiye sınırları dıĢında Ġran‘ın Azeri Türklerinin yoğun olduğu bir kısmında 

doğmuĢtur. Okuma yazma bilmeyen ÂĢık, sözlü kültürünü çevresindeki usta anlatıcılardan 

edinmiĢtir. Bu yönüyle geleneksel aktarım zincirinin bir parçası olan ÂĢık Hayrettin birçok halk 

hikâyesini aktarmıĢtır. Bu anlatılar arasında Türk dünyasının ortak en yaygın anlatılarından olan 

Köroğlu da yer almıĢtır. Bu inceleme ile Köroğlu anlatmalarına bir varyant daha eklenmiĢtir. Bu 

kısa inceleme ile Köroğlu varyantları incelemelerine bir katkı sağlanmaya çalıĢılmıĢtır.   
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MÜZĠK VE GÖRSEL SANATLAR TERAPĠSĠ BAĞLAMINDA SANATIN 

PSĠKOTERAPĠDEKĠ ĠġLEVĠ  
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Özet 

Sanat ve psikoterapinin iliĢkisi antik çağlara kadar dayanmaktadır. Ġlkel insanların mağara 

duvarlarına yaptıkları resimler, söyledikleri ilahi benzeri Ģarkılar sadece süsleme veya zevk amaçlı 

yaptıkları Ģeyler değildi. ĠnanıĢa göre onları kimi zaman kendilerinden güçlü hayvanlardan kimi 

zaman korktukları soyut nesnelerden koruyordu. Günümüzde ise psikoterapi, bireyin iç dünyası, 

aile ve çevresiyle olan sıkıntıları, benlik algısı, psikolojik sıkıntıları hakkında bilgi elde etmek ve bu 

sıkıntıları hafifletmek ya da ortadan kaldırmak için resim ve müzik disiplinlerini yaygın olmasa da 

kullanmaya devam etmektedir. Sanat ile psikoterapi aslında içte var olanı seslerle, ritimlerle, 

çizimler ve renklerle dıĢa vurmaktır. Ġnsan toplumsal bir yapı içerisinde yaĢamak zorunda olan bir 

varlıktır. Ve bu yaĢayıĢ uzun ve yorucu süreçleri beraberinde getirmektedir. Bu süreçte kimi zaman 

zorlu yaĢam koĢullarını kaldıramayan insanoğlu için iyileĢtirici bir güç gerekmektedir.   Bu 

aĢamada insanoğlunun severek ve isteyerek olumlu tepki verdiği resim ve müzik oldukça etkili iki 

araç olarak psikoterapide etkin rol oynamaktadır. Bu araĢtırmanın amacı psikoterapide müzik ve 

resim terapisi bağlamında sanatın iĢlevini kuramsal çerçeve ile ele alarak açıklamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sanat, Müzik Terapisi, Görsel Sanatlar Terapisi, Psikoterapi  

Giriş 

Doğa karĢısında güçsüz kalan ilkel insan doğaüstü güçlerin (cin, peri, Ģeytan vb.) varlığına inanarak 

anlayamadığı bir olguyu açıklama, aydınlatma, anlayabilme ve bunlara göre kendini savunma 

yolları aramıĢtır. Hastalıkları, doğal yıkıcı güçleri kendi gücü ve teknolojisi ile yenemeyince, 

bunların oluĢ biçimlerine ve bunlardan nasıl korunabileceğine iliĢkin inançlar, kavramlar, 

uygulamalar geliĢtirmiĢtir. Bunların kalıntıları, izleri çağımızda da görülmektedir. Ġlkel insanın 

hastalıklara, korku verici olaylara, sıkıntıya, bunalıma karĢı savaĢı kendi içindeki yansıtmalarla, 

yarattığı gizemli, büyüsel düĢünce yardımı ile olmuĢtur. Kaynağı ve nedeni bilinmeyen bir hastalık, 

bir felaket doğaüstü güçlerle açıklanıyor ve insan az ya da çok rahatlıyordu. Bir olgunun nedenini 

bilmiyorum, bilmek isterim diyebilmek bilimsel düĢüncenin önemli bir öğesidir. Oysa, güçsüz ve 

güvensiz, ölümlü insan kolaylıkla bilmiyorum diyemez. Kendisini güçsüz, güvensiz kılan nedenleri 

kolayca tanıyamaz, bunun yerine doğaüstü, bir baĢka deyiĢle kendinden üstün ve kendinin ötesinde 

güçlere inanarak böyle bir sorunu çözmeye çalıĢır. ĠĢte bütün öbür hekimlik dallarında olduğu gibi 

insanın kendi ruhsal sıkıntı ve bocalamalarını açıklayamaya ve onlarla savaĢmaya baĢlamasının ilk 

dönemlerinde gizemcilik ve büyüsel düĢünce egemendi (Öztürk, 2016).  

Psikoterapi, çok geniĢ anlamda, ruhsal yollarla yardım ve iyileĢtirme anlamına gelmektedir. Bu 

tanıma göre bütün telkin, ikna davranıĢı ve kiĢiliği değiĢtirme yolları psikoterapi teriminin 

kapsamına girebilir. Hastayı rahatlatmak için yapılan bir dua, verilen bir muska, düzenlenen bir 

ilkel tören de psikoterapi sayılabilir. Ancak, ―hekimlikte ve ruhbilimde kullanılan anlamıyla 

psikoterapi deyince, çağdaş ruh hekimliği ve ruhbilim bilgilerine dayanan, hasta ile karşılıklı ilişki 

ve iletişimi kullanan birtakım uygulamalar anlaşılır” (Öztürk, 2016).  

Babaoğlu (2006), psikoterapiyi insanların ruhsal uyumunu geliĢtiren, kiĢinin kendisiyle barıĢık 

olmasını sağlayıp, diğer kiĢilerle iliĢkilerini olgunlaĢtıran, iç çatıĢmalarını ve bu çatıĢmalardan 
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doğan duygularını fark ederek kontrol etmesine yardımcı olan bütün yol olarak tanımlamıĢtır. Buna 

ek olarak psikoterapi bu alanda bilgi sahibi olan bir uzman tarafından ruhsal bozuklukların 

tedavisinde, danıĢanla sözel ya da sözsüz bir iletiĢim kurulması ile gerçekleĢen, kimi zaman bazı 

araçlarında yönteme dahil edildiği tedavi etme sürecidir (Babaoğlu, 2006). 

Ruhsal bozuklukların sağaltımında bilimsel bir yöntem olarak psikoterapi hekimlikte oldukça 

yenidir. Ancak, acı çeken, uyumsuz, mutsuz bir insana ruhsal yönden destek olma ve acıyı giderme 

uygulamaları insanlık tarihince eskidir. Ġnsanlar en ilkel çağlardan beri birbirleri için büyük acı 

kaynağı olabildikleri gibi, birbirlerine büyük destek de vermiĢlerdir. Doğa karĢısında çoğu kez 

güçsüz ve çaresiz kalan ilkel insan derin korkular ve güvensizlik duyguları içinde kendini 

koruyabilmek, rahatlatabilmek için, evrimsel olarak kazanılmıĢ gizil güçlerini kullanarak, iki temel 

uğraĢı yolunda ilerlemiĢtir; 

1. Çevresini araĢtırma, soruĢturma, düĢünme, bilme, öğrenme ve devinim yetilerini kullanarak 

araçlarını geliĢtirmiĢ, giderek bilim ve teknolojiyi yaratmıĢtır.  

2. Duygularını, hayal gücünü de kullanarak bir yandan dinsel inançlara, bir yandan da sanata 

yönelmiĢtir (Öztürk, 2016). 

Sanat ve terapi iliĢkisi, çeĢitli sanat materyalleriyle iĢitsel ve görsel imgeler oluĢturmayı, görsel 

imgeleri somut objeler haline getirmeyi ve bu objeler üzerinde çalıĢılmasını içermektedir (Killick, 

1993).  

Sanatın iyileĢtirici ve rahatlatıcı etkisini ve kullanımının örneklerini insanlık tarihi boyunca görmek 

mümkündür. Ancak Sanatla terapinin kullanılması 1940‘lı yıllarda baĢlamıĢ ve profesyonel olarak 

terapi alanında etkin bir Ģekilde kullanılması ise 1960‘lı yıllara dayanır. Sanat terapisi terimi sanatçı 

Adrian Hill tarafından 1942 yılında tüberküloz hastalarıyla birlikte yaptığı çalıĢmayı tanımlamak 

amacıyla kullanılmıĢtır. Hill, bu çalıĢmasında resim yapmanın sadece hastaların vakit geçirmelerini 

sağlamakla kalmayıp, bu hastaların kaygı ve travmatik yaĢantılarını anlatmak için bir araç olduğunu 

saptamıĢtır (Akhan, 2012).  

Sanatla terapi; ruh sağlığı ve herhangi bir sanat alanında eğitimini tamamlamıĢ bir uzman eĢliğinde 

kiĢilerde bir geliĢmeye neden olmak, bedensel ve ruhsal problemleri azaltmak, motivasyonu 

arttırmak, stres yaratan etkenler ile baĢ edebilmelerine yardımcı olmak üzere çeĢitli sanat 

malzemelerinin kullanılması olarak tanımlanmaktadır (Case ve Dalley, 2014; CoĢkun, Yıldız ve 

Yazıcı 2010; Geue ve diğ., 2010; Malchiodi, 2005). Bireyin sanatsal yeteneklerini geliĢtirirken 

rahatlama yaĢayabilmesi mümkün olmakla birlikte sanatla terapi farklı bir boyutta 

değerlendirilmelidir. Sanat terapisi, duygu ve düĢüncelerin sözsüz iletiĢimini sağlayan bir araç olan 

sanatı, yaratma süreci içinde kullanarak günlük hayatı zenginleĢtirmeyi amaçlayan bir tedavi 

sürecidir. 

Stuckey ve Nobel (2010), görsel sanatlar ve sağlık alanının birleĢimi olan görsel sanatlar tedavi 

alanının, yaratıcı tedavi alanı olarak nitelendirildiğinden bahsetmektedirler. BeĢ grupta incelenen 

sanat terapisinden ikisi görsel sanatlar terapi ve müzik terapidir. Bu terapiler bağlamında sanatın 

psikoterapideki iĢlevi incelenmiĢtir. 

Görsel Sanatlar Terapi  

Görsel sanatlar, insanoğlunun var oluĢu ile meydana gelmiĢ ve zamanla insanoğlunun geliĢimine 

paralel olarak değiĢim ve geliĢim göstermiĢ bir kavramdır. Mağara döneminden günümüze 

insanoğlu görsel sanatları korkularını, endiĢelerini, acılarını, arzularını, hazlarını ifade etmede bir 

araç olarak kullanılırken, onları ürüne çevirmeyi baĢarmıĢtır. Mağara duvarlarını resimlerken 

doğaya hakim olduğu hissine kapıldığı hazzı, çamura Ģekil verirken ve ona boyut kazandırırken 

ortaya çıkan ürüne gizemli bir anlam katmıĢtır. Görsel sanatların bu yönü, insanın ruh sağlığına 
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dayalı ihtiyaçlarını ve arzularını giderme noktasında kullanıldığında, görsel sanatlar, rahatlatan ve 

motive eden bir araç haline gelmiĢ ve bu yönüyle de araĢtırma konusu olmuĢtur. 

Görsel sanatlar terapi, adından da anlaĢılacağı gibi görsel sanatların kullanıldığı bir terapi 

yöntemidir. Görsel sanatın öğelerinden yararlanılan bu terapi yönteminde terapist, resim çizimi, 

heykel ve seramik yapımı, ebru sanatı gibi aktivitelerden yararlanmaktadır. 

Görsel sanatlar ve sağlık kaydedilmiĢ tarihin baĢlangıcından beri insan ilgisinin merkezi olmuĢtur. 

Her iki alanın da toplum yapıları içerisindeki değerlerinin belirlenmesinde, toplumlardaki görsel 

sanatlar ve sağlığa verilen önem belirleyici değer olarak görülmüĢtür. Görsel sanatların, sağlık alanı 

ile güçlü bir bağ kurmasının temelinde, görsel sanatların, yaratıcı ifadeleri bir kazanım olarak 

görmesi ve farklılıkları bir değer Ģeklinde nitelendirmesi önemli bir rol oynamaktadır (Stuckey ve 

Nobel, 2010). Bu bakıĢ açısından hareketle; görsel sanatların farklılıkları kucaklayan ve 

bütünleĢtiren yapıya sahip olduğu, ruhsal sıkıntılar yaĢayan bireylerin sıkıntılarını gidermede ve 

azaltmada önemli bir araç olarak görüldüğü söylenebilmektedir. Görsel sanatlar terapisi ile bireyin 

kiĢisel değer duygusu artar ve özgüveni yükselir. Grup çalıĢması ile birlikte bireyin bulunduğu 

ortama nasıl bir uyum sağlayacağını öğretir. Bu nedenledir ki görsel sanatlar terapisi birçok yönden 

bireye duygu ve düĢünceleri arasında geçiĢ sağlayarak sorunların çözümünde görsel bir dil olma 

özelliği taĢımaktadır. 

Görsel sanatların pozitif gücüne inanan birçok uzman; bireylerin kiĢisel olarak baskı altında 

tuttukları iç dünyalarını özgürlüğe kavuĢturmalarında etkili bir yol olarak görmektedir. Sağlık ve 

sanatın iç içe kullanılmaya baĢladığı 1912‘den önce Avrupalı psikiyatristler Emil Kraepelin ve Karl 

Jaspers hastaların çizimlerinin psikolojik rahatsızlıklarını ifade ettiklerini gözlemlediler. Bu gözlem 

insan ruhunu ve iç dünyasını sanatsal dıĢavurumla anlamanın yolunu oluĢturdu. Bu gözlem insan 

ruhunu ve iç dünyasını sanatsal dıĢavurumla anlamanın yolunu oluĢturdu ve ilham verdi. Freud aynı 

zamanda sanatsal kavramları klinik çalıĢmaların içine aldı (Malchiodi, 2007). 

Demir ve Yıldırım‘ın (2017) aktardığına göre; ‗Çocuk ve gençlerde anksiyete ve depresyon gibi 

ruhsal belirtilere karĢı sanatla terapi uygulamalarının rehabilite edici etkisi olduğu saptanmıĢtır 

(Bush, 1997; Harvey, 1989). KiĢinin duygu ve düĢüncelerini düzenlemesine katkıda bulunan görsel 

sanatlar terapisi bir takım sanat malzemeleri yolu ile bireyin duygu ve dikkatini güçlendirerek 

organize olmasını ve algılarının güçlenmesine olanak sağlamaktadır. Sanat, kiĢinin yaratıcılık 

sürecini aktif kılmakla birlikte kendisini keĢfetmesini sağlarken bu yolla uzman kiĢinin ortaya çıkan 

sanatsal çalıĢma ile bilinçaltına inme ve keĢfetme süreci kolaylaĢmaktadır. 

Görsel sanatlar terapi yoluyla yaratıcı sürecin fiziksel ve ruhsal sağlıkta iyileĢme ve geliĢme 

yarattığı ve aktivite seviyesinde artma sağladığı ileri sürülmektedir. 55 kanser hastası üzerinde 

yapılan bir araĢtırmada sanat terapisi seansları sonrasında ağrıda, yorgunlukta ve kaygı düzeyinde 

anlamlı azalma olduğu tespit edilmiĢtir. (Nainis vd.,2006:162-9) ġehirde yaĢayan 300 kiĢi üzerinde 

yapılan diğer bir araĢtırmada sanat terapisi gruplarına katılan bireylerde daha az doktora gittikleri 

daha az ilaç kullandıkları ve sanat terapisi almayan gruba göre daha az depresif bulgu gösterdikleri 

ve kendilerini daha iyi hissettikleri saptanmıĢtır (Cohen, 2005:89). 

Aydın (2012), tıbbı sanat terapisi isimli araĢtırmasında kanser hastalarıyla yürüttüğü sanat grup 

terapisi çalıĢmalarının sonucunda; bedensel hastalığı bulunan kiĢilerde sanat yapmanın, onları 

hastalığın varlığından bir süreliğine uzaklaĢtırdığı, hastalık ya da yeti kayıplarını unutturduğu, 

özsaygı kendine güven ve moral seviyelerinde artıĢ olduğu saptanmıĢtır(Akt:Çalımlı,2014) . 

Müzik Terapi 

Ġnsanoğlunun doğumundan bu yana müzik, hayatın vazgeçilmez bir unsuru olarak tarihteki yerini 

almıĢtır. Kimi zaman büyü amaçlı, kimi zaman dini ritüellerin baĢ kahramanı, kimi zaman yas ve 

kimi zaman da tedavi odaklı pek çok amaç için kullanılmıĢtır. Bu denli duygu ve düĢünceyi 

içiresinde barındıran müzik insanoğlunun hep yanı baĢında ve çoğunlukla ona kol kanat gererek 
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varlığını sürdürmüĢtür. Eflatun müziği; “ruhu terbiye eden yegane vasıta” olarak dile getirirken, 

Pisagor‘ a göre “vücuttaki harmoninin bozulduğu durumlarda en etkili devadır”. Weber; “melodi, 

insan ruhunun lisanıdır” diyerek amaca ulaĢmak için etkili bir araç olarak kullanılan müziği yere 

göğe sığdıramamıĢtır.  

Ak (1994), Ġnsanlık tarihinin en eski kabilelerinde bile insanların neĢe, üzüntü, kahramanlık, 

cesaret, korku gibi duygularını müzik kullanarak dıĢa vurmuĢ ve aktarmıĢ olduğunu öne sürmüĢ ve 

farklı amaçlara hizmet eden müziğin bir olgu olarak kabul edildiğini dolayısıyla müzisyenlerin de 

saygı duyulan kiĢiler olduklarına iĢaret etmiĢtir. Ġlkel kabile dönemlerinde büyücü, Ģaman ya da 

kam olarak adlandırılan kiĢiler, yaĢadıkları toplumlarda saygı duyulan kiĢiler arasında yer almıĢ, 

yaĢadıkları toplumun içinde bulunduğu, korku ve ümitsizlik hallerinin, ritim-müzik ve dans 

yardımıyla insanları hipnotize ederek etkilemiĢ ve onları yönlendirerek bu ruhsal durumların 

atlatılmasını sağlamıĢlar, dolayısıyla bu özellikleri sayesinde toplumun güç sembolü olduklarından 

bahsetmiĢtir.  

Müziğin bu olumlu etkileri insanoğlunun dikkatini çekmiĢ ve her zaman bir merak konusu 

olmasının yanı sıra tedavi amaçlı da kullanılmıĢtır. Ġslam Medeniyeti tarihinde özelikle tasavvuf 

ekolleri müziğin psikolojik etkisinin olduğunu savunmuĢlardır. Sufiler, akli ve asabi hastalıkların 

müzik ile tedavi edildiğinden bahsetmiĢlerdir. Yine büyük Türk-Ġslam alimleri ve hekimleri Farabi 

ve Ġbn-i Sina müzikle tedavinin bilhassa müziğin psiĢik hastalıkların tedavisinde nasıl 

kullanılacağına iliĢkin ilmî esaslarını kurmuĢlardır. Farabi, ―Ġlmi‘l-Mûsîkâ (Kitâbu‘l-Mûsîkâ‘l-

Kebîr)‖ adlı eserinde müziğin fizik ve astronomi ile olan iliĢkisini açıklamıĢtır (Çoban, 2005). 

Büyük Ġslam alimlerinden Farabi Türk musikisindeki her bir makamının ruha farklı Ģekilde etki 

ettiğini belirtmiĢ ve Ģu Ģekilde açıklamıĢtır; 

1. Rast makamı: Ġnsana sefa (neĢe-huzur) verir. 

2. Rehavi makamı: Ġnsana beka (sonsuzluk fikri) verir. 

3. Kuçek makamı: Ġnsana hüzün ve elem verir. 

4. Büzürk makamı: Ġnsana havf (korku) verir. 

5. Isfahan makamı: Ġnsana hareket kabiliyeti, güven hissi verir. 

6. Neva makamı: Ġnsana lezzet ve ferahlık verir. 

7. UĢĢak makamı: Ġnsana gülme hissi verir. 

8. Zirgüle makamı: Ġnsana uyku verir. 

9. Saba makamı: Ġnsana cesaret, kuvvet verir. 

10. Buselik makamı: Ġnsana kuvvet verir. 

11. Hüseyni makamı: Ġnsana sükûnet, rahatlık verir. 

12. Hicaz makamı: Ġnsana tevazu (alçakgönüllülük) verir (Ak, 1994). 

Anadolu da müzikle tedavi konusunda yapılan çalıĢmaların ilk merkezleri Ģifahaneler olmuĢtur. 

Selçuklular zamanında, Türk büyüğü Nurettin Zengi tarafından ġam da yaptırılan Nurettin 

hastanesinde, müzikle ruh hastalığının tedavisi uygulanmıĢtır. Bu hastanede çalıĢmalar yapan Ġbn-i 

Sina Kitabu‘Ģ –ġifa adlı eserinde müziğin tıptaki önemini Ģöyle açıklamıĢtır: “… Tedavinin en iyi 

yollarından, en etkililerinden biri, hastanın akli ve ruhi güçlerini artırmak, ona hastalıkla daha iyi 

mücadele için cesaret vermek, hastanın çevresini daha sevimli ve hoşa gider hale getirmek, ona en 

iyi musikiyi dinletmek ve sevdiği insanlarla bir araya getirmektir…” Selçuklu ve Osmanlılarda 

bilinen en önemli darüĢĢifalar Ģunlardır:  

 Kayseri Gevher Nesibe Tıp Medresesi. 
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  Divriği Ulu Camii ve DarüĢĢifası. 

 Amasya DarüĢĢifası. 

 Fatih DarüĢĢifası. 

 Edirne Sultan II. Bayezid DarüĢĢifası. 

 Süleymaniye Tıp Medresesi ve ġifahanesi. 

 Enderun Hastanesi (Ak, 1994). 

Ülkemizde geçmiĢi bu denli eski olan müzik terapi uzunca bir süre unutulmuĢ ve nihayet son 

yıllarda halen hak ettiği değerde olmasa da bilimsel ve akademik olarak tekrar ele alınmaya 

baĢlamıĢtır.   

Terapi ve müziğin tanımlanması zor olmakla birlikte teĢkil ettiği sorunlar benzer niteliktedir. Müzik 

gibi terapinin de öğeleri fazla sayıdadır ve birbiriyle örtüĢür ayrıca, içindeki deneyimler farklılık 

gösterir ve çok katmanlıdır (Akt: Deliduman, Kes, Albasan, 2016). 

Terapide müziğin kullanılmasında, müdahaleleri benzersiz kılan Ģey, süreçte hem müziğin hem 

terapistin daima ortak kararlar vererek hareket etmesidir. Müzik, terapi olarak kullanıldığında, 

müzik müdahalede baĢroldeyken, terapist yardımcı roldedir; öte yandan müzik, terapinin içinde 

kullanıldığında ise, bu sefer baĢrolde terapist, yardımcı rolde ise müzik vardır (Akt: Deliduman, 

Kes, Albasan, 2016). 

Dünya Müzik Terapisi Federasyonu (World Federation of Music Therapy / WFMT)‘nun tanımına 

göre müzik terapisi, bir müzik terapistinin, bir danıĢan veya grupla, onların fiziksel, duygusal, 

zihinsel, sosyal ve kognitif ihtiyaçlarına karĢılık verebilmek adına, iletiĢim, diyalog, öğrenim, 

mobilizasyon, ifade, organizasyon ve bunlarla iliĢkili diğer terapötik amaçları gerçekleĢtirebilmek 

ve kolaylaĢtırmak amacıyla, planlı bir süreçte müzik ve/veya müzikal unsurları (ses, ritim, melodi 

ve armoni) kullanmasıdır (Aydın, 2013). 

Aydın (2013), müzik terapide kullanılan yaklaĢımları 3 ana baĢlık altında sıralamıĢtır; 

• Eğitimde kullanılan müzik terapi yaklaĢımları. 

• Psikoterapötik yaklaĢımlar. 

• Medikal YaklaĢımlar 

Müzik Merkezli Psikoterapi 

Sözün yetersiz olduğu, hatta bazen kafa karıĢtırıcı olduğu durumlarda çok sık kullanılmayan bazı 

iletiĢim araçları, kiĢinin acı ve endiĢelerini ortaya koyabilir. Bu sık kullanılmayan iletiĢim araçları 

kimi zaman sanatın icra edildiği veya dıĢa vurulduğu yöntemler olarak karĢımıza çıkabilmektedir.  

Sanat aracılığıyla, bilinç dıĢındaki temel düĢünce ve duygular toplanarak, kelimeler yerine 

görüntüler ve sesler olarak kendini gösterir. BastırılmıĢ duygu ve düĢünceler görsel imajlarla 

sembolleĢerek bir enstrüman ya da ses bularak kendini ifade edebilmektedir (Aydın, 2013). 

Psikolojik terapilerde, son zamanlarda klasik psikoterapilerin dıĢında baĢka alanlara ilgi ve ihtiyaç 

doğmaya baĢlamıĢtır. Hem psikoterapistler, hem de desteğe ihtiyaç duyan insanlar daha farklı 

arayıĢlar içine girmiĢlerdir. Diğer sanat alanları gibi, müzik de bu sürece dahil edilebilen ve oldukça 

katkı sağlayan bir araç niteliğini kazanmıĢtır. Bu bağlamda müzik tek baĢına bile terapötik bir 

etkiye sahip olabilmektedir. 

Müziğin iletiĢimin sözsüz biçimi olması sayesinde, müzik temelli psikoterapideki amaç, kiĢilerin 

hayatlarının her alanında farklı ve etkili bir bakıĢ açısı geliĢtirerek, ruh hallerini iyileĢtirmek kimi 
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zaman da davranıĢ veya beceri geliĢtirmesine yardımcı olmaktır. Bu süreçte müziğin tüm unsurları 

(ritim, melodi, nüans, ton, hız, armoni) kullanılabilmektedir.   

Sonuç  

Sanat terapisinin pozitif etkilerinin araĢtırıldığı farklı disiplinlerde yapılmıĢ ve yapılmakta olan 

binlerce araĢtırmanın nedenini anlamak güç değildir. Sanat, bilimin özellikle tıp ve eğitim alanına 

sunduğu katkılarla bilim insanlarının her daim dikkatini çekmiĢ ve çekmeye devam edecektir. 

Günümüz Ģartları değiĢtikçe farklı yaklaĢımlara veya yöntemlere duyulan ihtiyaç da aynı oranda 

değiĢmiĢ ve çeĢitlilik bir zorunluluk haline gelmiĢtir.  

Batı dünyası 20 yy. ortalarında sanat terapisini önemsemeye baĢlamıĢ, alternatif tedavi yöntemi 

olarak değil, tıbba uygun ve kuralları olan terapi veya tedavi yöntemi olarak birçok alanda 

kullanmaya baĢlamıĢtır. Bugün batının pek çok ülkesinin hastanelerinde, okullarında, madde 

bağımlılığı tedavi merkezlerinde müzik terapi yapılmakta, üniversitelerinde müzik terapistleri 

yetiĢtirilmektedir.  

Ülkemizde ise sanat terapisi, geçmiĢi nerdeyse 9. yüzyıla dayanan köklü bir geçmiĢe sahiptir. Sanat 

terapisinin eğitim alanındaki iĢlevi son yıllarda artarak devam etmektedir denebilir. Özellikle özel 

gereksinimli çocukların eğitim hayatlarına getirdiği köklü pozitif geliĢmeler akademik alanında 

ilgisini çekmiĢ ve yapılan çalıĢmalar ivme kazanmıĢtır.  

 Fakat sanat terapisinin tıp ayağındaki uygulamalar ülkemizde oldukça kısıtlıdır. Bu denli köklü bir 

geçmiĢe sahip yöntemin günümüzde halen alternatif tıp hizmetleri olarak görülmesi ve yine oldukça 

kısıtlı olmak kaydıyla birkaç merkezde sürdürülebilmesi oldukça manidardır. Sanat terapisinin 

dünyanın birçok ülkesinde psikiyatri kliniklerinde, kanıta dayalı, etkili bir terapi yöntemi olarak 

kullanılmasına karĢın, ülkemiz klinik uygulama ortamlarında yok denecek kadar az kullanılması 

geçmiĢi ile tezatlık yaratmaktadır.  

Öneriler  

 Ülkemizde de tıpkı batılı ülkelerde olduğu gibi sanat terapisinin etkili ve verimli 

kullanılması için sanat terapistlerinin yetiĢtirildiği üniversite bölümleri açılmalı ve sanat terapisinin 

eğitim ayağı sağlamlaĢtırılmalıdır.  

 Ülkemizde sanat terapisi ile ilgili birçok çevrede bilgi eksikliği mevcuttur. Bu bilgi 

eksikliğinin giderilebilmesi ancak bu alanın uzmanlarınca verilecek eğitimlerle mümkündür. Onun 

için zengin içerikli seminerler ve eğitimler düzenlenebilir. 

 Akademik platformlarda yapılan sanat terapisi çalıĢmalarının sayısı çoğaltılarak toplumun 

her kesiminin farkındalığı arttırılabilir.  
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ÖZEL GEREKSĠNĠMLĠ BĠREYLERĠN EĞĠTĠMĠNDE RESĠM VE MÜZĠK BAĞLAMINDA 

SANAT EĞĠTĠMĠNĠN YERĠ VE ÖNEMĠ 

 
1
Münire Meral YAĞCI TURAN 

2
Songül PEKTAġ 

 

Öz 

Sanat eğitimi güzel sanatların tüm alanlarını içine alan, bireylere farklı bakıĢ açıları sunarak 

etkileĢimlerini, iletiĢimlerini ve en önemlisi yaratıcılıklarını arttıran eğitim yaklaĢımıdır. Aynı 

zamanda, insanların duygularını, düĢüncelerini anlatabilmek ve yeteneklerini en üst seviyeye 

çıkartmak amacıyla yapılan eğitimlerin bütünüdür. Sanat eğitimi özel bir beceri donanımı 

gerektirmeksizin her yaĢ ve düzeydeki bireyler için gereklidir. Buna göre resim ve müzik 

bağlamında özel gereksinimli bireyler için yapılan disiplinlerarası sanat eğitimi; bu bireylere 

kavram öğretimi, psikomotor becerilerinin öğretimi, öz bakım becerilerinin öğretimi veya akademik 

becerilerin öğretimi gibi kritik birçok geliĢim alnında önemli bir araç olarak kullanılabilmektedir. 

Yapılacak çok yönlü bir sanat eğitimi, aynı zamanda özel gereksinimli bireylerin en önemli 

sorunlarından olan topluma uyum ve kendilerini o toplumun ferdi olarak görmelerinde de katkı 

sağlayacağı için oldukça değerlidir.  AraĢtırmanın amacı, müzik ve resim bağlamında özel 

gereksinimli bireylere verilen sanat eğitiminin bu bireylere sağladığı katkıların neler olduğunu 

incelemek ve bu doğrultuda sanat eğitiminin, özel gereksinimli bireylerin birçok geliĢim alanı için 

ne denli kalıcı pozitif etkilerinin yapılmıĢ çalıĢma örnekleri ile sunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Özel Gereksinimli Bireyler, Resim Eğitimi, Müzik Eğitimi, Sanat Eğitimi  

GiriĢ 

Genel olarak özel gereksinim hem geliĢimsel yetersizliği hem de üstün zekalı olan çocukları ifade 

etmek için kullanılan bir terimdir. Diğer bir tanımla özel gereksinimli bireyler, zihinsel özellik, 

duyusal beceri, iletiĢim becerisi, duygu-davranıĢ geliĢimi ve fiziksel özellik bakımından diğer 

bireylerden farklı olanlar olarak tanımlanmaktadır (Kirk, Gallaher, Coleman, 2017). Down 

sendromu, serebral palsi, otizm spektrum bozukluğu, iĢitme-görme-fiziksel yetersizliği, özgül 

öğrenme güçlüğü, zihinsel yetersizlik, duyusal bozukluk özel gereksinimli bireyler kategorisinde 

yer almaktadır (Kirk, Gallagher, Coleman, 2017). GeliĢim alanlarındaki yetersizliklerden veya 

sınırlılıktan dolayı olumsuz yönde etkilenen bu çocuklar için özel eğitim hizmetlerine gereksinim 

duyulmaktadır. Bunun için özel gereksinimli bireyler yaĢ farkı veya engel düzeyine bakılmaksızın 

sınırlı veya yetersiz olduğu geliĢim alanları ile ilgili yoğun bir özel eğitim programına 

baĢlamaktadırlar. 

Cavkaytar (2013), özel gereksinimi olan bireyin tanımının, ―Kimlerin özel eğitime gereksinimi 

vardır?‖ sorusuna verilecek yanıtta bulunmakta olduğundan söz etmiĢtir. Eripek (2005), farklı 

eğitim gereksinimleri bireysel olarak planlanmıĢ eğitim programlarını gerekli kılan çocukların özel 

eğitime gereksinimi olan çocuklar olduğunu belirtmektedir. (Akt: Cavkaytar, 2013, s.5). Milli 

Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, özel eğitim gerektiren birey, çeĢitli 

nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarına göre beklenilen 

düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir. Bu genel tanım, farklı özelliklere sahip özel eğitime 

gereksinimi olan çocukların tümünü kapsarken bu bireylerin özür tür ve dereceleri ile özellikleri 

birtakım farklılıklar gösterdiğinden genellemelere gitmek mümkün değildir. 

                                                           
1
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Eripek‘e (2005) göre, özel gereksinimi olan çocukların farklılıkları zihinsel, duygusal, bedensel, 

duygusal ve sosyal ya da iletiĢim özelliklerinde ya da bunların herhangi bir bileĢeninde olabilir‖. 

Bunun yanı sıra onların bu farklılıkları yaĢ, cinsiyet, kültür ve yaĢam koĢuları açısından da farklılık 

gösterebilir. Onların bu özellikleri, bir destek sağlanmadığında normal geliĢen bireyler için sunulan 

eğitim ortamlarından yararlanmalarını güçleĢtirmektedir (Akt. Cavkatyar, 2013, s.5). Özel 

gereksinimli bireylerin de toplumun bir üyesi olarak sağlıklı bireyler gibi eğitim alma hakkına sahip 

oldukları, imkan tanındığında kendilerine ve topluma faydalı olabilecekleri gerçeği göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu bireylerin hayata kazandırılması, kendilerini geliĢtirmeleri ve 

gerçekleĢtirmeleri için gereksinimleri doğrultusunda uygun ortamlarda eğitim almaları toplum 

açısından insana verilen değerin bir ibaresidir.  

Bireyin çok yönlü geliĢimini sağlayan ve yaĢam boyu devam eden bir süreç olan eğitim, kiĢinin 

yetenek ve davranıĢlarının değiĢmesini ve ilerlemesini sağlayarak içinde bulunduğu toplumda yer 

edinmesine olanak tanır. Özel eğitim ―normal eğitim-öğretim düzeni içindeki basamaklardan 

herhangi birinde eğitilmesi uygun görülmeyen engelli çocuk ya da gençlerin özel ihtiyaçları göz 

önüne alınarak yapılan eğitimi ifade eder‖ (Çağlar, 2009, s.70). 

Sanat eğitimi ise güzel sanatların tüm alanlarını içine alan, bireylere farklı bakıĢ açıları sunarak 

etkileĢimlerini, iletiĢimlerini ve en önemlisi yaratıcılıklarını arttıran eğitim yaklaĢımıdır. San 

(1984), sanat eğitimini; ―sanat eğitiminde amaç; kendine güvenen, bağımsız, özgür, kendini 

gerçekleĢtirebilen, yetenek ve yetilerini doğru kullanabilen, kendi ile birlikte çevresini de 

gerçekleĢtirebilen, dıĢ dünyaya ve yaĢadıklarına saygılı, üretken, coĢkulu, dengeli, akıllı, duyarlı, 

duygusal ve zihinsel etkinliklerini yapan yaratıcı insanlar kazanmaktır‖ sözleri ile ifade etmiĢtir. 

Çok yönlü geliĢimin en önemli bileĢeni olan sanat eğitiminin baĢarısı, alana özgü ilkelere bağlı 

kalınmasıyla doğru orantılıdır. Bu ilkeler Ģunlardır; 

 Her çocukta yaratıcılığa temel olan yetiler vardır ve sanat eğitimi herkes için gereklidir. 

 Sanat eğitiminde bireysel farklılıklar önemsenmelidir. 

 Sanat dersleri kendi ilke ve amaçlarına uygun olmalıdır. 

 Sanat eğitimi derslerinde gerekli ilgi ortamı sağlanmalıdır. 

 Sanat eğitiminde çevre olanakları ve fırsat eğitimine yer verilmelidir (Akt: Ünver, 2016). 

Sanat eğitimi, genel eğitim sistemi içerisinde gerek okul içinde gerekse okul dıĢında yapılan tüm 

yaratıcı faaliyetleri kapsayan geniĢ bir tanımdır. Salderay‘a göre (2001), sanat eğitiminin amacı 

sanata ulaĢmak değil; bireye ulaĢmaktır. Sanat eğitimi yalnızca; yetenekli, sanat eğitimini arzulayan 

ya da sanatsal faaliyette bulunmak isteyen bireyler için değil; toplumdaki bütün bireyler için gerekli 

olan bir olgudur (Salderay, 2003). Bu eğitim yoluyla özgür, barıĢçı, insancıl, toplumla bütünleĢmiĢ, 

kendini yenileyebilen, yurt ve insan sevgisini kendi tarihinden alan, çağdaĢlaĢma sürecindeki bir 

toplum düzeyine uyum sağlayan insanlar yetiĢtirilebilecektir (Ataman, 1997, s.172). 

Zihinsel engelli çocukların sanat eğitimine olan gereksinimleri, normal çocuklarınkinden çok farklı 

değildir. Rawley Silver (1979), sağır ve zor duyan, öğrenme güçlüğü olan ve hareket engelli 

çocuklarla çalıĢmıĢ ve bunlar arasında benzerlikler bulmuĢtur. Ve tüm çocuklara aynı Ģekilde 

yaklaĢarak, değiĢik önemli noktalarıyla ve bununla birlikte Ģahsi ihtiyaçlarıyla karĢılaĢmıĢtır. 

Örneğin ne söylendiğini zor anlayan bir çocuğa öğretirken, konuĢmaktansa gösteri yöntemine 

ağırlık vermek gerekmektedir (Akt: Erim, Caferoğlu, 2012, s.327). Sanat eğitiminde yapılan 

etkinlikler, demonstrasyon ve örnek olma yöntemiyle bu çocuklara daha fazla yardımcı olmaktadır.  

Bu durumda ürün odaklı bir eğitim anlayıĢı yerine, süreç ve bu süreçte geliĢim gösteren davranıĢ 

merkezli bir anlayıĢla hareket etmek daha doğru olur. Bireyin ortaya çıkardığı ürünün yanı sıra o 

çalıĢmayı yaparken sergilediği davranıĢ ve beceriler de göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Sanat eğitimi ile ilgili yapılan/yapılacak çalıĢmalar, doğru bir sistem içerisinde ve bireye yönelik 

planlandığında, bireylerin ihtiyaç duydukları geliĢim alanlarında, bilgi ve beceri kazanımında 

oldukça etkili ve kalıcı sonuçlar sağlayabilmektedir. Bu doğrultuda; özel gereksinimli bireyler için 

de sanat eğitiminin etkili bir araç olarak kullanılması fikri geçmiĢten günümüze bilimin ve eğitimin 

her alanının dikkatini çekmiĢ ve yapılan çalıĢmaların sayısı gün geçtikçe pozitif yönde ivme 

kazanmıĢtır.  

Özel Gereksinimli Bireylerde Görsel Sanatlar Eğitimi  

Görsel Sanatlar eğitimi, normal geliĢim düzeyinde olan ve özel gereksinimli bireylerde, iç 

dünyalarını dıĢa vurmalarına, bireysel ve grup çalıĢmalarıyla topluma kazandırılmalarına ve motor 

beceri durumlarının daha sağlıklı geliĢmesine yardımcı olacak bir süreçtir. Özellikle günlük 

hayattaki sosyal becerilerde ve normal bireylerle iletiĢim konusunda zorluklarla karĢılaĢan özel 

gereksinimli bireylerin iç dünyalarını ifade etmede önemli bir araç olarak kullanabilmektedirler. 

Çocuğun anlama, yetenek ve yaratma gücünün bir ifadesi olarak ortaya çıkan sanat dersi etkinliği 

aynı zamanda zihinsel geliĢimin bir göstergesi olarak da karĢımıza çıkmaktadır. Bu nedenledir ki, 

birçok zeka ve geliĢim testinde, resim belirli bir olgunluğun simgesi olarak değerlendirilerek ölçme 

aracı olarak kabul edilmiĢtir. Çünkü zeka ve motor geliĢime koĢul olarak resimde de belirgin bir 

ilerleme söz konusudur. Bu geliĢim, çocuğun algı, dikkat, ince ve kaba kas geliĢimi, göz-el 

koordinasyonu gibi birtakım zihinsel-motor iĢlevlerinin geliĢimi anlamına gelir (Yavuzer, 2005). 

Keirstead ve Graham‘a (2004) göre, özel gereksinimli bireylere yönelik görsel sanatlar eğitimi, özel 

eğitim gerektiren öğrencilerin öğrenme amaçlarına ulaĢmada görsel sanatlara iliĢkin uygulama 

çalıĢmalarının kullanıldığı sistemli bir eğitim sürecidir (Akt: Salderay, 2008). 

Yapılan araĢtırmalarda (Salderay, 2010); zihinsel anlamda özel gereksinimli bir bireye çizim 

yaptırılarak kazandırılabilecek bilgi ve beceriler, bireyin öğretim öncesi ve öğretim sonrası 

performans düzeyi gözlemlenerek değerlendirilmiĢ ve bireyin, konu ile ilgili kavramları ve çizgisel 

yapıyı içeren gerekli bilgi ve becerileri edindiği gözlemlenmiĢtir. Bununla birlikte; göstermeye 

dayalı bilgi ve becerileri edindiği, sözel ifadeye dayalı bilgi ve becerileri ise edinemediği 

görülmüĢtür. 

 ―ABD Indianapolis Özel Görsel Sanatlar Merkezine (Indianapolis VSA) göre; özel gereksinimli 

bireylere yönelik görsel sanatlar eğitiminin, çalıĢma esnasında veya sonucunda öğrencinin bireysel 

yapısına bağlı olarak genel yaklaĢım içerisinde: kapsamlı akademik becerileri bilme ve yapabilme 

düzeyi, problem çözme becerileri, öğrenme sorumluluğu ve motivasyonu (güdümü), fikir üretme ve 

sonuçlarını yaĢamaya baĢlama, bağımsız düĢünme ve harekete geçme, kendi kiĢiliği ve iĢbirliğine 

yönelik beceriler, yönergelerin uygulanması, dikkat ve odaklanma, yapılan iĢi sahiplenmek ve gurur 

duymak, sanatsal bilgi ve beceri, Ģahsına yönelik davranıĢ ve düĢünce geliĢtirme, dikkat 

(yoğunlaĢma), iĢ alıĢkanlıkları, yaĢam becerileri gibi beceri ve davranıĢların kazandırılması için 

kullanıldığı vurgulanmaktadır (Keirstead ve Graham, 2004, Akt: Salderay, 2008, s.30-31). Yani 

sadece el becerilerini geliĢtirmeye yönelik bir anlayıĢ içinde değil, hayatın birçok alanında davranıĢ 

ve tutum geliĢtirmek için de görsel sanatlar eğitiminden yararlanıldığı görülmektedir. Zihinsel 

engelli çocuklar bu derste el iĢi, kil ve resim gibi çalıĢmalar yaparak; duygusal açıdan rahatlamakta, 

hoĢ vakit geçirmekte ve değiĢik beceriler kazanmaktadır (MEB: 2013, s.273). Sanat eğitimi 

derslerinde yapılan bu uygulamalarda, farklı malzemelerin kullanılması, örneğin bireyin eline kalem 

ve boyayı eline alması, dokunması, elini boyaya, boyayı da düz veya dokulu bir yüzeye sürmesi, 

kile Ģekil vermesi gibi etkinlikler bu bireylerin dokunma duyusunun da geliĢmesine katkı 

sağlayacaktır.  

Çağlar (1979: 420-430), görsel sanatlar eğitiminin zihinsel engeli olan özel gereksinimli bireylere 

kazandıracağı davranıĢları Ģöyle sıralamıĢtır: 
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 Kollarını, ellerini, parmaklarını dikkatli ve doğru Ģekilde kullanmasını öğrenerek küçük ve 

büyük (ince ve kaba) kasları geliĢir. 

 El-göz ve zihin güçlerini bir iĢ yapmada uygun biçimde kullanır.  

 Renkleri tanır, ayırt eder, ana renklerden değiĢik renkler elde eder. 

 EĢyalar arasında Ģekil, renk ve oran iliĢkileri kurar.  

 Çevre ile ilgili gözlemlerini, duygu ve düĢüncelerini resim, Ģekil, renk ve modelle anlatır.  

 Basit genellemeler ve bilgi geçiĢi yapma yetisini geliĢtirir. 

 Uygun kararlar alma ve uygulama yetisi kazanır.  

 Kendine güven kazanır.  

 Bir eser meydana getirmenin hazzını duyar. 

Zihin engelli bireylerin kaslarının, el bileklerinin ve parmaklarının tam olarak geliĢmemesi yazı 

tekniğini öğrenmelerini zorlaĢtırmaktadır. Yapılan resim çalıĢmalarındaki egzersizler bu bireylerin 

eline güç ve esneklik kazandırabilmekte ve yazı çalıĢmasına hazırlama sistemi içerisinde ilk zinciri 

oluĢturmaktadır (Salderay, 2001: s. 110) 

Dili yeteri düzeyde kullanamayan özel gereksinimli bireylerde ise, doğal olarak iletiĢim kurma 

problemleriyle karĢılaĢmaktadırlar. Bu konuda sanat eğitimi derslerinin bireyin dil ve konuĢma 

becerilerine katkı sağlayabileceği düĢünülmektedir. Öğrencinin öğretmeniyle kurmuĢ olduğu 

iletiĢim, tekrarlar ve yeni kavramlar ile değerlendirildiğinde, iletiĢim kanalları da açık durumda 

tutulacaktır. Sosyal yaĢama adapte süreci hızlanacaktır (Ġkiz, 2007). 

Özel Eğitimde sanat eğitimi uygun Ģekilde hazırlandığında çocukların yaratıcılıklarını geliĢtiren 

büyük bir potansiyel olmaktadır. Duygularını dille ve programdaki diğer etkinliklerle ifade 

edemeyen çocuklar, sanat etkinlikleri ile kendilerini ifade etme imkanı oluĢturarak doyuma 

ulaĢmaktadır (Eliason ve Jenkins, 1994:289 Akt: Çelik, 2009:43-44.). 

Görsel sanatlar eğitimi özel gereksinimli bireylerin, kendilerini ifade etme becerilerinde yetersizlik 

gösterdiği noktada bireylerin zihinsel ve bedensel kapasitelerine paralel olarak anlama, yetenek ve 

yaratıcı gücünün farkında olmaları açısından önemlidir. 

Özel Gereksinimli Bireyler Ve Müzik Eğitimi 

Müzik insanın geliĢimine katkı sağlaması yönüyle ele alındığında eğitimin bir aracı olarak 

görülmekte, kısacası doğrudan müziksel olmayan bir amacı gerçekleĢtirmektedir (GöğüĢ, 2008). 

Ruth Zinar‘a göre (1987) özel gereksinimli bireyler için müzik, müzik için öğretilmez; müziğin 

ötesinde, istenilen amaçlara ulaĢmak, duygusal sağlığa yardımcı olmak ve diğer öğrenim alanlarını 

desteklemesi için kullanılır. Özel gereksinimli bireylerin baĢladığı zorlu eğitim sürecinde müzik, 

öğretim sürecinin sancılı dönemlerini daha kolay ve eğlenceli geçebilmelerine imkan sağlayan etkili 

bir araç olarak kullanılabilmektedir. 

Perry (1995), özel gereksinimli çocukların ifade becerisini geliĢtirebilmesinde müziği en önemli ve 

etkili araç olarak tanımlamıĢtır. Bu noktada müziğin kullanım amacı müzikal yetenek veya 

yeterlilik değildir, buradaki asıl amaç müzik aracılığıyla özel gereksinimli bireyin yetersiz olduğu 

geliĢim alanını destekleyerek en iyi düzeye getirmektir.  

Güven'e göre (2011) Özel gereksinimli çocuklar, akranları gibi farklı seviyelerde müzikal 

yetenekleri ile dünyaya gelirler. Önemli olan bu yetenekleri bireyin gereksinim duyduğu eğitim 

silsilesinde yardımcı bir araç olarak kullanabilmektir.  Özel gereksinimli bireyler, müzikle 

uğraĢırken çoğu zaman baĢka bir öğrenme performansına ihtiyaç duymamaktadırlar.  Bu durumda 

öğrenme motivasyonu üst düzeye çıkarken öğrenme esnasındaki sıkıntılar en aza inmektedir. Birey 
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Ģarkı söylerken veya bir müziğe el çırparak eĢlik ederken buna bağlı olarak, göz kontağında artma, 

söylenenleri takip etmede kolaylaĢma, bellekte kuvvetlenme, dikkat süresinde artma, sözel taklit 

yeteneğinde geliĢme, ince motor becerilerinde ve duyulan sesleri ayırt etme yeteneğinde ilerleme 

görülebilir (Güven, 2011). 

Çelik (2014), özel gereksinimli bireylerde müziğin önemini Ģöyle anlatmıĢtır; Müzik baĢarı getiren 

bir etkinlik olmasından dolayı özel gereksinimli çocukların eğitiminde önemli bir araçtır. Ne var ki 

müziğin getireceği baĢarı eğitimciler için çok önemlidir ve göz ardı edilemeyecek kadar değerlidir. 

Zira bu bireyler için baĢarının kendisi motivasyonu artırır ve çocukların kendilerine güvenmelerini 

sağlar, bu da bu çocukların diğer alanlarda baĢarılı olma isteklerini pekiĢtirir.   

Kınalı ‘ya göre (2003) müzik, Özel gereksinimli bireylerde baĢarılı sonuçlar ortaya çıkaran bir araç 

olarak kullanılabilmektedir. Özel gereksinimli bireylerde müzik aracılığı ile öğretilebilecekler 

alanlar oldukça geniĢ ve çeĢitlidir. Bu çocuklar eğitim aldıklarının farkına varmaksızın müzik 

aracılığı ile birçok Ģey öğrenebilir ve dahası birçok kavram ve beceri kazanabilirler. 

Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP 2008), Özel eğitimde 

kullanılan müzik etkinliklerinin özel gereksinimli bireyler için ne denli önemli olduğunu aĢağıdaki 

maddelerle sıralamıĢtır; 

 Motivasyonu artırır.  

 Eğlence, yaratıcı ifade ve duygusal tepkilerde deneyim kazanırlar.  

 Duygularını, düĢüncelerini ve yaĢadıkları olayları rahatça ifade ederler. 

 Öz saygılarının geliĢimine yardımcı olur.  

 SakinleĢtirerek onlara uygun dinlenme ortamı sağlar  

 Benlik değerlerinin artmasına yardımcı olur.  

 Dinleme becerileri, iĢitsel algıları ve dikkat sürelerini arttırır.  

 Dil geliĢimi, motor geliĢim, biliĢsel geliĢim, özbakım ve sosyal geliĢim alanlarını destekler 

 Etkili ve kalıcı öğrenme sağlar. 

Ülkemiz alan yazını tarandığında müziğin özel gereksinimli bireylere kavram ve beceri 

öğretiminde, öz bakım becerilerinin öğretiminde ve en önemlisi özel gereksinimli bireylerin yetersiz 

veya eksik olduğu birçok geliĢim alanını desteklediğini kanıtlayan nitelikli bilimsel çalıĢmalara 

rastlamaktayız.  

 Öner, (2006), müziğin öğrenme güçlüğü çeken çocukların duyarlılıklarına etkisini incelediği 

çalıĢmasını otuz öğrenme güçlüğü olan çocuk ile yapmıĢ ve çalıĢmanın sonucunda öğrenme 

güçlüğü çeken çocukların yaklaĢık üçte ikisinin dinletilen Ģarkılara eĢlik ederek müziğe duyarlılık 

gösterdiği bulgusuna ulaĢmıĢtır.  

KırĢehirli (2011), zihin engelli çocuklara özbakım becerilerinin Ģarkı yoluyla öğretilmesi adlı 

çalıĢmasını, zihin engeli tanısı almıĢ 3 çocukla yürütmüĢ ve çalıĢmanın sonucunda zihin engelli 

çocuklara öz bakım becerilerinin öğretilmesinde Ģarkı yoluyla yapılan öğretimin etkili olduğu, 

deneklerin arka planda Ģarkı olmadan ellerini bağımsız olarak yıkayabildikleri sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Ceylan (2012), okul öncesi dönemi iĢitme engellilerde müzik eğitimi ile çocukların geliĢim 

özellikleri üzerine terapötik bir çalıĢma adlı araĢtırmasını, 5-6 yaĢ grubu yirmi iĢitme engelli  

çocuğu deney ve  kontrol grubu Ģeklinde ikiye ayırarak yapmıĢ ve çalıĢmanın sonucunda, okul 

öncesi dönem iĢitme engellilerde müzik eğitimi ile çocukların geliĢim özellikleri üzerine terapötik 

çalıĢma yapmak amacıyla geliĢtirilen müzik eğitimi programının çocuklarda müziksel becerileri, 
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özbakım becerilerini, bedensel geliĢimi, zihinsel, sosyal ve dil geliĢimlerini destekleyebileceği 

yönünde bulgulara ulaĢmıĢtır. 

Eren (2012), Orff yaklaĢımına göre hazırlanan müzik etkinlikleri içinde ipucunun giderek 

azaltılması yöntemi ile yapılan gömülü öğretimin, otistik çocuklara kavram öğretmedeki etkililiğini 

araĢtırdığı çalıĢmasını, 3-5,5 yaĢ aralığında otizm spektrum bozuklu tanılı üç çocukla yapmıĢ ve 

çalıĢmanın sonucunda Orff yaklaĢımına göre hazırlanan müzik etkinlikleri içinde ipucunun giderek 

azaltılması yöntemi ile yapılan gömülü öğretimin, otistik çocuklara kavram öğretmede etkili olduğu 

bulgusuna ulaĢmıĢtır.    

Baydağ (2013), görme engelli bireylerin sosyalleĢme sürecinde verilen müzik eğitiminin, müzikal 

motivasyon, müziksel ilgi ve müzik yaĢantılarına etkisini incelediği çalıĢmasını, 9-10 yaĢ aralığında 

görme engelli 20 öğrenciyi deney ve kontrol grubu Ģeklinde ayırarak yapmıĢ ve çalıĢmanın 

sonucunda çocukların sosyalleĢme, motivasyon, müziksel ilgilerinde deney grubu lehine önemli 

değiĢiklikler bulgusuna ulaĢılmıĢ ve aynı zamanda bu değiĢiklikler dıĢında, verilen müzik eğitimi 

programının çocuklarda zihinsel, sosyal, psiko-motor ve dil geliĢimlerini destekleyebileceği 

yönünde bulgular saptanmıĢtır.  

Sonuç  

Sonuç olarak, özel gereksinimli bireyler üzerinde bu denli iyileĢtirici etkisinin olduğu yapılmıĢ 

birçok nitelikli bilimsel ve akademik çalıĢma ile kanıtlanmıĢ olan resim ve müzik eğitiminin, bu 

bireylerin eğitim hayatlarında aktif olarak kullanılması gerektiği su götürmez bir gerçektir. Antik 

çağdan bu yana düĢünürler, doktorlar, psikiyatrlar, psikologlar ve eğitimciler, bireyin zihinsel ve 

fiziksel geliĢiminde müziğin önemli bir yeri olduğunu, eğitim ve tedavi açısından da büyük bir 

değer taĢıdığını savunmuĢlardır (Yavuzer, 1999). Her çocuk belli düzeylerde sanata karĢı bir ilgiyle 

dünyaya gelir. Özel gereksinimli bireylerle yapılacak olan müzik ve resim eğitimi onların geliĢim 

alanlarına katkı sunmakla kalmayıp toplumsal kabulü ve çokça hissettikleri duyguların baĢında 

gelen özgüven eksikliğini de yenmelerini sağlayacaktır. Özel gereksinimli bireylerle yapılacak 

resim dersinde kullanılan araç gereçler bu çocukların ince motor kas geliĢimlerini, el-göz 

koordinasyonlarında artıĢı ve buna bağlı olarak diğer akademik becerilere de pozitif yönde kalıcılı 

etkiler sağlayacaktır.  

Öneriler 

 Üniversitelerin özel eğitim, resim eğitimi ve müzik eğitimi bölümleri iĢ birliği ile ders planları ve 

etkinlikler planlanabilir.  

 Üniversitelerde Türkiye‘de tek bir üniversitede olan ―Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi 

Bölümü” gibi daha spesifik bir anlayıĢla özel gereksinimli bireyler için resim eğitimi veya müzik 

eğitimi bölümleri açılarak bu alanda çok daha profesyonel ve kalıcı adımlar atılabilir.  

 Özel gereksinimli bireylerin hayatlarındaki en önemli kilit taĢı ebeveynlerdir. Bu yüzden 

özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerine yönelik sanatsal farkındalıklarını arttıracak seminerlerin 

düzenlenmesi önerilebilir.  
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YÜKSELEN VE BÜYÜMENĠN ÖNCÜSÜ EKONOMĠLERĠN (KARTALLAR) 

MAKRO-EKONOMĠK PERFORMANS ANALĠZĠ  

MACRO-ECONOMIC PERFORMANCE ANALYSIS OF EMERGING AND GROWTH-

LEADING ECONOMIES (EAGLES) 
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Özet 

Ġspanya ve Avrupa'daki en büyük bankalardan biri olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 

'nın raporuna göre, önümüzdeki 10 yıl içinde küresel büyümeye en çok katkıda bulunan 10 ülkenin 

ekonomisi büyüyecektir. Kartallar (EAGLEs) ülkeleri olarak isimlendirilen grup 10 ülkeden 

oluĢmaktadır. Brezilya, Çin, Mısır, Hindistan, Endonezya, Kore, Meksika, Rusya, Tayvan ve 

Türkiye Kartallar olarak isimlendirilen bu grubunun üyeleridir. Bu çalıĢmanın amacı, gayri safi 

yurtiçi hâsıla, enflasyon, cari iĢlemler dengesi, genel devlet brüt borcu, genel devlet geliri, genel 

devlet toplam harcamaları, toplam yatırım, iĢsizlik oranı, ihracat hacmi ile EAGLEs ülkelerinin 

makro-ekonomik performans sıralamasının 2007-2017 yılları arasında belirlemektir. Sıralama 

yöntemi olarak çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS yöntemi kullanılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Kartallar, Makro - Ekonomi, Performans, Çok Kriterli Karar Verme, TOPSIS 

Abstract 

According to the report of Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), one of the largest banks in 

Spain and in Europe, the economies of 10 countries, which are the most important contributors to 

global growth, will increase in the next 10 years. The EAGLEs countries consists of 10 countries. 

Brazil, China, Egypt, India, Indonesia, Korea, Mexico, Russia, Taiwan and Turkey are the members 

of the EAGLEs group. The aim of this study is to determine economic performance rank of 

EAGLEs countries with the help of gross domestic product, inflation, current account balance, 

general government gross debt, general government income, general government total expenditures, 

total investment, unemployment rate, export volume, volume of imports etc. between 2007-2017 by 

using TOPSIS methods. TOPSIS method is one of the multi criteria decision making (MCDM) 

method that can be used for ranking alternatives. 

Key Words: EAGLEs, Macro-Economy, Performance, Multi Criteria Decision Makingi TOPSIS 

GiriĢ 

Makro-ekonomik göstergelere göre ülkelerinin ekonomik performanslarının karĢılaĢtırılması 

sıklıkla yapılan ekonomik analizlerdir. Çok krterli karar verme (ÇKKV) bu karĢılaĢtırma ve 

sıralama problemlerinde kullanılabilen tekniklerdir. Sıralama probleminde alternatifler sıralanacak 

ülkelerden kriterler ise kullanılan makro-ekonomik değiĢkenlerden oluĢmaktadır. Ülkeler ekonomi 

uzmanları tarafından makro-ekonomik göstergelerine göre çeĢitli gruplara ayrılmaktadır. G20, 

BRICS, MINT, N10, EAGLEs, Fragile 5 (Kırılgan BeĢli) bu gruplardan bazılarıdır. Bu çalıĢma 

kapsamında Kartallar (EAGLEs) olarak isimlendirilen gruptaki ülkeler analiz edilecek ve ekonomik 

performanslarına göre sıralanacaktır. 
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Dünyada ekonomik faaliyetler genel olarak geliĢmekte olan ülkelerde yoğunlaĢmaktadır. Kartallar 

(EAGLEs) olarak adlandırılan ve ekonomik faaliyetlerin yoğunlaĢtığı bu ülkeler Ģunlardır: Brezilya, 

Çin, Hindistan, Endonezya, Mısır, Meksika, Rusya, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye. Önümüzdeki 

yıllarda bu ülkelerin dünyadaki ekonomik büyümeye öncü olacakları beklenmektedir [1]. 

EAGLE'lar (Yükselen ve GeliĢen Lider Ekonomiler) il olarak Ġspanya ve Avrupa'daki en büyük 

bankalardan biri olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)‘nın raporunda bahsedilen bir 

kısaltmadır. Bu raporda geliĢmekte olan ülkeler olarak kabul edilen bir grup ülke belirlenmiĢ ve 

araĢtırılmıĢtır. Bu raporda Kartallar (EAGLEs) 2012 yılında 9 ülke olarak kabul edildi: Brezilya, 

Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye. Ardında yapılan 

akademik çalıĢmalarda Mısır bu gruba dâhil edilmiĢtir [1]. 

2008 ekonomik krizinden bu yana küresel ekonomi toparlanmaya baĢlamıĢ, ılımlı ama istikrarlı bir 

hızla büyümüĢtür. Bu ilerleyen yıllarda devam etmesi muhtemeldir: Economist Ġstihbarat Birimi'nin 

(EIU) 2018 yılına ait büyüme öngörüleri Ģekil 1‘de gösterilmektedir. Bu öngörülere göre, dünyanın 

GSYĠH'sının 2018 yılında %2,7 oranında büyüme göstereceği belirtilmektedir. 2017 yılında 

kaydedilen büyüme ise % 2,9 oranında olup 2018 öngörüsünden bir miktar fazladır. 2018 yılının 

baĢında yapılan tahminleme analizlerine göre Çin dünyadaki ekonomisinin büyümesine en büyük 

katkıyı yapmaktadır. 2018 yılı için büyüme öngörüsü %5,8‘dir. Hindistan‘da dünyanın en hızlı 

büyüyen ekonomilerinden biridir ve 2018 büyüme öngörü değeri %7,8‘dir. [2]. 

 

ġekil 1: 2018'de en hızlı büyüyen ve küçülen ekonomiler 

Kaynak: https://www.economist.com/graphic-detail/2018/01/05/the-fastest-growing-and-shrinking-

economies-in-2018 

Literatür Taraması 

Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri kullanılarak finansal ve ekonomik analizlerin 

yapıldığı çalıĢmaların sayısı gün geçtikçe artmakta, bu yöntemlerin kullanımları yaygınlaĢmaktadır. 

Finansal oranların sıklıkla kullanıldığı mikro düzeyli çalıĢmalarda Ģirketlerin finansal 

performanslarına göre sıralama yapılırken ekonomik göstergelerin kullanıldığı makro düzeyli 

çalıĢmalarda ülkelerin ekonomilerine göre sıralama yapılmaktadır. Yıldırım, Hepsen ve Önder Latin 

Amerika ve Karayip ülkelerinin ekonomik performanslarını Gri ĠliĢkisel Analizi yöntemi kullanarak 

incelemiĢlerdir. Meksika ve Dominik Cumhuriyeti'nin makro-ekonomik performansta ilk sırada yer 

alan iki ülke olarak bulunmuĢtur [3]. Eleren ve Karagül, Türkiye ekonomisinin performans analizini 
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1986-2006 yılları arasında TOPSIS yöntemiyle değerlendirmiĢlerdir [4]. Urfalıoğlu ve Genç 

tarafından yürütülen çalıĢmada Türkiye‘nin Avrupa Birliği sürecinde ekonomik durumun 

belirlenmesi için ve ÇKKV yöntemlerinin uygulanabilirliğini sınamak için ülkelerin ekonomik 

pozisyonları analiz edilmiĢtir. ELECTRE, TOPSIS ve PROMETHEE yöntemleri uygulanması ve 

sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır (Urfalıoğlu & Genç, 2013).Önder ve Boz,  Gri ĠliĢkisel Analizi yöntemi 

kullanarak Akdeniz Birliği ülkeleri makroekonomik performanslarının gri iliĢkisel analiz ve çok 

boyutlu ölçeklendirme yöntemleri kullanılarak karĢılaĢtırılması yapmıĢlardır [6]. Önder, TaĢ ve 

HepĢen 2008-2009 Ekonomik krizlerinden sonra kırılgan beĢli ülkelerin ekonomik 

performanslarının Analitik Ağ Süreci ve TOPSIS yöntemleri kullanılarak değerlendirmiĢlerdir [7]. 

Makro-Ekonomik DeğiĢkenler 

Bu çalıĢmada 2007-2017 döneminde EAGLEs ülkelerinin ekonomik performans modeli 

değerlendirilmektir. Kullanılan 11 makroekonomik gösterge Uluslararası Para Fonu‘nun (IMF) 

resmi web sitesinde yayımlanan 44 değiĢken arasından seçilmiĢtir. Göreli olarak önemli 

değiĢkenlerdir. Bu akademik çalıĢma sürecinde en son yayımlanan Ekim 2018 verileri kullanılmıĢtır 

[10].  Kullanılan değiĢkenler Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 1: Kullanılan makro-ekonomik değiĢkenler, kodları ve birimleri 

DeğiĢken Kodu DeğiĢken Birimi 

NGDP_RPCH GSYH, sabit fiyat Yüzde DeğiĢim 

NID_NGDP Toplam Yatırımlar GSYH‘nın Yüzdesini 

NGSD_NGDP Gayri Safi Tasarruf GSYH‘nın Yüzdesini 

PCPIPCH Enflasyon, ortalama tüketici 

fiyatları 
Yüzde DeğiĢim 

TM_RPCH Mal ve hizmet ithalat hacmi Yüzde DeğiĢim 

TX_RPCH Mal ve hizmet ihracat hacmi Yüzde DeğiĢim 

LUR ĠĢsizlik Oranı Toplam ĠĢgücünün Yüzdesi 

GGR_NGDP Genel Devlet Geliri GSYH‘nın Yüzdesini 

GGX_NGDP Genel Devlet Toplam 

Harcamaları 
GSYH‘nın Yüzdesini 

GGXWDG_NGDP Genel Devlet Toplam 

Borçları 
GSYH‘nın Yüzdesini 

BCA_NGDPD Cari Hesap Dengesi GSYH‘nın Yüzdesini 

TOPSIS Yöntemi 

Bu ekonomik performans sıralama çalıĢmasında kriterlerin ağırlıkları olarak referans kaynak Önder, 

TaĢ ve HepĢen 2008-2009 ekonomik krizlerinden sonra kırılgan beĢli ülkelerin ekonomik 

performanslarının incelendiği makalede [7] bulunan AHP ağırlıkları kullanılmıĢtır (sadece uzman 

yargıları sonucu oluĢan ağırlık değerleri) ve TOPSIS yöntemi ile ülkeler ekonomik 

performanslarına göre sıralanmıĢtır. AHP yöntemi Thomas Saaty tarafından geliĢtirilmiĢtir ve 

uzmanların sübjektif yargılarını nicel forma dönüĢtürmek için kullanılan çok kriterli karar verme 

yöntemidir [8]. TOPSIS ise karar verme sürecinde kullanılan yöntemlerden birisidir ve alternatifler 

arasından en iyi seçimin yapılmasına imkân tanır. TOPSIS 1981 yılında Hwang ve Yoon tarafından 

geliĢtirilmiĢ çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinden birisidir. TOPSIS kelimesi, 

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution kelimelerinin baĢ harflerinden 

oluĢmaktadır. TOPSIS yöntemi kompleks algoritmalar ve karmaĢık matematiksel modeller 

içermeyen oldukça basit bir yöntemdir. AnlaĢılmasının kolay olması ve sonuçlarının 

yorumlanmasında zorlanılmaması nedeniyle hemen hemen birçok alanda TOPSIS tekniğinden 

faydalanılmaktadır. TOPSIS yöntemi ile gerçek hayat problemlerinin çözülmesinde tedarik zinciri 

yönetimi, tedarikçi seçimi, lojistik, mühendislik, üretim sistemleri, iĢletme ve pazarlama 
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uygulamaları, insan kaynakları yönetimi, finansal uygulamalar, enerji yönetimi, kimya 

mühendisliği, su kaynakları yönetimi gibi birçok farklı alanda faydalanılmaktadır [9]. 

Uygulama 

Bu çalıĢma kapsamında Kartallar (EAGLEs) olarak isimlendirilen gruptaki ülkeler analiz edilecek 

ve ekonomik performanslarına göre sıralanmıĢtır. Sıralama iĢlemi TOPSIS yöntemi ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Sonuç 

Analiz sonuçları incelendiğinde ekonomik performansa göre Tayvan, Çin ve Güney Kore ilk üç 

sırayı almaktadır. Tablo 2‘de gösterilen sıralar incelendiğinde Türkiye 10 ülke arasında ortalamada 

yaklaĢık 8. sıradaki baĢarılı ülkedir. 2011-2015 yılları arasındaki ortalama baĢarı sırası ise yaklaĢık 

7‘dir. Bu performansı ile Türkiye iki ülkeyi (Brezilya ve Mısır) geride bırakmaktadır. Mısır ve 

Rusya ekonomik performans değiĢkenliği diğer ülkelere göre daha fazla olan ülkelerdir. 

Tablo 2: EAGLEs ülkelerinin 2007-2017 yılları arasında ekonomik performans sıralamaları 

Ülkeler 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ort. 

St. 

Sap. 

Brezilya 8 7 7 8 9 9 10 9 10 10 7 8,55 1,21 

Çin 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 3 2,09 0,83 

Mısır 6 4 6 9 10 10 8 10 8 9 10 8,18 2,04 

Hindistan 5 8 4 7 7 8 5 4 4 4 4 5,45 1,69 

Endonezya 7 5 3 5 5 6 6 8 6 5 6 5,64 1,29 

Güney 

Kore 4 6 5 3 4 3 2 2 3 2 2 3,27 1,35 

Meksika 9 9 9 6 6 5 9 6 7 6 9 7,36 1,63 

Rusya 3 2 8 4 3 4 4 5 9 7 5 4,91 2,21 

Tayvan 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,36 0,67 

Türkiye 10 10 10 10 8 7 7 7 5 8 8 8,18 1,66 
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AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYESĠ VE AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NE ADAY ÜLKELERĠN 

MAKROEKONOMĠK GÖSTERGELERĠ KULLANILARAK ÇOK BOYUTLU 

ÖLÇEKLEME VE KÜMELEME ANALĠZĠ 

MULTIDIMENSIONAL SCALING AND CLUSTERING ANALYSIS OF EU MEMBER AND 

EU CANDIDATE COUNTRIES USING MACROECONOMIC INDICATORS 
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Özet 

Bu çalıĢmanın amacı Avrupa Birliğine üye ülkeler ve Avrupa Birliğine aday ülkelerin son 11 yıllık 

(2007-2017) makroekonomik verilerini kullanarak ülkeleri objektif bir biçimde benzerliklerine göre 

sınıflandırmaktır. Çok değiĢkenli istatistik tekniklerinden biri olan Kümeleme Analizi ve Çok 

Boyutlu Ölçekleme hakkında bilgiler vererek bu ülkelerin benzerlikleri ve ya farklılıkları 

(benzeĢmezlikleri) yansıtacak Ģekilde belirlenmiĢtir. Kümeleme Analizinde yöntem olarak 

hiyerarĢik kümeleme yöntemi ile küme sayıları analiz sonucunda belirlenmiĢ olup, Çok Boyutlu 

Ölçekleme ile ülkelerin iliĢkileri Öklidyen uzaklıklar yardımıyla grafiksel olarak ortaya 

çıkarılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Kümeleme Analizi, Çok Boyutlu Ölçekleme, Makroekonomik Göstergeler. 

Abstract 

This aim of this research is to classify the member and candidate counties of the   European Union 

(EU) objectively by using the macroeconomic data of the countries for the last 11 years (from 2007 

to 2017). The analysis was classified to determine macroeconomic similarities or differences 

(dissimilarities) of these countries by providing information on Clustering Analysis and 

Multidimensional Scaling, which are the multivariate statistical techniques. Cluster numbers were 

arranged with hierarchical clustering analysis and Multidimensional scaling was used to graphically 

reveal the macroeconomic relationship among these countries with the Euclidean distance. 

Key Words: Clustering Analysis, Multidimensional Scaling, Macroeconomic Indicators 

GiriĢ 

Bu çalıĢmanın amacı Avrupa Birliği‘ne üye ve aday ülkelerin 2007-2017 yılları arasındaki 11 yıllık 

makroekonomik göstergelerini kullanarak benzer yapıdaki ülkeleri yıllara göre ekonomik 

performanslarını çok kriterli istatistiksel yöntemlerden biri olan Kümeleme Analizi yöntemiyle 

sınıflanmıĢ ve bir diğer çok kriterli istatistik yöntemlerinden bir olan Çok Boyutlu Ölçekleme 

Analizi ile de ülkelerin birbirleriyle olan iliĢkileri uzaklıklar yardımıyla ve grafikler gösterilmiĢtir. 

Bu çalıĢma ayrıca ülkelerin 2008 küresel krizinde, krizin öncesinde ve sonrasındaki durumlarını 

görmemizi sağlamıĢtır. Ülkelerin kriz karĢısında var olan sınıfını koruyup korumadıkları ya da krize 

karĢı verdikleri tepki bir bakıma ortaya konulmuĢtur. 
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Ekonomik bir gösterge, bir ekonomik faaliyet hakkındaki istatistiktir. Bu göstergeler ekonomik 

performansın analizine ve gelecekteki performans tahminlerine izin vermektedir. Analistler 

tarafından mevcut ve ya gelecekteki yatırım olanaklarını yorumlamak ve ya bir ekonominin genel 

durumunu değerlendirmek için kullanılan, genellikle makroekonomik ölçeğin bir ekonomik veri 

parçasıdır. Bir ekonomik göstergenin, yalnızca doğru bir Ģekilde yorumlandığında faydalı 

olabileceğini savunmuĢlardır. Ekonomik göstergeler yolculuktaki iĢaret ıĢıkları gibidir, ancak iyi 

yatırımcılar birçok ekonomik göstergeyi gelecek tahmininde kullanır. 

Birçok çalıĢma dünya ekonomisindeki değiĢim ile ülkelerin makroekonomik göstergeleri arasında 

bir iliĢki olduğunu göstermiĢtir. Günümüzde ulusal ekonomileri ve Dünya ekonomisini analiz 

edebilmek için makroekonomik göstergeler kullanılmaktadır. Ülkelerin yalnızca büyümelerinin 

değil, ülkelerin dıĢ ekonomik iliĢkileri ile ilgili dinamiklerini de görmemizi sağlamaktadır. 

AraĢtırmada kullanılan ülkelerin makroekonomik göstergeleri birer değiĢken olarak belirlenmiĢtir. 

2007-2017 döneminde belirlenen ülkelerinin sınıflandırılması için 11 makroekonomik gösterge 

Uluslararası Para Fonu‘nun (IMF) resmi web sitesinde yayımlanan 44 değiĢken arasından 

seçilmiĢtir. Göreli olarak önemli değiĢkenlerdir. Bunlar; Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla, Toplam 

yatırımlar, Gayri Safi Milli Tasarruf, Enflasyon, Ġhracat, Ġthalat, ĠĢsizlik Oranı, Toplam Kamu 

Gelirleri, Toplam Kamu Harcamaları, Cari ĠĢlemler Dengesidir. 

Literatür Taraması 

Kümeleme analizinde araĢtırmacıya özet bilgiler sunmak amacıyla, herhangi bir kritere göre 

sınıflandırılmamıĢ verileri benzer özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Kümeleme analizi bundan 

baĢka gerçek tiplerin belirlenmesi, gruplar için ön tahmin, hipotez testi, veriler yerine kümelerin 

değerlendirilmesi ve aykırı değerlerin bulunması gibi amaçlarla da kullanılmaktadır (Romesbourg, 

1984). Benzer birey ve nesnelerin birbirinden bağımsız az sayıda gruplara ayrılmasını hedefleyen 

bu yöntem sayesinde örnek içindeki tüm birimler sınıflandırılmaktadır. Ġçsel bağımlılık (bağımlı ve 

bağımsız ayrımı olmayan) içeren bu yöntem sonucunda oluĢan kümelerin kendi içinde homojen 

özellik taĢırken, kümeler arasında heterojen gruplar oluĢmasını sağlar (Orhunbilge, N, 2010). 

Kümelerin oluĢumunda kullanılan yakınlıkları ve ya uzaklıklarının hesaplanmasında farklı 

yöntemler kullanılmaktadır. Bu teknikler HiyerarĢik kümeleme ve HiyerarĢik olmayan kümeleme 

teknikleridir. 

HiyerarĢik algoritmalar tekniği tek tek elemanları ekleyerek ve ya bunları kümelerden silerek bir 

dizi adımdan oluĢan ağaç benzeri bir yapı oluĢturur. Bu ağaç diyagramına Dendogram 

denilmektedir. En çok kullanılan beĢ algoritması; Tek Bağlantı Tekniği, Toplama Tekniği, Ward‘s 

Tekniği, Politeknik ve Monotekniktir. Bu tekniklerin arasındaki farklar kümeler arasındaki 

mesafeyi hesaplamak için kullanılan matematiksel yöntemlerdir (Hair, J. F, 1992). 

HiyerarĢik olmayan algoritmalar önceden belirlenmiĢ kümelere verilerin toplanması için 

tasarlanmıĢtır. Ġlk küme merkezlerinin (giriĢ değiĢkenleri boyunca kümelerin ‗merkez noktaları) 

seçildikten sonra, her gözlem en yakın merkeze sahip kümeye atanır. Her yeni gözlemin tahsis 

edildiği gibi, küme merkezkaçları yeniden hesaplanır (Ketchen, D. J., & Shook, C. L, 1996). 

HiyerarĢik olmayan yöntemlerin hiyerarĢik yöntemlere göre iki potansiyel avantajı vardır. Birincisi, 

gözlemlerin kümelenme üyeliğini değiĢtirmesine izin vermek suretiyle aykırı gözlemlerden daha az 

etkilenirler. Aykırı değerler baĢlangıçta kümelenmeleri çarpıtsa da, gözlemler kümelenme üyeliğini 

değiĢtirdikçe bu genellikle sonraki geçiĢlerde düzeltilir (Aldenderfer, M. S & Blashfield, R. K, 

1984). Ġkincisi, verilerden çoklu geçiĢler yaparak kümelenme homojenliğini ve kümelenme 

heterojenliğini optimize eder. En çok kullanılan yöntemleri; ArdıĢık BaĢlama, Paralel BaĢlama ve 

Optimum Ayrılmadır (Kalaycı, 2010). 

Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi nesneler arasındaki iliĢkiyi tanımlamak için kullanılan çok 

değiĢkenli istatistik tekniklerindendir. Yöntem nesneleri, nesneler veya birimler arasındaki gözlenen 

benzerliklere ve ya farklılıklara dayanan mesafelerin değerlerine göre tek ve ya çok boyutlu bir 
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alanda temsil etmeyi amaçlamaktadır (Wasserman, S, K. Faust, , 1994). Analizde nesneler 

arasındaki iliĢkiyi tanımlamak için geometrik uzayda p değiĢken üzerinde ölçülen n nesne ya da 

birim arasındaki uzaklığa bağlı olarak k boyutlu uzayda (k<p) nesneleri saptamak için 

kullanılır(Yenilmez, F, & Girginer, N, 2016). Amaç mümkün oldukça az boyutla nesnelerin 

yapısını uzaklık değerleri kullanarak öz Ģekline benzer bir Ģekilde sunmaktır (Tatlıdil, H, 1992). 

Herhangi bir dağılım varsayımı gerektirmeyen analiz hem metrik hem de metrik olmayan 

değiĢkenlerde kullanılabilmektedir. 

Çok Boyutlu Ölçekleme‘ de sonuca hemen ulaĢılmaktadır. Öncelikle bir baĢlangıç kümesi 

oluĢturmakta ve her yeni gözlemde örnek uzaydaki noktalar düzeltilmektedir. SSTRESS adı verilen 

ve gözlenen uzaklıklarla elde edilen tahmin uzaklıklar arasındaki farkı gösteren bu hatanın küçük 

olduğu durumda sonuç vermektedir. Çok Boyutlu Ölçekleme dört farklı yöntemde kullanılmaktadır; 

Metrik çok boyutlu ölçekleme, Metrik olmayan çok boyutlu ölçekleme, Ortak uzay analizi, Ağırlıklı 

çok boyutlu ölçekleme. Benzerliklerin yanında farklılıkların da gösterildiği analiz tıp, psikoloji, 

sosyal bilimler, pazarlama araĢtırmaları gibi birçok alanda kullanılan içsel bağımlılık içeren çok 

değiĢkenli istatistik yöntemlerindendir.  

Analiz 

ÇalıĢmamızda 2007-2017 yılları arasında 11 makroekonomik performansı kullanılarak 32 ülke, 

kümeleme analizi ve çok boyutlu ölçekleme yöntemleri kullanarak analiz edilmiĢtir. Analizden elde 

edilen bilgiler aĢağıdaki tabloda sunulmuĢtur. Kruskal‘s Stress, çok boyutlu ölçekleme analizinde, 

uygunluğun bir ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Kruskal‘s Stress‘in 0,5‘ten küçük olması yanlıĢ 

yorumlama olmadan mükemmel bir temsiliyeti, 0,10‘dan küçük olması risksiz, iyi bir koordinasyon 

olduğunu, 0,20‘den küçük olması kullanılabilir olduğunu ve 0,20‘den büyük olması ise rastgele 

sonuçların belirtildiğini göstermektedir (Clarke, 1993). Veri setimizde 2008,2009 ve 2010 yıllarında 

Kruskal‘s Stress değeri 0,20‘den büyük, 2011 ve 2012 yıllarında 0,10 ile 0,20 arasında, diğer 

yıllarda ise 0,10‘dan küçük çıkmıĢtır. 
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Configuration (Kruskal's stress (1) = 0,219) 
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Sonuç 

Her ülkenin öncelikli amaçları arasında toplumun yani vatandaĢlarının refah seviyesini arttırmak 

yer alır. Ülkelerin refah seviyeleri ise makroekonomik göstergeleri ile iliĢkilidir. Her ne kadar 

makroekonomik göstergelerdeki iyileĢmeler birden çok faktöre bağlı olmasına ve ülkeden ülkeye 

göre değiĢmesine rağmen, ülkelerin aralarında var olabilecek benzerlik ve farklılıklar ile 

Türkiye‘nin genel eğilime göre konumu, ekonomi politikalarının oluĢturulmasında dikkate alınması 

gereken önemli bir unsudur. Ayrıca ülkeleri alt gruplara ayırarak yapılacak olan analizlerde 

makroekonomik değiĢkenler ve belirleyicilerine yönelik yorumlama imkânı daha fazla olabilecektir. 

Bu açıdan bakıldığında ülkeler arasında yapılacak olan benzerlik, farklılık ve gruplama çalıĢmaları 

önemlidir. Analizden elde edilen bulgulara göre Türkiye, 2010-2017 yılları arasında Bulgaristan ve 

Çek Cumhuriyeti ile aynı kümede yer almıĢtır. Çok boyutlu ölçekleme de bu sonuçları 

desteklemektedir. Ġncelenen grup açısından bakıldığında bu ülkeler görece olarak diğer ülkelerden 

geride olanlardır.  
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ĠSTANBUL ĠLĠNDE BĠR EĞĠTĠM ARAġTIRMA HASTANESĠNDE 

ÇALIġAN HEMġĠRELERĠ ETKĠLEYEN PSĠKOSOSYAL RĠSK 
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PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS AFFECTING THE NURSING WORKING IN AN 

EDUCATIONAL RESEARCH HOSPITAL IN ISTANBUL 
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Özet 

Bu çalıĢmanın temel amacı Ġstanbul Ġlinde Avrupa Yakasında bulunan bir kamu eğitim 

araĢtırma hastanesinde hemĢireleri etkileyen risk faktörlerini önem derecelerine göre 

sıralamaktır. Bu sayede sağlık yöneticilerine çalıĢanlarını motive etme, kuruma bağlama, iĢ 

yerinde daha huzurlu ve mutlu olmasını sağlama gibi konularda somut bilgiler sağlanması 

hedeflenmiĢtir. Bu çalıĢmada Sağlık Bakanlığı‘na bağlı bir eğitim araĢtırma hastanesinde 

çalıĢan hemĢireleri etkileyen psikososyal risk faktörleri Çok Kriterli Karar Verme 

Tekniklerinden (ÇKKV) birisi olan Analitik HiyerarĢi Prosesi (AHP) , ile sıralanmıĢtır. 

AraĢtırmada veri toplama aracı AHP formatına uygun Saaty 1-9 ölçeğinde tasarlanmıĢtır.  

Toplanan veriler Microsoft Office Excel 2013 çözümlemesi yardımı ile araĢtırmacılar 

tarafından Analitik HiyerarĢi Sürecine uygun bir Ģekilde analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmaya toplam 

25 hemĢire katılmıĢtır. ÇalıĢma sonuçlarına göre hemĢireleri etkileyen en önemli psikososyal 

risk faktörü KiĢiler Arası ĠliĢkiler olarak bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Analitik HiyerarĢi Süreci, Psikososyal Risk Faktörleri, Sağlık Yönetimi 

Abstract 

The main purpose of this study is to rank the risk factors affecting nurses in importance in a 

public education research hospital in the European Region in Istanbul. In this sense, it is 

aimed to provide concrete information to the health managers about motivating their 

employees, connecting to the institution, ensuring that they are more peaceful and happy at 

work. Psychosocial risk factors affecting nurses working in an educational research hospital 

affiliated to the Ministry of Health in this study are listed with the help of the Analytical 

Hierarchy Process (AHP), which is one of the Multi Criteria Decision Making Techniques. 

The data collection tool in the survey was designed in AHP format suitable 1-9 scale. The 

collected data was analyzed by researchers according to the Analytical Hierarchy Process 

with the help of Microsoft Office Excel 2013 analysis. A total of 25 nurses participated in the 

study. According to the results of the study, the most important psychosocial risk factor 

affecting the nurses was found as Inter-Person Relations. 

Key Words: Analytic Hierarchy Process, Psychosocial Risk Factors, Health Management 
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Sağlık son derece önemli, insan hayatı için vazgeçilmez bir kavramdır. Günümüzde sağlık 

hizmetlerinin sunumunda ise hastanelerin önemli bir yeri vardır. Sağlık hizmeti sunumunda 

büyük rol oynayan hastanelerin bu nedenle insan hayatında önemli yeri vardır. Hastanelerin 

toplumun sağlığını korumak, sağlık seviyesini geliĢtirmek, en etkili ve verimli tedavi 

hizmetini sunmak ve gerektiğinde sosyal ve tıbbi rehabilitasyon gibi önemli amaçları vardır.  

Hastanelerin bu amaçlarına ulaĢabilmeleri ise büyük oranda bünyesinde çalıĢtırdığı sağlık 

personelinin etkin ve verimli çalıĢmasına bağlıdır.  

Diğer sektörler ile kıyaslandığında sağlık sektörü çalıĢma Ģartları açısından zordur. Sağlık 

sektöründe yoğun iĢ yükü, ağır ve ölümcül hastalara bakım verme, hasta ve yakınlarına 

duygusal destek vermek zorunda kalma gibi nedenler sağlık çalıĢanları üzerinde iĢle ilgili 

stres ve gerginliğe yol açmaktadır. Ayrıca sağlık hizmetindeki yetersizlikler, hizmet ve 

personel dağılımındaki dengesizlikler çalıĢanlarda motivasyon kaybına ve gerginliğe yol 

açmaktadır. ĠĢe bağlı gerginlik ve tükenmiĢlik kiĢide depresyon, anksiyete, çaresizlik 

duyguları gibi ruhsal; baĢ ağrısı, kaslarda gerginlik, uykusuzluk gibi fizyolojik etkilere yol 

açmaktadır. Bunun yanı sıra iĢle ilgili gerginliğin iĢte verimi ve üretimi düĢürme, iĢ 

doyumunu azaltma, iĢe gecikme, özür uydurarak hiç gelmeme ya da iĢi tamamen bırakma, 

deneyimli personelin elde tutulamaması gibi birtakım olumsuz kurumsal sonuçları da vardır. 

Ayrıca yöneticilerin, çalıĢanların yaĢadığı tükenmiĢliği fark etmesi ve ortadan kaldırması için 

gerekli uygulama ve düzenlemeleri gerçekleĢtirebilmeleri, konuya ve konunun önemine 

iliĢkin bilgi düzeylerine bağlıdır. TükenmiĢlik özellikle hizmet sektöründe sık görülen bir 

sorundur. Sağlık çalıĢanlarının tükenmiĢlik yönünden en riskli gruplardan biri olduğu 

bilinmektedir (GünüĢen ve Üstün 2010: 486).  

TükenmiĢlik çalıĢma Ģartlarından doğan fiziksel ve duygusal çöküĢ olarak yorumlanmaktadır. 

Günümüzde pek çok alanda görülmekle birlikte özellikle hekimlik ve hemĢirelik gibi 

insanlarla yoğun ve süreğen iliĢkide olan mesleklerde görülmektedir. Bununla birlikte 

hastaneler insan iliĢkilerinin yoğun yaĢandığı alandır. Gerek hasta ve hasta yakınları ile olan 

iletiĢim gerekse sağlık çalıĢanlarının kendi içindeki iletiĢimleri son derece önemlidir. 

 ÇalıĢanların iĢyeri ortamında mutlu ve huzurlu bir Ģekilde çalıĢması verimliliği arttıran 

faktörlerden birisidir. ĠĢ kazalarında artıĢ olması, çok sık izin alınması, iĢe gelmeme gibi 

durumların iĢ yaĢamında meydana gelmesi çalıĢanlar kadar kurum açısından da olumsuz bir 

durum sergilemektedir. Son zamanlarda özellikle çalıĢma ve yönetim psikolojisi alanında 

yapılan araĢtırmalarda, iĢyerinde oluĢan psikolojik Ģiddet ve baskı nedeniyle ortaya çıktığı 

düĢünülen ve mobbing olarak adlandırılan olgu üzerinde tartıĢmalar yapılmaktadır (Tınaz, 

2011). 

Sağlık sektöründeki çalıĢma Ģartları ve ortamı düĢünüldüğünde; bu sektörün emek yoğun bir 

sektör olması, kadın çalıĢanlarının fazla olması, uzun çalıĢma saatleri, iĢ stresinin fazla 

olması, hizmet verdikleri kiĢilerin hasta ve hasta yakınlarından oluĢması gibi nedenlerden 

dolayı bu alanda diğer alanlara kıyasla mobbinge daha çok maruz kalınabilmektedir. 

HemĢirelerde mobbing konulu birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Bunlar daha çok mobbinge maruz 

kalma ve çalıĢma yaĢamına yansıyıp yansımama durumları ile ilgilidir (Turaç ve ġahin 2014: 

87-112).  

Sağlık sektörü, çalıĢma ortamından kaynaklanan pek çok olumsuz faktörün etkisiyle yoğun iĢ 

yüküne sahip stresli bir hizmet sektörü olarak kabul edilmektedir. ÇalıĢma ortamında 

yaĢadıkları sorunlar, sağlık çalıĢanlarını fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan olumsuz yönde 

etkilemektedir. Sağlık çalıĢanlarının, çalıĢtıkları kurumdan ayrılma isteği yaratacak bir iĢ 

ortamında bulunmaları hizmet kalitesini etkileyerek verimin azalmasına neden olmaktadır 

(Kebapçı ve Akyolcu, 2011, 59-61; Tan vd. 2012).  
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Sağlık çalıĢanlarının meslek riskleri ile karĢılaĢma olasılığı mesleğine, yaptığı iĢe, çalıĢtığı 

bölüme göre değiĢiklik göstermektedir. HemĢirelerin ise hastayla daha fazla zaman geçiren ve 

bakımlarını doğrudan yerine getiren kiĢi olmaları nedeniyle sağlık riskleri ile karĢılaĢma 

olasılıkları diğer sağlık personelinden daha yüksektir (Karwowski vd., 2005: 13-27; Parlar, 

2008: 547-554). 

HemĢirelik, sağlık ekibi içerisinde hasta bireyin ve ailesinin her türlü problemlerinde 24 saat 

boyunca ilk baĢvurdukları ve bu görevi nedeniyle sağlık ekibi içerisinde iletiĢimi sağlayarak 

kilit rol oynayan sağlık personelidir. HemĢirelik çalıĢma ortamından kaynaklanan pek çok 

olumsuz faktörün etkisiyle yoğun iĢ yüküne sahip stresli bir meslek olarak nitelenmektedir. 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) hemĢirelerin çalıĢma ortamına ait baĢlıca stresörleri 

yöneticilerle yaĢanan çatıĢmalar, rol çatıĢması ve belirsizliği, aĢırı iĢ yükü, hastalarla çalıĢma 

nedeniyle yaĢanan duygusal stres, yoğun bakıma gereksinimi olan ve ölmekte olan hastalarla 

çalıĢma, hastalarla yaĢanan çatıĢmalar ve vardiya ile çalıĢma olarak tanımlamaktadır (ILO, 

2001).. Mollaoğlu vd., 2010: 17-23).  

HemĢireler de dahil olmak üzere sağlık çalıĢanları uzun süreli çalıĢma, aĢırı iĢ yükü, zaman 

baskısı, zor ya da karmaĢık görevler, yetersiz dinlenme araları, tekdüzelik ve fiziksel olarak 

kötü iĢ koĢulları gibi stresle ilgili risk faktörlerini içermektedir. Bununla birlikte tedavi 

uygulamaları sırasında, hizmet yoğunluğuna göre değiĢmek üzere uzun süre ayakta kalma, 

nöbetlerde uykusuzluk, beslenme düzensizlikleri ile karĢı karĢıya kalmaktadırlar (Alçelik vd., 

2005; Parlar, 2008). Bu nedenle sağlık çalıĢanlarının çalıĢma ortamları ve çalıĢma koĢullarının 

değerlendirilmesi önem taĢımaktadır (Tan vd., 2012). Literatürde yapılan çalıĢmalarda sağlık 

çalıĢanlarına yönelik çalıĢanların motivasyonlarını, örgüte bağlılıklarını, iĢ tatminlerini 

etkileyen örgütsel ve yönetsel faktörler incelenmesine rağmen, psikososyal risk faktörleri yeni 

yeni ele alınmaya baĢlamıĢtır.  

Sağlık iĢletmeleri emek yoğun hizmet iĢletmeleridir. Bu hizmet iĢletmelerinin amaçlarına 

ulaĢabilmesi bünyesinde bulunan sağlık çalıĢanları ile mümkündür.  Bu nedenle bu çalıĢmanın 

temel amacı da Ġstanbul Ġlinde Avrupa Yakasında bulunan bir kamu eğitim araĢtırma 

hastanesinde hemĢireleri etkileyen risk faktörlerini önem derecelerine göre sıralamaktır. Bu 

sayede sağlık yöneticilerine çalıĢanlarını motive etme, kuruma bağlama, iĢ yerinde daha 

huzurlu ve mutlu olmasını sağlama gibi konularda somut bilgiler sağlanması hedeflenmiĢtir. 

2. Yöntem 

Bu çalıĢmada Sağlık Bakanlığı‘na bağlı bir eğitim araĢtırma hastanesinde çalıĢan hemĢireleri 

etkileyen psikososyal risk faktörleri Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden (ÇKKV) birisi 

olan Analitik HiyerarĢi Prosesi (AHP) yardımı ile sıralanmıĢtır. ÇalıĢmada, hemĢireleri 

etkileyen risk faktörlerini belirlemek için literatürden yararlanılmıĢ ve literatür taraması 

sonucunda belirlenen faktörler AHP formatına getirilerek çalıĢmaya katılan hemĢirelerden her 

bir sorunu ikili karĢılaĢtırmalar yolu ile karĢılaĢtırılmaları istenmiĢtir. AraĢtırmada veri 

toplama aracı AHP formatına uygun Saaty 1-9 ölçeğinde tasarlanmıĢtır.  Toplanan veriler 

Microsoft Office Excel 2013 çözümlemesi yardımı ile araĢtırmacılar tarafından Analitik 

HiyerarĢi Sürecine uygun bir Ģekilde analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmaya toplam 25 hemĢire 

katılmıĢtır.  

Analitik HiyerarĢi Prosesi Thomas L. Saaty tarafından 1970‘li yılların baĢında, Wharton 

School of Business‘da karmaĢık çok kriterli karar verme problemlerinin çözümü için 

geliĢtirilmiĢtir. Her kriter ile ilgili göreceli önem derecelerinin belirlenmesinde karar vericiye 

ihtiyaç duyan bir tekniktir. Her kriter değerlendirilerek karar alternatiflerinin öncelik sırası 

elde edilir (Esen, 2008:499). 
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AHP karar vericilerin karmaĢık problemleri hiyerarĢik yapıda modelleyebilmesini sağlayan 

çözüm tekniğidir. Hedefler, kriterler, alt kriterler ve alternatifler sözü edilen hiyerarĢik yapıyı 

oluĢturan bileĢenlerdir. ÇalıĢmada demografik ifadeler ile birlikte toplam 7 ana kriter ve 25 

toplam alt kriter yer almıĢtır.  Anket formunun tamamı Ek 1 de sunulmuĢtur.  

AHP hiyerarĢisini belirledikten sonra, kriter ve alt kriterler için ikili karĢılaĢtırma karar 

matrisleri oluĢturulmalıdır. HiyerarĢinin her seviyesinde elemanların ikili karĢılaĢtırılmalarını 

belirlemek için Thomas L. Saaty tarafından önerilen dokuz noktalı değerlendirme skalası 

kullanılmıĢtır (Önder ve Güler, 2013). Ankete katılan 25 hemĢire ile yapılan anket sonuçları 

geometrik ortalama yaklaĢımı ile birleĢtirilmiĢtir. 

AHP hiyerarĢisinde belirlenen ana kriterler aĢağıda verilmektedir: 

1.ĠĢin Ġçeriği 

2. ĠĢ Yükü, Temposu ve Programı 

3. Çevre ve Ekipman 

4. Kurum Kültürü 

5. KiĢiler Arası ĠliĢkiler 

6. Kariyer GeliĢimi 

7. ĠĢ ve ĠĢ DıĢı YaĢam EtkileĢimi 

3. Bulgular 

Öncelikle AHP modelinin kurulması sonrasında 25 hemĢireye ait gelen cevaplar geometrik 

ortalama yaklaĢımı tek bir matrise indirgenmiĢ ve ikili karĢılaĢtırmalar değerlendirilmiĢtir. 

Ġkili karar matrislerinin değerlendirilmesinde ve geometrik ortalamaların hesaplanmasında 

Ms. Excel programından yararlanılmıĢtır.  

Karar matrislerinin değerlendirilmesinde ilk adım, ana kriterlere iliĢkin ikili karĢılaĢtırma 

karar matrislerinin değerlendirilmesidir. Her bir faktöre iliĢkin hesaplanan lokal ağırlıklar ve 

tutarlılık oranı hesaplamaları aĢağıdaki tablodaki gibidir.   

Tablo 1. Ana Kriterlerin Lokal Ağırlıkları Ve Tutarlılık Oranı 

Kriterler Lokal Ağırlıklar Tutarlılık Oranı (<0,10) 

KiĢiler Arası ĠliĢkiler 0,19  

 

 

 

0,04 

ĠĢ Yükü Temposu ve 

Programı 

0,17 

ĠĢ ve ĠĢ DıĢı YaĢam 

EtkileĢimi 

0,15 

Çevre ve Ekipman 0,14 

Kurum Kültürü 0,12 

Kariyer GeliĢimi 0,10 

ĠĢin Ġçeriği 0,09 

 

Tablo 1‘de ana kriterlere iliĢkin lokal ağırlıklar ve tutarlılık oranı verilmiĢtir. Lokal ağırlıklar 

yorumlamanın daha kolay yapılabilmesi için büyükten küçüğe sıralı olarak gösterilmiĢtir. 

―KiĢiler Arası ĠliĢkiler‖ (0,19) ve ―ĠĢ Yükü Temposu ve Programı‖ (0,17) kriterleri anketi 

dolduran hemĢireler tarafından önemli bulunurken, ―ĠĢin Ġçeriği‖ (0,09) kriteri göreceli olarak 

önemsiz bulunmuĢtur. Tutarlılık oranı 0,10‘un altındadır. (0,04<0,1 Tutarlı) 
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Tablo 2. Alt Kriterlerin Lokal Ağırlıkları  

Ana Kriter Lokal 

Ağırlık 

Alt Kriter Lokal Ağırlık 

 

 

ĠĢin Ġçeriği 

 

 

0,09 

ĠĢin ÇalıĢanın Yeteneğine 

Göre Verilememesi 

0,49 

ĠĢte ÇeĢitliliğin ve 

Belirsizliğin Çok Olması 

0,37 

ĠĢin Çok BölünmüĢ Küçük 

Bir Parçasını Yapma 

0,14 

ĠĢ Yükü, Temposu 

ve Programı 

0,17 Nöbet- Gece ya da Mesai 

Programlarının Çokluğu 

0,31 

Fazla ÇalıĢma ya da Atıl 

Kalma 

0,30 

Zaman Baskısı 0,22 

Uzun Saatler Boyunca Tek 

ÇalıĢma 

0,14 

Çevre ve Ekipman 0,14 Yeterli Ekipmanın Olmaması 0,40 

Yetersiz Mekan Aydınlatma 

ve Gürültü gibi Olumsuz 

Fiziksel Ortam 

0,60 

Kurum Kültürü 0,12 Yetersiz ĠletiĢim 0,33 

Sorunların Çözümünde 

Desteğin Olmaması 

0,22 

KiĢisel GeliĢim Ġçin Desteğin 

Olmaması 

0,21 

Kurum Hedeflerinin 

ÇalıĢanlarca Bilinmemesi 

0,14 

ÇalıĢanların Kararlara 

Katılımın DüĢük Olması 

0,080842899 

KiĢiler Arası ĠliĢkiler 0,19 Sosyal ya da Fiziksel 

Ġzolasyon 

0,30 

ÇalıĢanlarla ya da 

Yöneticilerle ĠliĢkiler 

0,36 

KiĢiler Arası ÇatıĢmalar 0,20 

Sosyal Desteğin Azlığı 0,14 

Kariyer GeliĢimi 0,10 Terfilerin Olmaması ya da 

Belirsiz Olması 

0,30 

DüĢük Ücretler 0,32 

ĠĢ Güvensizliği 0,20 

ĠĢin Sosyal Değerinin DüĢük 

Olması 

0,18 

ĠĢ ve ĠĢ DıĢı YaĢam 

EtkileĢimi 

0,15 ĠĢ ve Ev yaĢamının çeliĢen 

isteklerinin olması  

0,40 

Evdeki Desteklerin Azlığı 0,25 

Çift Kariyer Sorunları 0,35 

―ĠĢin Ġçeriği‖ ana kriterine iliĢkin ―iĢin çalıĢanın yeteneğine göre verilmemesi‖ (0,49) kriteri 

anketi dolduran hemĢireler tarafından önemli bulunurken, ―ĠĢte belirsizliklerin ve 
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çeĢitliliklerin çok olması kriteri ona göre daha az önemlidir. ĠĢin içeriği ana kriterinde ise en 

düĢük görece lokal ağırlık 0,14 ile iĢin çok bölünmüĢ küçük bir parçasını yapma seçeneğidir.  

―ĠĢ yükü temposu ve programı‖ kriterine iliĢkin ―Nöbet- Gece ya da Mesai programlarının 

çokluğu‖(0,31) ve ― Fazla çalıĢma ya da atıl kalma‖ (0,30) kriterleri anketi dolduran 

hemĢireler tarafından önemli bulunurken, diğer alt kriterler görece olarak daha az önemli 

bulunmuĢtur.  

―ÇalıĢma ve Ekipman‖ ana kriterinde ise sadece iki alt ifade yer almaktadır. Bu iki alt kriter 

içinden yetersiz fiziksel mekan, aydınlatma ve gürültü gibi fiziksel mekan sorunları, yetersiz 

fiziksel ekipman seçeneğine göre daha fazla önemli bulunmuĢtur.  

Kurum kültürü ana kriterinde ise ankete katılan hemĢireleri etkiyen en önemli psikososyal risk 

faktörü kurum içinde ―yetersiz iletiĢim‖ seçeneği olmuĢtur. Bu seneğin lokal ağırlığı 0,33 

olarak belirlenmiĢtir. Ayrıca sorunların çözümünde desteğin olmaması ve kiĢisel geliĢim için 

desteğin olmaması da hemĢireleri etkiyen önemli psikososyal risk faktörü olarak bulunmuĢtur. 

Kurum kültürü ana kriterinde en düĢük lokal ağırlık ise kararlara katılımın düĢük olması 

seçeneği olmuĢtur.  

KiĢiler arası iletiĢim  ana kriterinde ise ankete katılan hemĢireleri etkiyen en önemli 

psikososyal risk faktörü kurum içinde ―çalıĢanlarla ya da yöneticilerle iliĢkiler‖ seçeneği 

olmuĢtur. Bu seçeneğin lokal ağırlığı 0,36 olarak belirlenmiĢtir. Ayrıca sosyal ya da fiziksel 

izolasyon ve kiĢiler arasın çatıĢmalar da hemĢireleri etkiyen önemli psikososyal risk faktörü 

olarak bulunmuĢtur. KiĢiler arası iliĢkiler ana kriterinde en düĢük lokal ağırlık ise sosyal 

desteğin azlığı seçeneği olmuĢtur.  

―Kariyer geliĢimi‖ ana kriterine iliĢkin ―terfilerin olmaması ya da belirsiz olması‖ (0,30) 

kriteri ve ―düĢük ücretler‖ (0,32) anketi dolduran hemĢireler tarafından önemli bulunurken, 

―ĠĢin sosyal değerinin düĢük olması kriteri ise en düĢük görece lokal ağırlığa sahip alt kriter 

olarak belirlenmiĢtir. 

Son olarak iĢ ve ev dıĢı yaĢam etkileĢimi ana kriterinde ise ankete katılan hemĢireleri etkiyen 

en önemli psikososyal risk faktörü iĢ ve ev yaĢamının çeliĢen isteklerinin olması ve çift 

kariyer sorunları olarak belirlenmiĢtir. Ayrıca bu ana kriter içinde yer alan alt kriterler içinde 

en düĢük lokal ağırlığa sahip kriter ise evdeki desteğin az olması seçeneğidir.  

4. Sonuç 

Sağlık hizmetlerinin ana odak noktası insandır. Sağlık hizmetlerinin kusursuz ve kaliteli bir 

Ģekilde sunulması ise insan yaĢamını doğrudan etkiler. Kaliteli hizmet sunabilmek için ise 

sağlık hizmetinin asıl sağlayıcısı olan sağlık çalıĢanlarının iĢ ve iĢlerinden memnun olmaları, 

iĢ yerinde kendilerini etkileyen psikososyal risk unsurlarının minimize edilmesi çok 

önemlidir. Sağlık çalıĢanları içinde ise hemĢireler hastanedeki insan kaynağının büyük bir 

bölümünü oluĢtururlar. Güvenli hasta bakımını sağlayabilmek için hemĢirelerin profesyonel 

bir Ģekilde, titizlik ve dikkat gerektiren iĢlemleri gerçekleĢtirmeleri ve bunun için psikososyal 

risk faktörlerinin olabildiğince düĢük olması gerekmektedir. Fedakârlık, direnme ve fiziksel 

direnç gerektiren bir meslek olan hemĢirelik, hastalara daha yararlı olabilmek için ve fiziksel 

ve ruhsal yönden sağlıklı olmayı gerektirmektedir. HemĢireler, uzun süre ayakta, yoğun ve 

düzensiz uyku saatlerinde çalıĢmaktadırlar. HemĢirelik sabır, özveri ve fiziksel dayanıklılık 

gerektiren bir meslektir. Ülkemizde sık sık ifade edilen ―hemĢire sıkıntısı‖, ―hemĢirelerin 

iĢten ayrılması‖, ―bakım kalitesinin yetersizliği‖ sorunlarının, uygun olmayan koĢullarda, 

uzun ve fazla süre çalıĢan, buna karĢın sunduğu hizmetten ve sonucundan baĢarısızlık geri 

bildirimleri alan, aynı zamanda bireysel olarak sağlık ve yaĢam kalitesi sorunları yaĢayan, 

öncelikler arasında ikilem yaĢayan hemĢirelerin sorunları iyileĢtirilmediği sürece çözüme 
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kavuĢmasının olanaksız olduğu görülmektedir. Bu nedenle çalıĢma sonuçlarının özellikle iĢ 

yerlerinde hemĢirelere ait psikososyal risk faktörlerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak 

atılacak adımlarda öncelikleri belirleme noktasında faydalı olacağı düĢünülmektedir.  
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JAPON BALIKLARI (CARASSİUS SP.)’NDA RENK TERCĠHĠ VAR MIDIR? 
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Özet 

Bu çalıĢmada, insanların yaĢama ortamlarında stresi azaltıp, hoĢgörü toleranslarını 

artırmak ve beslemek için en çok tercih ettikleri japon balıklarında renk tercihinin olup 

olmadığını araĢtırmak hedeflenmiĢtir. Japon balıklarında (Carassius sp.) renk tercihinin olup 

olmadığını gözlemlemek için, aynı kaynaktan alınan su, kum, deniz kabuğu ve briyofitlerden 

oluĢan yeĢil bitkilerin yer aldığı aynı yaĢama ortamına sahip 7 kavanozun her birine, 

büyüklükleri farklı 1 japon balığı konulmuĢtur. Aynı kimyasal yapıya sahip farklı renkte (sarı, 

beyaz, yeĢil, kırmızı, turuncu) hazırlanan yemler, her bir kavanozdaki balığa her gün tüm 

yemlerden eĢit miktarda alınarak hazırlanan karıĢımdan yem olarak verilmiĢtir. Daha sonra 

balıkların ilk olarak hangi renkteki yemleri yedikleri gözlemlenmiĢtir. 7 Japon balığının 20 

günlük gözlemi sonunda tercih ettikleri renkli yem sıralamasının; beyaz, sarı, turuncu, kırmızı 

ve yeĢil olduğu görülmüĢtür. Yapılan bu çalıĢma, akvaryum balıkçılığı alanında, balıkların 

renk tercihleri üzerine yapılan ilk çalıĢma olması açısından önemlidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Japon balıkları, Renk, Tercih, Elazığ, Türkiye. 

 

GiriĢ 

Balıklar renkleri görüyorlar mı? Evet, çoğunluğu aynen görüyor. Uygun koĢullarda 24 

renge kadar ayırt edebilir, bazıları ise uzak nesneleri yakınlaĢtırabilme yeteneğine sahiplerdir. 

Karada yaĢayan canlılardan biraz farklı olarak, iki çeĢit görme yeteneğine sahip göz retinaları, 

karanlık ve aydınlığa göre adapte olabilir. Aydınlıkta renkleri aynen görmekle birlikte, 

karanlıkta sadece tonları algılayabilirler. Bununla birlikte bütün renkleri, su içinde farklı 

mesafelerden aynen gördükleri gibi, bazı renkleri ise farklı mesafelerden değiĢik renk, ton 

veya koyulukta algılayabilirler (URL, 1). Ġnsanlardan beĢ kat daha fazla renkleri algılayabilme 

yeteneğine sahip japon balıklarında acaba insanlardaki gibi renk tercihi var mıdır? Daha önce 

herhangi bir çalıĢma yapılmamıĢ bu alanda, yapılan bu çalıĢma ile japon balıklarının renk 

tercihleri yapıp yapmadıkları araĢtırılmıĢtır.  

 

GeliĢme 

Ġnsanların yaĢama ortamlarında stresi azaltıp, hoĢgörü toleranslarını artırmak ve 

beslemek için en çok tercih ettikleri japon balıklarında renk tercihinin olup olmadığını 

gözlemlemek için öncelikle aynı yaĢama ortamları sahip 7 kavanoz hazırlanmıĢtır.  

Hazırlanan bu kavanozlara aynı kaynaktan alınan su, kum, deniz kabuğu ve briyofitlerden 

oluĢan yeĢil bitkiler yerleĢtirilmiĢtir (URL, 2). Daha sonra farklı büyüklüklerde olan 7 japon 

mailto:mevlutalatas@hotmail.com
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balığı (Carassius sp.) numaralandırılmıĢ kavanozlara yerleĢtirilmiĢtir (URL, 3,4). Aynı 

kimyasal yapıya sahip farklı renkteki (sarı, beyaz, yeĢil, kırmızı, turuncu) hazırlanan yemler, 

her bir kavanozdaki balığa her gün tüm yemlerden eĢit miktarda alınarak hazırlanan 

karıĢımdan, yem olarak verilmiĢtir (ġekil 1).  

 

Daha sonra balıkların sırasıyla hangi renkteki yemleri yedikleri gözlemlenmiĢtir.  

Sonuçlar bilgisayar ortamında excel programında hazırlanan tabloya aktarılmıĢtır (Tablo 1). 

Ayrıca gözlemler fotoğraflanarak kayıt altına alınmıĢtır.  

 
 

ġekil 1. DeğiĢik renkteki balık yemleri ve japon balıklarının olduğu kavanozlar. 
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Tablo 1. Günlere göre balıkların yedikleri yem tercihleri 

 

 

 

Sonuç 

 7 Japon balığının 20 günlük gözlem sonunda tercih ettikleri renkli yem sıralaması; 

beyaz, sarı, turuncu, kırmızı ve yeĢil Ģeklindedir. En çok tercih edilen renkli yem beyaz (38 

kez yenildi), en az tercih edilen yem ise yeĢil (18)‘dir. Diğerleri ise sırasıyla sarı (31), turuncu 

(27), kırmızı (26)‘dır (ġeki1 2, 3). 

 

Japon balıklarında renk tercihinin olup olmadığını gözlemlemek amacıyla yaptığımız 

çalıĢma, akvaryum balıkçılığı alanında renk tercihleri üzerine yapılan ilk çalıĢma olması 

açısından önemlidir.  

 

Bu çalıĢma ile akvaryum balıkçıları, en çok sattıkları ürün olan Japon balıklarının 

beslenmeleri (yemler ve renkleri) hakkında müĢterilerine daha sağlıklı bilgi verebileceklerdir. 

Ġnsanların yaĢama ortamlarında stresi azaltıp, hoĢgörü toleranslarını artırmak amacıyla 

besledikleri bu balıkların yemlerinin temininde, gözlemler sonucunda elde ettiğimiz renk 

skalası kolaylık sağlayacaktır.  
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Toplumun birçok ortamında bulunan akvaryumların sağlıklı olması topluma hoĢgörü, 

huzur ve mutluluk olarak yansıyacağından, bu çalıĢma ile dolaylıda olsa toplum barıĢına katkı 

sağlayacaktır.  

 

Sonuç olarak akvaryum balıkçılığı alanında renkler üzerine ilk kez yapılan bu 

çalıĢmanın, yapılacak diğer çalıĢmalara kaynak olacağını umuyoruz.   

 

 

ġekil 2. Gözlem sonuçlarına göre Japon balıklarının renk tercihleri. 
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ġekil 3. Japon balıklarının toplamdaki renk tercihi miktarları 

 

TeĢekkür  

 Balık yemlerinin verilmesi gözlemlerdeki yardımlarından dolayı Esra Ilgın IĢık‘a 

teĢekkür ederim. 
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https://www.google.com.tr/search?q=akvaryum+bal%C4%B1klar%C4%B1&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KiKbVK7WK6Ha7gbjxIDoDg&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=japon+bal%C4%B1klar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Japon_bal%C4%B1%C4%9F%C4%B1
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SOĞAN (ALLİUM CEPA) BĠTKĠSĠNĠN DEĞĠġĠK PH’ LAR DA YETĠġTĠRĠLMESĠ 

 

Doç. Dr. Mevlüt ALATAġ 
 

Munzur Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,  

Biyomühendislik Bölümü, Tunceli, TÜRKĠYE  

mevlutalatas@hotmail.com 

Özet 

Bu çalıĢma, birçok yararlı maddeler ihtiva eden ve tüketilen soğanın, en iyi hangi 

pH‘ta yetiĢtirildiğini tespit etmek ve elde edilecek sonuç ile de üretime ve ülke ekonomisine 

katkıda bulunmak için yapılmıĢtır. ÇalıĢmada her biri aynı toprakla doldurulmuĢ 7 tane saksı 

kabının her birine aynı cins 4 tane soğan ekildikten sonra, önceden hazırlanan pH‘ı 

4,5,6,7,8,9,10 olan sulardan her biri bir saksıya olmak kaydıyla, iki günde bir 50 ml su 

verilmiĢtir. pH‘lı suların verildiği günlerde, sıvılar verilmeden önce uzunluk ölçümleri 

milimetre olarak yapılıp, soğanlardaki geliĢmeler fotoğraflanmıĢtır. Toplam 450 ml pH‘lı 

suların verildiği 18 günlük gözlem sonucunda, en iyi geliĢme ve tat bakımından en tatlı 

soğanların pH‘ı 6 ve pH‘ı 7 olan saksılarda yetiĢtiği gözlenmiĢtir. Bununla beraber pH‘ı 4 

olan ve pH‘ı 9 olan saksılarda da geliĢmenin iyi olduğu gözlenmiĢtir. Yalnız bu pH‘ larda ki 

saksılarda ekilen 4 soğana karĢılık geliĢmelerinin hepsinde aynı uzunlukta ve Ģekilde olmadığı 

görülmüĢtür.  

 

Anahtar Kelimeler: Allium cepa, pH, Bitki, Türkiye. 

 

GiriĢ 

Soğan, Alliaceae familyasındaki Allium cinsine dâhil tüm bitkilerin genel adıdır. 

Özellikle Allium cepa L. türünü anlatmak için kullanılır ve bu anlamda "bahçe soğanı" olarak 

da adlandırılabilir. Soğanda bol miktarda A, B ve bilhassa C vitamini, bol fosfor, iyot, kükürt 

gibi vücuda pek yararlı, besleyici maddeler, antibiyotik vazifesi gören esanslar ve hazım 

artırıcı maddeler bulunmaktadır (URL, 1).  

 

Bu verilerden yola çıkarak, bu kadar yararlı maddeler ihtiva eden ve tüketilen soğanın, 

yaklaĢan ve yaĢanan küresel ısınmaya ilave olarak dünyadaki aĢırı nüfus artıĢı nedeniyle 

daralan tarım alanlarında en iyi ve en tatlı soğanı elde etmek için soğanın hangi pH‘ aralığında 

daha iyi yetiĢtiğini araĢtırmaya karar verdik. 

 

GeliĢme 

mailto:mevlutalatas@hotmail.com
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alliaceae
http://tr.wikipedia.org/wiki/Allium
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Bu çalıĢmanın yürütüleceği yer olan laboratuvarımızda, öncelikle çalıĢmanın 

yapılacağı alanlar düzenlenip gerekli hijyen çalıĢmaları yapılmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılmak 

üzere; çapı 16 cm. yüksekliği 13,5 cm. olan 7 tane saksı kabı, 100 mililitrelik 7 tane beher,7 

tane 1,5 litrelik su ĢiĢesi ve 28 tane küçük aynı cins kuru soğan temin edilmiĢtir. 

 

Sonra, pH metre yardımıyla nötr pH‘ ı temsil etmek amacıyla pH‘ı 7 olan saf su ve 

pH‘ı  4.5.6.8.9.10 olan saf sular hazırlanmıĢtır (Gözükara, 2010). Saksılara çiçekçiden alınan 

topraklar konulup soğanların ekimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Her saksıya 4 tane kuru soğan 

ekildikten sonra,  saksıların, hazırlanan pH‘lı suların ve beherlerin karıĢmaması için 

etiketleme yapılmıĢ olup daha sonra laboratuvarın güneĢ gören kısmında bir masa üzerine 

yerleĢtirilmiĢtir (ġekil 1). 

 
 

ġekil 1. Soğan ekili saksılar ve hazırlanan pH‘lı sular 

 

Ġlk ekimi takiben her saksıya, hazırlanan örneklerden 200 ml. verilmiĢtir. Ġki gün sonra 

100 ml., daha sonra ise 4‘er gün arayla her defasında 50 ml. daha hazırlanan örneklerden 

verilmiĢtir. Toplamda her saksıya 450 ml. pH‘lı sulardan verilmiĢtir. Laboratuar sıcaklığı 18 

ºC olup sıcaklıkla beraber diğer Ģartlarda sabit tutulmuĢtur. pH‘lı saf suların verildiği günlerde 

sıvılar verilmeden önce uzunluk ölçümleri milimetre olarak yapılıp soğanlardaki geliĢmeler 

fotoğraflanmıĢtır. Bu iĢlemler sıvıların verildiği günlerde saat 18.00 de yapılmıĢtır. 

 

Sonuç 

 Toplam 16 gün süren çalıĢmalarda, ilk ölçüm ekimden altı gün sonra yapılmıĢ olup, 

pH‘ ı 4.8.9.10 olan saksılarda 1 tane soğan, pH‘ı 7 olan saksıda 2 tane, pH‘ı 6 olan saksıda ise 

3 tane soğan filizlenmiĢtir. Uzunluk bakımından da pH‘ı 7 olan ve pH‘ı 6 olan saksılar da ki 

uzama dikkat çekici olmuĢtur. pH‘ı 7 olan saksıda soğanlar 28 milimetre, pH‘ı 6 olan saksıda 

ise 25 milimetre dir (ġekil 2). 
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ġekil 2. Ekimden altı gün sonra saksılardaki soğanların görünümü 

 

Ekimden dokuz gün sonra yapılan ikinci ölçümlerde tüm saksılarda yaklaĢık olarak 3 

soğanın büyüme gösterdiği, yalnızca pH‘ı 6 olan saksıda 4 soğanın büyüme gösterdiği 

görülmüĢtür. Uzunluk bakımından pH‘ı 6 olan saksı da ki büyüyen soğanlar birbirine yakın 

bir uzama göstermiĢtir. pH‘ı 7 olan saksıda soğanların en uzunu 83 milimetre, pH‘ı 6 olan 

saksıda ise 63 milimetre‘dir. Bu arada pH 7 den pH‘4 ‗e doğru gittikçe ve pH 7 den pH‘10‘ a 

doğru gittikçe soğanların boyunda önce azalma sonra belirgin bir artıĢ görülmesi dikkat 

çekicidir. pH‘ı 4 olan saksı da ki soğanın boyu 85 milimetre, pH‘ı 10 olan saksıdaki soğanın 

boyu ise 77 milimetredir (ġekil 3). 

 

 

ġekil 3. Ekimden dokuz gün sonra saksılardaki soğanların görünümü 

 

Ekimden on üç gün sonra yapılan ölçümlerde pH‘ı 6 olan saksı (ġekil 4)‘ daki 

büyüyen soğanlardan 3 tanesi iyi geliĢme göstermiĢ olup en uzunu 180 milimetreye, pH‘ı 7 

olan saksı da ki büyüyen soğanlardan 2 tanesi iyi geliĢme göstermiĢ olup en uzunu ise 205 

milimetre ulaĢmıĢtır. pH‘ı 4 olan ve pH‘ı 9 olan saksılardaki soğanların birer tanesi hızlı 

büyüme göstermiĢ olup ortalama uzunlukları 175 milimetredir. 



 
 

 
28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1863 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 2018 

 

 

ġekil 4. Ekimden on üç gün sonra yapılan ölçümlerde pH‘ı 6 olan saksı 

  

Son ölçümler ekimden 16 gün sonra yapılmıĢ olup saksılardaki yetiĢen soğan sayıları 

ve bu soğanlardaki büyüme göz önüne alındığında diğer ölçümlerde olduğu gibi pH‘ı 6 ve 

pH‘ı 7 olan saksılar da ki soğanlar iyi geliĢme göstermiĢtir. pH‘ı 7 olan saksıda soğanların 

uzunluğu 300 milimetre,  pH‘ı 6 olan saksıda ki soğanların boyu ise 296 milimetre dir.  

ÇalıĢma sonuçları beklenilen yönde gerçekleĢmiĢ olup, geliĢme bakımından soğanların 

en iyi pH‘ı 6 ve pH‘ı 7 olan saksılarda yetiĢtiği gözlenmiĢtir. Bununla beraber pH‘ 4 olan ve 

pH‘9 olan saksılarda da geliĢmenin iyi olduğu gözlenmiĢtir. Yalnız bu pH‘lardaki saksılarda 

ekilen 4 soğana karĢılık geliĢme hepsinde aynı uzunlukta ve Ģekilde olmamıĢtır. Buna sebep 

olarak asit ve bazların belirli bir değerden sonra bitki köklerini zayıflattığı ve her soğan 

kökünün topraktan yeterince faydalanamamasını söyleyebiliriz (KocataĢ, 1994). Buda bize 

sanayinin yoğun olduğu yerlerde asit yağmurlarının toprak, su, havayı etkileyerek canlılara 

zarar verdiğini açıkça gösterir.  

 

En tatlı soğanın pH‘ı 6 ve pH‘ı 7 olan saksılardaki yetiĢen soğanlara ait olduğu, pH‘ 6 

dan pH‘4 ‗e doğru gittikçe tatların giderek acı ekĢi bir tat aldığı ve pH 7 den pH‘10‘ a doğru 

gittikçe tatların acılaĢtığı sonucuna varılmıĢtır. 

 

Birçok çeĢidi olan soğanın yetiĢmesi için uygun toprak, gübreleme, sulama ve uygun 

iklim isteğinin karĢılanması gerekir. Bu çalıĢma ile, soğanlarda en iyi geliĢme ve tatlılığın 

pH‘ı 6 ve pH‘ı 7 olan ortamlarda gerçekleĢtiği görülmüĢtür. Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 

bu çalıĢmamızı değerlendirerek, yaklaĢan ve yaĢanan küresel ısınmaya ilave olarak dünyadaki 

aĢırı nüfus artıĢı nedeniyle daralan tarım alanlarında en iyi ve en tatlı soğanı elde etmek için 
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çiftçilerimizi bu yönde bilgilendirmelerini ve ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını 

umuyoruz.   

 

TeĢekkür  

 Soğanların yetiĢtirilmesi ve gözlemlerdeki yardımlarından dolayı Duygu Karabakal‘a 

teĢekkür ederim. 
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Özet 

GiriĢ: Sepsisle geliĢen mortalite ve morbiditenin yüksek olması nedeniyle, sepsis nedeni olan 

mikroorganizmaların tanısı hastanın tedavisi açısından özellikle çocuk hastalarda önem arz 

etmektedir. Özellikle odağı saptanmayan ateĢ ile baĢvuran çocuklarda tanı için uygulanması 

gereken ilk ve en değerli test kan kültürüdür. Kan kültürlerinden etken mikroorganizmanın 

saptanması ve tiplendirilmesi, antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi, hastaya uygun 

tedavinin verilmesi açısından önemlidir. Bu çalıĢmada 2016-2018 yılları arasında toplanan 

kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar retrospektif olarak araĢtırılmıĢtır. 

Materyal ve Metod: Kafkas Üniversitesi AraĢtırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji 

laboratuvarına 2016-2018 tarihleri arasında gönderilen kan kültürleri BACT/ALERT 3D 

(bioMerieux, Fransa) otomatize sisteminde takip edilmiĢtir. Pozitif örnekler gram boyama 

yöntemi ile incelendikten sonra kanlı agar, çikolata agar ve eozin metilen blue (EMB) agar 

besiyerlerine ekimleri yapılmıĢtır. Tüm plaklar 35±2°C‘de 16-20 saat enkübe edilmiĢ ve 

manuel olarak bakteri tanımlanması(IMVIC) testleri ile yapılmıĢtır. 

Bulgular: Kan kültürlerinden izole edilen toplam 128 mikroorganizmanın 112‘si (%87,5) 

gram-pozitif bakteri, 13‘ü (%10.1) gram-negatif bakteri, 1‘i (%0.7) mayalardan oluĢmaktaydı. 

Bakterilerin dağılımında Gram pozitif bakteriler; MSKNS 42 hasta, MRKNS 54 hasta, 

Enterekok spp 5 hasta, Streptokok spp. 6 hasta, Difteroid spp 4 hasta, Mikrokok 1 hasta , 

kalan iki hastada da saprofit mkroorganzmalar üretilmiĢtir. Gram negatif bakteriler 

incelendiğinde; Acinetobacter 1 hasta, Pseudomonas 1 hasta, Brucella 5 hasta, E.coli 2 hasta, 

Klebsiella 3 hasta, Proteus 1 hasta olmak üzere 13 hastada saptanmıĢtır. 1 hastada Candida 

spp. saptanmıĢtır. 128 hastanın 89‘unda gram boyamada da bakterilere rastlanmıĢ ve kliniğe 

bildirilmiĢtir. 

Sonuç: Kan kültürleri özellikle odağı saptanamayan enfeksiyon hastalıklarının teĢhisinde 

kullanılan en önemli testlerden biridir. Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların 

dağılımının her merkezde düzenli aralıklarla izlenmesi ampirik tedaviye baĢlama sırasında yol 

gösterecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bakteri, Kan kültürü, Prevalans. 
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GiriĢ 

Kan kültürlerinde bakteri üremesinin tanısı bakterinin izolasyonu ve antibiyotik duyarlılığının 

saptanması hastanın prognozunun takibi ve tedavinin düzenlenmesi açısından çok önemlidir. 

Bakteriyemiyle beraber geliĢen ölüm oranları her sağlık kuruluĢunda değiĢmekle beraber % 

12-80 arasında olup ortalama % 35 civarındadır.(1)Özellikle her Ģehirde bulunan hastaneler 

tarafından bakteri dağılımının belirlenmesi tedaviye yaklaĢım açısından büyük önem 

taĢımaktadır.(2)Özellikle çocuk hastalardan izole edilen bakterilerin saptanması, hastalığın 

hızla mortaliteye gitmeden bu grupta uygun ampirik tedavinin seçimine katkı sağlayarak 

baĢarının artmasına katkıda bulunacağı kanısındayız. Bu çalıĢmada 2016-2018 yılları arasında 

çocuk hastalardan alınan kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar retrospektif 

olarak araĢtırılmıĢtır. 

GeliĢme 

Kafkas Üniversitesi AraĢtırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarına 2016-2018 

tarihleri arasında gönderilen kan kültürleri BACT/ALERT 3D (bioMerieux, Fransa) otomatize 

sisteminde takip edilmiĢtir. Pozitif örnekler gram boyama yöntemi ile incelendikten sonra 

kanlı agar, çikolata agar ve eozin metilen blue (EMB) agar besiyerlerine ekimleri yapılmıĢtır. 

Tüm plaklar 35±2°C‘de 16-20 saat enkübe edilmiĢ ve manuel olarak bakteri 

tanımlanması(IMVIC) testleri ile yapılmıĢtır. IMVIC testlerinin sonucunda saptanan 

bakteriler sonuç sistemine girilmiĢ ve son iki yılın kayıtları incelenerek hastanemizin çocuk 

servis ve polikliniğinden gelen hastaların bakteriyemi olgularında üreyen bakterilerin 

profilleri çıkarılmıĢtır. 

Hastanemize son iki yılda 0-18 yaĢ arası çocuklardan toplam 1125 kan kültürü örneği 

gönderilmiĢtir. Bunlardan %11,3‘ünde (n=128) üreme tespit edilmiĢtir. Kan kültürlerinden 

izole edilen toplam 128 mikroorganizmanın 112‘si (%87,5) gram-pozitif bakteri, 13‘ü 

(%10.1) gram-negatif bakteri, 1‘i (%0.7) mayalardan oluĢmaktaydı. 2 hastada kontaminasyon 

olduğu düĢünülen etkenler üremiĢti. Bakterilerin dağılımında Gram pozitif bakteriler; 

MSKNS 42 hasta, MRKNS 54 hasta, Enterekok spp 5 hasta, Streptokok spp. 6 hasta, 

Difteroid spp 4 hasta, Mikrokok 1 hasta , kalan iki hastada da saprofit mkroorganzmalar 

üretilmiĢtir. Gram negatif bakteriler incelendiğinde; Acinetobacter 1 hasta, Pseudomonas 1 

hasta, Brucella 5 hasta, E.coli 2 hasta, Klebsiella 3 hasta, Proteus 1 hasta olmak üzere 13 

hastada saptanmıĢtır. 1 hastada Candida spp. saptanmıĢtır. 128 hastanın 89‘unda gram 

boyamada da bakterilere rastlanmıĢ ve kliniğe bildirilmiĢtir. 

 

Bu hastaların dağılımı tablo 1 ve tablo 2 ‗de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 1: Saptanan Gram negatif bakteriler 

 

Tablo 2: Saptanan Gram pozitif bakteriler 
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Ayrıca 2 kontaminasyon olduğu düĢünülen saprofit tanımlanamayan bakteri ve 1 hastada da 

Candida spp üretilmiĢtir. 

Sonuç 

Kan kültürleri enfeksiyon hastalıklarının teĢhisinde kullanılan en önemli testlerden biridir. 

Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların dağılımının her merkezde düzenli 

aralıklarla izlenmesi ampirik tedaviye baĢlama sırasında klinisyene yol 

gösterecektir.ÇalıĢmamızda kan kültüründe üreme oranı %11,3 oranında bulunmuĢtur. 

Ülkemizde yapılan çalıĢmalarda kan kültürlerinde üreme oranları %7,6-21 arasında 

değiĢmektedir. Kan kültüründe üreme oranlarının ülkemizdeki çalıĢmalar ile uyumludur(3,4). 

Kan kültüründe mikroorganizmayı üretmek zor olsa da sepsis kliniğindeki çocuk için altın 

standart tanı yöntemidir. 

ÇalıĢmamızda KNS %75 oranında bulunmuĢtur yine gram pozitif bakterilerden 1 hastada da 

difteroid basile rastlanmıĢtır. KNS‘lerin bu kadar yüksek oranda izole edilmesi dikkat 

çekicidir. Koagülaz-negatif stafilokokların çoğunluğunun gerçek bir bakteriyemiden çok 

kontaminasyon olarak bulunduğu ve bu sonuçların klinisyenlerce gerçek enfeksiyon mu 

kontaminasyon mu olduğunun ayrımının zor olduğu bildirilmektedir (5). KNS‘lerin 

enfeksiyon etkeni olarak kabul edilebilmeleri için sepsis kliniğine ek olarak en az iki farklı 

yerden aynı tip ve aynı miktarda KNS üretilmesi gerekliliği vardır(6). Bizim çalıĢmamızda 

hastaların tamamında ateĢ, dispne, takipne, taĢikardi gibi birçok semptomdan mutlaka en az 

ikisi vardı. Ancak iki ayrı yerden kan kültürü gönderilmemiĢti. Bu durum çalıĢmamızın 

kısıtlılığını oluĢturmaktaydı. Buna rağmen son yıllarda yapılan çalıĢmalarda KNS için önemli 

bir sepsis etkeni düĢüncesi yayılmıĢ durumdadır (7). Dolayısı ile KNS üreyen hastalar her 

zaman kontaminasyon olarak değerlendirilmemeli özellikle çocuk hastalarda kliniğe göre 

karar vermenin uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Mikroorganizmanın tanımlanması esnasında hastanın prognozu da çok önemlidir. AteĢ, 

lökositoz gibi klinik bulgular, hastanın genel durumu, pozitif kan kültürlerinin alınan tüm 

kültürlere oranı(kaç seri kan alınmıĢ ise), laboratuvara örneğin geldiği andan itibaren kaçıncı 

günde üreme olduğunun takip edilmesi, izolatın patojen veya kontaminant olduğu hakkında 

karar verdirebilir (8,9). Bu çalıĢmada sadece laboratuvar verileri ele alınmıĢ olduğundan 

üremiĢ olan KNS‘lerin etken patojen ve kontaminasyon oranları hakkında net bir bilgi 

sağlanamamıĢtır. ÇalıĢmamızda %56 oranında bulunan MRKNS oranı Türkiye‘deki 

sonuçlarla uyumlu Ģekilde yüksek bulunmuĢtur. Bu durum hastanemizde de diğer birçok 

sağlık kuruluĢunda olduğu gibi kan izolatlarında metisilin direncinin önemli bir sorun 

olduğunu göstermektedir. (10,11) 

Kan kültürlerinden izole edilen Gram-pozitif ve Gram-negatif bakteri oranlarını sırası ile 

Yurtsever ve ark. (12) % 71 ve % 27, Kaya ve ark. (13) % 62.2 ve % 37.8, Yüce ve ark. (14) 

% 28.1 ve % 59.3, Mehli ve akr. % 64.70 , % 24.85 olarak bulmuĢlardır . ÇalıĢmamızda ise 

bu oran %8.5 gram negatif, %91 gram pozitif bakteri olarak bulunmuĢtur. Bu farklılıklar, 

hastanenin durumuna, büyüklüğüne, bulunduğu bölgeye bakteriyemilerin hastane ve toplum 

kaynaklı olarak ayrılmamasına, bakteriyemilerin içinde kateterle iliĢkili olanların oranına, 

hastanede uygulanan antibiyotik tedavi protokollerine ve ampirik tedavilere bağlı olabilir. 

Kan kültürlerinden en sık izole edilen Gram-negatif bakteriler E. coli, Enterobacter, Proteus, 

Acinetobacter ve Klebsiella türleri olarak bildirilmektedir (15). Bu çalıĢmada da en sık E. Coli 

ve Klebsiella cinsi bakteri ama bunun yanı sıra diğer bölgelerden farklı olarak Brucellaspp. 

diğer bölgelere nazaran yüksek bir oranda izole edilmiĢtir. Bu durum da yöremizde 

kaynatılmamıĢ süt ürünlerinin kullanılmasının çocuklarda da hastalığın sıklıkla görülmesine 

yol açtığıdır. 
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ÇalıĢmamızdan çıkardığımız sonuç kandan izole edilen mikro-organizmaların türleri zaman 

içerisinde değiĢebildiğinden, her hastanede bu verilerin periyodik olarak güncellenmesinin, 

kullanılacak ampirik tedavi protokollerine yön vereceği ve hastaların prognozunu olumlu 

etkileyeceği düĢünülmektedir. Özellikle çocuklarda saptanan bu verilerin takibinin yapılması 

ve ileriki çalıĢmalarda yılara göre duyarlılıklarının da değerlendirilmesi tarafımızca 

hedeflenmektedir. 
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MARDĠN EKOLOJĠK KOġULLARINDA NOHUT GENOTĠPLERĠNĠN BĠPLOT 

YÖNTEMĠ ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ   

 Yusuf Doğan*  Enver Kendal    

Mardin Artuklu Üniversitesi, Tohumculuk Bölümü,  

Kızıltepe Meslek Yüksek Okulu, 21500, Kızıltepe, Mardin,   

*Sorumlu Yazar: doganyyu@hotmail.com 
 

Mardin ekolojik Ģartları nohut yetiĢtiriciliği için son derece önemli bir potansiyele sahiptir. Bu 

amaçla, araĢtırma 5 adet nohut genotipi ile 2015-2016 yetiĢtirme mevsiminde tesadüf blokları 

deneme desenine göre, 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüĢtür. ÇalıĢmada bitki boyu, baklada 

tane sayısı, bitkide bakla sayısı, 100 tane ağırlığı ve tane verimi özellikleri incelenmiĢtir. 

Varyans analizine göre, özellikler arasında önemli farklılıklar(P <0.05 veya P <0.01) tespit 

edilmiĢtir. Genotiplerin üstünlüğü iki ana bileĢen (IPC1 ve IPC2) tarafından belirlenmiĢ ve iki 

boyutlu bir GGE biplot ile gösterilmiĢtir. Ġki bileĢenin toplam kareleri, (PC1) % 90.01 ve 

(PC2) için % 6.48 olarak hesaplanmıĢ ve yüksek varyasyon göstermiĢtir. GGE biplot, çeĢitler 

ve incelenen özellikler bakımından 3 (üç) sektöre ayrılmıĢ ve nohut genotipleri bakımından 

incelenen özellikler arasında iki grup oluĢmuĢ, bitki boyu tek baĢında 1. Grupta yer alırken 

diğer özellikler ise ikinci grupta yer almıĢ ve ikinci grupta yer alan özellikler arasında sıkı bir 

iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir. Sonuçlar Biplot tekniğine göre ortalama veriler üzerinde 

genotipler değerlendirildiğinde, G1 ile G2(Arda) tüm özellikler bakımında ortalamanın 

üzerinde yer aldıkları ve oldukça stabil oldukları, G3, G4 ve G5 ise ortalamanın altında yer 

aldıkları tespit edilmiĢtir.  Sonuç olarak Arda çeĢidi Mardin Ģartlarına önerilebileceği ayrıca 

GT Biplot‘ un görsel olarak benzer çalıĢmalarda kullanılabileceği ve farklı koĢullarda 

yürütülen benzer çalıĢmalarda en uygun çeĢitlerin belirlenmesine için kullanılabileceğini 

göstermiĢtir. 

Anahtar sözcükler: Nohut, GGE biplot; özellik, verim. 

 

EVALUATION OF CHICKPEA GENOTYPES IN MARDIN ECOLOGICAL 

CONDITIONS BY BIPLOT METHOD 

 

Yusuf Doğan*  Enver Kendal    

 

Mardin Artuklu University, Seed Department,  

Kızıltepe Vocational High School, 21500, Kızıltepe, Mardin, 

* Corresponding Author: doganyyu@hotmail.com 

Ecological conditions of Mardin have an extremely important potential for chickpea 

cultivation. For this purpose, the research was carried out with 5 chickpea genotype in the 

2015-2016 growing season according to the randomized block design with three replication. 

Plant height, number of bean in pods, number of pods per plant, 100 grain weight and grain 

yield characteristics were investigated. According to the variance analysis, significant 

mailto:doganyyu@hotmail.com
mailto:doganyyu@hotmail.com


 
 

 
28-29 Aralık 2018 – DİYARBAKIR   TAM METİN KİTABI       ISBN  978-605-69046-0-8        
 

Sayfa 1871 

ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 2018 

differences (P <0.05 or P <0.01) were determined. The superiority of genotypes was 

determined by two main components (IPC1 and IPC2) and indicated by a two-dimensional 

GGE biplot. The total frames of the two components were calculated as (PC1) 90.01% (PC2) 

and 6.48% (PC2) and showed high variation. GGE biplot was divided into 3 (three) sectors 

with respect to cultivars and examined characteristics and two groups were formed in terms of 

the characteristics of chickpea genotypes. Results according to the Biplot technique, when the 

genotypes on average data were evaluated, G1 and G2(Arda) were found to be above average 

in terms of all properties and they were quite stable and G3, G4 and G5 were below the 

average. In conclusion, it can be suggested that Arda variety can be used in Mardin conditions 

and GT Biplot can be used in visually similar studies and can be used to determine the most 

suitable varieties in similar studies carried out under different conditions. 

Key words: Chickpea, GGE biplot; feature, yield. 

 

1. GiriĢ 

Yemeklik tane baklagiller yüksek protein kaynağı olmaları nedeni özellikle kıĢ aylarında 

sağlık açısından tercih edilen ve tüketilen ürünlerin baĢında gelmektedir(Güler ve ark., 2001). 

Ayrıca yetiĢtirildikleri topraklara azot bırakarak ve kazık kökleri ile toprağın 

yapısını(havalandırılmasını) düzelttikleri gibi uygulamalarda ürünler içerisinde en az 

kimyasalların kullanıldığı ürün grubunda yer almaktadırlar (Saxena ve ark., 2012). 

Yemeklik tane baklagiller içerisinde yer alan Nohut, münavebede önemli bir bitki olup 

bölgeden bölgeye farklılık kazansa da yılda iki farklı zamanda yazlık veya kıĢlık olarak 

yetiĢtirilmektedir(Banik ve ark., 2006). Ülkemizin bir kısmının da yer aldığı Doğu Akdeniz 

nohut bitkisinin anavatanı konumundadır(Akçin, 1988).. Mardin ilimiz de Doğu Akdeniz 

bölgesi yani nohut bitkisinin anavatanı olan bölgede yer alması nedeni ile nohut yetiĢtiriciliği 

için son derece elveriĢli Ģartlara sahiptir (Singh ve Ocampo,  1997). 

Nohut yetiĢtiriciliği için elveriĢli Ģartlar ne kadar önemli ise yetiĢtirilecek çeĢitlerin bu 

çevrelere uyumu da o kadar önemlidir. Bu nedenle farklı ekolojik Ģartlara yüksek uyum 

gösteren ve genetik özellikleri bakımından yüksek verime sahip aynı zamanda diğer 

agronomik uygulamalara olumlu karĢılık veren çeĢitlerin ıslahı ve geliĢtirilmesi ya da 

belirlenmesi bir ihtiyaç olarak karĢımıza çıkmaktadır (Zaidi ve ark., 2003). Son zamanlarda az 

da olsa bazı çeĢitler geliĢtirilmiĢtir. Ancak bu çeĢit farklı bölgelerde yeterince test 

edilmemiĢtir ve çeĢit sayısı hala yetersizdir. 

 Bu çalıĢmada yeni tescil edilen nohut çeĢitlerinin Mardin ekolojik koĢullarında 

denenmesi, tarımsal, teknolojik ve tane verimi bakımından en uygun çeĢitlerin tespit edilmesi 

ve bu çeĢitlerin yaygınlaĢtırılması baĢlıca amaçlarımızı oluĢturmuĢtur. 
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2. Materyal ve yöntem 

2.1.Materyal 

Bu çalıĢmada; yurt dıĢı tescilli çeĢit adayı, ICARDA (International Center for 

Agricultural Research in the Dry Areas) kökenli 4 farklı nohut hattı ve control amaçlı bir adet 

tescilli Arda(G2) çeĢidi materyal kullanılmıĢtır(Tablo 1). ÇalıĢma, 2016 yetiĢtirme sezonunda 

yazlık olarak Mardin merkeze bağlı Tilkitepe köyünde yürütülmüĢtür. Denemenin yapıldığı 

2016 yılında toplam yağıĢ uzun yıllar ortalamasından düĢük olurken, bitki vejetasyon 

süresince  Mart-Haziran dönemi yağıĢ miktarı 167.9 mm olarak belirlenmiĢtir. 

  

Tablo 1: ÇalıĢmada kullanılan çeĢitlere ait bilgiler 

Genotipler GeliĢtiren KuruluĢ Tescil Yılı 

G1 International Center for Agricultural Research in the Dry 

Areas) 

 

G2(Arda ÇeĢidi) GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırma ve Eğitim Merkezi 2013 

G3 International Center for Agricultural Research in the Dry 

Areas)  

 

G4 International Center for Agricultural Research in the Dry 

Areas)  

 

G5 International Center for Agricultural Research in the Dry 

Areas)  

 

 

Tablo 2. Mardin ilinde uzun yıllar ortalaması (1960-2016), çalıĢma yıllarına ait sıcaklık, yağıĢ 

ve nem değerleri (Anonim, 2016a) 

 Sıcaklık  

(°C) 

UYO YağıĢ  

(mm) 

UYO Nispi nem(%) UYO 

Ocak 2.2 3.0 146.3 112.3 74.1 70.0 

ġubat 8.5 4.0 3.6 108.2 66.2 66.0 

Mart 10.0 8.0 119.8 96.8 59.1 61.0 

Nisan 16.8 13.4 27.1 83.6 41.3 56.0 

Mayıs 19.8 19.6 20.0 40.4 42.0 45.0 

Haziran 26.2 25.6 1.0 4.0 28.2 34.0 
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Ort.  18.2 16.6 167.9 224.8 42.6 49.0 

Uzun Yıllar Ort. 13.9 12.3 317.8 445.3 51.8 55.3 

UYO: Uzun yıllar ortalaması 

Ortalama sıcaklıklar UYO‘dan yüksek olmuĢtur. Nispi nem bakımından da denemenin 

yürütüldüğü yıllarda ortalama değerler, uzun yıllar ortalamasından daha düĢük olarak 

gerçekleĢmiĢtir.  

2.2.Yöntem 

Denemeler tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. 

Deneme parselleri boyutları 1.2 x 4 = 4.8 m
2
 olacak Ģekilde 03.03.2016 tarihinde el mibzeri 

ile ekilmiĢtir. Ekimle birlikte, dekara 14 kg/da (DAP) gübresi uygulanmıĢtır. Yabancı otlara 

karĢı elle mücadele yapılmıĢtır. 25.06.2016 tarihinde elle hasat edilmiĢtir. AraĢtırmadan elde 

edilen veriler GenStatRelease14.1 (Copyright 2011, VSN International Ltd.) versiyonu 

kullanılarak değerlendirilmiĢtir (Gauch, 1988).  

 

3. Bulgular ve tartıĢma 

Mardin ekolojik koĢullarında farklı 5 nohut genotipi ile yürütülen çalıĢmada incelen 

özellikler bakımından genotipler arasında istatistiki anlamda (p<0.01) önemli farklılıklar 

bulunmuĢtur (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Ġncelenen özelliklerin kareler ortalamalarına ait değerler 

VK S.D  BB BS BTS BTA TV 

ÇeĢit 4  127.374 112.978 152.744 9.89933 895.859 

Blok 2  17.312 11.601 23.625 0.936 59.414 

Hata 8  5.453 2.065 7.516 1.03433 63.475 

AÖF(0.5) 
 

 3.796** 4.397** 6.029** 1.915** 15.001** 

CV(%)   5.46 4.53 8.2 2.73 4.811 

VK:Varyasyon Kaynakları, SD: Serbestlik derecesi, **; % 0.1‘ e göre önemli, BB;bitki boyu, 

BBS:bitkide bakla sayısı,BTS:bitkide tane sayısı, YTA:Yüz tane ağırlığı, TV; Tane verimi  
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GT Biplot yöntemi ile genotipler ile özellikler arasındaki iliĢkilerin incelenmesi: Temel 

BileĢen analizi besin elementleri üzerinden çeĢitlerin etkisini göstermek için kullanılmıĢtır. Ġki 

yönlü PCA sonuçları, toplamda varyasyonun 96.48% oluĢtururken, PC1 ve PC2 etkisi toplam 

varyasyon içinde sırasıyla % 90.01 ve % 6.48 olarak hesaplanmıĢtır (ġekil 1-4).  

 

 

ġekil 1.Besi elementi içerikleri bakımından 

çeĢit ve özellikler arasındaki iliĢki. 

 

ġekil 2. Besin elementi içeriği bakımından 

çeĢit özellik iliĢkisini gösteren Sektor 

analiz grafiği  

 

 

 

 

 

ġekil 3.Ortalama besin elementi içeriği 

verileri bakımından çeĢitlerin stabiitesi  

 

ġekil 4.Besin elementi içeriği bakımından 

ideal çeĢit gore diğer çeĢitlerin 

sıralanma 
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Biplot yönteminde özelliklerin ortalamaları üzerinden yapılan analizlerde genotipler  biplot 

grafiği üzerinde geniĢ bir dağılım göstermiĢtir. Bu nedenle oluĢturulan biplot grafiğinin toplam 

varyasyonun % 96.48‘ lik gibi yüksek bir kısmını açıklamaktadır.  Scatter plot(ġekil 1) genotipler 

ile incelenen özellikler ve özelikler arasındaki iliĢkileri göstermektedir. Vektörlerin açısı daraldıkça 

özellikler arasındaki korelasyonun yüksek ve pozitif olduğunu açılar 90 dereceden daha büyük ise 

iliĢkinin zayıflığını ve negatif olduğunu göstermektedir. Genotipler ise özelliklerin vektörlerine 

göre konumlanması ise onların özellikler ile iliĢkisini göstermektedir. Bu durumda bitki boyu hariç 

diğer özellikler arasında yüksek bir korelasyon iliĢkisi olduğu ve G1 ile G2(Arda) özelliklere ait 

vektör açılarının tam ortasında yer aldıklarından dolayı tüm özellikler bakımından ortalamanın 

üzerinde ve yüksek değerlere sahip olduklarını, vektörlerin ters istikametinde yer alan genotipler ise 

tüm özelliklerin ortalamaları bakımından düĢük değerlere sahip olduklarını göstermiĢtir. Akçin, 

(1988)‘ nin yapmıĢ olduğu bir çalıĢmada ve bitkideki tane sayısı ve bin tane ağılrığı ile tane verimi 

arasında yüksek ve pozitif bir korelasyon elde ettiğini bildirmiĢ olup çalıĢmamızdaki sonuçları 

doğrulamaktadır. Ganjali ve ark., (2009)‘ yaptıkları bir çalıĢmanın sonuçlarını biplot tekniği ile 

incelemiĢ ve incelenen bir çok özellik arasında sıkı bir korelasyon olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Scatter plot(ġekil 2) sektör analizinde ise genotip ve özelliklerin konumlandığı sektörler(bölge) 

bakımından bu iliĢki durumu açıklanabilmektedir. Yapılan analizde toplam üç sektör oluĢmuĢ 1. 

Sektörde tüm özellikler ile sadece 1 nolu genotip ve Arda(G2) çeĢidi yer aldığı için incelenen 

özellikler bakımından bu genotiplerin üstün olduğunu, özelliklerin yer almadığı sektörde yer alan 

diğer genotipler(G3,G4,G4)     ise özellikler arasında düĢük bir iliĢki olduğu ve dolayısyla bu 

genotipler incelenen özellikler bakımından tercih edilemeyeceğini göstermektedir. Ranking biplot 

modeli(ġekil 3) ise özelliklerin ortalamaları üzerinden temsili bir ortalama çizgisi(dikey) ve stabilite 

çizgisi(yatay) oluĢturmakta ve her bir genotipin durumunu bu temsili ortalama ve stabilite çizgisine 

göre genotiplerin ortalama ve stabilite durumlarını ifade etmektedir. Bu durumda G3,G4 ve G5 tüm 

özelliklerin ortalama değerleri bakımından ortalamaların altında kaldığı, G1ve Arda çeĢidi(G2) ise 

ortalamanın üzerinde ve yatay stabilite çizgisinin tam ortasında yer aldıklarından dolayı da oldukça 

stabil oldukları tespit edilmiĢtir. Farshadfar ve ark., (2013). GGE biplot analizi ile nohutta yapmıĢ 

oldukları bir çalıĢmada incelenen tane verimi bakımından bazı genotiplerin stabil olduğu tespit 

edilmiĢ olup bu metodun stabilite çalıĢmalarında kullanılabileceğini belirtmiĢtir. Hamayoon ve ark. 

(2001) in yapmıĢ olduğu bir çalıĢmada biplot tekniği ile nohut genotiplerinin stabilitesi rahatlıkla 

belirlenebileceği ve etkili bir yöntem olduğunu bildirmiĢtir. 

Comparison biplot modelinde(ġekil 4) ise araĢtırmada incelenen ortalama veriler üzerinden 

temsili bir ideal merkez oluĢturulmakta ve genotiplerin bu ideal merkeze doğru konumlanmalarına 

göre ideal olup olmadıklarını göstermektedir. Ġdeal merkeze en yakın olan genotipler en ideal 

genotip olarak tercih edilmektedir. Bu çalıĢmada 1 nolu genotip ideal merkeze en yakın, Arda 

çeĢidi(G2) ise ideal merkezden daha iyi ancak 1 nolu genotip kadar stabil olmadığı ve diğer 

genotipler (G3,G4,G5) ise    hem ortalama değerlerin altında hem de ideal merkezden oldukça uzak 

bölgelerde yer aldıkları tespit edilmiĢtir. Bu sonuçlar 1 nolu genotipin en ideal genotip olduğunu 

göstermektedir.  Ideal bir genotip incelenen özellikler bakımından yüksek değerlere sahip olan 

genotip olduğunu ve yüksek PCI sonuçlari ile(yüksek verim ortalamasına)  düĢük PC2 sonuçlarına 

(yüksek stabilite) sahip genotip olduğunu bildirmiĢtir. (Yan & Rajcan, 2002, Magbool ve ark., 

2015).  
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4. Sonuç 

Sonuç olarak Mardin ekolojik koĢularında yapılan bu araĢtırmada; G1 ve Arda çeĢidi incelenen 

tüm karakterler bakımından oldukça stabil ve yüksek değerlere sahip oldukları sonucuna varılmıĢtır. 

Ayrıca kullanılan GT biplot tekniği ile farklı açıdan Ģekillerin üretildiği ve bu Ģekiller ile en uygun 

çeĢitlerin belirlendiğini ve bu çeĢitlerin Mardin ekolojik Ģartları için tavsiye edilebileceğini ve farklı 

bölgelerde ve bitkilerde yapılan çalıĢmalarda bu tekniğin rahatlıkla kullanılabileceğini göstermiĢtir. 
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             GiriĢ: Regle yüzeyler içerisindeki açılabilir yüzeyler, metal tabaka tasarımı ve iĢlenmesinde 

kullanıldığından önemli bir yere sahiptir. Her açılabilir yüzey, hareketli bir düzlemin (bir 

parametreli hareket altında) zarf yüzeyi olarak elde edilebilir. Açılabilir regle yüzeyler, geniĢ ölçüde 

CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) ve CADM (Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim) alanında 

kullanılır. Bir açılabilir regle yüzey, düzleme açılabilen bir yüzeydir. Böyle bir yüzey, tüm 

doğuranları boyunca sabit bir teğet düzleme sahiptir. Açılabilir yüzeyler materyalin bir düz 

levhasının esneme ve yırtma yapmadan bükülmesiyle oluĢturulabileceğinden, bilgisayar destekli 

tasarım ve üretim sistemlerinde açılabilir yüzeylerden kolaylıkla istifade edilir. Açılabilir yüzeyler, 

metal levha, kağıt, deri ya da kontrplak gibi materyallerden oluĢan ürünlerin modellenmesi için 

potansiyel olarak uygundur. Açılabilir yüzeylerin uygulamaları sanayi vb. birçok yerde karĢımıza 

çıkmaktadır. Teknolojide yırtılma ve gerilmeye müsait olmayan malzemelerin imalatında geniĢ bir 

kullanım alanına sahip olan açılabilir regle yüzeylerin sayısızca faydası bulunmaktadır. Bu nedenle, 

kullanım kolaylığına odaklanarak karmaĢık nesnelerin tasarımı için NURBS açılabilir regle 

yüzeylerinden yararlanmak, CAD/CAM için önem taĢımaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Açılabilir Yüzey, Eğrilik Çizgisi, Frenet Eğrisi. 

 

           1. GĠRĠġ 

  doğrusunun   eğrisi boyunca hareket ettirilmesi ile elde edilen regle yüzeyler, Öklid 

geometrisinde önceden beri gelen ilgi çekici bir araĢtırma konusu olmuĢtur [1,2]. 19. yüzyılda regle 

yüzeyler ve özellikle açılabilir regle yüzeylerin tüm özelliklerinin çok iyi bilindiği ve kayda değer 

tüm sonuçların bulunduğu düĢünülmekteydi. Fakat bu konular geçtiğimiz yaklaĢık elli yıldan beri 

tekrar araĢtırma konusu olmuĢ ve birçok önemli özelliği keĢfedilmiĢtir [2,3]. Regle yüzeyler ilk defa 

kısmi diferensiyel denklemini kuran Monge tarafından keĢfedilmiĢ, daha sonra Hlavati ve  Hoschek 

tarafından araĢtırılmıĢtır [1]. 

 Bu konuda birçok matematikçi hala çalıĢmakta olup, Regle yüzeyler ile ilgili ayrıntılı 

bilgiye Carmo değinmiĢtir [4]. Carmo asimtotik yönler ve asimptotik eğrilerin Dupin göstergesi 

yardımıyla önemli bir çalıĢma yapmıĢtır [2]. 

Flory ve Pottmann regle yüzeylerin teknik avantajları ile serbest ve kompleks biçimde 

mimarinin gerçekleĢtirilmesindeki zorlukları araĢtırmıĢtır. Daha sonra regle yüzeylerin bir veya 
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daha çok Ģeritler yardımıyla verilen bir Ģeklin yaklaĢtığı geometrik bakıĢ açısını oluĢturmuĢlardır. 

Bu çalıĢmalarda asimtotik eğriler yardımıyla verilen regle yüzeyleri karekterize etmiĢlerdir [5]. 

Bir doğrunun bir eğri boyunca hareket ettirilmesiyle elde edilen regle yüzeyler ilk olarak, 

bütün regle yüzeylerin sağladığı lineer denklemler üzerinde araĢtırılmıĢtır.  Bilinen regle yüzeyler; 

düzlem, silindir veya koninin eğrilmiĢ yüzeyleri, düzgün bir uzay eğrisinin oluĢturduğu yüzeyler, 

hiperbolik paraboloid ve bir parçalı hiperboloiddir. 

Son zamanlarda regle yüzeylerin sınıfandırılması ile ilgili bir çok çalıĢma ortaya konmuĢtur. 

Bunlardan Izuyuma [4] çalıĢmasında regle yüzeylerin beĢ özel sınıfını; 

i) Açılabilir yüzeyler (silindirik, konik, tanjant yüzeyler), 

ii) Asli normal ve Binormal yüzeyler, 

iii) Darboux açılabilir yüzeyler, 

iv) Rektifyen açılabilir yüzeyler, 

v) Uzay eğrilerinin odak yüzeyleri, 

Ģeklinde ifade etmiĢtir [4,5,6]. 

Açılabilir bir yüzey sınıfına giren Gauss eğriliği sıfır olan bir yüzey olarak tanımlanır. Yani 

açılabilir yüzey, bir düzlem üzerinde biçim değiĢikliği yapılmadan sıkıĢtırılarak yada gerilerek 

oluĢturulmuĢ bir yüzey olarak tanımlanabilmektedir Ayrıca bir düzlem yuvarlanarak, katlanarak 

yada bükerek de bir açılabilir yüzey oluĢturulabilir. Genelde var olan bu yöntemlerin çoğu bir 

açılabilir yüzeyin uzayda düzlemlerin bir parametreli ailelerinin birleĢimi olarak karakterize etmek 

için kullanılır. 

         Wang [7] endüstriyel tasarım ve uygulamalarıyla oldukça uyum içinde çalıĢan verilen bir 

eğriden geçen kalem yüzeyinin oluĢturduğu açılabilir yüzeyin tasarımı için yeni bir yöntem 

geliĢtirmiĢ, Kobayashi [6] Frenet çatısının bileĢenlerinin lineer kombinasyonunu kullanarak kalem 

yüzeyin açılabilirliğini ispatlamıĢtır. 

Bir eğrilik çizgisi yüzey üzerindeki en önemli karakteristik eğrilerden biridir. Ayrıca eğrilik 

çizgisi geometrik tasarım, Ģekil tanımlama ve yüzey oluĢturmada sıklıkla kullanılan kavramdır. Bu 

özelliklerinden dolayı parametrik yüzeylerin eğrilik çizgisi diferensiyel geometride geçmiĢten 

günümüze önemli araĢtırma konularının odağı olmuĢtur ve bu konuyu ele alan birçok çalıĢma 

bulunmaktadır. Cartan teoremi kullanılarak    de küresel eğrilik çizgisinin bir ailesi ile yüzeyleri 

araĢtırılmıĢ [8] ve    de gömülmüĢ yüzeyler üzerinde eğrilik çizgilerinin diferensiyel denklemleri 

üzerine çalıĢmalar yapılmıĢtır [9,10,11]. 

Regle yüzeyler içerisindeki açılabilir yüzeyler, metal tabaka tasarımı ve iĢlenmesinde yararlı 

olduğundan önemli bir alt sınıfı oluĢturmaktadır. Her açılabilir yüzey, hareketli bir düzlemin (bir 
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parametreli hareket altında) zarf yüzeyi olarak elde edilebilmektedir. Açılabilir regle yüzeyler, geniĢ 

ölçüde CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) ve CADM (Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim) 

alanında kullanılmaktadır. Bir açılabilir regle yüzey, düzleme açılabilen bir yüzeydir. Böyle bir 

yüzey, tüm doğuranları boyunca sabit bir teğet düzleme sahiptir. Bilgisayar destekli tasarım ve 

üretim sistemlerinde açılabilir yüzeylerden yaygın olarak istifade edilir; çünkü açılabilir yüzeyler 

materyalin bir düz levhasının esneme ve yırtma yapmadan bükülmesiyle oluĢturulabilir. Açılabilir 

yüzeyler, metal levha, kağıt, deri ya da kontrplak gibi materyallerden oluĢan ürünlerin 

modellenmesi için potansiyel olarak uygundur. Açılabilir yüzeylerin uygulamaları gemi 

gövdelerinin tasarımında, otomotiv ve uçak gövdelerinin parçalarında, borulama iĢi ve kanal 

sisteminde, ayakkabı tasarımı ve giyimde ortaya çıkmaktadır [11,12,13]. 

Teknolojide yırtılma ve gerilmeye müsait olmayan malzemelerin imalatında geniĢ bir 

kullanım alanına sahip olan açılabilir regle yüzeyler, üretim maliyetinin ve iĢ gücünün azalmasını 

sağlamaktadır. Bu nedenle, kullanım kolaylığına odaklanarak karmaĢık nesnelerin tasarımı için 

NURBS açılabilir regle yüzeylerinden yararlanmak, CAD/CAM için önem taĢımaktadır [5,13,14]. 

En önemli yüzey eğrilerinden biri asimptotik eğrilerdir. Bir yüzey üzerindeki bir eğrinin 

asimptotik olarak eğrinin her noktasındaki teğeti doğrultusundaki normal  eğriliği sıfır olmalıdır. Ek 

olarak M yüzeyindeki bir eğrinin asimptotik olması için onun ivmesi de daima M yüzeyine teğet 

olmalıdır. En azından bir asimtotik yönde yüzey parçası onun teğet düzleminden uzakta değildir. 

Yüzey üzerinde asimtotik eğri boyunca Gauss eğriliği daima sıfır ya da negatiftir [15,16]. 

Hartman ve Winter negatif Gauss eğrilikli yüzeyler üzerindeki asimptotik eğrilerin klasik 

teorideki önemli bir karakterizasyonunu vermiĢtir [14]. 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde, bulgular kısmında kullanılacak bazı tanımlar ve temel teoremler verilmiĢtir.  

Tanım 2.1 

  olmak üzere       için   nin bir    te bir   komĢuluğu ve  

 

  

dönüĢümü aĢağıdaki özellikleri sağlarsa   ye    te bir regüler yüzey denir. 

1.   diferansiyellenebilirdir. 

Yani 
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olarak yazılırsa                        fonksiyonları   üzerindeki her mertebeden sürekli kısmi 

türevleri vardır. 

2.   homeomorfizimdir: 

3.   regülerdir: 

Yani      için  

      
     

diferansiyeli birebirdir [2] 

Tanım 2.2 

    lineer dönüĢümün determinantına   yüzeyinin   noktasındaki Gauss eğriliği denir ve  

         (  ) 

ile gösterilir [16]. 

 

Tanım 2.3 

   de bir hiperyüzey   ve    üzerinde bir eğri    olsun.     nın teğet vektör alanı   ve   

nin Ģekil operatörü S olsun. Eğer   vektör alanı   eğrisi boyunca    nin karakteristik vektörlerine 

karĢılık geliyorsa    eğrisine    üzerinde bir eğrilik çizgisi denir. 

Bu tanıma göre   üzerindeki eğrilik çizgilerinin  diferensiyel  denklemi,      bir skaler 

olmak üzere, 

                                                       

dir [16]. 

Tanım 2.4 

Bir regle yüzeyin ana doğruları boyunca teğet düzlemleri aynı ise regle yüzey açılabilirdir 

denir [17,18]. 

Teorem 3.5 

Bir    
 
       regle yüzeyinin açılabilir  olması için gerek ve yeter  Ģart dağılma 

parametresinin sıfır olmasıdır [19,20]. 
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3. BULGULAR 

Bu bölümde Öklid uzayında bazı özel regle yüzeylerin karekterizasyonu incelendi. 

Açılabilir regle yüzeylerde eğrilik kavramları ele alındı ve bu kavramlar yardımıyla yeni bazı 

geometrik karekterizasyonlar geliĢtirildi. 

Bir parametreli türevlenebilir bir {         } düz doğru ailesi      noktası ve      vektörü 

  değiĢkenine türevlenebilir bir biçimde bağlı olmak üzere,      noktasına bir         noktası 

ve                 vektörüne karĢılık getiren eĢlemedir. 

      için     noktasından geçen ve      vektörüne paralel olan    doğrusu, ailenin   

noktasındaki doğrusu olarak adlandırılır. Verilen bir {         } bir parametreli doğru ailesi için 

  (4.1) 

parametrik yüzeyi {         } ailesinin ürettiği regle yüzeydir.    doğruları çizgiler,      eğrisi   

yüzeyinin doğrultmanıdır. 

                                                                           

Pratik bazı uygulamalarda regle yüzeyinin tanımı aĢağıdaki gibi verilebilir: 

                                                      (4.2) 

Burada 

  

olarak belirtilir ve      ve      sınır eğrileridir, [21,22]. 

 Teorem 3.1.1  

             Regle yüzeyler (4.1) açılabilirdir ancak ve ancak [23,24,25].                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                       

              Teorem 3.1.2 

  Regle yüzeyler (4.2) açılabilirdir ancak ve ancak 

                           

Her noktasındaki hız vektörü sıfırdan farklı olan eğriye regüler eğri denir. Bu çalıĢmada ele alınan 

tüm eğrilerinde regüler olduğu kabul edilmiĢtir. Bilinen {     } Frenet çatısı yardımıyla yeni bir 

ortogonal çatı:  

      (4.1) 
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 , 

  

tanımlanabilir. Burada  

  (4.2) 

  (4.3) 

Burada ⟨ ⟩     uzayında iç çarpımı gösterir. 

Bir             eğrisi verilen   yay parametresi yardımıyla tanımlansın. Yukarıdaki 

kabulden dolayı   eğrisinin regüler olması          için        olmasına bağlıdır.      eğrisi için 

aĢağıdaki Ģekildeki gibi modifiye ortogonal Frenet çatısı tanımlanabilir, [26,27].    

             (4.4) 

  (4.5) 

  (4.6) 

Burada                sırasıyla verilen eğrinin tanjant, normal ve binormal vektörleridir. Ayrıca 

     ve      fonksiyonları eğrinin eğrilik ve torsiyonudur.   

  (4.7) 

Burada                      sırasıyla eğrinin birinci ikinci ve üçüncü dereceden türevleridir 

[27,28,29,30]. 

Teorem 3.1.3 

Yüzeydeki bir eğrinin eğrilik çizgisi olması için gerekli ve yeterli Ģart, yüzey normallerinin 

açılabilir bir yüzeyden eğri boyunca hareket etmesidir [29]. 

Diyelim ki           eğrisi   yay parametresi ile verilmiĢ olsun.             eğrisi 

       yüzeyi üzerinde olduğunu varsayalım 

Burada      eğrisinin normal yüzeyi 

                    

dir.  
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    Burada                

 ,   ve   arasındaki açıyı temsil eder.     vektör fonksiyonları sırasıyla      eğrisinin normali ve 

binormalidir. 

Bu teoreme göre        açılabilir bir yüzey ve        de normal yüzeydir.                      

Teorem 4.1.1 göre; 

             

dır.       ve     değerlerine karĢılık gelen ifadeler yerlerine yazılırsa; 

  

                                              

elde edilir. 

Bu ifadede       değerleri sırasıyla (4.4) ve (4.5) de yerine yazıldığında aĢağıdaki ifadeyi 

buluruz 

  

                        .       

Gerekli iĢlemler yapıldığında aĢağıdaki denklem elde edilir.  

 

 . 

Burada        vektörleri düzenlenirse 

 

  

ifadesini elde ederiz. Böylece determinant yardımıyla 
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olur. Gerekli iĢlemler yapıldığında   

  

  

olur.  

 

Böylece  

  

  

elde edilir. Tekrar kısaltmalar yardımıyla 

  

denklemi bulunur. 

               

eĢitliği yukarıdaki denklemde kullanılırsa ,   

  

olur.   

4.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bazı özel regle yüzeylerinin karakterizasyonu incelenerek, eğrilik çizgisinin nasıl 

hesaplandığı, açılabilir yüzeylerden olan silindir ve koni yüzeylerin oluĢum Ģekli incelenmiĢtir. 

        açılabilir bir yüzey olduğu ispatlamak amacıyla belirtilen teoremler kullanılıp ve 

bunların ispatı verilmiĢtir. 
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Teorem 4.1.1 e göre de sonuç olarak         açılabilir bir yüzeydir. 

Teorem 4.1.3 ile yalnızca açılabilir yüzeyin varlığı ispatlnamak ile kalmaz aynı zamanda 

yüzeyin somut ifadesini de vermektedir.  Farklı      değerleri için  farklı yüzeyler elde edilebilir. 

Karakterize ettiğimiz yüzeyin bazı özelliklerini incelenebilir, ileride farklı çatılar 

kullanılarak yeni yüzey karakterizasyonları elde edilebilir. 
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M. F. AHUNDZADE`NĠN “ALDATILMIġ KEVAKĠB” ESERĠNDE DOĞU VE BATI 

SORUNU VE SANATSAL ÇÖZÜM  

                                        Vüsale Tağızade 

Doktora Öğrencisi, Bakü Devlet Üniversitesi,  

tarana_nur@yahoo.com.tr 

Özet 

19. yüzyılda edebiyatda maarifcilik (aydınlanma) harekatının hızlanması, yeni bir ideoloji ve 

estetik sistemin oluĢması Azerbaycan edebiyatı tarihindeki en önemli olay idi.  Bu dönemde 

edebiyatımızda aydınlanma harekatının temeli atılmıĢtır. Azerbaycan halkının büyük düĢünürü 

Mirza Fatali Ahundzade (1812-1878) bu dönemin en mükemmel sanat örneklerini oluĢturmakla 

teorik ve sanatsal-estetik prensipleri tanımladı. 

           Edebiyat tarihimiz için yeni bir evre oluĢturan altı komedisinden sonra, Mirza Fatali 

Ahundzade Batı estetik yönlerine uyğun olarak "AldatılmıĢ Kevakib"  eserini kaleme aldı. Bununla 

da Azerbaycan edebiyatının en yeni sanat estetiği değerleri oluĢtu ki, bu yönden "AldatılmıĢ 

Kevakib"  eserini incelemek hem dönemi, hemde konunu aydınlatmıĢ olur. Mirza Fatali 

Ahundzade, döneminin ilerici görüĢe sahib düĢünürü idi. Bu yüzden, o, her daim Azerbaycan 

halkının ve Doğu'nun yaĢamından despotizmi ortadan kaldırmak ve gerçek ilerleme yolları bulmak 

için kalemiyle dövüĢtü, mücadele etti.  

Ahundzade döneminde Doğu kültürünün yetiĢtirdiği aydınlar Batı kültürü ve edebiyatından 

habersiz olduklarından çoğu yüzyılın yeni taleplerini anlamadılar ve tek yanlı görüĢlerde bulunmuĢ 

oldular. Batı`dan gelen herĢeyi, kültürü bile kötüler, kabullenmez durumdaydılar. Batı kültürünü 

benimseyenler ise Doğu kültüründen habersizdiler. Doğuyu acımasızlık, gerilik meskeni ve 

uygarlıktan uzak görüyordular. Aslında, Batı ve Doğu'yu birbirlerine karĢı koymak ve onları 

birleĢtiren insani değerleri görmemek cehaletdir. Bazı yazarlar Doğu'da kültürün varlığını kabul 

etmedikleri takdirde Ahundzade Doğu ve Batı kültürünü doğru değerlendirmeği baĢardı ve bunu 

komedilerinde, özellikle ―AldanmıĢ Kevakib‖ eserinde yansıtmıĢ oldu. Ahundzade'in Avrupa 

kültürünü önemsemesi, padiĢahların, sultanların baskısı altında Doğu ülkelerini sarmıĢ cehaleti 

kötülemesi, Avrupa kültüründen faydalanmaya, öncül ideyaları tebliği için çaba göstermesi halkını 

kültürel kalkınmaya götürecek ilerici bir çağrıydı. 

mailto:tarana_nur@yahoo.com.tr
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Bildiri metininde M.F. Ahundzade`nin ―AldatılmıĢ Kevakib‖ eserinde Doğu ve Batı kültürü 

kıyaslanması, bu açıdan yazarın ilerici görüĢleri, Doğu-Batı sorunu ve sanatsal çözüm 

meselelerinden yola çıkarak eserin sanatsal değerinden, konu ve içeriğinden bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mirza Fatali Ahundzade, ―AldatılmıĢ Kevakib‖, Doğu, Batı, Avrupa, 

kültür 

 

GĠRĠġ 

19. yüzyılda birçok yeraltı ve yüzey zenginliğine sahip olan Doğu ülkelerine yönelik 

insanlık dıĢı bir tavır ĢekillenmiĢti. Çoğunlukla yazarlar Doğu'da kültürün varlığını bile 

kabullenmez düĢüncedeydiler. Fakat, Azerbaycan halkının büyük düĢünürü Mirza Fatali 

Ahundzade`nin (1812-1878) Avrupa kültürünü, Avrupalı yaĢam biçimini geride kalmıĢ Doğu 

ülkelerinde tebliğ etmesi doğrudan doğruya bir cesaret,  ilerici bir çağrıydı. Bu çağrının sanatsal 

yansıması olan ―AldanmıĢ Kevakib‖ (1857) eserini kaleme aldığı dönem büyük yazarın, Doğu 

halklarının yaĢamı, kaderi, tarihi ve mücadelesine olan ilgisinin yoğunlaĢtığı dönemdir. Her Ģeyden 

önce, yazarın özel kütüphanesinde çoğu kitabın Doğu'nun tarihi ve edebiyatıyla ilgili olması, bu 

kitabların sayfalarındaki kalemle kaydedilmiĢ özel not ve iĢaretler,  Doğu'nun tarihi hakkında 

makalelerinden bu ilgiyi açıkça görebiliyoruz.  

19. Yüzyılın 50'li ve 70'li yıllarında, yazarın tarihsel meselelerde dile getirdiği görüĢlerden 

Ġran tarihine ilgi duyduğu açıkca görülüyor. Bu makalelerde ġah Abbas dönemiyle daha çok 

ilgilendiğini ve aynı zamanda Ġskender Bey MünĢi`nin ġah Abbas dönemini ele alan ―Tarihi-Alem-

Arayn-Abbas‖ı okuduğunu görüyoruz. 

 

1. M.F. Ahundzade'nin "AldanmıĢ Kevakib" Eserinde Doğu ve Batı Sorunu 

 

Ahundzade`nin "AldanmıĢ Kevakib" eserinde, Doğu ülkelerindeki cehaleti,  geriliyi ve 

sonuç olarak Doğu`da ortaya çıkan zor yaĢam  koĢullarını görebiliriz. O, Doğu ülkelerinin sosyal 

hayatını, devletin durumunu, dini inançları, felsefi ahlakını analiz eder ve somut örnekler getirerek 

ülkelerin nasıl geri  kaldıklarını gösterirdi. Yazar Doğu ülkelerinde, cehaletin dayanılmaz bir 

düzeye ulaĢtığını kaydedirdi. Bu ülkelerde padiĢahlar, küçük feodallar kollarının gücüne güvenerek 

istediğini yapıyordu. Herkese rehber olucak yasaların eksikliği, insanların hayatlarını riske atarak 
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baskı, ĢiddetlitartıĢmalar altında yaĢamalarına neden oluyordu. Ġnsanların kaderinin yalnızca 

iktidardakilerin iradesine dayandığı bir zaman idi. Ahundzade bu kanun dıĢı olaylardan bahsederek 

yazıyor ki, ―biri bir diğeri tarafından saldırıya uğramıĢ olsaydı, hangi yasaya uyulması gerektiğinin 

bilinmediğini dönem idi‖. Bu yüzden yazar Doğu  halklarını ilerleme, özgürlük ve iyi yaĢam uğruna 

birleĢtirmeye çalıĢtı. Çünkü o, Doğu'daki fanatizmin ve zulmün tohumlarını kesmek için insanları 

bir araya getirmenin önemli olduğunu biliyordu. Bazıları, Ahundzade'in tüm çabalarına ve 

yeteneklerine rağmen, ondan nefret ediyor ve onu Doğu halklarının düĢmanı olarak görüyordular. 

Bu mevkiden olanlar, kuĢkusuz ki, Ahundzade`nin "AldanmıĢ Kevakib" povestinde (anlatı) ve diğer 

eserlerinde kendi siyah yüzlerini, siyah kalplerini görenler idi. Bu gibi durumlar memleketini seven 

yazarı düĢündürmeye bilmezdi. Böyle tepkiler Ahundzade`ni milli akidesinden dönderemedi. Yazar 

Ġran'ın berbat durumuna, topraklarının harabeye dönüĢtüğüne, coğunlukla insanının nadanlığına, 

özgürlük yoksunluğuna, esaret ve zulümle yaĢayan halkın acılı kaderine kalp yanıĢı ile ağlıyordu. 

 Ġran halkının ağır durumunu, Ģahların, padiĢahların zulmünü tasvir ederek o yüzünü 

Ġranlı`lara tutarak, ―eğer ki, siz özgürlüğün tadını bilseydiniz, insanlık haklarından haberdar 

olsaydınız bu gibi rezaletlere katlanmanız mümkün olmazdı, cahil toplumun yerine bilimsel ve 

siyasi nitelikde toplum sağlamıĢ olurdunuz‖ diyordu. ĠĢte "AldanmıĢ Kevakib" eserinde de yazarın 

bu temayı ele almakta maksadı kuĢkusuz ki, despotizme, monarĢi usul-idaresine keskin eleĢtirel 

tutumundan kaynaklanıyor. Müstebit bir Ģahın Yusuf Serrac gibi progresif görüĢlü bir insanı 

öldürtmesi Ahundzade gibi demokrasi öncülü bir yazarı etkilemezdi. Bütün bunları yansıtan 

"AldanmıĢ Kevakib", Ġran feodalizmine karĢı kaleme alınmıĢ hicivsel nitelikte bir eserdir. Yazar 

anlatıda ġah Abbas'ın despotizmini, ikiyüzlülüğünü, ĢakĢakçılığını, cahil ve aptal hareketlerini, 

mollabaĢı ahund Semed`in din ve Allah kavramını kiĢisel maksadları için kullanan, cahilliye yol 

açan hareketlerini, memurların rüĢvet almasını eleĢtiriyor. ġah Abbas imgesiyle feodal Ġran 

birliğinin iç yüzünü açar. ġah Abbas'tan farklı olarak ülkenin kalkınması için mücadele eden Yusuf 

Serrac`ın akıbeti, cahil bir ortamda beğenilmemesi gibi yürek yakan durumlar yazarı düĢündürür. 

Ahundzade Yusuf Serrac imgesinin diliyle kendisinin aydınlanma görüĢlerini, demokratik toplum 

düzeninin gereklerini tebliğ etmiĢtir.   

Her Ģeyden önce, kaydetmek gerekir ki, Ahundzade'ni en fazla düĢündüren mesele Doğu 

ülkelerinde politik-ekonomik gerginlikti. Yazar, Batı Avrupa'nın, 19. yüzyılın ikinci çeyreğine 

doğru Rusya'nın bilim ve endüstri alanlarında büyümesinin Doğu ülkelerine yansımasını istiyordu. 

Ahundzade, bu ülkelerin geçmiĢ tarihini Doğu ülkerinin gecmiĢiyle kıyaslar, bununla da 

gerilemelerin nedenlerini tespit etmeye çalıĢıyor. Bir eğitimci olarak, Ahundzade, zalimin 

zulmünün, felaketin, sona ermesi için, ülkede reform yapılmasını öngörür, ―AldanmıĢ Kevakib‖deki  
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Yusuf Serrac imgesi gibi ilerigörüĢlü, merhametli, adil, bilge insanın yönettiği bir monarĢi arıyordu. 

Fakat 1860'ların sonundan itibaren, Ahundzade'nin sosyo-politik görüĢleri değiĢti, o, artık devrimci 

demokratik görüĢleriyle kitlelerin gücüne inanıyordu. Doğu'nun cehaletden kurtuluĢ yollarını zeki 

insanların merhametinde, reformlarda arayan edip, halkın kurtulmasının kendi elinde olduğunu fark 

etti ve açıkça gösterdi:- "ĠĢin tedavisi nasihat ve vaaz etmekte, danıĢmanlık yapmakta değildir, 

bunun için göz önünde olan bu temel sorunun kökünden, dibinden koparılması gerektir"(8, 68). Bu 

durumda, insanlar bunu kendileri yapmalıdır. 

      Bu nedenle Ahundzade tüm Doğu halklarını kastederek Ġran halkına hitaben söyluyor: 

―Ey ehli Ġran, eger ki, sen neĢeyi-azadiyyetden ve hükuki insaniyyetten haberdar olmuĢ olsaydın, 

böyle rezalete mütehemmül olmazdın‖(9,79). Ahundzade "AldanmıĢ Kevakib", "Kemalüddövle 

mektupları" ve diğer eserlerinde Doğu esareti, Batı Avrupa sömürgecileri gibi insanlığın özgürlüğü 

geliĢimine engel olan temaları eleĢtire hedefine dönüĢtürdü. Yazarın cesareti, bu gibi temaları ele 

alması dönemi için zor ve tehlikeliydi. Bahsolunan eserlerin kaleme alınmasından asırlar geçse bile 

aynı durumlar farklı Ģekilde devam ediyor. Doğu`nun eğitim ve teknoloji açısından gerilemesi 

açısından edibin görüĢleri önemini daha kaybetmemiĢ. Bu gerçekleri Ġranlı tarihçiler, Avrupalı 

doğubilimciler ve edebi eleĢtirmenler kanıtlıyorlar. Kendi halkını esaretde, manevi hapiste gören 

Ahundzade kendiside: "Ben halkımın öyle insanıyım ki, görüĢ ve kalemimden baĢka birĢeyim yok... 

(7,37). 

Yazarın Avrupa`lıları taklit etmek ve yaĢam tarzlarını Asya ülkelerine aktarmak niyeti 

kesinlikle yoktu. Mirza Yusif hane yazılmıĢ mektupların birinde ise Ahundzade yazırdı: 

"Avrupa'dan getirdiğiniz ve tüm hükümlerini, cümlelerini kendi görüĢlerinizi kanıtlamak için 

kullanmıĢ olduğunuz kitablar Avrupa düĢüncesinin ürünüdür. Bu alıntılarla amacınıza 

ulaĢabileceğinizimi düĢündünüz? BaĢkalarının deneyimlerini olduğu gibi tekrarlamakla hiçbir 

baĢarı kazanılmaz. Ġnsan akıl ve tecrübe sahibi olan kiĢilerin yaptıklarını tekrarlamak değil, sırrını 

derinden öğrenmelidir(13,211). O, Avrupa'yı örnek gösterdiğinde, ancak Avrupalıların bilim, 

felsefe, teknik, sanayi alanlarında elde ettikleri baĢarıları öngörüyordu. Büyük yazar halkını 

uyandırmak, aydınlanma harekatının hızlanması için bilim ve teknolojinin öneminden 

bahsediyordu. Mirza Fatali "Kendi milletinin arasında dahi nüfusun tüm sınıflarında bilim ve 

sanatlar intiĢar bulsun, milletin kalp tarlasında gayret, namus, milletlerin dostluğu, vatan sevgisi, 

adalet ve eĢitlik tohumu ekilsin, karmaĢıklık birliğle sonuçlansın, halkın arasında zillet ve fakirlik 

def edilsin, servet ve güç kazansın"(10,86) istiyordu. 
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Birçok aydınlar gibi Ahundzade de Doğu ülkelerinde toplumun geliĢim ilkeleri ve 

özelliklerinden habersiz olduğu için onun özgürlük, özgür toplum, adil devlet yapısı hakkında 

fikirleri de tatlı arzulardan oluĢurdu. Yazar  biliyordu ki, Doğu ülkelerinde yeni reformlarla toplumu 

düzenlemek ve tamamlamak ancak Doğu halklarının mutsuzluğuna neden olan iki faktörün ortadan 

kaldırılması ile gerçekleĢe bilir. 

1. Ġslam Doğu`sunda sınıfı ağalığın kaldırılması ... 

2. Doğu`nu yöneten egemen milletlerin esaretine son koyulması ve köleliğin kaldırılması 

... 

Bu gibi görüĢlerden yola çıkan büyük yazar yaĢamı boyunca Doğu halklarının evrimini ve 

geliĢimini sağlamak yolları için çalıĢtı. Onu her zaman bir soru yoğun bir Ģekilde düĢündürdü: Batı 

halkları neden Doğu halklarını, özellikle de Ġslam halklarını geride bıraktı? Doğu halkları geliĢim 

karavanına nasıl katılabilir? Doğu ülkelerinde kültür tohumları daha önce ekilmiĢtir. Öyleyse, 

Batı'nın, Avrupa'nın maddi-kültürel boyutu daha sonra Doğu'nun ötesine nasıl geçti? Doğu 

halklarını ölü bir ulus haline getiren sırlar nelerdir? Doğu'da bilimlerin durgunluk, vahim 

despotizmin oluĢumunun nedenleri ve genellikle, Asiya insanının bilim ve teknolojini ihmal etmesi 

nedenleri nedir ?! ― (11,98). Bu sorular Ahundzade'ni yaĢamı boyunca düĢündürdü. Mirza Fatali 

içindeki sorulara yanıt olarak vahim despotizmi Doğu halklarının geride kalmasının en önemli 

nedenlerden biri gibi gösterir. Çünkü despotizmin hüküm sürdüğü Doğu ülkelerinde halk zalimlerin 

buyruk kulu, çeĢitli ağır yüklerin hamalı durumunda olup, özgürlükten, eĢitlikten mahrum 

olmuĢlardır. Bunları gören Ahundzade kalp yanıĢı ile eserlerinde Doğu halklarının yeteneğini 

körleĢtiren, akıllarını paslandıran köleliği lanetlemiĢ, özgürlüğü kazanmanın yollarını aramıĢtır. Bu 

bir gerçektir ki, Ahundzade`den de önce büyük Azerbaycan Ģairleri, düĢünürleri olan Nizami, 

Hagani, Nesimi, Fizuli ve digerleri despotizmi, esareti, halk kitlelerinin zulmünü eleĢtirmiĢler. 

Fakat onlardan farklı olarak Ahundzade esaretin imha yollarını araĢtırmıĢ, kurtuluĢ yollarını 

bulmuĢtur. Yazar Ġslam halkının yaĢadığı ülkelerde hüküm süren korkunç despotizmi yıkmak için 

ilk adım olarak monarĢi yapılıĢının iptalini önermiĢtir. O, bu yapıyı çeĢitli Batı ülkelerinde olduğu 

gibi, seçim yöntemine dayalı iki palatalı bir usul-idare Ģeklinde düĢünürdü: I meclisi-reiyyetden, II 

meclisi-reiyyetin seçtiği avugatlardan oluĢmalıydı. Ġlk meclisin kararlarını ikinci meclis 

onaylayacaktı ve padiĢah bu kararlara tabi olacaktı. Ahundzade despot yönetim yerine mutedil 

özgürlük yönetimi kurarak, herkesin kendi yetenekleri doğrultusunda bir meslek sahibi olmasını ve 

ülke baĢkanının baĢarılı olmasını, etrafına akıllı, bilgili, yurtsever insanları toplamakla, mutlu 

günlere ulaĢmasını istiyordu. 1970'lerde, Ahundzade'nin toplum-siyasal düĢüncesinde monarĢi 
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ideyası yerini halk yönetimine vermiĢ oldu. Bu düĢüncesiyle, Ahundzade halk yönetimini 

destekliyordu, bu durumda kanunu kabul eden ve gerçekleĢtirende halk olurdu. Ahundzade 

düĢüncesinde seleflerinden farklı olarak adil padiĢaha yer yoktu. Kısacası, Ahundzade'in bu 

düĢünceleri burjuva demokratik fikirlerine yaklaĢıyor. Bu düĢüncenin yansımalarını "Kemalüdövle 

Mektupları" nda, baskı, esaretin üstesinden gelme yolları açısından ifade edilen görüĢlerde de 

görebiliriz. 

Büyük dramaturg eserlerinde eğitimsizliği, cehalet ve cehaletin oluĢturduğu traji- komik  

durumu eleĢtirmiĢ, acı kahkahalarla gülerek halkının uyanmasını, aydınlanmasını istemiĢtir. 

Okuması yazması olmayan bir halkı geliĢim değil, yeryüzünden silinmek gibi facıa bekliyor. 

Nitekim, Ahundzade cinsiyet farkı, Ģehirli-köylü farkı olmadan herkesin eğitim almasını, bilime  

muktedir ve kabil olmasını tebliğ ediyordu. Aslında, eğitimlenmek, teknolojini kavramak onların 

sadece yaĢam Ģartlarını sağlamakla ilgili değildir. Bilim, insanların ahlak ve davranıĢlarını 

geliĢtirmek için deneysel bir araçtır. "Halkı ve onun mutluluğunu düĢünürken, halkın daha 

gerilikten ayrılmadığını görürken Ahundzade her zaman öfkelenir ve bu öfke hissi onu üzüntü, 

ümitsizliğe götürüyordu, kısacası her türlü acıya katlanmak gerekir. Sefer etmek lazım gelir ki, ecel 

gelip ulaĢsın bu dünyayı terk eden ve mutsuz halkımın tamamen ölüp ortadan gitmesini hiç olmazsa 

kendi gözümüzle görmeyek ". (12,103) 

- "Allah`a yemin ederim ki, insanların durumunu, onların cehaletini düĢündüğümde 

üzüntüm kalbimi, bılınçimi sarıyor. Bu cehaletin nedeni, sadece ve sadece cahilliktir..."(15, 203) 

birtakım zıdd düĢüncelerine rağmen Ahundzade`nin tek amacı Doğu halklarını istibdat, feodalizm 

pençesinden ve argın sömürgeci haydutların esaretinden kurtarmak, hüküm süren cehaleti yıkmaktı.  

 

2. Ahundzade'in "AldanmıĢ Kevakib" eseri üzerine incelemelerde Batı ve Doğu sorunu 

 

Eserlerinde  Doğu sorunu, Ahundzade sanatının ilk baĢlarında oluĢmağa baĢladı. Bilindiği 

üzere ister Azerbaycan iliminde, gerekse baĢka ülkelerin akademisyenleri M.F.Ahundzade ve Doğu, 

Ahundzade`nin Doğu halkları, onların edebiyatı ile iliĢkisini bu ve diğer Ģekilde aydınlatan 

çalıĢmalar yapmıĢlardır. Akademisyen  Hamit Memmedzade "Ahundzade ve Doğu" konusunda 

ayrıca bir monografi yazmıĢ ve Doğu halklarının  geliĢmesinde Ahundzade`nin rolünü göstermeye 

çalıĢmıĢtır. Fakat Orucali Hasanov, Hamit Memmedzade'nin görüĢlerinden bazılarına katılmıyor. 

Hasanov ―Memmedzade, Mirza Fatali'nin Doğu edebiyatı ile iliĢkisini anlattığı zaman, Doğu gibi 
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geniĢ bir kavramı Müslüman Doğu`suyla sınırlar, özellikle Ġran ve Türkiye`den bahseder‖ diye 

belirtmektedir. AraĢdırmacı ―Ahundzade`nin Hindistan ve Arabistan halklarının, Sovet Doğu 

halklarının edebiyatındaki rolü, araĢtırmanın kapsamı dıĢındadır‖ yazıyor. Aynı zamanda, Orucali 

Hasanov`un diger katılmadığı konu Ģudur: ―Ahundzade'nin büyüklüğünü ve ihtiĢamını göstermek 

yanı sıra onun milli düĢüncelerinden bahsetmek  daha doğru olurdu.‖ (16,99) Ahundzade'nin kendi 

ulusal kimliğine ilgisini, saygısını araĢtırmaların konusuna dönüĢtürmek gibi meseleni birçok 

araĢdırmacılarda önermiĢlerdir.  Bu konuda çok haklılar. "KarĢılaĢtırmalar sadece görüntü olarak 

yapılırsa, faydasızdırlar. Ancak karĢılaĢtırmalar, bilimsel gerçekleri belirlerken etkilidir. Ve bu 

karĢılaĢtırmalar, her bir yazarın ulusal  edebiyatdaki pozisyonunu açıklığa kavuĢturmaya yardımcı 

olur. Ahundzade'nin konumu Azerbaycan edebiyatındaki yeri müstesnadır.. Çünkü o çok iyi 

biliyordu ki, onun eserleri devrimci yangın getiriyor, feodal yapılıĢını, onun idealogiyasını 

kökünden koparan bir bombadır. Ahundzade kendi devrimci eleĢtirisi ile perdeli Ģekilde olsa da 

istibdat, acımasızlık, Doğu ülkelerinin barbarlığıyla mücadele meselesine, esarete, zulme karĢı 

gerçek tutumunu eserlerinde tam derinliği ile sergilemiĢtir ". (14,124)" Yazarın ―Kemalüddövle 

mektupları" eseri Doğu halklarının köleliğini eleĢtiren, Ġran hayatının korkunç manzarasını, 

kitlelerin hukuksuzluğunu, kanunların iĢlemediğini, ülkenin ekonomik sonunu gösteren değerli bir 

eserdir. Ahundzade bazen Doğu halklarının ıstırabını ve onların sefaletini Ġslam'da gördü. Kendi 

komedilerinde, "AldanmıĢ Kevakib"de yazar dini cehalete karĢı çıkarak, ikiyüzlü mollaları ifĢa 

etmiĢ, halkın eğitimsizliğini ve dinden bir araç gibi  kullananların yüzlerini açıp göstermiĢtir. 

Seyfulla Esedullayev kendi kitabında bu görüĢden yola çıkarak yazıyor: "Ahundzade`nin felsefi-

teorik düĢüncelerini belli boyutda yansıtan "AldanmıĢ Kevakib" eserinde de Ġslam dini eleĢtiri 

objesidir"(6,14). Fakat burda eleĢtiri objesi Ġslam dini değil, dini kullanan, cahilliği tebliğ eden 

dolandırıcı huyunda kiĢilerdir. Çünkü Ahundzade merhameti, adilliği, eğitimi destekleyen bir yazar, 

merhametli olmayı, eğitim almayı öğreten dinimize, Ġslam dinine karĢı çıkamazdı.  

Ahundzade`nin eserlerinde Doğu ve Batı sorunundan yola çıkan araĢdırmacılar onun 

sanatsal yönünü doğru tarif etmiyor.  Çünkü Batı'ya olan bağlılığı edebi-kültürel bağlantı düzeyinde 

olduğu için, Doğu'ya olan bağlılığı kök, kökeni, özü ve atalarıdır. Yazar Batı`nın sosyal ve kültürel 

yaĢamında kritik unsurları da gösterirdi. ―Hekayeti Müsyö Jordan ve Hekimi Nebatet DerviĢ 

Mesteli ġah‖ eserinde Hatemhanağa imgesinin diliyle Mirza Fatali Avrupa yaĢamına, yaĢam tarzına 

tek taraflı sadece olumlu bakmıyordu. Doğu ve Batı koordinasyonunun olumsuz ve olumlu yönleri 

Mammadguluzade'nin "Molla Nasreddin" dergisinde yansıtılıyor. Dergide yazar, Batı ülkelerinin 

eğitimini, geliĢimini, bilimini, Doğudaki cehaleti ve insanların okuma yazma bilmediğini açıkça 

gösterirdi. Doğu ve Batı konusu, Hüseyin Cavid'in eserlerinde de vardır. Onun ―Azer‖ menzumesi, 
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yazarın Batı ve Doğu, aynı zamanda Batı ve Doğu mevkisinde Azerbaycan hakkındaki görüĢlerine 

iĢaret eden mükemmel bir eserdir. Menzumenin imgesi Azer'ın Batı'ya ve Doğu'ya yaptığı yolculuk, 

dünya sahnesini yeni aĢamada incelemek ve Batı'nın geliĢme yollarının en iyisini seçmektir. Bu 

ülkelerin farklı özellikleri ile ilgili düĢünceler, Azer imgesinin yardımıyla dünyanı, uygarlığı 

sentezlemenin özlemini ifade ediyor. 

 

                            Doğu elleri iriĢilmez ―hayal‖için yaĢarken, 

                            Batı alemi az da olsa hakikatdan hoĢlanır. 

                            ġarkın sönük duygusunu afyon ruhu koĢarken, 

                            Onlar yeni bir silah kaĢifini saadet sanir. 

                            ġark uğraĢır sadece ölmeyim diye, 

                            Garb elleri maildir öldürmeye (2, 520) 

Sonuç 

Ahundzade, H. Cavid ve C.Mammadkuluzade`den önce bunları açıkça gördü. Bu nedenle, 

Doğu ve Batı'yı tanımlamayı hayal ettiği bu büyük ideolojiye ulaĢmak istedi. Genel olarak, 

Ahundzade devamlı olarak ilerici fikirlerin büyük öneminden bahsetmiĢtir. Yazar Doğu ve Batı'yı 

kıyasladığında Avrupa yaĢamını cehalet ve zulmün yaĢandığı Doğu`ya göre cennet gibi görürdü. 

Fakat, Ahundzade yanı sıra Avrupa'da zulmün tamamen ortadan kaldırıldığını ve tam bir eĢitliğin 

olduğunu göstermirdi. Yazar Doğu`nun cehalet deryasında yüzmesiyle kıyaslarken Avrupa`yı örnek 

görürdü. 
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ÖZNEL Eġ AFFEDĠCĠLĠĞĠ ÖLÇEĞĠ: 

GEÇERLĠK VE GÜVENĠLĠRLĠK ÇALIġMASI 
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ÖZET 

 

Bu araĢtırmanın amacı, 18 yaĢ ve üstü sevgili/flört, niĢanlı/sözlü ve evli erkek ve kadınların öznel eĢ 

affediciliğini belirlemek amacıyla hazırlanmıĢ bir ölçek geliĢtirme çalıĢmasıdır. GeliĢtirilen ölçme 

aracı, 227 kiĢiye uygulanmıĢ uç değeri +3,-3 dıĢında olan 3 kiĢi silinerek 224 kiĢiye ait veriler 

hesaplanmıĢtır. Geçerlilik ve güvenirliği test etmek amacıyla kapsam geçerliğine (uzman görüĢü), 

yapı geçerliğine (Temel BileĢenler Analizi), ölçüt geçerliğine (korelasyon) ve Cronbach Alpha iç 

tutarlılık katsayısına bakılmıĢtır. ÇalıĢmaya ait yapılan analiz sonucunda 28 madde ve 5‘li Likert 

tipi olarak hazırlanan ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik hesaplamaları sonucunda DüzeltilmiĢ Madde-

Toplam Korelasyon değeri, temel bileĢenler analizine göre faktör yük değerleri ve faktörler arası 

biniĢiklik test edilerek 3 madde ölçekten atılarak 25 maddelik bir ölçek elde edilmiĢtir.  Temel 

bileĢenler analizi sonucunda ölçeğin en düĢük madde yük değeri .37 ve en yüksek madde yük değeri 

.83 olarak ortaya çıkan ölçeğin tek faktörlü olduğu ve toplam varyansın %44.16 açıkladığı 

görülmüĢtür. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık değeri .94, Madde Toplam Korelasyon değerleri 

.35 ile .80 arasındadır. Ölçeğin ölçüt geçerliliğine yönelik ĠliĢki istikrarı ölçeğinin alt boyutu olan 

iliĢki doyumu ile iliĢkisine bakılmıĢ, hesaplanan Pearson Momentler Çarpım korelasyon katsayısı 

r= .68 (p<. 001) olarak bulunmuĢtur. Sonuç olarak, ölçeğin evlilik iliĢkilerinde eĢlerin karĢı tarafça 

ne kadar affedildiklerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir ölçüm yaptığı değerlendirmesi 

yapılmıĢtır.  

 

 Anahtar Kelimeler: Öznel EĢ Affediciliği, Affedicilik, Affetme, Geçerlik, Güvenilirlik. 

 

 

GĠRĠġ 

Affetme 

Affetmenin yıllarca, felsefe ve din bilimleri alanında ele alındığı ve bu yüzden felsefi ve dini bir 

yapı olarak kavramsallaĢtığı görülmektedir (Davis,  Worthington,  Hook ve Hill,  2013). Psikoloji 

bilimindeki pek çok disiplin,  özellikle 1980'li yıllara kadar affetme kavramını sistematik bir Ģekilde 

incelememiĢtir. Affetme konusu, zaman içinde dini ve felsefi bağlarından sıyrılarak;  psikoloji, 

psikolojik danıĢma, psikoterapi, klinik psikoloji, geliĢim psikolojisi,  sosyal psikoloji, aile 

danıĢmanlığı ve aile terapisi gibi alanlarda da çalıĢılmaya baĢlanmıĢtır (McCulluogh, 2000). 

 Affetme üzerinde sürekli olarak çalıĢılan bir alan durumuna gelmesine rağmen, affetmenin 

tanımına iliĢkin bir fikir birliği bulunmamaktadır. Psikoloji alanında ise affetme kavramının nasıl 

tanımlanacağına dair farklı görüĢler bulunmaktadır.  Affetme konusunda önde gelen 

araĢtırmacılardan biri olan Enright  (1996)  en bilindik tanımı yapmıĢtır. Enright‘a (1996) göre 

affetme; bireyin öfkesine, olumsuz kararlarına ve kiĢiyi haksız bir Ģekilde incitmiĢ kiĢilere karĢı 

olan haktan, bireyin gönüllü bir Ģekilde vazgeçmesi, bunu yaparken aynı zamanda o kiĢiye karĢı 

Ģefkat,  cömertlik ve hatta sevgi gibi olumlu duyguları beslemesidir. Bu nedenle, ―affetme‖ bizi 

üzen kiĢiye karĢı bilinçli ve isteyerek öfke,  kızgınlık ve intikam yerine merhamet,  empati,  

                                                           
*
 Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, yasar.ozbay@hku.edu.tr 
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cömertlik gibi olumlu duygular ve tepkiler geliĢtirebilmek için çaba sarf etmek olarak 

tanımlanmıĢtır (TopbaĢoğlu,2016). 

 Hepp-Daxx (1996) ise affetmeyi çok boyutlu bir psikolojik yapı olarak açıklamaktadır.  Hepp-

Daxx (1996)  affetmenin;  kiĢisel affetme  (kendini affetme),  kiĢilerarası affetme  (baĢkalarını 

affetme), toplumsal affetme, ulusal affetme  (bir ülkedeki farklı topluluklar ya da taraflar arasında)  

ve uluslararası affetme  (farklı uluslararasında)  gibi boyutlardan oluĢtuğunu belirtmiĢtir. Benzer 

Ģekilde Thompson ve diğerleri  (2005)  de affetmenin çok boyutluluğunu vurgulayarak affetmeyi;  

kendini,  baĢkalarını ve durumu affetme olmak üzere üç ayrı boyutta incelemiĢlerdir. Literatürde ise 

affetme çok boyutlu olarak açıklanmasına rağmen genel olarak kendini, baĢkalarını ve durumu 

affetme üzerinde daha çok durulmuĢtur. 

 Kendini affetme; bireyin kendine karĢı kızgınlık ve küskünlük durumunda, kendini yıkan 

davranıĢları ve kendini cezalandırmayı minimuma indirerek kendi benliğine karĢı olumlu 

davranıĢları arttırması sürecidir (Hall ve Fincham, 2005). 

BaĢkalarını affetme; olumlu duygular olan cömertliğin, merhametin ve sevginin teĢvik edilme ile 

bireyin onu haksız yere inciten kiĢiye yönelik kızma, öfke gibi olumsuz duygularından kendi isteği 

noktasında vazgeçmesi durumudur (Enright ve Human Development Study Group, 1996). 

Durumu affetme ise; kiĢi yaĢamında karĢılaĢtığı durum ve olaylar sonucu olumsuz duygular 

yaĢayabilmektedir. Ġstenmeyen durumlar kiĢinin olumlu tavırlarını bozarak yaĢanılan durumlara 

karĢı olumsuz tepkiler vermelerine sebep olabilmektedir. KiĢiler yaĢadıkları durumlara iliĢkin 

tepkilerini olumsuzdan olumluya veya nötr duruma dönüĢtürmeleri de durumu affetme olarak 

tanımlanmaktadır (Thompson, Snyder, Hoffman, Michael, Rasmussen ve Billings, 2005) 

AraĢtırmacılar affetmenin hem içsel durumu hem de kiĢilerarası boyutu içeren kombinasyonlarının 

olduğunu ortaya koymuĢlardır. Affetme sürecinde, affeden bireyin duygusal boyutunu ifade eden 

içsel durumun yanı sıra kiĢilerarası bir eyleminde olduğunu belirtmiĢlerdir. Ġçsel durum içerisinde 

bireyin algıladığı haksızlık durumunu zihninde değerlendirerek, duygusal açıdan olumsuzdan 

olumluya götürecek içsel bir karar alma süreci yaĢadığını, kiĢilerarası eylemde ise bireyin 

karĢısındaki kiĢiye onu affettiğine yönelik söylemlerinin yer aldığını ifade etmiĢlerdir. Bu 

söylemlerden sonra ise kiĢiyle olan iliĢkisinden haksızlık öncesi duruma dönülebilecek sosyal bir 

etki meydana gelerek ikili arasındaki iliĢkinin devam ettiğini vurgulamıĢlardır (Baumeister, Exline 

ve Sommer, 1998) AraĢtırmacıların ortaya koyduğu dört affetme durumunu ve kombinasyonlarını 

ise Ģöyledir; 

KiĢilerarası eylem  +  Ġçsel durumun olmayıĢı   =  Sahte affetme 

Ġçsel (intrapsiĢik) durum  +  KiĢilerarası eylemin olmayıĢı  =  Sessiz affetme 

Ġçsel (intrapsiĢik) durum  +  KiĢilerarası eylem  =  Tam affetme 

Ġçsel durumun olmayıĢı   +  KiĢilerarası eylemin olmayıĢı  =  Affetmeme 

Görüldüğü üzere, affetmenin sahte  (hollow), sessiz  (slient)  ve tam (total)  olmak üzere üç farklı 

Ģekilde olabileceğini ve hangi durumda affetmemenin meydana geldiği ifade etmiĢler ve 

ayrıntılarını Ģu Ģekilde açıklamıĢtır (Baumeister, Exline ve Sommer, 1998); 

Birinci olası birleĢim olan sahte affetmede haksızlığa uğrayan kiĢi içsel olarak karĢıdaki kiĢiyi 

affetmese de söylem olarak kiĢiye affettiğini belirtir. Dolayısıyla haksızlığa uğrayan birey yalnızca 

görünüĢte affettiği ancak bu affetmenin bireyin duygu ve düĢüncelerinde o kiĢiye karĢı olumlu bir 
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değiĢim yaĢamadığını anlamını taĢımaktadır. Sahte affetmede,  haksızlığa uğrayan ve haksızlık 

yapan kiĢi arasında etkileĢim devam etmektedir. 

 Ġkinci olası birleĢim olan sessiz affetmede ise birey içsel olarak haksızlık yapan kiĢiyi affetmekte 

ancak affettiğini karĢısındaki kiĢiye ifade etmemektedir.  Bu durumda haksızlığa uğrayan kiĢi, 

haksızlık yapan kiĢiye karĢı öfke,  kızgınlık gibi olumsuz duyguları durdurabilmekte ancak bu 

duygularını durduğunu kiĢiye söylememektedir. Bu da haksızlık yapan kiĢinin suçluluk duymasını 

ve yanlıĢ yaptığı düĢüncesini sürdürmesine yol açmaktadır.  Haksızlığa uğrayan birey içsel olarak 

bir rahatlama ve haksızlık yapan kiĢiye yönelik olumlu yönde bir değiĢim yaĢamıĢ olsa da bunu 

karĢı tarafa iletmediği için ikili arasındaki iliĢkinin düzelmeyeceği vurgulanmaktadır. 

Üçüncü olası birleĢim ise tam affetmedir.  Tam affetmede kiĢi hem içsel olarak olumlu bir değiĢim 

yaĢamakta,  hem de karĢısındaki kiĢiye yönelik yaĢamıĢ olduğu olumlu değiĢimi bu kiĢiye 

hissettirmektedir.  KiĢi içsel olarak affettiği için kendisini iyi hissederek bir rahatlama yaĢamakta ve 

öfke,  kızgınlık ve kin gibi olumsuz duyguları azalmaktadır.  Ayrıca kiĢilerarası eylemi de 

gerçekleĢtirdiği için karĢısındaki kiĢi ile de iliĢkisini yeniden Ģekillendirebilir. 

Son kombinasyon olan affetmeme de ise kiĢi ne içsel,  ne de kiĢilerarası affetme durumunu 

gerçekleĢtirmemektedir. KiĢi içsel affetmeyi yaĢayamadığı için olumsuz duyguların etkisinde 

kalarak kin, nefret ve öfke gibi duyguları hissetmekte aynı zaman da bu duyguların etkisini 

yaĢamaktadır. Aynı zamanda ise kiĢilerarası bir eylem gerçekleĢmediği için de karĢısındaki kiĢide 

suçluluk duygusu etkisini göstermekte ve ikili arasında iletiĢim sağlıklı Ģekilde ilerlememektedir. 

Affetmeme durumunun oluĢmaması iliĢkiler üzerinde olumsuz durumun ve sürecin devam ettiğini 

açıklamaktadır. Literatür incelendiğinde ise affetme sürecini zorlaĢtıran ve kolaylaĢtıran faktörler 

olduğunu ve affetme sürecine bu faktörlerin nasıl etki yaptığı açıklamaktadır. Affetme ile iliĢkisi 

olan ve affetmeyi kolaylaĢtıran faktör olarak kiĢinin empatik yaklaĢımlar sergilemesi, yaĢanılan 

durum ve olaylar karĢısında suçunun farkına vararak özür dilemesi ve iliĢkiye sağlıklı Ģekilde 

bağlanması gibi durumlar gösterilmektedir(Kaya,2015). 

AraĢtırmacılar bazı faktörlerin ise affetme durumuna karĢı zorlaĢtırıcı etki yaptığını ifade 

etmektedir. Bunlar suçun Ģiddeti, yaĢanılan olayın boyutu ve yaĢanılan olaylar ve durumlar 

karıĢında kiĢinin sürekli olumsuz duygu içerisinde olması ve bu duyguyu kronik Ģekilde sürdürmesi 

(ruminasyon durumu) durumu yer almaktadır (Kaya,2015). 

Bu araĢtırmada ise affetme durumları, boyutları, kombinasyonları ve affetme sürecinde etkili 

faktörler dikkate alınarak bir ölçme aracı geliĢtirmek amaçlanmıĢtır. Affetmeyle ilgili geliĢtirilen 

ölçekler incelendiğinde üç yaklaĢımla karĢılaĢılmaktadır. Birinci yaklaĢımdaki ölçme araçları,  

bireyin belirli bir suç karĢısında,  belirli bir kiĢiyi affetme davranıĢını değerlendirmektedir. Ġkinci 

yaklaĢımdaki ölçme araçları bireyin tek bir iliĢki içindeki pek çok suçu genel olarak affetme 

düzeyini belirlemeye yöneliktir. Üçüncü yaklaĢımda ise ölçme araçları affetmeyi bir özellik olarak 

ele almakta ve bireyin kiĢilerarası iliĢkilerinde karĢı karĢıya kaldığı zarar verici davranıĢları affetme 

yönündeki genel eğilimini değerlendirmektedir (McCullough, Hoyt ve Rachal, 2000).  

Genel olarak değerlendirildiği zaman ise literatürde affetme durumuna yönelik ölçme araçları sınırlı 

kalmaktadır. Bir diğer yandan ise yapılan literatür incelemesinde romantik iliĢkisi bulunan çiftler 

üzerinde kullanılabilecek ve affetme düzeyini belirlemeye yönelik bir ölçme aracına 

rastlanmamıĢtır. Öznel EĢ Affediciliği Ölçeği ile farklı iliĢki (sevgili/flört, niĢanlı/sözlü, evli) 

durumu olan çiftlerin iliĢki sürecinde yaĢadıkları durumlar ve olaylar karĢısında eĢlerinin ne kadar 

affedici olduğunu belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliĢtirmek ve literatüre kazandırılmak 

amaçlanmıĢtır. 
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YÖNTEM  

Bu bölümde araĢtırma grubu, veri toplama araçları, araĢtırmaya iliĢkin iĢlem yolu ve verilerin 

analizi ile ilgili bilgi verilmiĢtir. 

AraĢtırma Grubu 

AraĢtırmanın grubunu, Google Forms üzerinden 13 Temmuz-18 Ekim 2018 tarihleri arasında dijital 

ortamda ölçekleri yanıtlayan, romantik iliĢkisi bulunan kadınlar ve erkekler oluĢmaktadır. 

AraĢtırmaya gönüllü ve ölçek maddelerini tam olarak cevaplayan 227 kiĢi katılmıĢtır. Ancak veri 

analizi iĢlemlerinde 3 uç değer silinerek 224 kiĢi üzerinden analizler yapılmıĢtır. Bu grubun 145‘ini 

(%64,7) kadınlar ve 79‘unu (%35,3) erkekler oluĢturmaktadır. Katılımcıların yaĢ aralığına 

bakıldığında 18-25 yaĢ aralığında 64 (%28,6) kiĢi, 26-35 yaĢ aralığında 95 (%42,4) kiĢi, 36-45 yaĢ 

aralığında 44 (%19,6) kiĢi, 46-55 yaĢ aralığında 18 (%8) kiĢi ile 56 ve üzeri yaĢ aralığında ise 3 

(%1,3) kiĢi bulunmaktadır. Katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımı ilkokul 7 (%3,1) kiĢi, 

ortaokul 8 (%3,6) kiĢi, lise 20 (%8,9) kiĢi, Yüksekokul 15 (%6,7) kiĢi, Üniversite 124 (%55,4) kiĢi, 

Yüksek lisans 34 (%15,2) kiĢi ve Doktora 16 (%7,1) kiĢidir. ĠliĢki durumlarına bakıldığında ise 

katılımcıların 139‘u (%62,1) Evli, 23‘ü (%10,3) NiĢanlı/Sözlü ve 62‘si (%27,7) Sevgili/Flört gibi 

bir iliĢki yaĢamaktadır. ĠliĢki süresi ise minimum 1 ve maksimum 46 yıl olup bütün katılımcıların 

iliĢki süresi ortalaması X=8.25‘tir. 

Veri Toplama Araçları  

AraĢtırma için ölçek maddeleri Google Forms üzerinden sosyal medyada hazırlanıp paylaĢılarak 

katılımcıların maddeleri cevaplamaları istenmiĢtir. Söz konusu öznel eĢ affediciliği ölçeği 28 

maddeden oluĢmaktadır. Ölçeğin ölçüt geçerliliği için Rusbult, Martz ve Agnew (1998) tarafından 

geliĢtirilen ve BüyükĢahin, Hasta ve Hovardaoğlu (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan ―ĠliĢki 

Ġstikrarı Ölçeği‘nin ĠliĢki Doyumu ‖alt ölçeğinin 9 maddesi kullanılmıĢtır. 

KiĢisel Bilgi Formu: AraĢtırmacılar tarafından, araĢtırma grubunun cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu, 

iliĢki durumu ve iliĢki süreci ile ilgili bilgilerini belirlemek amacıyla hazırlanan formdur.  

 

Öznel Eş Affediciliği Ölçeği; Bu ölçek; sevgili/flört, sözlü/niĢanlı ve evli olan çiftlerin iliĢkilerinde 

yaĢadıkları olaylar ve durumlar karĢısında eĢlerinin ne kadar affedici olduğunu ölçmek amacıyla 

geliĢtirilmiĢtir. Ölçek 28 maddeden oluĢmaktadır. Ölçek maddelerinden 1., 2., 3., 17., 18., 19., 26., 

27. ve 28. maddeler ters kodlanacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. Her bir madde 1 ile 5 arasında değiĢen 

5‘li Likert tipi bir ölçek (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: 

Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum) üzerinden puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en 

düĢük puan 28, en yüksek puan 140‘dır.Puanın yüksek olması iliĢki içerisindeki bulunan eĢin 

affedicilik düzeyinin yüksek olduğu Ģeklinde değerlendirilmektedir. 

 

İlişki İstikrarı Ölçeği; Asıl olarak Rusbult, Martz ve Agnew (1998) geliĢtirilen ―ĠliĢki Ġstikrarı 

Ölçeği‖  ĠliĢki Doyumu, Seçeneklerin Niteliğini Değerlendirme ve ĠliĢki Yatırımı olmak üzere 3 alt 

ölçekten oluĢan bir ölçektir. Ölçeğin her faktörü 10 madde olmak üzere toplam 30 maddeden 

oluĢmaktadır. Ölçeğin her faktörünün ilk 5 maddesi 4 Likert, kalan maddelerde 9 Likert olarak 

hazırlanmıĢtır. Alt ölçeklerin Cronbach Alpha değerleri ĠliĢki Doyumu için .92 ile .95, Seçeneklerin 

Niteliğini  Değerlendirme için .82 ile .88 ve ĠliĢki Yatırımı için .82 ile .84 arasında değiĢmektedir. 

Bu ölçek ikili iliĢkilerde konusunda çalıĢan iki sosyal psikolog ve bir klinik psikolog tarafından 

Türkçeye çevrilmiĢtir. Daha sonra 5 öğretim elemanın görüĢü alınarak maddelerin uygunluğu 

hakkında görüĢ ve önerileri alınarak ölçeğin Türkçesi elde edilmiĢtir. Hazırlanan bu ölçek daha 

sonra 2005 yılında güvenirlik ve geçerlik çalıĢması BüyükĢahin, Hasta ve Hovardaoğlu tarafından 

yapılmıĢtır. 
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ĠĢlem Yolu 

 

Öznel EĢ Affediciliği Ölçeği geliĢtirilirken ilk olarak literatür taraması yapılmıĢ ve ölçek madde 

havuzu oluĢturulmuĢtur. Madde havuzu oluĢturulduktan sonra her bir maddenin uygunluğunu, 

anlaĢılırlığını değerlendirmek için uzman görüĢü alınarak 30 maddeden oluĢan deneme formu 

hazırlanmıĢtır. Hazırlanan deneme formu araĢtırmacılar tarafından iliĢkisi bulunan 47 kiĢiye 

görüĢme yöntemiyle uygulanmıĢtır. Deneme formunun uygulanmasından sonra 2 maddenin tam 

olarak anlaĢılmadığına karar verilerek ölçekten çıkarılmıĢtır. Deneme formuna iliĢkin yapılan 

düzenlemelerden sonra 227 kiĢiye 28 maddeden oluĢan Öznel EĢ Affediciliği Ölçeği uygulanarak 

geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları yapılmıĢtır.  

 

Verilerin Analizi 

 

Öznel EĢ Affediciliği Ölçeği ‘nin geçerlik ve güvenirlik çalıĢmalarını yapmayı amaçlayan bu 

çalıĢmada elde edilen verilerin istatistik iĢlemlerini gerçekleĢtirmek üzere veriler SPPS veri analizi 

programına uygun hale getirilmiĢtir. Analizler SPSS 22 paket programı yardımıyla hesaplanmıĢtır. 

Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla Temel BileĢenler Analizi (TBA) yapılmıĢtır. 

Verilerin Faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek için Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) 

değeri ve Bartlett testine bakılmıĢtır. KMO değeri  Faktör analizi için KMO‘nun .60‘dan yüksek ve 

Bartlett testinin istatistiksel olarak anlamlı olması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2017). Ölçeğin iç 

tutarlılığı belirlemek için Cronbach Alpha değerine bakılmıĢtır. Ayrıca ölçeğin ölçüt geçerliliği için 

―ĠliĢki Ġstikrarı Ölçeği‖ ile korelasyonu test edilmiĢtir.  

 

BULGULAR ve YORUM 

 

Testin Geçerliği 

Ölçme esnasında bir testin ölçülmek istenen bir özelliğin baĢka özelliklerle karĢılaĢtırılmadan ne 

derecede ölçtüğüyle ilgilidir (Büyüköztürk, 2017). Öznel EĢ Affediciliği Ölçeği‘ için yapılan 

çalıĢmada ölçeğin geçerliliğini test etmek için Temel BileĢenler Analizi ‘ne (TBA) baĢvurulmuĢtur. 

TBA çok sayıdaki bileĢeni daha az bileĢene indirgemeyi amaçlayan araĢtırmacıların kullanmıĢ 

olduğu bir çözüm seçeneğidir (Tabachnick ve Fidell, 2015). Büyüköztürk‘e (2017) göre ise TBA 

faktörleĢtirme tekniği olarak çok sık kullanılan çok değiĢkenli istatistiktir. TBA‘ da faktör analizine 

karĢın hata terimi ihmal edilir. 

 

Öznel EĢ Affediciliği Ölçeği ’ne TBA Sonuçları 

Ölçeğin TBA ya uygunluğunu belirlemek amacıyla Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett 

Sphericity testi incelenmiĢtir. Yapılan incelemeler sonucunda  KMO katsayısı .92 ve Bartlett‘s testi 

için anlamlılık = .00 p<.001 tespit edilmiĢtir( =3560.474, sd=378). KMO değerinin .60'dan yüksek 

olması kabul edilebilir bir değer olup kabul TBA için yeterli olduğu söylenebilir. Bu ifadeden sonra 

Özdeğeri 1 ve 1‘in üzerinde olan faktörlerin kararlı olduğu bu faktörlerin hesaba alınması, 1‘in 

altında kalan öz değerlerin analize dahil edilmemesi gerekmektedir (Köklü, 2002, Karagöz, 2017). 

Bu sonuçlardan yola çıkarak yapılan TBA için özdeğeri 1 alınarak toplam varyansın %64.71‘ini 

açıklayan 6 faktörün aday olduğu bir yapının olduğu belirlenmiĢtir. Ölçeğin en yüksek özdeğeri ve 

Screeplot Grafiği incelendiğinde bu ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.  
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Tablo 1: Açıklanan Toplam Varyans Miktarları  

 

 BaĢlangıç Özdeğerleri Kare Yüklerin Ekstraksiyon Toplamları 

F
a
k

tö
rl

er
r
 

Özdeğer Varyans % 
Kümûlatif 

Varyans % 
Toplam Varyans % Küm. % 

1 11.082 39.578 39.578 11.082 39.578 39.578 

2 2.253 8.048 47.626 2.253 8.048 47.626 

3 1.441 5.147 52.773 1.441 5.147 52.773 

4 1.178 4.207 56.980 1.178 4.207 56.980 

5 1.133 4.046 61.027 1.133 4.046 61.027 

6 1.031 3.684 64.710 1.031 3.684 64.710 

 

Tablo 1 incelendiğinde en yüksek özdeğerin 11.082 olduğu, ikinci faktörün özdeğeri ise 2.253 

olarak görülmektedir. Birinci faktörün özdeğerinin ikinci faktörün özdeğerinin 3 katından fazla 

olması bu ölçeğin tek faktörlü olduğu Ģeklinde değerlendirilebilir(Büyüköztürk, 2017).  Ayrıca 

faktör sayısını belirlemek amacıyla Ģekil 1‘de Screeplot Grafiği incelenmiĢtir. 

 

               

 

 

 

ġekil 1: Screeplot Grafiği 

 
ġekil 1‘de Screeplot Grafiği incelendiğinde ve özdeğerler arasındaki farka bakıldığında bu yapının 

tek faktörlü olmasına karar verilmiĢ ve analizler tek faktörlü yapı üzerinden analiz devam edilmiĢtir.  
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Tek faktörlü olarak kararlaĢtıran yapı üzerinden analizler yapıldığında  birinci faktöre yük değeri 

vermeyen madde toplam korelasyon değeri .30‘un altında olan 3., 25. ve 27. maddeler ölçekten 

atılarak 25 madde üzerinden analize devam edilmiĢtir. Yapılan analiz sonucunda elde edilen KMO 

ve Bartlett‘s Testi Değerleri Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 2: KMO ve Bartlett‘s Testi Değerleri  

 

 

Tab

lo 2 

inc

ele

ndi

ğin

de  

verilerin analize uygun olduğuna karar verilmiĢ ve oluĢan yeni sonuçlara göre KMO katsayısı .93 

Bartlett testi   değeri 3400,340 (p<.001, sd=300) olarak bulunmuĢtur. Bulunan bu sonuçların tek 

faktörlü yapı için yeterli olduğuna karar verilerek TBA‘ya devam edilmiĢtir. TBA sonuçlarına göre 

tek faktörlü yapı olarak kararlaĢtırılan ölçeğe ait toplam açıklanan varyans ve özdeğeri tablo 3‘te 

verilmiĢtir. 

Tablo 3: Açıklanan Toplam Varyans Miktarları  

 

 BaĢlangıç Özdeğerleri Kare Yüklerin Ekstraksiyon Toplamları 

F
a
k

tö
rl

er
r
 

Özdeğer Varyans % 
Kümûlatif 

Varyans % 
Toplam Varyans % Küm. % 

1 11.04 44.16 44.16 11.04 44.16 44.16 

 

Tablo 3‘den anlaĢılacağı üzere 25 maddeden oluĢan ölçek için tekrarlanan TBA sonucunda toplam 

varyansın %44.16‘sını açıklayan 1 faktörlü bir yapının olduğu belirlenmiĢtir. Sosyal bilimlerde 

açıklanan varyans miktarının %30‘ un üstünde olması yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 2017).  

Bir faktörlü yapıya ait Screeplot Grafiği ġekil 2‘de verilmiĢtir. 

 

  

ġekil 2: Screeplot Grafiği 

Kaiser-Meyer-Olkin                                                                                                 ,93 

Bartlett‘s Test of Sphericity 

Chi-Square                                     3400,340                

sd                                                   300 

Sig.                                                ,000 

p<,001 
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Açıklanan varyans ve özdeğer ile birlikte maddelerin screeplot grafiğine bakıldığında ilk noktadan 

sonra sert bir düĢüĢ olduğu ve diğer noktalar arasındaki uzaklığın çok kısa olduğu görülmektedir. 

Bu durum ölçeğin tek boyutlu olduğunu gösteren diğer bir kanıt durumundadır. 

   

 

Tablo 4: Temel BileĢenler Analizi Sonucu Madde Faktör Yük Değerleri ve DüzeltilmiĢ Madde 

Toplam Korelasyon Değerleri 

 

Madde   Faktör Yükleri 

 

DüzeltilmiĢ      Madde Toplam                 

      Korelâsyon Değerleri 

 F1   

23 .83  .80 

9 .82  .78 

13 .81  .76 

11 .81  .77 

10 .80  .75 

5 .79  .75 

6 .79  .75 

15 .78  .75 

24 .78  .73 

22 .77  .74 

21 .69  .64 

8 .69  .63 

7 .66  .60 

14 .64  .59 

12 .63  .59 

26 .61  .61 

18 .57  .55 

19 .55  .53 
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2 .53  .52 

20 .53  .49 

17 .52  .50 

1 .45  .43 

28 .39  .38 

4 .38  .37 

16 .37  .35 

 

Tablo 4 incelendiğinde en yüksek faktör yük değerinin .83 en düĢük faktör yük değerinin .37 

olduğu görülmektedir. Ölçeğin düzenlenmiĢ madde toplam korelâsyonlarının en düĢük değeri .35 en 

yüksek değerinin ise .80 olduğu görülmektedir. Faktör yük değeri ve madde toplam korelasyon 

değeri .30‘un üstünde değer alması ölçeklerin kullanılmasında uygundur ve hazırlanan ölçekte de 

25 maddeden oluĢan yapı bu özelliği karĢılamaktadır.  

 

Uyum Geçerliliği 

Ölçeğin ölçüt geçerliliğini test etmek amacıyla, Rusbult, Martz ve Agnew (1998) tarafından 

geliĢtirilen ve BüyükĢahin, Hasta ve Hovardaoğlu (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan ―ĠliĢki 

Ġstikrarı Ölçeği‘nin ĠliĢki Doyumu ‖alt ölçeği ile elde edilen bulguların korelasyonu hesaplanmıĢtır. 

Aynı gruba uygulanan ölçekler arasında Öznel EĢ Affediciliği Ölçeği ―ĠliĢki Ġstikrarı Ölçeği‘nin 

ĠliĢki Doyumu ‖alt ölçeği arasında r=,68 (p<,001) pozitif yönde orta düzeyde ve anlamlı bir iliĢki 

tespit edilmiĢtir. Bu durum Öznel EĢ Affediciliği Ölçeği‘nin uyum geçerliliğini sağladığını gösteren 

bir kanıt olarak gösterilebilir. 

 

Testin Güvenirliği 
Bir ölçme aracı, ölçme sonuçlarının bulundurduğu tesadüfi hataların azlığı ölçüsünde güvenilirdir 

(Baykul, 2015). Büyüköztürk‘e (2017) göre güvenirlik bireylerin test maddelerine verdikleri 

cevaplar arasındaki tutarlılık olarak tanımlanabilir. Güvenirlik testin ölçmek istediği özelliği ne 

derece doğru ölçtüğü ile ilgilidir. 28  maddelik Öznel EĢ Affediciliği Ölçeği‘nin Cronbach Alpha 

değeri .93 olarak hesaplanmıĢtır. TBA sonucunda geçerliği olumsuz etkileyen maddeler 

çıkarıldıktan sonra kalan 25 madde üzerinden hesaplanan Cronbach Alpha değeri .94 olarak 

hesaplanmıĢtır. Bu sonuç ölçeğin iç tutarlılığının yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir.  

 

SONUÇ ve TARTIġMA 

 

Bu çalıĢma ile sevgili/flört, sözlü/niĢanlı ve evli olan çiftlerin iliĢkilerinde yaĢadıkları olaylar ve 

durumlar karĢısında eĢlerinin ne kadar affedici olduğunu belirlemeye yönelik bir ölçme aracı 

geliĢtirilmiĢtir. Ölçekte kullanılan maddelerin belirlenmesinde alan taraması yapılmıĢ ve uzman 

görüĢleri alınmıĢtır. Alan taraması esnasında maddeler oluĢturulurken affetme üzerine hazırlanan 

ölçeklerle benzer maddeler taĢınmamasına dikkat edilmiĢtir.  Hazırlanan ölçek ilk olarak 30 madde 

ve 5‘li Likert tipi olarak hazırlanan bir ölçek olup, daha sonra ön deneme ve uzman görüĢüne 

baĢvurulduğunda 2 maddesi silinerek nihai ölçek 28 maddelik bir deneme formundan 

oluĢturulmuĢtur. Uzman görüĢleri, testin hazırlanmasında hem dil hem de içerik açısından 

incelenmesi ve düzenlenmesinde yararlı olmuĢtur. Hazırlanan deneme formu için en fazla 

örnekleme ulaĢılmaya çalıĢılmıĢ olup Google Forms üzerinden 13 Temmuz-18 Ekim 2018 tarihleri 

arasında dijital ortamda ölçekleri yanıtlanması için katılımcılara sunulmuĢtur. ÇalıĢmaya gönüllü ve 

ölçek maddelerini tam olarak cevaplayan 227 kiĢi çalıĢma grubunu oluĢturmuĢtur. Ancak veri 

analizi iĢlemlerinde 3 uç değer silinerek 224 kiĢi üzerinden analizler yapılmıĢtır. Bu grubun 145‘ini 

kadınlar ve 79‘unu erkekler oluĢturmaktadır.  

Hazırlanan deneme formuyla 224 kiĢilik veri seti üzerinde TBA yapılmıĢtır. TBA sonucunda faktör 

yük değeri .30 altında olan veya birden fazla faktöre yüklenerek biniĢik madde olarak ortaya çıkan 
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maddeler testten çıkarılarak 25 maddelik bir ölçek elde edilmiĢtir. Ölçeğin en yüksek faktör yük 

değeri .83, en düĢük faktör yük değeri .37 olduğu görülmüĢtür.. Ölçeğin düzenlenmiĢ madde toplam 

korelâsyonlarının en düĢük değerinin .35 en yüksek değerinin ise .80 olduğu görülmektedir. Ölçeğin 

güvenilirliğini test etmek amacıyla 25 madde üzerinden hesaplanan Cronbach Alpha değeri .94 

olarak hesaplanmıĢtır. Bu sonuç ölçeğin iç tutarlılığının yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Ölçeğin ölçüt geçerliliği için Rusbult, Martz ve Agnew (1998) tarafından geliĢtirilen ve 

BüyükĢahin, Hasta ve Hovardaoğlu (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan ―ĠliĢki Ġstikrarı Ölçeği 

‗nin ĠliĢki Doyumu ‖alt ölçeği ile elde edilen bulguların korelasyonu hesaplanmıĢtır. Aynı gruba 

uygulanan ölçekler arasında Öznel eĢ Affediciliği Ölçeği ―ĠliĢki Ġstikrarı Ölçeği ‘nin ĠliĢki Doyumu 

‖alt ölçeği arasında r=,68 (p<,001) pozitif yönde orta düzeyde ve anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir. 

GeliĢtirilen ölçeğin tutarlılığının kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüĢtür. ÇalıĢmada elde 

edilen bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde ise ÖEAÖ‘nin geçerli ve güvenir bir ölçme 

aracı olarak kullanılabileceği ve ilk defa romantik iliĢkiler üzerinde kullanılabilecek ve iliĢki 

affetme durumunu ölçmeye yönelik bir ölçeğin geliĢtirildiği söylenebilir. Bundan sonra yapılacak 

olan çalıĢmalarda örneklemin temsil edilebilirliği arttırılabilir ve belirlenecek örneklemden benzer 

dağılımda veriler toplanabilir.  Veriler çevrimiçi/online (google forms vb.) yöntemden farklı olarak 

araĢtırmacılar tarafından doğrudan kağıt-kalem yöntemiyle toplanabilir bunun sonucunda ölçeğin 

faktör yapısı her iki veri toplama yöntemi için de doğrulanabilir. Ölçek farklı iliĢki durumları ve 

yapıları dikkate alarak kullanılabilir bu sayede ölçeğin kültürel bağlamda kullanılabilirliğine iliĢkin 

güçlü kanıtlar sağlanabilir. Öznel EĢ Affedicilik Ölçeği üzerinden yürütülecek olan çalıĢmalarda 

ölçeğin evlilik doyumu, iliĢkisel çatıĢma, benlik saygısı ve iyi olma değiĢkenleriyle olan iliĢkilerine 

bakılabilir ve eĢler arası affetme, affedicilik durumunu geliĢtirme programlarının etkililiği de 

ÖEAÖ‘i ile test edilebilir. 
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