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SOCIAL INNOVATION IN THE CONTEXT OF SOCIAL DEVELOPMENT
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Özet
Son yıllarda toplumsal bazda yürütülen birçok faaliyette yenilik odaklı olma eğilimi görülmektedir.
Günümüz dünyasında, hem bireysel hem kurumsal anlamda karşılaşılan çeşitli sorunlara her geçen gün
daha yenilikçi çözümler sunmaya çalışan bir bakış açısının varlığı göze çarpmaktadır. Bu anlamda
farklı, değişik ve yeni fikirlerin geliştirilmesi ve uygulanması şeklinde ifade edilen “yenilik” -bir diğer
ifadeyle “inovasyon”- kavramı etrafında hareket eden birçok kurum ve kuruluş toplumda oluşan yeni
ihtiyaçların karşılanabilmesi adına çeşitli ürün ve hizmet seçenekleri sunmaktadır. Ekonomik, kültürel,
idari ve çevresel birçok alanda etkisini gösteren inovatif pratikler son dönemlerde sosyal sistemler
içinde de uygulanmaktadır. Toplumsal yaşam içerisinde biriken sosyal taleplerin karşılanması ve çeşitli
sebeplerle meydana gelen sosyal sorunların çözümü için verilen mücadelede yenilikçi perspektiften
yararlanma yoluna gidilmektedir. Finansal birtakım kaygılarla yürütülen ekonomik yeniliklerden farklı
olarak piyasanın karşılayamadığı ihtiyaçlara odaklanan bir anlayış doğrultusunda sosyal alanda
üretkenliğin artırılması için bir yandan yeni yöntemler geliştirilirken, diğer yandan teknolojik
yeniliklere göre işgücünün yeniden düzenlenmeye çalışılması gibi kurumsal uygulamalar dikkat
çekmektedir. Kurumlar yoluyla yayılan ve genişletilen, sosyal ihtiyaçları karşılama amacıyla harekete
geçirilen inovatif aktiviteler ve hizmetler anlamına gelen bu olgu “sosyal inovasyon” olarak ifade
edilmektedir. Sosyal inovasyon, piyasa ve devlet düzeyinde mevcut veya yeni oluşan sorunları
gidermek amacı doğrultusunda bir dizi finansal, örgütsel, teknolojik, politik ve kültürel kaynağın
seferber edilerek toplumsal bir problemin çözüme ulaştırılması veya toplumsal bir talebin yerine
getirilmesi için tasarlanan yeni ürünler, hizmetler, süreçler ve yöntemlerdir. İlk olarak ekonomik
kalkınma içerisinde oluşturulan inovasyon teorisinin sosyal kalkınma içerisinde de değerlendirildiği
görülmektedir. Bu küçük çalışmada öncelikle inovasyon ve sosyal inovasyon kavramları hakkında
açıklamalara yer verilmiş, ardından sosyal kalkınma bağlamında sosyal inovasyon kavramı
incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: İnovasyon, Sosyal İnovasyon, Sosyal Kalkınma
Abstract
In recent years, many activities carried out on a social basis tend to be innovation-oriented. In today's
world, the existence of a perspective that tries to offer more innovative solutions to various problems
encountered both individually and institutionally stands out. In this sense, many institutions and
organizations that act around the concept of "innovation" which is expressed as the development and
implementation of different, different and new ideas, offer various product and service options in order
to meet the new needs in the society. Innovative practices, which show their effects in many economic,
cultural, administrative and environmental fields, have been applied in social systems recently. In the
struggle to meet the social demands accumulated in social life and to solve the social problems that
occur for various reasons, an innovative perspective is used. In line with an understanding that focuses
on the needs that the market cannot meet, unlike the economic innovations carried out with financial
concerns, on the one hand, new methods are developed to increase productivity in the social field, on
the other hand, institutional practices such as trying to reorganize the workforce according to
technological innovations draw attention. This phenomenon, which means innovative activities and
services that are spread and expanded through institutions and mobilized to meet social needs, is
1
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expressed as "social innovation". Social innovation is new products, services, processes and methods
designed to solve a social problem or fulfill a societal demand by mobilizing a set of financial,
organizational, technological, political and cultural resources in order to solve existing or emerging
problems at the market and state level. It is seen that the theory of innovation, which was first created
in economic development, is also evaluated in social development. In this small study, first of all,
explanations about the concepts of innovation and social innovation were given, and then the concept
of social innovation was examined in the context of social development.
Keywords: Innovation, Social Innovation, Social Development.
GİRİŞ
Günümüzde, ekonomik, sosyal, kültürel, politik birçok alanda karşılaşılan bir kavram olan inovasyon
olgusu, ulusal ve bölgesel düzeyde sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin, işletmeler ve ulusal
ekonomilerde küresel rekabet gücünün ve toplumlarda sosyal kalkınma ile refah düzeyinin temel
dinamiklerinden birisi haline gelmiştir. İnovasyonun, işletmeler için rekabet üstünlüğünün elde
edilmesi, pazar payının artırılması, üretim, tedarik ve dağıtım süreçlerinde esneklik ve etkinliğin
sağlanması gibi birçok sonuçlarının yanında toplumsal refah artışı, sürdürülebilir ekonomik büyüme,
istihdam artışı, yaşam standartlarında iyileşme ve bölgesel kalkınmaya katkı gibi topluma ve ekonomiye
yönelik sonuçları da göze çarpmaktadır. İnovatif bakış açısı beraberinde getirdiği uygulamalarla
üretkenlik artışı, ücretler ve istihdam seviyesinin yükselmesi, iş bölümlerinin çeşitlenmesi, ekonomik
krizlerin aşılması gibi konular üzerinde etkili bir yöntem olarak düşünülmektedir.
Temel olarak ekonomik ve/veya sosyal değer ile yenilik unsurlarını barındıran inovasyon, “yepyeni bir
fikrin/bilginin ortaya çıkmasından, ticarileştirilmesine ve kullanıcılara sunulduktan sonra alınan geri
dönüşlerin firma içindeki ve dışındaki faaliyetlere yansıtılmasıyla devam eden sürekli ve dinamik bir
döngü olarak ifade edilmektedir (Aygören, Şenyürek, Erçil ve Karaata, 2009: 8). Küresel pazarlar, hızlı
teknolojik değişiklikler ve ürün yaşam döngüsünde meydana gelen kısalmalar gibi çeşitli etkenler
inovasyon faaliyetlerini bugünün uygulayıcıları açısından zorunlu kılmaktadır.
İnovasyon kavramı, bugüne kadar birçok farklı disiplinde olduğu gibi ekonomik kalkınma olgusu
içerisinde de üzerinde durulan önemli başlıklardan birisi olmuştur. İlk olarak ekonomik kalkınma
paradigması kapsamında oluşturulduğu ifade edilen inovasyon teorisinin, “sosyal kalkınma” içerisinde
de incelendiği görülmektedir (Özdemir ve Ar, 2015: 18). Bunun bir nedenini, tüm bilimsel ve teknolojik
yeniliklerin, öncesinde yapılan çalışmalar ve sonrasında gerçekleştirilen yaygınlaşma süreçleri
itibariyle sosyal bileşenler içermesi olarak açıklamak mümkündür (Edwards-Schachter, Matti ve
Alcantara, 2012: 675). “Büyüme, modernleşme, sanayileşme, ilerleme ve yapısal değişme” gibi
kavramlarla içiçe geçmiş olan ekonomik kalkınma günümüzde sosyal kalkınmadan bağımsız
düşünülmemektedir (Yavilioğlu, 2002: 59). Ekonomik büyüme ve gelişmenin yanı sıra sosyal alanda
da ilerleme ve değişimleri içeren bir kavram olan sosyal kalkınma insanî iyi olma halini geliştirmeyi
amaçlamaktadır (Utanır Karaduman ve Ardili, 2017: 1). Bu noktada gerek sağlık gerek eğitim gibi
konularda ortaya çıkan engeller ve yoksunlukların giderilmesi için çeşitli politikalar devreye
sokulmaktadır. Yoksulluğun azaltılmasından, eğitimde teknoloji kullanımının artırılmasına kadar
birçok konuyu içeren sosyal kalkınma olgusu her geçen gün değişen ve gelişen şartlar neticesinde ortaya
çıkan ihtiyaçların karşılanması noktasında inovatif faaliyetlere de ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada “ilk
hedefi sosyal olan, kurumlar yoluyla yayılan ve genişletilen, sosyal ihtiyaçları karşılama hedefi
doğrultusunda harekete geçirilen inovatif aktiviteler ve hizmetler” anlamına gelen sosyal inovasyon
olgusunun anlaşılması önem arz etmektedir (Mulgan, 2006:146).
İlgili alanyazın incelendiğinde, genel itibariyle işletme ve teknoloji odaklı olan inovasyon çalışmaları
içerisinde araştırmacılar tarafından başlangıçta ihmal edilen bir konu olduğu görülen sosyal inovasyon,
son dönemlerde gerek araştırmacıların, gerekse uygulayıcıların yoğun ilgi gösterdiği bir paradigma
olarak dikkat çekmektedir (Oeij, Dhondt ve Korver, 2011: 36; Godin, 2012: 5). Bu bağlamda
çalışmanın alana katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bu küçük çalışmada öncelikle, kalkınma ve sosyal
kalkınma ile inovasyon ve sosyal inovasyon kavramlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiş, ardından
sosyal kalkınma bağlamında sosyal inovasyon konusuna ilişkin bir değerlendirme sunulmuştur.
2
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SOSYAL KALKINMA
Kalkınma olgusunun toplumsal yönüne işaret eden sosyal kalkınma ekonomik kalkınma açısından
ayrılmaz bir unsurdur. Küreselleşen dünyada birçok ekonomi her geçen gün büyüme ve gelişmeye
devam etmektedir. Ancak büyüyen ve gelişen ekonomilerde ulaşılan artı değerin toplum bazında aynı
düzeyde bir eşitlik ilkesiyle dağılamadığı da gözlerden kaçmamaktadır. Bu durum ekonomi ve sosyal
kalkınmanın bir bütün olarak ele alınması gereğini ortaya koyması açısından önemlidir. Bu noktada
sosyal kalkınma yaklaşımının daha iyi anlaşılabilmesi açısından kalkınma konusuna ilişkin genel bir
kavramsal bakışa yer vermek yerinde olacaktır.
En genel ifadesiyle “var olan koşulların hem nitelik hem de nicelik açısından daha iyiye ulaşma
amacıyla geliştirilmesi” anlamına gelen kalkınma olgusu “daha çok 1940-70 yılları arasına tekabül
eden, genel olarak gelişmemiş ülkelerin özellikle ekonomik bakımdan gelişmelerine ilişkin projelerini
kapsayan bir kavramsallaştırma”dır (Utanır Karaduman ve Ardili, 2017: 1; Hira, 2015: 22). İkinci
Dünya Savaşı sonrası kullanılan kalkınma anlayışının tarihsel süreç içerisinde farklı dönemlerde gerek
modernleşme, gerek batılılaşma ve küreselleşme gibi olgulardan etkilendiğini söylemek mümkündür.
Kalkınma olgusuna ilişkin farklı anlama gelen birçok tanım mevcuttur. Varna (1990: 1-2) kalkınmayı,
“bütün bir sosyal sistem içindeki bireylerin, grupların ve toplulukların farklı temel ihtiyaç ve isteklerine
uyum sağlayarak genellikle yetersiz olarak algılanan bir yaşam koşulundan maddi ve manevi olarak
daha iyi bir yaşam koşuluna geçiş yağtığı bir değişim yelpazesini temsil etmektedir” ifadeleriyle geniş
bir şekilde tanımlamaktadır. Diğer taraftan, bazı araştırmacılar tarafından daraltılmış bir şekilde sosyal
kalkınmadan daha az kapsamlı olarak sadece birkaç stratejik yaklaşım içeren toplumsal gelişimin eş
anlamlısı olarak kullanılabilmektedir (Gray, O’Brien ve Mazibuko, 1996: 2).
Sosyal, ekonomik, politik, kişisel, beşeri ve toplumsal yönü bulunan kalkınma olgusunun kavramsal
açıdan genel olarak ekonomik büyüme ile sınırlandırılan ve ekonomik büyüme yerine kullanılabilen bir
kavram olduğu görülmektedir. Ancak, ekonomik büyüme “bir ülkenin prodüktif kapasitesini
genişletmesi için kullandığı araçlarla ilgili bir kavram” dır ve yalnızca “toplumun maddi refahının
artmasını” hedeflemektedir. Buna karşın kalkınma kavramı salt ekonomik büyümeden ziyade
“niteliksel değişme yolunda bir şeye” işaret etmektedir (Yavilioğlu, 2002: 65).
Kalkınma süreci üç unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlar, ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma ve insan
kalkınması şeklindedir: Ekonomik kalkınma, “insanların gereksinimi olan mal ve hizmetlerin gelişmiş
bir ekonomik yapı içerisinde üretilmesiyle insanların refah ve mutluluğu artırma” anlayışına
dayanmaktadır. Sosyal kalkınma, “sosyal yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yapılan ve ağırlıklı
olarak hizmet yönü ağır basan kalkınma konuları” olarak ifade edilmektedir. Bu konulara örmek olarak
“sağlık, eğitim, altyapı, şehirleşme ve çevre sorunları” verilebilir. Son olarak insan kalkınması ise,
“bireysel ve toplumsal olarak tüm insanların sahip oldukları potansiyellerini kalkınma için kullanmaları
ve ülkenin olumlu yönde gelişmesinde yapıcı rol oynamalarının sağlanmasısı” hedeflemektedir (Oakley
ve Gerforth, 1985’ten aktaran Tolunay ve Akyol, 2006: 119).
Sosyal kalkınma, ekonomik ve sosyal gelişimi bir bütün içinde uyumlaştırma hedefini güden bir
yaklaşım sunmaktadır. Midgley (1995: 1), sosyal refah ve kalkınma bakış açısı bağlamında sosyal
kalkınmayı değerlendirdiği çalışmasında; sosyal kalkınma’nın “en önemli ve ayırıcı özelliğini,
ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için tasarlanmış önlemlerle uyumlu sosyal politikilara yönelik
girişimleri” olduğunu belirtmektedir. Midgley (1995: 2)’e göre, sosyal kalkınma yaklaşımı, hem “daha
geniş kapsamlı bir ekonomik kalkınma taahhüdüne olan ihtiyacı” hem de “ekonomik kalkınma
hedefleriyle uyumlu sosyal müdahalelerin önemini vurgulamaktadır”.
Burkey (1993), sosyal kalkınmayı, “bireysel güven, işbirliği, farkındalık ve becerilerin gelişiminden
başlayan bir değişim süreci” olarak kavramsallaştırmaktadır ve bu temele dayalı olarak ekonomik ve
politik gelişmenin ilerleyebileceğine ve sosyal kalkınmanın gerçekleşebileceğine işaret etmektedir
(Şekil 1).
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SOSYAL KALKINMA

EKONOMİK

POLİTİK

BEŞERİ KALKINMA

Şekil 1: Burkey (1993) tarafından kalkınmanın kavramsallaştırılması
Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin sosyal kalkınmaya ilişkin farklı konularla
mücadele ettiği görülmektedir. Hemen hemen her toplum yoksulluk, işsizlik, zorunlu göç, istismar, ve
şiddet gibi sorunlarla belli oranlarda karşı karşıya kalmaktadır. Sorunların en aza indirgenmesi ve
çözümü noktasında gerek ulusal gerek uluslararası çabalar önem arz etmektedir. Bu noktada sosyal
kalkınma perspektifinde yoksulluğun azaltılması, açlıkla mücadele, sağlık, göç, toplumda kadınların
konumunun güçlendirilmesi, çocuk haklarının korunması ve teşvik edilmesi, sosyal dışlanmanın
önlenmesi, yaşlı, engelli, yerli halklar gibi dezavantajlı grupların sorunlarının çözümü, şiddet ve suçla
mücadele gibi konularda çeşitli sosyal politikalar uygulanmaktadır.
SOSYAL İNOVASYON
Dünden bugüne bütün toplumlar çeşitli düzeylerde sosyal ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya gelmiş
ve gelmeye devam etmektedir. Söz konusu sorunların çözümü noktasında kimi zaman geleneksel
yöntemler tercih edilmekte olsa da genellikle yeni bakış açılarına ve yeni çözüm yollarına ihtiyaç
duyulduğu görülmektedir. Gerek ekonomik gerek sosyal hayatta her geçen gün farklılaşan problemleri
değişim ve gelişim odaklı inovatif bir bakış açısını gerekli kılmaktadır.
İnovasyon, en genel tanımıyla “fırsatları yeni fikirlere dönüştürmek ve bunları yaygın olarak
uygulamaya koymak için kullanılan bir süreç”i ifade etmektedir (Tidd ve Bessant, 2009: 16). Ekonomik
kalkınmanın itici güçlerinden birisi olan inovasyon, “teknolojik ilerlemenin de başlıca kaynağı” olarak
düşünülmektedir (Aghion ve Howitt (1998)’den aktaran, Kashi ve Afsari, 2014: 82).
İnovasyon genel olarak ürünler, süreçler, piyasa yaklaşımları gibi iş modelleri çerçevesinde kullanılan
bir kavram olarak karakterize edilmektedir. İnovasyon olgusu çerçevesinde yapılan çalışmalar
incelendiğinde araştırmacıların inovasyon kavramını daha çok işletmeler açısından yenilik yaratma ve
uygulama konusu bağlamında ele eldığı görülmektedir (Clayton, 1997; Kirton, 2000). Dolayısıyla
inovasyon olgusuun sosyal boyutunun irdelenmesi noktasında bir boşluk olduğu görülmektedir.
Yenilikçi bakış açısı ekonomik açıdan olduğu kadar sosyal açıdan da önem arz etmektedir. Dolayısıyla
inovasyon yalnızca ekonomik süreçler ve/veya sistemlerden ibaret bir kavram olarak
düşünülmemektedir. Bu bağlamda inovasyon günümüzde ekonomik, teknolojik ve üretim odaklı
anlayışının yanı sıra sosyal boyutuyla da ele alınmaktadır. Bu noktada “sosyal sorunların çözümü ve
karşılanmamış toplumsal ihtiyaçların giderilmesi bağlamında inovatif fikirlerin üretilmesi,
uygulanması, değerlendirimesi ve yaygınlaştırılması” anlamına gelen “sosyal inovasyon” olgusu dikkat
çekmektedir (Ateş, 2020: 443).
Sosyal inovasyon ya da bir diğer ifadesiyle sosyal yenilikçilik, “sosyal problemleri çözmek için yeni
sistemlerin geliştirilmesi, piyasa tarafından karşılanamayan ihtiyaçlara odaklanılması, işgücü
potansiyelinin ve yeteneklerinin (sosyal sermaye) geliştirilerek üretkenliğin arttırılması amacıyla yeni
yöntemlerin geliştirilmesi” olarak tanımlanmaktadır (Seçkin Halaç, Eren ve Bulut, 2014: 170).
Bazı araştırmacılara göre sosyal inovasyon, iş veya toplumla ilgili olan inovasyon olarak ikiye
ayrılmaktadır (Pol ve Ville, 2009). İşle ilgili yenilikler kar hedeflerine odaklanırken toplumla ilgili
yeniliklerde sosyal hedefler hakimdir. Ancak, ticari anlamda gerçekleştirilen inovasyonların aynı
zamanda sosyal faydaları da bulunabilmektedir. İlgili alanyazında anlamı konusunda belirsizlik taşıyan
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ve kapsam olarak “heterojen, eklektik ve esnek” bir kavram olarak ifade edilen sosyal inovayon işletme
inovasyonundan farklı olarak “soyut, teknolojik olmayan, organizasyonel, piyasa dışı, gayri resmi,
yerel, sosyal sorunları çözmek” için tasarlanmış bir yapı arzetmektedir (Djellal ve Gallouj, 2011: 5).
Caıulier-Grice, Kahn, Mulgan, Pulford ve Vasconcelos (2010) çalışmalarında, sosyal inovasyona ilişkin
tanımların bazılarının çok geniş, bazılarının ise çok dar olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle daha
basit daha keskin bir ifadeyle sosyal inovasyonu “ hem amaçları hem de araçları açısından sosyal olan
inovasyonlar” olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda sosyal ihtiyaçları aynı anda karşılayan
(alternatiflerden daha etkili olarak) ve yaratıcı yeni fikirler (ürünler, hizmetler ve modeller) sosyal
inovasyon olarak ifade edilmektedir (Caıulier-Grice ve diğerleri (vd.). 2010: 16-17).
Bazı yazarlar ise sosyal inovasyonu, daha etkili, verimli, sürdürülebilir veya mevcut çözümlerden daha
adil olan ve bunun için yaratılan değerin özel bireylerden ziyade bir bütün olarak topluma tahakkuk
ettiği bir sosyal soruna yeni bir çözüm olarak tanımlamaktadır (Phills, Deiglmeier ve Miller, 2008: 36).
Buna göre, sosyal inovasyon bir ürün, bir üretim süreci veya teknoloji ve aynı zamanda bir ilke, bir
fikir, bir yönetmelik, bir sosyal hareket, bir müdahale veya bunların bir kombinasyonu da
olabilmektedir. Bunlara verileilecek en güzel örnek mikro krediler ve adil ticarettir. Her iki örnekte de
zayıf olan yerel üreticilere destek söz konusudur (Oeij, Dhondt ve Korver, 2011: 36).
Sosyal inovasyonun çıkış noktası sosyal problermlerin çözümüdür ve dolayısıyla hedefi doğrudan
ekonomik değildir. Sosyal inovasyonuu destekleyenler temel olarak karı maksimize etmeye
çalışmmaktadır. Sosyal inovasyon içeren hizmetler ya hiç kar içermemekte ya da çok az düzeyde
içermektedir (Djellal ve Gallouj, 2011: 6). Cloutier (2003) çalışmasında, sosyal inovasyonun birbiriyle
bağlantılı üç hedefe sahip olduğunu belirtmektedir. Bu hedefler, bireyin refahını sağlamak, ekonomik
kalkınmaya gerçekleştirmek ve kentsel büyüme, kirlilik ve eşitsizlik gibi sorunları hafifletmek ve son
olarak işletme ve organizasyonları açısından performans büyümesi gerçekleştirmek şeklinde
sıralanmaktadır. Sosyal inovasyon soyut ve maddi olmayan bir varlık (bir hizmet, organizasyon,
prosedür, davranış kurum ya da hukuk olabilir) olarak düşünülmektedir. Cloutier (2003) ürün fikrinin
tam tersi olarak sosyal inovasyonu “yapma yolları, eylemler ve uygulamalar” olarak ifade etmektedir.
Buna göre sosyal inovasyon teknolojik inovasyonun tersi bir durum arz ederken, organizasyonel
inovasyona daha yakın bir kapsam ifade etmektedir. Ancak bu noktada teknolojik birçok inovasyonun
(çevre dostu teknolojiler gibi) sosyal yönü de olduğu bir gerçektir ancak sosyal inovasyonda yenilik
teknik olarak ortaya konulan bir eserden ziyade hizmete dair işlevsel özelliklerinde bulunmaktadır
(Cloutier, 2003’den akt. Djellal ve Gallouj, 2011: 6).
Tablo 1: Yeni Bir İnovasyon Tipolojisi
İşletme İnovasyonu

Ekonomik
üretimde
teknolojik
inovasyon
Ürün

Süreç

Sosyal
İnovasyo
n

Firmalarda
İnovasyon
Şirket düzeyinde
teknolojik olmayan
inovasyon
Organizasyo
n
Hizmet

Pazarlama
Süreç

Işletmede sosyal inoasyon

Katlım
Ürün
Pazarlama

Sivil Toplumda İnovasyon
Sivil toplumda, devlette sosyal inovasyon

Prosedür

Davranuş

Katılım

Prosedür

Davranış

Süreç

organizasyon

Ürün

Süreç

Organizas
yon

Hizmet

Hizmet

Kaynak: Djellal ve Gallouj, 2011: 5

Tablo 1’de verilen tipoloji’ye göre farklı inovasyonlar arasındaki dinamik ilişkiye vurgu yapmaktadır.
Buna göre işletme inovasyonları sosyal inovasyondan bağımsız değildir ve teknolojik inovasyonların
sosyal inovasyonlarla desteklenmeye ihtiyacı vardır. Bir arabanın teknolojik olarak üstün olması
başarısının tek sebebi değildir ortada bir başarı varsa bu başarı aynı zamanda petrol istasyonlarından,
sürücü kurslarına, yol işaretlerinden sigorta ve kurtarma servislerine kadar birçok sosyal inovasyonun
etkinliğini de barındırmaktadır. Diğer taraftan sosyal inovasyonlar teknolojik inovasyonlara bir ivme
kazandırabilmektedir.
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Sosyal inovasyonlar özel sektör, kamu sektörü, üçüncü sektör olarak ifade edilen gönüllü çalışmalar
ve hane halkı olmak üzere dört bağlantılı sektörü ilgilendirmektedir. Bir sektörde başlayan yenilik
diğerlerini de etkileyebilmektedir. Gerek sosyal hedefler gerekse etik, sosyal içerme ve dayanışmaya
verilen önem açısından bütün sektörlerde sosyal inovasyonlar birlikte değerlendirilmektedir (Oeij,
Dhondt ve Korver, 2011: 36).
Sosyal inovasyonun itici gücü ve dinamikleri noktasında politikacılar, aydınlar, iş insanları, aktivistler
gibi bireyler ve girişimciler değişim için temel bileşenlerini oluşturmaktadır. Diğer kaynak ya da itici
güçler ise, sosyal hareketlerdir. Bu hareketler arasında en bilinenleri çevrecilik ve küreselleşme
karşıtlığı gibi örneklerdir. Üçüncü olarak ise, sosyal inovasyonun başarılı olması halinde eş zamanlı
olarak mevcut faaliyetlere, ortaya çıkanlara ve geleceğin ana faaliyetleri haline gelebilecek daha radikal
olasılıklara odaklanan yenilikçi organizasyonlardır (Caulier-Grice vd., 2010: 18–21).
SOSYAL KALKINMA BAĞLAMINDA SOSYAL İNOVASYON
Küreselleşme sürecinin etkileriyle ülkeler gerek ekonomik gerek toplumsal açıdan hızlı değişim ve
dönüşümler yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir. Bu değişim süreçlerinin beraberinde gerek
bireysel gerek toplumsal bazda bir refah artışının gerçekleşmesi ise önem arz etmektedir. Bu noktadan
hareketle ortaya çıkan kalkınma olgusu yalnızca ekonomik hedeflerden ziyade toplumsal açıdan bir
gelişimi de hedefleyen yeni bir anlayışa evrilmiş durumdadır.
Ülkeler açısından yapısal bir değişime işaret eden kalkınma olgusu içerisinde önemli bir unsur olan
sosyal kalkınma, birey ve toplumun maddi manevi her açıdan ilerlemesini ve bu sayede hem ekonomik
hem sosyal hayatta toplumsal refaha ulaşılmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda, gelir dağılımı adaleti,
sağlık ve eğitim gibi konularda çeşitli sosyal politikalar üretilmesine ve uygulanmasına zemin
hazırlamaktadır.
Sosyal kalkınma hedeflerinin başarıya ulaşmasında başta ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere
birçok unsurun etkili olabileceğini söylemek mümkündür. Bu noktada topluma ve zamanın gereklerine
uygun yol ve yöntemlerin tercih edilmesi ve özellikle küresel ve yerel anlamda yaşanan değişimlerin
göz ardı edilmeden yeni bakış açılarının değerlendirilmesi önem taşmaktadır.
İnovasyon olgusu günümüz toplumlarının gelişim ve ilerlemesinde etkili olan önemli dinamiklerden
birisidir. Gerek işletmeler açısından ürün ve hizmet pazarlarında rekabet avantajı elde edilebilmesinde,
gerek ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin yükseltilebilmesinde başat unsur olarak yer almaktadır.
Teknoloji odaklı bir algının hâkim olduğu inovasyon düşüncesi aynı zamanda sosyal yenilikleri de
içermektedir. Sosyal inovasyon olarak ifade edilen bu kavram, birey ve toplumların refah seviyesindeki
ilerleme noktasında yürüttüğü kalkınma sürecinin de önemli bir parçası olarak görev yapmaktadır.
Sosyal inovasyonu en sade şekliyle bireysel ve toplumsal problemlere getirilen yenilikçi çözümler
olarak tanımlamak mümkündür. Günümüzde hemen hemen her toplum küreselleşme ve teknolojik
gelişmelerin etkisiyle bir yandan ürün ve hizmetler bazında gelişirken diğer taraftan gelir dağılımı
adaletsizliği, işsizlik, yoksulluk ve göç gibi sorunlarla da yüz yüze kalmaktadır. Bu problemlerin zaman
içerisinde en azından belli ölçüde çözüme kavuşturulamaması kalkınma bağlamında istenilen seviyeye
ulaşılmasını güçleştirmektedir. Dolayısıyla, ekonomik, sosyal ve beşeri kalkınmanın bir bütün olarak
ele alındığı günümüzün kalkınma anlayışı sosyal inovasyonu zorunlu bir unsur haline getirmektedir.
SONUÇ
Tarihsel süreç içerisinde dünya ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel birçok değişim ve dönüşüme sahne
olmuştur. Bu değişim ve dönüşümler içerisinde birey ve toplumun refah seviyesinin korunması ve
yükseltilmesi ise birçok ülkenin ana gündem maddeleri arasında yer almıştır. Bu noktada ülkeler çeşitli
politikalarla kalkınma süreçleri başlatarak birey ve toplum açısından olumlu yapısal değişiklikleri
hayata geçirmeyi amaçlamıştır.
Kalkınma süreci insanların yaşam standartlarının bugün olduğundan daha ileri bir noktaya
taşınabilmesini hedeflemektedir. Gerek ekonomik anlamda ürün ve hizmetlerin üretimindeki artış,
gerek bireyin eğitim yoluyla mevcut potansiyelinin tam olarak kullanılması ve gerekse sağlık, eğitim,
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çevre vb. gibi konulara ilişkin sosyal yaşamın iyileştirilmesi bağlamında en nihayetinde toplumun refah
düzeyindeki artışın sağlanması kalkınma fikrinin ana çıkış noktasını oluşturmaktadır.
Kalkınma yalnızca ekonomik açıdan niceliksel bir büyümeyi ifade etmemekte, aynı zamanda yapısal
ve niteliksel bir gelişime de önem vermektedir. Dolayısıyla kalkınma olgusunun en önemli
unsurlarından birisi sosyal kalkınmadır. Sosyal kalkınma mevcut işsizlik, yoksulluk ve göç gibi
toplumsal problemlerin çözümü noktasında politikalar ve yöntemler geliştirilmesi ve uygulanmasını
amaçlayan bir anlayıştır. Bu politika ve yöntemlerin başarısında ise yenilikçi bakış açısı önem
taşımaktadır.
Sonuç olarak günümüzde birçok farklı alan gibi sosyal kalkınma olgusu da inovatif bakış açılarına
ihtiyaç duymaktadır. İnovasyon her geçen gün değişen ve dönüşen insan hayatında yalnızca ürün ve
hizmetlerde değil, sosyal alanda da gözlemlenmektedir. Mikro kredi ve adil ticaret gibi sosyal
inovasyon olarak adlandırılan bu yenilikler, sosyal kalkınmanın itici gücünü oluşturabilmektedir.
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Özet
Bireylerin ekonomik davranışları birçok faktörün etkisiyle meydana gelmektedir. Geleneksel ekonomi
teorileri ve uygulamalarına bakıldığında söz konusu karar ve seçimlerin homo-economicus bakış
açısıyla rasyonellik temelinde açıklandığı görülmektedir. Ancak bugün artık bazı ekonomi teorisyenleri
ekonominin insan faktöründen bağımsız düşünülemeyeceğini savunmaktadır. Bu noktada, ekonomi ve
psikoloji etkileşiminden ortaya çıkan bir alt disiplin olarak davranışsal ekonomi, bireylerin tercihlerinde
zihinsel ve duygusal birtakım etkileri ve sonuçları incelemektedir. Son dönemde ekonomi disiplinleri
içinde önemli ve etkili bir konuma sahip olan davranışsal ekonomi, tüketici tercihlerinin altından yatan
nörolojik ve psikolojik motivasyonların anlaşılmasını hedefleyen bir çalışma alanı olarak dikkat
çekmektedir. Küresel rekabetin hızla arttığı günümüzde işletmeler açısından tüketicilerin ürün
tercihlerinde etkili olan faktörlerin anlaşılması önem arz etmektedir. Bu hedef doğrultusunda nörobilim
tekniklerinin pazarlama uygulamalarına uyarlanmasıyla ortaya çıkan nöropazarlama, tüketicilerin
uyaranlar karşısındaki tepkilerini araştırarak pazarlama stratejilerine katkı sunmaktadır. Ürün ve hizmet
tercihlerinin nedenlerinin anlaşılması adına beyin aktivitelerini görüntülemek için fMRI, EEG, göz
izleme, yüz ifadesi kodlama gibi araçlardan faydalanılmaktadır. Bu yöntemlerle insan beyninin tepkileri
ortaya konularak hedef kitlenin nasıl ve hangi nedenle bir satın alma gerçekleştirdiği çözülmeye
çalışılmaktadır. Nöropazarlama tekniklerinden fMRI ile birtakım ses ve görsel uyaranlara beynin cevap
vermesi sırasında güçlü mıknatıslarla beyindeki kan akışı takip edilebilirken, EEG ile ise, başa
yerleştirilen elektrotlarla beyin dalgalarının ölçümü gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede, tüketicilerin
duyguları analiz edilebilirken, hedef kitlenin daha iyi tanınmasına ve işletmeler açısından daha düşük
maliyetlerle isabetli ürün ve hizmet kararlarının alınmasına olanak sunmaktadır. Davranışsal ekonomi
perspektifinden bakıldığında tüketici eğilimlerinin anlaşılması açısından nöropazarlama faaliyetleri
önem taşımaktadır. Bu çalışmada öncelikle davranışsal ekonomi ve nöropazarlama kavramları
incelenmiş ardından davranışsal ekonomi perspektifinden nöropazarlama faaliyetleri konusunda bir
değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Davranışsal Ekonomi, Nöropazarlama, Tüketici Davranışları
Abstract
The economic behavior of individuals occurs under the influence of many factors. When traditional
economic theories and practices are examined, it is seen that the decisions and choices in question are
explained on the basis of rationality from a homo-economicus point of view. However, today, some
economic theorists argue that the economy cannot be thought independently from the human factor. At
this point, behavioral economics, as a sub-discipline emerging from the interaction of economics and
psychology, examines some mental and emotional effects and results in the preferences of individuals.
Behavioral economics, which has an important and influential position in economics disciplines
recently, draws attention as a field of study that aims to understand the neurological and psychological
motivations underlying consumer preferences. In today's rapidly increasing global competition, it is
important for businesses to understand the factors that affect consumers' product preferences. In line
with this goal, neuromarketing, which emerged by adapting neuroscience techniques to marketing
applications, contributes to marketing strategies by investigating the reactions of consumers to stimuli.
In order to understand the reasons for product and service preferences, tools such as fMRI, EEG, eye
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tracking, facial expression coding are used to monitor brain activities. With these methods, it is tried to
solve how and for what reason the target audience made a purchase by revealing the reactions of the
human brain. With fMRI, one of the neuromarketing techniques, blood flow in the brain can be followed
with strong magnets while the brain responds to some sound and visual stimuli, while with EEG, brain
waves can be measured with electrodes placed on the head. In this way, while the emotions of
consumers can be analyzed, it enables the target audience to be better known and to make accurate
product and service decisions at lower costs for businesses. From a behavioral economics perspective,
neuromarketing activities are important in terms of understanding consumer trends. In this study, first
of all, the concepts of behavioral economics and neuromarketing were examined, then an evaluation
was made on neuromarketing activities from the perspective of behavioral economics.
Keywords: Behavioral Economics, Neuromarketing, Consumer Behaviour
GİRİŞ
Ekonomi ve pazarlama alanları dünden bugüne farklı disiplinlerden ve söz konusu disiplinler tarafından
ortaya konulan teori ve uygulamalardan faydalanan bilim dalları olmuştur. Gerek ekonomik hedeflerin
gerekse pazarlama stratejilerinin başarısında her iki alanla da bağlantılı farklı anlayışların irdelenmesi
önem taşımaktadır. Bu noktada son dönemlerde yoğun küresel rekabet nedeniyle tüketici davranışlarını
anlamaya yönelik artan önemle birlikte her iki bilim dalının da nörobilim, psikoloji ve sosyoloji gibi
tüketici davranışlarının nedenlerini ortaya koyma konusunda ışık tutan alanların prensiplerinden
yararlanmaya çalıştığı görülmektedir.
Davranışsal ekonomi, geleneksel ekonomilerden farklı olarak bireyi yalnızca rasyonel karar alan,
mantık çerçevesinde hareket eden ve kar-zarar-fayda analizi ekseninde hareket eden bireyler olarak
görmekten ziyade, psikolojik ve sosyal süreçlerin etkisiyle satın alma kararları veren bir varlık olarak
gören bir ekonomi anlayışıdır. Psikoloji ve ekonomi biliminin harmanlanmasıyla ortaya çıkan bir alan
olan davranışsal ekonominin temeli “sınırlı rasyonellik” prensibine dayanmaktadır (Simon, 1955).
Buna göre, birey ekonomik kararlarda psikolojiden bağımsız olarak karar verememektedir. Dolayısıyla
bireyin davranışındaki rasyonellik sınırlıdır. Son dönemde giderek popüler hale gelen davranışsal
ekonomi, bireyin ekonomik davranışı ile ilintili olarak nöro pazarlama gibi tüketici davranışlarında
bilinçaltı süreçleri ortaya çıkarmaya odaklanan anlayışlardan da faydalanmaktadır.
Nöropazarlama, son dönemlerde pazarlama alanında tüketici davranışları açısından yeni ve farklı bir
pazarlama yaklaşımı olarak dikkat çekmektedir. Pazarlamanın tüketici davranışını anlamaya yönelik
nörobilim tekniklerinden yararlanmaya başlamasıyla ortaya çıkan nöropazarlama günümüzün yoğun
rekabet ortamında işletmelere önemli avantajlar sağlayabilmektedir. “Tüketicinin satın alma
eğilimlerini, beynin nasıl çalıştığını ve nasıl karar verdiğini bilimsel tekniklerle ölçen ve açıklayan” bir
pazarlama alanı” olarak tanımlanan nöropazarlama her geçen gün gelişen dünyada tüketici istek ve
ihtiyaçlarının gerçek nedenlerini keşfetme olanağı sunarak müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, ve
müşteri tutma gibi noktalarda işletmeye rekabet üstünlüğü sağlayabilmektedir (Gedik, 2020: 24).
Bu çalışmada, davranışsal ekonomi bağlamında nöropazarlama anlayışının irdelenmesi amaçlanmıştır.
Bu bağlamda çalışmada öncelikle davranışsal ekonomi konusunda açıklamalara yer verilmiştir.
Ardından nöropazarlama anlayışı ele alınmış ve son olarak davranışsal ekonomi ve nöropazarlama
birlikte incelenmiş ve bir değerlendirme sunulmuştur.
DAVRANIŞSAL EKONOMİ
Ekonomi bilimi tarihsel süreç boyunca birçok farklı yaklaşımın etkisinde olmuştur. Ana akım olarak
ifade edilen klasik ve neo-klasik iktisadi bakış açısının devamında davranışsal iktisat anlayışının son
yıllarda ekonomi ve finans alanında etkisini giderek artırdığı görülmektedir. Geleneksel iktisat uzun bir
dönem boyunca ekonomik modelleri, ekonomik bireyi ve fayda gibi unsurları matematik odaklı bir
bakış açısıyla ele almıştır. Ancak zaman içerisinde yalnızca matematiğe dayanan ekonomik modellerin
günümüz ekonomik problemlerinin ve krizlerinin aşılması konuusunda yetersiz kaldığı anlaşılmıştır.
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Bu noktada ekonomik modellere farklı bir pencereden yaklaşan davranışsal ekonomi anlayışı dikkat
çekmektedir.
Davranışsal ekonomi, XXI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren iktisadi açıdan bireyin “psikolojik,
sosyolojk ve ahlaki tüm yönleriyle” ele alınması gereği anlayışından hareketle ortaya çıkmış bir
yaklaşımdır. Bu anlayış, bütün bireyleri aynı karakterlere sahip “homoeconomicus” olarak görme
yaklaşımından farklı olarak iktisadi açıdan bireyin “farklı özelliklere sahip” olduğunu ancak “birbirine
benzer özelliklerinin olması gerektiğini” savunmaktadır. Bu yönüyle neo-klasik iktisadın rasyonellik
yaklaşımına karşı bir tepki olarak ortaya çıktığı da düşünülmektedir. (Kaya ve Özçim, 2019: 2).
Tarihsel süreç içerisinde mevcut ekonomik modellerin ve yaklaşımların özellikle günümüz krizlerinin
anlaşılması hususunda bir noktada yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Bu açıdan H. Simon’un 1955 yılında
kaleme aldığı “A Behavioral Model of Rational Choice” isimli çalışması davranışsal ekonomi fikrinin
ortaya çıkışında adeta bir dönüm noktası olmuştur. Simon (1955) bu çalışmasında, bireyin ekonomik
davranışını psikolojik ve sosyolojik unsurlarıyla birlikte değerlendirmiştir.
Davranışsal ekonominin, bireyi yalnızca rasyonellik perspektifinde değerlendirmekten ziyade onun
psikolojik ve sosyal yönüne de vurgu yapması noktasında klasik ve neo-klasik iktisat yaklaşımlarından
ayrıldığı görülmektedir. Davranışsal ekonomi, iktisadi analizlerde bireyin duygusal analizlerini de ele
alarak sınrlı rasyonellik ekseninde hareket eden bir yaklaşım sunmaktadır. Davranışsal ekonomi
anlayışına göre bireyin “ekonomik davranışları psikolojik unsurlarla” birlikte incelenmelidir (Can,
2012: 91). Davranışsal ekonominin dayandığı temel unsur “sınırlı rasyonelite” kavramıdır. Rasyonel
birey, “karar verme öncesinde tüm alternatifleri fayda seviyesine göre sıralar ve en iyi alternatifi
seçerek” rasyonel bir şekilde karar verir. Ancak rasyonelliği sınırlayan “fizyolojik özellikler” başta
olmak üzere “toplumsal değerler ve bilgi edinme imkanı” gibi faktörler bulunmaktadır (Tozlu, 2016: 638).
Davranışsal ekonominin, bireye ilişkin bakış açısının yanı sıra fayda kavramı konusundaki bakış
açısıyla da geleneksel iktisadî görüşlerden ayrıldığı görülmektedir. Geleneksel iktisadî görüşe göre
fayda “ölçülme veya ölçülememe durumuna göre” kardinal ve ordinal olmak üzere iki başlıkta
incelenmektedir. Kardinal fayda, “faydanın ölçülebileceğini” savunmakta ve bu bağlamda “marjinal
fayda, toplam fayda ve azalan fayda” gibi kavramlardan faydalanmaktadır. Diğer taraftan ordinal fayda
ise, faydanın ölçülemeyeceğini ancak bireyler tarafından bir “sıraya dizilebileceğini” savunmaktadır
(Kamilçelebi, 2012: 56).
Davranışsal ekonomi faydayı farklı boyutlarıyla ele alarak açıklamaktadır. Bunlardan, karar faydası,
“geçici olarak genişletici çıktılar üzerine bir ölçüt” şeklindedir ve “seçimler” üzerinden sonuca
varmaktadır. İkinci olarak, deneyimlenen fayda ise, “elde edilen kalitenin zevksel biçimi” olarak ifade
edilmekte ve “psikolojik olaylardan veya kişisel deneyimlerin ön raporundan” ortaya çıkmaktadır.
Deneyimlenen fayda içerisinde iki temel faya boyutu bulunmaktadır. Anımsanan fayda boyutuyla
“hafızaya dayalı” bir bakış açısı ile yapılan bir ölçümden söz edilirken, gerçek zaman faydası boyutuyla
“ana dayalı” bir fayda ölçümünden bahsedilmektedir. Üçüncü olarak, beklenen fayda ise,
“deneyimlenen fayda sonucuna dair inançlar” dan yola çıkmaktadır (Kamilçelebi, 2012: 58-60).
NÖROPAZARLAMA
Tüketici davranışlarını anlamak pazarlama bilimi için dün olduğu gibi bugün de oldukça önemlidir.
Özellikle bugün artık küresel ekonomilerde yaşanan hızlı teknolojik değişimler ve yaşanan yoğun
rekabet işletmeleri ve markaları tüketici istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilme noktasında daha dikkatli
olmaya sevk etmektedir. Günümüz işletmelerinin gerek ürün ve hizmet öncesi araştırmalar, gerekse
kullanıcı geribildirimleri gibi farklı yol ve yöntemler kullanarak tüketici taleplerini doğru karşılamaya
çalıştığını söylemek mümkündür.
Dünden bugüne pazarlama anlayışında birçok değişim yaşanmıştır ve yaşanmaya devam etmektedir.
Bu değişimler “üretim yaklaşımı, ürün yaklaşımı, satış yaklaşımı ve pazarlama yaklaşımı” şeklinde
sıralanmaktadır. 1930’lu yıllara kadar olan dönemde hakim olan üretim anlayışına göre pazarlamanın
amacı yalnızca “üretimi iyileştirme ve dağıtım sistemini etkin hale getirmek”tir. “Pazar talebinin arzdan
fazla olduğu dönemler için uygun” olarak ifade edilebilecek bu yaklaşımda tüketiciler “bütçeleri
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kapasitesinde” ürün ve hizmet satın alması gerçekleştirmektedir. İkinci olarak “ürün yaklaşımı”, sürekli
olarak bir “ürün iyileştirme” fikrine odaklanmaktadır. “İyi ürün kendini sattırır” şeklinde bir anlayışın
hakim olduğu bu yaklaşımda, tüketiciler “iyi ve kaliteli ürünleri” satın almak istemektedir. Üçüncü
olarak 1930’lu yıllar sonrası görülen satış yaklaşımı, arz fazlası olduğu bir dönemin sonucunda ortaya
çıkmıştır. Pazarlamanın en büyük amacı satışları artırmaktır. Son olarak pazarlama yaklaşımı ise,
1960’lı yıllar sonrasında ortaya çıkan, “arz fazlasının yaşandığı, rekabetin yoğunlaşmaya başladığı ve
tüketici bilincinin gelişmeye başladığı bir dönemi kapsamaktadır. Bu dönemler birlikte artık “tüketici
ne istiyor” fikrine odaklanan pazarlama anlayışı, tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını karşılanmasına,
müşteri sadakati ve müşteri tatminine önem vermektedir (Altunışık, Özdemir ve Torlak, 2012: 16-18).
Zaltman (2003: 33-41), tüketici davranışlarını anlamada bilinçaltı süreçlerin önemine vurgu yaptığı
çalışmasında, pazarlama hakkında altı yanlış düşünmeden bahsetmektedir. Bu düşünceler şu şekilde
sıralanmaktadır:
1. Tüketiciler makul çizgisel bir şekilde düşünürler: Seçme işlemi oldukça otomatiktir.
Alışkanlıklardan ve diğer bilinçaltı güçlerden kaynaklanırlar ve tüketicilerin sosyal ve fiziksel
durumlarından büyük ölçüde etkilenirler. Karar verme “mantık ve duygunun eşzamanlı
faaliyetiyle” gerçekleşmektedir.
2. Tüketiciler düşünme şekillerini ve davranışlarını çok kolay bir şekilde açıklayabilirler:
Düşünmenin yüzde 95’i bilinçaltında gerçekleşmektedir. Duyguları ve düşünceleri anlamak
için yetenekli araştırmacılar ve özel teknikler gereklidir (Şekil 1).
3. Tüketicilerin zihinleri, beyinleri ve vücutları ile çevrelerindeki kültür ve toplum birbirinden
bağımsız olarak yeterli bir şekilde incelenebilir: “Her sistemde özellikle canlı olanlarda her
kısım diğerlerini etkiler ve aynı zamanda etkilenir”.
4. Tüketicilerin hafızaları tecrübelerini tam ve kesin olarak yansıtır: Tüketicilerin anımsamaları
zaman içinde değişikliğe uğrayabilir.
5. Tüketiciler sözle düşünürler: Sözler önemlidir ancak bütün resmi ortaya koymamaktadır.
6. Şirket mesajları tüketicilere aşılanabilir ve bu mesajları pazarlamacıların ifade etmek istediği
şekilde yorumlar: Tüketicilerin zihni boş bir kağıt değildir.
Tüketiciler

Pazarlamacılar
Bilinçli Süreçler

Bilinçaltı
Süreçler

Şekil 1: Pazarın Zihni (Zaltman, 2003: 63)
Lindstorm (2014) noropazarlama yaklaşımına dikkat çeken çalışmasında tüketici davranışlarının
açıklanmasında bilinçaltı süreçlerin önemini vurgulamaktadır. Günümüz rekabet şartları
düşünüldüğünde tüketicilerin karar verme süreçlerinde bilinçaltının nasıl ve ne yönde hareket ettiğinin
anlaşılması pazarlama başarısı açısından oldukça önemlidir. Bu noktadan hareketle son dönemlerde
tüketici davranışlarını anlamada bilinçaltının etkisini öne çıkaran yöntemlerin kullanıldığı
görülmektedir. Bu noktada farklı bir yöntem olarak nöropazarlama anlayışının dikkat çektiğini ifade
etmek mümkündür.
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Pazarlama faaliyetlerinde nörobilim yöntemlerinden faydalanılması temeline dayanan nöropazarlama,
“tüketicilerin karar verme noktasında etkili olan duygusal ve bilinçdışı tepkilerin ölçülmesi anlayışına
dayanan” bir pazarlama yaklaşımıdır. “Nörolojik araştırma bulgularının ve nörobilim uzmanlığının
pazarlama amaçlı kullanımını” ifade eden nöropazarlama, “nöron olarak bilinen sinir hücrelerindeki
etkileşimleri inceleyerek insanların farkında olmadıkları, dile getirilmemiş algı, ihtiyaç, dürtü ve
arzularını açığa çıkarmak amacıyla” kullanılmaktadır (Kaya, 2010: 232).
Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmeler pazarlama açısından da tüketicilerin karar verme
süreçlerinin oluşumunu ve satın alma tercihlerinin kaynağını anlamak üzere yeni yöntemler
uygulayabilmeyi mümkün kılmıştır. Özellikle beyin üzerine yapılan araştırmalar farklı disiplinlerden
birçok araştırmacının olduğu gibi pazarlama alanında da araştırmacıların ve uygulayıcıların
kullanabileceği veriler elde edilmesine olanak sağlamıştır.
Nörobilim, “sinir ve sinir sistemlerinin davranış ve öğrenme ile ilişkisini inceleyen bir bilim dalı” olarak
tanımlanmaktadır (Biology Dictionary, 2022). Beynin fizyolojik yapısı ve karar verme süreçlerinde
etkin olan mantık ve duygulara olan etkisinin aydınlatılması bağlamında pazarlama araştırmacılarına
önemli ipuçları sağlamaktadır (Özkaya, 2015: 38). Temel olarak, bireylerin ne düşündüklerini, hangi
durumlarda ne tepkiler verdiklerini, duygularını ve duyguları açığa çıkaran uyaranları çeşitli teknikler
kullanarak veriler haline dönüştürmektedir. Söz konusu verilerin pazarlama alanında kullanılması ise
nöropazarlama fikrinin temelini oluşturmaktadır. Nöropazarlama bu noktada pazarlama
uygulayıcılarına nöro görüntüleme teknikleri yoluyla elde edilen verilere dayanarak tüketici taleplerini
daha doğru değerlendirme imkanı sunmaktadır.
Nöropazarlama kelime olarak ilk defa 2002 yılında Amerikalı bir danışmanlık firmasının
araştırmalarında fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme cihazını (fMRI), kullanmasıyla dikkat
çekmiştir. Çalışmada tüketicilerin ilgi gösterdiği ürünler karşısında beyinlerinin hangi alanlarında
aktivite artışı olduğu araştırılmış ancak çeşitli etik unsurların ihlal edildiği düşüncesiyle mahkeme
kararıyla durdurulmuştur (Fisher, Chin ve Klitzman, 2010). Ancak zaman içerisinde nöropazarlama etik
ilkeler dahilinde çalışan bir araştırma alanı olarak pazarlama uygulayıcılarına ışık tutmuştur.
Nöropazarlama araştırmalarında birçok farklı teknik kullanılmaktadır. Bu teknikler:
•

•
•

Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (Functional Magnetic Resonance
ImagingfMRI) ve Pozitron Emisyon Tomografi (Positron Emission Tomography- PET): Bu
tekniklerle beyindeki metabolik aktiviteler kaydedilmektedir.
Elektro Beyin Grafisi (Electroencephalography- EEG), Manyetik Beyin Grafisi
(MagnetoencephalographyMEG), Sabit Hal Tipografisi ( Steady State Tipography- SST) ve
Transkraniyal Manyetik Uyarım (Transcranial Magnetic Stimulation- TMS): Bu tekniklerle
beyindeki elektrik aktiviteleri kaydedilebilmektedir.
Deri İletkenliği Tepkisi (Skin Conductance Response- SCR), Yüz Elektromiyografisi (Facial
EMG), Fizyolojik Tepkilerin Ölçülmesi (Measuring Physiological Responses), Göz İzleme
(Eye Tracking), Örtük Çağrışım Testi (Implicit Association Test) ve Yüz Kodlama (Facial
Coding): Bu teknikler ise biyometrik veya beyin aktivitesi kaydedilmeksizin yapılan ölçüm
teknikleri olarak sıralanmaktadır (Demirtürk ve Yücel, 2017: 60-61).

Nöropazarlama, nörobilim alanında yaşanan ilerlemelerle birlikte tüketicinin zihninde neler olup
bittiğinin anlaşılması açısından pazarlama alanına önemli katkılar sunmaktadır. Tüketicilerin bilinçaltı
istek ve ihtiyaçlarının anlaşılması, ürün ve hizmete ilişkin gerçek problemlerin tespiti nöropazarlama
yaklaşımı ile mümkün olabilmektedir.
DAVRANIŞSAL EKONOMİ PERSPEKTİFİNDEN NÖROPAZARLAMA
Tüketici davranışlarını anlamak günümüzde işletmelerin pazardaki rakipleri karşısında rekabet
üstünlüğü elde etmesinde önemli unsurlardan birisi olarak görülmektedir. Küreselleşme, hızlı
teknolojik gelişmeler, her geçen gün değişen ve farklılaşan tüketim anlayışları tüketicinin satın alma
kararlarında nasıl, neden ve hangi doğrultuda hareket ettiğinin anlaşılmasını giderek önemli hale
getirmektedir.
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Davranışsal ekonomi, ekonomi ve psikolojiyi bir bütün olarak ele alan bakış açısıyla ana akım olarak
ifade edilen klasik ve neoklasik ekonomik yaklaşımlardan ayrılan bir anlayışı temsil etmektedir.
Davranışsal ekonomi “finansal hareketlerin davranışsal ve nörolojik etkilere ne şekilde duyarlılık
gösterdiğinin araştırılması” temeline dayanan bir bakış açısı sunmaktadır (Kurtoğlu, 2014: 1). Psikoloji
bilimi insan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bağlamda davranışsal ekonominin ekonomik
davranışa ilişkin perspektifi ile bir noktada kesişmektedir. Davranışsal ekonomi, psikoloji alanından
faydalandığı gibi diğer birçok farklı disiplinin davranışa yönelik nedenleri inceleme anlamında getirdiği
bakış açılarından ve uygulamalarından yararlanmaktadır. Nörobilim ve pazarlamanın biraraya
gelmesinden doğan nöropazarlama da söz konusu disiplinler arasında yer almaktadır.
Nöropazarlama, zihinsel süreçlere odaklanarak tüketici davranışlarının anlaşılmasına yeni bir boyut
kazandırmış bir pazarlama alanı olarak son dönemlerde öne çıkmaktadır. Nörobilim tekniklerinden
faydalanarak satın alma öncesinde, satın alma sırasında ve sonrasında beynin çeşitli uyaranlara nasıl
tepki verdiğini anlamaya çalışan nöropazarlama, “psikoloji, sosyoloji, pazarlama ve nörolojiyi
bütünleştirerek, tüketicinin ihtiyaç ve arzularını karşılamak için satın alma kararı verirken “rasyonel
olmayan”, “irrasyonel olan kararlarını” araştıran bir disiplindir (Çubuk, 2012: 16). Nöropazarlama
anlayışı ile pazarlama kampanyalarında çeşitli psikolojik unsurların ve duyguların etkinliğinin
ölçülebilmesi mümkün hale gelmektedir.
Davranışsal ekonomi açısından bakıldığında nöropazarlama nörobilim yöntemlerini kullanarak bireyin
ekonomik davranışında beynin nasıl işlediğini ve bu işleyişte nelerin etkili olduğunu ortaya koyması
noktasında önem taşımaktadır. Nöropazarlama, tüketici istek ve ihtiyaçlarının anlaşılması, ne gibi ürün
ve hizmetlerin ileride satın alınacağı konusunda verdiği ipuçları ve ürün inovasyonlarını yönlendirmesi
gibi birçok konuda davranışsal ekonomi yönündeki uygulamaları besleyebilmektedir.
Nöropazarlamanın sağlamış olduğu bilgilere dayanarak ekonomik olaylar daha doğru
açıklanabilmektedir.
SONUÇ
Küreselleşen dünyada bir taraftan ürün çeşitliliğinde yaşanan artışlar diğer taraftan tüketicilerin her
geçen gün artan ve farklılaşan istek ve ihtiyaçları gerek ekonomi gerek pazarlama alanlarında mevcut
olan yaklaşımlarda değişime gidilmesini zorunlu kılmaktadır. Bugünün rekabet koşulları tüketici
davranışlarının anlaşılması ve analiz edilmesini her zamankinden daha gerekli ve önemli hale
getirmektedir. Bu noktada davranışsal ekonomi ve nöro pazarlama gibi psikoloji odaklı yaklaşımların
son dönemde artarak önem kazandığı gözlenmektedir.
Bireyin ekonomik anlamda karar alma mekanizması karmaşık bir yapıdadır. Her birey farklı özelliklere
sahiptir ve tercihleri de tercihlerinin nedenleri de farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle davranışsal
ekonomi diğer ekonomik perspektiflerden farklı olarak bireyi bir psikolojik özellikleriyle bir bütün
olarak ele alır. Davranışsal ekonomi, bireyin davranışlarının altında yatan nedenlerin ne olduğunı
anlama noktasında nöro pazarlama gibi yaklaşımlarla birlikte hareket edebilmektedir. Gelişen teknoloji
ve bilimin de etkisiyle beynin çeşitli uyaranlara verdiği cevapların ortaya çıkarılması fikrine dayanan
nöropazarlama tüketicilerin kara kutusu olarak da ifade edilebilecek zihnini adeta okuyarak satın alma
kararlarında nelerin etkili olduğunu ve olabileceğini çeşitli beyin görüntüleme teknikleriyle
çözümlemeye çalışan bir alan olarak dikkat çekmektedir. Nöropazarlama bu bağlamda davranışsal
ekonominin insan davranışı ve ekonomiye ilişkin analizlerine katkı sunmaktadır.
Sonuç olarak, ekonomi tarihsel süreç içerisinde farklı bakış açıları, yaklaşımlar ve disiplinlerden
etkilenmiş ve etkilenmeye devam etmektedir. Bugün artık artan rekabetle birlikte tüketicinin ürün ve
hizmet kararlarındaki belirleyi rolü, tüketici hakkında yapılabilecek yüzeysel tahminleri büyük bir risk
haline getirmektedir. Bu nedenle gerek davranışsal ekonomi gerekse nöro pazarlama gibi yaklaşımlar
ışığında tüketim eğilimlerinin anlaşılması küresel pazarlarda yer edinebilme adına oldukça önem arz
etmektedir.
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Abstract
Descemet membrane detachment (DMD) is a complication of cataract surgery and cause of
corneal edema which decreases the visual acuity. Anterior segment examination with slip lamp
may not be enough to detect DMD in the early postoperative period. So anterior segment optical
coherence tomography (AS-OCT) may be preffered in this case. Optic coherence tomography
(OCT) is a diagnostic imaging method that was first developed by Huang et al. at the
Massachusets Institute of Technology and published in 1991. OCT is a high-speed, highresolution and non-invasive tool that provides its importance. AS-OCT with 18 micrometers
resolution was developed later with the addition of a specific modüle to the OCT and is able to
accurately evaluate the morphological sructures of anterior segment. It is possible to diagnose
DMD, determine its localization, measure its width numerically and measure the central corneal
thickness with the help of AS-OCT and according to these informations ophtalmologist can
choose their treatment methods. In large detachments air or gasses such as C3F8 or SF6 are given
to the anterior chamber, while in small detachments follow-up with AS-OCT and ophtalmologic
examination can be preffered. If DMD treatment is not accurate, prolonged corneal edema may
cause fibrozis and descemet wrinkles and visual acuity may decrease. In our study, we performed
AS-OCT to the 66 patient with corneal edema in the first postoperative day of cataract surgery
to search DMD existance in our clinic between July 2013 and June 2014. Central corneal
thickness was also measured. Besides DMD existance, its width was recorded numerically.
Detechment localisations were recorded and classified as 12’oclock, central, upper central and
nasal. Medical or surgical treatment was performed according to the localisation and width of
DMD. Medical treatment was addition of %3 NaCl eyedrops per hour a day to the routine
treatment of postoperative cataract. For the surgical method 0,1-0,2 filtered air was injected to
the anterior chamber. All the patient with DMD received either surgical or medical treatment. In
our study, we aimed to reveal the importance of using AS-OCT in diagnose and follow-up of
DMD of the potoperative cataract patients with corneal edema.
Keywords: Anterior segment optical coherence tomography, cataract surgery, descemet
membrane detachment
Özet
Descemet membran dekolmanı (DMD) katarakt cerrahisinin görme düzeyini tehdit eden ve
korneal ödeme sebep olabilen bir komplikasyonudur. Katarakt cerrahisi sırasında travmatize olan
descemet membranında küçük ya da büyük boyutlarda dekolman gelişebilir. Erken postoperatif
dönemde tek başına biyomikroskop ile ön segment muayenesi DMD tespitinde sıklıkla başarısız
olur. Bu durumda ön segment optik koherens tomografi (ÖS-OKT) tercih edilebilir. OKT ilk
olarak Huang ve arkadaşları tarafından Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde geliştirilmiş ve
1991 yıında yayınlanmış bir tanısal görüntüleme yöntemidir. OKT nin önemli özellikleri yüksek
hızlı, yüksek rezolüsyonlu ve non-invasive olmasıdır. ÖS-OKT 18 mikrometre çözünürlüğü olan,
ek bir modülün OKT cihazına eklenmesiyle sonradan geliştirilmiş ve ön segment yapılarının
morfolojik değerlendirmesini kesin olarak yapabilen bir yöntemdir. Biz ÖS-OKT’ yi özellikle
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katarakt cerrahisi sonrası erken döndemde DMD tanısındaki başarısı nedeniyle tercih ettik. ÖSOKT ile DMD tanısı, lokalizasyonunun belirlenmesi, genişliğinin sayısal olarak ölçülmesi,
santral kornea kalınlığının ölçülmesi mümkündür. Bu verilere dayanılarak tedavi yönteminin
seçilmesinde de ÖS-OKT bizim için yol göstericidir. Geniş dekolmanlarda ön kamaraya hava ya
da C3F8 ve SF6 gibi gazların verilmesi gibi tedaviler tercih edilirken daha küçük dekolmanlarda
ÖS-OKT ve oftalmolojik muayene ile izlem uygulanabilir. Descemet dekolmanı uygun şekilde
tedavi edilmezse uzayan korneal ödem fibrozise ve descemet kırışıklığına sebep olabilir ve bu
durum görme düzeyini düşürebilir. Bizim çalışmamızda Temmuz 2013-Haziran 2014 tarihleri
arasında kiniğimizde katarakt operasyonu yapılan ve postoperatif kornea ödemi saptanan 66
hastada postoperatif birinci günde ÖS-OKT yardımı ile DMD araştırıldı. Santral korneal
kalınlıkları da ÖS-OKT yardımı ile ölçüldü. DMD varlığının yanı sıra genişliği ve korneal
yüzeyden uzaklığı sayısal olarak kaydedildi. Dekolman lokalizasyonları belirlendi. DMD
lokalizasyonları saat 12, santral, üst santral ve nazal olarak sınıflandırıldı. Descemet
dekolmanının genişliğine ve konfigürasyonuna göre konservatif ya da cerrahi tedavi planlandı.
Konservatif tedavi katarakt cerrahisi sonrası kullanılan rutin tedaviye ek olarak saat başı %3
NACL kullanılması şeklinde uygulandı. Cerrahi yöntem için ise ön kamaraya 0,1-0,2 ml filtre
edilmiş hava enjekte edilmesi işlemi uygulandı. Descemet dekolmanı bulunan bütün hastalara
medikal ya da cerrahi tedavi uygulandı. Biz bu çalışmada katarakt cerrahisi sonrası kornea ödemi
gözlenen olgularda descemet membran dekomanının tespiti ve tedavi sonrası izleminde ÖS-OKT
kullanımının önemini ortaya koymak istedik.
Anahtar kelimeler: Ön segment optik koherens tomografi, katarakt cerrahisi, descemet
membran dekolmanı
GİRİŞ
Descemet membran dekolmanı katarakt cerrahisinin görme düzeyini tehdit eden bir
komplikasyonudur. 1Bir çok olgu biyomikroskobi ile tesbit edilse de ciddi korneal ödem varlığı
gibi durumlarda biyomikroskop muayenesi yeterli olmayabilir. 2 Bu durumda ÖS-OKT descemet
dekolmanı tanısında, dekole alanın pozisyonunun tesbitinde ve tedavinin planlanmasında
yardımcı olabilecek bir yöntemdir (Resim 1). 2

Resim 1:Katarakt cerrahisi sonrası saat 12 kadranında descemet dekolmanı
OKT ilk olarak Huang ve arkadaşları tarafından Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde
geliştirilmiş ve 1991 yılında yayınlanmış bir tanısal görüntüleme yöntemidir. 3 OKT nin önemli
özellikleri yüksek hızlı, yüksek rezolüsyonlu ve non-invasive olmasıdır 3.ÖS-OKT
18
mikrometre çözünürlüğü olan ve ön segment yapılarının morfolojik ve morfometrik
değerlendirmesini kesin olarak yapabilen bir yöntemdir. 4-5Küçük boyutlardaki descemet
dekolmanları dahi ÖS-OKT sayesinde saptanabilmekte ve müdahale edilebilmektedir. Descemet
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dekolmanının litaratürde spontan rezolüsyona uğradığı vakalar olsa da medikal tedavinin her
vakada yeterli olmadığı ve rezolüsyonun uzadığı gösterilmiştir6 Uzayan korneal ödem fibrozise,
çekmeye ve descemet kırışıklığına sebep olabilir7 İleri tedavi seçenekleri arasında manuel
repozisyon,membranı korneal stromaya sütüre etme ve hava ya da C3F8 ve SF6 gibi gazların
enjeksiyonu vardır8 Biz katarakt cerrahisi sonrası kornea ödemi gözlenen olgularda descemet
dekomanı varlığının ÖS-OKT yardımıyla araştırılmasını amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Temmuz 2013-Haziran 2014 tarihleri arasında kiniğimizde katarakt operasyonu yapılan
ve postoperatif kornea ödemi gözlenen 66 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi.
Hastaların tümünde postoperatif birinci günde ÖS-OKT yardımı ile descemet dekolmanı
araştırıldı.Santral korneal kalınlıkları da ÖS-OKT yardımı ile ölçüldü.Descemet dekolmanı
varlığının yanı sıra genişliği ve korneal yüzeyden uzaklığı sayısal olarak kaydedildi.Dekolman
lokalizasyonları belirlendi.Descemet dekolmanı lokalizasyonları ise saat 12, santral, üst santral
ve nazal olarak sınıflandırıldı. Descemet dekolmanının genişliğine ve konfigürasyonuna göre
konservatif ya da cerrahi tedavi planlandı. Konservatif tedavi katarakt cerrahisi sonrası kullanılan
rutin tedaviye ek olarak saat başı %3 NACL kullanılması şeklinde uygulandı.Cerrahi yöntem
için ise ön kamaraya 0,1-0,2 ml filtre edilmiş hava enjekte edilmesi işlemi uygulandı.Descemet
dekolmanı bulunan bütün hastalara medikal ya da cerrahi tedavi uygulandı.
BULGULAR
Çalışmamızda kliniğimiz tarafından katarakt operasyonu sonrası birinci günde ÖS-OKT
uygulanan 66 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların 38’i (%57,6) kadın, 28’i
(%42,4) erkekti. Hastaların yaş ortalaması 70,32 ± 11.6 yıl ( min:37, max:94) ‘dir. 50 yaş ve
altı olgu sayısı beş (%6.5), 50-65 yaş arası olgu sayısı 13 (%19.6), 65 yaş üst olgu sayısı 48
(%72.7) dir.
İncelenen 66 olgunun 16’sında (%24,4) descemet membran dekolmanı (DMD) bulundu.
DMD bulunan hastalarda dekolman alanlarının ortalama yükseklikleri 140,1 ± 128,5 µm( min:48,
max:3852), ortalama genişlikleri 1141,1 µm ±1056,7(min 418, max 375 )µm olarak hesaplandı.
olarak hesaplandı. Dekolman konfigüronlarının dört (%25) hastada korneanın saat 12
kadranında(resim 2), iki (%12,5) hastada santralde, yedi (%43,75) hastada üst santralde ve üç
(%18,75) hastada nazalde olduğu izlendi. Çalışmamıza göre descemet dekolmanının sıklıkla
FAKO ve İOL yerleştirilme işlemleri için kullanılan 3 lük MVR giriş yerine uyan saat 12 kadranı
ve üst santralde yoğunlaştığı gözlenmiştir

Resim 2:Saat 12 kadranında descemet dekolmanı bulunan olguya ait ön segment OCT

Ortalama korneal kalınlıkları 906,1 ± 192,9 µm olarak ölçüldü. 65 yaş ve altındaki
hastalarda korneal kalınlık 839,6± 190,4 µm, 65 yaş üstü ortalama korneal kalınlık 931 ±189,8
18

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

µm olarak bulundu. Artan santral korneal kalınlık ve DMD gelişmesi arasında pozitif yönde orta
düzeyde korelasyon mevcuttu. (r=0.570) .
Yaş ile kornea kalınlığı arasında istastiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı (p=0,08).
DMD tespit edilen olgularda ortalama korneal kalınlık 1001 ±148,8 µm. DMD saptanmayan
olgularda ortalama korneal kalınlık 875,5 ± 196,7 µm olarak bulundu. DMD görülme oranı ile
korneal kalınlık arasında orta düzeyde pozitif yönde korelasyon mevcuttu (r=+0.546).
DMD tespit edilen hastalardan 10’u (%67,5) medikal tedavi verilerek takip edildi. Diğer
6 (%37,5) olgu hava tamponadı ile tedavi edildi. Takiplerde hava tamponadı tedavisi uygulanan
hastalarda tekrar dekolman tamamen kayboldu, medikal tedavi ile takip edilen hastalardan
2’sinde (%20) DMD’nin devam ettiği izlendi.(Tablo 1)
DMD

tanı

nedeni

zamanı

durum
1

Fako+

DMD

DMD

yüksekliği/genişliği lokalizasyonu

Uygulanan

Kornea

tedavi

Kalınlığı

µm

µm

1.gün

133/ 621

Üst santral

Medikal tedavi

1112

1.gün

48/ 878

Üst santral

Medikal tedavi

1033

1.gün

81/ 340

Üst santral

Hava

1084

PC IOL
2

Fako+
PC IOL

3

Fako+
PC IOL

4

Fako+

tamponand

1.gün

135/ 428

Üst santral

Medikal tedavi

1027

1.gün

78/ 427

Nazal

Medikal tedavi

1055

1.gün

108/ 478

SAAT 12

Medikal tedavi

933

1.gün

276/ 2892

SANTRAL

Hava

1032

PC IOL
5

Fako+
PC IOL

6

Fako+
PC IOL

7

Fako+
PC IOL

8

Fako+

tamponadı
1.gün

94/ 856

PC IOL

SAAT 12

Hava
tamponadı

19
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9

Fako+

1.gün

73/ 734

Nazal

Medikal tedavi

1179

1.gün

208/ 1863

Üst santral

Hava tamponad

686

1.gün

83/ 375

SANTRAL

Medikal tedavi

945

1.gün

131/ 2464

SAAT 12

Hava

1071

PC IOL
10

Fako+
PC IOL

11

Fako+
PC IOL

12

Fako+
PC IOL

13

Fako+

tamponadı
1.gün

122/ 600

SAAT 12

Medikal tedavi

666

1.gün

55/ 450

Nazal

Medikal tedavi

1082

1.gün

567/ 1001

Üst santral

Hava tamponad

1188

1.gün

51/ 3852

Üst santral

Medikal tedavi

1024

PC IOL
14

Fako+
PC IOL

15

Fako+
PC IOL

16

Fako+
PC IOL

Tablo 1: Tüm olgulara ait descement dekolmanın lokalizasyonu, genişlik ölçümleri,
uygulanan tedavi, santral kornea kalınlığı, tanı zamanı verileri.
TARTIŞMA
Descemet’s membran dekolmanı katarkt cerrahisinin yaygın olmayan bir
komplikasyonudur. 7 1928 den itibaren DMD tanısı biyomiksrokobik muayeneye dayanıyordu.8
Yuanling Xia ve arkadaşları çalışmalarında DMD li iki olgunun korneal ödem nedeniyle ancak
posoperatif 2. günde biyomikroskopta görülebilir hale geldiğini ve katarakt operasyonu sonrası
24 saat içinde ÖS-OKT yaptıklarında DMD oranını %82 olarak tespit ettiklerini ifade ettiler. 8
Erken postoperatif dönemde korneal ödeme bağlı olarak tek başına biyomikroskop ile muayene
descemet dekolmanı tespitinde sıklıkla başarısız olur.7 Bu nedenle biz postoperatif korneal ödem
görülen tüm hastalarımıza ÖS-OKT uyguladık. Çalışmamızda da postoperatif korneal ödem ve
descemet dekolmanı görülme olasılığı arasında anlamlı ilişki bulunması postoperatif dönemde
kornea ödemi bulunan hastalara ÖS-OKT uygulanmasının önemini destekler nitelikte. Descemet
dekolmanına konservatif olarak mı cerrahi olarak mı müdahale edilmesi gerektiği konusunda
çeşitli klasifikasyonlar bulunmaktadır. 9-10 Spontan düzelme olasılığı düşük olduğu için geniş
dekolmanlarda erken düzeltme önerilir8 Descemetopexy post katarakt cerrahisi dönemde iyi
anatomik ve görsel sonuç vermektedir. 11 Klinimizde de özellikle geniş dekolmanlarda ön
kamaraya hava ya da gaz verilmesi yöntemi uygulanmaktadır(Resim 3).
20
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Resim 3:Descemet dekolmanı nedeniyle intrakamaral hava verilen olguya ÖS- OKT görüntüsü
Wylegala ve arkadaşları çalışmalarında ÖS-OKT nin DMD kofigürasyonunun belirlenmesinde
ve tedavi şekline karar verilmesinde yararlı olduğunu ancak tanıda ve
tedavi takibindeki rolünün sınırlı olduğunu belirttiler. 7 Ancak biz ÖS-OKT yi özellikle katarakt
cerrahisi sonrası erken döndemde descemet dekolmanı tanısındaki başarısı nedeniyle tercih ettik.
ÖS-OKT descemet dekolmanı tanısı yanında dekolman lokalizasyonun belirleme,dekolman
genişliği ve korneal yüzeyden yüksekliğini sayısal olarak ölçme,kornea kalınlığı ölçme gibi
imkanlar vermesi sebebiyle de iyi bir tanı ve takip yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Bu verilere
dayanılarak tedavi yönteminin seçimesinde de ÖS-OKT bizim için yol göstericidir.Geniş
dekolmanlarda ön kamaraya hava ya da gaz verilmesi gibi tedaviler tercih edilirken daha küçük
dekolmanlarda ÖS-OKT ve klinik olarak izlem uygulanabilir.
Katarakt cerrahisi sonrasında kornea ödemi gözlenen olgularda descemet dekolmanı
değişen derecelerde ve yüksek oranlarda karşımıza çıkabilmektedir. ÖS-OKT katrakt cerrahisi
sonrası descemet dekolmanı tanısı konulmasında,konfigürasyonunun belirlenmesinde ve
tedaviyi yönlendirmede değerli bir yöntemdir.
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Abstract
In this work we consider the Laplace-Bessel differantial operatör, defined by
n

∆� = ∑
k=

∂
ν ∂
∂
+
+
∂xn xn ∂xn
∂xk

ν> ,

>

.

This operatör is an important technical tool in Fourier-Bessel harmonic analysis and applications.
The generalized translation operatör � � generated by the Laplace-Bessel differantial operatör is
defined by
�

�

Γ ν+
=
Γ ν Γ

π

/
/

′

∫

where x′=(x , x ,⋅⋅⋅, xn− ), y′=(y , y ,⋅⋅⋅, yn− ).

− � ′ ; √xn − xn yn cosθ + yn

�

ν−

θdθ

The B-BMO space, generated by the generalized translation operator defined as the space of locally
integrable function f with finite norm
‖f‖B−BMO =
where

sup

> , ∈ℝ+

fE

,r

(

|E , r |ν

x =

) ∫ |T y f x − fE

|E , r |ν

,r

E ,r

x |ynν dy

∫ T y f x ynν dy.

E ,r

In this work some properties of the B-BMO space are obtained.
Keywords: Laplace-Bessel differential operator, Generalized translation, B-BMO spaces.

Özet
Bu çalışmamızda,
n

∆� = ∑
k=

∂
ν ∂
∂
+
+
∂xn xn ∂xn
∂xk

ν> ,

>

şeklinde tanımlanan Laplace-Bessel differansiyel operatörünü göz önüne aldık.
Bu operatör Fourier-Bessel harmonik analiz ve uygulamalarında önemli teknik bir araçtır.
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Laplace-Bessel differansiyel operatör tarafından doğurulan � � genelleşmiş kayma operatörü,
Γ ν+
=
Γ ν Γ

��

π

/
/

′

∫

− � ′ ; √xn − xn yn cosθ + yn

şeklinde tanımlanır. Burada x′=(x , x ,⋅⋅⋅, xn− ), y′=(y , y ,⋅⋅⋅, yn− ) dir.

�

ν−

θdθ

Genelleşmiş kayma operatörü tarafından üretilen B-BMO uzayı, sonlu normlu locally
integrallenebilen f fonksiyonun uzayı olarak,
‖f‖B−BMO =

tanımlanır, burada

sup

> , ∈ℝ+

fE

,r

dir.

(

|E , r |ν

x =

) ∫ |T y f x − fE

|E , r |ν

,r

E ,r

x |ynν dy

∫ T y f x ynν dy.

E ,r

Bu çalışmada B-BMO uzayının bazı özellikleri elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Laplace-Bessel differansiyel operatör, Genelleşmiş Kayma Operatörü, BBMO uzayı.

INTRODUCTION
The Laplace-Bessel differential operator ∆� which is as an important technical tool in FourierBessel harmonic analysis is defined by
n

∆� = ∑
k=

∂
∂
ν ∂
+
+
∂xn xn ∂xn
∂xk

ν> ,

>

.

The Laplace-Bessel differential operator ∆� is a hybrid differential operator which is obtained by
applying the Laplace differential operator in the first − variable and the Bessel differential
operator in the last variable.
The relevant Fourier-Bessel harmonic analysis associated with the Bessel differential operator �
(or Laplace-Bessel differential operator ∆� ) has been a research area for many mathematicans such as
Delsarte, Levitan, Kipriyanov, Klyuchantsev, Lyakhov, Stempak, Gadjiev, Aliev, Bayrakci, Sezer,
Guliev, Hasanov and others. [1,2,3,4,5,8,9,10,13,14,15,16,18,19,20]
The classical space BMO of functions of bounded mean oscillation introduced by John and
Nirenberg [12]. The space BMO shares similar properties with the space ∞ , and it often serves as a
substitute for it.
For instance, classical singular integrals do not map ∞ to ∞ but ∞ to BMO. Many interpolation
between
and BMO works very well between
and ∞ .The space BMO have been studied by
several authors, e.g. Meyers, Fefferman, Stein, Janson, John, Nirenberg, and others. [6,7,11,12,17]
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In this article we consider the space of functions of bounded mean oscillation associated with the
Laplace-Bessel differantial operator ∆� , called B-BMO space.
MATERIALS AND METHODS
Let ℝ be the n-dimessional Euclidean space and for

Also, let ℝ+ = { ∈ ℝ :

=

,⋯,

| | = (∑
=

,

}.

=

,⋯,

∈ℝ

) .

The Lebesgue measure of a any measurable set � ⊂ ℝ+ is denoted by

|�|� = ∫�

�

=

,

Suppose that � =

∈ ℝ+ and |�
�

⋯

and � >

is a fixed parameter.

, � = {� ∈ ℝ+ : | − �| < �} denotes the ball of radius � >

,� |� = �

, � = |�

+ �

�

, | � = ∫�

, � where
�

,

=

�

−

� �+

.

+ �−

�

centered at

Denote by � � the generalized translation operator, acting according to the law
Γ ν+ /

��

=

Γ ν Γ

where

=

′,

/

π

∫

′

− � ′ ; √xn − xn yn cosθ + yn

, � = �′, � , ′, �′ ∈ ℝⁿ⁻¹ and
Γ ν+ /

Γ ν Γ

/

−

Γ ν+ /

Γ ν Γ
�

=∫

/

�

�

ν−

θdθ,

is well known normalizing constant:
�−

� �.

We note that the generalized translation operator � � is closely related with the Laplace-Bessel
differantial operator ∆� (see [5,15,16] for details).
Let

,�

ℝ+ ,

� < ∞ be the space of all measurable functions on ℝ+ with the norm

In the case � = ∞, the space
‖ ‖∞ = esssup|f x |.
Also, let

� �

‖ ‖

∞ (ℝ+ )

,�

= ∫ |

|

ℝ+

�

< ∞.

is defined by means of the usual modification

(ℝ+ ) be the set of locally integrable functions on ℝ+ .
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RESULTS
Definition :(Guliev 1998) [9] The B-BMO space, generated by generalized translation operator
defined as the space of locally integrable functions with the norm
‖f‖B−BMO =
where

−

Theorem The

(

fE

x =

,r

|E , r |ν

=

� +�

π

Γ ν+ /

Γ ν Γ

�

′

∫ � +�

/

= |�

,

�

|�

∫ |� � � + �

∫�

, |�

, � |�

�� � + �

,

�

∫ ��
,

− � +�

,

|�|
|� , � |�

�

∫ |� �
,

−

�

,

�

|�

= �

,
�

�+

Hence, the inequality
‖� + �‖B−BMO

.

and ∀� ∈ ℝ

− � ′ ; √xn − xn yn cosθ + yn

So we have

, � |�

−

−

and � ∈ ℝ. Firstly, let us show that the generalized translation T y is

−

= �

|�

∫ T y f x ynν dy.

E ,r

� +� ∈

x |ynν dy < ∞

,r

E ,r

|E , r |ν

= αT y f x + T y g x

Also,

) ∫ |T y f x − fE

space is linear space. That is, for all , � ∈

Proof: Let be , � ∈
linear:
�� � + �

sup

> , ∈ℝ+

�

�

�

�

,

|�

�

|�

�

�+

∈ ℝ₊ⁿ and � >

, � |�

|�

+ ��

,

, � |�

�

∫ ���

.

�

,

�

�

,

− ��

,

|�

�

�

from both sides of the above inequality.

|�| ‖ ‖B−BMO .
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�

∫ |� � �

‖ ‖B−BMO + ‖�‖B−BMO ,

‖� ‖B−BMO

θdθ,

�

So we have
‖ + �‖B−BMO

ν−

�

|�| ‖ ‖B−BMO + ‖�‖B−BMO < ∞

is obtained by taking the supremum over

�
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But ‖. ‖B−BMO is not a norm.

The problem is that if ‖ ‖B−BMO = , this does not imply that

=

satisfies ‖ ‖B−BMO = .

Morever, every constant function

but that

is a constant.

Although ‖. ‖B−BMO is only a seminorm, it can be take as a norm when there is no possibility of
confussion.
−

Now, let us begin some properties of the space

∈

Theorem Let

� �

ℝ₊ⁿ ⊂

∞

Proof: Let

|� �

∈

∞

|

(ℝ+ ). Then,
−

ℝ+ . Since
Γ ν+

Γ ν Γ

π

′

∫ |

|

∈ℝ+

then, we have
�

|=

,

Hence

|�

, � |�

�

∫ |� �
,

−

�

|�|
|� , � |�

π

Γ ν+

∫ �

Γ ν Γ

|E , r |ν

|�

,

�

�

ν−

θdθ

θdθ = ‖ ‖∞

∫ |T y f x |ynν dy

‖ ‖∞ .

E ,r

�

∫ |� �

|�

,

‖ ‖∞ + ‖ ‖∞

Thus,

ν−

− � ′ ; √xn − xn yn cosθ + yn | �

esssup|

|

‖ ‖∞ .

‖ ‖B−BMO

�

.

�

�+

, � |�

|�

�

∫ |
,

�

,

|�

�

�

= ‖ ‖∞

‖ ‖B−BMO

‖ ‖∞

is obtained by taking the supremum over all x∈ℝ+ , � > .
Theorem Let ∈ � � ℝ+ . Suppose that there exists an
there exists � constant , such that
sup

> , �ℝ+

|�

∫

, |� �

,

|� �
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−

>
,

such that for all

|�

�

�

.

∈ ℝ+ and all � >
(1)
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∈

Then,

and ‖ ‖B−BMO

−

Proof: Firstly, since
|� �

and

|

−
−

,

�

�

|� �

|

,

|=|

,

−

− |E

,

|�

, |�

∈

∈ ℝ+ , � >

∫�

−

,

|� �

∫

∈

−

�

‖ ‖B−BMO

inf

−

,

�

−

,

�

�

|

,

T y f x ynν dy|

∫ |� �

|�

,

and ‖ ‖B−BMO

.

Theorem Let be

−

|+|

,

,r |ν E ,r

|E , r |ν

we have

Finally,

.

�

�

|�

,

∫

|E ,r |ν �

,

�
|� �

−

,

|�

�

�.

are obtained by taking supremum over all

. Then, the following inequalities are satisfied.
sup

��,� > , �ℝ |�
+

∫

, |� �

,

|� �

−

,

|�

�

�

‖ ‖B−BMO .

(2)

Proof: The lower inequality in (2) follows from (1). Also, since
inf

��,� |�

, � |�

�

∫ |� �

−

,

,

|�

�

�

then the upper one is trivial.

∈

Theorem If

is also in

−

, � |�

|�

−

,

�

,

|�

�

�

and � > , then the function � � defined by

−

��

and

=

�

‖� � ‖�−��� = ‖ ‖B−BMO .

Proof: For the property (3), let us show the equality � �
For this, since

�� � �

�

∫ |� �

=

Γ ν+ /

Γ ν Γ /

π

∫ ��

′

�

(3)

,

=

�

,�

�

− � ′ ; √xn − xn yn cosθ + yn
28

�

ν−

θdθ
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π

Γ ν+ /

=

�

∫

Γ ν Γ /

′

− �� ′ ; √� xn − � xn yn cosθ + � yn
= � ��

then we have
��

�

= |E

,

=

∫

,r |ν E ,r

|E , r |ν

= ⋯ = ��,

=

=

|E , r |ν �
��

,

�

Ty � �

x ynν dy

∫ � ��

� ynν dy

E ,r

+ �

� .

=�

∫ �

�,

λE ,r

�

= � ��

�

� znν dy

�

ν−

θdθ

(4)

⋯

(5)

Consequently, taking into account (4) and (5), we obtain
‖� � ‖�−��� = ‖ ‖B−BMO

Theorem Let
|

�

,

Proof: Since
|

�

,

∈

�

−
,

−

−

�

�

. Then,

+ �

,

|=

= |E

,r |ν E

,

=|

∫

| = ||E

,r

‖ ‖B−BMO , �

��

|E , r |ν
|E , r |ν

(6)

ynν dy then, we have

∫

,r |ν E ,r

|E , r |ν

.

��

ynν dy −

�

|

,

∫ (� �

−

�

,

) ynν dy|

∫ |� �

−

�

,

| ynν dy

∫ |� �

−

�

,

| ynν dy

E ,r

E ,r

E ,

|E , s |ν
∫ |� �
|E , r |ν |E , s |ν
E ,

�

+ �

−

‖ ‖B−BMO

29

�

,

| ynν dy

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

−

Theorem Let f∈

|

is satisfied.

�

Hence, for

|

�

−

,

∈

�

sup

�> , ∈ℝ+

∈

�

|

,

|

�

+ �

|=

,

‖ ‖B−BMO =

+ �‖

+ �

∫ℝ |T y f x − Vt f x |
+

−

−

,

−
and Vt f =
such that

�

�

‖ ‖B−BMO

+ �‖

‖B−BMO .

|+ ⋯+|

,

‖B−BMO + ⋯ +

‖ ‖B−BMO

⊛

�

.;

ynν dy

�,

Vt f

�

Firstly, from the inequality

=
�

�,

�,

=

|T y f x − Vt f x |

⊛

+ �‖

−

‖B−BMO

)

−

, � ‖ ‖B−BMO .
is defined by

= ∫ Tyf x

,

�

�( ,

ℝ+

�

�,

ynν dy,

has an expression of the form (see [1] for details)
�

� +|�|

�

|T y f x −

+ �+

��

�

,

be the B-poison integral of . There exist a

. The B-Poisson integral of

where the B-Poisson kernel

we get

�

+ �

|

,

=

Theorem Let ∈
constant
,� >

Proof: Let

−

,

we obtain

−

,

�

= . By using (6) we have

Proof: Let be

|

∈ℕ

. Then the following inequality for any

x | + |Vt f x −

30
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x |

|

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

∫ |T y f x − Vt f x |

∫ |T y f x −

ℝ+

Now, let us calculate

and

ℝ+
��

x |

�

+

��

x |

�

�,

ynν dy =
ℝ+

sup

�> , ∈ℝ+

and

�

�,

ynν dy
(7)

�

�,

ynν dy

, � ‖ ‖B−BMO

��

x |

�

�,

ynν dy

, � ‖ ‖B−BMO .

estimates in (7) and by taking the supremum from both side we get

∫ℝ |T y f x − Vt f x |
+

x |

we obtain

= ∫ |Vt f x −
Thus, by using

ℝ+

��

.

ℝ+

+

ynν dy

�,

ynν dy + ∫ |Vt f x −

�,

=

= ∫ |T y f x −
Also, since ∫ℝ

�

�

�,

ynν dy

, � ‖ ‖B−BMO .
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A SEGAL ALGEBRA WITH FRACTIONALIZED FOURIER TRANSFORM
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Abstract
Sound waves must be converted into mathematical expressions to enable the analysis of sound in the
computer environment. The Fourier transform enables sound waves to be expressed in terms of
mathematical functions such as sine and cosine. With this transform, operations such as analyzing and
matching can be done on sound waves. If f is a defined signal on IR , this IR domain is called the
time domain, and the domain of the Fourier transform of the f function is called the frequency
domain. Thus, the Fourier transform contains the unconstrained frequency information of the signal.
The fractional Fourier transform has potential usefulness in any field where the ordinary Fourier
transform is used. The discovery of a new application is to concentrate on an application using the
ordinary Fourier transform and ask if any improvement or generalization is possible using the
fractional Fourier transform instead. The 'fraction' parameter usually allows for better performance or
more generalization as it provides an additional degree of freedom to optimize over. Since chirp
signals are fundamental functions associated with the fractional Fourier transform (just as harmonic
functions are fundamental functions associated with the ordinary Fourier transform), very large
degrees of improvement are usually possible for signals with linearly increasing frequencies. The
fractional Fourier transform has applications in Signal and Image Processing, Communications,
Optics and Wave Propagation. It has also been used in quantum mechanics.
In this work, we defined a space to be the subspace of the functions f  L1 such that the
fractional Fourier transfroms F a f belong to Lebesgue spaces. This space is endowed with a norm
and we showed that this space is a Banach space, invariant under the translations, translation operator
is continuous. Moreover, we investigate whether this space is a Segal algebra or not.
Keywords: Fourier transform, fractional Fourier transform, Segal algebra.

INTRODUCTION

Let f beoaofunction on IR . The translation operator of f is Tx f ( t ) = f ( t − x ) for x  IR and

the modulation operator of f is M f ( t ) = exp ( 2 it ) f ( t ) for t ,  IR .

If 1  p   , theoLebesgue space Lp ( IR ) is the set of all complex-valued measurable functions on



IR that satisfy
If f  L

p

( IR ) , the

p

IR

p

f ( x ) dx   .

(

L norm of f is definedoby
f

= f

=

The space f  Lp ( IR ) is complete in the norm . p .
Lp

p

IR

1
Let f  L ( IR ) , let us define fˆ by

34

f ( x ) dx
p

)

1 p

.
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Ff ( w ) = fˆ ( w ) =  f ( x ) exp ( -2 ixw ) dx ,

( )

IR

w  IR .

(1)

Theofunction fˆ is called the Fourier transform of the function f . The inversion formula is

f ( x ) = F −1 fˆ =  fˆ ( w ) exp ( 2 ixw ) dw ,

1
if f  L ( IR ) and fˆ  L1 ( IR ) .

x  IR ,

IR

(2)

Since Fourier transform of f is a function of frequency and hence it lives on the vertical axis while
f lives on the horizontal axis, by the Fourier transform, the representation axis is changed from time

to frequency, which corresponds to a counterclockwise rotation over an angle  2 . Because applying
(1) and then (2) leads to

( F f ) ( x ) = ( F ( Ff )) ( x ) = f ( − x ) ,
2

( F f ) ( w) = ( Ff )( −w)

F 4 f ( x) = f ( x) ,

from which it follows that

3

and

so the transformation is of period 4.

 and can be interpreted as a rotation by an angle  in the time-frequency plane. The fractional
Fourier transform of a function f  L1 ( IR ) is defined by
The fractional Fourier transform is a generalization of the Fourier transform with a parameter

F a f (u ) = f a ( u ) =

K a (u, t ) = 1 − i cot  exp i


((u

2

K

+

−

a

(u , t ) f (t )dt ,

)

a
+ t 2 ) cot  − 2ut csc   ,  =

2

when a  2k for integer k , where the square root is defined such that the argument of the result lies
in the interval ( −  2,  2 . If a = 4k , the transform is defined Ka (u, t ) =  ( u − t ) and if

a = 4k + 2 , the transform is defined Ka (u, t ) =  ( u + t ) , where  is the Dirac delta function. It is

easy to see that, if  =  2 , then the transform is the ordinary Fourier transform, and if  = −  2 ,
then we get the ordinary inverse Fourier transform. (see [1-3], [8-12]).

1
Definition 1.1. Let f and g be in L ( IR ) and denote their convolution h by f  g , i.e.,

h ( x ) = ( f  g )( x ) =

Then the Fourier transform of h is

 f ( t ) g ( x − t ) dt .

+

−

hˆ = ( f  g ) = fˆ gˆ

and the fractional Fourier transform of h , denoted by H a , is

H a ( u ) = sec  exp ( −i u 2 tan  )  F a f ( v )g ( u − v ) sec   exp ( i v 2 tan  ) dv .


−
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Unlike the convolution theorem for Fourier transform, the one for the fractional Fourier transform
does not seem as practical. For that reason, the new convolution definition was introduced by Zayed,
(see [12]).

(

)

Definition 1.2. For any function f , let us define the function f by f ( x ) = f ( x ) exp i x 2 cot  .

(

g )( x ) = 1 − i cot  exp ( −i x 2 cot  ) f  g

For any two function f and g , the convolution operation

h ( x) = ( f

is defined by

where  is the ordinary convolution operation.

Theorem 1.3. Let a  2k for integer k , f , g  L1 ( IR ) and h ( x ) = ( f

)( x) ,

g )( x ) . Let F a f , F a g

g )( u ) = F a f (u ) F a g (u ) exp ( −i u 2 cot  ) .

and F a h denote the fractional Fourier transform of f , g and h , respectively. Then we have

F a h (u ) = F a ( f

MATERIALS AND METHODS
The idea of fractional Fourier transform was first introduced in mathematics by Wiener in 1929 (see
[11]). It was rediscovered in the development of quantum mechanics by Namias (see [9]), McBride
and Kerr (see [8]) around 1980, and in the theoretical foundation of signal processing by Almeida
(see[1]) around 1990. The most recent version is in the book “The Fractional Fourier Transform with
Applications in Optics and Signal Processing” written by Özaktaş, Zalevsky and Kutay (see Д10]). In
this work, by using the fractional Fourier transform, we defined a new function spaces. For the proofs,
we mainly took into account theorems, lemmas, equations and inequalities in articles [1-3] and [8-12].
RESULTS

Definition 2.1. Let 1  p   . The space Aa ( IR ) is defined by

Since .

2 

Aa ( IR ) =  f  L1 ( IR ) F a f  Lp ( IR ) , a =
.
 

a
is a norm on Lp for 1  p   , then the function f A = f 1 + F f

(

p
on the linear space Aa ( IR ) . Moreover, since the normed spaces L ( IR ) , .
p

a

(

are Banach spaces, then the normed space Aa ( IR ) , .

) , where 1  p   ,
p

is also aonorm

) is also a Banach space for 1  p   .
p

Lemma 2.2. Let a  2k for integer k . If 1  p   , then Aa ( IR ) is strongly translation invariant,
i.e.

Tu f

Aa

Aa

= f

Aa

,

where u  IR . Moreover, the mapping u → Tu f of IR into Aa ( IR ) is continuous.

Proof. Let f  Aa ( IR ) . Then we write f  L1 ( IR ) and F a f  Lp ( IR ) . It is known that

F a (Tu f ( x ) ) = F a ( f ( x − u ) ) = exp (i u 2 sin  cos  ) exp ( −i 2 ux sin  ) F a f ( x − u cos  ) ,
= exp ( i u 2 sin  cos  ) exp ( −i 2 ux sin  ) Tu cos F a f ( x ) ,

(see [10]). Since the space Lp , 1  p   , is strongly translation invariant, then we have

Tu f

Aa

= Tu f

1

+ F a (Tu f

)

p
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= f
= f

1

+ exp ( i u 2 sin  cos  ) exp ( −i 2 ux sin  ) Tu cos F a f ( x )
+ F f
a

= f

p

Hence, the space Aa ( IR ) is strongly translation invariant.
1

p

Aa

.

For the continuity of the mapping u → Tu f of IR into Aa ( IR ) , it is enough to show that

lim Tun f = f if lim un = 0 for any sequence ( un )  IR . We write for f  Aa ( IR )
n →

n →

Tun f − f

Aa

= Tun f − f

= Tun f − f

1

 Tun f − f

1

(

(

+ F a Tun f − f

)

+ exp ( i un2 sin  cos  ) exp ( −i 2 un x sin  ) Tun cos F a f ( x ) − F a f ( x )
1

p

+ Tun cos F a f ( x ) − F a f ( x )

)

p

+ exp ( i un2 sin  cos  ) exp ( −i 2 un x sin  ) − 1 F a f ( x ) .
p

p

It is known that the mapping u → Tu f of IR into Lp ( IR ) is continuous for 1  p   . Since

f  L1 ( IR ) and F a f  Lp ( IR ) , then Tun f − f

n →  . Now, let

→ 0 and Tun cos F a f ( x ) − F a f ( x )

→ 0 as

hun ( x ) = exp ( i un2 sin  cos  ) exp ( −i 2 un x sin  ) − 1 F a f ( x ) . Since
1

p

lim un = 0 , we have lim hun ( x ) = 0 for all x  IR . Also, as hun ( x )  2 F a f ( x )

F a f  Lp ( IR ) , we have

n →

n →

( exp (i u

2
n

)

sin  cos  ) exp ( −i 2 un x sin  ) − 1 F a f ( x )

as lim un = 0 by the Lebesgue dominated convergence theorem.

p

and

→0

n →

This completes the proof.
Lemma 2.3. Let a  2k for integer k . If 1  p   , then Aa ( IR ) is strongly modulation invariant,

i.e.

M f

= f

where   IR . Moreover, the mapping  → M  f of IR into Aa ( IR ) is continuous.
Aa

Aa

,

Proof. Let f  Aa ( IR ) . Then we write f  L1 ( IR ) and F a f  Lp ( IR ) . It is known that

F a ( M f ( x ) ) = F a ( exp ( 2 i x ) f ( x ) )

= exp ( −i 2 sin  cos  ) exp ( i 2 x sin  ) F a f ( x − sin  )

= exp ( −i 2 sin  cos  ) exp ( i 2 x sin  ) T sin F a f ( x ) ,

(see [10]). Since the space Lp , 1  p   , is strongly modulation and translation invariant, then we
have

M f

Aa

= M f

= f

1

+ F a ( M f )

+ = exp ( −i 2 sin  cos  ) exp ( i 2 x sin  ) T sin  F a f ( x )
1

p
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= f

+ Fa f

= f

Hence, the space Aa ( IR ) is strongly modulation invariant.
1

p

Aa

.

The proof of continuity is done like in the Lemma 2.2.
Theorem 2.4. If a  2k for integer k and 1  p   , then Aa ( IR ) is a Banach convolution algebra

with respect to the fractional convolution operator.
Proof. Let f , g  Aa ( IR ) . Then f , g  L1 ( IR ) and F a f , F a g  Lp ( IR ) . Then we have

f

g

= f

= 1 − i cot 
Aa

= 1 − i cot 

= 1 − i cot 

g 1 + Fa ( f

g)

f  g + Fa f Fag
1

p

p


p
p
p
f  g +   F a f ( u ) F a g ( u ) du 
1
 IR

f g
1

(

1

)

p

p
a
2
2


+   F f (u )
1 − i cot   g ( t ) exp i ( u + t ) cot  − 2ut csc  dt du  .



 IR
IR

1
Since L ( IR ) is a Banach algebra under  convolution, we obtain
p

f

g

Aa

= 1 − i cot 
where K =

p

p

p
a

g + 1 − i cot   F f ( u )   g ( t ) dt  du 
1
 IR

 IR



1

 1 − i cot 
= 1 − i cot 

1

p

f

(

1

f

g 1 + 1 − i cot  g

1

f

1

+ Fa f

p

)g

1

1

K f

Fa f
Aa

g

p

Aa

1 − i cot  . It is easy to prove the other conditions (for the other conditions see [5]) for

Aa ( IR ) to be a Banach convolution algebra.

1
1
Definition 2.5. Let G be a locally compact Abelian group. A subalgebra N ( G ) of L ( G ) is called

a Segal algebra if
1.
2.
3.

N 1 ( G ) is dense in L1 ( G ) ,

N 1 ( G ) is a Banach algebra under some norm . N1 ,

N 1 ( G ) is a strongly translation invariant, i.e. Tu f

= f

1
for all f  N ( G ) ,

u G ,
1
4. If f  N ( G ) , then for every   0 there exists a neighbourhood U of the identity
element of G such that Tu f − f

N1

N1

  for all u U , (see [4]).

Theorem 2.6. The space Aa ( IR ) is a Segal algebra for 1  p   .
N1

Theorem 2.4. To complete the proof, it is enough to show that Aa ( IR ) = L1 ( IR ) . It is known that

Proof. We proved the conditions 2-4 in the above definition for Segal algebra in Lemma 2.2 and

Cc ( IR )  Lp ( IR ) , where Cc ( IR ) denotes the space of continuous functions on IR with compact
38
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support, is dense in Lp ( IR ) for 1  p   . Thus we have Cc ( IR )  Aa ( IR ) . Since Cc ( IR ) is

dense in L1 ( IR ) , then Aa ( IR ) is dense in L1 ( IR ) . Since the four conditions in Definition 2.5 are
satisfied, Aa ( IR ) is a Segal algebra for 1  p   .

Now, we will get the dual space of the space Aa ( IR ) . Let 1  p   . Consider the mapping

(

 from Aa ( IR ) into L1 ( IR )  Lp ( IR ) defined by  ( f ) = f , F a f
( f ) =

Then

( f ,F f )
a

= f

+ Fa f

)

(

)

and H =  Aa ( IR ) .

is a norm on H and  is an isometry.
The following Theorem is easily proved by Duality Theorem in the paper by Liu & Van
Rooij, (see [7]).
Theorem 2.7. Let 1  p   and

p

1 1
+ = 1 . Then the dual space of Aa ( IR ) is isomorphic to
p p

( L ( IR )  L ( IR ))
p



where

1

 ( , )  L ( IR )  Lp ( IR ) :

K =
a
 for all ( f , F f )  H

K,

 f ( x ) ( x ) dx + 
IR

IR

F a f ( y ) ( y ) dy = 0, 
.


Remark 2.8. We note that we considered functions f in only one variable x . However, the same
space is defined and the same properties are proved for the multivariate case.
DISCUSSION
Let G be a locally compact Abelian group with dual group Ĝ . The present investigation is inspired
p
by papers of Larsen, Liu and Wang [5], where the authors defined a space A ( G ) , 1  p   ,

1
which denotes the linear space of all complex-valued functions in L ( G ) whose Fourier transforms

( )

p
p
are in L Gˆ . Since the linear space A ( G ) is normed by f

p

= f

1

+ fˆ

, then this space is a
p

semi-simple commutative Banach algebra under convolution as multiplication.

In this note, we defined a space to be the subspace of the functions f  L1 such that the fractional
Fourier transfroms F a f belong to Lebesgue spaces. This space is endowed with a norm and we
showed that this space is a Banach space, invariant under the translations, translation operator is
continuous. Moreover, we have proved that this space is a Segal algebra under fractional convolution
operation. As a result, since the fractional Fourier transform is a generalization of the Fourier
p
transform with a parameter  , the space Aa ( IR ) is a kind of generalization of the space A ( G ) . If

a = 1 and G = IR , then the space Aa ( IR ) coincides with the space A p ( G ) .

CONCLUSION
In future studies, different properties of these spaces, which we have defined and examined here, can
be examined.
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BIOSTIMULANT APPLICATIONS IN AGRICULTURE

Özet

Doç.Dr.Mehtap Gürsoy
Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Güzelyurt/AKSARAY
Orchid: ID/0000-0002-7764-5259

Günümüzde tarım yapılan alanlarda stres oluşturan faktörler nedeniyle bitkisel üretimde verim ve kalite
giderek azalmaktadır. Bununla beraber giderek artan nüfusunun beslenmesi için verim ve kalitenin
artırılması zorunludur. Çevre kirliliği, tuzluluk, kuraklık, aşırı ve bilinçsiz kimyasal kullanımı vb. gibi
faktörler en önemli stres kaynaklarının başında gelmektedir. Bu faktörler hem toprağın yapısının
bozulmasına hem de bitkilerin verim ve diğer verim unsurları ile kalitelerinın olumsuz etkilenmesine
yol açmaktadırlar. Bu olumsuz etkilerin azaltılmasında biostimulant uygulamaları önemli yer
tutmaktadır. Tarımda biostimulantların kullanımı ile bitkilerin çeşitli stres faktörlerine dayanımının
arttığı ve buna bağlı olarak ta verim ve kalitenin olumlu yönde etkilendiği pek çok araştırmacı tarafından
bildirilmiştir. Bunun yanısıra sürdürülebilir tarım sistemleri bakımından da biostimulantların kullanımı
son derece önem taşımaktadır. Bu bildiride tarımın bitkisel üretim alanı bakımından biostimulantların
sınıflandırmaları ayrı başlıklar halinde incelenecek ve yapılan bazı çalışmalardan örnekler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Biostimulant, stres faktörleri, sürdürülebilirlik, verim
Abstract
Today, the yield and quality of plant production are gradually decreasing due to the factors that cause
stress in agricultural areas. However, it is imperative to increase the yield and quality in order to feed
the increasing population. Environmental pollution, salinity, drought, excessive and unconscious use of
chemicals, etc. are among the most important sources of stress. These factors cause both the deterioration
of the soil structure and the negative effects of the yield and other yield elements and quality of the
plants. Biostimulant applications have an important place in reducing these negative effects. It has been
reported by many researchers that the use of biostimulants in agriculture increases the resistance of
plants to various stress factors and, accordingly, the yield and quality are positively affected. In addition,
the use of biostimulants is extremely important in terms of sustainable agricultural systems. In this paper,
the classifications of biostimulants in terms of plant production area of agriculture will be examined
under separate headings and examples from some studies will be given.
Keywords: Biostimulant, stress factors, sustainability, yield
GİRİŞ
Tarımsal üretim son yıllarda iklim değişikliğinin etkisine bağlı olarak kuraklık, yüksek sıcaklık
(Alfosea-Simon et al., 2020) tuzluluk gibi stres faktörlerinin etkisiyle giderek daha da güçleşmektedir.
Bitkisel üretim yapılan tarım topraklarının da yapısı çeşitli stres faktörleri (kuraklık, tuzluluk, yüksek
sıcaklık, çevre kirliliği, aşırı ve bilinçsiz kimyasal kullanımı, metal toksisitesi vb.) gibi nedenlerle her
geçen gün bozulmakta ve kaliteli bitkisel ürün elde etmek zorlaşmaktadır. Buna rağmen dünya nüfusu
giderek artmakta ve bu nüfusun beslenme ihtiyaçlarını karşılamak her geçen gün daha zor hale
gelmektedir.
Bütün bunlarla beraber günümüzde tarımsal üretimde biostimulantların kullanımı bitkilerin abiyotik
stres koşullarına dayanımını artırmakta ve bu yolla tarımsal üretim ve kalitesi artmaktadır (Boehme et
al., 2008; Mahdavi ve ark., 2011; Safikhan ve ark., 2018). Biyostimülatörler, çeşitli organik ve inorganik
maddelerden elde edilen maddeler olmalarının yanısıra bitkinin gelişimini uyarıcı etkileriyle abiyotik
stresin etkilerini azaltmada etkilidirler (Boehme ve ark., 2008; Mahdavi ve ark., 2011; Du Jardin, 2015;
Safikhan ve ark., 2018). Araştırmacılar doğal biostimulantların verim ve kaliteyi olumlu yönde
etkilediğini ve fitokimyasal etkinlik ile birlikte fotosentetik pigmentleri koruyucu etkilerinin olduğunu
bildirmişlerdir (Michalak ve ark., 2021). Benzer şekilde umut verici, çevre dostu, yeni yaklaşım olarak
doğal biostimulantların kullanımı bitkilerde çiçeklenmeyi, bitki gelişimini, bitkisel üretimi ve besin
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maddesi kullanım etkinliğini artırmakta, bununla birlikte pek çok abiyotik stres faktörlerine dayanımı
artırmaktadır (Rouphel and Colla, 2020). Bitki biostimulantlarının farklı organik ve inorganik
maddelerden elde edilen ürünler oldukları, bitki gelişimini, verimi ve abiyotik stresin etkilerinin
azaltılmasını sağladıkları bildirilmektedir (Du Jardin, 2015; Rouphel and Colla, 2018). Literatür
araştırmaları sonucunda belirlenen ve genelde kullanılan biostimulantların sınıflandırmalarından birisi
Du Jardin (2015) tarafından yapılmış olup araştırmacı biostimulantları 7 kategoride sınıflandırmıştır.
Bunlar: 1)humik ve fulvik asitler, 2)protein hidrolizatları ve diğer N içeren bileşikler, 3)denizyosunu ve
bitki ekstraktları, 4)kitosan ve diğer biyopolimerler, 5)inorganik bileşikler, 6)yararlı mantarlar ve
7)yararlı bakteriler.
Bu sınıflandırmayı baz alarak 7 sınıflandırmanın herbirini ayrı başlıklar altında kısaca inceleyerek
yapılan çalışmalardan bazı örnekler verecek olursak:
1)Humik ve fulvik asitler
Humik maddelerin toprağın fiziksel, fiziko-kimyasal, kimyasal ve biyolojik özelliklerine etki ederek
toprak verimliliğine temel katkılarda bulunduğu bilinmekte olup, humik maddelerin biyouyarıcı etkisi
nedeni ile köklerin beslenmesinde iyileştirici etkisi bulunmaktadır (Du Jardin, 2015). Hunik asitlerin
toprakta en çok bulunan biyokimyasal olarak aktif maddeler olduğu ve aynı zamanda sağlıklı verimli
bir toprağın önemli bir bileşeni oldukları kabul edilmektedir (Calvo ve ark., 2014). Humik maddeler
kendiliğinden oluşan maddeler olup, renkleri sarıdan siyaha değişik olabilen, yüksek moleküler ağırlığa
sahip, kolaylıkla bozulmayan, heterojen maddeler oldukları araştırıcılar tarafından tanımlanmaktadır
(Akıncı ve Öngel, 2011). Humik asit uygulayarak toprağın havalanması ile birlikte su tutması, toprak
mikroorganizmalarının gelişmesi ve çoğalmasının sağlanmasının yanı sıra, bitkilerin stres şartlarına,
hastalık ve zararlılara dayanıklılığı artırılmaktadır (İçel, 2005).
2. Protein hidrolizatları ve diğer N içeren bileşikler
Protein hidrolizatları içeriğinde bulunan peptitler ile bitkilerde gelişmeyi düzenleyici olarak
kullanılabilmektedirler (Külahtaş ve Çokuysal, 2016). Bitkiler gelişmelerinin yanısıra stres koşullarına
da dayanıklılıklarını arttırmak amacıyla amino asitleri ve peptitleri kullanabilmektedirler (Ertani ve ark.,
2009). Amino asitlerin ve peptit karışımlarının, tarımsal endüstriyel yan ürünlerden, bitkisel ve
hayvansal ürün kalıntılarından kimyasal ve enzimatik protein hidrolizi ile elde edildiği araştırmacılar
tarafından bildirilmektedir (Du Jardin, 2012; Calvo ve ark., 2014)
3. Denizyosunu ve bitki ekstraktları
Deniz yosunları tuzlu su ve deniz çevrelerinde yetişen makro alglerdir (White ve Keleshian, 1994).
Yeşil (Chlorophyta), kırmızı (Rhodophyta) ve kahverengi algler (Phaeophyta) makro alg gruplarıdır
(Kara ve ark., 2019). Denizyosunu ekstraktları sıvı ekstrakt olarak veya direk toprağa karıştırılarak
tarımda kullanılmaktadır. Bununla beraber deniz yosunu özütünün, makro ve mikro besin elementlerinin
topraktan dengeli olarak ve uzun süreli alınmasını sağlayarak meyve ağaçlarında yan dallanmayı ve
meyve tutumunu artırdığı buna bağlı olarak ta verim ve kalitenin artmasını sağladığı bildirilmiştir
(Bender Özenç ve Şen, 2017). Tarımsal üretimde bitkilerin kök diplerine, yapraklarına, toprağa
uygulanan deniz yosunu özütleri başta sebzeler, ağaçlar, çiçekli bitkiler ve tahıllar olmak üzere
bitkisel üretimde kullanılan etkili biostimulantlardır (Bat ve ark., 2019).
4. Kitosan ve diğer biyopolimerler
Kitosan doğal, toksik olmayan bir biyopolimer olup, kitinden deasetilasyon ile elde edilir (Katiyar ve
ark., 2015; Younes ve Rinaudo, 2015). Bununla beraber kitin Crustacea familyasıdan olan deniz
kabuklularında (yengeç, karides, kerevit vb.) bol miktarda bulunmaktadır (No ve ark., 2002; Gürsoy ve
ark., 2018). Kitosan biyolojik, yenilenebilir, biyobozunur, toksik olmayan, biyofonksiyonel yapıda olup
bu polimer ve bu polimer kullanılarak elde edilen malzemeler, yara pansuman malzemesi ve ilaç dağıtım
sistemleri gibi biyomedikal uygulamalarda kullanılmaktadır (Kim ve ark., 2007; Hosseinnejad ve Jafari,
2016; Muxika ve ark., 2017). Bitkilerde ise, antimikrobiyal aktiviteyi, bitki büyüme ve gelişmesini
uyardığı ve tohum kaplamasında tohum verimini arttırdığı bildirilmiştir (Tay, 1993; Tham, 2001;
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Vasyukova, 2001; Devlieghere ve ark., 2004). Kitosan uygulaması ile bitki büyümesi, tohum
çimlenmesi, klorofil içeriği ve iyon alımının da arttırıldığı bildirilmiştir (Ahmed ve ark., 2020).
5. İnorganik bileşikler
İnorganik bileşiklerin bitki büyümesi, ürün kalitesi ve abiyotik streslere karşı toleransı geliştirdiği pH’ı,
hormonları ve strese dayanımda yer alan enzimleri (örneğin peroksidazlar) etkilediği bildirilmiştir. Bitki
büyümesinin biyo-uyarıcısı olarak işlevleri, beslenme verimliliği ve abiyotik stres toleransı üzerinde
etki etmektedir (Du Jardin, 2015). Yararlı ve temel elementlerin inorganik tuzları – kloridler, fosfatlar,
fosfitler, silikatlar ve karbonatlar – fungisit olarak kullanılmıştır (Deliopoulos ve ark., 2010).
6. Yararlı mantarlar
Günümüzde modern tarım teknikleri arasında yer alan değişik canlı gruplarının kullanımı giderek artış
göstermekte olup, bu canlı gruplarından, yeryüzündeki bitki örtüsünün büyük bir çoğunluğu ile ortak
yaşam ilişkisi içerisinde olan (simbiyotik) mikorizal mantarların kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır
(Koide ve Mosse, 2004; Schüssler ve ark., 2001; Wang ve Qiu, 2006). Köklerde simbiyotik olarak
yaşayan mikoriza türlerini pek çok yararlarının olduğu bilinmekle birlikte tarımsal üretimde kullanım
alanları da her geçen gün hızla artmaktadır (Öztürk ve ark., 2017).
7.Yararlı bakteriler
Bitki gelişimini teşvik eden rizobakteriler (Plant Growth Promoting Rhizobacteria- PGPR) olarak
adlandırılırlar ve toprakta serbest yaşayan bakterilerdir (Kloepper ve ark., 1989). PGPR’lerin bitkisel
üretimde kullanımları giderek artmaya başlamıştır. PGPR’ler bitki büyümesini teşvik ederek ve/veya
hastalıklardan kaynaklanan zararlanmalardan koruyarak çeşitli dolaylı ve doğrudan yollarla bitki
büyümesini olumlu yönde etkiler (Mohanty ve ark., 2021). PGPR’lerin kullanımı giderek
yaygınlaşmakta ve önem kazanmaktadır.
Genel olarak 7 madde halinde sınıflandırılan biostimulantları kısaca açıkladıktan sonra bu konularda
yapılan bazı çalışmalardan örnekler verecek olursak;
Tablo 1. Biostimulantlar ile ilgili yapılan çalışmalardan bazı örnekler
Humik ve fulvik asitler
Bitki
Uygulama şekli ve dozu
Etkisi
Mısır
Toprağa katı ve sıvı halde Bitkinin kuru ağırlığını ve N, P, K, Fe,
karıştırma, NPK+1000mg/kg Zn, Mn içeriğinde artmaya sebep
humik asit
olduğu bildirilmiştir.
Kolza
Leonarditli toprakta yaprağa Yağ oranı ve yağ asitlerine olumlu
püskürtme, 0-20000 ml/ha etkisi belirlenmiştir.
humik asit
Mercimek Sıvı olarak toprağa karıştırma, Verim ve bazı verim unsurlarına
0-8 l/da
olumlu etkisi belirlenmiştir.
Protein hidrolizatları ve diğer N içeren bileşikler
Soya
Yaprağa püskürtme, aminoasit Verim ve antioksidan potansiyelinde
içeren biostimulant %0.3-0.5
artışlar belirlenmiştir.
Domates
Yaprağa püskürtme, tyrosine, Aminoasitlerin tek tek ve kombine
lysine, methionine aminoasit olarak
uygulanmasının
bitkinin
karışımı (15+15+15 mM) ve büyümesinde olumlu etki yaptığı
ayrı ayrı uygulama
bildirilmiştir.
Denizyosunu ve bitki ekstraktları
Domates
Farklı gelişme dönemlerinde Uygulama
yapılan
domates
toprağa sıvı olarak, 0-400 çeşitlerinde bitki gelişimi ve besin
ml/100 l su
elementi içeriklerinde artmaya neden
olduğu bildirilmiştir.
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Tuz stresi altında, 0-6 cc/l Deniz yosunu uygulamaları ile MDA
denizyosunu
ekstraktı seviyesi ve yaprak dokularında iyon
uygulama
sızıntısı dışında
incelenen
tüm
parametrelerde önemli düzeyde artış
olduğu bildirilmiştir.
Kitosan ve diğer biyopolimerler
Aspir ve Tuz stresi altında %0-0.75 Düşük dozda kitosan uygulamasının
Ayçiçeği kitosan uygulaması
çimlenme oranını artırdığını buna
karşın MDA, proline, CAT ve POX
içeriğini azalttığını bildirmişlerdir.
Çemen
Tuzlu koşullar altında kitosan Kitosan uygulamasının yaprak su
(0-1 g/l) uygulaması
içeriği, fotosentetik pigmentler ve
bitki gelişimi üzerine tuz stresinin
etkilerini azaltmada etkili olduğunu
bildirmişlerdir.
Patates
Humik asit (0 ve 1000 ppm), Humik asit ve kitosan uygulamasının
kitosan (0 ve 250 ppm), NK (% yumru verimini ve bitkinin büyüme
0-100) uygulaması
parametrelerini önemli derecede
artırdığını bildirmişlerdir.
Aspir
Tuzlu koşullar altında, %0-0.6 Bitkinin çimlenme parametreleri ile,
kitosan uygulaması
klorofil ve karotenoid içeriğinde
artışlara sebep olmuştur.
İnorganik bileşikler
Çeşitli
Silikon uygulaması
Pek çok bahçe bitkisinde biostimulant
bitkiler
olarak kullanılabildiğini tuz, kuraklık
ve besin elementleri stresini azaltmada
etkili olabileceğini bildirmişlerdir.
Yararlı mantarlar
Çerezlik
Tuzlu koşullarda Arbusküler Çalışma sonucunda tuzlu toprak
kabak
Mikorhizal
Fungus koşullarında AMF uygulamalarının
uygulamaları
genel olarak tuz stresinde fide
gelişimini olumlu yönde etkilediğini
bildirmişlerdir.
Domates
Pestisit ile mikoriza mantar Mikorizanın fungusit uygulamasına
uygulaması
rağmen meyve üzerinde olumlu
etkileri olduğunu bildirmişlerdir.
Yararlı bakteriler
Fasulye
On
adet
bakteri
grubu Uygulanan bazı bakterilerin fasulyede
uygulaması
büyümeyi
ve
verimi
artırdığı
belirlenmiştir.
Şeker
Farklı sulama uygulamaları ve Bakteri
aşılamalarının
stres
pancarı
bakteri uygulamaları
koşullarındaki performansının sadece
bitki gelişmesi, verim ve besin
alımının iyileştirilmesinde değil,
aynı zamanda su kısıtı ve fazla
sudan
kaynaklanan
stresin
hafifletilmesinde de etkili olduğunu
bildirmişlerdir.
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SONUÇ
Artan nüfusun gıda ihtiyacının karşılanmasında stres faktörlerinin olumsuz etkilerinin olduğu herkesçe
bilinen bir gerçektir. Buna karşın biostimulantların kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır. Yapılan
çalışmalar incelendiğinde biyostimulantların bitki büyüme ve gelişmesini teşvik edici, stres faktörlerinin
etkilerini ise azaltıcı yönde etkide bulunduğu görülmektedir. Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi
artırmada biostimulantların kullanımı ümitvar görünmektedir. Bununla beraber çalışmalar daha da
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“Yaşlanmak, bir dağa tırmanmaya benzer.
Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır.
Ama görüş açınız genişler” Ingmar Bergman

Abstract
Old age, which is one of the important stages of human life, is a period during which the individual's ability
to adapt to the social environment decreases or is largely lost (WHO, 1999). Reasons such as changes and
improvements in living conditions, developments in the field of medicine with the advancement of science
and technology (early diagnosis of diseases, increasing treatment opportunities, control of many infectious
diseases and even the disappearance of some diseases, etc.), increased awareness of healthy living and low
birth rates have brought about many problems (health, poverty, retirement, intergenerational conflicts,
social isolation, hopelessness, loneliness, etc.) while increasing the elderly population. One of these
problems is elder neglect and abuse. Elder abuse, which is as old as the history of humanity and has
continued its existence in every society/culture, was first discussed at the national level within the scope of
domestic violence in the USA in 1978, and a special elder abuse law was established in 1979 (Akdemir et
al., 2008: 70). Elder abuse, which is any behavior that threatens or harms the health or well-being of an
elderly individual (Arpacı and Bakır, 2017: 693; Koştu, 2005: 527), can be seen in the form of physical
(hitting, slapping, damaging one's body with sharp/penetrating tools, pulling/severing one's hair, giving too
much or wrong medications, etc.), emotional/psychological (yelling, insulting, intimidating, blaming,
ignoring or humiliating, etc.), sexual (having any kind of sexual intercourse against the will of the elderly,
being photographed naked, being stripped by force, etc.) and economic abuse (illegal and improper use of
money or other financial resources of the elderly for one's own benefit) (Akdemir et al., 2008: 68; Erkal
and Şahin, 2015: 240; Sayan and Durat, 2004: 97). Elder neglect is the situation in which individuals
responsible for caring (family members, social institution employees, private caregivers, etc.) do not/are
unable to meet the daily needs of elderly individuals (Kalınkara, 2011:135-136; Arpacı and Bakır, 2017:
692; Gülen et al., 2013:393; Erkal and Şahin, 2015: 240). There are many cultural, institutional, and
environmental risk factors arising from the elderly individual and the caregiver(s) of the elderly individual
in the emergence of elder neglect and abuse. However, when studies on the subject are reviewed, it is
observed that elderly individuals are mostly neglected and abused in their own homes and by their relatives,
which indicates individuals who undertake the duty of care. The aim of this study is to reveal why the
relatives of the elderly (spouse, child, bride, groom, grandchild, etc.) who care for the elderly
individual/undertake the duty of care become involved in elder neglect and abuse.
Keywords: Old Age, Neglect, Abuse, Duty of Care

48

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Özet
İnsan yaşamının önemli evrelerinden biri olan yaşlılık; bireyin sosyal çevreye uyum yeteneğinin azaldığı
ya da büyük oranda kaybolduğu (WHO, 1999) bir dönemdir. Yaşam koşullarındaki değişim ve iyileşmeler,
bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle tıp alanında yaşanan gelişmeler (hastalıkların erken teşhisi, tedavi
olanaklarının artması, birçok bulaşıcı hastalığın kontrol altına alınması hatta bazı hastalıkların ortadan
kalkması vb.), sağlıklı yaşam bilincinin artması, düşük doğum oranları vb. nedenler, yaşlı nüfusunu
artırırken birçok sorunu (sağlık, yoksulluk, emeklilik, kuşaklararası çatışmalar, sosyal izolasyon,
umutsuzluk, yalnızlık vb.) da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan biri de yaşlı ihmal ve istismarıdır.
İnsanlık tarihi kadar eski olan ve her toplumda/kültürde varlığını sürdürmüş olan yaşlı istismarı, ilk olarak
1978 yılında ABD’de aile içi şiddet konusu kapsamında ulusal düzeyde tartışılmaya başlanmış, 1979
yılında ise özel yaşlı istismarı yasası oluşturulmuştur (Akdemir vd., 2008: 70). Yaşlı bireyin sağlık ya da
iyilik halini tehdit eden tutum ve davranış (Arpacı ve Bakır, 2017: 693; Koştu, 2005: 527) olan yaşlı
istismarı; fiziksel (vurmak, tokatlamak, kesici/delici aletlerle vücuduna zarar vermek, saçını
çekmek/koparmak, fazla ya da yanlış ilaç vermek vb.), duygusal/psikolojik (bağırmak, hakaret etmek,
korkutmak, suçlamak, göz ardı etmek ya da aşağılamak vb.), cinsel (yaşlının isteği dışında herhangi bir
türde cinsel ilişkiye girilmesi, çıplak fotoğrafının çekilmesi, zorla soyulması vb.) ve ekonomik istismar
(yasal olmayan ve uygunsuz bir biçimde yaşlı bireyin parasının veya diğer mali kaynaklarının kendi
çıkarları için kullanılmasıdır) şeklinde görülebilmektedir (Akdemir vd., 2008: 68; Erkal ve Şahin, 2015:
240; Sayan ve Durat, 2004: 97). Yaşlı ihmali ise bakmakla yükümlü bireylerin (aile üyeleri, sosyal kurum
çalışanları, özel bakıcılar vb.), yaşlı bireyin günlük gereksinimlerini karşılamamasıdır/karşılayamamasıdır
(Kalınkara, 2011:135-136; Arpacı ve Bakır, 2017: 692; Gülen vd., 2013: 393; Erkal ve Şahin, 2015: 240 ).
Yaşlı ihmal ve istismarının ortaya çıkmasında; yaşlı bireyden kaynaklanan, yaşlı bireye bakım
veren/verenlerden kaynaklanan, kültürel, kurumsal ve çevresel pek çok risk faktörü bulunmaktadır. Ancak
konuyla ilgili yapılmış araştırmalara bakıldığında, yaşlı bireylerin çoğunlukla kendi evlerinde ve yakınları
tarafından ihmal ve istismara uğradıkları görülmekte bu da bakım yükünü üstlenen bireyleri öne
çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı da yaşlı bireye bakım veren/bakım yükünü üstlenen yaşlı yakınlarının
(eş, evlat, gelin, damat, torun vb.), neden yaşlıya yönelik ihmal ve istismarda bulunduklarını ortaya
koymaktır.
Anahtar kelimeler: Yaşlılık, İhmal, İstismar, Bakım Yükü

Giriş:
İnsan yaşamının önemli evrelerinden biri olan yaşlılık; görülen kayıplar nedeniyle diğer bireylere
olan bağımlılığın arttığı bir dönemdir (Akdemir vd., 2008: 70). Yaşam koşullarındaki değişim ve
iyileşmeler, bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle tıp alanında yaşanan gelişmeler, sağlıklı yaşam bilincinin
artması, düşük doğum oranları vb. nedenler, yaşlı nüfusu oranını artırmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 65 yaş ve üzerini yaşlı olarak kabul etmekte ve yaşlılığı genç yaşlılık
(65-75 yaş aralığı), ileri yaşlılık (75-85 yaş aralığı) ve çok ileri yaşlılık (85 yaş ve üzeri) olmak üzere
gruplara ayırmaktadır (Görpelioğlu, 2009: 22; Er, 2009: 135; Özkul ve Kalaycı, 2015: 264).
Birleşmiş Milletler (BM)’e göre, bir ülkedeki yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %8 ile
%10 arasında olması, o ülke nüfusunun “yaşlı”, %10’un üzerinde olması ise “çok yaşlı” olduğu anlamına
gelmektedir. Dünyaya bakıldığında yaşlı nüfus oranı en yüksek ülkeler arasında Monako (%29,5), Japonya
(%25,8) ve Almanya (%21,1) gibi ülkeler bulunmaktadır (Özkul ve Kalaycı, 2015: 264-265).
Ülkemizde de yaşlı nüfusu giderek artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre
ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfus oranı 2015 yılında % 8.2 iken, bu oranın 2023 yılında % 10.2’ye, 2050
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yılında % 20.8’e, 2075 yılında ise % 27.7’ye yükseleceği öngörülmektedir (TÜİK, 2016; Kaçan vd., 2018:
9).
Yaşlı nüfusun hızla artması birçok sorunu (sağlık, yoksulluk, emeklilik, kuşaklararası çatışmalar,
sosyal izolasyon, umutsuzluk, yalnızlık, evde bakım sorunları vb.) da beraberinde getirmektedir.
Bu sorunlardan biri de yaşlı ihmal ve istismarıdır. İnsanlık tarihi kadar eski olan ve her
toplumda/kültürde varlığını sürdürmüş olan yaşlı istismarı, ilk olarak 1978 yılında ABD’de aile içi şiddet
konusu kapsamında ulusal düzeyde tartışılmaya başlanmış, 1979 yılında ise özel yaşlı istismarı yasası
oluşturulmuştur (Akdemir vd., 2008: 70).
Yaşlı ihmal ve istismarının risk faktörlerine bakıldığında, evde bakımdan kaynaklı sorunlar önemli
yer tutmaktadır. Özellikle geleneksel kültürün yaygın olduğu ülkemizde yaşlı bireylere, çoğunlukla aile
üyeleri (eşi, çocukları, yakın akrabaları vb.) bakım vermektedir. Yaşlı bireye bakım verenlerin, bakımdan
kaynaklanan yükleri arttıkça (özellikle de yaşlı bireyin ağır sağlık sorunları varsa) yaşlıya yönelik ihmal ve
istismar riski de artmaktadır. Bu kapsamda yaşlı bireyin bakımını üstlenen bireylerin ihtiyaç, beklenti ve
sıkıntıları mutlaka ele alınmalı ve çözümler üretilmelidir. Böylece hem bakım verenin yükü azaltılmış,
yaşam kalitesi artırılmış hem de yaşlı bireylerin bu durumdan kaynaklı ihmal ve istismar riski azaltılmış,
ortadan kaldırılmış olacaktır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı da yaşlı bireye bakım veren yaşlı
yakınlarının (eş, çocuklar, gelin, damat, torun vb), neden yaşlıya yönelik ihmal ve istismarda bulunduklarını
ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmaktır.
1.Yaşlı İhmal ve İstismarı:
Yaşlı istismarı, yaşlı bireyin sağlık ya da iyilik halini tehdit eden tutum ve davranışlardır (Arpacı
ve Bakır, 2017: 693; Koştu, 2005: 527). 2002’de imzalanan Toronto Bildirgesi’nde de yaşlıya yönelik kötü
muamele; “yaşlıyla kurulan ve güven içermesi beklenen her hangi bir ilişki sırasında, bir ya da birçok kez
yaşlıya zarar ya da üzüntü veren bir davranışta bulunulması ya da uygun ve gerekli davranışlarda
bulunulmamasıdır” (Ertin ve Özkaya, 2016: 78-79) şeklinde tanımlanmıştır. Yaşlı istismarı; fiziksel,
duygusal/psikolojik, cinsel ve ekonomik istismar şeklinde görülebilmektedir. Yaşlı ihmali ise bakmakla
yükümlü bireylerin (aile üyeleri, sosyal kurum çalışanları, özel bakıcılar vb.), yaşlı bireyin günlük
gereksinimlerini karşılamamasıdır/karşılayamamasıdır (Kalınkara, 2011:135-136; Arpacı ve Bakır, 2017:
692; Gülen vd., 2013: 393; Erkal ve Şahin, 2015: 240 ).
2.Yaşlı İhmal ve İstismarı Türleri:
2.1.Fiziksel istismar: Yaşlı bireye bakım veren veya yaşlının güvendiği bir kişi tarafından, yaşlı
bireyin bedenine yönelik ağrı, acı verici her türlü davranış/uygulamadır. Dövme, itme, yaralama veya
fiziksel acı verici davranışlardır (Kalınkara, 2011:143; Sayan ve Durat,2004: 97; Erkal ve Şahin, 2015:
240). Yaşlıların fiziksel şiddete uğradığını gösteren bulgulardan bazıları ise şöyledir; nedeni açıklanamayan
yaralanmalar, vücuttaki çürük, morluk ve yara izleri, bölgesel saç kaybı, diş ve kemik kırıkları, yaralanma
öyküsünde aile üyelerinin farklı açıklamalarda bulunması vb. dir (Arpacı ve Bakır, 2017: 694; Kalaycı vd.,
2015: 23; Akdemir vd., 2008: 71).
2.2.Duygusal/psikolojik istismar: Yaşlı bireyin bakımından sorumlu kişinin, yaşlı bireye kasıtlı
olarak ruhsal yönden acı vermesidir (Kalınkara, 2011: 143; Sayan ve Durat, 2004: 97; Erkal ve Şahin, 2015:
240). Bağırmak, hakaret etmek, korkutmak, tehdit etmek, suçlamak, utandırmak, sürekli eleştirmek, lakap
takmak, zorla kendi çevresinden ayırmak, ilgisiz davranmak, aşağılamak gibi tutum ve davranışlar,
duygusal/psikolojik istismarı içermektedir (Ertin ve Özkaya, 2016: 79; Arpacı ve Bakır, 2017: 694;
Akdemir vd., 2008: 71).
2.3.Cinsel istismar: Yaşlı bireyin isteği dışında herhangi bir türde cinsel ilişkiye zorlanmasıdır.
(Kalınkara, 2011:143; Erkal ve Şahin, 2015: 240). Yaşlı bireye yönelik cinsel istismar; yaşlı bireye, isteği
olmadan dokunma, tecavüz etme, onu zorla soyma, yaşlı bireyin cinsellik içeren fotoğraflarını çekme vb.
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gibi davranışları içermektedir (Ertin ve Özkaya, 2016: 79-80; Kalaycı vd., 2015: 23; Arpacı ve Bakır, 2017:
694).
2.4.Ekonomik istismar; yasal olmayan ve uygunsuz bir biçimde yaşlı bireyin parasının veya diğer
mali kaynaklarının kötüye kullanılmasıdır (Sayan ve Durat, 2004: 97; Erkal ve Şahin, 2015: 240; Ertin ve
Özkaya, 2016: 80). Yaşlı bireye yönelik ekonomik istismar; yaşlı bireyden vekâletname alınmak suretiyle
veya imzası taklit edilerek isteği dışında parasının alınması/gayrimenkulünün satılması, yaşlı bireyin kredi
kartının bilgisi ve rızası olmadan kullanılması, sağlık ve sosyal güvencesinden izinsiz yararlanılması vb.
şeklinde görülebilmektedir (Gülen vd., 2013; Kalaycı vd., 2015: 24).
2.5.İhmal: Yaşlı bireye yönelik ihmal de kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; yaşlı bireye
bakım verenin ihmali ve yaşlı bireyin kendi kendine ihmalidir.
2.5.1.Yaşlı bireye bakım verenin ihmali; yaşlı bireye bakmakla yükümlü bireylerin (aile üyeleri,
kurum çalışanları, özel bakıcılar vb.), yaşlı bireyin günlük gereksinimlerini karşılamaması/
karşılayamamasıdır (Kalınkara, 2011: 136; Erkal ve Şahin, 2015: 240). Yaşlı bireyin yeme, giyinme,
barınma, temizlenme veya sağlık ihtiyaçlarının yerine getirilmemesi, kullandığı ya da kullanmak zorunda
olduğu tıbbi cihazların (protez, gözlük, işitme cihazı vb.) temin edilmemesi ya da kullandırılmaması, uzun
zaman yalnız bırakılması gibi davranışlar, yaşlı bireyin ihmal edildiğini göstermektedir (Ertin ve Özkaya,
2016: 80; Arpacı ve Bakır, 2017: 695).
2.5.2.Yaşlı bireyin kendini ihmali; yaşlı bireyin giyimini, beslenmesini, kişisel bakımını ve sağlık
ihtiyaçlarını kendisinin karşılamaması, tıbbi tedavisini aksatması veya ihtiyacından fazla ilaç kullanması,
mal varlığını etkin bir şekilde yönetmemesi, sosyal ilişkilerden kaçınması gibi durumlardır (Ertin ve
Özkaya, 2016: 80; Kalaycı vd., 2015: 24).
3.Yaşlı İhmal ve İstismarında Risk Faktörleri:
Yaşlı ihmal ve istismarının ortaya çıkmasında; yaşlı bireyden kaynaklanan, yaşlı bireye bakım
veren/verenlerden kaynaklanan, kültürel, kurumsal ve çevresel pek çok risk faktörü bulunmaktadır.
3.1.Yaşlı bireyden kaynaklanan risk faktörleri; yaşlı bireyin cinsiyeti (özellikle kadınlar), yaşı
(özellikle çok yaşlı olanlar), medeni durumu (özellikle dul, boşanmış ve ayrı yaşayanlar), yaşlı bireyin
saldırgan davranışları/olumsuz-şiddet içeren sözel davranışları, iletişim sorunu, yaşlı bireyin zihinsel
yetersizliği/bilişsel hastalığı (demans, alzheimer vb), alkol ya da ilaç bağımlılığı, fiziksel, ekonomik vb.
yönlerden bakım verenlerine bağımlılığı vb. faktörlerdir (Kalaycı vd., 2015: 24-25; Arpacı ve Bakır, 2017:
696-697).
3.2.Yaşlı bireye bakım veren/verenlerden kaynaklanan risk faktörleri; üstlendiği bakım rolünü
benimsememe/zorla yapma, bakım verenin kişilik (düşük benlik saygısı, düşünce ve davranışlarını kontrol
edememe vb.), parasal ve sağlık problemleri, evlilikte çatışma, madde bağımlılığı, işsizlik, çocuklukta
istismara maruz kalma, şiddet ve istismarı çözüm olarak algılama (Erkal ve Şahin, 2015: 241), yaşlı bireyle
sağlıklı iletişim kuramama, yaşlının ihtiyaçlarını anlayamama (Kalaycı vd., 2015: 24-25), sosyal destek
eksikliği (Arpacı ve Bakır, 2017: 696) vb. faktörlerdir.
3.3.Kültürel faktörler; yaşlı bireyin yaşlılığı algılayışı, toplumun yaşlılıkla ilgili inançları,
değerleri ve yaşlı bireye gösterdiği saygı gibi nedenlerdir (Akdemir vd., 2008: 72).
3.4.Kurumsal faktörler; kurumlarda yaşayan yaşlı bireylerin güçsüz ve incinebilir olması,
kurumda çalışan personelin düşük ücretli ve aşırı çalışıyor olması, kurum yöneticilerinin ve çalışanlarının
istismar ve ihmal belirtilerine karşı duyarsızlığı vb. sayılabilir (Arpacı ve Bakır, 2017: 696-697).
3.5.Çevresel faktörler: yaşlı bireylerin yaşadığı evin yeri ve kullanımı, ev ortamının sağlık
koşullarına uygun olmaması vb. faktörlerdir (Keskinoğlu vd., 2004).
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Bu risk faktörleri kapsamında ortaya çıkan istismar hem yaşlı bireye yakın kişiler hem de yaşlı
bireyle hiçbir kan bağı bulunmayan bireyler tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla bu bireyler;
yaşlı bireyin eşi, çocuğu, akrabası, arkadaşı, komşusu, ücretli veya gönüllü çalışan bakım elemanı ve diğer
profesyoneller olabilmektedir (Kalaycı vd., 2015: 24). Ancak konuyla ilgili yapılmış araştırmalara
bakıldığında, yaşlı bireylerin çoğunlukla kendi evlerinde ve yakınları tarafından ihmal ve istismara
uğradıkları görülmekte bu da bakım yükünü üstlenen bireyleri ön plana çıkarmaktadır. Örneğin; Artan’ın
(2016: 52) yapmış olduğu araştırmada yaşlı bireyi istismar eden kişilerin; çocukları (%44), damatları
(%12), yeğenleri (%11), kardeş, torun ve arkadaşları (%9) ve eşleri (%7) olduğu ifade edilmiştir. Kılıç ve
Şelimen (2017: 80)’in yaptığı araştırmaya göre de yaşlı bireylerin %6.4’ünün fiziksel istismara, %1.3’ünün
cinsel istismara maruz kalmıştır. Araştırmada istismarı uygulayanların kimler olduğuna ve oranlarına
bakıldığında ise; %39.13’ünün oğlu, %17.39’unun damadı, %17.39’unun gelini, %17.39’nun diğer kişiler
ve %8.69’unun kızı olduğu saptanmıştır.
4.Bakım Veren, Bakım Verme ve Bakım Yükü Kavramları:
Gelişmekte olan ülkelerde özellikle de geleneksel yapıya sahip ülkelerde yaşlı bireylerin bakımı
genelde aile üyeleri tarafından yapılmaktadır. Ancak toplumsal yapıda meydana gelen sosyo-kültürel,
ekonomik vb. değişimler (örneğin; yaşam koşullarındaki değişim ve iyileşmeler, bilim ve teknolojinin
ilerlemesiyle tıp alanında yaşanan gelişmeler, sağlıklı yaşam bilincinin artması, düşük doğum oranları vb.
nedenlerle yaşlı nüfus oranı artmış, geleneksel geniş aile yerini, çekirdek ve diğer aile tiplerine bırakmış,
aile üyelerinden biri olan kadın, çalışma hayatına katılmıştır ki, geleneksel toplumlarda evde bakım veren
birey genelde kadındır vb. değişimler), yaşlı bireylerin evde bakımında güçlükler yaşanmasına neden olmuş
hatta bu süreçte yaşlı bireylerin, bakım veren aile üyeleri tarafından ihmal ve istismara uğramaları da söz
konusu olmuştur.
Yaşlılık sürecinde yaşanan önemli sosyal sorunlardan biri olan bakım vermek; “yardıma ihtiyacı
olan birine günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve destek olmak üzere harekete geçmek olarak tanımlanır”
(Özabacı, 2019: 5). Bakım verme, tek bir yardım/destek çeşidi ile sınırlı olmayıp fiziksel, maddi ve
duygusal destek vermeyi de içermektedir. Diğer bir deyişle bakım vermek; yaşlı bireyin sağlık bakımını,
ilaç alımını, tedavisini, aldığı sosyal hizmetleri takip etmeyi/düzenlemeyi, beslenmesini, giyinmesini,
kişisel bakımını, ulaşımını, alışverişini, aynı evi paylaşmayı, yaşanılan evin işlerini yapmayı, para
yönetimini, maddi yardımı da içermektedir (Özabacı, 2019: 7).
“Bakım alıcının var olan sorunlarını ve gereksinimlerini karşılamak için günlük yaşam
aktivitelerine yardım eden kişiler” (Kars-Fertelli ve Özkan-Tuncay, 2019: 108) olan bakım vericiler ise ya
kurumlar, özel bakıcılar ya da yaşlı bireyin aile ve yakın akrabalardır. Diğer bir ifadeyle yaşlı bakımı ile
ilgilenen kişiler, birincil bakıcılar ve ikincil bakıcılar olarak sınıflandırılabilir. Birincil bakıcılar, aile
içindeki bireylerden (genellikle evlat, eş veya yakın akraba olabilmektedir) oluşur. Bu bireyler, bir ücret
karşılığında bu işi yapmayan ve yaşlı birey ile yaşayan veya yaşamayan bakıcılardır. İkincil bakıcılar ise
yarı veya tam zamanlı olarak bir ücret karşılığında bakım veren (bazısı bakım işi ile ilgili eğitim almışken
bazısı almamıştır) kişilerdir (Özabacı, 2019:6).
Bakım veren bu kişiler, yaşlı bireylerin yaşlılık sürecinde (özellikle ağır sağlık sorunu yaşayan yaşlı
bireyler) onların bakımında, beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanmasında/giderilmesinde büyük
sorumluluklar almaktadırlar. Alınan bu sorumluluklar ise bakım vericiler üzerindeki yükü artırmaktadır
(Kars-Fertelli ve Özkan-Tuncay, 2019: 108).
Bakım veren yükü kavramı ise; fiziksel, duygusal ve finansal olarak karşılaşılan güçlüğün
derecesini ya da bakım verirken yaşanılabilen fiziksel, duygusal/psikolojik, sosyal, ekonomik tepkileri
ifade etmek için kullanılmaktadır (Atagün vd., 2011: 531; Kol ve Yılmaz Karabulutlu, 2021: 120).). Yaşlı
bireye “bakım veren kişinin zorlanması, gerilmesi, baskı hissetmesi ya da yük altına girmesi” (Kars-Fertelli
ve Özkan-Tuncay, 2019: 108) olarak tanımlanan bakım yükü, bakım veren bireyin fiziksel, duygusal, sosyal
ekonomik vb. pek çok sorun yaşamasına da neden olabilmektedir.
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Bakım yükü birbirinden ayrı düşünülemeyecek olan nesnel yük ve öznel yük olmak üzere iki grupta
incelenmektedir. Nesnel yük; bakım veren bireyin, yaşlı bireyin özellikle hastalığından dolayı yapmakta
zorlandığı günlük işlerine yardımcı olmayı, gelir kaybını, sosyal etkinliklerinin kısıtlanmasını kapsarken;
öznel yük ise yaşanılan üzüntü, kaygı, bitkinlik vb. duygusal tepkileri kapsamaktadır (Atagün vd., 2011:
539).
5.Bakım Veren Yükünü Etkileyen Faktörler:
Bakım veren yükünü etkileyen faktörler ise bakım verenden kaynaklanan faktörler ve yaşlı
bireylerden kaynaklanan faktörler olarak ikiye ayırmak mümkündür:
5.1.Bakım verenden kaynaklanan faktörler; bakım verenin yaşı, cinsiyeti, etnik kökeni, yaşlıya
olan yakınlığı, bakım vermeye istekli olup, olmadığı, eğitim ve ekonomik durumu, hastalığının olup
olmaması, baş etme yetenekleri, sosyal desteği, inançları, yaşadığı toplumun kültürel özellikleri bakım
verene ait faktörler arasında sayılabilir (Atagün vd., 2011: 513).
5.2.Yaşlı bireylerden kaynaklanan faktörler ise bilişsel, işlevsel yetersizlikler ve davranışsal
sorunlar şeklinde sıralanabilir (Özabacı, 2019: 8).
Literatürde bakım veren yükünü etkileyen faktörlerle ilgili (hem bakım verenden kaynaklanan
faktörleri hem de yaşlı bireylerden kaynaklanan faktörleri gösteren) çalışmalara rastlamak mümkündür.
Şöyle ki, Stone ve arkadaşları, tüm bakım verenlerin %23’ününün kadın, %13’ünün ise erkek eşler
olduğunu bildirmişlerdir. Türkiye’de Altun ve arkadaşları tarafından yapılmış bir araştırmada da, bakım
vericilerin %78’inin kadın olduğu, erkeklerin ise bakım verme sorumluluklarına yabancı oldukları
bildirilmiştir. Birçok kültürde bakım verme işi genelde kadına aittir. Bu durum, bakım veren kadının
yükünü artırmakta, onun özgüven duygusunu azaltmaktadır. Bununla beraber bakım verenin genç yaşta
olması, bakım verenin yaşlı olmasına kıyasla sosyal desteğin daha az olmasına neden olmakta bu da genç
bakım verenin yükünü arttırmaktadır. Diğer yandan bakım verilen yaşlı bireylerin, sağlık durumunun ağır
olması (fiziksel kısıtlılığı olan, inme, Parkinson, Alzheimer, demans vb. hastalığı olanlar ya da terminal
dönemindeki kanser hastaları vb.) onlara bakım verenleri, diğer bakım verenlere göre (depresyon,
anksiyete, yüksek tansiyon, mide ülseri ve strese bağlı rahatsızlıklar vb.) daha çok etkilemektedir (Atagün
vd., 2011).
6.Bakım Verenlerin Bakım Yükünden Kaynaklı Karşılaştığı Sorunlar ve Yaşlı İhmal ve
İstismarı:
Bakım verme, çok boyutludur. Bir yandan yakın ilişkilerin gelişmesini, başka bireylerden sosyal
destek almayı, doyum sağlamayı, kendine saygı duymayı sağlarken bir yandan da birçok zorluğun/güçlüğün
yaşanmasına neden olabilmektedir (Kol ve Yılmaz Karabulutlu, 2021: 120).
Yaşlı bireyin, içinde bulunduğu bu dönemi bildiği/alışkın olduğu ortam ve kişilerle geçirmek isteği,
birçok toplum ve kültürde kabul görse de benimsense de özellikle sağlığı oldukça bozulmuş, ileri yaştaki
yaşlı bireylerin bakımı, bakım verenlerin sosyo-psikolojik, ekonomik vb. pek çok sorun yaşamasına da yol
açabilmektedir (Kalınkara vd., 2002). Diğer bir deyişle yaşlı bireylere bakım vermek, aile üyeleri ve
bakıcılar için oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Özellikle yaşla birlikte ortaya çıkan bilişsel, fiziksel
rahatsızlıklar ve sistematik hastalıklar, yaşlı ve hasta bireylere bakım vermeyi zorlaştırmaktadır (Eraslan
Çapan, 2019: 32). Bu da bakım veren bireylerde; fiziksel, duygusal/psikolojik, sosyal ve ekonomik vb.
sorun ve sıkıntılar ortaya çıkarabilmektedir.
Fiziksel sorunlar; yaşlı bireyin bakımı ile ilgilenen bireylerde, hazımsızlık, düzensiz beslenme,
kilo artışı ya da azalması, baş ağrısı, kronik yorgunluk, uyku düzensizliği, kas ağrısı, konsantrasyon zorluğu
ve kendi bakımına yeterli zaman ayıramaması sebebiyle sağlığının bozulması (Kalayıcıoğlu ve Tılıç, 2001)
gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir.
Duygusal/psikolojik sorunlar; sürekli bakım vermekten dolayı bakım veren bireyde, huzursuzluk,
anksiyete, uykusuzluk, umutsuzluk, stres, depresyon, benlik saygısında azalma, kendini değersiz, yetersiz
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görme, hissetme, sosyal izolasyon, alkol ve ilaç kullanımında artış ve problem çözmede yetersizlik
(Özabacı, 2019: 18; Eraslan Çapan, 2019: 68; Işıl ve Önen, 2016: 74; Kol ve Yılmaz Karabulutlu, 2021:
120) gibi sorunlar görülmektedir.
Sosyal sorunlar; bakım yükünün ağır olması ve tüm zamanın bakım verilen yaşlı bireyle
geçirilmesi, bakım verenin aile bireyleriyle anlaşmazlık yaşamasına, boşanmalara, yakın ilişkilerde
sorunlara (Tuna Uysal ve Altunay, 2020: 728) sebebiyet verebilmektedir.
Ekonomik sorunlar ise; bakım verenin bakımdan kaynaklı olarak, kendi işinin sorumluluklarını
yeterince yerine getirememesi, iş performansını/verimini etkilemekte, iş çatışması, iş kaybı, mali sorunlar
da yaşayabilmektedir. Söz konusu bu mali sorunların içerisinde özellikle sağlığı kötü olan yaşlı bireye
bakım sağlamanın ekonomik maliyeti de yer almaktadır (Özabacı, 2019: 19; Özer, 2010; Eraslan Çapan,
2019: 68).
Yapılan araştırmalara bakıldığında; bakım verenlerin %60.6’sı bakım verme görevlerinden dolayı
kendilerine ayıracak zamanları olmadığını, %78.8’u kendilerini yorgun hissettiklerini, % 84.9’u hasta ile
iletişimde güçlükler yaşadıklarını, %56.9’u ise ekonomik güçlükler yaşadıklarını ifade etmişlerdir (Atagün
vd., 2011: 517-518).
Konuyla ilgili olarak Bilir (2004) de yapmış olduğu çalışmada; yaşlı bireylere bakım verenlerin
%63.3’ünün, yaşlı bireyin ruhsal durumundaki değişiklikler nedeniyle yaşlı birey ile birlikte yaşamaya
ilişkin olumsuz düşünceleri olduğunu, %51.6’sının yaşlı bireyin bakımını üstlendiklerinden beri
yaşantılarının çok kısıtlandığını ve kendilerine zaman ayıramadıklarını, %31.6’sının yaşlıların söylenmek,
beddua etmek ve ailedeki diğer bireylerin özel yaşamlarına müdahale etme gibi davranışları nedeniyle yaşlı
ile ilişkilerini kötü olarak değerlendirdiğini, %28.3’ünün ruhsal sağlıklarının çok etkilendiğini ortaya
koymuştur (Akt.: Özabacı, 2019: 14).
Özellikle ağır sağlık sorunları olan ve bakıma ihtiyaç duyan yaşlılara, bakım hizmeti sunan
bireylerde ortaya çıkan anksiyete, depresyon, uykusuzluk, aile içi çatışmalar, boşanmalar, iş verimliliğinin
azalması, işe gidememek, gelir düzeyinde azalmalar hatta iş kayıpları vb. sorunlar, onları ihmal ve istismar
davranışlarına yöneltebilmektedir.
Daha önce belirtildiği üzere (yaşlı bireye yönelik ihmal ve istismarda risk faktörleri); yaşlı bireyin
sağlığının kötü, yaşının çok ileri olması, iletişim sorunu yaşaması, fiziksel, ekonomik vb. yönlerden bakım
verene bağımlı olması, bakım verenin ise üstlendiği bakım rolünü benimsememesi/zorla yapması, kişilik
problemleri gibi faktörler, bakım yükünü artırmakta bu da yaşlı bireye yönelik ihmal ve istismarı
tetiklemektedir.
Sözün kısası O’Brien (2016: 19)’ın da belirttiği gibi bakım verenin, bakım verilen yaşlı bireyle
yaşaması, psikolojik ve bilişsel sorunlarının olması, bakım yükünün, tükenmişlik ve duyarsızlaşma
düzeyinin yüksek olması, yaşlı birey bakımına yönelik eğitiminin ve bilgi eksikliğinin olması ve yaşlının
demans gibi bakım yükü gerektiren hastalığının olması gibi etkenler, şiddet davranışlarının artmasına neden
olabilmektedir (Akt.:Tuna Uysal ve Altunay, 2020: 728).
Ancak diğer yandan yaşlı bireylerin istismara maruz kaldığı durumların tespit edilmesi oldukça
güçtür. Yaşlı bireyin, istismarı bildirmesi durumunda çeşitli şekillerde yeniden istismar edileceği, evden
ayrılıp, kuruma gönderileceği korkusu (Artan, 2016: 55; Lotfi, 2020: 1411; Uysal, 2002: 50), toplumda
ailenin kutsal, dokunulmaz olduğu algısı (Akdemir vd., 2008: 72-73; Arpacı ve Bakır, 2017: 697; Yeşil vd.,
2016: 130), yaşlı bireyin bakımını sağlayan sağlık personelinin, problemi bildirme ve kaydetmedeki
yetersizlikleri (Akdemir vd., 2008: 72-73; Arpacı ve Bakır, 2017: 697) ayrıca yaşlı bireyin bu ihmal ve
istismar durumunda hangi kurum ve kuruluştan yardım alacağı konusunda bilgi sahibi olmaması (Yeşil vd.,
2016: 130) gibi nedenler, yaşlı bireyin bu istismarı ortaya çıkarmasında büyük engeldir.
Sonuç Yerine:
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Yaşlıya yönelik ihmal ve istismar, yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini etkileyen, onların psikososyal, ekonomik pek çok sorun yaşamasına neden olan, önlenebilir bir toplum sağlığı sorundur.
Yaşlı ihmal ve istismarın önlenmesine ilk olarak toplumlarda var olan yaşlı bireylere yönelik
olumsuz tutum ve davranışların değişmesi, bu düşüncelerin yerini olumlu tutum ve davranışların alması
gerekmektedir. Bunun için yaşlılığa/yaşlılara dair bireylere (özellikle de çocukluk çağından başlayarak)
sevgi ve saygı bilincinin kazandırılması gerekmekte, bu konuda en büyük sorumluluk ailelere ve eğitim
kurumlarına düşmektedir. Bu çerçevede yaşlılıkla ilgili konular, ilköğretimden başlayarak eğitimin tüm
kademelerinde müfredatta yer almalı, konuyla ilgili farkındalığı artırıcı faaliyetler planlanmalıdır.
Yaşlı ihmal ve istismarının önlenmesinde diğer önemli bir nokta da özellikle yaşlı bireylere bakım
veren aile üyelerinin ya da profesyonellerin (sağlık personeli, yaşlı bakım çalışanı vb. gibi), yaşlılık ve
sorunları (özellikle de yaşlı ihmal ve istismarı konusunda) hakkında bilgilendirilmesi, farkındalık
oluşturulması gerekmektedir. Bunun için alanda çalışan profesyonellerden, kurumlardan ve elbette ki
medyadan destek alınması oldukça önemlidir. Yaşlı istismarı ve ihmalini önlemede, ihmal ve istismarın
belirtilerinin bilinmesi/farkında olunması, yaşlı bireye yardım etmede son derecede önemlidir.
Sadece yaşlı bireylerin bakımından sorumlu olan profesyonellerin, aile üyelerinin ya da ücret
karşılığı bakım verenlerin yaşlı ihmal ve istismarı konusunda bilgilendirilmesi değil aynı zaman da yaşlı
bireylerin de ihmal ve istismar konusunda bilgilendirilmesi, farkındalık oluşturulması, nerelerden yardım
ve hizmet alacakları hakkında aydınlatılmaları gerekmektedir.
Yaşlı bireylerin (özellikle de ağır rahatsızlıkları olan yaşlı bireyler) bakım yükü, her iki tarafın da
yaşam kalitesini, sağlığını etkilediğinden, iki tarafında desteklenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Şöyle
ki, bakım yükünün, bakım verende ortaya çıkarmış olduğu sorun ve sıkıntılar, yaşlı bireyin ihmal ve
istismar riskini artırdığından hem yaşlı bireylerin hem de onların evde bakımını yapan/üstlenen kişilerin
sosyal, psikolojik, ekonomik vb. açıdan desteklenmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak toplumda şiddete, ihmal ve istismara sıfır tolerans ilkesi benimsenmeli, bunların
önlenmesi için toplumdaki tüm kurum ve kuruluşların (aile, eğitim, hukuk, sağlık, ekonomi, güvenlik vb.)
işbirliği içinde olmaları ve koordineli/uyumlu bir şekilde hareket etmeleri sağlanmalıdır. Diğer yandan
ülkelerin kalkınmasında, toplumlardaki huzur ve barışın sağlanmasında önemli yeri olan sosyal ve
ekonomik politikaların, yaşlı bireyler için çağın gerek ve koşullarına uygun olarak oluşturulması ya da var
olanların güncelleştirilerek ortaya konması, yaşama geçirilmesi gerekmektedir.
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NAHÇİVAN KIZ KALELERİ TARİHİ VE ZAMAN FAKTÖRÜ
THE HISTORY OF NAKHCHIVAN MAIDEN TOWERS AND TIME FACTOR
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Azerbaijan State Pedagogical University, History – Geography Department,
Baku, Azerbaijan
ORCİD: ID/0000-0001-7819-3103
Özet
Azerbaycan topraklarında tarihi yapıların öğrenilmesi ve değerlerinin yeni kuşağa aktarılması büyük önem
arz etmektedir. Azerbaycan`ın eski ve ortaçağ anıtları içerisinde özgün yere sahib olan Kız kaleleri tarihinin
araştırılması, onlara modern çağın gereksinimleri açısından yaklaşım, onların inşa dönemi fikirleri halkın
manevi dünyasını değerlendirmek için ortam sağlıyor. Saysız tarihi anıtları ile ün kazanmış Azerbaycan`ın
bir hissesi olan Nahçivan topraklarında bulunan Kız kaleleri tarihinin araştırılması bu açıdan önemlidir. Kız
kaleleri Şerur, Babek, Culfa vb. bölgelerde yerleşmiş ve yapım tarihi ile ayırt edilmiştir. Aşağı Yaycı köyü
(Şerur) yakınında inşa edilmiş Kız kalesi Tunç döneminin sonu – İlk Demir dönemine (m.ö.II-I binyıllar)
aittir. Rastlanan inşaat kalıntıları burada taştan yapılmış binanın olduğunu teyit ediyor. Burada geniş
kapsamlı araştırma çalışmaları yapılmamış, yüzey aramalara öncellik verilmiştir. Gümüşlü köyü (Şerur)
kendine özgü bir yere sahiptir. Gümüşlü köyünden güneybatıda Arpaçay`ın sağ kıyısında Kız kalesi dağ
üzerinde bulunmaktadır. Kale kuzey taraftan sarp kaya ile çevrelenmiştir. Belli bölümleri yontulmuş
taşlardan inşa edilen duvarların genişliği 1,8 – 2 m arasındadır. Kız kalesinin merkezinde tespit edilen bina
idari merkez hesap edildiği düşünülmektedir. Arkeolojik malzemeler esasında kale m.ö.IV – m.III
yüzyıllarına ait edilmiştir. Ortaçağ dönemine ait edilen ve Havuş köyünün doğu tarafında bulunan Kız
kalesi sarp kaya üzerinde bulunmaktadır ve kayanın içerisinde oymalı kemerle tamamlanır. Payız köyünden
(Babek) kuzeyde bulunan m.ö.II binyıla ait Kız kalesinin bekçi nöktası olarak kullanıltığı farz ediliyor.
Cehri – Buzgov kara yolunun (Babek) sağ tarafındakı Kız kalesinin bulunduğu kaya savunma açıdan
özelliklere sahiptir. Kalenin bulunduğu bölgede kültürel tabakanın kalınlığı yaklaşık 1 metredir. Arazide
tespit edilen arkeolojik malzemeler Son antik – Erken Ortaçağ dönemine aittir. Kalenin Asur dağ kaleleri
ile benzer olması varsayılır. “Nahçivan sancağının ayrıntılı defteri”nde Gal köyündeki (Culfa) Kız kalesinin
kuzeydoğusunda Ortaçağ yerleşimi hakkında melumat anılmaktadır. Kız kalesi isminin oluşmasında eski
dini inançlar, mitolojik ve etik – ahlaki görüşler, tarihi olaylar önemli rol oynamıştır. Yalnız Nahçivan
deyil, Kuzey (Şamahı, Gence, Kelbecer, Zengilan vb.) ve Güney (Tebriz, Miyane, Hemedan, Marağa vb.)
Azerbaycan topraklarında modern döneme kadar çok sayıda dağ kaleleri tipli Kız kalelerine rastlanılır.
Onların inşası sadece askeri ihtiyaçlardan doğmamış, yerel halkın eski dini inançları kimi temel olgulardan
birine aittir. Eski Azerbaycanlılar dağı soyun başlanğıcı gibi düşünürdüler. İşte böyle karakteristik
özellikler üzerine oluşan Kız kaleleri tarihinin öğrenilmesi büyük ilgi uyandırır.
Anahtar kelimeler: Kız kalesi, Azerbaycan, Nahçivan, tarih, Ortaçağ, zaman, tarihi yapılar
Abstract
The investigation of historical monuments on the territory of Azerbaijan and delivery of their value to new
generation are very important. The research of the history of Maiden Towers took an important place among
the monuments of Azerbaijan of the ancient period and the Middle Ages, their investigation from the point
of view of requirements of modern period, information of the time of their construction have the great
important for to appreciate the moral world of the people. The research of the history of Maiden Towers
constructed on the territory of Nakhchivan which is the part of Azerbaijan well-known with its different
historical monuments is too important from this point of view. The Maiden Towers were situated on the
territory of Sherur, Babek, Julfa and other regions, also differed with their time of construction. The Maiden
Tower constructed near the village of Ashagi Yayji (Sherur) belongs to the end of period of Bronze – early
period of Iron (A.C. II – I millennium). The construction elements found here confirm the existing of
building constructed with stone. The different researches have not been realized here, superficial investigat58
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ion has been preferred. The village of Gumushlu (Sherur) takes an important and characteristic part. On the
south – western side of the village of Gumushlu and right hand of Arpachay the Maiden Tower was situated
on the mountain. The Tower was surrounded in the north with an impassable rock. The width of some parts
of walls constructed with squared stones is between 1,8 – 2 metres. The building constructed in the center
of Maiden Tower has been evaluated as the ruling point. On the base of archeological materials the tower
has been belonged to IV century A.C. – III century A.D. The Maiden Tower found on the eastern side of
the village of Havush and belonged to the Middle Ages was situated on the impassable rock and surrounded
with adorned girdle inside of it. The Maiden Tower belonged to II millennium A.C. and constructed on the
north side of the village of Payiz (Babek) has been considered as the watching point. The rock where the
Maiden Tower was situated on the right side on Jehri – Buzgov way (Babek) has the characteristic features
of fortification, the width of cultural slide in the region where the tower has been found is for about 1 metre.
The archeological materials found in this territory belong to the period of Last antique – Early Middle Ages.
The tower has been evaluated as the same one with Asur mountainous towers. The information of
construction of the Middle Ages situated on the north – eastern side of Maiden Tower in the village of Gall
(Julfa) has been given in “Complete copy-book of Nakhchivan sanjag”. During formation of the name of
Maiden Tower the ancient religious beliefs, mythical and ethical – moral views, historical events took an
important part. Not only in Nakhchivan, also in Northern (Shamakhi, Ganja, Kelbejer, Zengilan and etc.)
and Southern (Tebriz, Miyane, Hemedan, Maraga and etc.) Azerbaijanian territories it is possible to see the
different mountainous Maiden Towers up today. Their construction is connected with not only military
requirements also with the ancient religious beliefs of local people. The ancient Azerbaijan people consider
the mountain as the beginnig of the origin. That`s why the investigation of the history of Maiden Towers
based on these characteristic features is very important.
Keywords: Maiden Tower, Azerbaijan, Nakhchivan, history, Middle Ages, time, historical monuments
GİRİŞ
Nahçivan sayısız anıtları ile ün kazanmıştır. Bu anıtlar arasında Kız kaleleri Nahçivan 'ın Azerbaycan
kültürünün bir parçası olmasını gösteriyor. Kız kaleleri gibi anlamı sona kadar çözülemeğen bu kültür
abidesi bölgede yaygındır. Bunlar ayrıca Türk kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır.
Nahçivan Kız kaleleri Azerbaycan Kız kaleleri arasında özel bir yere sahiptir ve diğer Kız kalelerini
tekrarlamaz. Bu Nahçivan`ın doğal-coğrafi konumu ve onun stratejik önemi ile ilgilidir. Öyle ki, kuzey ve
güneyden gelen ticaret yollarının Nahçivan`dan geçmesi burada yerel kültürel başarıların yanısıra, komşu,
özellikle Türk bölgeleri ile ilişkilere ortam yaratmış, kültürel gelişim alanında önemli mubadelelere yol
açmıştır. Bu nedenle de Azerbaycan'da eski şehir kültürünün merkezlerinden biri olarak değerlendirilen
Nahçivan 'da geneltürk kültürünün önemli anıtlarından biri - Kız kalelerinin varlığı rastgele özelliğe sahip
değildir. Bu bakımdan halkın kültürel mirasının araştırılması ve kültür anıtları tarihinin incelenmesi hep
öncül odaklı sorunlardandır.
Nahçivan nehrinin kolu Cehriçay`ın sol kıyısında bulunan Kız kalesinin inşai-mimari özelliklerinin m.ö.
III-II binyılın başlarına ait olması, Arpaçay`ın sağ kıyısında Oğlankale hemen yanında bulunan Kız
kalesinin büyük hacimli taşların yerleştiği dağın engebelerine uygun planda inşa edilmesi, Gümüşlü
köyünün güneybatısında yüksek bir dağın üzerinde Kız kalesinin inşa edilmesi, Havuş köyünün doğusunda
bulunan, "Kız evi" olarak tanınan Kız kalesinin Ortaçağ kültürünün temel özelliklerini kendisinde
barındırması vb. Nahçivan'da Kız kaleleri tarihinin araştırılmasına ilgiyi artırır ve onların incelenmesi için
zemin hazırlar.
1. Şerur Kız kaleleri
1.1. Aşağı Yaycı Kız kalesi
Nahçivan topraklarında rastlanan birçok anıtlar içerisinde diğer anıtlardan kendine özgü özellikleri ile
farklılık arz eden Kız kalelerini özel olarak belirtmek gerekir. Bu anıtlar Şerur, Babek vb. bölgelerde
yerleşmiştir.
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Şekil 1. Nahçivan. Şerur bölgesi
Şerur bölgesinin (Şekil 1) Aşağı Yaycı köyünün güneybatısında inşa edilmiş Kız Kalesi Tunç döneminin
sonu - İlk Demir dönemine (m.ö.II-I binyıllar) ait bir anıttır. Uzungaya sırasının Arpaçay`a indiği yerde
bulunan bu anıt doğuda Arpaçay deresi ve su deposu, güneyde düzlük alan, kuzey ve batı taraftan ise
dağlarla çevrelenmiştir (Şekil 2).

Şekil 2. Aşağı Yaycı köyü Kız kalesi (Şerur bölgesi)
İnşaat kalıntıları oldukça az saklanmıştır. Yerleşim yerinde rastlanan inşaat kalıntıları burada bir zamanlar
taştan yapılmış binaların olduğunu teyit ediyor. Yapı tekniğine göre onlar Oğlankale yapılarını andırır. Kız
kalesinin güneybatısında örgü tekniğine göre Oğlankale anıtını andıran duvar kalıntıları günümüze kadar
muhafaza edilmiştir (Baxşəliyev, 2008; 49).
Burada geniş kapsamlı araştırma çalışmaları yapılmamış, daha çok yüzey aramalara öncelik verilmiştir.
Aramalar sonucunda pembe ve gri renkli kase, küpe tipi pişmiş kil kaplar ve çeşitli bölümleri, iş aletleri vb.
maddi kültür örnekleri tespit edilmiştir (Naxçıvan abidələri ensiklopediyası, 2008; 50). İnce kum karışımı
olan kilden hazırlanan ve iyi pişirilen pembe tipi kil ürünlü ve kase tipi kapların dış yüzeyi kırmızı boya ile
iyi kaplanmıştır. Kase ve badya tipi kapların bazılarının üzeri kırmızı renk üzerinden siyah renkle çizilmiş
çizgilerle süslenmiştir. İkinci grup boyalı kapların merkez bölümü sarı angobla kaplı, kırmızı ve siyah
renkle süslenmiştir.Yerüstü materyallerin çalışılması sırasında bu anıt m.ö.II-I binyıllara ait edilse de, kale
Ortaçağ'da restore edilerek kullanılmıştır (Baxşəliyev, 2008; 49). Aynı zamanda Aşağı Yaycı köyünün
topraklarındaki eski kale yıkıntılarının mevcut olduğu sarp bir kaya zirvesi Kız kalesi kayası olarak
adlanmaktadır (Məmmədov, 1993; 120).
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1.2. Gümüşlü Kız kalesi
Şerur bölgesine ait köyler içerisinde Gümüşlü köyü kendine özgü bir yere sahip olsa da, kaynaklarda, aynı
zamanda XIX yüzyılın 30-40`lı yıllarına kadarki arşiv malzemeleri ve çeşitli edebiyatlarda aynı toponimiye
rastlanmıyor. Ancak V.V.Grigoryev (Şekil 3) bu adı Gümüşhana şeklinde sunmaktadır (
, 1833;
172). Köyün arazisi gümüş ve diğer yararlı kazı yatakları ile zengin olduğuna göre, köy adını buradan
almıştır (Bağırov, 2008; 141).

Şekil 3. V.V.Grigoryev (1816 – 1881)
Gümüşlü köyünden güneybatıda, Aşağı Yaycı köyünden batıda diğer bir Kız Kalesi Arpaçay`ın sağ
kıyısında yüksek dağ üzerinde bulunmaktadır (Şekil 4). Kız Kalesi kuzey taraftan sarp kaya ile
çevrelenmiştir. Onun güney ve güneybatı tarafına iri kaya parçalarından örülmüş duvar çekilmiştir.
Genellikle belli bölümleri yontulmuş taşlardan inşa edilen duvarların genişliği 1,8-2 m arasındadır. Bazı
yerlerde duvarlar 2,1 m yükseklikte yıkılmamıştır.

Şekil 4. Gümüşlü köyü ve Kız kalesi (Şerur bölgesi)
Kız kalesine giriş güney taraftan olup, giriş kapısının genişliği 3 metredir. Kalenin duvarları boyunca
dikdörtgen biçimli binalar yerleştirilmiştir. Kız kalesinin merkezinde alanı 72 metrekare olan bina tespit
edilmiştir. Bu binanın kalıntıları üzerine onun da büyük taşlardan inşa edildiği tespit edilmiştir. Bu binanın
kalenin idari merkezi hesap edildiği düşünülmektedir.
Gümüşlü arazisindeki Kız kalesinin öğrenilmesi ve araştırılması sırasında oldukça az sayıda seramik
malzemesi bulunmuştur. Bulunan arkeolojik malzemeler esasında Kız kalesi milattan önce IV - milatın III
yüzyıllarına ait edilmiştir (Naxçıvan abidələri ensiklopediyası, 2008; 278).
Şerur bölgesi Havuş köyünün doğu tarafında bulunan Kız kalesi ortaçağa ait edilir. Anıt halk arasında "Kız
evi" veya "Kız kayası" olarak da bilinmektedir. Bu Kız kalesi Havuş köyünün doğusundaki yüksek, sarp
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kayanın üzerinde bulunmaktadır ve kayanın içerisinde oymalı kemerle tamamlanır. Kayanın içerisinde
oymalı kemer biçimli sonluk bu anıtın Ortaçağa ait olması görüşünün ileri sürülmesini şart kılmıştır
(Baxşəliyev, 2008; 29).
1.3. Culfa ve Dereleyez Kız kaleleri
Culfa bölgesinin Gal köyünde (Şekil 5) Kız Kalesi adlı yer vardır (İsmayıl, 2008; 18). Köyün kuzeydoğusunda Ortaçağa ait İlandağ yerleşim yeri kaydedilmiştir. "Nahçivan sancağının ayrıntılı defteri"nde
bu köyün adı anılmaktadır ve köyün gelirinin 6.228 ağça olduğu belirtiliyordu. Gal köyü Elince bölgesine
tabi olan bir köy olmuştur (Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri, 2001; 46).

Şekil 5. Gal köyü (Culfa bölgesi)
Kız kalesi ile ilgili daha bir isim XVIII yüzyılda Nahçivan sancağına tabi olan Dereleyez bölgesinde
rastlanır. Nahçivan sancağına dahil olan diğer bölgelerden farklı olarak, burada Kız kalesi anıt gibi
tanınmaz ve Kız kalesi olarak bilinen köyde kimsenin mukim olmadığı belirtiliyordu (Naxçıvan sancağının
müfəssəl dəftəri, 2001; 21, 181). "Nahçivan sancağının ayrıntılı defteri"nde Dereleyez bölgesine tabi olan
Sederek Kız kalesi mezresi hakkında bilgi verilmektedir.
Osmanlı ve Safevi devletlerinin sınırlarında bulunan Nahçivan sancağı bu devletler arasında yaşanan
savaşlarda ilk ve ağır darbeyi üstlenen Azerbaycan bölgelerinden biri idi. Nahçivan bölgesinin tutulması
taraflar için hem stratejik avantaj elde etmek, hem de az kayıpla kritik zafer kazanmak anlamına
gelmekteydi. Bu ise bölgede bir çok ağır sorunlara yol açıyordu. XVI yüzyıl ve sonraki dönem boyunca
devam etmiş bu savaşlar Nahçivan bölgesinin demografik durumunu olumsuz yönde etkilemiştir.
"Yakılmış toprak" taktiğinin uygulanması, kral fermanları ile "Araz'ın sol kıyısının yıkılması ve nüfusun
çıkarılması" tüm Ön Kafkasya'da mukim nüfusun zor gücüne diğer bölgelere aktarılması büyük kapsam
almıştı. Şiddet ve acımasızca yürütülen bu politika sonucunda Güney Kafkasya halklarının sosyo-ekonomik
açıdan gelişme süreci yeteri kadar geciktirilmiştir (Azərbaycan tarixi, 1999; 256). Bu politikanın
sonuçlarını kendi üzerinde "yaşayan"lardan biri de Sederek Kız kalesinin nüfusu olmuştur. Öyle ki,
"Nahçivan sancağı ayrıntılı defteri"nde Dereleyez bölgesine tabi olan Sederek Kız kalesi hakkında bilgi
verilirken bu mezreenin önce köy olduğu belirtiliyordu. Köyün nüfusu tarımla uğraşmış olup, iyi geçim
sağlamış, ama kargaşa zamanı kaçıp gittikleri için köyde kimse kalmamış ve ona göre de Дdefterde] mezree
olarak kaydedilmiştir. Aynı zamanda buradan tahıllar ve vergilerden elde edilen resimlerin 4.550 ağça
olduğu belirtiliyordu (Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri, 2001; 182).
1.4. Babek Kız kalesi
Nahçivan`ın Babek bölgesi de zengin tarihi anıtlarla karakterize edilmektedir. Bu anıtlar dönemi, inşaat
tekniği ve anıtların kendilerine özgü özelliklerine göre değişim göstermektedir.
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Şekil 6. Payız köyü ve Kız kalesi (Babek bölgesi)
Babek bölgesinin Payız köyünden kuzeyde Çalhankale ile karşı karşıya olan m.ö.II binyıla ait Kızkala
yerleşim yeri olmuştur (Şekil 6). Onun kalıntıları doğal kayanın üzerini kemer gibi çevreleyen dar şeritte
kalmıştır. Anıtın kendisinden toplanan seramik mamulü Orta, Son Tunç - Erken Demir dönemine aittir.
Kalenin üzerinde yerleşim alanı az olduğundan onun bekçi noktası olarak kullanılma olasılığı mevcuttur
(Naxçıvan Ensiklopedisi, 2002; 274).
Babek bölgesinde dikkat çeken konulardan biri de Cehri-Buzgov yolu üzerindeki eski yerleşim yerleri ve
anıtlardır. Henüz "Nahçivan sancağının ayrıntılı defteri"nde Cehri, Buzgov ve Lizberd (Lizbirt) köylerinin
Mülki-Arslan bölgesinde yerleştiği ve Nahçivan sancağına tabi olduğu gösteriliyordu (Naxçıvan
sancağının müfəssəl dəftəri, 2001; 17). Cehri-Buzgov yolunun sol tarafında Lizbirt`de Ortaçağa ait yerleşim
yeri mevcuttur. Burada sırlı ve sırsız pembe renkli kaplar, dağın altında ise dikdörtgen, üst tarafı taç biçimli
mağaralar vardır. Cehri-Buzgov kara yolunun sağ tarafında stratejik açıdan oldukça verimli konumda
yerleşik nüfusun yarattığı Kız kalesi bulunmaktadır. Kalenin bulunduğu kaya savunma açıdan güçlü doğal
özelliklere sahiptir. Öyle ki, alanı çok da büyük olmayan bu Kız kalesine sadece dar, zor geçilen cığırla
kalkmak mümkündür. Kalenin orta kesiminde 3 x 2,5 m boyutta dikdörtgen şekle sahip inşaat bulunmuştur.
Fakat inşaat tam olarak değil, yıkılmış durumdadır. Yapı çatısı yıkılarak onun içine dökülmüştür. İşte bu
kalıntılar gereğince onun üzerinin kemerle kaplı olması düşünülmektedir. Kız kalesinin bulunduğu bölgede
kültürel tabakanın kalınlığı 0,5 metredir. Bu arazinin çalışma sırasında yapılan incelemeler zamanı tespit
edilen seramik parçaları Son antik - Erken Ortaçağ dönemine aittir. Bu Kız kalesini milatın I-XIV yüzyıllarına ait ediyorlar. Kız kalesinin karşısında Çalhankale (Oğlankale) bulunmaktadır (Naxçıvan abidələri
ensiklopediyası, 2008; 291-292, 279). Kalenin Asur dağ kaleleri ile benzer olması görüşü mevcuttur
(Əliyev, 1977; 32). Nahçivan nehri ve Cehri nehri vadilerinden geçen eski kervan yolları üzerinde bulunan
mühim stratejik önem arz eden sarp yamaçlı dağ teraslarında Çalhankale, Oğlankale, Govurkale ile birlikte
Kız kalesinin önemli rolü olmuştur (Əliyev, 2002; 16).
M.ö.VIII yüzyılın başlarında Ararat ve Horom ovasında çok sayıda Urartu kaleleri inşa edilse de, elde
edilen materyaller Oğlankale`nin Urartu şehri olmadığı, Şerur ovasını kapsayan küçük yerel krallığın
merkezi olduğunu gösteriyor. Burada Urartu kalelerinin inşası hakkında hiçbir epigrafik ve arkeolojik kanıt
bulunmamaktadır. Yerel devletin merkezi, sonra ise Ehemeni İmparatorluğu'nun kuzey topraklarının
bünyesinde birleşen Oğlankale Son Tunç - Erken Demir döneminden başlayarak Orta yüzyıllara kadar
yoğun şekilde yerleşmiştir. Buradaki eski saray yapısının kolonlu salonu Ehemeniler dönemine aittir. Fakat
büyük çömlek parçası üzerinde tutulan, yerleşim yerinin Demir döneminin II aşamasına ait olan çivi yazılar
İran Azerbaycanı`nda Bastam, Türkiye'nin doğusundaki Ayanis kalesinden bulunan yazılarla aynıdır
(Baxşəliyev, 2010; 31-32, 75).
2. Kız kaleleri ve dağ kalelerinin tarihsel kökleri
2.1. Eski inançlar və Kız kaleleri
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Tarihin çeşitli dönemlerinde, özellikle de ortaçağda yabancı seferleri sırasında nüfus genellikle dağlara
çıktığına göre, savunma yapılarının çoğunluğu dağlarda inşa edilmiştir. Savunma yapısı gibi dağ kaleleri
pasif savunma sisteminin önemli unsuru olmakla birlikte, askeri operasyonlar sırasında çok zaman aktif
askeri üsse dönüşmekteydi.
Gerçekleştirdiği somut görevi, doğal-coğrafi konumundan, inşasını gerçekleştiren kimliyinden, halk
mitolojisinden tarihi olaylara katılımına bağlı olarak, Azerbaycan'ın dağ kaleleri çeşitli isimlere sahip
olsalar da, onların içerisinde üç lokal grup daha net seçilmektedir: Köroğlu kaleleri, Gavur kaleleri ve Kız
kaleleri. Kendi gelişimi sürecinde gerçek olay ve görüşlerle yenilenen Köroğlu karakteri halkın ideal
kahraman, haksızlığa karşı duran er-yiğit kavramından oluşmuştur. Köroğlu kalesi adlı savunma yapılarına
Azerbaycan'ın bütün bölgelerinde rastlanır. "Gavur" deyiminin "kafir" kelimesinin el dilinde şirin biçime
dönüşümünden oluşması görüşü araştırmalar arasında daha yaygındır. Bu tip yapıların hit tahkimat sistemi
ile bağlantılı olması görüşü mevcuttur.
"Kız Kalesi" isminin oluşmasında eski dini inançlar, mitolojik ve etik - ahlaki görüşler, bazı tarihi olaylar
önemli rol oynamıştır. Modern döneme kadar dağ kaleleri tipi Kız kalelerine Kuzey (Şamahı, Şeki,
İsmayıllı, Zengilan, Kelbecer, Gedebey vb.) ve Güney (Tebriz, Miyane, Hemedan, Marağa, Serap, Zencan
ve s.) Azerbaycan'da rastlanır (Mamedov, 1994; 260). Bu anıtlar içerisinde Nahçivan Kız kaleleri farklılık
arz ediyordu.
Kız kalelerinin dağlarda inşa edilmesini sadece askeri ihtiyaclardan doğmuş bir olay olarak algılamak, yerel
halkın eski dini inançları gibi temel olgulardan birinin mevcutluğunu fark etmemek doğru değildir.
Eski Azerbaycanlılar dağı soyun başlangıcı gibi düşünürdüler. Halk arasında yaşayan efsanelerde bu inanç
şimdi de kendini göstermektedir. İşte bu nedenle Azerbaycanlılar Büyük Kafkasya dağlarından birine
"Babadağ" (Guba civarında) adını vermişlerdi. Bu ise halkın dağa taptığını gösterir. Dağa tapınmanın
nedenlerini araştıran ünlü bilim adamı L.Y.Şternberg bunu eski Türk halklarının tarımla uğraşması, bu
süreçte dağın yağmur, su, başka bir deyimle, yaşam kaynağı olması görüşünü ortaya koyuyor. Bu görüşü
geliştiren araştırmacı M.M.Seyidov suyun, yağmurun dağla bağlı olmasını onaylıyor ve Türk halklarının
inançlarında, mitlerinde yağmur-suyun dağla birlikte düşünüldüğünü gösteriyordu. Onun görüşünce, Türk
halkları ovaları, verimli vadileri suvaran dağları su - yaşam kaynağı olarak görmüş ve buna göre onlara
tapınmışdı. Böyle bir inancın sonucudur ki, bir takım Türk halkları su ile dağ ruhuna ortak tören düzenliyor
ve bu töreni akçaağaçın altında gerçekleştiriyorlardı. Bu uluslar genellikle dağlar ülkesinde, dağların
arasında yaşamış, buna göre de dağı efsaneleştirmiş, dağ ruhu, dağ kültü, dağ tanrısı oluşturmuşlardı
(Seyidov, 1989; 253). Türk halklarının dağları Öç (Ok) adlandırması ve bu kelimenin modern Türk
dillerinde temel anlamını taşıdığını esas alırsak (
, 1969; 378), dağların ana kültü
ile bağlılığı sorununa da rastlamak mümkündür. Altay inançlarını, animist görüşlerini yansıtan "Maaday
Kara" destanından şözle gözüküyor ki, Türk halkları gibi Altaylılar da dağı kendi ailelerinin, soylarının
başlangıcı olarak ele almış, bazı durumlarda hatta dağın ana olmasını da vurgulamışlardı (Seyidov, 1989;
253;
a -К ,1983; 76). Dağ aru-tos-kutsal başlangıç sayılmış, kahramanlar işte dağ ruhundan
varolmuştur. Aynı zamanda dağın koruyucu olması ile ilgili görüşler de mevcuttur.
2.2. Dağa tapınma
Dağa tapınma Azerbaycan halkının soykökünde dayanan Oğuzlarda daha yaygındı. Öyle ki, " Qara dağım
yüksəyi, oğul" ("Siyah dağım zirvesi, oğul") ifadesi artık dağa güven, dağa güç kaynağı gibi bir yaklaşım,
halkın eski inançları konusunda yeterince bilgi üretir ve dağın kutsallaşmasını kanıtlıyor. Bu ise eski
türklerin, keza azerbaycanlıların dağ tanrısına inandıklarını ve bu inancın izlerinin bu malzemede yer
bulduğunu gösteriyor. Orta Asya halklarının eski tarihi hakkında biriktirdiği malzemeler temelinde yazdığı
kitaplara göre döneminin en nüfuzlu - Demidov ödülünü almaya hak kazanan N.Y.Biçurin (И
я
Ч
, 1966; 150) eski Türk halklarının dağlara, keza Bodın-İnli dağına tapınması, ona "ülkeyi
koruyan ruh" gibi yaklaştıklarını belirtiyordu (
, 1950; 231). Bu inançla bağlı büyük bilim adamı,
sözlük uzmanı Mahmud Kaşğari (XI yüzyıl) ilginç bir efsaneyi hatırlıyor. Öyle ki, iki türk ordusu
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birbirleriyle savaş yaparken sayısı az olan ordu sayıca kendinden artık bir orduyu mağlup ediyor. Yenilgiye
uğrayan ordunun savaşçısından bunun nedenini haber aldıkta o, savaşın başlandığını bildiren davullar
çalarken başlarının üstünde yeşil dağın göründüğünü, bu dağın tüm gökyüzünü tuttuğunu, dünyanın
karardığını, bu zaman dağda kapılar açıldığını, bu kapılardan savaşçıların (mağlup olanların) üzerine
cehennem ateşi yağdırıldığı dolayısıyla savaşın yenilgiyle kurtardığını açıklamıştı (Seyidov, 1989; 263).
Bu bilgi aslında günümüzde bilim ve teknolojinin son başarılarına dayalı askeri teknikleri ile savaşın
yürütülmesini andırsa da, henüz XI yüzyılda mevcut olan efsanede dağın kutsallaştırılması, halkın dağa
inanması, dağın (veya dağı muhafaza eden güçlerin) insanlara yardım etmesi konusunda görüşü oluşturur.
Aynı zamanda dağın yeşil renkte olması bilgisi de büyük ilgi uyandırıyor. Hatta günümüzde bile yeni
silahların açtıkları ateş bütün bir bölgeyi tamamen yeşil renge boyamır. Bu belirtilen dönemde islami
değerlerle ilgili yardımı gösteren kuvvetin yeşil renkte olması görüşünü yaratabilir. Araştırmacı M.Seyidov
ise bunu eski Türklerin dağa olan inançları ile ilişkilendirmiştir. Onun görüşüne göre, yeşil renk tanrıça
Öleng'in rengidir (Seyidov, 1989; 264). Aynı zamanda Türklerin dağlara kale gibi yaklaşımları sıradan bir
olay sayılırdı.
3. Nahçivan 'da Kız kaleleri ile ilgili efsaneler
Azerbaycan efsaneleri genellikle üç yolla günümüze ulaşmıştır: klasik şairlerin kullanımında, masal ve
destanların içerisinde ve sözlü yolla, bağımsız bir eser gibi (Azərbaycan xalq əfsanələri, 1985; s.7).
Azerbaycan, aynı zamanda Nahçivan Kız kaleleri hakkında günümüze ulaşan efsaneler üçünçü türdendir.
Naxçivan`dan biriktirilen materyaller sadece Kız kalesi ile ilgili olmamıştır. Burada Azerbaycan'ın diğer
bölgelerinden farklı olarak, Oğlankale - Kızkale adı ile tanınan çok sayıda tarihi anıtlar ve onlarla ilgili
efsaneler mevcuttur. Şerur bölgesi Oğlankale kendinde Oğlankale, Babek bölgesinde Payız kendinde
Oğlankale - Kızkale, Culfa bölgesi Gal köyünde Kız kalesi adlı yerler mevcuttur ve onlarla ilgili birbirinin
benzeri olan efsaneler söylenebilir (İsmayıl, 2008; 18).
Aynı malzemelerin derinden öğrenilmesi ve Azerbaycan'ın diğer Kız kaleleri ile karşılaştırılması ise
gösteriyor ki, Kız kaleleri sonraki gelişme evrelerinde hangi biçimde bilinmesine bağlı olmaksızın, inşa
edildiği ilk dönemde ateşle ilgili olmuş, hatta kutsal ateşlerin tapınağı olarak hareket etmiştir. "Guz kalesi
eski Türk aşiret ve kabile birliklerinin tapındıkları ışık-ateş tanrısının tapınağı olmuştur" (İbadoğlu, 1978;
28-30). Öyle ki, Evliya Çelebi kendisinin dördüncü seyahati sırasında "Dağıstan, Derbent, Bakü ve Gilan`a
gittiğini beyan eden"de Hazar denizi ile ilgili bilgi vermiştir. O, bu denizin çok sayıda isimlerini sayar ve
bu isimler içerisinde "her bölgenin adı ile adlandırılan bu şorca deniz" in "Kızlar vilayeti Denizi" adına da
rastlanması rastgele özelliğe sahip değildir (Evliya Çələbi, 2012; 240).
Nahçivan topraklarından biriktirilen efsanelerin incelenmesi gösteriyor ki, burada taşa dönüşüm ile ilgili
efsaneler daha çok somut dağlık arazilerle bağlıdır. Eski Türk düşüncesine göre, dağlar yurt yerinin belgesi,
koruyucusudur. Düşmandan korunmak için onları doğal baraj olarak kullanılması, doğanın nimetlerinin
burada toplanmasıyla vb. işte dağların fonksiyonlarına ait ediliyordu. Bu nedenle eski inançlarda dağlar
kutsal sayılır ve burada inanç yerleri tercih oluşturuyordu. Öyle ki, "Kız kayası" efsanesinde katdanın
elinden zorla kurtaran kızın yardım için dağlara kaçmaya öncelik vermesi artık bu görüşü kanıtlıyor.
Nahçivan bölgesinde toplanan efsanelerde rastlanan temel motiflerinden biri de eski mitolojik bakış
açısının bir biçimi olan taşa dönme ile ilgilidir. Bu süreç dualar, Tanrıya müracaat ve niyet biçiminde
gerçekleşir. Azerbaycan efsanelerinde dağlar ve kayalar canlı imgeler ve insanın koruyucusu olarak hareket
etmesine rastlanır. "Kırkkız" efsanesinde takip olunan kızların isteği ile dağ veya kayanın ayrılması
gerçekleşir (İsmayıl, 2008; 56).
"Oğlankale-Kızkale" efsanesinde sözlüsü zorla başkasına verilen oğlan verdiği sözünü tutarak kendini ateşe
atsa da, ateşte yanmıyor ve beyaz bir taşa dönüşüyor. Burada Nahçivan bölgesindeki Kız kalesinin Oğlan
kale ile ilişkilendirilmesi ortaya çıkıyor. Burada bir anıt ile ilgili bilgiye başvurmak doğru olurdu. Öyle ki,
üçüncü ziyareti sırasında Evliya Çelebi Bisütun dağı eteğinde Şah köprüsü'nü geçerek hareket ettiğinde
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Sipid ülkesine gelidiğini ve burada Sorkbid kalesinin mevcutluğu konusunda bilgi vermektedir. Kalenin
halife Harun Reşid'in Altın Oğlan adlı ünlü nediminin adı ile ilgili olduğunu kaydeden yazar aynı zamanda
bu kalenin diğer isimlerini de kaydediyor. Türkman ve avşar kabileleri bu kaleye Altın Oğlan Kalesi
diyorlardı. Acem dilinde ise bu kale Sorhbid Kalesi, yani Altın Söyüdlük gibi sesleniyordu. Nihavend
toprağında bir söyüdlü dağlar ve dereler içre bir iyi görünümlü, ama bir küçük kaledir (Evliya Çələbi, 2012;
212). Azerbaycan topraklarında Söyüdlü toponimi yaygındır. Onlardan biri de Gedebey bölgesindedir ve
burada Azerbaycan'ın en muhteşem Kız kalelerinden biri bulunmaktadır. Gedebey Kız kalesi Söyüdlü
kendinden 7-8 km güneyinde, Şemkir nehri ile Mis nehrinin birleştiği yerde, mühim savunma önemine
sahip, her taraftan yeşilleklerle çevrelenen, yüksekliği 50 m olan kayanın üzerine inşa edilmiştir
(Haqverdiyev, 1998; 51). Burada dikkati çeken önemli konu Söyüdlü toponimi, Oğlan kalesi ve Kız kalesi
ile ilgilidir. Nehavend topraklarında Sipid ülkesinde Altın Söyüdlük veya Oğlan kalesi, Gedebey`de
Söyüdlü köyünde Kız kalesi, Nahçivan 'da Oğlankale-Kızkale anıtının varlığı bu bölgede yaşayan halkın
genel manevi değerlerin taşıyıcısı olması, toponimilerin "göç etmesi", yapıların inşası sırasında belli
ideolojinin temel alınması ile karşılaşıyoruz.
Taşa inamla ilgili motiflere "Kız kayası" ve "Taş kız" efsanelerinde rastlamak mümkündür (Azərbaycan
folkloru, 1994; 74, 85). Bu ise şer kuvvetlere karşı, onları korumak vb. ile bağlı idi. Aynı zamanda
Şahbuzdakı "Kız kayası", "Taş kız", Badamlı`dakı "Kız-gelin yeri" vb. gibi efsaneler zamanın olaylarını
yansıtmakla, insanların eski inançlarını koruması, onların çağdaşı olduğu dönemin olayları ile
ilişkilendirmesi, kendi manevi dünyasını bu efsanelerde aktarması gerçekleşir. Bu görüşlerin önce daha
basit biçimde olup, taşlara ve taş anıtlara konulduğunu düşünelim (Ordubad bölgesi, Oğlan-Kız taşı).
Oğlan-Kız, Daş gelin, Kız-gelin, Gelingaya vb. ile ilgili efsanelerin içerikleri aynı veya benzer olsa da, taş
anıtlar farklıdır. Gelecek Oğlan-Kız yapıların temelini teşkil edecek Oğlan-Kız efsanelerinin üç tipi
saptanmıştır: hükümdar ailesi ile ilgili olanlar (hükümdar ordularının takibinden kurtulmak için taşa
dönmeyin çıkış yolu olarak kabulü), dış görkemleri ile insan figürlerini andıran taşların açıklanması
sırasında ileri sürülen görüşler (Baş Dize ile Gilançay köyü arasında Oğlan-Kız denilen tepe ile ilgili efsane)
ve kendi eski inançlarından vazgeçmemek ve bu güveni korumak için tapınılan nesneye dönüştürülmesi ile
ilgili efsaneler (Yaycı vadisinden görünen çift taş hakkında efsane) (Azərbaycan folkloru, 2012; 42-43).
Aynı zamanda oğlanların tapınılan nesne - taşa çevrılmeleri konusunda da efsaneler mevcuttur (Azərbaycan
folkloru, 2012; 59).
SONUÇ
Nahçivan anıtları arasında kendinin özgü yeri olan Kız kaleleri ve onlarla ilgili materyaller incelendiğinde,
bu yapıların eski tarihi köke sahip olması ile karşılaşıyoruz. Nahçivan kale inşası alanında büyük tecrübeye
sahiptir. Nahçivan anıtlarının incelenmesi burada m.ö. III binyıl - VI yüzyıla ait Mesopotamya (Ur, Hafeci
vb.), m.ö.III-II binyıllara ait Egey (Troya vb.), m.ö.II-I binyıllara ait Hit (Hattuşa vb.) v.b.-nin kültürel
etkisinin olmasını gösterdi. İşte böyle bir zemin üzerine oluşan Nahçivan anıtları, aynı zamanda Kız
kalelerinin tarihinin öğrenilmesi büyük ilgi uyandırır. Döneminin önemli olaylarının etkisine maruz kalsa
da, Nahçivan hep kendine özge özelliğini koruyup saklamıştır. Bu karakteristik özellik Nahçivan Kız
kalelerine da şamil edilmelidir. Eski dönemde güçlü devletlerin etkisinde kalsa da, kendi bağımsızlığını
koruyan Nahçivan gibi, onun Kız kaleleri Azerbaycan Kız kaleleri sırasına dahil sıra, aynı zamanda
kendine özgü özellikleri ile (taşa tapınma olayının güçlü olması, dağ kültü ile ilgili görüşlerin
yaygınlaşması, Kız - oğlan kalelerinin mevcut olması, eski kervan yollarının kavşağında bulunması, eski
tarihe sahip şehir merkezleri ile ilişkiler, onların etkisinin güçlü olması, farklı kültürel etkiler, siklop anıtlara
ait edilmesi, Nahçivan'ın Kuzey ve Güney Azerbaycan'ın arasında tutumu ile ilgili olarak Azerbaycan'ın
her iki bölümüne ait kültürün bu anıtlara yansıması vb.) ortaya çıkmaktaydı.
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ENERJİ NAKİL HATTI KAMULAŞTIRMALARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ1
PROBLEMS FACED IN ENERGY TRANSMISSION LINE EXPROPRATIONS AND
SUGGESTIONS FOR SOLUTIONS2

Özet

Kubilay TÜRKYILMAZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Samsun, Turkey,
ORCİD: ID/0000-0003-0204-1255

Son yıllarda nüfusun hızlı şekilde artması ve teknolojik gelişmelerin yaşanması (bilgisayar, elektrikli
araçların artışı, tıp ve otomasyon sektöründe meydana gelen gelişmeler vs.) üretilen ve tüketilen enerji
ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Dünyada elektrik tüketimi 2.Dünya Savaşı itibariyle her yıl
düzenli bir şekilde artmaktadır. Artan enerji nakil hattı talebinin karşılanması için yeni iletim
hatlarının kurulması ve enerji nakil hatlarının artırılması gerekmektedir. Enerjinin kamuya ait
olması nedeniyle enerji nakil hatlarının tesisi ve işletme sırasında öncelikle kamulaştırma yolu
ile mülkiyet edinimini yapılması gerekmektedir. Yukarıda da bahsedildiği gibi öncelikle zeminin
temin edilip sonrasında tesisleşmenin yapılması sağlanmalıdır. Kamulaştırma işlemi gerek özel
kişiler gerek kurumlar tarafından yapılmaktadır. Bu kurumlar, 6446 sayılı elektrik piyasası
kanunu ve ana statüsünde yer alan kurumların yapmakla yükümlü olduğu enerji iletim tesislerinin
kurulacağı güzergâh ve sahaların nasıl ve hangi yöntemle kamulaştırılacağı ve ilgili diğer mevzuatlar
kapsamında mülkiyet edinimi hakkında gerekli bilgilendirmeleri içermektedir. Kamulaştırmanın
Türkiye’deki durumu ortaya konulmaya çalışılmış; kurumların kamulaştırma ve hukuk biriminde
çalışanlar ve taşınmaz malikleri nezdinde yapılan alan araştırmalarından elde edilen bulgular ile 4650
Sayılı Yasayla Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nın uygulama sorunları ve ihtiyaçlar
çerçevesinde yenilenmesine dair öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Ülkemizde ve dünyada yaşayan
birçok insanın kamulaştırma kavramı ile ilgili bilgi sahibi değildir. Bu yüzden ne anayasada ne de
kamulaştırma kanununda kamulaştırma kelimesinin mutlak bir tanımı yapılmamıştır. Konunun daha
iyi anlaşılması için önce kamulaştırma ve enerji nakil hattı kavramının tanımı yapılmıştır. Daha sonra
kamulaştırma işlem adımları sırası ile Netcad 7.7 programında bulunan Netkamu tasarruf modülü
aracılığıyla incelenerek taşınmaz maliklerinin istatistiki verileri elde edilmiştir. Bu verilerden
yararlanarak kamulaştırma işlemlerinde yaşanan örnek sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: kamulaştırma işlemleri, kamulaştırma, enerji nakil hattı
Abstract
In recent years, the rapid increase in the population and technological developments (computer,
increase in electric vehicles, developments in the medical and automation sector, etc.) cause an
increase in the need for produced and consumed energy. Electricity consumption in the world has
been increasing regularly every year since World War II. In order to meet the increasing energy
transmission line demand, it is necessary to establish new transmission lines and increase energy
transmission lines. Since energy belongs to the public, it is necessary to acquire property primarily
through expropriation during the establishment and operation of energy transmission lines. As
mentioned above, first of all, the ground should be provided and then the installation should be done.
The expropriation process is carried out by both private individuals and institutions. These institutions
contain the necessary information about the electricity market law numbered 6446 and how and by
what method the routes and fields where the energy transmission facilities will be established, which
the institutions in the main status are obliged to make, will be expropriated and the acquisition of
1
2

Bu bildiri yayı la a ış ola yüksek lisa s tezi de oluşturul uştur.
This paper was created from an unpublished master's thesis.
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property within the scope of other relevant legislation. The situation of expropriation in Turkey has
been tried to be revealed; With the findings obtained from the field researches carried out by the
employees of the expropriation and legal departments of the institutions and the owners of the
immovables, suggestions were tried to be developed for the renewal of the Expropriation Law No.
2942, which was amended by the Law No. 4650, within the framework of the implementation
problems and needs. Many people living in our country and in the world do not have knowledge about
the concept of expropriation. Therefore, an absolute definition of the word expropriation has not been
made in the constitution or the expropriation law. In order to better understand the subject, first the
concept of expropriation and energy transmission line is defined. Then, the expropriation process
steps were examined through the Netcad 7.7 program through the Netpublic savings module, and the
statistical data of the immovable owners were obtained. By making use of these data, suggestions for
solutions to sample problems experienced in expropriation procedures were presented.
Keywords: expropriation procedures, expropriation, energy transmission line
GİRİŞ
Enerjide üretim, iletim, dağıtım arasındaki bağlantı enerji nakil hatları aracılığıyla yapılmaktadır
(Demir, 2013). Enerji nakil hatları elektrik üretim, iletim, dağıtım ve doğalgaz hatlarından
oluşmaktadır. Doğalgaz hatları Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), elektrik
üretim hatları Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), elektrik iletim hatları Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketi (TEİAŞ), elektrik dağıtımı hatları Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ)
tarafından tesis edilmektedir. Tesis edilen enerji nakil hatlarının faaliyete geçirilmesi için mülkiyet
edinimi yapılmalıdır. Mülkiyet edinimi kamulaştırma yolu ile yapılmaktadır. Kamulaştırma, devlet
veya kamu tüzel kişileri tarafından, kamu yararı amacıyla yapılan projelerin faaliyete geçirilmesi için
taşınmazların mülkiyetinin zorla satın alınmasıdır. Kanunlarla kamulaştırma yetkisi tanınan Kamu
kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri tarafından kamulaştırma yapılır. Burada
önemli iki tanım var: ‘’idare ve taşınmazın kayıtlı olduğu yer’’ (Nazaroğlu & Ünal, 1975). Bir idari
işlem için arazi ediniminde kamulaştırmadan söz edebilmek için 5 unsurun bulunması gerekmektedir.
A) Kamu yararı için yapılmalı
B) Kamu hizmetinin görülmesi sebebine dayanmalı
C) Özel hukuk kişilerine ait taşınmazda, aynî hakka yönelik olmalı
D) Kamulaştırmayı yapacak idare yetkili ve görevli olmalı
E) Kamulaştırma Kanunu’nda gösterilen kural ve yöntemlerle yapılmalı
Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli tesislerin kurulabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan
gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazların, devlet ve kamu tüzel kişilerince
kamulaştırılmasındaki usul ve yöntemler 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile düzenlenmiştir.
Kamulaştırma işlemlerinde izlenecek yollar sırasıyla;
•

Proje ve Etüt Aşamasında projenin güzergahı belirlenir.

•

Kamulaştırılacak alanın sınırı belirlenir.

•

Kamu Yararı Kararı alınır.

•

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Kararı alınır.

•

İlgili Kurumlardan Görüş ve İzinlerin Alınır.

•

Kamulaştırma sınırından geçen taşınmazlar ve o taşınmazların malikleri tespit edilir.
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•

Kamulaştırma sınırından geçen taşınmazlara kamulaştırma şerhi konulur.

•

Kamulaştırma Görüşmesine Çağrı için taşınmaz sahiplerine tebligat çekilir.

•

Taşınmazın değeri tespit edilir.

•

Uzlaşma komisyonu belirlenir.

•

Kamulaştırma Görüşmesi yapılır

•

Anlaşma sağlanan taşınmazların maliklerince imzalanan «Anlaşma Tutanağı» tapuda idare
adına yapılacak tescil işleminin hukuki dayanağı olup satın alma tutanakları, beyanname,
kamu yararı kararı ile tescil bildirimleri ile üst yazıyla ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilir.

•

İlgili Tapu Müdürlüğü uzlaşma tutanağındaki maliklerin doğru malik olup olmadığını,
taşınmaz üzerinde takyidat olup olmadığına, beyanname ile uzlaşma tutanağı arasındaki
uyuma bakar. Takyidat varsa ya da uzlaşma tutanağında malik ile ilgili kimlik bilgilerinde ve
beyannamede hata varsa tescil işlemi gerçekleştirmez. Herhangi bir hata yoksa tescil işlemi
ilgili kurum döner sermaye hizmet bedellerinin ve tapu harcının de ilgili müdürlük yöresel
katsayılarının dikkate alınarak Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci
Şubesindeki hesaba yatırılmış olması ve makbuz aslının ya da banka veya ilgili idarece "aslı
gibidir" şeklinde onaylanmış örneğinin yazı ekinde tapu müdürlüğüne sunulmasına müteakip
tescil işlemi gerçekleşir.

•

Tapu Müdürlüğünce idare adına tescil/terkin işlemleri tamamlandıktan sonra anlaşma
tutanağında yer alan kamulaştırma bedelleri ilgililerine ödenir. Ödeme 45 gün içerisinde
gerçekleştirilir.

•

Anlaşmazlık ya da imtina tutanağı düzenlenen taşınmazlarda kamulaştırma bedelinin tespiti
ve kamulaştırılan kısmın idare adına tescili/terkini için ilgili Kamulaştırma Kanunu’nun 10.
maddesine göre Bedel Tespit ve Tescil davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

•

Mahkeme tarafından tespit edilen bedelin idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit edilen
bedelden fazla olması durumunda idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit ettiği bedel hak
sahibine ödenmek üzere, kalanı ise kararın kesinleşmesinden sonra ödenmek üzere 3 er aylık
faizler halinde bankaya yatırılır.

•

Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesine göre açılan bu davanın yerel mahkemede
sonuçlanması ile kamulaştırmaya konu yer idarenin Mülkiyetine geçer (Şekil 1).
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Şekil 1. Kamulaştırma İşlem Adımları (TANAP , 2014)
Kamulaştırma sürecinde adres tespitlerinin yapılamaması, uzlaşma oranının düşük olmasından dolayı
dava açılan parsellerin fazlalığı, dava aşamasında yaşanan hukuki problemlerin olması gibi sorunların
olmasına neden olmaktadır. Enerji nakil hattı kamulaştırması yapan birçok kurumun farklı
prosedürlerle kamulaştırma işlemlerini yapılmasından dolayı kamulaştırma işlemlerinde belirsizlikler
bulunmaktadır. Bu tez çalışmasında kamulaştırma işlemlerinde gerçekleştirilen problemlerin ortadan
kaldırılması için sunulan çözüm önerileri ile belirsizliklerin giderilmesi hedeflenmiştir.

MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada kamulaştırma sürecinin Netcad 7.7 programında bulunan Netkamu-Tasarruf modülünde
uygulamalı olarak anlatılmıştır. Bu modülden yararlanarak 380kv büyüklüğünde olan enerji nakil
hattında bulunan taşınmaz maliklerine ait istatistiki veriler elde edilmiştir.
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Netkamu modülü, Netcad programında bulunan kamulaştırma işlem adımlarının baştan sona
gerçekleştirildiği, malik-parsel bilgilerinin ayrıntılı biçimde görüntülendiği modüldür. Netcad
programında Netkamu bölümünden proje yükle kısmından KTF uzantılı olan yeni proje seçilmiştir
(Şekil 2). Bu projenin veri tabanı Access dosyasında tutulmaktadır (Netcad, 2021).

Şekil 2. Netkamu Modülünün Açılması
KTF uzantılı dosya açıldıktan sonra kamulaştırılacak taşınmazların parsel ve malik bilgileri ayrıntılı
bir şekilde işlenmiştir (Şekil 3).

Şekil 3. Netkamu-Tasarruf Modülü
72

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Daha sonra raporlar kısmında bulunan kullanıcı tanımlı raporlar bölümüne girilmiştir. Rapor Şablonu
Seç kısmında bulunan
butonuna tıklayarak daha önce oluşturulmuş olan kullanıcı tanımlı
raporlardan düzenlemek istenen rapor şablonu girilmiştir (Şekil 4).

Şekil 4. Parsel Listesinin Hazırlanması
Bu rapor şablonlarından yararlanarak yeni kullanıcı tanımlı raporlar oluşturulmaktadır ya da Şekil
6’daki parametreler aracılığıyla raporlar düzenlenmektedir (Şekil 5).

Şekil 5. Parsel Listesi
Kullanıcı tanımlı raporlara parametreler aracılığıyla düzenleme yapılmaktadır. Raporlar bölümündeki
rapor süzgeci hazırla kısmına girilmiştir. Çıkan pencerede
Excel dosyasına yapıştırılmıştır (Şekil 6).
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Şekil 6. Kullanıcı Tanımlı Raporlarda Bulunan Parametreler
Kullanıcı tanımlı raporlar düzenlendikten sonra Şekil 8’deki gibi malik listesi ve Şekil 5’teki gibi
parsel listesi oluşturulmuştur.

Şekil 7. Malik Listesinin Çıkarılması
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Şekil 8.. Malik Listesi

BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde 9 ilçeyi kapsayan, 380kv olan A trafo merkezinden B trafo merkezine giden, 380kv AB
Enerji Nakil Hattı Projesi ile ilgili ilgili 2 ilçe ve 30 köye ait 901 parsel ve 4322 malike ait istatistiki
veriler ele alınmıştır.
Bu bölümde yer alan veriler Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nden temin
edilmiştir. Kamulaştırılacak taşınmazlara ait olan parsel ve malik bilgilerine ait Netkamu-Tasarruf
modülüne veri girişi yapılmıştır. Her köy için ayrı tasarruf dosyası bulunmaktadır. Tasarruf
modülündeki veriler kullanıcı tanımlı raporlar aracılığıyla excel dosyasına dönüştürülmüştür. Excel
dosyaları birleştirilerek filtreleme işlemi aracılığıyla istatistiksel analiz yapılmıştır. Filtreleme
aracılığıyla kamulaştırma sürecinde yaşanan problemler ile bu problemlere neden olan durumlar,
ortaya konulmuş ve bu problemlere ilişkin çözüm önerilerine değinilmiştir.
Taşınmaz maliklerinin Nüfus Müdürlüğünden veya Kimlik Paylaşım Sisteminden nüfus kayıtları
alınmıştır. Nüfus kayıtlarında ölü olup olmadıkları tespit edilmiştir. Ölü olan maliklerin mirasçıları ve
onların adresleri ve sağ olan maliklerin adresleri tespit edilerek Netkamu-Tasarruf modülüne
girilmiştir.
Daha sonra raporlar kısmında bulunan kullanıcı tanımlı raporlar bölümüne girilmiştir. Rapor şablonu
seç kısmında bulunan butonuna tıklayarak malik 10 adı verilen rapor şablonu seçilerek rapor hazırla
bölümünde bulunan malik süzgecindeki adres kısmında adresi belli olmayanlar seçilerek 89 malikin
adresi bulunmadığı tespit edilmiştir (Şekil 9).
Bu maliklere haricen yapılan araştırmalarda adresleri tespit edilemeyen malik/ mirasçı adresleri ilgili
tapu sicil müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, vergi dairesi, jandarma/ emniyet, belediye emlak servisi ve
il/ilçe seçim kurulu gibi adres tespit edilebilecek idarelerden belgelendirilmelidir (Şahin, 2004).
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Şekil 9. Adresi Bulunamayan Maliklerin Netkamu Aracılığıyla Tespit Edilmesi
Kamulaştırmayı yapan kurum en az 3 kişiden oluşan kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonu
görevlendirmektedir. Kıymet takdir komisyonu, kamulaştırılacak olan taşınmazların bedelini
belirlemektedir.
Kamulaştırma bedelinin belirlenmesi için tarım arazilerinde; ilgili İl veya İlçe Tarım Müdürlüğünden
o yöredeki münavebe cetveli, yıllık ortalama verim, ürünlerin ortalama birim bedelleri gibi verileri,
arsalarda ise özel amacı olmayan emsal olabilecek alım satım bedellerini ilgili tapu sicil
müdürlüklerinden temin ederek, tarım arazisi taşınmazların bedelleri yıllık ortalama net gelir ve
kapitalizasyon oranına dayalı Gelir Yöntemi, arsaların değerlendirilmesinde ise özel amacı olmayan
emsal satışlara göre satış değerini hesaplama yöntemi kullanılarak tespit mülkiyet bedeli tespit edilir.
Ayrıca taşınmaz mallar arazi ortamında yerinde incelenerek mülkiyet bedeli tespit edilir (Bayındır,
2018).
Uzlaşma komisyonu, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel esas alınarak taşınmaz
malikleriyle pazarlık yoluyla kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktadır.
Adresi tespit edilen maliklere pazarlığa çağrı bildirimi gönderilmiştir. Pazarlığa çağrı bildiriminde
görüşmenin yeri, tarihi, tebligata konu parselde yapılacak kamulaştırma miktarı ve görüşmede istenen
belgeler yer alır. Pazarlığa çağrıda belirtilen gün, yer ve saatte uzlaşma komisyonları tarafından
kamulaştırma süreci ile ilgili bilgi vermek için pazarlığa çağrı görüşmesi yapılmıştır. Toplantıda
maliklere kıymet takdir komisyonları tarafından belirlenen bedeller teklif edilmiştir. 4322 malikten
742’si yani %17 si bedeli kabul edip anlaşma yapılmıştır, kabul etmeyen veya toplantıya gelmeyen
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Şekil 3.27’deki gibi tespit edilen 3580 malike Kamulaştırma Kanunu’nun 10.maddesine göre dava
açılmıştır. Yani yaklaşık %83’ü ile anlaşma sağlanmamıştır.
Anlaşma sağlanamamasının nedenlerinden biri ise küçük hisseli taşınmazların bulunmasıdır.
Şekil 10’daki excel dosyasında hisse kısmı 0.5’ten büyük olan hisseler filtrelenerek 3798 malikin
hissesinin küçük olduğu tespit edilmiştir.
Şekil 11’deki excel dosyasında hisse kısmı 0.5’ten küçük olan hisseler filtrelenerek 435 malikin
hissesinin büyük olduğu tespit edilmiştir.
Anlaşma sağlanan 742 malikin 219’unun hissesi büyük 523’ünün hissesi küçük olan maliklerdir. Yani
hissesi büyük olan taşınmazların %50,3 ü ile, küçük hisseli taşınmazların %13,8 i ile anlaşma
sağlanmıştır.
Hissesi büyük olan taşınmazların yaklaşık her 2 kişiden biri ile anlaşma sağlanırken küçük hisseli
taşınmazlarda bu oran her 7 kişiden birine düşmektedir. Kimlik ve adresi bulunamayan taşınmazların
hiçbiri ile anlaşma sağlanmamıştır.

Şekil 10. Fazla Hisseli Maliklerin Excel Dosyasında Filtrelenmesi
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Şekil 11. Hissesi Küçük Olan Maliklerin Excel Dosyasında Filtrelenmesi
Anlaşma sağlanamamasının nedenlerinden diğeri ise taşınmaz maliklerinin farklı illerde oturmasıdır.
Şekil 12’deki excel dosyasında il kısmında kamulaştırılacak taşınmaz ile aynı ve farklı ilde oturan
malikler filtrelenerek 1393 malik faklı ilde, 2107 malik aynı ilde oturduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz
parseli ile farklı illerde oturan 1393 malikin 242 si ile anlaşma sağlanmıştır. Aynı illerde oturan 2107
malikin 500 ü ile anlaşma sağlanmıştır. Yani aynı illerde oturan taşınmaz maliklerinin %23,7’si ile,
anlaşma sağlanmış farklı illerde oturan taşınmaz maliklerinin %17,3’ü ile anlaşma sağlanmıştır. Yani
aynı illerde olan taşınmazların yaklaşık her 4 kişiden biri ile anlaşma sağlanırken farklı illerde olan
taşınmazlarda bu oran her 6 kişiden birine düşmektedir. Bunun nedenlerinden biri ise ikametgâh
adresi farklı illerde olan taşınmaz maliklerinin toplantıya katılamamasıdır.

Şekil 12. Kamulaştırılacak Taşınmaz ile Aynı ve Faklı İlde Oturan Taşınmaz Maliklerinin Excel
Dosyasında Filtreleme İşlemi
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Uzlaşma oranın az oran olmasının sebepleri özetle Şekil 13’te belirtilmiştir.

UZLAŞMA
YAPILMAYAN
TAŞINMAZ MALİKLERİ

MALİK

KİMLİK VE ADRES
BİLGİLERİNE
ULAŞILAMAMASI

MALİK

KÜÇÜK HİSSELİ
TAŞINMAZLARIN
VARLIĞI

MALİK

HİSSELİ BÜYÜK OLAN
VE ANLAŞMAYAN
TAŞINMAZ MALİKLERİ

MALİK

ÇOK KÜÇÜK HİSSELİ
TAŞINMAZ MAL
SAHİPLERİ

MİRASÇI OLAN
TAŞINMAZ MALİKLERİ

MALİK

MALİK

Şekil 13. Uzlaşma Yapılmayan Taşınmaz Maliklerinin Sınıflandırılması
Netkamu-Tasarruf modülünde raporlar kısmında bulunan kullanıcı tanımlı raporlar bölümüne
girilmiştir. Rapor şablonu seç kısmında bulunan butonuna tıklayarak malik 10 adı verilen rapor
şablonu seçilerek rapor hazırla bölümünde bulunan malik süzgecindeki bedel davası kısmında
açılanlar seçilerek 3580 malike dava açıldığı tespit edilmiştir (Şekil 9).
Kamulaştırma işlemlerinde hisse oranlarının azalması kamulaştırma sürecini değiştirmemektedir.
Ancak kamulaştırma bedelinin azalmasında sebep olmaktadır. Bu yüzden 3275 malikle uzlaşma
yapılamamıştır (Şekil 13).
Tapu kaydında ölü olan kişilerin mirasçıları tapu müdürlüklerinde intikal işlemi yaptırmadıkları için
hisseleri bulunmamaktadır. Mirasçı maliklerin hisseleri boş olduğu için Şekil 12’deki excel
dosyasında hisse kısmı boş olanlar şeklinde filtrelenerek 2469 malikin mirasçı olduğu tespit
edilmiştir. Bu kişilere bedel tespit ve tescil davası açılmıştır (Şekil 13).
Hisse oranları düşük olduğu için kamulaştırma bedelini kabul etmeyen 806 malik bulunmaktadır.
Daha sonra raporlar kısmında bulunan kullanıcı tanımlı raporlar bölümüne girilmiştir. Rapor şablonu
seç kısmında bulunan butonuna tıklayarak parsel listesi adı verilen rapor şablonu seçilerek rapor
hazırla bölümünde bulunan parsel süzgecindeki bedel davası kısmında açılanlar seçilerek 469 parsele
dava açıldığı tespit edilmiştir (Şekil 9).
Daha sonra raporlar kısmında bulunan kullanıcı tanımlı raporlar bölümüne girilmiştir. Rapor şablonu
seç kısmında bulunan butonuna tıklayarak parsel listesi adı verilen rapor şablonu seçilerek rapor
hazırla bölümünde bulunan parsel süzgecindeki bedel davası kısmında tamamlananlar seçilerek 430
parselin davasının sonuçlandığı tespit edilmiştir (Şekil 9).
Yani 39 parselin davası daha sonuçlanmamıştır. Bunun en büyük nedeni bilirkişilerin belirlediği
bedeller ile idarenin belirlediği bedelden fazla olması durumunda idarenin bedele itiraz edilmesidir.
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380kv AB Enerji Nakil Hattında 42 tane parselde mahkeme ile yapılan tescil işlemlerinde yaşanan
problemler şu şekilde sıralanmıştır:
Tablo 1. Mahkeme Kararı ile Yapılan Tescil İşlemlerinde Yaşanan Problemlerin Sınıflandırılması
PROBLEM TANIMI

PARSEL SAYISI

Mahkeme kararında köy, parsel ismi, irtifak,
kamulaştırma alanlarının vb. ibarelerin yanlış
yazılması

3

Malik eksikliği

2

Kamulaştırma bedelinin hatalı yazılması

1

Bilirkişi raporu yazıldıktan sonra mahkeme
kararı verilene kadar parsel numarasının
değişmesi

1

Mahkeme aşamasında kadastro uygulaması
görmesi

30

Haciz, ipotek vb. takyidatların bedele
yansıtılmaması

5

İdare tarafından ‘’haciz, ipotek vb. takyidatların bedele yansıtılması’’ ibaresi eklenmesi için tavzih
kararı istenmiştir. Ancak 5 parsele ait tavzih talebi reddedilmiştir. İlgili mahkeme tarafından verilen
tavzih kararı kesin olduğu için üst mahkemeye gidilememiştir. Bu kararlar Hukuk Mahkemeleri
Kanunu’nun 304.maddesinde bulunan ‘’Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık
hatalar, mahkemece resen veya taraflardan birinin talebi üzerine düzeltilebilir.’’ ibaresi esas alınarak
verilebilir. Diğer işlemlerde ise tavzih kararının gelmesi beklenmektedir. Bu işlemlerde de aynı
şekilde kamulaştırma bedelleri yatırıldığı halde rağmen kamulaştırılan taşınmazların idare adına tescil
işlemlerinin yapılamamış olmasıdır. Bu durumda yapılacak şey bilirkişilerin parselleri yerinde
incelemesi ve bilirkişilerin bedeli hakkaniyetli bir şekilde belirlemesi gerekir. Hakimlerin kararı
verirken bedelleri dikkatli şekilde incelenmelidir. Mahkeme kararı sadece bilirkişi raporunu değil
idarenin bedelleri de göz önüne alınarak verilmelidir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Kamulaştırma işlemlerinde uzlaşma oranının az olduğu ve tescil aşamasında yaşanan problem
çeşitliliği fazla olmaktadır. Bu çalışmada kamulaştırma sürecinde yaşanan problemlerin en aza
indirilmesine yönelik olarak hazırlanmış olup, problemlerin çözülmesi gerekmektedir. Bu problemlere
ilişkin çözüm önerileri aşağıda sıralanmıştır.
Kamulaştırma Kanunu’nun 8.maddesinin 5. fıkrasında pazarlık kelimesinde geçmektedir. Bu ise
taşınmaz malikleri tarafından uzlaşma görüşmelerinde pazarlık yapılacakmış gibi anlaşılmaktadır.
Ancak kamulaştırmayı yapan idareler kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel taşınmaz
maliklerine teklif edilmektedir. Bu yüzden bu fıkrada pazarlık kelimesi yerine kıymet takdir
komisyonu tarafından belirlenen bedel kelimesi getirilmelidir.
Kamulaştırılacak taşınmaz mal sahibinin ölü olması durumunda varislerle anlaşma oranı az olduğu
görülmektedir. Bunun temel sebeplerinden biri mirasçılar tarafından intikal işleminin yapılmamasıdır.
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Buna çözüm olarak; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü ve Sulh Hukuk Mahkemeleri ortak dijital platform oluşturularak, intikal işleminin kişinin
ölümünden sonra otomatik olarak yapılmalıdır.
Kamulaştırma Kanunu’nun 10.maddesine göre açılan bedel tespit ve tescil davasında mahkeme
kararlarında, parsel numarası, kamulaştırılacak alan, maliklerin hatalı yazılması ve haciz, ipotek vb.
takyidatların bedele yansıtılmaması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bunun için ile yapılan tescil
işlemlerinde bulunan mahkeme kararlarının dikkatli bir şekilde yazılmalı ve mahkeme kararı
yazılmadan önce ilgili Tapu Müdürlüklerden güncel tapu kaydı alınmalıdır.
Kamulaştırma yapan kurumların kamulaştırmaya sürecinde yaşanan problemler ve çözüm önerilerinin
tartışıldığı ortak platformun olması gerekir.
Kamulaştırma işlemleri Netkamu-Tasarruf modülü kullanılarak yapılmalıdır. Bu dosyadaki veri
girişlerinin düzgün bir biçimde yapılmalıdır.
Kamulaştırma sürecinde yaşanan en önemli problemlerden biri ise açıklayıcı yönetmeliklerin
bulunmamasıdır. Bunun yerine kurumların genelgeleri bulunmaktadır. Buna çözüm olarak
Kamulaştırma Kanunu’nda yer alan maddelere ilişkin uygulama yönetmelikleri çıkarılmalıdır.
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MÜELLİFİ BİLİNMEYEN AVRAT-NÂME İSİMLİ ESERDE YER ALAN MANZUM BİR
NASİHATNAME: ŞEKİL VE MUHTEVA ÖZELLİKLERİ
A VERSE NASIHATNAME IN THE WORK NAMED AVRAT-NÂME, WHOSE AUTHOR IS
UNKNOWN: ITS FORM AND CONTENT FEATURES
Fırat SEVİNÇ
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
İslami İlimler Fakültesi, Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
ORCİD İD: 0000-0003-3618-5169
Özet
Dinî ilimleri konu alan eserler manzum, mensur ya da manzum-mensur karışık şekilde kaleme
alınmıştır. Eserlerin mensur şekilde oluşturulması klasik bir yaklaşımdır. Manzum ya da manzummensur karışık olarak oluşturulan eserlerde klasik tarzın dışına çıkılmıştır. Bu tür eserlerde öğreticilik
gayesi ile birlikte okuyucu ya da dinleyicinin almış olduğu eğitimi zevkli bir hâle getirme amacı esas
alınmıştır. Bu çalışmada ismi geçen Avrat-nâme isimli eser İslam hukuku alanında yazılmış manzummensur karışık olan bir eserdir.
Kadın, eş, karı ve hanım gibi anlamlara gelen avrat kelimesi bu esere isim olmuş ve eserin ismi Avratnâme şeklinde oluşturulmuştur. Kadınlarla ilgili bazı sosyal durumları anlatan Avrat-nâme’nin müellifi
belli değildir. Eser 1235 (1819/20) yılında yazılmıştır. Avrat-nâme 22 varaktan oluşan bir eserdir.
Eserin baş ve son kısımları mensur olup mensur kısımlar arasında 70 beyitlik bir nasihatnameye yer
verilmiştir. Mesnevi nazım şekliyle yazılmış olan nasihatnamenin aruz kalıbı fÀǾilÀtün / fÀǾilÀtün /
fÀǾilün şeklindedir. Eserin dili sade ve anlaşılırdır. Şu ana kadar Avrat-nâme’nin ve içindeki manzum
nasihatnamenin bir nüshasına rastlanmıştır. Bu nüsha Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yazma Eserler
Kütüphanesi’nde 81023 numarayla kayıtlıdır.
Müellif Avrat-nâme’nin manzum nasihatname kısmında genel olarak eleştirel bir tavır sergilemiştir.
Kadınların kocalarına karşı sergiledikleri bazı hâl ve tavırların yanlış olduğunu belirtmiş, özellikle
kocalarından izinsiz olarak dışarı çıkmalarının aileye zarar verdiği üzerinde durmuştur. Müellif
söylediklerinin doğruluğunu savunmak için dinî kaynaklardan ifadelere yer vermiş, hatta rüyasında
Hz. Peygamber’i gördüğünü ve anlattıklarını onun emriyle aktardığını ifade etmiştir.
Avrat-nâme’deki manzum nasihatnamede müellif 19. yüzyılın başında kadının aile içindeki durumuyla
ilgili farklı bir bakış açısı ortaya koymuştur. Onun eleştirdiği sadece kadınlar değil ayrıca zamanın
hüküm veren hâkimleridir. Bundan dolayı manzum nasihatname dönemin sosyal manzarasını yansıtan
bir eserdir.
Anahtar Kelimeler: Avrat-nâme, nasihatname, manzum, kadın.
Abstract
Works on religious sciences were written in verse, prose or mixed in verse and prose. The creation of
works in prose is a classical approach. In the works created in verse or in verse-prose mixed, the
classical style is gone. In such works, the aim is to make the education that the reader or listener has
received enjoyable, together with the aim of teaching. The work named Avrat-nâme mentioned in this
study is a mixed verse-prose work written in the field of Islamic law.
The word avrat, which means woman, wife, and lady, became the name of this work and the name of
the work was formed as Avrat-nâme. The author of Avrat-nâme, which describes some social
situations related to women, is unknown. The work was written in 1235 (1819/20). Avrat-nâme is a
work consisting of 22 leaves. The beginning and the last parts of the work are in prose, and an advice
of 70 couplets is included among the prose parts. The prosody of the advice written in mesnevi verse
is fÀǾilÀtün / fÀǾilÀtün / fÀǾilün. The language of the work is simple and understandable. Until
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now, a copy of Avrat-nâme and its poetic advice has been found. This copy is registered with the
number 81023 in the Manuscripts Library of the Presidency of Religious Affairs.
The author generally displayed a critical attitude in the verse advice section of Avrat-nâme. She stated
that some of the attitudes and behaviors of women towards their husbands are wrong, and she
especially emphasized that going out without permission from their husbands harms the family. The
author used expressions from religious sources to defend the accuracy of what he said, and even in his
dream, He stated that he saw the Prophet and conveyed what he told at his command.
In the verse advice in Avrat-nâme, the author presented a different perspective on the situation of
women in the family at the beginning of the 19th century. It is not only women that he criticizes, but
also the ruling judges of the time. Therefore, verse advice is a work that reflects the social landscape
of the period.
Keywords: Avrat-nâme, nasihatname, verse, woman.
Giriş
Avrat sözlüklerde “hanım, kadın, karı, eş” anlamlarına gelmektedir (Kanar, 2018: 66; TDK, 2021).
Kelimenin Farsça sözlükteki karşılığı “zen” (Şükun, 1984: 1081); Arapça sözlükteki karşılığı ise “nisa,
imrae, zevce” (Düzgün, 2020: 148) şeklindedir. Avrat-nâme ise kadınların konu alındığı eser anlamına
gelmektedir.
Cumhuriyetten önceki Türk edebiyatında kadınlarla ilgili olarak yazılan manzum eserlerin sayısı çok
azdır. Bu anlamda akla gelecek ilk eser herhalde Enderunlu Fâzıl’ın (d. 1170/1756-57 – ö. 1225/181011) Zenân-nâme isimli eseridir. Çeşitli milletlerin kadınlarının anlatıldığı 1101 beyitlik bu eserin konu
alındığı bazı çalışmalar yapılmıştır (İçen, 2001; Öztürk, 2002; Yılmaz ve Özgürbüz, 2019).
20. yüzyıldan önce İslam dinine göre kadınların hak ve hukukunu konu alan ve Arap alfabesi
kullanılarak mensur şekilde yazılmış birçok ilmî eser mevcuttur. Bu eserlerde özellikle kadınların
sahip olduğu haklara ve kadının toplum hayatında nasıl davranması gerektiğine yer verilmiştir. Ele
aldığımız Avrat-nâme isimli eser bu amaçla kaleme alınmıştır. Eserin ana düşüncesi kadının
kocasından izinsiz olarak hareket etmemesi gerektiğidir. Özelde ise kadının kocasından izinsiz olarak
dışarı çıkmaması vurgulanmıştır. Nazım-nesir karışık olarak kaleme alınan eserin manzum kısmında
şiir yoluyla, söylenmek istenenlerin etkisinin ve öğreticiliğinin daha fazla olması amaçlanmıştır.
Bundan dolayı bu eserin manzum kısmı bir nasihatnamedir.
Genel olarak ahlaki ve didaktik konuları ele alan nasihatnamelerde tarihî süreçte şartların ve
anlayışların değişmesine bağlı olarak muhtevada farklılaşmaların olduğu görülmektedir. Her devirde
geçerli olan hak, adalet, doğruluk, cömertlik, yardım severlik vb. evrensel ahlâk değerlerinin yanında
çözülme dönemlerinde kaleme alınan nasihatnamelerde yükselme ve çözülmeye götüren anlayışlar,
dinî ve tasavvufî hayatın algılanışı ve görgü kurallarındaki farklılaşmaların (Pala, 2006: 409) kaleme
alındığı görülmektedir. Avrat-nâme’de bulunan manzum nasihatname müellifin bakış açısıyla
toplumda kadınlarla ilgili görülen aksaklıklar üzerine yazılmıştır.
Avrat-nâme’nin manzum nasihatname kısmında 19. yüzyılda bazı kesimlerin kadına bakış açısını
görmek mümkündür. Müellif İstanbul kadınlarını örnek göstererek kadınların kocalarından bağımsız
olarak hareket etmesinin yanlış olduğunu vurgulamış, bu durumla ilgili düşüncelerini desteklemek için
dinî kaynakları kullanmıştır. Müellifin düşüncelerinin dinî kaynaklarla ne derece ilintili olduğu
hakkında fikir beyan etmemiz alanımız itibariyle mümkün değildir. Bundan dolayı ele aldığımız
manzum nasihatname muhteva ve şekil özellikleri bakımından incelenmiştir.
1. Muhteva Özellikleri:
Avrat-nâme’nin manzum kısmı genel anlamda 19. yüzyılın başında müellifin, kadınların kocalarından
izinsiz olarak hareket etmelerine yönelik eleştirilerini barındıran bir nasihatnamedir. Besmele ile
başlayan nasihatnameyi ele alınan konular bakımından bölümlere ayırarak incelemek mümkündür.
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Bölümlerde ele alınan konular kesin çizgilerle birbirinden ayrılmaz. Ancak yine de şu şekilde bir tasnif
yapılarak inceleme gerçekleştirilebilir:
1. ve 6. beyitler arası: Müminlerin kendisini dinlemesini ve kendisine kulak vermesini ifade eden
müellif cennet ve cehennemin var olduğunu, bunların hiç kimse tarafından reddedilmediğini
belirtmekte ve namaz kılmayanların cennete giremeyeceğini söylemektedir.
7. ve 12. beyitler arası: Müellif bu bölümde Hz. Peygamberin söylemiş olduğunu belirttiği bazı
sözleri dile getirmektedir. Hz. Peygamber’in namaz kılmayanlara yönelik olarak ümmetinden olmayıp
Yahudilerden olduğunu; namazsız olanların binde birinin bile iman ile öbür dünyaya gidemeyeceğini;
mahşer gününde namaz kılmayanlara şefaat edilmeyeceğini; onlara yer, gök, cin ve insin lanet ettiğini
söylediğini ifade etmektedir.
13. ve 17. beyitler arası: Bu bölümde İstanbul’un kadınları eleştirilmektedir. İstanbul’da namaz kılan
kadınların çok az olduğu; nefislerine ve şeytana uydukları; kocalarının hakkını gözetmedikleri; kitaba
ve sünnete uygun hareket etmeyip hepten şöhrete daldıkları dile getirilmektedir.
18. ve 31. beyitler arası: Kocalık hakkının gözetilmesinin tavsiye edildiği birkaç beyitten sonra
kadınlara yönelik genel eleştiriler yapılmaktadır. Bu bölümde kadınların nasihat istemediği; kocalarına
hükmettikleri; kadınlarla erkeklerin toplum içerisinde rol değiştirdiği; erkeklerin bu duruma çanak
tuttuğu ve bu durumların İslam’a aykırı olduğu ele alınan konulardır.
32. ve 40. beyitler arası: Bu bölümde kadınların bu durumu üzerinden hâkimlere (kadılara) eleştiriler
yöneltilmektedir. Hâkimlerin, kadınların kocalarından izinsiz olarak dışarı çıkmalarına ruhsat vermesi
eleştirilmekte; kocalarından izinsiz olarak dışarıda gezen kadınların lanete uğrayacağı belirtilmekte ve
kadınların evde bulunması gerektiği ifade edilmektedir.
41. ve 50. beyitler arası: Bu aralıktaki beyitlerde kadınların müellife göre yanlış olan hareketleri ve
bu hareketler yüzünden karşılaşacakları durumlar ele alınmaktadır. Düğünlerde gezen kadınların yüce
görülmediği; kocasına karşı çıkan kadınların cehenneme maruz kalacağı; kocasına tabi olan kadınların
cennetlik olduğu; kocasında boşanmak isteyen kadının azaba uğrayacağı; kocasının maddi durumunu
beğenmeyen kadınların, belasını bulacağı; kocasına yardım etmeyen kadının, sahip olduğu
nimetlerden mahrum kalacağı ve kocasız kadının toplum içerisinde zorlanacağı ele alınmaktadır.
51. ve 60. beyitler arası: Bu bölümde müellif Hz. Peygamber’den örnekler sunmaktadır. Hz.
Peygamber’in, kızı Hz. Fatıma’ya kocası Hz. Ali’den izinsiz dışarı çıkmamasını öğütlediğini;
kadınların neden nasihat dinlemediğini anlayamadığını; kadınların cenneti tercih etmeyip cehenneme
yönelmesinin yanlış olduğunu ifade etmektedir.
61. ve 70. beyitler arası: Müellif bu bölümde Hz. Peygamber’i rüyasında gördüğünü söylemektedir.
Hz. Peygamber’in, kendisine “ümmetimi yıkayıp irşat et” dediğini; kendisine tercüman olmasını
istediğini; putlara tapıp Allah’ı unutmalarının yanlış olduğunu söylediğini; kadınların şeriattan,
beylerin ise adaletten uzak olduğunu belirttiğini; insanların, nefislerine uyduğu için Allah’tan
utandığını dediğini dile getirmektedir.
2. Şekil Özellikleri:
Avrat-nâme manzum-mensur karışık bir eserdir. Eser toplamda 22 varaktan oluşmaktadır. Eserin 9a11b varakları arasında burada ele aldığımız 70 beyitlik manzum bir nasihatname bulunmaktadır.
Nasihatnamenin öncesi ve sonrasında bulunan mensur kısımlarda kadınlarla ilgili dinî konulardan
bahsedilmektedir. Avrat-nâme Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Dijital Yazma Eserler Kütüphanesi’nde
81023 numarayla kayıtlı olan bir eserdir. Nesih yazısıyla yazılan manzum kısmın sayfalarında 13’er
satır bulunmaktadır.
Avrat-nâme 1235 (1819/1820) yılında yazılmış bir eserdir. Eserin müellifi belli değildir. Eserdeki
manzum kısım 70 beyitten müteşekkil olup bu kısmın nazım türü nasihatnamedir. Nasihatnamede
kullanılan nazım şekli ise mesnevidir. Eserde aruzun fÀǾilÀtün / fÀǾilÀtün / fÀǾilün kalıbı
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kullanılmıştır. Müellif aruzun kullanımı bakımından neredeyse kusursuzdur. Manzumede genelde tam
kafiye kullanılmıştır. Dil sade ve anlaşılırdır. Genel olarak Türkçe kelimeler tercih edilmiş olup
kullanılan yabancı kökenli kelimeler Türkçeleşmiştir. Terkipli kelime sayısı çok azdır.
Müellif, eserinde söylediklerini etkili kılmak için hadis ve ayetlerden yararlanmıştır. Bunu iktibas
yoluyla gerçekleştirmiştir. İktibaslar lafzi ya da manen şeklindedir. Ancak tam iktibas mevcut değildir.
İktibas edilen hadisler ve ayet şunlardır:
Sekiz ile on birinci beyitler arasında geçen namaz kılmayanların ümmetten olmadığı, kâfirlerle
haşrolacağı ve iman ile gitmeyeceğiyle ilgili ifadelerde manen iktibas yoluyla aşağıdaki hadislere
işaret edilmiştir:
➢

➢
➢

Namaza devam eden kimse için kıyamet gününde nur, delil ve kurtuluş sebebi olur. Namaza
devam etmeyenin ise kıyamet günü nuru, delili ve kurtuluşu olmayacak, o kişi kıyamette Karun,
Firavun, Haman, Übey bi Halef’le beraber olacaktır. (Ahmed bin Hanbel, 2013: II/169)
Kişi ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır. (Müslim, 1992: Îmân, 82; Tirmizî, 1992:
Îmân, 9; Mâce, 1992: Salat, 77)
Kasıtlı olarak bir namazı terk etme. Muhakkak ki, Allah’ın ve Rasulü’nün zimmeti o kimseden
beri olur! (Mervezî, 1985: 2/885).

Elli üçüncü beyitte “Allah’tan başka birine tapılma durumu olsaydı bu erkekler olurdu” ifadesinde
iktibas yoluyla aşağıdaki hadise işaret edilmiştir:
➢

Şayet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadına, kocasına
secde etmesini emrederdim. (Tirmizî, 1992: Rada 10).

Eserin yetmişinci beytinde insanların rızkının Allah tarafından tayin edildiği ve bölüştürüldüğüyle
ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’in Zuhruf suresinin otuz ikinci ayetinde geçen “nahnu kasemna” ifadesi
lafzen iktibas edilmiştir:
➢

Ayetin tamamı: Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların
geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için, (çeşitli alanlarda)
kimini kimine, derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, onların biriktirdikleri (dünyalık)
şeylerden daha hayırlıdır. (Kuran, Zuhruf/32)

Metin:
FÀǾilÀtün / FÀǾilÀtün / FÀǾilün

1. Diñleñ iy mü’minleriñ cÀñları
Yaradan Allah içün diñleñ beni

2. Óaķķ teǾÀlÀnıñ ǾazÀbı ķatıdur
Ħod bilürsüz kim cehennem yedidür

3. Bir güneş ısısına yoķ ãabrıñ
Açlıġa śusızlıġa yoḳ ṣabrıñ

4. Ṭamuya cennete var iḳrÀruñuz
Óaşre óÀşa yoḳ-durur inkÀruñuz

5. Hep bilürsüz òod cehennem var-durur
Hep bilürsüz ṣūr-ı hesÀb var-durur
6. Hep bilürsüz yoḳdur inkÀra mecÀl
Bì-namÀz cennete girmekdür muóÀl
7. Óaḳḳ teǾÀlÀnın óabìbi MuṣùafÀ
Ol şefÀǾat menbaǾı kÀn-ı vefÀ
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8. Bì-namÀz óaḳḳında gör ne söyledi
Ümmetüm degül Yahūdìdür didi

9. Bì-namÀz óaḳḳında çoḳ söz söyledi
KÀfir ile bile óaşr olur didi

10. Bì-namÀz ìmÀn-ıla gitmez didi
Biñde bir ìmÀn-ıla gitmez didi

11. Bì-namÀzuñ yüzi ḳara óaşr ola
Rūz-ı maóşerde şefÀǾat olmaya

12. Bì-namÀza yir ü gök laǾnet eyler
Bì-namÀza ins ü cinn laǾnet eyler
13. Şimdi İslÀmboluñ òÀtūnları
Biñde bir yoḳdur muṣallì mü’mini
14. Yaradan Óaḳḳı unutdı her biri
Nefsle şeyùÀna uydı her biri

15. Biñde bir yoḳ er óaḳını gözedür
Ṭaşra nÀ-maóreme kendin düzedür

16. Ḳulunuñ yirine ḳomaz ḳocasın
Ḫışmla görür gözedür ḳocasın

17. Birisi uymaz kitÀba sünnete
Pūt gibi ùapdı hepten şöhrete

18. Tañrı óaḳḳından ziyÀde er óaḳı
Şimdi Ǿavratlar gözetmiyor óaḳı

19. PÀdişÀh ḳızı da olsa er óaḳın
TÀ gözetmezse cehennem bil yaḳın
20. Ḳabr içinde bir olur şÀh u gedÀ
Anda sulùÀnum dimez kimse saña
21. El uzatma her gücüñ yetdügine
Elüñi kesüp atarlar ùamuya

22. Her ne itse kişi gele yolına
Kemlik ider kişi soñra yolına

23. Şimdi Ǿavratlar naṣìóat istemez
Tañrı peyġamber sözin hìç dinlemez

24. Şimdi Ǿavratlar ere óükm eyledi
Er libÀsın aldı erlik eyledi
25. Şimdi Ǿavratlar sipÀhi oldılar
Ḫançer-i ḳav başa ṣarıḳ ṣardılar
26. Hem cühūduñ kisvesini aldılar
Dìn-i İslÀma ihÀnet ḳıldılar

27. Erleri aldı libÀsın Ǿavratuñ
ǾAvrat aldı libÀsın erlerüñ

28. Şimdi oldı erler Ǿavratdan köti
Zìra uydı Ǿavrata nefs iti

29. ǾAvratına Ǿavrat oldı yÀdigÀr
Ḳanı nÀmūs ḳanı ġayret ḳanı ǾÀr
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30. ǾAvratı ùaşra çıḳarmaḳdan murÀd
Cennetiñi ùamu itmekdür murÀd

31. ǾAvratıñı kendi gözünden ṣaḳın
Uyanı azdurur şeyùÀn-ı laǾìn

32. Şimdi óÀkimler de ruòṣat virdiler
Sürü sürü ùaşra Ǿavratlar gezer

33. Ḳanı ġayretli Muóammed ümmeti
Ṭaşra niçün çıḳarırsun Ǿavratı
34. ǾAvratı ùaşra çıḳardıñ gitdi dìn
Er olan ùaşra çıḳarmaz Ǿavratın

35. Bir Ǿavrat çıḳsa önden ùaşraya
YaǾni erinden izinsiz ùaşraya

36. Her adım başına biñ laǾnet olur
Hep melekler hem aña laǾnet kılur
37. Ṭaşra gezen Ǿavrat ìmÀnsuz gide
Ḫizmeti ola meger kim ùaşrada
38. Ḫizmeti Ǿavratlaruñ evde olur
KaǾbesi Ǿavratlaruñ evde olur

39. Şimdi Ǿavratlar ṣoḳaḳlarda ùolu
Belki erlerden çoḳ alayı ḳamu

40. Bilmezüz óÀkimlerüñ yoḳdur gözi
Bilmezem bunlarda yoḳ ġayret gözi
41. Ḳanḳı Ǿavrat-kim dügünlerde geze
Cümle maòlūḳÀt pes andan bize
42. Ḳanḳı Ǿavrat kim ere ḳarşu ḳoya
Óaḳḳ anı yarın cehenneme ḳoya
43. Ḳanḳı Ǿavrat kim ere teslìm ola
Hep sekiz cennet anıñ mülki ola

44. Ḳanḳı Ǿavrat kim ere sen ben diye
Óaḳḳ anı nÀr-ı cehenneme ḳoya
45. Ḳanḳı Ǿavrat kim erine diye boşa
Cümleden artuḳ ǾazÀb aña ola

46. Ḳanḳı Ǿavrat erine dise faḳìr
YÀ begenmese belÀsın buladır

47. Ḳanḳı Ǿavrat ere yardım itmese
NiǾmeti çoḳ ise elinden gide

48. Nice nice imtióÀn olmış-durur
Hep bilürsüz imtihÀ’ olmış-durur
49. äūreten başında devlet er-durur
Eri yoḳ Ǿavrat zelìl-i òurd-durur

50. Ḳanḳı ᶜavrat erine ide cefā
Var yidi ṭamuyı aña müşt-ile

51. Fāṭımaya didi Aḥmed iy ḳızum
Cennete girmek diler-señ iy ḳızum
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52. Ḳarşu söyleme ᶜAlĮye iy ḳızum
ᶜAvratıñ ṭamusı erdür iy ḳızum

53. Tañrıdan ġayra sücūd olsa eger
Ere olay-ıdı secde muᶜteber
54. Fāṭımaya böyle didi Muṣṭafā
Çoḳ naṣĮḥat itdi şāh-ı enbiyā

55. Şimdi ᶜavratlar ögüt almaz niçün
Ṭamu içinde ḥażırladı yirin
56. Cenneti bir aḳçaya virseñ eger
YaᶜnĮ ᶜavratlar anı almaz ne der

57. Bir ḫazĮne ḫarc ider ṭamu içün
Bu zamāne ᶜavratı yanmaġ-içün

58. Cenneti şimdi alur yoḳ bir pula
Cenneti tellāle virseñ kim ala

59. Şimdi cennetdür kesātlıḳ iy ᶜazĮz
MüşterĮ ṭamuya gitdi iy ᶜazĮz

60. Şimdi bir man ıra cennet ṣatılur
Yine alur yo revāyiş ṭamudur

61. Ben degülem söyleyen Aḥmed-idi
Söyle oġlum didi baña ol nebĮ
62. Bir gice rü’yāda gördüm ḥażreti
Ümmetümi yudı irşād it didi
63. Didi aġzum ile söyle ümmete
Tercümānum ol didi var ümmete
64. Pūt gibi dünyāya ṭapdılar didi
Yaradan ḥa ı unutdılar didi
65.

aḍılar şerᶜ-i şerĮfüm gözlemez
Begleri dirseñ ᶜadālet eylemez

66. Beni Rabbümden utandurdı bular
Nefsi düşmānın uyandurdı bular
67. Bu fenā dünyāya maġrūr oldılar
Bir iki gün ᶜömr-ile aldandılar
68. Bir dilim itmek ile ṭoymaz mısun
Bu olanlardan ögüt almaz mısun
69. Pādişāhlar da ṭoyunca bir hemān
Hep gedālar da ṭoyunca bir hemān
70.

ısmetüñ nahnu ḳasemnādan gelür
Çünki rezzā uñ yaradan ġam nedür

Sonuç
Avrat-nâme isimli eser 1235 (1819/20) yılında yazılmış olup müellifi belli olmayan bir eserdir. Eser
nazım-nesir karışık olup bu çalışmada eserin manzum kısmı üzerinde durulmuştur. Manzum kısım bir
nasihatnamedir. Toplam 70 beyitten oluşan nasihatnamede aruzun fÀǾilÀtün / fÀǾilÀtün / fÀǾilün
kalıbı kullanılmıştır. Neredeyse hiç aruz kusurunun bulunmaması müellifin aruza hâkim olduğunu
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göstermektedir. Dilin sade bir şekilde olması eserin öğreticilik özelliğinin ön planda tutulmak
istendiğini ortaya koymaktadır.
Nasihatnamede kadının kocasından izinsiz olarak hareket etmemesi gerektiği konusu işlenmiştir.
Müellif konuya namazın önemini ve namaz kılmayanların durumunu vurgulayarak girmiştir. Bu kısım
düz yazıdaki giriş kısmının karşılığı özelliğindendir. Daha sonra kadınların özellikle kocalarından
izinsiz olarak dışarı çıkması ele alınmış ve bunun sakıncaları üzerinde durulmuştur. Burası
nasihatnamenin gelişme kısmıdır. En son kısımda bazı hadisler ve bir ayet kullanılarak konunun önemi
belirtilmiş ve konu sona erdirilmiştir. Nasihatnamede giriş, gelişme ve sonuç gibi bölümlerin belirgin
olması müellifin mensur manada eserler yazdığını ve bu alana aşina olduğunu göstermektedir.
İlmî konuların öğretiminde kullanılan yöntemlerden bir tanesi de eserin manzum olarak kaleme
alınmasıdır. Bu şekilde söylenmek istenenlerin daha estetik bir şekilde söylenmesi, dinleyicide
konuyla ilgili bir zevkin meydana gelmesi ve dinleyicinin konuyu merakla dinleyerek aklında tutması
mümkün olmaktadır. Avrat-nâme isimli nasihatnamenin manzum kısmında da bu yöntem
uygulanmıştır. Bundan dolayı bir kısmı manzum olarak yazılan Avrat-nâme gibi ilmî konuları içeren
eserlerin daha ciddi bir şekilde incelenmesi gereği ortaya çıkmaktadır.
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Özet
Örgütsel güveni anlamak için öncelikle güven kavramının ne anlam taşıdığını bilmek gereklidir. Güven
konusu tarih boyunca insanların yaşamında önemli bir yer tutmuş, bu konuda birçok araştırma yapılmış
ve sonuçları ortaya konmuştur. Güven, bireylerin arkadaşlarına, eş ve çocuklarına, akrabalarına,
yaşadıkları topluma, çalıştıkları kuruma, iş arkadaşlarına, yönetici ve liderlerine güveni ifade eden çok
çeşitli bir kavramdır. Olumlu manada güven kelimesinin telaffuz edilmesinin bile bireylere ne kadar
güven çağrışımı yapacağı görülmektedir. Örgütsel güven ise daha çok örgüte güven, yöneticilere güven,
iş arkadaşlarına güven gibi başlıklar altında incelenmiştir. Örgütsel güvende bireysellikten çıkıp örgütün
amaç ve hedefleri doğrultusunda başarılı olması için yapılması gerekenler esas alınmıştır. Küresel
krizlerin yaşandığı günümüz dünyasında, örgütlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri ve yaşamlarını
sürdürebilmeleri için örgütsel güveni kazanmaya yönelik gayret sarf etmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır.
Bu çalışma, örgütler için örgütsel güvenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak ve
dikkatleri bu yöne çekmek için yapılmıştır. Ayrıca örgütler için oldukça önemli olan örgütsel bağlılık,
örgütsel adalet, iş tatmini gibi değişkenlerin örgütsel güvenle olan ilişkileri ele alınmıştır. Bu çalışma
için, veri toplama tekniği olarak araştırmalarda kullanılmakta olan “Belgesel Kaynak Derlemesi”
metodu seçilmiştir. Bu metot, daha önce araştırmacılar tarafından yapılmış olan makaleden bildiriye,
kitaptan kitap bölümüne, açık kaynaktan projeye kadar birçok çalışmanın derlenerek bir araya
getirilmesi faaliyetlerinden oluşmaktadır. Yine bu çalışma için Yüksek Öğretim Kurulu sistemi üzerinde
açık erişime imkân sunulan doktora tezlerinden faydalanılmıştır. Örgütsel güven konusunu içeren, 20162021 yıllarını kapsayan toplam 23 araştırmanın incelemesi ve analizi yapılarak değerlendirme
kapsamına alınmıştır. Araştırma sonuçları tek tek incelenerek sonuç bölümü oluşturulmuş ve elde edilen
veriler buraya aktarılmıştır. Değerlendirme sonucunda örgütsel güvenin, örgütsel adalet, örgütsel
bağlılık, örgütsel davranış, iş memnuniyeti, öğrenen örgüt, duygusal emek gibi birçok değişken
üzerinde, olumlu yönde anlamlı etkileri olduğu görülmüştür. Ayrıca örgütlerin geleceği için, örgütsel
güvenin tesis edilmesi ve artırılması yönünde çalışmalar yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Güven, Örgütsel Güven, Örgütsel Davranışlar
Abstract
To understand organizational trust, first of all, it is necessary to know what the concept of trust means.
The issue of trust has had an important place in people's lives throughout history, many researches have
been done on this subject and the results have been revealed. Trust is a diverse concept that expresses
the trust of individuals in their friends, spouses and children, relatives, the society they live in, the
institution they work for, their colleagues, managers, and leaders. It is seen that even the pronunciation
of the word trust in a positive sense will evoke trust in individuals. Organizational trust, on the other
hand, has been examined under the headings such as trust in the organization, trust in managers, trust in
colleagues. Organizational trust is based on what needs to be done in order to leave individuality and be
successful in line with the goals and objectives of the organization. In today's world, where global crises
are experienced, it has emerged that organizations need to make efforts to gain organizational trust in
order to maintain their existence and survive. This study was conducted to emphasize once again how
important organizational trust is for organizations and to draw attention to this direction. In addition, the
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relations of variables such as organizational commitment, organizational justice, job satisfaction, which
are very important for organizations, with organizational trust are discussed. For this study, the
"Documentary Source Collection" method, which is used in research, was chosen as the data collection
technique. This method consists of the activities of compiling and bringing together many studies from
the article to the paper, from the book to the book chapter, from the open-source to the project, which
was previously made by researchers. Again for this study, doctoral theses, which are open access on the
Higher Education Council System, were used. A total of 23 studies covering the years 2016-2021,
including the subject of organizational trust, were examined and analyzed and included in the scope of
the evaluation. The results of the research were examined one by one and the conclusion section was
formed and the data obtained were transferred here. As a result of the evaluation, it has been seen that
organizational trust has positive and significant effects on many variables such as organizational justice,
organizational commitment, organizational behavior, job satisfaction, learning organization, and
emotional labor. In addition, it has been concluded that for the future of organizations, it is necessary to
work on establishing and increasing organizational trust.
Keywords: Trust, Organizational Trust, Organizational Behaviors.
GİRİŞ
Güvenin varlığı çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır. Bireysel güven denince akla gelen, arkadaşa
güven, eşlere güven, çocuklara güven vb. güven çeşitleri ilk olarak akla gelmektedir. Birbirlerine
güvenen bireyler zaman içerisinde bir araya gelerek kendi örgütsel yaşamlarını oluşturmuşlardır.
Toplumlar da güven sorunu yaşanan bireylerle irtibatını kesmiş, bu bireylere karşı ikili ilişkilerde daha
dikkatli davranmak zorunda kalmışlardır. Bu nedenle toplumu oluşturan bireyler karşılıklı ilişkilerde
bireysel güvene oldukça önem vermişlerdir.
Bireysel güvenin örgütler içerisinde yer alan, yöneticiye güven, lidere güven, çalışma arkadaşlarına
güven, örgütün kendisine olan güven gibi başlıklar altında bulunan türleri ise örgütsel güveni
oluşturmaktadır. Örgütsel güvenin varlığı özellikle kriz dönemlerinde ya da işletmelerin kendilerini
yenilemeleri gerektiği zamanlarda, öğrenen örgüt olma şartlarını oluşturmada önemli bir yer
tutmaktadır. İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve teknolojik gelişmelere adapte olabilmeleri
onların öğrenen örgüt kurallarını yerine getirmesi ile mümkün olabilecektir. Bu ise örgüt üyelerinin
birbirleriyle karşılıklı güven ilişkisi içerisinde olmaları ve örgütlerine güvenmelerinden geçmektedir
(Artantaş, 2021: 1-3).
Örgüt çalışanlarının, örgüte olan bağlılıkları, ait olma hisleri, duygusal emek seviyeleri, örgütsel
adaletleri, iş memnuniyeti düzeyleri vb. birçok konularda artış gösteren olumlu ve anlamlı ilişkileri
oldukça önemlidir. Hiç şüphesiz ki ortaya çıkan manzara bu değişkenlerin örgütsel güvenle anlamlı ve
pozitif ilişkiye sahip olduğu ve bu değişkenlerdeki meydana gelen artışların örgütsel güvenle etkileşime
girerek doğrudan etkilediğidir. Öyleyse örgütler için oldukça önemli olan örgütsel güvenin artırılması
için bu değişkenlerin koşullarının yerine getirilmesi elzemdir. Örneğin, örgütsel adalete veya örgütsel
bağlılığa yönelik atılacak adımlar gerçekleştirildiği takdirde örgütsel güvende artacak ve istenilen
sonuca ulaşılacaktır.
Bu çalışmada araştırmacıların, örgütsel güvenle etkileşim içerisinde bulunan diğer değişkenlerin nasıl
bir etkileşim halinde bulundukları ve örgütsel güveni ne şekilde etkiledikleri konusuna açıklık
getirilmiştir. Böylece örgütler için oldukça önemli olan ve kritik öneme sahip bulunan örgütsel güvenin
seviyesinin yüksek düzeye ulaşması sağlanabilecektir. Ayrıca örgütsel güvenin sağlanması, örgütlerin
amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmeleri, zor zamanlarında varlıklarını sürdürebilmesi adına önemli
bir yer tutmaktadır.
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MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmacıların çalışmalarında “örgütsel güven ölçeği” olarak, Nyan ve Marlowe (1997), Doboval,
Comish, Swindle ve Gaster (1994), Cummins ve Bromiley (1996), Scot (Kanten 2012) Hoy ve
Tschannen Moran (Yılmaz, 2006) gibi Türkçe’ye uyarlaması yapılan birçok araştırmacıya ait ölçeği
kullandıkları görülmüştür. Ancak daha çok Nyan ve Marlowe ile Doboval ve arkadaşlarının ölçeklerini
tercih ettikleri görülmüştür. Yine araştırmacıların, sağlık, eğitim, spor, turizm gibi alanlar ile öğretmen,
akademisyen, sağlık çalışanı, işçi, memur gibi birçok kesimi kapsama alanına aldıkları görülmüştür.
Yapılan bu çalışma da ise örgütsel güvenin önemine dikkati çekebilmek, diğer değişkenlerle olan
ilişkisini ortaya koyabilmek amacıyla bu konuda yapılan son beş yıla ait doktora tezlerinin bir araya
getirilerek değerlendirmeye alınmasını içeren derleme türü kullanılmıştır. Doktora tezleri,
“Yükseköğretim Kurulu Sistemi” üzerinden açık erişimli olan, “Örgütsel Güven” başlığı içeren, 20162021 yıllarını kapsayan tezler dikkate alınarak seçilmiştir.
Yine bu çalışmaları inceleyerek analizini yapmak ve istenilen verilere ulaşmak maksadıyla, veri toplama
aracı olarak “Belgesel Kaynak Derlemesi” yönteminden yararlanılmıştır. Bu tür bilimsel araştırma
yönteminde araştırmacı seçtiği konu ile ilgili diğer araştırmacılara ait yapılan çalışmaları derleyip
toparlayarak bir araya getirmektedir. Daha sonra bu dokümanları inceleyerek analiz işlemine tabi
tutmaktadır. Analiz sonucunda elde ettiği verileri kendi fikir ve görüşleriyle destekleyerek kanıtlarını
okuyucuya sunmaktadır. (Seyidoğlu, 2009: 36-48). Bu çalışmada da yine bu konuda yapılan araştırma
sonuçları tek tek incelenerek araştırmacıya ait görüşler ve elde ettiği sonuçlar bulgular bölümünde
gösterilmiştir. Tüm çalışmalara ait elde edilen veriler derlenerek sonuç kısmında gösterilmiştir.
BULGULAR
Bu bölümde bütün araştırmacıların bulgular sonucunda elde ettikleri veriler tek tek değerlendirmeye
alınarak birer paragraf halinde sunulmuştur. Sunum yapılırken kronolojik sıra takip edilmiş, 2021 yılı
araştırmasından başlayıp en son 2016’yılına kadar olan çalışmalar sıralanmıştır.
Örgütsel güvensizliği ortadan kaldırabilmek ve performansı artırabilmek stratejik çalışmayı ve birtakım
unsurların gerçekleştirilmesinden geçmektedir. Örgütsel güvensizliği ortadan kaldırabilecek,
performansı olumlu yönde etkileyecek unsurlar arasında, çalışanların primlerinin ve hak edişlerinin tam
zamanında hesaplarına yatırılması, ücretlerinde yapılacak artışlar, sosyal ve temel haklarda
iyileştirmeler sayılabilir (Gümüştaş, 2021: 141-148).
Çalıştıkları örgütün adil olduğunu düşünen, yöneticilerine, çalışma arkadaşlarına, birbirlerine güven
duyan, onlarla şeffaf, yardımsever ve dürüst ilişkiler içerisinde bulunan bireylerin, örgütlerine aidiyet
hissiyle bağlanmaları, örgütlerini benimseyerek ailesi veya bir parçası olarak görmeleri örgüte
duyulacak güven seviyesini artıracaktır (Arı, 2020:113-121).
Ücretlerin standart olması, performansın dikkate alınmaması veya adil bir şekilde paylaştırılmaması,
atamalarda ve bir üst kariyer ve statüye geçişte beceri, yetenek, performans yerine keyfi uygulamaların
yapılması, yöneticilere ve örgüte olan güvenci olumsuz yönde etkilemektedir. Örgütte meydana gelen
bu olumsuz durumlar sonucunda örgüte olan bağımlılık azalmakta, moral/motivasyon düşmekte,
verimsizlik artmakta, güven ise gittikçe azalmaktadır. Bu durumda örgütler, tecrübeli ve profesyonel
elemanlarını kaybetmeyle karşı karşıya kalacaklardır. Çalışanlar yöneticilerine ve örgütlerine güven
duyduklarında daha fazla performans göstermekte ve dolayısıyla bu durum örgüte, verimlilikten amaç
ve hedeflerin gerçekleştirilmesine kadar birçok konuda olumlu katkılar sunmaktadır. Bu nedenle,
örgütlerin maaşlardan terfilere kadar birçok konuda eşitlikçi ve adil davranma kurallarına uyulması
gerekmektedir (Erdal, 2020: 122-131).
Araştırmalar, örgütsel güvenle örgütsel destek arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Mesleki sürelerin ve dolayısıyla çalışmanın artması bireylerin güven seviyelerini de
olumlu yönde yükseltmektedir. Kamu kurumlarındaki bürokratik yapı ve işleyiş ile, aynı zamanda
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yönetici ve çalışanların birbirlerine olan tutum ve tavırları örgütsel güvene katkı sağlayabilecektir.
Ancak bürokratik ve resmi prosedürler ne olursa olsun örgütsel güvenin tesis edilmesi örgütler adına
olmazsa olmazdır. Güven tesis edilmesi amacıyla yürütülen bürokratik uygulanabilirlik, hedeflerin
gerçekleştirilmesine ve örgütsel güvenin artmasına neden olabilecektir (Çokyiğit, 2020: 176-179).
Diğer bir araştırmaya göre çalışanların kendi arasındaki güvenden ziyade yöneticilere olan güvenin
çalışma süreleri arttıkça olumlu yönde artış olduğu, örgütsel güvenin artırılması için sosyal ve kültürel
kapsamlı faaliyetlere ağırlık verilmesi ile çalışanların bulunduğu ortamlara ait fiziki şartların uygun bir
biçimde yerine getirilmesi gerektiği görülmüştür. Bu faaliyetler bireylerin örgüte olan güvenlerini ve
bağlılıklarını artıracaktır (Zengin, 2020: 186-192).
Örgütsel güvenle psikolojik sözleşme arasında pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur. Yani örgütte çalışan
bireylerle örgüt arasında birbirleri ile alış-veriş beklentisi olgusu yaratan, sözle söylenmeyip duygusal
ve psikolojik olarak kendisini gösteren bir durum söz konusu olmaktadır. Bu durum nihayetinde yüksek
seviyede olduğunda çalışanların örgütlerine olan bağlarını da kuvvetlendirecektir (Korkmazyürek,
2020: 107-114).
Koçak’ta buna benzer olarak psikolojik sözleşme şartlarının yerine getirilmemesinin sonucunda hem
örgütsel güvenin hem de örgütsel bağlılığın büyük zarar göreceğini ifade etmiştir. Zaten güven oldukça
zor elde edilen bir algı durumunu yansıtmaktadır. Çalışanlara verilen maddi ve manevi sözlerin yerine
getirilmemesi, onlara hak ettikleri şekilde davranılmaması durumu daha da zorlaştıracaktır. Örgütsel
güvenle örgütsel bağlılık arasındaki kuvvetli bağ ve pozitif ilişki zaten yapılan çalışmalarda
kanıtlanmıştır. Öyleyse, örgüte çok şeyler katacak olan örgütsel güvenin yıpratılmaması ve seviyesinin
yükseltilmesi için duygusal ve psikolojik beklentinin olumlu manada üst seviyede tutulması
gerekmektedir (Koçak, 2019: 217-234).
Çetin’e göre örgütsel adaletin en önemli unsurlarından birisi örgütsel güven olmaktadır. Özellikle insan
kaynakları bölümlerinin çalışanlara adaletli davranılması ve örgütsel güvenin kazanılması konularında
çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Aynı zamanda yöneticilerin, çalışanların güvenlerini kazanmaya
yönelik faaliyetlerde bulunmaları elzemdir. Bunun bir sonucu olarak örgütsel güven seviyeleri yüksek
olan çalışanların örgütlerine olan özellikle duygusal bağlılıklarının üst düzeylerde çıktığı
gözlemlenmiştir. Böyle bir durum örgütlerin, verimlilik, performans, paydaşların memnuniyeti ve her
türlü kalite açısından, amaç ve hedeflerine ulaşmasında büyük kolaylıklar sağlayacaktır (2019: 230241).
Dünyada yaşanan özellikle 2000 yılı sonrasında meydana gelen ekonomik krizlerin, örgütleri derinden
etkilediği ve bu süreçte örgüt lider/yöneticilerinin karar ve becerilerinin ne kadar önemli olduğunu bir
kez daha ortaya çıkarmıştır. Yine yapılan çalışmalar ışığında elde edilen veriler bu süreçte örgüte olan
güvenin de ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bu minvalde Görmezoğlu, hizmetkâr liderler ile
örgütsel güven arasında pozitif bir ilişki tespit etmiştir. Yine liderlerin, örgütte çalışan bireylerin örgüte
olan güvenini kazanmaya ve artırmaya yönelik çalışmaların yapılmasının öneminden söz etmiştir
(Görmezoğlu Gökçen, 2019: 322-331).
Bir kurumun, sürekli kendini geliştirme ve günün şartlarına göre yenileyebilme adına öğrenen örgüt
olma yolunda atacağı adımlardan birside örgütsel güvene yapacağı yatırımdır. Bu nedenle kurumlar
örgüt çalışanlarına yönelik örgütsel güven düzeylerinin yükseltilmesi çalışmaları yapmalıdır. Özellikle
yöneticilere bu konuda büyük görevler düşmektedir. İşte bu kadar önemli bir konuma sahip olan örgütsel
güvenin seviye artışı, çalışanlara adil ve hakkaniyetli davranılması konusunda duyarlılık göstererek
fiiliyatta yapılacak uygulamalar ile olabilecektir (Artantaş, 2019: 143-146).
Sipahi yaptığı çalışmasında, örgütler ve yöneticileri tarafından bireylere uygulanacak zoraki
uygulamaların örgütsel güven üzerinde negatif yönde etkilerinin olduğunu tespit etmiştir. Bu şekilde
yapılan uygulamaların, bireylerin örgütlerine karşı bir yabancılaşma durumuna girmelerine ve örgütsel
bağlarının zayıflamasına yol açacağı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, bu ilişkileri düzeltmek ve örgüte olan
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güveni artırmak maksadıyla, örgütle irtibatlı tüm paydaşların birlikteliklerini sağlayacak etkinlikler
yapılması gerektiğini ifade etmiştir (2019: 194-201).
Okudan’a göre örgütsel iklim ve örgütsel bağlılık değişkenleri de örgütsel güvenin etkilediği
unsurlardan olarak görülmektedir. Örgütsel iklim algısı ve örgütsel bağlılıkları yüksek olan çalışanların
örgütsel güven düzeyleri de aynı oranda artış göstermektedir. Bu üç değişkenin aralarında olumlu yönde
bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir (2018: 57-88)
Bir örgütte bulunan tüm paydaşların örgüt hakkındaki düşünceleri, görüşleri, inançları, o örgüte duyulan
güven düzeyini belirler. Başarılı ve stratejik davranan lider/yöneticiler güven düzeyinin artmasını
sağlayabilir. Çünkü örgütlerde olası güvensizlik, şüpheci, endişeli, sorumluluk almaktan kaçınan,
performansı düşük çalışanların varlığını artırır. Bu tür çalışanlar örgütün verimliliğini de düşürürler. Bu
nedenle güveni artırmanın yolu, çalışanların moral ve motivasyonlarını artırıcı gereksinimlerinin
karşılanmasını, bireysel yetenek ve gelişimlerinin desteklenmesini, onların aidiyet hislerinin
kuvvetlendirilmesini içeren bir dizi faaliyetten geçer (Kaçay, 2018: 82-90).
Örgütsel güven konusu, kuruma olan güven, yöneticiye olan güven, iş arkadaşlarına olan güven olarak
ele alınabilir. Aslında bu güven konusu işlenirken örgütsel güvenin dış çevre koşulları ile etkileşim
halinde olduğunun unutulmaması gereklidir. Çalışılan iş şartları, örgütün pazardaki durumu, ekonomik
büyüklüğü ile tüm bunların bireyler tarafından algılanma durumu örgütsel güveni önemli derecede
etkileyecektir (Oran: 2018: 289-303).
Arslan’ın yaptığı çalışmada diğerlerine oranla iş arkadaşlarına güven düzeyi üst seviyede çıkmıştır. Bu
açık bir şekilde yöneticilerle çalışanlar arasından ziyade, çalışanların birbirleri arasındaki ilişkinin daha
iyi bir seviyede olduğunu göstermektedir. Bunun için yöneticilerin çalışanlar ile etkileşim içerisine
girerek güven düzeylerini artırmaları ve dolayısıyla örgüte olan güven seviyesini yükseltmeleri lazımdır.
Örgüte güveni artıran ve onunla pozitif bir ilişki içerisinde bulunan diğer bir unsur örgütsel adalet
olmaktadır. Doğruluk, şeffaflık, açıklık, çalışan ilişkileri, adil ve hakkaniyetli kaynak dağılımı gibi
konularda örgütlerinin adil olduğunu algılayan bireylerin örgütsel güvenleri artacaktır. Örgütsel güvenin
artması aynı zamanda çalışanların gelecek endişelerini azaltacaktır (2018: 157-171).
Erçek yaptığı araştırmasında, bireylerin mesleklerine olan bağlılıklarının da onların örgüte olan
güvenlerini artırdığını tespit etmiştir. Örgütlerin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmelerinde güven
durumunun yüksek olmasının önemli olduğunu, örgütsel bağlılıklarının üst seviyelerde çıkmasının
güven ile doğru orantılı olduğunu görmüştür. Yine güvenin yüksek seviyede olması durumunda örgüt
çalışanlarının en problemli süreçlerde bile örgütlerini yalnız bırakmadıkları ve desteklediklerini tespit
etmiştir. Yani örgütsel güvenin örgütsel bağlılıkla pozitif ve anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu
gözlemlenmiştir. Yine tüm paydaşlar arasında gerçekleşen iyi işbirliği ve ilişkilerin örgütsel güveni
artırdığını ifade etmiştir (2018: 95-118).
Güler yaptığı araştırmasında, örgütsel güvenin olumlu yönde ve yüksek düzeyde olmasının duygusal
emek üzerinde etkisinin bulunduğunu ifade etmiştir. Bilindiği üzere duygusal yönden kurumlarına bağlı
çalışanlar ile çalışanlarına duygusal yönden yaklaşan yönetici tutum ve davranışları olumlu ilişkilere yol
açmakta, bu durum ise çalışanların verecekleri emeklerine yansımaktadır. Örgütlerine duygusal yönden
güçlü olumlu bağla bağlı olan çalışanların duygusal emekleri de bu yönde pozitif olacaktır. İşte burada
devreye girecek olan çalışanların örgütlerine olan yüksek güven düzeyleri, onların duygusal emeklerine
olumlu yönde yansıyacaktır (2018: 212-233)
Yapılan araştırmalar, örgütsel güven ile çalışanların lehine yapılan insan kaynakları faaliyetleri arasında
bir ilişkinin var olduğunu ortaya koymuştur. İnsan kaynakları tarafından gerçekleştirilecek olan, eğitim
ve gelişim faaliyetleri, adil ve eşit iş dağıtımı, performansa yönelik ücret, ödül, takdir edilme vs. hak
edişlerin verilmesi, çalışma şartları, yasal haklar gibi düzenlemelerin yapılması iş memnuniyetini
artıracak ve örgütsel güven konusunda artı değerler katabilecektir. Bu olumlu gelişmeler yöneticiden
çalışana tüm paydaşlara kadar pozitif olarak yansıyacak, örgütlerin misyon ve vizyonlarına dolaylı katkı
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sağlayacaktır. Aynı zamanda uygulanan doğru insan kaynakları faaliyetleri örgüte güveni artıracağından
dolayı bu durum iş başvurularında kalifiye elemanların örgüte müracaatlarını sağlayacak ve artıracaktır
(Tahmaz, 2018: 150-155).
Bil’de yapmış olduğu araştırma sonuçlarında, örgütsel güvenin hem öğrenen örgütle hem de iş doyumu
ile üst düzeyde ve olumlu bir ilişki bulmuştur. Yani bireyler tarafından algılanacak olan yüksek örgütsel
güven algısı, doğru orantılı olarak hem iş doyumunu hem de öğrenen örgüt seviyesini olumlu yönde
artırmaktadır. Duruma farklı bir açıdan bakıldığında, kendini geliştirmek ve günün rekabet şartlarına
uyarlayabilmek adına yapılacak personel yararına faaliyetler ile onların işlerinden memnun olmaları ve
örgütüne karşı bağlılık duymaları yöneticilere ve örgüte karşı duyulan güvene olumlu yönde etki
yapacaktır (2018: 156-160).
Aslında bireylerin örgüte olan güven ve örgütsel davranışları olumlu ve yüksek düzeyde seyretmektedir.
Ancak kendisini iş güvencesi konusunda endişeli gören çalışanların verimliliklerinin düştüğü, örgüte
karşı olan güvenlerinin azaldığı, tüm durumların çalışanların davranışlarına olumsuz yansıdığı araştırma
sonucunda görülmüştür. Dede, kamuda çalışanlar ile özel sektörde çalışanlar arasında yaptığı karşılıklı
değerlendirmede iş güvencesi konusunun ne kadar önemli olduğunu ve örgütsel güvene yansıma
sonuçlarını net bir şekilde görmüştür. Özellikle özel sektör lider ve yöneticilerine, örgütün geleceği
adına, iş güvencesi konusunda bireylerin endişelerinin giderilmesine yönelik atacakları adımlarla ilgili
büyük görev ve sorumluluklar düştüğü bilinmelidir (Dede, 2017: 208-217).
Çalışanların örgüt hedef ve amaçları için yüksek efor harcamaları onların duygusal yönden moral ve
motivasyonlarının üst seviyede olmaları ile ilişkilidir. Bu durumda olan çalışanların örgütlerini ve
işlerini sevmeleri, faydalı olma açısından çalışma kapasitelerini artırarak onların örgüt başarısına katkı
sağlama seviyesini yükseltecektir. Örgütleriyle duygusal yönden olumlu ilişki içerisinde bulunan
çalışanların örgüte olan güvenleri de artacaktır. Örgütlerin, çalışanlarına adil davranmaları, şeffaf bir
iletişim içinde olmaları, endişe ve korkularını gidermeleri, verilen taahhütleri yerine getirmeleri, ödül,
terfi, atama vb. konularda olumlu ve artırıcı uygulamalar yapmaları gibi örgütsel güveni artırıcı
faaliyetlerde bulunmaları kendileri için faydalı olacaktır (Gül, 2017: 108-113).
Örgütlerde, örgütsel güven düzeyinin artırılması amacıyla, sosyal yönlü desteklerin artırılması, iş
yükünün adil dağıtılması ve hafifletilmesi, iş tanımlarının net olarak ortaya konulması ve kariyer
konularında fırsatlar sunulması, çalışanların iş stresinden uzaklaştırılmaları, yöneticiler ile çalışanlar
arasındaki ilişkinin geliştirilmesi konularında faaliyetler yapılmasına ağırlık verilmelidir. Bu şekilde
yapılan faaliyetler hem çalışanları hem de örgütleri hedefleri ve beklentileri doğrultusunda gelecek adına
güzel yerlere taşıyabilecektir (Abuhanoğlu, 2016: 191-200).
Kurumlara olan güvenin yükseltilmesinde, yöneticilerin yapacakları yönetimsel işlemleri yerine
getirirken, çalışanlara karşı hakkaniyetli ve eşitlikçi davranış sergilemelerinin büyük rolü
bulunmaktadır. Örgütsel güvenin artması, doğru orantılı olarak çalışanların tutum ve davranışlarına da
yansıyacaktır. Yöneticilerin ve çalışanların birbirlerine karşı vicdanlı, erdemli, saygılı, hakkaniyetli
davranmalarının karşılığı tüm örgüt paydaşlarında olumlu sonuçlara yol açacaktır. Bu şekilde örgütsel
güven düzeyinin pozitif yönde artış göstereceği aşikârdır (Şahbudak, 2016: 134-139).
TARTIŞMA
Araştırmacılar, yaptıkları çalışmalarında örgütsel güveni ele alırken genellikle diğer değişkenlerle de
olan ilişkilerini birlikte incelemişlerdir. Bu araştırmalar sonucunda örgütsel güvenin diğer değişkenlerle
az, orta, yüksek seviyede pozitif ve anlamlı ilişkiler içerisinde olduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen
bulgular örgütsel güvenin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak örgütsel güven düzeyinin olumlu
yönde yükseltilebilmesi için değişkenlerin düzeylerinin de yükseltilmesinin elzem olduğu açıkça
görülmüştür. Örneğin örgütsel güvenin yüksek seviyede olabilmesi için örgütsel adaletin yükseltilmesi
için ise gerekli olan, çalışanlara adil ve eşit davranılması, maaş, ücret ve ödüllerin performansa göre
hakkaniyetli dağıtılması vb. koşulların yerine getirilmesi gerekliliğidir. Diğer bir örnek ise örgütsel
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bağlılıktır. Örgütlerine güvenen örgüt çalışanlarının kendilerini örgütlerine bağlı hissetmeleri, örgüte ait
hissetmeleri, örgütleri için verimli bir şekilde çalışmalarını, daha yüksek performans göstermelerini ve
örgütte çalışma sürelerinin uzamasını sağlayacak, bu süreç örgütün nihai amaç ve hedeflerine
ulaşmasında faydalı olacaktır. İş memnuniyetinin olumlu yönde seviye artışı da yine örgütlerine
güvenen çalışanlarda aynı şekilde kendini gösterecektir. Şöyle ki, çalışanların iş memnuniyetinin yüksek
düzeye çıkarılması için onlara sağlanan imkânlar ve verilen haklar onların çalıştıkları işten memnuniyet
duymalarını sağlayacak ve örgütlerine olan güveni pozitif yönde etkileyecektir. Bu örneklere başkalarını
da eklemek mümkündür. Ancak görüleceği üzere örgütsel bağlılık, örgütsel adalet veya iş memnuniyeti
gibi değişkenlerle doğru orantılı olarak etki gösteren örgütsel güven, koşullar yerine getirilmediğinde
ya da yeterli iyileştirme yapılmadığında ters orantılı olarak çalışanlarda örgütlerine karşı güvensizlik
ortamı doğuracaktır.
SONUÇ
Araştırmacıların yapmış oldukları araştırma sonuçlarına göre elde edilen veriler bir süzgeçten
geçirilerek yalın ve anlaşılır bir şekilde sonuç bölümüne yansıtılmıştır. Elde edilen veriler, örgütsel
güvenin örgütler açısından oldukça kritik bir öneme sahip olduğunu göstermiştir. Ancak örgüt
çalışanlarının örgütlerine güvenmeleri için birçok koşulun yerine getirilmesi gerekmektedir. Örgütsel
güven konusu araştırmacılar tarafından genellikle diğer değişkenlerle etkileşimi ölçmeye yönelik olarak
açıklanmaya çalışılmıştır. Örgütsel adalet, örgütsel bağlılık, psikolojik sözleşme, iş memnuniyeti,
öğrenen örgüt, örgütsel davranış, duygusal emek vb. değişkenlerle açıklanmaya çalışılan örgütsel
güvenin bu değişkenlerle etkileşiminin doğru orantılı olduğu tespit edilmiştir. Yani örgütsel güvenin
olumlu yönde etkileşiminin artırılması bu değişkenlerin olumlu yönde artırılması ile bir anlam
kazanmaktadır. Bu Çalışma sonucunda elde edilen veriler maddeler halinde çıkarılmıştır.
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-

Çalışanların sosyal ve temel haklarında yapılacak olan iyileştirmeler hem performansı artıracak
hem de örgütsel güvensizliği ortadan kaldırabilecektir. Yine sosyal ve kültürel kapsamlı
faaliyetlere ağırlık verilmesi çalışanların örgüte olan bağlılıklarını ve güvenlerini artıracaktır.
Örgütün adil olduğunu düşünen, çalışma arkadaşlarına güvenen, kendisini örgütün bir parçası
olarak gören ve örgütlerine aitlik hissiyle bağlanan çalışanlar, örgütsel güvenin seviyesini
yükseltecektir.
Örgüt içerisinde çalışanlara adil ve eşitlikçi davranılması, örgütün hedeflerine ulaşmasında
önemli bir rol oynamaktadır. Tam tersi güvensizlik ise tecrübeli personelin ve kalifiye
elemanların örgütü terk etmesine yol açacaktır.
Örgütsel destek ile örgütsel güven arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür.
Örgüt stratejilerini daima çalışanların lehine geliştiren örgütler, çalışanların örgütteki çalışma
sürelerinin artmasına yol açacak ve mesleki kıdeme sahip çalışanlar örgütlerine daha çok güven
duyacaklardır.
Örgüt çalışanlarının psikolojik sözleşme adı verilen duygusal ve psikolojik yönden
güçlendirilmeleri yani onlara verilen maddi ve manevi sözlerin yerine getirilmesi örgütle olan
bağlarını kuvvetlendirecek ve örgütsel güveni artıracaktır.
İnsan kaynakları birimleri tarafından çalışanlara yönelik yapılacak olan adaletli davranışlar ile
güveni kazanmaya yönelik yapılacak faaliyetler, örgütün kalitesini, verimliğini ve örgütsel
güven düzeyini artıracaktır.
Kendilerini örgütlerine ve çalışanların refahı ile güvenini kazanmaya yönelik faaliyetlere
adayan yönetici/liderlerin, örgütsel güveni artırmada başarılı oldukları söylenebilir.
Her türlü rekabet koşullarında, amaç ve hedeflerine ulaşmak isteyen örgütlerin, öğrenen örgüt
olma yolunda bazı adımlar atmaları gerekmektedir. Bu adımlardan birisi de örgütsel güven
düzeyinin artırılmasına yönelik yapılacak yatırımlar olacaktır.
Örgütün tüm paydaşlarının ilişkilerini geliştirecek etkinlikler yapılması, çalışanların örgütsel
bağlılıklarını, örgüt iklimini ve dolayısıyla örgütsel güven düzeylerini artıracaktır.
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Örgütsel güven aynı zamanda dış çevre koşulları ile de ilişkili olduğundan örgütün ekonomik
büyüklüğü, pazar payı, çalışılan iş şartları gibi toplum tarafından oluşacak algı örgüt
lider/yöneticileri tarafından iyi yönetilmelidir.
Örgütlerine duygusal emekle bağlı çalışanlar, örgütle ilgili çalışmalarda duygusal yönden daha
kuvvetli gayret sarf edecek ve bu örgüt içerisinde güçlü pozitif ilişkilere yol açacaktır. Örgütsel
güvenle pozitif ilişki içerisinde bulunan duygusal emek güçlendirildiği takdirde doğru orantılı
olarak örgütsel güven düzeyi de artacaktır.
Örgütsel güveni olumsuz yönde etkileyen bir diğer konu da çalışanların iş güvencesi yönünden
endişe duymalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle onları tasa ve kaygıdan uzaklaştıracak
olan iş güvencesine yönelik adımlar atılmalıdır.
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Özet
Açık yeşil alanlar, kenti oluşturan temel alan kullanımlarından birisi olarak diğer yapılı alan
kullanımları arasındaki dengeyi sağlamakta önemli rol üstlenirler. Kentlerde doğayı temsil eden açık
yeşil alanlar, her yaştaki insanı öncelikle birbirleriyle buluşturmakta, bununla birlikte insanların diğer
canlılarla olan iletişimini artırmakta ve bu şekilde daha kaliteli ve anlamlı zaman geçirmelerini
sağlamaktadırlar. Açık yeşil alanların bu işlevleri tam olarak yerine getirebilmeleri için bir standart
bulunmaktadır. Türkiye’de imar kanununda belirtilen kişi başına düşen açık yeşil alan miktarı 10 m 2
olarak belirlenmiştir. Bu çalışma Amasya kentinde kişi başına düşen açık yeşil alan miktarını tespit
ederek kentin mevcut açık yeşil alan miktarının imar kanununda belirtilen standarda uyup uymadığını
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 1:10.000 ölçekli kent haritasından elde edilen veriler
AutoCad 2017 programıyla bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Daha sonra kentin açık yeşil alanları
sayısal olarak tespit edilmiştir. Yapılan analizler Photoshop CS6 programıyla haritalar şeklinde
sunulmuştur. Çalışmanın sonucu Amasya kentinin açık yeşil alan miktarının imar kanununda belirtilen
standardı taşımadığını göstermiştir. Çalışmada kent içinde ve çevresinde bulunan uygun boşlukların
açık yeşil alan olarak değerlendirilmesi için önerilerde bulunulmuştur.
Keywords: açık yeşil alan, kamusal alan, kent planlama, Amasya

Abstract
Open green spaces, as one of the main land uses that shape the city, play an important role in ensuring
the balance between other built-in areas. Open green spaces representing nature in the urban ecosystem
primarily bring people of all ages together with each other, as well as increase the communication of
people with other living things and thus enable them to spend more quality and meaningful time. There
is a standard in the zoning law for open green areas to fulfill these and similar functions fully. The
amount of open green space per capita in Turkey is 10 per m2. This study was carried out in order to
determine whether the amount of open green space per person in Amasya city complies with the
standard specified in the zoning law. In the study, the data obtained from the city map in 1.10.000 scale
was transferred to the computer with AutoCad 2017 program. Then, the open green areas of the city
were determined numerically. The analyzes were presented in the form of maps with the Photoshop
CS6 program. The result of the study showed that the amount of open green space in the city of Amasya
does not meet the standard specified in the zoning law. In the study, suggestions were made for the use
of suitable spaces in and around the city as open green areas.
Anahtar Kelimeler: open green space, public space, urban planning, Amasya
GİRİŞ
Fiziksel, sosyal ve ekonomik çevre bileşenlerinin tümü kentsel yaşam kalitesine etki etmektedir.
Ekonomik çevre kalitesi yaşam maliyeti ve alım gücü; sosyal çevre kalitesi yaşam biçimi, eğitim ve
sağlık hizmetleri, toplumsal faaliyetler, güvenlik, kimlik, yerellik (bağlılık) vb. özellikler ile
tanımlanabilir. Fiziksel çevre kalitesi ise açık yeşil alan varlığı, ulaşım, altyapı ve belediye hizmetleri,
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sosyo-kültürel aktiviteler, planlı konut ve yaşam çevresi, rekreasyon alanlarının varlığı ile çevresel
olumsuz etkilerinin azaltılması gibi özellikler ile tanımlanabilir (Gül, 2001).
Kentler insanlara eğitim, sağlık gibi çeşitli hizmetleri sunarken kentleşmenin getirdiği yoğun alan
kullanımları ile açık yeşil alanların yapılı alanlara dönüşmesi hızla gerçekleşmekte böylece insanlar
doğadan gitgide kopmaktadır. Oysa insanlar doğası gereği fırsat buldukları her durumda birçok amaç
için açık yeşil alanlara yönelmekte ve açık yeşil alanların sunduğu sayısız olanaklardan
yararlanmaktadırlar (Aydemir, 2004).
Kentleşme, doğal alanların azalmasına ve birçok doğal döngünün bozulmasına neden olmaktadır.
Ayrıca kentlerdeki yapılı çevrenin insanlar üzerinde olumsuz fiziksel ve zihinsel etkilere neden
olmaktadır. Kentsel açık yeşil alanlar, bu olumsuz etkilerin azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır
(Acar, 2005).
Açık yeşil alanlar, insan ve doğa arasındaki bozulan ilişkiyi dengeleyerek kentsel yaşam koşullarını
iyileştirirler. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde açık yeşil alanların niteliksel ve niceliksel değerleri yaşam
kalitesinin göstergesi olarak kabul edilir. Bu koşullar altında birçok gelişmiş ülke, insanların fiziksel ve
ruhsal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, insan yaşamına uygun kentsel alanlar planlamakta ve bu
tür alanların nitelik ve nicelik olarak geliştirmektedir (Kurt, 2013).
Açık yeşil alanlar, kentsel yapının önemli temel unsurlarından biridir. Bu alanlar yapılar ve yollar
dışında kalan açıklıklardır. Dış alanda herhangi bir amacı olmayan binalar ile dinlenme ve eğlence
amaçlı kullanılabilecek alanlar açık alan olarak kabul edilir (Öztan, 1968; Özbilen, 1991; Gül, 2001).
Yüzeyleri doğal olarak bitkisel elemanlarla kaplı alanlar ve insanlar tarafından özellikle bitkilendirilmiş
açık alanlar, yeşil alan olarak adlandırılır. Bu tanıma göre her yeşil alan bir açık alan niteliği taşır. 23804
sayılı İmar Yönetmeliğinde, yeşil alanlar “çocuk oyun alanları, dinlenme gezinti alanları, piknik,
eğlence ve kıyı alanları, kent ormanları, koruluklar, mezarlıklar, bulvar ağaçlandırmaları, refüjler, spor
alanları, kurum ve kuruluşlarının bahçeleri, konut veya toplu konut bahçeleri, fuar alanları, botanik ve
hayvanat bahçeleri ve parklardır” denilmektedir (Önder, 1997; Anonim, 2000).
İmar planlarına bakıldığında açık yeşil alanların bazen plansız, bazen de belirli planlar çerçevesinde
oluştuğu görülmektedir. Her iki durumda da kentin topografyası, jeomorfolojisi, iklimi, siyasi ve
mimari yapısı ve en önemlisi kent sakinlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı açık yeşil alanların
varlığında önemli rol oynamaktadır (Yerli, 2007).
Açık yeşil alanların ekolojik, fiziksel ve ekonomik olarak önemli işlevleri bulunmaktadır. Bu işlevler:
(Gül, 2001; Acar, 2005).
Ekolojik İşlevler
Mikroklima oluşturma
Havanın nemini düzenleme
Havayı zararlı gaz ve tozlardan temizleme
Gürültüyü azaltma
Biyolojik çeşitliliği koruma
Oksijen üretimi
Erozyonu önleme ve su dengesini sağlama
Fiziksel İşlevler
Farklı kentsel alan kullanımları arasında tampon görevi
Kente estetik değer kazandırma
Rekreasyon olanakları sağlama
Toplumsal dayanışmayı artırma
Suç oranını azaltma
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Doğa bilincinin gelişmesine katkıda bulunma
Eğitim ve kültürel faaliyetlere olanak sağlama
Ekonomik İşlevler
Enerji üretimi
Turizm olanağı
İstihdam sağlama
Arsa ve yapı fiyatlarını artırma
MATERYAL YÖNTEM
Araştırmada, Amasya İlinin mevcut ve olası açık yeşil alanlarını irdelemek amacıyla 1/10.000 ölçekli
kent haritasından yararlanılmıştır. Google Earth görüntüleri ile harita çakıştırılarak çalışma alanı
sınırları doğrulanmıştır. Kentsel yapılı alanlar ile açık yeşil alanlar AutoCad 2017 programıyla çizilerek
bilgisayar ortamında kente ait sayısal veri tabanı oluşturulmuştur. Bununla birlikte kentin güçlü ve zayıf
yönleri ile fırsatlar ve tehditlerine yönelik değerlendirme (GZFT analizi) yapılmıştır. Ayrıca çalışmaya
katkı sağlamak amacıyla, çeşitli tez, kitap, makale ve raporlardan yararlanılmıştır. Kentte kişi başına
düşen açık yeşil alan oranı; kentsel açık yeşil alan miktarının kent nüfusuna bölünmesiyle belirlenmiştir.
Kent içinde ve çevresindeki boş parsel ve açıklıklardan öneri açık yeşil alanlar tespit edilmiş ve öneri
açık yeşil alanlar ile birlikte kişi başına düşen açık yeşil alan miktarı hesaplanmıştır. Çalışmada yapılan
analizlerin harita olarak sunumu için Photoshop CS6 programından yararlanılmıştır.

BULGULAR
Amasya ili; orta Karadeniz bölümünün iç kısmında, 34° 57’ 06” - 36° 31’ 53” doğu boylamları ile 41°
04’ 54” - 40° 16’ 16” kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Amasya, doğuda Tokat, güneyde Yozgat,
batıda Çorum, kuzeyde Samsun İlleri ile çevrilidir (Şekil 1) (URL-2, 2020).
Kent Canik Dağlarının Yeşilırmak ile oluşturduğu vadi üzerinde kurulmuştur. Amasya kenti engebeli
arazi yapısına sahiptir. Amasya ili sınırları içerisinde kalan Canik Dağları’nın Çalıca Tepesi 1.376 m
yüksekliği ile kent topografyasını oluşturur. Çakır Dağı ise Amasya Kalesi'ne kadar uzanır. Kentin
ortalama yüksekliği 450 metredir. Amasya İlinin en önemli akarsuyu Yeşilırmak’tır. Yeşilırmak vadisi,
verimli alüvyonlu topraklardan oluşmaktadır. Vadi mikroklima özelliği ile meyvecilik ve sebzecilik
için önem taşımaktadır (URL-2, 2020).
Amasya ve çevresi jeolojik yapılar bakımından zengindir ve farklı jeolojik dönemlerde kaya
toplulukları oluşmuştur. Bu alanda gözlenen kaya birimleri, yaklaşık 430 milyon yıl önce oluşmuş ve
metamorfizmaya uğramış kayaçlardır. Bölgenin jeolojisi Paleozoik, metamorfik (metamorfik) kayaçları
ve havzalarda ve nehir yataklarında oluşan mevcut jeolojik unsurları içerir (URL-2, 2020) (Şekil 2).
Amasya'da Karadeniz iklimi ile kara iklimi arasında bir geçiş iklimi görülür. Yıllık yağış ortalaması
436.7 mm, yıllık ortalama sıcaklık 13,6 °C, yıllık ortalama nispi nem % 61’dir. Kentin hâkim rüzgâr
yönü kuzeybatıdır (URL-2, 2020).
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Şekil1. Çalışma alanı konumu (URL-1, 2020)

Şekil2. Çalışma alan sınırı
Amasya’da Karadeniz iklimi ile İç Anadolu iklimine uygun türler yetişmektedir. Merkez ilçedeki
ormanlar büyük ölçüde Akdağ bölgesinde yayılış göstermekte, yükseklerde Pinus sylvestris, Pinus
nigra, Fagus orientalis, düşük rakımlarda Pinus brutia, Juniperus sp., Quercus sp., Carpinus betulus,
Populus tremula yayılış göstermektedir. Bunun yanında Pyrus communis ve Prunus domestica gibi
ağaççıklar, Juniperus horizontalis gibi çalı formları da vardır. Ayrıca Sorbum sp., Cornus mas, Acer
sp., Crataegus oxyacantha, Arbutus andrachne ve Corylus sp. gibi ağaç ve ağaççıklar, Rubus sp.,
Pteridium aquilinum, Rosa sp., Juniperus oxycedrus L., Cistus creticus Linnaeus, Urtica dioica L. ve
Rhododendron ponticum gibi bitkiler bulunmaktadır. Bölge endemik bitkiler açısından da zengindir
(Kuzucular, 1994).
İlin 2017 yılı nüfusu 329.888dir. 164.394 erkek, 165.494 kadın nüfus içerir. Merkez ilçe nüfusu ise
143.781dir. Bunun 72.345’i erkek, 71.436’sı kadındır. Nüfusun % 43.58’i kent merkezinde
yaşamaktadır. Kent önceliği Yeşilırmak kenarı merkez olmak üzere çeşitli mahallelere ayrılmıştır (Şekil
3). Konut ve ticaret alanları ile kamusal alanlar yine bu bölgede gelişmiştir (Şekil 4, 5).
Yeşilırmak kenarında tarihi ve kültürel sit alanları bulunmaktadır. Aynı zamanda jeolojik oluşum ve
kayalar da doğal ve jeolojik sitleri oluşturmaktadır. Yine kent merkezine yakın bir konumda özelliği
bozulmamış ve Yeşilırmak Havzasının verimli topraklarından oluşan tarım alanları yer almaktadır
(Şekil 6). Verimli topraklar ve su kaynağı yerleşim yerlerinin seçiminde etkili olmuştur.
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Şekil3. Mahalle sınırları

Şekil4. Konut-ticaret alanları

Şekil5. Kamusal alanlar
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Şekil6. Korunan alan-tarım alan sınırları
Çalışma alanına ilişkin GZFT (SWOT) analizine bakıldığında;
Güçlü Yönler
•

Kentin zengin tarihi ve kültürel geçmişi

•

137 tarihi konak ve 23 kaya mezarının varlığı ile güçlü kültürel dokusu

•

Amasya Üniversitesi’nin varlığı

•

Turizm varlığı ve bilinci

Zayıf Yönler
•

Doğal kaynakların yeterli değerlendirilmemesi

•

Ulaşım altyapısının yetersizliği

Fırsatlar
•

Karadeniz iklimi ile karasal iklim arasındaki geçiş noktası

•

Yeşilırmak ve Yeşilırmak Havzası’nın varlığı

•

Önemli merkezlere yakınlık (Samsun, Karadeniz)

•

Kale ve Nehri ile kentin fiziksel görünümünün zenginliği

Tehditler
•

Kayalık alanların fazla olması ve bitki yetişme ortamı yetiştirilecek alanların azlığı

Kişi başına düşen açık yeşil alanlar;
Mevcut parklar + mevcut ağaçlık alanlar

384.583 + 488.551

(Mevcut açık yeşil alanlar)

(873.134 m2)
= 6.07 m2

=
Nüfus

143.781
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Mevcut parklar + mevcut ağaçlık alanlar= 873.134 m2 olarak Amasya kentinin mevcut açık yeşil
alanlarını oluşturmaktadır. Çalışmada 201.463 m2 öneri açık yeşil alan sunulmuştur (Şekil 7, 8).
Öneri açık yeşil alanlarla birlikte kişi başına düşen açık yeşil alanlar;
Mevcut açık yeşil alanlar + öneri açık yeşil alanlar

873.134+201.463
= 7.47 m2

=
Nüfus

143.781

Şekil7. Açık yeşil alanlar
SONUÇ
Çalışmanın sonucu Amasya kentinin mevcut durumda imar kanununda belirtilen kişi başına 10 m2 açık
yeşil alan standardını taşımadığını göstermiştir. Kent içinde uygun görülen açıklıkların açık yeşil alan
olarak düşünülmesi şeklinde önerilmiştir (Şekil 8).

Şekil8. Öneri yeşil alanlar
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Ancak öneri alanlarla birlikte kişi başına düşen açık yeşil alan miktarı artsa da imar kanununda belirtilen
standardı sağlayamamıştır. Kentin kaliteli bir çevreye sahip olmasında belirtilen standartlara
erişebilmesi için kent içinde yeni yapılaşma alanlarına yer verilmemesi, yeni imara açılacak alanlarda
açık yeşil alanların nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi, kent çevresindeki alanların kentsel açık yeşil
alan olarak kent bütününe dahil edilmesi ve çevre ile kent içindeki açık yeşil alanlar arasındaki
bağlantının sağlanması gerekmektedir. Bu anlamda en etkin yol, kentteki mevcut doğal ya da yapay
yeşil koridorların korunarak, kent merkezi ve çevresi ile bağlantısının güçlendirilmesidir. Açık yeşil
alanların niceliğinin irdelendiği bu çalışmanın ötesinde bu alanların düzenlenmesinde sadece yeşil alan
metre kare üzerinden yaklaşılmaması gerekmektedir. Kentsel açık yeşil alanların işlevlerini tam olarak
yapabilmeleri bu alanların niceliksel değerleri yanı sıra niteliğine de bağlıdır.
TEŞEKKÜR
Çalışmada emeği geçen Bekir Bayram, Ömer Mercimek ve Ali Selim Aldıç’a teşekkür ederiz.

REFERENCES
1. Anonim 2000. “3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler”, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Ankara.
2. Acar C, Sarı D 2005. “Kentsel biyoçeşitlilik ve peyzaj planlama”, http://sura.cevreorman.gov.tr
3. Aydemir SE 2004. “Kentsel açık ve yeşil alanlar, rekreasyon, kentsel alanların planlanması ve
tasarımı”, KTÜ yayını, Trabzon.
4. Gül A 2001. “Orman peyzajı ve rekreasyon ders notları”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta,
5. Kurt, SS. 2013. “Amasya kenti için Yeşilırmak koridorunu içine alan bir kentsel yeşilyol önerisi”,
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Trabzon.
6. Kuzucular, K. 1994. “Amasya kentinin fiziksel yapısının tarihsel gelişimi”, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, İstanbul.
7. Önder, S. 1997. “Konya kenti açık ve yeşil alan sisteminin saptanması üzerinde bir araştırma”.
Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Ankara.
8. Özbilen, A. 1991. “Kentiçi açık alanlar ve dağılımı, tarihi eserler ve gelişen yeni yapılaşma”, KTÜ.
Orman Fakültesi, Genel yayın No:155, FYN: 17, Trabzon.
9. Öztan, Y. 1968. “Ankara kenti ve çevresi yeşil alan saha sisteminin peyzaj mimarisi prensipleri
yönünden etüd ve tayini”, AÜ. Ziraat Fakültesi yayınları No: 344, Ankara.
10. URL 1 2020. Amasya il haritası.
https://www.google.com.tr/search?q=amasya+ili+haritas%C4%B1&tb
11. URL 2 2020. Amasya genel bilgiler. https://amasya.ktb.gov.tr/TR-59458/cografi-konumveharita.html#:
12. Yerli, Ö. 2007. “Kentsel koridorların estetik ve işlevsel yönden irdelenmesi: Düzce örneği”, Abant
İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Düzce.

107

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

KLOROPLAST GENOMA AİT MATK GENİ VE PSBA-TRNH İNTRONUNUN,
TRİGONELLA L. CİNSİNE AİT TÜRLERDE DNA BARKODLAMA VE FİLOGNETİK
İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÖNEM
IMPORTANCE OF MATK GENE AND PSBA-TRNH INTRON BELONGING TO
CHLOROPLAST GENOME IN THE EVALUATION OF PHYLOGNETIC RELATIONSHIPS
AND DNA BARCODING IN THE SPECIES OF THE GENUS TRIGONELLA

Yudum YELTEKIN 1*, Aykut YILMAZ2**

Uşak University, Faculty of Science and Arts,Department of Molecular Biology and Genetics, Uşak,
Turkey.
ORCİD: ID/0000-0003-3891-8717
2
Uşak University, Faculty of Science and Arts,Department of Molecular Biology and Genetics, Uşak,
Turkey.
ORCİD: ID/0000-0002-0327-8388

1

Özet
Fabaceae familyasına ait olan Trigonella cinsi, Dünya’da 135 tür ile temsil edilmektedir. Trigonella
cinsi, Doğu Akdeniz, Batı Asya, Güney Avrupa, Kuzey ve Güney Afrika çevresindeki kurak bölgelerde
yayılış göstermektedir. Trigonella cinsine ait birçok takson, gıda ve tıp alanlarında sıklıkla tercih
edilmekte ve ekonomik anlamda büyük önem göstermektedir. Bununla beraber Trigonella cinsine ait
türlerin taksonomisinde problemler bulunmaktadır. Özellikle cinse ait türlerin sınıflandırılmasında
morfolojik karakterlere bağlı seksiyon ve alt seksiyon sınıflandırmalarında hatalar bulunmakta, var olan
bu taksonomik problemler hala devam etmektedir. DNA barkodlama yöntemi, tür çeşitliliğinin
belirlenmesinde, filogenetik ilişkilerin değerlendirilmesinde ve yetersiz tanı karakterlerinden dolayı
taksonomik sorunlu olan türlerin tanımlanmasında önemli bir moleküler yaklaşımdır. Bu nedenle cinsin
taksonomisinde var olan problemlerin giderilmesi amacı ile bu çalışmada DNA barkodlama yöntemi
kullanılmıştır. Trigonella cinsine ait türlerin taksonomisine değinmek ve filogenetik ilişkilerin
değerlendirilmesi amacıyla kloroplast genoma ait matK gen bölgesi ve psbA-trnH bölgesi bu çalışma
kapsamında tercih edilmiştir. Kloroplast genoma ait matK gen bölgesi ve psbA-trnH intron bölgesi
Trigonella taksonları için Maximum Parsimony (MP) yöntemi ile incelenmiştir. Ayrıca oluşturulan MP
dendogramı ile Trigonella taksonlarının taksonomik sınıflandırmasına katkı sağlamak ve türler
arasındaki filogenetik ilişkinin ortaya çıkarılmasının yanısıra, kullanılan bölgelerin ayırım yetenekleri
incelenmiştir. Çalışma sonucunda kullanılan her iki kloroplast genom bölgesi yüksek varyasyon
oranları vermiştir. Trigonella cinsine ait türlerin taksonomisinde Yaşam Barkot Konsorsiyumu (CBOL)
tarafınca önerilen, matK gen bölgesi ve psbA-trnH intron bölgesinin tür ayrım güçlerinin ve bu
bölgelerden elde edilen bilgilerin türlerin seksiyonel ayrımı için yeterli bilgiye sahip olduğu
söylenebilir. Sonraki çalışmalarda, Trigonella cinsi içerisinde taksonomik ilişkilerin değerlendirilmesi
ve var olan problemlerin çözümünde bu iki kloroplast genom bölgesinin kullanılması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Trigonella, Barkodlama, matK, psbA-trnH
Abstract
The genus Trigonella belonging to the family Fabaceae is represented by 135 species in the world. The
genus Trigonella show distribution in the regions of Eastern Mediterranean, Western Asia, Southern
Europe, Northern and Southern Africa. Many taxa belonging to the genus Trigonella have a great
economic importance and frequently preferred as food and in medicine. However, there are some
problems in the taxonomy of the genus, especially, in the classification of species belonging to the
genus based on section and subsection. These taxonomic problems are still observed. The DNA
barcoding method is an important molecular approach to determine the species diversity, to evaluate
phylogenetic relationships and to identify the taxonomically problematic species because of their
insufficient diagnostic characters. For this reasons, DNA barcoding method was used in this study to
eliminate the problems existing in the taxonomy of the genus. Futhermore; in order to evaluate the
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taxonomy and phylogenetic relationships of the species belonging to the genus Trigonella, the matK
gene region and the psbA-trnH region of cpDNA were preferred as scope of this study. The matK gene
region and the psbA-trnH intron region belonging to the chloroplast genome were examined by the
Maximum Parsimony (MP) method for Trigonella taxa. Also MP dendogram, was used to contribute
to taxonomic classification of Trigonella taxa, to reveal the phylogenetic relationship among the species
and to evaluate the identification abilities of the regions used. As a result of this study, it was observed
high variation for both cpDNA regions. It can be said that matK and the psbA-trnH intron region
proposed by the Life Barcode Consortium (CBOL) in the taxonomy of species belonging to the genus
Trigonella have enough information for sectional separation and species identification. As a result of
the study, it is proposed the using of both region for later studies in the solving of the problems within
the genus Trigonella.
Keywords: Trigonella, Barcoding, matK, psbA-trnH

GİRİŞ
Trigonella cinsi Fabaceae familyası, Trifolieae grubu, Trigonellinae alt grubunda yer almaktadır
(Ranjbar ve Hajmoradi, 2016). Fabaceae familyası Dünya genelinde 727 cins ve 19327 tür ile temsil
edilmektedir ( Lewis, 2005). Trigonella cinsine ait Dünya da 135 tür tanımlanmıştır (Çeter vd., 2012;
Pınar vd., 2014; Akan vd., 2020). Türkiye’de ise Trigonella cinsinin 32 türü ve 2 alt türü bulunmaktadır.
Türkiye’de Trigonella cinsinin endemik türlerinin çok olduğu görülmekte ve ülkemizde bu cins %32,4
endemizm oranı ile temsil edilmektedir (Akan vd., 2020). Dünya genelinde Trigonella cinsi, Doğu
Akdeniz, Batı Asya, Güney Avrupa, Kuzey ve Güney Afrika çevresindeki kurak bölgelerde yayılış
göstermektedir (Çeter vd., 2012; Pinar vd., 2014; Akan vd., 2020). Türkiye’de ise Trakya, Marmara,
Orta Anadolu, Güney Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yayılış göstermektedir (Beyzi vd.,
2010). Trigonella cinsinin en fazla yayılış göstediği ülkelerden biriside İran’dır. İran’da farklı
bölgelerde lokalize olmuş 12 seksiyona dahil olan 48 takson vardır ve bu taksonların 15’i endemiktir.
İran’da Trigonella taksonlarının endemizm oranı %32’dir ve bu oran Türkiye’deki endemizm oranına
yakındır (Ranjbar vd., 2012; Ranjbar ve Hajmoradi, 2016).
Trigonella cinsine ait bazı taksonlar gıda ve tıp alanları için önemlidir. Özellikle kültüre edilmiş
türlerden olan Trigonella foenum-graecum, antik çağlarda özellikle Yunanistan ve Mısır’da farklı
amaçlar için kullanıldığı bilinmektedir (Beyzi vd., 2010). Trigonella cinsi bu denli önemli olmasına
rağmen cinse ait türlerin sınıflandırılması yapılırken morfolojik karakterlerin tek başına kullanılması
beraberinde hatalarıda getirmiştir. Bu nedenle cinsin taksonomisinde seksiyon ve alt seksiyon
sınıflandırmasında hatalar bulunmaktadır (Dangi vd., 2016).
Son yıllarda DNA barkodlama çalışmaları yakın türler arasındaki filogenetik ilişkilerin ortaya
çıkarılması ve tür tayinlerinde çeşitliliğin belirlenmesi adına sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle de DNA barkodlama tekniği popülerliğini korumaktadır. DNA
barkodlama çalışmaları türe ait bireylerin DNA dizisi temelinde olup farklı DNA bölgelerinin
kullanılmasıyla akrabalık ve türler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, türlerin tayini ile çeşitliliğinin
belirlenmesi, türlere ait var olan taksonomik problemlerin giderilmesine yönelik katkılar sağlamaktadır.
Bu teknikte istediğimiz amaçları gerçekleştirebilmemiz için ilk olarak türe ait DNA sekans bilgilerinin
elde edilmesi ve bu DNA sekans bilgisinden de türü ayırt etme gücü yüksek olan DNA bölgelerinin
belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan DNA barkodlama çalışmalarında türlere ait çekirdek DNA ve
plastid DNA bölgeleri sıklıkla kullanılmaktadır. Fakat çekirdek DNA bölgeleri tek lokus kullanımından
dolayı dezavantajlı bir bölgedir. Plastid DNA ise çekirdek DNA bölgelerine oranla daha az bilgi
içermektedir (Yılmaz, 2019). Bu sebeple çekirdek DNA bölgelerinde bulunan 18S rRNA-5.8S rRNA
arasında yer alan ITS1 (Internal Transcribed Spacer 1) ve 5.8S rRNA-28S rRNA arasında yer alan
ITS2 (Internal Transcribed Spacer 2) bölgeleri sıklıkla tercih edilmektedir (Alvarez ve Wendel, 2003).
Bu bölgelere ek olarak Yaşam Barkot Konsorsiyumunca (CBOL) DNA barkodlama tekniği için
hedeflenen amaçlara en uygun DNA bölgelerini bulmak için çalışmalar yapılmaktadır. Plastid
genomuna ait bölgeler, DNA barkodlama amacı için sıklıkla tercih edilmekte ve özellikle matK, rbcL,
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rpoB, rpoC1, atpF–atpH, trnH–psbA ve psbK–psbI gibi bölgeler tür içi ayırım güçlerinden dolayı
sıklıkla tercih edilmektedir (Pıredda vd., 2011). Son yıllarda DNA barkodlama çalışmaları özellikle
taksonomik problemleri bulunan türlerin, var olan problemlerinin giderilmesi ve türlerin evrimsel
ilişkilerinin tayin edilmesinde tercih edilmektedir (İnal ve Karaca, 2019). Bu sebeple bu çalışmada;
morfolojik karakterler ile taksonomisi belirlenmiş olan Trigonella cinsi materyal olarak tercih edilmiş
ve bu türlerin matK gen bölgesi ve psbA-trnH gen intron bölgeleri DNA barkodlama yöntemi ile
filogenetik ilişkilerinin değerlendirilerek moleküler anlamda cinsin taksonomisine katkı sağlamak
amacı ile kullanılmıştır.
MATERYALLER VE METODLAR
Bu çalışmada farklı bitki türlerinde kullanılmış ve iyi sonuç veren, ayrıca Yaşam Barkod
Konsorsiyumunca önerilmiş olan kloroplast genoma ait matK gen bölgesi ve psbA-trnH gen intron
bölgeleri tercih edilmiş, Trigonella cinsine ait türler için DNA sekans analizleri yapılmıştır. Bu
çalışmada, matK gen bölgesi için 20 Trigonella taksonu (Steele vd., 2010;Veldmana vd.,2020;Chen vd.,
2021) ve psbA-trnH gen intron bölgesi için 10 Trigonella taksonunun sekans bilgileri (Chen vd., 2021),
National Centre of Biotechnology Information (NCBI)’dan sağlanmış ve analizleri yapılmıştır.
Bu çalışmada Trigonella cinsine ait türlerde kullanılan her iki DNA bölgesi için, sekans analizleri
yapılan türler ve bu bölgelere ait varyasyonları gösteren sekanslar Tablo 1 ve Tablo 5’de
gösterilmektedir. Bir sonraki aşamada MEGA X (Molecular Evolutionary Genetics Analysis) programı
kullanılarak çalışılan türlerin DNA sekans bilgileri hizalandırılmıştır. Daha sonra kloroplast genoma ait
matK gen bölgesi ve psbA-trnH gen intron bölgelerine ait; pürin ve pirimidinler için
transisyon/transversiyon oranları, bir bazın diğer bir baza değişim durumları ve oranları, her bir bazın
nükleotit frekansları tespit edilmiştir. En son aşamada ise her bölge için çalışılan türlerin filogenetik
ilişkileri, Maximum Parsimony (MP) dendogramları oluşturularak incelenmiştir (Şekil 1, Şekil 2).
SONUÇLAR
Bu çalışmada matK gen bölgesi ve psbA-trnH gen intron bölgeleri için Trigonella cinsine ait türlerin
filogenetik olarak ilişkileri ortaya çıkarılmış ve elde edilen sekans bilgilerinin her iki barkodlama
bölgesi için Trigonella türlerinin filogenetik ilişkilerin ortaya çıkarılması bakımından ayrım
yeteneklerinin karşılaştırmaları yapılmıştır.
MatK Gen Bölgesi İçin Analiz Sonuçları
MatK gen bölgesinden daha verimli veriler elde etmek amacıyla hatalı-eksik ve boşluk içeren datalar
MEGAX programının complete deletion özelliği ile silinerek hizalandırılmıştır. Bu bölge 1534
nükleotidlik hizalanmış DNA uzunluğuna sahiptir ve bu bölgeye ait çalışılan türlerin varyasyon
gösteren bölge sayısı toplamda 71’dir (Tablo 1).
MatK bölgesine ait Parsim info sekanslarıda MEGAX programında hesaplanarak incelenmiş ve 41
olarak tespit edilmiştir. Bu gen bölgesi için bir bazın diğer baza olan değişim olasılıkları hesaplanmış,
bu hesaplamada transisyonel baz değişimleri koyu renk ile transversiyonel baz değişimleri ise italik
olarak tablo haline getirilmiştir (Tablo 2). Transversiyonel baz değişimleri, transisyonel baz
değişimlerinden daha sık görülmekle birlikte, özellikle timin bazının diğer bazlarla arasındaki
değişimler var olan toplam baz değişimlerinin %40’dan fazlasını oluşturmaktadır (Tablo 2).
Pürin ve pirimidinler için matK gen bölgesine ait transisyon/transversiyon oranları incelendiğinde
pürinlerin transisyon/transversiyon oranları 0.848, pirimidinlerin transisyon/transversiyon oranları ise
1.106’dır. Genel transisyonel değişimler transversiyonel değişimlere oranı ise 0.435’tir (Tablo 3).
MatK gen bölgesinin nükleotid frekansları incelendiğinde ise ilgili bölgenin sekanslarının büyük
çoğunluğunu adenin ve timin bazlarından oluştuğu görülmektedir (Tablo 4).
MatK gen bölgesi için kullanılan 20 Trigonella taksonuna ait sekans bilgilerinin filogenetik ilişkilerinin
analizini yapmak için Maximum Parsimony (MP) dendogramı, MEGAX programı kullanılarak
hazırlanmıştır (Şekil 1). Oluşturulan dendogram incelendiğinde 20 Trigonella taksonunun sekans
bilgilerine göre 10 gruba ayrıldığı, bu ayrımın cinsin seksiyonel bazda daha önceden çalışılmış ve ortaya
konulmuş seksiyonel grupları destekleyici yönde sınıflandırmış olduğu görülmektedir.
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MatK gen bölgesi için yapılan analiz sonuçları değerlendirildiğinde 1534 nükleotidlik hizalanmış DNA
uzunluğu ile 71 bölgede 20 takson için varyasyon göstermesi, CBOL tarafından önerilmiş olan bu
bölgenin Trigonella cinsine ait türler için uygun bir bölge olduğu ve türler arası ilişkilerin açığa
çıkarılması için yeterli varyasyona sahip bir bölge olduğu söylenebilir. Bunlara ek olarak da bu
bölgenin daha önceden yapılmış seksiyonel ayrımı destekleyici guruplamalar yaptığı da
gözlenmektedir.
Sonuç olarak MatK gen bölgesi türler arası ilişkileri değerlendirmek için yeterli uzunluğa sahip,
Trigonella cinsine ait türler için 71 varyasyon bölgesini olması türler arası ilişkilerin açığa çıkarılması
için yeterli bir bölge olduğu, bu bölgeden elde edilen bilgilerin ise türlerin seksiyonel ayrımı için yeterli
bilgiye sahip olduğu söylenebilir.
Tablo 1. Çalışılan türler ve matK gen bölgesine ait varyasyon gösteren bölgeler
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Tablo 2. MatK gen bölgesine ait bir bazın diğerine değişim durumları
A

T

C

G

A

-

13,29

5,38

4,12

T

9,89

-

5,95

4,86

C

9,89

14,7

-

4,86

G

8,39

13,29

5,38

-

Tablo 3. Pürin ve pirimidinler için matK gen bölgesine ait transisyon/transversiyon oranları
Transisyon/Transversiyon Oranları
Primidinler

1.106

Pürinler

0.848

Genel

0.435

Tablo 4. Her bir baz için matK gen bölgesine ait nükleotid frekansları
Nükleotid

Frekans(%)

A

29,60

T

39,76

C

16,09

G

14,55
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Şekil 1. MatK gen bölgesine ait, 20 Trigonella taksonu için Maximum Parsimony dendrogram
(Bootstrap değerleri dendrogram üzerinde gösterilmektedir).
PsbA-trnH gen intron bölgesi için analiz sonuçları
PsbA-trnH gen intron bölgesinden daha verimli veriler elde etmek amacıyla hatalı-eksik ve boşluk
içeren datalar MEGAX programının complete deletion özelliği ile silinerek hizalandırılmıştır. Bu
bölgeye ait çalışılan Trigonella taksolarında 400 nükleotidlik hizalanmış DNA sekans bilgisi
bulunmaktadır. PsbA-trnH gen intron bölgesine ait DNA sekans bilgileri dikkate alınarak 10 Trigonella
taksonu incelenmiş ve türler arasında varyasyon gösteren 25 bölge tespit edilmiştir (Tablo 5).
PsbA-trnH gen intron bölgesine ait Parsim info sekanslarıda MEGAX programında hesaplanarak
incelenmiş ve 20 olduğu gözlenmiştir. MatK gen bölgesinde olduğu gibi psbA-trnH gen intron bölgesi
için bir bazın diğer bir baza olan değişim olasılıkları hesaplanmış ve tablo halinde gösterilmiştir (Tablo
6). Hesaplanan baz değişimlerinin yaklaşık olarak %73 gibi büyük bir kısmını transversiyonel
değişimlerin olduğu, transisyonel baz değişimlerinin ise yaklaşık olarak % 27 gibi küçük bir kısmını
olurşturduğu söylenebilir (Tablo 6). Buna ek olarak transisyon/transversiyon oranları pürinler ve
pirimidinler için ayrı ayrı hesaplanmış, sırasıyla 0,704 ve 0,776’lık oranlar ile oldukça düşük olmasına
rağmen her iki baz grubu için dengede olduğu görülmüştür. Herhangi bir baz grubuna bakılmaksızın
psbA-trnH bölgesi için genel transisyonel değişimler transversiyonel değişimlere oranı ise 0.307 olarak
tespit edilmiştir(Tablo 7). PsbA-trnH bölgesine ait çalışılan 10 Trigonella taksonunun hizlanmış 400
nükleotidlik DNA sekansının, nükleotid frekanslarına bakıldığında ise bölgeye ait nükleotit
frekanslarında büyük farklar görülmemektedir (Tablo 8). PsbA-trnH gen intron bölgelsine ait DNA
seakans bilgileri elde edilen Trigonella türleri için filogenetik ilişkileri gösteren Maximum Parsimony
(MP) dendogramı hazırlanmıştır (Şekil 2). PsbA-tnrH bölgesi için hazırlanan filogenetik ağaç
incelendiğinde türlerin daha önceki çalışmalar sonucunda elde edilmiş olan seksiyonel bazda ayrımı
destekleyici sonuçlar verdiği görülmüştür. PsbA-trnH gen intronu bölgesi için 400 nükleotidlik
uzunluğun filogenetik ilişkilendirme için yeterli bir uzunluğa sahip olduğu, var olan tüm Trigonella
taksonlarına ait sekans bilgilerinden elde edilen 25 varyansyon ile türleri seksiyonel bazda doğru
sınıflandırdığı görülmektedir. Bu sebeple birçok tür için başarılı sonuç vermesinden dolayı DNA
barkodlama çalışmalarında sıklıkla önerilen bu bölge, Trigonella cinsine ait türlerin sınıflandırmasında
da yüksek varyasyonlu bölgeler göstermesinden dolayı türlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin
belirlenmesinde yeterli bilgi içerdiği söylenebilir. Buna ek olarak benzer sonuç, sekans bilgileriyle elde
edilen filogenetik ağaçta da gözlenmiş, genel olarak türler seksiyonel olarak ayrımlarının başarılı
sonuçlar verdiği görülmüştür.
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Tablo 5. Çalışılan türler ve psbA-trnH gen intronu bölgesine ait varyasyon gösteren bölgeler.
Türler

Sekans Bilgisi
1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5

8 8 8 9 0 3 4 5 6 1 5 9 0 0 0 1 1 1 2 2 3

3

0 1 9 3 0 8 8 7 1 7 2 0 2 5 6 1 4 5 3 4 9
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Tablo 6. PsbA-trnH gen intronu bölgesine ait bir bazın diğerine değişim durumları
A

T

C

G

A

-

12.5

4.07

4.63

T

13.4

-

3.16

6.57

C

13.4

9.7

-

6.57

G

9.44

12.5

4.07

-

Tablo 7. Pürin ve pirimidinler için psbA-trnH bölgesine ait transisyon/transversiyon oranları
Transisyon/Transversiyon Oranları
Pürinler

0.704

Pirimidinler

0.776

Genel

0.307

Tablo 8. Her bir baz için psbA-trnH bölgesine ait nükleotid frekansları
Nükleotid

Frekans(%)

A

36,67

T

34,20

C

11,14

G

17,99
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Şekil 2. PsbA-trnH bölgesine ait, 10 Trigonella taksonu için Maximum Parsimony dendrogram
(Bootstrap değerleri dendrogram üzerinde gösterilmektedir).
TARTIŞMA
MatK bölgesine ait Trigonella taksonlarının filogenetik ilişkileri ve taksonomik statülerini
değerlendirmek için oluşturulan MP dendogramı incelendiğinde, genel anlamda türlerin seksiyonel
olarak ayrıldıkları görülmektedir. MP dendogramında ilk gruplanan türler, Bucerates seksiyonuna ait
türler olup birbirleriyle yakın sınıflandıkları gözlenmiştir.
Bu çalışmada Samaroidea seksiyonuna ait tek tür olan T. cretica’nın, Bucerates seksiyonundan ayrı
sınıflandığı buna karşın Foenum-graecum seksiyonuna yakın sınıflandığı gözlenmiştir. Benzer sonuç
Bena (2001) çalışmasında da gözlenmiş ve Samaroidea seksiyonunun Foenum-graecum seksiyonuna
yakın sınıflandığı görülmüştür.
Foenum-graecum seksiyonunda yer alan T. macrorrhyncha türü, T. coerulescens türü ile dendrogramda
yakın sınıflanmış olup, benzer sonuç Dangi (2016) çalışmasında da gözlenmiştir.
Capitatae seksiyonuna ait olan T. caerulea, Cylindricae ve Foenum-graecum seksiyonuna ait türlerle
yakın sınıflanmıştır. Bu durum, Dangi (2016) çalışma sonuçlarını desteklemektedir.
Steele’nin 2010 yılında yaptığı çalışmada, T. arabica türü Falcatulae seksiyonunda yer alan türlerle
yakın sınıflanmıştır. Bu çalışmada matK bölgesinden elde edilen dendrogram incelendiğinde, T.
arabica türünün benzer şekilde Falcatulae seksiyonunda yer alan türlerle yakın sınıflandığı
gözlemlenmiştir.
PsbA-trnH intron bölgesine ait Trigonella taksonlarının filogenetik ilişkileri ve taksonomik statülerini
değerlendirmek için oluşturulan MP dendogramları incelendiğinde çalışılan taksonların hepsinin
seksiyonel olarak sınıflandıkları gözlenmiştir. Seksiyonel bazda çalışılan taksonların ilişkileri
değerlendirildiğinde, Ellipticae ve Bucerates seksiyonlarının birbirine yakın guruplandığı, Foenumgraecum seksiyonunun ise dendrogramda en dış gurubu oluşturduğu görülmektedir.
Her iki bölgeden elde edilen veriler detaylı bir şekilde incelendiğinde, Trigonella cinsine ait türler için
bu bölgelerin seksiyonel bazda türlerin ayrımı için yeterli olduğu, ayrıca seksiyonlar arasındaki
ilişkilerin ise diğer çalışmalar ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. matK bölgesi ve psbA-trnH
intronu DNA sekans bilgileri, Trigonella cinsine ait türlerde ayrım yeteneği ve taksonomik ilişkiler
bakımından değerlendirilmiş ve verimli sonuçlar elde edilmiştir. Bununla birlikte, bu bölgeler için
Trigonella taksonlarına ait yeterli sekans bilgileri bulunmamakta ve çalışmanın sonucu olarak daha
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fazla tür ile birlikte bu bölgelerin, cins içerisinde taksonomik ilişkilerin değerlendirilmesi ve var olan
problemlerin çözümünde kullanılması önerilmektedir.
SONUÇ
Bu çalışmanın sonucu olarak, kloroplast genoma ait matK ve psbA-trnH bölgelerinin, Trigonella
cinsinin taksonomik problemlerinin giderilmesinde ve filogenetik ilişkilerin değerlendirilmesinde
yeterli sekans bilgisine sahip olduğu, daha sonraki çalışmalarda da daha fazla tür ile kullanılması
önerilmektedir.
EK
MatK
MW241996, MW241992, MW241988, MW241872, MW241851, AF522151, AF522150, AF522149,
AF522148, MN167192, MN243302, AF522146, AF522145, AF522144, AF522143, AF522142,
AF522140, AF522139, HM159594, HM159593.
PsbA-trnH
MW242159, MW242164, MW242153,
MK578169, MG947135, EU531710.

MW242113, MW242110, MW242106, EU531711,
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Abstract
Energy storage systems provide the balance between energy production and consumption and enable
the use of energy when necessary. Hot water storage tanks play an important role among thermal energy
storage systems. Increasing the thermal stratification in hot water tanks ensures that the water is kept at
high temperature for a longer time and that the energy of the heat source used for heating the hot water
is utilized more efficiently. In the literature, there are many experimental and numerical studies
investigating the effects of different hot water tank designs on thermal stratification. In this study, the
effect of different insulation geometries and insulation layers on thermal stratification was investigated,
numerically. In the numerical study, the effect of uniformly distributed and gradual insulation
geometries and the combined use of different insulation materials on thermal stratification was
investigated. Three different types of insulation materials, namely glass wool, polyurethane foam and
aerogel, were used to insulate the hot water tank. It was aimed to increase the thermal stratification by
placing an insulation material with lower heat conduction in the upper part of the tank and using a
gradual insulation geometry. With the gradual insulation, the water in the lower part of the tank cooled
faster than the water in the upper part. The water temperature was maintained for a longer period of time
with the use of insulation material with low thermal conductivity in the upper part of the tank. Thus,
mixing of hot and cold water was prevented to a certain extent and thermal stratification was increased.
The highest thermal stratification was obtained for the glass wool-airgel combination. The highest
temperature difference in the tank was observed as 14.77 °C for the glass wool-aerogel combination,
and 7.2 °C for the glass wool.
Keywords: Energy Storage, Gradual Insulation, Hot Water Tank, Thermal Stratification
Özet
Enerji depolama sistemleri enerji üretimi ve tüketimi arasındaki dengeyi sağlamakta ve gerekli olduğu
zaman enerjinin kullanımına olanak sağlamaktadır. Sıcak su depolama tankları ısıl enerji depolama
sistemleri arasında önemli bir rol oynamaktadır. Sıcak su tanklarında ısıl katmanlaşmanın artırılması
suyun daha uzun süre yüksek sıcaklıkta tutulmasını ve sıcak suyun ısıtılmasında kullanılan ısı
kaynağının enerjisinden daha verimli şekilde faydalanılmasını sağlamaktadır. Literatürde farklı sıcak su
tankı tasarımlarının ısıl katmanlaşma üzerine etkilerinin araştırıldığı bir çok deneysel ve sayısal çalışma
mevcuttur. Bu çalışmada ise farklı yalıtım geometrilerinin ve yalıtım katmanlarının ısıl katmanlaşma
üzerine etkisi sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal çalışmada düzgün dağılımlı ve kademeli yalıtım
geometrilerinin ve farklı yalıtım malzemelerinin birlikte kullanımının ısıl katmanlaşma üzerine etkisi
incelenmiştir. Sıcak su tankının yalıtılmasında cam yünü, poliüretan köpük ve aerojel olmak üzere üç
farklı tip yalıtım malzemesi kullanılmıştır. Tankın üst bölgesine ısı iletimi daha düşük yalıtım malzemesi
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yerleştirilerek ve kademeli yalıtım geometrisi kullanılarak ısıl katmanlaşmanın artırılması
hedeflenmiştir. Kademeli yalıtım ile tankın alt bölgesindeki su üst bölgesindeki suya göre daha hızlı
soğumuştur. Tankın üst bölgesinde düşük ısı iletimli yalıtım malzemesi kullanımı ile de su sıcaklığı
daha uzun süre muhafaza edilmiştir. Böylece sıcak ve soğuk su karışımı belirli ölçüde engellenmiş ve
ısıl katmanlaşmanın artması sağlanmıştır. En yüksek ısıl katmanlaşma cam yünü-aerojel birleşimi için
elde edilmiştir. Cam yünü-aerojel kombinasyonu için tank içerisindeki en yüksek sıcaklık farkı 14.77
°C, cam yünü için ise 7.2 °C olarak gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Enerji Depolama, Kademeli Yalıtım, Sıcak Su Tankı, Isıl Katmanlaşma
1.GİRİŞ
Enerji insanoğlunun varoluşundan günümüze kadar yiyecek, içecek ve barınma kadar önemli bir faktör
olmuştur. Yakın geçmişe baktığımızda petrol ve doğalgaz için birçok savaşlar yapılmış milyonlarca
insanın ölmesine ve medeniyetlerin yıkılmasına sebebiyet vermiştir. Yakın tarihten itibaren kullanımı
artan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hem kaynak arama savaşını önlemiş hem de küresel
ısınmanın zararlı etkilerinin azaltılması açısından büyük bir öneme sahip olmuştur. Bir ülkenin
gelişmişlik seviyesini en iyi gösteren faktör enerji üretim ve tüketim faktörünün iyi derecede olmasıdır
(Gurur, 2017). Ülkeler için temiz enerji, maliyet açısından hem ekonomik hem de çevreye zarar
vermeme açısından sosyal hayatın temel problemleri arasında yerini almaktadır. Nüfus artışından
kaynaklanan daha fazla enerji ihtiyacı günümüz de petrol rezervlerinin azalmasına dayalı olarak artan
petrol fiyatları araştırmacıları alternatif olarak sürekli yenilenebilen ve sürdürülebilirlik açısından daha
iyi olması amacıyla yeni enerji kaynakları bulmaya yönlendirmiştir. Enerji; her bir enerjiyi
sınıflandırdığımız zaman kendi türünde depolanabilmesi önemli bir faktördür. Fakat teorik olarak birçok
iyi sonuçlar veren depolama teknikleri uygulanabilirlik açısından maliyet ve uzun dönemli performans
açısından ısıl enerji depolama, enerji depolama teknikleri arasında yaygın olarak en çok tercih
edilmektedir. Bu nedenden dolayı birçok endüstride ve yerel uygulamalarda termal enerjinin
depolanması ve ihtiyaç halinde kullanılması için yalıtımlı rejeneratif tip tanklar kullanılmakta ve akışkan
olarak kolay elde edilebilir olmasından dolayı su tercih edilmektedir (Kurşun & Ökten, 2017).
Sıcak sulu tank sistemleri için statik veya dinamik mod çalışma koşullarında literatürde ısıl katmanlaşma
derecesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Statik çalışma modu, kapalı bir sistem içinde
soğutma ile oluşan doğal konveksiyon akışını ifade eder. Yani tankta su şarjı ve deşarjı
gerçekleşmemiştir. Dinamik çalışma modun da ise su doldurma ve boşaltma sırasındaki sıcak ve soğuk
sıvı hareketleri dikkate alınır. Termal tabakalaşmanın iyileştirilmesi, sıcak ve soğuk suyun karışmasını
önleme ilkesine dayanmaktadır. Bu doğrultuda silindirik ve dikdörtgen sıcak su tanklarında termal
tabakalaşmanın araştırılmasına yönelik birçok deneysel ve sayısal çalışma bulunmaktadır.
Lin ve Armfield, silindirik ve dikdörtgen sıcak su tanklarındaki termal tabakalaşma derecesini sayısal
olarak karşılaştırdılar. Sayısal çalışma sonuçları, yatay izinsiz giriş tabakasının dikdörtgen sıcak su tankı
için üniform bir kalınlığa sahip olduğunu ve silindirik sıcak su tankları için termal tabakalaşmanın daha
hızlı olduğunu göstermiştir (Lin & Armfield , 2001). Altıntop ve ark. on iki farklı engel şeklinin
silindirik sıcak su tankındaki termal tabakalaşmaya etkisini sayısal olarak araştırmıştır (Altuntop,
Arslan, Özceyhan, & Kanoğlu, 2005 Ekim ). Chung ve ark. difüzör konfigürasyonunun dikdörtgen sıcak
su tankının termal tabakalaşması üzerindeki etkisini araştırdı (Chung , Cho, Tae, & Yoo, 2008). Tank
çapının tank yüksekliğine olan farklı oranları için ısı kaybı analizi yapılmış ve belirli bir sıcaklık gradyan
aralığı (0,2–1,5 K/m) için bekleme durumundaki ısı kayıplarının termal tabakalaşma oluşumuna
yardımcı olduğu belirtilmiştir (Garcia-Mari, Gasgue, Gutuerrez-Colomer, Ibanez , & GonzalesAltozano, November 2013). Yapmış oldukları çalışmada farklı Richardson sayıları (Ri) için bir kullanım
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sıcak suyu tankındaki termal tabakalaşma performansını tankın yatay ve dikey konumlarında sayısal
olarak araştırmıştır (Abdelhak, Mihiri, & Bournot, 2015).
Yapılan bu çalışmada ise farklı tip yalıtım malzemelerinin tank boyut oranına göre birleştirilmesi ile
oluşan termal katmanlaşmanın boyutsuz yükseklik, hız ve sıcaklık değerleri 10 saatlik analizler
neticesinde değerlendirilmiştir.
2. SAYISAL ÇALIŞMA
2.1 Problemin tanımlanması

Şekil 1. Su tankı geometrisi a) değişken yalıtım ve değişken yalıtım kalınlığı b) sabit yalıtım kalınlığı

Fiziksel problem için ele alınan silindirik tank geometrilerinde Şekil 1’de görülmektedir. Şekil 1’a da
gösterilmekte olan değişken yapıdaki yalıtım kalınlığı ve farklı yalıtım malzemeleri Şekil 1’b de verilen
sabit yalıtım kalınlığına sahip sıcak su tankı verilmiştir. Şekil 1 a’da tank içerisinde sıcak ve soğuk su
karışım bölgelerini minimum seviyeye indirmek için sıcak bölgelerden soğuk bölgelere doğru azalan
yalıtım kalınlığı kullanılmıştır. Sabit ve değişken yalıtım kalınlığı koşullarının her ikisinde de aynı
hacme sahip yalıtım kalınlığı kullanılmıştır. Buna göre Şekil 1 b’de verilen ölçülerde Dy , dy , Hy , D,
L ve H boyutları tankın çap/boy oranına göre değişkenlik göstermektedir. Alt ve üst yalıtım kalınlıklarını
ifade eden ha ve hü boyutları ise farklı yalıtımlar için sabit kalmıştır. Sabit yalıtım kalınlığı h, 30 mm’dir.
Değişken yalıtım kalınlığı koşulları için ha ve hü boyutları sırası ile 10 mm ve 37.45 mm’dir.
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2.2 Matematiksel Model

Analizler için sayısal çalışma laminar ve doğal konveksiyon şartlarındaki fiziksel problemin çözümü
için gerçekleştirilmiş olup, doğal konveksiyon akışının laminar olma kriteri literatürde farklı sonuçları
mevcuttur. Yapılan mevcut bir çalışmada düşey bir düz plakada türbülansa geçiş bölgesindeki akış için
Rayleigh (Ra) sayısının
civarında olduğunu belirtmişlerdir (Sparrow & Gregg, 1956). Başka
mevcut bir çalışmada ise laminar akış koşulunun �� <
olduğunu belirtmişlerdir (Papanicolaou &
Belessiotis, 2002). Vliet ve Liu tarafından yapılan bir başka çalışmada ise düşey ve düz plaka olan doğal
konveksiyon akışının türbülansa geçiş bölgesi için Ra sayısının
< �� <
olması gerektiğğini
yaptıkları çalışma ile ortaya koymuşlardır. Yapılan başka bir deneysel çalışma verilerinde Kang ve Chun
hız sınır tabakasının silindir çapının oldukça küçük olması nedeni ile silindir geometrisinin eğrilik
etkisinin ihmal edilebilir ve silindirin düz plaka gibi olabileceğini vurgulamışlardır (Kang & Chung,
2010). Düz plaka için yapılan çalışmanın birinde ise Bejan ve Lage Gr sayısının Gr<
olması
koşulunda akış rejiminin laminar olabileceğini ifade etmişlerdir (Bejan & Lage, 1990). Bu çalışmada
literatürdeki sonuçlar doğrultusunda tüm koşullar için Ra ve Gr sayısı hesaplanarak akışın rejimi
belirlenmiştir. Gr sayısı için denklem 1 ve Ra sayısı için ise denklem 2 ile hesaplamalar yapılmıştır.

Gr =

gβ Tort − Td D
v

�� = ��. Pr

Yukarı verilen denklemlerde g yerçekimi ivmesi, β ısıl genleşme katsayısı, D silindir çapı, v akışkan
kinematik viskozitesi Tort ve Td ise sırası ile ortalama akışkan ve tank duvar sıcaklığıdır. Tort ve Td
sıcaklıkları sırasıyla elde edilen sayısal veriler ile kullanılan analiz programı içerisinde akışkan ve
yalıtım duvar bölgesi seçilerek hesaplatılmıştır. Sayısal analizler sonucunda en yüksek Gr sayısı
yaklaşık olarak ×
bulunmuş ve aynı koşullar için Pr sayısı ise 2.45 hesaplanmıştır. Hesaplamalar
sonucu Ra sayısı Ra = . ×
olarak bulunmuştur. Bu koşullar ele alındığında ve yukarıdaki
verilere bakıldığında akışın doğal konveksiyon koşullarında laminar olduğu kabul edilmiştir.

Analiz için sayısal model tasarlanırken deponun duvar kalınlığı yalıtım kalınlığına göre çok ince
olduğundan dolayı depo duvar kalınlığı göz ardı edilerek tank duvar kalınlığı yalıtım kalınlığına dâhil
edilerek analizler yapılmıştır. Sıvının fiziksel özelikleri, z yönündeki momentumun korunumu
denklemindeki yoğunluk değeri dışında sabit alınmıştır (Boussinesq yaklaşımı). Sayısal çözümlemeler
akışın tank eksenine göre simetrik olduğu kabul edilerek akışın iki boyutlu ve zamana bağlı olması
koşulu ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu kabullerle birlikte sayısal analizde tank ve yalıtım malzemesi
için kullanılan korunum denklemleri aşağıda verilmiştir. Kütlenin korunumu denklemi denklem 3 ile
verilmiş, denklem 4 ve denklem 5 te ise sırası ile r ve z yönlerindeki momentumun korunumu
denklemleri verilmiştir. Denklem 6 da ise enerjinin korunumunu ifade eden denklem son olarak denklem
7 de ise yalıtım bölgesi için kullanılan ısı iletimi denklemi verilmiştir.

∂ρ
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∂ ru
+
+
=
∂t r ∂r
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∂w ∂ uw
∂P μ ∂ ∂w
∂ ww
∂ u
(r ) +
] + gβ T − T∞
+
+
=−
+ [
∂t
∂r
∂z
ρ ∂z ρ r ∂r ∂r
∂z

∂ ∂T
∂ T
∂ wT
k
∂T ∂ uT
[
(r ) +
]
+
+
=
∂z
∂r
∂z
ρcρ r ∂r ∂r
∂t
∂Tyal
k yal
∂Tyal
∂ Tyal
∂
[
]
=
r
+
∂t
ρyal cρ,yal r ∂r
∂r
∂z

Yukarıda verilen korunum denklemlerinde u ve w sırasıyla r ve z yönündeki hız bileşenlerini, P akışkan
basıncını μ akışkanın dinamik viskozitesini, ρ akışkan yoğunluğunu, g yerçekimi ivmesini, β termal
genleşme katsayısını, k akışkanın ısıl iletkenlik katsayısını, cρ akışkanın özgül ısısını göstermektedir.
Denklem 5 te gβ T − T∞ verilen ifade ise kütle kuvvetlerinin etkisini göstermektedir. Denklem 7 de
kullanılan ifadelerden k yal yalıtım malzemesinin ısıl iletkenlik katsayısı, Tyal yalıtım malzemesinin
sıcaklığı, ρyal ve cρ,yal ise sırası ile yalıtım malzemesinin yoğunluğu ve özgül ısısını ifade etmektedir.

2.3 Boussinesq yaklaşımı
Doğal bir taşınım da akışın oluşabilmesi için önemli faktörlerden biri sıcaklıktır. Şekil 2 de görülmekte
olan içerisinde akışkan bulunduran kapalı kapta iki nokta arasında sıcaklık farkı oluştuğunda ( T > T )
yoğunluk farkı ρ < ρB da oluşacaktır. Boussinesq yaklaşımına göre momentum denklemindeki
kaldırma kuvvetinde yer alan yoğunluk hariç ortamın tüm özellikleri sabit kabul edilmektedir. Kaldırma
kuvvetinde yer alan akışkan yoğunluğu denklem 8 de verilmiştir.

ρ=ρ [ −β T−T ]
Bu verilen denklemde ρ akışkan yoğunluğunu, ρ , T sıcaklığındaki akışkanın yoğunluğunu ve β ısıl
genleşme katsayısını göstermektedir.

Şekil 2Kapalı kapta doğal taşınım
Boussineq yaklaşımı, yoğunluk değişiminin ρ0 ile karşılaştırıldığında küçük olduğu ve sıcaklık
değişiminin ortam özelliklerini değiştirmeyecek kadar küçük olduğu haller için geçerlidir (Nield &
Bejan, 1992).
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2.4 Başlangıç ve Sınır Şartları
Analiz yapılırken başlangıçtaki hız koşulu için r ve z yönündeki hız değerleri sıfır olarak alınmıştır.
Denklem 9 da akışkan ve yalıtım bölgesindeki başlangıç sıcaklıkları T ve Tç sıcaklıklarına eşitlenmiştir.
u = ; v = ; T = T ; Tyal_dış = Tç

Yukarıda denklemde verilen Tyal_dış yalıtımın dış yüzey sıcaklığını, T akışkanın başlangıç sıcaklığını
ve Tç ise dış ortam sıcaklığıdır. Tç =
. K Alınıp ve akışkanın başlangıç sıcaklığı ise T =
. K olarak alınmıştır.
Akışın tank eksenine göre simetrik olması nedeniyle su ve yalıtım bölgesi için simetri sınır şartları
denklem 10 ve 11 ile aşağıdaki eşitliklerle ifade edilmiştir.

∂w
∂T
= ; u= ;
=
∂r
∂r
∂����_�ç
=
∂r
Denklem 11 de verilen ����_�ç yalıtımın iç yüzey sıcaklığını ifade etmektedir. Ayrıca akışkan
bölgesindeki katı yüzeylere uygulanmakta olan kaymama sınır koşulları ve ısıl sınır koşulları
denklem 12 ile ifade edilmiştir.

u = ; w = ; Td = Tyal_iç : −k

∂Tyaliç
∂T
= −k yal
∂r
∂r

Analizde kullanılan yalıtım malzemelerinin alt ve üst dış yüzeyleri için sınır şartı denklem 13,
yan dış yüzeyi için ise sınır şartı denklem 14 te verilmiştir.
−k yal

∂Tyal_dış
= h(Tyal_dış − Tç )
∂z

−k yal

∂Tyal_dış
= h(Tyal_dış − Tç )
∂r

Yukarıda verilen denklem 13 ve 14 te h tankın konveksiyon katsayısıdır. Konveksiyon katsayısı
değeri yapılan bir çalışmadan h = W/m K olarak alınmıştır (Yang, Chen, Wang, Sheng, &
Wang, 2016). Tyal_dış ise yalıtımın dış yüzey sıcaklığını ifade etmektedir.
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2.5 Sayısal Yöntem

Şekil 3. Sayısal Çözümleme için kullanılan hücre yapısı ve hücre dağılımı
Sayısal modelin çözümünde sonlu hacimler metodu uygulanmış ve korunum denklemlerinin
çözümlemesinde ise SIMPLE algoritması ve zamana bağlı birinci dereceden kapalı formülasyon
kullanılmıştır. PRESTO! Yöntemi basıncın ayrıklaştırılması işleminde doğal konveksiyon etkisinin
baskın olduğu koşullarda daha iyi yakınsama sağladığından basınç ayrıklaştırılması için PRESTO!
Yöntemi tercih edilmiştir (Kurşun & Ökten, 2017). Difüzif terimler için ikinci dereceden merkezi farklar
metodu ve konvektif terimler için de UPWIND metodu kullanılmıştır. Su tankının dış yüzeylerinde ise
yüzey seçilerek konveksiyon sınır koşulu uygulanmıştır. Yapılan tüm analizlerde, kalıntı değerlerinin
kütle ve momentumun korunumu için − değerinden, enerjinin korunumu için ise −6 değerinden
küçük olduğu duruma kadar analizler devam ettirilmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1 Sayısal Çalışmanının Doğrulanması
Yapılan sayısal çalışmada elde edilen veriler Kurşun ve Ökten tarafından Sıcak su tanklarında yalıtım
kalınlığının ısıl katmanlaşmaya etkisi üzerine yapılan çalışma sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır (Kurşun &
Ökten, 2017).

3.2 Bulgular
Aşağıda verilen Şekillerde tank içerisinde akışkan bölgesi 10 eşit parçaya bölünmüş ve 10 saatlik
soğuma periyodunda bölünen her bir parça için 2’şer saat aralıklarla boyutsuz yükseklik sıcaklık
değerleri bulunmuştur. 2. Saatin sonunda tank alt kısmı ve üst kısmı arasındaki sıcaklık en fazla oranla
aerojel katmanlıda 6,796 °� ve en düşük oranla Sabit yalıtım cam yününde 3,805 °� olmuştur.(Grafik
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1.) Analiz sonunda tank alt kısmı ve üst kısmı arasındaki sıcaklık farkı en fazla aerojelde 14,034 derece
ile oluşmuş ve en az ise sabit yalıtım cam yününde 6,634 °� oluşmuştur.(Grafik 5.)
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Grafik 1. 2 saatlik Aerojel Katmanlı, Poliüretan Katmanlı, Sabit Yalıtıtım Cam Yünü ve Camyünü
Katmanlı D/H=0.5 için boyutsuz yükseklikteki sıcaklık değerleri.
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Grafik 2. 4 saatlik Aerojel Katmanlı, Poliüretan Katmanlı, Sabit Yalıtıtım Cam Yünü ve Camyünü
Katmanlı D/H=0.5 için boyutsuz yükseklikteki sıcaklık değerleri.
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Grafik 3. 6 saatlik Aerojel Katmanlı, Poliüretan Katmanlı, Sabit Yalıtıtım Cam Yünü ve Camyünü
Katmanlı D/H=0.5 için boyutsuz yükseklikteki sıcaklık değerleri.
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Grafik 4. 8 saatlik Aerojel Katmanlı, Poliüretan Katmanlı, Sabit Yalıtıtım Cam Yünü ve Camyünü
Katmanlı D/H=0.5 için boyutsuz yükseklikteki sıcaklık değerleri.
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Grafik 5. 10 saatlik Aerojel Katmanlı, Poliüretan Katmanlı, Sabit Yalıtıtım Cam Yünü ve Camyünü
Katmanlı D/H=0.5 için boyutsuz yükseklikteki sıcaklık değerleri.
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Şekil 4. 10 saatlik soğuma periyodunda; a.) Aerojel Katmanlı, b.) Poliüretan Katmanlı c.)Cam Yünü
Katmanlı d.)Sabit Yalıtım Cam Yünü D/H=0.5 için sıcaklık ve hız sınır tabaka oluşumu.
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Yukarıda verilen Şekil 4’te her bir analiz için 10’uncu saat sonunda hız sınır tabakası ve ve sıcaklık
gradyanı verilmiştir. Sıcaklık ve hız değerlerinin birbiri ile karşılaştırma yapılabilmesi açısından 4 analiz
içerisinden en düşük sıcaklık, hız ve en yüksek sıcaklık, hız baz alınarak şekiller oluşturulmuştur. Şekil
4’d de verilen sabit yalıtım için hız sınır tabaka oluşumu diğer yalıtımlara oranla daha fazla oluşmuştur
ayrıca sıcaklık diğer yalıtımlara oranla daha azalmıştır.

10 saatlik soğuma sonrasında aynı boyutlarda ve aynı hacimlerde yalıtım kalınlıklarına sahip olan
Şekil 4’deki geometrilerin sıcaklık farkları en yüksek derecede Cam yünü içerisinde aerojel
kullanımında olduğu saptanmıştır. (Grafik 6.)
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Grafik 6. Sıcaklık farkları
4. SONUÇLAR
Yapılan sayısal analizlerde silindirik sıcak sulu tank sisteminin ısıl enerji depolamada kullanılmasında
yalıtım kalınlığının ısıl katmanlaşmaya olan etkisi incelenmiştir. Elde edilen verilerde sabit yalıtım
kalınlığında tank alt kısmından tank üst kısmına olan sıcaklık farkının aynı yalıtım hacmine sahip olan
Aerojel katmanlı, poliüretan katmanlı, sabit cam yünü ve katmanlı cam yünü için yapılmıştır. Analizler
deki amaç ısıl katmanlaşmayı artırmak tank alt kısım ve üst kısım arasındaki sıcaklık farkını maksimum
seviyeye çıkartmaktı böylelikle tank tabanından etrafa ısı transferi gerçekleşecek ve tank üst kısım ile
alt kısım arasında ısıl katmanlaşma oluşacaktır. 10 saatlik analiz sonucunda soğumaya bırakılan depoda
en yüksek sıcaklık farkı aerojel katmanlı da 14,034 °� çıkarken en düşük sıcaklık değeri ise sabit cam
yünü yalıtımda 6,634 °� çıkmıştır. Çalışma verileri dikate alınacak olursa tank boyut oranı ve yalıtım
oranı değiştirilerek daha iyi sonuçlar elde edilebilir.
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EVALUATION OF VARIOUS DIGITAL PLATFORMS WITHIN THE SCOPE OF
BLENDED LEARNING
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ DİJİTAL PLATFORMLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Teknolojik gelişme ve ilerlemeler birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da etkili olmuştur ve
olmaya da devam etmektedir. Eğitim alanında teknolojinin etkileri özellikle kullanılan araç-gereç ve
materyal bağlamında yoğunlaşsa da; öğretim yöntem-teknikleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin de
teknolojinin etkilerinden doğrudan veya dolaylı biçimde etkilendiği görülmektedir. Bunun yanında bir
de 2019 yılında ortaya çıkan COVID-19 pandemisi ile eğitim-öğretim süreçlerinin teknolojiye olan
ihtiyacı katlanarak artmış ve harmanlanmış öğrenmenin giderek yaygınlaştığı görülmüştür. Gelişen
kitle iletişim cihazları, uygulama ve dijital platformlar ile ortaya çıkan eğitimin uzaktan yürütülme
ihtiyacı beraberinde harmanlanmış öğrenmenin sınırlarını genişletmiştir. Bunun sonucu olarak ise
farklı şekillerde (temel kuruluş amacı öğrenme ortamlarına katkı sunmak olsun veya olmasın) birçok
uygulama ve dijital platform eğitim-öğretim süreçlerine katkı sunulabilmesi için işe koşulmuştur. İşte
bu noktada harmanlanmış öğrenme ön plana çıkmaktadır. Harmanlanmış öğrenme çevrimiçi ve yüz
yüze öğretim süreçlerinin birleştirilmesi şeklinde açıklanabilir. Diğer bir ifadeyle harmanlanmış
öğrenmede öğreten ve öğrenenin yüz yüze bir biçimde sürdürdükleri öğretim süreçlerine ek olarak
teknoloji destekli uzaktan yürütülen öğretim süreçleri de yer almaktadır. Harmanlanmış öğrenmede
faydalanılabilecek birçok uygulama ve dijital platforma kolayca ulaşmak mümkündür. Bu noktada
öğrenci ve öğretmenlerin tercih edecekleri uygulama ve dijital platformlar hakkında bilgiler sunularak
bir değerlendirilmede bulunulması önem taşımaktadır. Bu sebeple bu çalışmada çeşitli uygulama ve
dijital platformların (sanal sınıf uygulamaları, sosyal medya uygulamaları, ofis programları ve video
düzenleme uygulamaları gibi.) günümüzde önemi daha iyi anlaşılan ve giderek yaygınlaşan
harmanlanmış öğrenme odaklı değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ele alınan ve
harmanlanmış öğrenme kapsamında değerlendirilen dijital platform ve uygulamalar Microsoft Teams,
Edmodo, EdApp, Beyazpano, Blackboard, Eğitim Bilişim Ağı, Instagram, Facebook, Youtube,
WhatsApp, Twitter, Flickr, Zentation, Microsoft Office Programları ve Prezi şeklinde sıralanabilir. Bu
çalışmada harmanlanmış öğrenmede kullanılabilen uygulama ve dijital platformların tümünü
değerlendirilmesinin mümkün olamamasından dolayı sadece bir kısmı değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Harmanlanmış Öğrenme, Dijital Platformlar
Abstract
Technological development and advances have been and continue to be effective in the field of
education, as well as in many fields. Although the effects of technology in the field of education are
especially concentrated in the context of the tools and materials used; It is seen that teaching methods
and techniques and education and training processes are also directly or indirectly affected by the
effects of technology. In addition, with the COVID-19 pandemic that emerged in 2019, the need for
technology in education and training processes has increased exponentially and blended learning has
become increasingly common. With the developing mass communication devices, applications and
digital platforms, the need to conduct the resulting education remotely has expanded the boundaries of
blended learning. As a result of this, many applications and digital platforms in different ways
(whether or not the main purpose of the establishment is to contribute to learning environments) have
been put to work in order to contribute to the education-teaching processes. This is where blended
learning comes to the fore. Blended learning can be explained as combining online and face-to-face
teaching processes. In other words, in addition to the face-to-face teaching processes of the teacher
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and the learner in blended learning, there are also technology-supported distance learning processes. It
is possible to easily access many applications and digital platforms that can be used in blended
learning. At this point, it is important to make an assessment by providing information about the
applications and digital platforms that students and teachers will prefer. For this reason, in this study,
it is aimed to evaluate various applications and digital platforms (such as virtual classroom
applications, social media applications, office programs and video editing applications) with a focus
on blended learning, the importance of which is better understood and increasingly widespread. The
digital platforms and applications discussed in the study and evaluated within the scope of blended
learning can be listed as Microsoft Teams, Edmodo, EdApp, Beyazpano, Blackboard, Education
Information Network, Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp, Twitter, Flickr, Zentation,
Microsoft Office Programs and Prezi. In this study, only some of them were evaluated because it was
not possible to evaluate all of the applications and digital platforms that can be used in blended
learning.
Keywords: Blended Learning, Digital Platforms
GİRİŞ
Teknolojik gelişme ve ilerlemeler birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da etkili olmuştur ve
olmaya da devam etmektedir. Eğitim alanında teknolojinin etkileri özellikle kullanılan araç-gereç ve
materyal bağlamında yoğunlaşsa da; öğretim yöntem-teknikleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin de
teknolojinin etkilerinden doğrudan veya dolaylı biçimde etkilendiği görülmektedir (Akkuş & Keskin,
2016). Bunun yanında bir de 2019 yılında ortaya çıkan COVID-19 pandemisi ile eğitim-öğretim
süreçlerinin teknolojiye olan ihtiyacı katlanarak artmış ve harmanlanmış öğrenmenin giderek
yaygınlaştığı görülmüştür. Gelişen kitle iletişim cihazları, uygulama ve dijital platformlar ile ortaya
çıkan eğitimin uzaktan yürütülme ihtiyacı beraberinde harmanlanmış öğrenmenin sınırlarını
genişletmiştir (Ünsal, 2010). Bunun sonucu olarak ise farklı şekillerde (temel kuruluş amacı öğrenme
ortamlarına katkı sunmak olsun veya olmasın) birçok uygulama ve dijital platform eğitim-öğretim
süreçlerine katkı sunulabilmesi için işe koşulmuştur. İşte bu noktada harmanlanmış öğrenme ön plana
çıkmaktadır. Harmanlanmış öğrenme çevrimiçi ve yüz yüze öğretim süreçlerinin birleştirilmesi
şeklinde açıklanabilir (Graham, 2004). Diğer bir ifadeyle harmanlanmış öğrenmede öğreten ve
öğrenenin yüz yüze bir biçimde sürdürdükleri öğretim süreçlerine ek olarak teknoloji destekli uzaktan
yürütülen öğretim süreçleri de yer almaktadır (Dikmen, 2021; Singh & Reed, 2001). Tanımlardan
anlaşıldığı gibi harmanlanmış öğrenme yüz yüze öğretim süreçleri ile uzaktan ve çevrimiçi yürütülen
öğrenme süreçlerinin birlikte yürütülmesiyle ortaya çıkmıştır. Allen ve Seaman (2007) çevrimiçi
şekilde yürütülen öğrenme süreçleri toplam öğrenme süreçlerinin %79’unu geçmemelidir. Allen ve
Seaman (2007) tarafından öne sürülen geleneksel, teknoloji destekli, harmanlanmış ve çevrimiçi
eğitim süreçlerini açıklayan oranlar Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Çevrimiçi Eğitim Oranlarına göre eğitim Modelleri (Allen & Seaman, 2007)
Çevrimiçi Eğitim Oranı
%0
%1-%29
%30-%79
%80+

Model Adı
Geleneksel
Teknoloji destekli
Harmanlanmış
Çevrimiçi

Tablo 1’de görüldüğü gibi geleneksel eğitimde çevrimiçi eğitim oranı %0’dır. Ancak %29’a kadar
çevrimiçi eğitimden yararlanılması durumunda teknoloji destekli eğitimden söz edilebilmektedir.
Çevrimiçi eğitimden faydalanma oranı %30 ile %79 arasında ise harmanlanmış öğrenme; %80 ve
daha fazla bir oranda çevrimiçi eğitimden yararlanılıyor ise doğrudan çevrimiçi eğitim olarak
sınıflandırılmıştır.
Günümüzde harmanlanmış öğrenme çeşitli nedenlerle tercih edilmektedir. Harmanlanmış öğrenmenin
tercih edilme nedenleri genel olarak; karşılıklı etkileşim, sosyal gelişimi desteklemek, teknoloji
okuryazarlığının geliştirilmesi, ekonomiklik, zamandan tasarruf sağlanması, hızlı geri bildirim,
öğrenme süreçlerinde bireysel öğrenmeye fırsat tanıması, yaratıcılığa, eleştirel düşünmeye ve özgür
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öğrenme ortamlarına katkı sunulması şeklinde sıralanabilir (Dikmen, 2021; Masie, 2006).
Harmanlanmış öğrenmenin bu faydalarının yanında bazı dezavantajlarından da söz edilebilir. Bu
dezavantajlardan bazıları; öğretmen veya öğrencilerin yeteri kadar teknoloji okuryazarı
olmamalarından dolayı bu modele önyargı ile yaklaşabilmeleri, zaman zaman düşük motivasyon ile
karşılaşılabilmesi, sınıf içi iletişim ve etkileşimin harmanlanmış öğrenmede yakalanamama korkusu,
sınav güvenliği ve kopya çekilme endişesi ve bazı öğrencilerin bağımsız çalışabilme becerilerinin
yetersiz düzeyde olmasıdır (Akkuş & Keskin, 2016; Carr, 2013). Harmanlanmış öğrenmeni çeşitli
şekillerde alt gruplara ayrıldığına ilgili literatürde rastlanmaktadır. Ancak harmanlanmış öğrenmeye
yönelik bu sınıflamalardan önde geleni Staker ve Horn (2012) tarafından yapılan modeldir. Şekil 1’de
harmanlanmış öğrenmenin Staker ve Horn (2012) tarafından yapılan sınıflaması yer almaktadır.
Harmanlanmış
Öğrenme
Rotasyon (Çevirme)
Modeli

Esnek Model

Harmanlanan Model

Zenginleştirilmiş
Model

İstasyon Çevirme
Modeli

Laboratuvar Çevirme
Modeli

Ters-Yüz Sınıf Modeli

Bireysel Çevirme
Modeli

Şekil 1. Harmanlanmış Öğrenme Modelleri (Staker & Horn, 2021)
Şekil 1’de görüldüğü gibi harmanlanmış öğrenme dört ana modele ayrılmıştır. Bu modeller “Rotasyon
(Çevirme) Modeli”, “Esnek Model”, “Harmanlanan Model” ve “Zenginleştirilmiş Model” olarak
sıralanmaktadır. Rotasyon Modelinin ise dört alt modeli bulunmaktadır. Bunlar; İstasyon Çevirme
Model, Laboratuvar Çevirme Modeli, Ters-Yüz sınıf Modeli ve Bireysel Çevirme Modelidir. Bu
modellere ait açıklamalar şu şekildedir (Tonbuloğlu & Tonbuloğlu, 2021):
Rotasyon (Çevirme) Modeli: Bu modelde öğrenciler öğretmen kontrolünde ilgili konuda hem
çevrimiçi hem de yüz yüze aktiviteler vasıtasıyla öğrenme süreçlerine katılırlar. Bu model ait dört alt
modele ait açıklamalar aşağıda verilmiştir:
İstasyon Çevirme Modeli: Öğrenme istasyonlarından en az birisi çevrimiçidir. Öğrenciler
sabit istasyon arasında rotasyon yaparak öğrenir.
Laboratuvar Çevirme Modeli: İstasyon Çevirme Modeline benzemektedir. Bilgisayar
laboratuvarından yararlanılır. Öğrenciler sınıf ile bilgisayar laboratuvarında öğrenme sürecine
katılır.
Ters-Yüz Sınıf Modeli: Harmanlanmış öğrenme modellerinden en bilinenidir. Ters-Yüz Sınıf
Modelinde dersler sınıf dışında yürütülürken; sınıf içinde ise uygulama, tartışma ve proje gibi
öğrencilerin aktif olduğu faaliyetler yürütülür.
Bireysel Çevirme Modeli: Her bir öğrenci için ayrı bir program hazırlanır ve öğrenciler bu
programa göre rotasyona girerler.
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Esnek Model: Bu modelin temelini çevrimiçi öğrenme oluşturur. Öğrenciler yüz yüze veya çevrimiçi
öğrenme ortamları arasında esnek biçimde hareket edebilirler.
Harmanlanan Model: Öğrencinin yüz yüze öğrenme ortamlarına katılmasına ek olarak tamamının
çevrimiçi olduğu derslerin de beraber alınmasıyla yürütülen bir modeldir. Burada öne çıkan nokta bu
modelin öğrencilere bazı dersleri bireysel olarak öğrenme fırsatı sunmasının yanında bazı dersleri ise
yüz yüze alma fırsatı sunmasıdır. Öğrenciler okul içinde veya dışında öğrenme süreçlerini kendileri
yürütürler.
Zenginleştirilmiş Model: Bu modelde öğrenciler herhangi bir dersin bir kısmını yüz yüze
işleyebilirken; diğer bir kısmını da istediklerinde uzaktan alabilirler.
Harmanlanmış öğrenme modelleri hakkına bilgi verdikten sonra bu modellerin tasarlanmasında dikkat
edilmesi gereken noktaların açıklanması da uygun görülmüştür. Bu kapsamda harmanlanmış
öğrenmede; yüz yüze eğitim esnek planlanmalı, fiziksel öğrenme ortamı kişiselleştirebilir olmalı,
teknolojiden yoğun miktarda faydalanılmalı, yürütülen faaliyetler paylaşılmalı, yoğun etkileşim ve
işbirliği olmasına özen gösterilmeli ve yeniliklere açık olunmalıdır (Eastman, 2015 Akt. Gülbahar,
Kalelioğlu, Afacan-Adanır, 2020). Harmanlanmış öğrenmedeki uzaktan eğitim süreçlerinde birçok
dijital platform ve uygulamadan sıklıkla yararlanıldığı görülmektedir. Bu noktada özellikle sosyal
ağların da eğitim süreçlerinde kullanıldığı bilinmektedir. Sosyal ağlar üye olunabilen ve üyelerinin
resim, doküman, video, link ve yorum paylaşabildiği Twitter, Delicious, Facebook ve Instagram gibi
uygulamalardır (Çoklar, 2017).
Her geçen gün yenilenen ve gelişen dijital dünyada harmanlanmış öğrenmede faydalanılabilecek
birçok uygulama ve dijital platforma kolayca ulaşmak mümkündür. Bu noktada öğrenci ve
öğretmenlerin tercih edecekleri uygulama ve dijital platformlar hakkında bilgiler sunularak bir
değerlendirilmede bulunulması önem taşımaktadır. Bu sebeple bu çalışmada çeşitli uygulama ve
dijital platformların (sanal sınıf uygulamaları, sosyal medya uygulamaları, ofis programları ve video
düzenleme uygulamaları gibi.) günümüzde önemi daha iyi anlaşılan ve giderek yaygınlaşan
harmanlanmış öğrenme odaklı değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ele alınan ve
harmanlanmış öğrenme kapsamında değerlendirilen dijital platform ve uygulamalar Microsoft Teams,
Edmodo, EdApp, Beyazpano, Blackboard, Eğitim Bilişim Ağı, Instagram, Facebook, Youtube,
WhatsApp, Twitter, Flickr, Zentation, Microsoft Office Programları ve Prezi şeklinde sıralanabilir. Bu
çalışmada harmanlanmış öğrenmede kullanılabilen uygulama ve dijital platformların tümünü
değerlendirilmesinin mümkün olamamasından dolayı sadece bir kısmı değerlendirilmiştir. Bunun
yanında bu çalışmada harmanlanmış öğrenme ve harmanlanmış öğrenme kapsamında değerlendirilen
dijital platform ve uygulamalar ile ilgili alanyazın taranarak bütüncül bakış açısıyla bir değerlendirme
yapılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Çeşitli uygulama ve dijital platformların harmanlanmış öğrenme odaklı değerlendirilmesinin
amaçlandığı bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması yapılması uygun
görülmüştür. Literatür taramasında herhangi bir konuda daha önce yürütülen çeşitli çalışmaların
taranması ve nihai olarak ilgili kısımların derlenmesi yapılır (Baltacı, 2019). Bu araştırmada ise
öncelikle harmanlanmış öğrenme, sanal sınıf, sosyal medya, dijital platform ve uygulama kavramları
açıklanmıştır. Ardından araştırmanın bulgular kısmında ele alınan çeşitli sanal sınıf uygulamaları
(Microsoft Teams, Edmodo, EdApp, Beyazpano, Blackboard ve Eğitim Bilişim Ağı), sosyal medya
uygulamaları (Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp, Twitter ve Flickr) ile ofis programları,
video düzenleme ve sunum uygulamaları (Zentation, Microsoft Office Programları ve Prezi) hakkında
bilgi verilmiştir. Ele alınan sanal sınıf, sosyal medya ve diğer uygulama ve programlara ilgili
literatürde en çok karşılaşılan ve eğitim amaçlı kullanılabilirliği sınanmış veya sınanması tavsiye
edilen dijital platformlar değerlendirilerek karar verilmiştir. Bu kapsamda araştırma konusu ile ilgili
yerli ve yabancı kaynaklar incelenmiştir. Çalışmada 31 çalışma tablolaştırılarak incelenmiş ve bir
değerlendirme yapılmıştır.
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BULGULAR
Çalışmanın bu kısmında harmanlanmış öğrenme kapsamında ele alınan uygulama ve dijital
platformların sırasıyla açıklanması uygun görülmüştür. Bu kapsamda öncelikle sanal sınıf
uygulamaları olan Microsoft Teams, Edmodo, EdApp, Beyazpano, Blackboard ve Eğitim Bilişim Ağı
hakkında bilgiler sunulmuştur. Daha sonra sosyal medya uygulamaları olan Instagram, Facebook,
Youtube, WhatsApp, Twitter ve Flickr hakkında bilgi verilmiş ve nihai aşamada ofis programları ve
video düzenleme uygulamaları olan Zentation, Microsoft Office Programları ve Prezi hakkında bilgi
verilmiştir. Son olarak ise çalışma ile ilgili araştırmalar tablolaştırılarak değerlendirilmiştir.
Microsoft Teams: Teknolojik yeniliklere bağlı olarak gelişen eğitim teknolojileri artık önemini
gittikçe arttırmaktadır. Bu sebeple 1975 yılında kurulan Amerika Birleşik devletleri merkezli ve çok
uluslu Dünya‘nın önde gelen teknoloji şirketlerinden birisi olan Microsoft Corporation tarafından
2016 yılında Microsoft Teams tanıtılmıştır (www.wikipedia.org). Microsoft Teams ile öğrenci ve
öğretmenlerin sohbet edebilmesi, sesli - görüntülü görüşebilmesi, dosya paylaşabilmesi, görüşmelerini
kaydedebilmesi, ödev - sınav - test yapabilmesi, sanal sınıf oluşturabilmesi mümkündür. Microsoft
Teams bu özelliklerin bilgisayar, tablet ve akıllı telefon ile kullanılabilen uygulamaları bulunan bir alt
yapıya sahiptir (www.peakup.org).
Edmodo: 2008 yılında kurulan Edmodo ile öğretmenler içerik ve sınav hazırlayabilir, ödev verebilir
ve öğrenciler ile kolaylıkla iletişim kurabilir (www.wikipedia.org). Bunun yanında Edmodo’nun sahip
olduğu ara yüz ile Facebook’un sahip olduğu ara yüz benzerlik gösterdiğinden dolayı Facebook
kullanıcıları rahatlıkla Edmodo’yu da kullanabilmektedirler (Holland & Muilenburg, 2011). Bunun
yanında Edmodo öğretmen-öğretmen etkileşimine ve velilerin çocuklarının ilerlemelerini takip
etmelerine imkan tanır (Sırakaya, 2014). Onbinlerce okul tarafından profesyonel bir öğrenme ortamı
olarak kullanılan Edmodo’da 12 konuda topluluk vardır. Bunlar Matematik, Dil Bilimleri, Sosyal
Bilgiler, Fen Bilimleri, Dünya Dilleri, Bilgisayar Teknolojisi, Kariyer ve Teknoloji Eğitimi, Sağlık,
Yaratıcı Sanatlar, Özel Eğitim, Koleje Hazırlık ve Kişisel Gelişim topluluklarıdır (Alemdağ, 2013).
EdApp: EdApp mobil olarak öğrenme fırsatı sunan ödüllü bir yönetim sistemidir. EdApp sadece
mikro öğrenme değil; içerik hazırlama, demokratik öğrenme ortamı yaratma imkânlarını sunabilen,
hızlı ve ücretsiz bir uygulamadır (www.edapp.com). Edapp kullanıcı dostu ara yüz ile öğrencilerin
istedikleri zaman ve yerde öğrenmelerine fırsat sunabilmektedir (www.linkedin.com). EdApp 90’dan
fazla ülkede faaliyet yürüten, her gün onbinlerce dersi işleyen yaklaşık yüzden fazla dile çevirisini
yaparak kullanıcılarına sunan bir uygulamadır (www.g2.com).
Beyazpano: Teknolojik yeniliklere bağlı olarak gelişen eğitim teknolojileri artık önemini gittikçe
arttırmaktadır. Türkiye’nin en kapsamlı ve ulaşılabilir eğitim platformu olabilmek için yola çıkan
Beyazpano (www.beyazpano.com) öğreticilere sınıf içerisinde yapabilecekleri etkinliklerin önemli bir
kısmını dijital platformlarda yapabilme imkânı sunan, öğretici ve öğrenciyi buluşturan ücretsiz bir
öğrenme yönetim sistemidir (Beyaz Pano Tanıtım Kitapçığı, 2019). Beyazpano ile öğreticiler
öğrencileri ile iletişim kurabilir, ders videosu gibi etkinlikler ile ders materyallerini öğrencileri ile
paylaşabilir, ödev verebilir, ödev toplayabilir, konu veya ders hakkında öğrencileri ile tartışma
yürütebilir ve diğer öğreticiler ile iletişime geçebilir (Debbağ, 2018). Beyazpano Tanıtım
Kitapçığı’nda (2019) www.beyazpano.com ile ilgili öğretici yorumlarına yer verilmektedir. Bu
yorumlara örnek olarak Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanlarından Ali ERDOĞAN’ın yorumu
“Beyazpano öğretici öğrenci iletişiminin ders saatlerinin dışında da başarılı bir şekilde devam
etmesini sağlayan bir uygulama. Farklı dillerde ara - biriminin bulunması çok kültürlü sınıflardaki
öğrencilerin erişimini de sağlamak noktasında oldukça verimli. Ödev vermek, ders notu veya çoklu
ortam içerikleri paylaşmak, ortak bir aktivite takvimi oluşturmak Beyazpano ile oldukça kolay. Bu
güzel çalışma için emeğinize sağlık diyorum” (s.8) şeklindedir. Diğer öğretici yorumları da
değerlendirildiğinde Beyazpano ile öğrenci – öğrenci ve öğrenci – öğretici etkileşiminin arttığı, sınıf
dışı öğrenmelerin daha kolay hale geldiği, öğrencilerin aktifleştirildiği ve öğrenci başarısının olumlu
yönde etkilendiği sonucuna varılmaktadır.
Blackboard: Kısaca Blackboard olarak bilinen Blackboard Learn kullanıcılara sanal öğrenme ortamı
sunan bir uygulamadır. Blackboard hem öğrenenlere hem de öğretmenlere e-öğrenme süreçlerinde
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etkili iletişim kurma ve değerlendirme imkânları sunarak ders çıktısının istenen düzeyde olmasına
katkı sağlayabilir (Bradford, Porciello, Belkon & Backus, 2007). Günümüzde her kademede bilgi ve
beceri aktarımında yaygın şekilde kullanılabilen Blacboard özellikle yükseköğretimdeki yaygınlığını
giderek arttırmaktadır. Blackboard fiziksel bir mekâna ihtiyaç duymadan istenilen yer ve zamanda
öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşiminin salt çevrimiçi ya da hibrit (yüz yüze ve uzaktan)
olarak sürdürülmesini sağlayabilir (Heirdsfield, Walker, Tambyah & Beutel, 2011; Malikowski,
Thompson & Theis, 2007).
Eğitim Bilişim Ağı (EBA): Milli Eğitim Bakanlığı’nı bünyesindeki Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi
İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi doğrultusunda 2010 yılında aktifleştirilen Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) sınıf içindeki öğrenme ortamlarının elektronik içerikler ile zenginleştirilmesi amacıyla
geliştirilmiş (Ateş, Çerçi, & Derman, 2015) ve ilk kez 2012 yılında test çalışmalarına başlanmıştır
(Pala, Arslan & Özdinç, 2017). EBA kullanıcılara bedelsiz bir şekilde yararlanma imkânı sunan
çevrimiçi sosyal eğitim platformudur (EBA, 2016). EBA okulöncesinden liseye kadar her kademede
öğrencinin gelişimine katkıda bulunabilecek çok yönlü eğitsel içerikleri bünyesinde barındırmaktadır
(Durmuşçelebi & Temircan, 2017). EBA’da öğretmenler ders materyalleri paylaşabilir, çevrimiçi
dersler verebilir, duyurular yapabilir, yarışma düzenleyebilir, ses-görüntü paylaşabilir vb. etkinliklerin
öğretmenler tarafından yürütülmesine imkân tanır (Aktay & Keskin, 2016; Bahçeci & Efe, 2018).
Instagram: Instagram özellikle gençler tarafından sıklıkla kullanılan bir sosyal ağ uygulamasıdır
(Soncu, 2016). Görsel öğe kullanımı amacı güden Instagram ile ders amaçlı hazırlanan
video/görsellerin yayımlanması ve bu paylaşımların altında öğrenci fikrilerinin tartışılmasının eğitim
– öğretim ortamlarında öğrenci katılımını arttırabileceği düşünülmektedir (Atherton, 2018; Sarsar,
2018). Instagram ile doküman, görsel ve videolar öğrenci erişimine sunulabilir. Diğer taraftan öğrenci
– öğrenci ve öğrenci – öğretim elemanı etkileşimi de Instagram vasıtası ile gerçekleşebilir (Hudson,
2016). Bunun yanında Instagram’ın canlı yayın özelliği de kullanılarak öğrencilere ulaşılabilir.
Öğrencilerden anlık dönütler alınarak çevrimiçi dersler işlenebilir (Kırık & Yazıcı, 2017). Çevrimiçi
dersler ile internet bağlantısı olunan herhangi bir yerden sıradan bir telefon ile öğrencilerin derse
katılması sağlanabilir (Gülbahar, 2018).
Facebook: Bir sosyal ağ uygulaması olan ve gençler tarafından sıklıkla kullanılan (Çoklar, 2017)
Facebook sesli ve görsel materyallerin paylaşılmasına ve kullanıcıların karşılıklı etkileşimde
bulunmasına olanak sunar (Gonzales & Vodicka, 2010). Madge, Meek, Wellens ve Hooley ile Munoz
ve Towner tarafından 2009 yılında yapılan çalışmalarda Facebook’un üniversite öğrencilerinin eğitimi
amacıyla kullanılabileceği ve öğrenciler arasında etkileşimi arttırarak ders başarısını olumlu yönde
etkileyebileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Youtube: Youtube eğitim alanında kullanılan en popüler araçların başında gelmektedir (Sarsar, 2018).
Kuruluş amacı sadece video paylaşmak olan ancak gelişerek sosyal paylaşım ortamına dönüşen
(Yeygel-Çakır, 2015) Youtube’un eğitim - öğretim ortamlarında kullanımı gün geçtikçe artmaktadır
(Burgess & Green, 2009). Youtube’un birtakım avantajları vardır. Bunlar avantajlar; adaptasyon
kolaylığı, çevrimiçi tartışma imkânı sunması, mobil araçlara uygunluğu, bilinirliğinin yüksek olması,
öğrenme ortamlarına uyarlanabilmesi, öğrenenlerin ve öğretenlerin kendi videolarını
oluşturabilmelerine imkân sunması olarak sıralanabilir (Paspas, 2015).
WhatsApp: 21. Yüzyılda öğrencilerin bilgiye ulaşma serüvenleri farklılaşmış, artık kullanılan
teknolojilerin etkisi eğitim - öğretim süreçlerinde daha fazla hissedilir hale gelmiştir (Prensky, 2010).
Özellikle öğrencilerin çok daha erken yaşlarda tanıştığı mobil cihazlar (akıllı telefonlar, tabletler,
taşınabilir medya oynatma cihazları gibi) ile ulaşılmak istenen bilgiye istenen yer ve zamanda internet
bağlantısı olmak koşulu ile ulaşılabilmektedir (Telli, 2018). Mobil öğrenme olarak da ifade edilebilen
bu sürecin birçok olumlu yönü vardır. Bu olumlu yönler; etkileşim sağlama, taşınabilir olma, bireysel
öğrenmeyi destekleme, zamandan tasarruf sağlama, herhangi bir yerde uygulanabilme, fırsat eşitliğini
destekleme, motivasyonu arttırma ve kullanım kolaylığı şeklinde sıralanabilir (Klopfer & Squire,
2008). Mobil cihazların daha etkili hale getirilmesi ve öğrenme sürecinde etkileşimin
desteklenebilmesi için son yıllarda WhatsApp kullanılmaktadır. WhatsApp özellikle akıllı telefonlar
kullanılarak ücretsiz bir şekilde mesajlaşma, arama, grup kurarak karşılıklı veri ve durum paylaşma
gibi özelliklere sahip bir uygulamadır (www.whatsapp.com.tr).
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Twitter: Mesaj iletilebilen ve alınabilen bir mikroblog servisi olan Twitter kullanıcılarına gündemi
takip etme, yeni bilgileri öğrenme, fikir-düşünce-fotoğraf vb. paylaşma fırsatı sunmaktadır. Alanyazın
incelendiğinde birçok öğretmen ve öğrencinin aktif şekilde Twitter kullanıcısı olduğu görülmektedir.
Bu noktada Twitter’ın güçlü bir öğretim ortamı olma potansiyeli bir hayli yüksektir. Twitter
etkileşimli öğrenme ortamları kurmak, etkili iletişim süreci yaratmak, işbirliği, yaratıcılık ve eleştirel
düşüncenin gelişimini desteklemek başta olmak üzere birçok konuda öğrenme süreçlerini olumlu
şekilde etkileyebilir (Aydın, 2014; Dunaway, 2011; Greenhow, 2009; Kennedy, 2011; Odabaşı vd.,
2012).
Flickr: 2004 yılında kurulan Flickr fotoğraf, video paylaşım ve depolama hizmeti sunmaktadır (www.
wikipedia.org). Sahip olduğu milyonlarca fotoğraf ile Flickr öğrenme ortamlarında da faydalı biçimde
kullanılabilir (Dijck, 2010). Bu kapsamda dijital okuryazarlık ve görsel sanatlar gibi birçok bilgi ve
becerinin elde edilebilmesinde yarar sağlayabilir (Gülbahar, Kalelioğlu, Madran, 2010).
Zentation: Zentation ücretsiz, kullanışlı, ara yüzünün kolay ve anlaşılır olması gibi bir takım
avantajlara sahipir (www.bianet.org). Zentation ders videoları ile PowerPoint sunumlarını aynı
ekranda gösterilmesini sağlayan uzaktan eğitim için oldukça uygun olan bir programdır. Bu
programda öncelikle hazırlanan video Youtube kanalına yüklenir. Ardından www.zentation.com
sitesinden giriş yapılarak Youtube linki ve PowerPoint sunumu eklenir. Sonrasında ise aynı ekranda
hem video hem de sunumların gösterilmesine imkân tanınmış olur (www.zentation.com).
Microsoft Office Programları ve Prezi: Bu programların avantajlarının başında bilinilirliklerinin
yüksek olması, hemen hemen her bilgisayarda çalışabilecek düzeyde olması, kullanışlı olması, Türkçe
dil desteğinin bulunması ile uygulamasının ve ara yüzünün basit olması gelmektedir (www.itu.edu.tr).
Sadece Microsoft Office programlarını Dünya’da bir milyarı aşan sayıda kullanıcı tercih etmektedir.
Belge oluşturmak, sunum hazırlamak, plan-program yapmak, tablo-analiz-hesap yapmak ve daha
birçok işlemde Microsoft Office programları kullanılabilmektedir (www.iienstitu.com). Prezi ise
2009’da kurulmuştur (www.wikipedia.org). Farklı şekillerde ve üç boyutlu sunum hazırlamak
isteyenler için oldukça kullanışlı bir programdır (www.prezi.com).
Çalışmada Ele Alınan İlgili Araştırmalar
Çalışmanın bu kısmında yerli ve yabancı literatür taranmıştır. Tarama yapılırken harmanlanmış
öğrenme, dijital platform, Microsoft Teams, Edmodo, EdApp, Beyazpano, Blackboard, Eğitim
Bilişim Ağı, Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp, Twitter, Flickr, Zentation, Microsoft Office
Programları ve Prezi kavramları kullanılmıştır. İlgili araştırmalar güncelliğine (yeniden eskiye) göre
sıralanmış ve Tablo 2’de yerilmiştir. Literatür taraması Ulusal Tez Merkezi, ULAKBİM, DergiPark,
Ebscohost, Researchgate, Google Akademik gibi yerli ve yabancı veri tabanlarından yararlanılmıştır.
Şekil 2’de ele alınan çalışmaların dağılımına yer verilmiştir.

Ya an ı %

1

Yerli %55 (17)

Şekil 2. Çalışma Kapsamında Ele Alınan Çalışmalar
Nihai aşamada 17’si yerli (%55) ve 14’ü yabancı (%45) olmak üzere 31 araştırma ele alınmış ve
değerlendirilmiştir.
Tablo 2. İlgili Araştırmalar
Yıl

Yazar/
Yazarlar

Çalışma Adı

Amaç/Sonuç

2021

Dikmen, C. H.

Programlama Eğitimine

Çalışmada harmanlanmış öğrenmenin öğretmenlerin sosyal, bilişsel
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2021

2020

2020

2019

2019

2018

Keskin, A.

Katılan Öğretmenlerin
Harmanlanmış Öğrenme
Ortamındaki Sosyal,
Bilişsel ve Öğretimsel
Bulunuşluklarının
İncelenmesi
Web 2.0
Uygulamalarının
Öğrencilerin Türkçe
Dersindeki Akademik
Başarılarına ve Türkçe
Dersine Yönelik
Tutumlarına Etkisi

ve öğretimsel bulunuşlukları incelenmiştir. Çalışma sonucunda
harmanlanmış öğrenmenin el alınan değişkenler üzerinde olumlu
etki ettiği görülmüştür.

Çalışmada Web 2.0 uygulamalarının (Microsoft Teams vd.)
öğrencilerin Türkçe Dersi akademik başarısına ve bu derse yönelik
tutumlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmış ve sonuç olarak;
yapılan uygulamaların öğrencilerin Türkçe Dersi akademik
başarısına ve bu derse yönelik tutumlarına olumlu yönde etki
ettiğini ortaya koymuştur.

Çangal, A.

Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Sosyal
Medya Kullanımının
Yazma Becerisine Etkisi

Çalışmada ders dışı saatlerde eğitsel amaçlı sosyal medya
uygulamalarının (Youtube, WhatsApp) kullanılmasının Türkçe
öğrenen yabancıların yazma becerilerine ve öz yeterliklerine etkisi
incelenmiş ve sonuç olarak; ders dışında eğitsel amaçlı sosyal
medya uygulamalarının (Youtube, WhatsApp) kullanılmasının
yabancıların Türkçe yazma becerilerinde ve öz yeterliklerinde artışa
sebep olduğu tespit edilmiştir.

Wang, H. C., &
Chen, C. W.

Learning English From
Youtubers: English L2
Learners Self-Regulated
Language Learning On
Youtube

Çalışmada Youtube kullanıcılarının dil öğrenimlerindeki farklılığın
belirlenmesi amaçlanmış ve sonuç olarak; Youtube kullanıcılarının
dil öğrenimlerinin olumlu yönde etkilendiği tespit edilmiştir.

Özer, M. A.

Türköz, G.

Dursun, C.

Eğitimde Sosyal
Medyanın Kullanımı
Fen Bilgisi Öğretmen
Adaylarının Çeşitli
Sosyo-Bilimsel Konulara
Yönelik Kararlarının,
Gerekçelerinin ve
Argüman Kalitelerinin
İncelenmesi: Youtube
Destekli Sınıf İçi
Tartışma Kullanımı
Sosyal Medya Destekli
Harmanlanmış Öğrenme
Yönteminin Öğrencilerin
Matematik Başarılarına
ve Öz-Yeterlik Algılarına
Etkisinin İncelenmesi

2016

Akkuş, M., &
Keskin, Y.

Harmanlanmış Öğrenme
Modeliyle İlgili Öğrenci
Tutumlarının İncelenmesi

2016

Aktay, S., &
Keskin, T.

Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) İncelemesi

2016

Kurtdede-Fidan,
N., Erbasan, Ö.
& Kolsuz, S.

2016

Mwakapina, J.
W, Mhandeni,
A. S., &
Nyinondi, O. S.

Sınıf Öğretmenlerinin
Eğitim Bilişim Ağı’ndan
(EBA) Yararlanmaya
İlişkin Görüşleri
WhatsApp Mobile Tool
in Second Language
Learning: Opportunities,
Potentials and Challenges
in Higher Education
Settings in Tanzania

Çalışmada eğitimdeki sosyal medya uygulamalarının incelenmesi
amaçlanmış ve sonuç olarak; sosyal medyanın öğrenciler tarafından
yoğun biçimde kullanıldığı, dolayısıyla öğretmenlerin de bu durumu
ders içeriğine uyarlayarak dikkate almalarının fayda sağlayabileceği
ifade edilmiştir.
Çalışmada Youtube destekli sınıf içi tartışma uygulamasının
öğrencilerin Sosyo-Bilimsel Konularda karar vermelerine etkileri
araştırılmış ve sonuç olarak Youtube destekli sınıf içi tartışma
uygulamasının öğrencilerin Sosyo-Bilimsel Konularda karar
vermelerini olumlu yönde etkileyebildiği belirlenmiştir.

Çalışmada sosyal medya destekli harmanlanmış öğrenmenin
sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarılarına ve özyeterliklerine etkisi incelenmiş ve sonuç olarak; harmanlanmış
öğrenme uygulamalarının öğrencilerin başarılarında ve özyeterliklerinde olumlu yönde farklılıklar yarattığı tespit edilmiştir.
Çalışmada harmanlanmış öğrenme ile ilgili öğrenci tutum ve
motivasyonları incelenmiş ve sonuç olarak; öğrencilerin
harmanlanmış öğrenmeye yönelik olumlu bir tutuma sahip oldukları
tespit edilmiştir. Bunun yanında harmanlanmış öğrenmenin
avantajları olarak bilgiye erişişimin kolay olması, istenilen yer ve
zamanda derse katılabilme olduğu belirtilmiştir.
Çalışmada EBA’nın incelenmesi amaçlanmış ve EBA’nın eğitimsel
açıdan oldukça zengin bir uygulama olduğu, EBA içeriğinin herkes
tarafından ulaşılabilir olduğu ve EBA içeriğinde birçok görsel-işitsel
kaynak bulunduğu tespit edilmiştir.
Çalışmada sınıf öğretmenlerinin EBA’dan yararlanmalarına ilişkin
görüşleri incelenmiş ve sonuç olarak; öğretmenlerin EBA’yı
kullanışlı, etkili ve verimli bulmalarına rağmen yeteri kadar
kullanmadıkları görülmüştür.
Çalışmada WhatsApp uygulamasının İngilizce öğrenimine etkileri
incelenmiş ve sonuç olarak WhatsApp’ın İngilizce öğrenimine
olumlu şekilde etki ettiği görülmüştür.
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2016

Polat, O.

Eğitsel Sosyal Medya
Platformları ve Edmodo
Örnek Uygulaması

2015

Ateş, M., Çerçi,
A. & Derman,
S.

Eğitim Bilişim Ağında
Yer Alan Türkçe Dersi
Videoları Üzerine Bir
İnceleme

2014

Aydın, S.

Twitter as an Educational
Environment

2014

Durak, G.,
Çankaya, S., &
Yünkül, E.

Eğitimde Sosyal Ağ
Sitelerinin Kullanımı:
Edmodo Örneği.

2014

Enriquez, M. A.
S.

2014

Paliktzoglou, V.
& Suhonen, J.

2014

Saykılı, A.

Students Perceptions on
The Effectiveness of The
Use of Edmodo As A
Supplementary Tool for
Learning.
Microblogging in Higher
Education: The Edmodo
Case Study Among
Computer Science
Students in Finland
Çevrimiçi Sosyal Ağların
Yabancı Dil Eğitimini
Destekleme Potansiyeli:
Facebook Örneği

Toğay, A.,
Akdur, T. E.,
Yetişken, İ. C.,
& Bilici, A.
Vidal, C.E.,
Martinez, J.G.,
Furtuno M.L.,
& Cervera, M.
G.

The Effectiveness and
Experiences of Blended
Learning Approaches to
Computer Programming
Education
Sanal Sınıf Uygulaması
ve Harmanlanmış
Öğrenme Ortamlarının
Coğrafya Dersi Başarısı
İle Derse Yönelik
Tutuma Etkisi ve Öğrenci
Görüşleri
Eğitim Süreçlerinde
Sosyal Ağların
Kullanımı: Bir MYO
Deneyimi
University Students
Attitudes Towards and
Expectations of the
Educational Use of
Social Networks

2010

Gülbahar, Y.,
Kalelioğlu, F.,
& Madran, O.

Sosyal Ağların Eğitim
Amaçlı Kullanımı

2010

Ocak, M.

Blend or not to Blend: A
Study Investigating
Faculty Members’

2013

2013

2013

2011

Deperlioğlu, Ö.,
& Köse, U.

Dikmenli, Y.

Çalışmada Edmodo’nun incelenmesi ve bu dijital platformun
öğrenme
süreçlerinde
uygulanabilirliğinin
belirlenmesi
amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda Edmodo’nun kaynak paylaşımı,
iletişim ve ders-ödev takibi konularında etkili olduğu tespit
edilmiştir.
Çalışmada EBA’da yer alan Türkçe Dersi videolarının incelenmesi
amaçlanmış ve nihai olarak; videoların eşit dağıtılmadığı, videoların
kısa olduğu, video izlenme düzeylerinin yetersiz olduğu ve bazı
videoların öğrenci düzeyine uygun olmadığı anlaşılmıştır.
Çalışmada Twitter’ın öğrenme süreçlerinde işe koşulmasının
incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda Twitter’ın öğrenme
süreçlerine katkı sunabileceği ve bu konuda ilgili alanyazında ciddi
bir boşluk olduğu görülmüştür.
Çalışmada Edmodo’nun eğitsel süreçlerdeki etkililiğinin
belirlenmesi amaçlanmış ve sonuç olarak; 21. Yüzyıl öğrencilerinin
sosyal ağları çok sık kullandığı ve dolayısıyla eğitimcilerin de
sosyal ağları ders süreçlerine entegre etmesi gerektiği ifade
edilmiştir. Bunun yanında çalışmada Edmodo ile yürütülen dersin
başarıyı olumlu yönde etkileyebileceğine de vurgu yapılmaktadır.
Çalışmada
Edmodo’nun
öğrenme
tamamlayıcısı
olarak
kullanılmasında öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışma sonucunda; öğrencilerin çoğunluğu Edmodo uygulamasının
öğrenme süreçlerini desteklediğini ifade etmişlerdir.
Çalışmada Edmodo’nun öğrenci öğrenmesinde kullanılabilme
durumu incelenmiş ve sonuç olarak; Edmodo’nun öğrencilerin
dikkatini çeken bir uygulama olduğu ve öğrenme süreçlerini olumlu
şekilde etkilediği tespit edilmiştir.
Çalışmada Facebook’un yabancı dil eğitimine katkısının
belirlenmesi amaçlanmış ve sonuç olarak Facebook’un işbirliği
sağlama, motivasyonu arttırma, olumlu tutum geliştirme gibi olumlu
etkileri olduğu tespit edilmiştir. Ancak dil eğitiminde Facebook’un
hedeften uzaklaşma, siber zorbalıkla karşılaşma ve teknik
problemler yaşayabilme gibi olumsuz yönleri de bulunabilmektedir.
Çalışmada harmanlanmış öğrenme ile yüz yüze eğitimin başarıya
etkileri kıyaslanmış ve nihai olarak harmanlanmış öğrenmenin
başarı üzerindeki etkisinin yüz yüze eğitimden daha yüksek olduğu
anlaşılmıştır.
Çalışmada sanal sınıf uygulaması kullanılarak yaratılan
harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin coğrafya dersi başarısına
etkileri araştırılmış ve sonuç olarak; sanal sınıf uygulaması
kullanılarak yaratılan harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin
coğrafya ders başarılarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Çalışmada bir eğitim-öğretim yarıyılında öğrencilerin sosyal medya
destekli öğrenim görmeleri sağlanmış ve sonuç olarak; sosyal
medya destekli öğrenimin öğrenmeyi daha kolay bir hale getirdiği
tespit edilmiştir.
Çalışmada öğrencilerin sosyal ağları eğitsel kullanımlarına yönelik
tutumlarının incelenmesi amaçlanmış ve sonuç olarak; öğrencilerin
sosyal medyaya yönelik olumlu bir tutum içerisinde oldukları ve
derslerinde de sosyal medyadan yararlanmaya sıcak baktıkları
görülmüştür.
Çalışmada sosyal ağların eğitim amaçlı kullanılabilirliğinin
belirlenebilmesi için ilgili alanyazın taranmış ve sonuç olarak sosyal
ağların öğrenme ortamlarını olumlu şekilde etkileyebileceği,
öğrencilerin daha aktif ve yaratıcı olabilecekleri belirlenmiştir.
Bunun yanında çalışmada sosyal ağların eğitim süreçlerinde etkin
kullanımının öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünme
becerilerini de geliştirebileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Çalışmada öğretim üyelerinin harmanlanmış öğrenmeye yönelik
görüşlerinin incelenmesi amaçlanmış ve görüşmeye katılan öğretim
üyelerinin harmanlanmış öğrenmeden memnun oldukları
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belirlenmiştir. Bunun yanında öğretim üyeleri harmanlanmış
öğrenmeye yönelik yüksek motivasyon sahibi olduklarını da
belirtmişlerdir.
Çalışmada harmanlanmış öğrenmenin bileşenlerinin, modellerinin,
olumlu ve olumsuz yönlerinin açıklanması amaçlanmıştır. Çalışma
sonucunda öğrenme süreçlerinde öğretenler ile öğrenenlerin
harmanlanmış öğrenmeden faydalanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Bunun yanında okullarda harmanlanmış öğrenmenin özellikle
Amerika Birleşik Devletleri’nde sıklıkla tercih edildiği ancak
Türkiye’de henüz yeteri kadar yer almadığı da tespit edilmiştir.
Çalışmada Twitter kullanımının öğrenen ve öğretenler üzerindeki
etkilerinin araştırılması amaçlanmış ve sonuç olarak; Twitter
kullanıcılarının (öğrenen-öğreten) etkili iletişim kurma ve işbirliği
alanlarında olumlu yönde farklılaştığı tespit edilmiştir.
Çalışmada öğretim elemanlarından veri toplanmış ve sosyal medya
gibi uygulamaların öğrenme süreçlerindeki etkililik düzeylerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda sosyal medya gibi
uygulamaların öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği, karşılıklı
etkileşimi arttırdığı, okuma-yazmaya katkı sağladığı, motivasyon ve
memnuniyeti arttırdığı sonucuna varılmıştır.

2010

Ünsal, H.

Yeni Bir Öğrenme
Yaklaşımı:
Harmanlanmış Öğrenme

2009

Dunlap, J. C. ve
Lowenthal, P.
R.

Teaching Tip Tweeting
The Night Away: Using
Twitter to Enhance
Presence

2008

Ajjan, H. &
Hartshorne, R.

Investigating Faculty
Decisions to Adopt Web
2.0 Technologies: Theory
and Empirical Tests.

2008

Bull, G.,
Thompon, A.,
Searson, M.,
Garofalo, J.,
Park, J., Young,
C. & Lee, J.

Connecting Informal and
Formal Learning:
Experiences in The Age
of Participatory Media.

Çalışmada uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin bir bütün olarak ele
alınması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Ders içerik, strateji,
yöntem ve tekniklerinin de gelişen Dünya ve teknolojiye adapte
edilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır.

2008

Lockyer, L., &
Patterson, J.

Integrating Social
Networking
Technologies in
Education: A Case Study
of a Formal Learning
Environment

Çalışmada Avusturalya Üniversitesi öğrencilerinin sosyal gelişim
eğitiminde Flickr kullanılmıştır. Çalışmada Flickr kullanan
öğrencilerin işbirliği, uyum, etkileşim ve paylaşım konularında
olumlu şekilde etkilendiği belirlenmiştir.

2001

Dziuban, C., &
Moskal, P.

Evaluating Distributed
Learning in Metropolitan
Universities

Çalışmada harmanlanmış öğrenme, uzaktan eğitim ve yüz yüze
eğitim gören öğrencilerin başarıları karşılaştırılmış ve sonuç olarak
harmanlanmış öğrenme ile öğrenim gören öğrencilerin başarılarının
diğer gruplardaki öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmüştür.

Tablo 2’de gösterildiği gibi ilgili araştırmalar sırasıyla (güncelliğine-yeniden eskiye- göre) ele alınmış
ve her araştırma hakkında kısaca bilgi verilmesi uygun görülmüştür. Buna göre; Dikmen tarafından
2021 yılında yayınlanan “Programlama Eğitimine Katılan Öğretmenlerin Harmanlanmış Öğrenme
Ortamındaki Sosyal, Bilişsel ve Öğretimsel Bulunuşluklarının İncelenmesi” isimli tez çalışmasında
harmanlanmış öğrenmenin öğretmenlerin sosyal, bilişsel ve öğretimsel bulunuşlukları incelenmiştir.
Çalışma sonucunda harmanlanmış öğrenmenin el alınan değişkenler üzerinde olumlu etki ettiği
görülmüştür. Keskin tarafından 2021 yılında yürütülen “Web 2.0 Uygulamalarının Öğrencilerin
Türkçe Dersindeki Akademik Başarılarına ve Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi” başlıklı
çalışmada Web 2.0 uygulamalarının (Microsoft Teams vd.) öğrencilerin Türkçe Dersi akademik
başarısına ve bu derse yönelik tutumlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmış ve sonuç olarak; yapılan
uygulamaların öğrencilerin Türkçe Dersi akademik başarısına ve bu derse yönelik tutumlarına olumlu
yönde etki ettiğini ortaya koymuştur. Çangal tarafından 2020 yılında yapılan “Yabancılara Türkçe
Öğretiminde Sosyal Medya Kullanımının Yazma Becerisine Etkisi” isimli çalışmada ders dışı saatlerde
eğitsel amaçlı sosyal medya uygulamalarının (Youtube, WhatsApp) kullanılmasının Türkçe öğrenen
yabancıların yazma becerilerine ve öz yeterliklerine etkisi incelenmiş ve sonuç olarak; ders dışında
eğitsel amaçlı sosyal medya uygulamalarının (Youtube, WhatsApp) kullanılmasının yabancıların
Türkçe yazma becerilerinde ve öz yeterliklerinde artışa sebep olduğu tespit edilmiştir. Wang ve Chen
tarafından 2020 yılında yürütülen “Learning English From Youtubers: English L2 Learners SelfRegulated Language Learning On Youtube” isimli çalışmada Youtube kullanıcılarının dil
öğrenimlerindeki farklılığın belirlenmesi amaçlanmış ve sonuç olarak; Youtube kullanıcılarının dil
öğrenimlerinin olumlu yönde etkilendiği tespit edilmiştir.
Özer tarafından 2019 yılında yapılan “Eğitimde Sosyal Medyanın Kullanımı” isimli çalışmada
eğitimdeki sosyal medya uygulamalarının incelenmesi amaçlanmış ve sonuç olarak; sosyal medyanın
öğrenciler tarafından yoğun biçimde kullanıldığı, dolayısıyla öğretmenlerin de bu durumu ders
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içeriğine uyarlayarak dikkate almalarının fayda sağlayabileceği ifade edilmiştir. Türköz tarafından
2019 yılında yapılan “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çeşitli Sosyo-Bilimsel Konulara Yönelik
Kararlarının, Gerekçelerinin ve Argüman Kalitelerinin İncelenmesi: Youtube Destekli Sınıf İçi
Tartışma Kullanımı” isimli çalışmada Youtube destekli sınıf içi tartışma uygulamasının öğrencilerin
Sosyo-Bilimsel Konularda karar vermelerine etkileri araştırılmış ve sonuç olarak Youtube destekli
sınıf içi tartışma uygulamasının öğrencilerin Sosyo-Bilimsel Konularda karar vermelerini olumlu
yönde etkileyebildiği belirlenmiştir. Dursun tarafından 2018 yılında yürütülen “Sosyal Medya Destekli
Harmanlanmış Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematik Başarılarına ve Öz-Yeterlik Algılarına
Etkisinin İncelenmesi” isimli tez çalışmasında sosyal medya destekli harmanlanmış öğrenmenin
sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarılarına ve öz-yeterliklerine etkisi incelenmiş ve sonuç
olarak; harmanlanmış öğrenme uygulamalarının öğrencilerin başarılarında ve öz-yeterliklerinde
olumlu yönde farklılıklar yarattığı tespit edilmiştir.
Akkuş ve Keskin tarafından 2016 yılında yürütülen “Harmanlanmış Öğrenme Modeliyle İlgili
Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi” isimli çalışmada harmanlanmış öğrenme ile ilgili öğrenci tutum
ve motivasyonları incelenmiş ve sonuç olarak; öğrencilerin harmanlanmış öğrenmeye yönelik olumlu
bir tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanında harmanlanmış öğrenmenin avantajları
olarak bilgiye erişişimin kolay olması, istenilen yer ve zamanda derse katılabilme olduğu
belirtilmiştir. Aktay ve Keskin tarafından 2016 yılında yapılan “Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İncelemesi”
başlıklı çalışmada EBA’nın incelenmesi amaçlanmış ve EBA’nın eğitimsel açıdan oldukça zengin bir
uygulama olduğu, EBA içeriğinin herkes tarafından ulaşılabilir olduğu ve EBA içeriğinde birçok
görsel-işitsel kaynak bulunduğu tespit edilmiştir. Kurtdede-Fidan, Erbasan ve Kolsuz tarafından 2016
yılında yapılan “Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA) Yararlanmaya İlişkin
Görüşleri” başlıklı çalışmada sınıf öğretmenlerinin EBA’dan yararlanmalarına ilişkin görüşleri
incelenmiş ve sonuç olarak; öğretmenlerin EBA’yı kullanışlı, etkili ve verimli bulmalarına rağmen
yeteri kadar kullanmadıkları görülmüştür. Mwakapina, Mhandeni ve Nyinondi tarafından 2016
yılında yapılan “WhatsApp Mobile Tool in Second Language Learning: Opportunities, Potentials and
Challenges in Higher Education Settings in Tanzania” başlıklı çalışmada WhatsApp uygulamasının
İngilizce öğrenimine etkileri incelenmiş ve sonuç olarak WhatsApp’ın İngilizce öğrenimine olumlu
şekilde etki ettiği görülmüştür. Polat tarafından 2016 yılında yapılan “Eğitsel Sosyal Medya
Platformları ve Edmodo Örnek Uygulaması” isimli çalışmada Edmodo’nun incelenmesi ve bu dijital
platformun öğrenme süreçlerinde uygulanabilirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda
Edmodo’nun kaynak paylaşımı, iletişim ve ders-ödev takibi konularında etkili olduğu tespit edilmiştir.
Ateş, Çerçi ve Derman tarafından 2015 yılında yayınlanan “Eğitim Bilişim Ağında Yer Alan Türkçe
Dersi Videoları Üzerine Bir İnceleme” başlıklı çalışmada EBA’da yer alan Türkçe Dersi videolarının
incelenmesi amaçlanmış ve nihai olarak; videoların eşit dağıtılmadığı, videoların kısa olduğu, video
izlenme düzeylerinin yetersiz olduğu ve bazı videoların öğrenci düzeyine uygun olmadığı
anlaşılmıştır. Aydın tarafından 2014 yılında yapılan “Twitter as an Educational Environment”
başlıklı çalışmada Twitter’ın öğrenme süreçlerinde işe koşulmasının incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışma sonucunda Twitter’ın öğrenme süreçlerine katkı sunabileceği ve bu konuda ilgili alanyazında
ciddi bir boşluk olduğu görülmüştür. Durak, Çankaya ve Yünkül tarafından 2014 yılında yapılan
“Eğitimde Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanımı: Edmodo Örneği” isimli çalışmada Edmodo’nun eğitsel
süreçlerdeki etkililiğinin belirlenmesi amaçlanmış ve sonuç olarak; 21. Yüzyıl öğrencilerinin sosyal
ağları çok sık kullandığı ve dolayısıyla eğitimcilerin de sosyal ağları ders süreçlerine entegre etmesi
gerektiği ifade edilmiştir. Bunun yanında çalışmada Edmodo ile yürütülen dersin başarıyı olumlu
yönde etkileyebileceğine de vurgu yapılmaktadır. Enriquez tarafından 2014 yılında yapılan “Students
Perceptions on The Effectiveness of The Use of Edmodo As A Supplementary Tool for Learning”
isimli çalışmada Edmodo’nun öğrenme tamamlayıcısı olarak kullanılmasında öğrenci görüşlerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda; öğrencilerin çoğunluğu Edmodo uygulamasının
öğrenme süreçlerini desteklediğini ifade etmişlerdir. Paliktzoglou ve Suhonen tarafından 2014 yılında
yapılan “Microblogging in Higher Education: The Edmodo Case Study Among Computer Science
Students in Finland” isimli çalışmada Edmodo’nun öğrenci öğrenmesinde kullanılabilme durumu
incelenmiş ve sonuç olarak; Edmodo’nun öğrencilerin dikkatini çeken bir uygulama olduğu ve
öğrenme süreçlerini olumlu şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Saykılı tarafından 2014 yılında yapılan
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“Çevrimiçi Sosyal Ağların Yabancı Dil Eğitimini Destekleme Potansiyeli: Facebook Örneği” isimli
çalışmada Facebook’un yabancı dil eğitimine katkısının belirlenmesi amaçlanmış ve sonuç olarak
Facebook’un işbirliği sağlama, motivasyonu arttırma, olumlu tutum geliştirme gibi olumlu etkileri
olduğu tespit edilmiştir. Ancak dil eğitiminde Facebook’un hedeften uzaklaşma, siber zorbalıkla
karşılaşma ve teknik problemler yaşayabilme gibi olumsuz yönleri de bulunabilmektedir.
Deperlioğlu ve Köse tarafından 2013 yılında yapılan “The Effectiveness and Experiences of Blended
Learning Approaches to Computer Programming Education” başlıklı çalışmada harmanlanmış
öğrenme ile yüz yüze eğitimin öğrenci başarısındaki etkililiği incelenmiş ve sonuç olarak
harmanlanmış öğrenmenin öğrenci başarısına etkisinin yüz yüze eğitimin uygulandığı gruptan daha
yüksek olduğu görülmüştür. Dikmenli tarafından 2013 yılında yürütülen “Sanal Sınıf Uygulaması ve
Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Coğrafya Dersi Başarısı İle Derse Yönelik Tutuma Etkisi ve
Öğrenci Görüşleri” başlıklı çalışmada sanal sınıf uygulaması kullanılarak yaratılan harmanlanmış
öğrenmenin öğrencilerin coğrafya dersi başarısına etkileri araştırılmış ve sonuç olarak; sanal sınıf
uygulaması kullanılarak yaratılan harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin coğrafya ders başarılarını
olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Toğay, Akdur, Yetişken ve Bilici tarafından 2013 yılında
yapılan “ Eğitim Süreçlerinde Sosyal Ağların Kullanımı: Bir MYO Deneyimi” başlıklı çalışmada bir
eğitim-öğretim yarıyılında öğrencilerin sosyal medya destekli öğrenim görmeleri sağlanmış ve sonuç
olarak; sosyal medya destekli öğrenimin öğrenmeyi daha kolay bir hale getirdiği tespit edilmiştir.
Vidal, Martinez, Furtuno ve Cervera tarafından 2011 yılında yapılan “University Students Attitudes
Towards and Expectations of the Educational Use of Social Networks” isimli çalışmada öğrencilerin
sosyal ağları eğitsel kullanımlarına yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmış ve sonuç olarak;
öğrencilerin sosyal medyaya yönelik olumlu bir tutum içerisinde oldukları ve derslerinde de sosyal
medyadan yararlanmaya sıcak baktıkları görülmüştür. Gülbahar, Kalelioğlu ve Madran tarafından
2010 yılında yayınlanan “Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı” isimli çalışmada sosyal ağların
eğitim amaçlı kullanılabilirliğinin belirlenebilmesi için ilgili alanyazın taranmış ve sonuç olarak
sosyal ağların öğrenme ortamlarını olumlu şekilde etkileyebileceği, öğrencilerin daha aktif ve yaratıcı
olabilecekleri belirlenmiştir. Bunun yanında çalışmada sosyal ağların eğitim süreçlerinde etkin
kullanımının öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirebileceği
sonucuna ulaşılmıştır. Ocak tarafından 2010 yılında yayınlanan “Blend or not to Blend: A Study
Investigating Faculty Members’ Perceptions of Blended Teaching” başlıklı çalışmada öğretim
üyelerinin harmanlanmış öğrenmeye yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmış ve görüşmeye
katılan öğretim üyelerinin harmanlanmış öğrenmeden memnun oldukları belirlenmiştir. Bunun
yanında öğretim üyeleri harmanlanmış öğrenmeye yönelik yüksek motivasyon sahibi olduklarını da
belirtmişlerdir. Ünsal tarafından 2010 yılında yürütülen “Yeni Bir Öğrenme Yaklaşımı: Harmanlanmış
Öğrenme” isimli çalışmada harmanlanmış öğrenmenin bileşenlerinin, modellerinin, olumlu ve
olumsuz yönlerinin açıklanması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda öğrenme süreçlerinde öğretenler
ile öğrenenlerin harmanlanmış öğrenmeden faydalanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında
okullarda harmanlanmış öğrenmenin özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde sıklıkla tercih edildiği
ancak Türkiye’de henüz yeteri kadar yer almadığı da tespit edilmiştir.
Dunlap ve Lowenthal tarafından 2009 yılında yürütülen “Teaching Tip Tweeting The Night Away:
Using Twitter to Enhance Presence” başlıklı çalışmada Twitter kullanımının öğrenen ve öğretenler
üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmış ve sonuç olarak; Twitter kullanıcılarının (öğrenenöğreten) etkili iletişim kurma ve işbirliği alanlarında olumlu yönde farklılaştığı tespit edilmiştir. Ajjan
ve Hartshorne tarafından 2008 yılında yapılan “Investigating Faculty Decisions to Adopt Web 2.0
Technologies: Theory and Empirical Tests” başlıklı çalışmada öğretim elemanlarından veri toplanmış
ve sosyal medya gibi uygulamaların öğrenme süreçlerindeki etkililik düzeylerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda sosyal medya gibi uygulamaların öğrenmeyi olumlu yönde
etkilediği, karşılıklı etkileşimi arttırdığı, okuma-yazmaya katkı sağladığı, motivasyon ve memnuniyeti
arttırdığı sonucuna varılmıştır. Bull vd. tarafından 2008 yılında yayınlanan “Connecting Informal and
Formal Learning: Experiences in The Age of Participatory Media” isimli çalışmada uzaktan eğitim
ile yüz yüze eğitimin bir bütün olarak ele alınması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Ders içerik,
strateji, yöntem ve tekniklerinin de gelişen Dünya ve teknolojiye adapte edilmesi gerektiğine vurgu
yapılmaktadır. Lockyer ve Patterson tarafından 2008 yılında yürütülen “Integrating Social
144

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Networking Technologies in Education: A Case Study of a Formal Learning Environment” başlıklı
çalışmada Avusturalya Üniversitesi öğrencilerinin sosyal gelişim eğitiminde Flickr kullanılmıştır.
Çalışmada Flickr kullanan öğrencilerin işbirliği, uyum, etkileşim ve paylaşım konularında olumlu
şekilde etkilendiği belirlenmiştir. Dziuban ve Moskal tarafından 2001 yılında yürütülen “Evaluating
Distributed Learning in Metropolitan Universities” başlıklı çalışmanın temel amacı harmanlanmış
öğrenme, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim alan öğrencilerin başarılarının karşılaştırılmasıdır.
Çalışma sonucunda harmanlanmış öğrenmenin uygulandığı grubun başarı düzeyinin diğer gruplardan
(uzaktan eğitim grubu ve yüz yüze eğitim grubu) daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Çeşitli uygulama ve dijital platformların (sanal sınıf uygulamaları, sosyal medya uygulamaları, ofis
programları ve video düzenleme uygulamaları gibi) günümüzde önemi daha iyi anlaşılan ve giderek
yaygınlaşan harmanlanmış öğrenme odaklı değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada öncelikle
Microsoft Teams, Edmodo, EdApp, Beyazpano, Blackboard, Eğitim Bilişim Ağı, Instagram,
Facebook, Youtube, WhatsApp, Twitter, Flickr, Zentation, Microsoft Office Programları ve Prezi
hakkında bilgi verilmiştir. Ardından bu çalışmada harmanlanmış öğrenme ve bu kapsamda
değerlendirilen dijital platform ve uygulamalar ile ilgili bütüncül bakış açısıyla bir alanyazın taraması
da yapılmış ve bu kapsamda 17’si yerli (%55) ve 14’ü yabancı (%45) olmak üzere 31 araştırma ele
alınmış ve değerlendirilmiştir.
Nitel araştırma desenlerinden literatür taraması ile yürütülen bu çalışma sonucunda; 21. yüzyılda
öğrenenlerin bilgiye ulaşmada sahip oldukları teknolojik imkânlar göz önüne alındığında geçen
yüzyılda olduğu gibi sadece sınıf içinde ve öğreten merkezli bir öğrenme süreci yönetiminin
yetersizliği daha iyi anlaşılabilmektedir. Bu kapsamda öğrenme süreçlerinin sınıf ile sınırlandırılması
günümüz koşullarında yetersiz kalabilmektedir. Ancak salt uzaktan eğitimin tercih edilmesinin ise
öğrenme süreçlerinde her zaman tek başına yeterli olamadığı, alanyazında özellikle COVID-19
pandemisi sonrasında sıklıkla karşılaşılan bir sonuçtur. Bu noktada hem yüz yüze hem de uzaktan
eğitimin avantajlarının bir çatı altında birleştirilmesine imkân tanıyan harmanlanmış öğrenmenin
öğrenci başarısını destekleyebildiği görülmüştür. Harmanlanmış öğrenme işe koşulurken oluşturulan
sanal sınıflar ve sosyal medyanın eğitsel amaçlarla kullanılması harmanlanmış öğrenmenin etkililiğini
arttırabilmektedir. Diğer taraftan harmanlanmış öğrenmenin akademik başarıyı arttırmasının yanında
sahip olduğu sosyal gelişimi desteklemesi, teknoloji okuryazarlığını geliştirmesi, ekonomiklik,
istenilen yer ve zamanda öğrenmeye katkı sunması ve hızlı geri bildirim imkânı bulunması gibi
üstünlükleri de vardır (Dikmen, 2021). Harmanlanmış öğrenmenin sahip olduğu yetersizlikler ise;
öğretmen veya öğrencilerin yeteri kadar teknoloji okuryazarı olmamalarından dolayı bu modele
önyargı ile yaklaşabilmeleri, zaman zaman düşük motivasyon ile karşılaşılabilmesi, sınıf içi iletişim
ve etkileşimin harmanlanmış öğrenmede yakalanamama korkusu, sınav güvenliği ve kopya çekilme
endişesi ve bazı öğrencilerin bağımsız çalışabilme becerilerinin yetersiz düzeyde olması şeklinde
sıralanabilir (Carr, 2013). Bunun yanında ele alınan çalışmalarda harmanlanmış öğrenmenin yetersiz
yönlerinin giderilmesinin mümkün olduğu da anlaşılmaktadır. Böylelikle harmanlanmış öğrenmenin
öğrenci-öğrenci ile öğrenci-öğretmen etkileşimini güçlendirme, istenilen yer ve zamanda öğrenmeyi
sağlama, sosyal-bilişsel gelişime katkı sunma, derse yönelik pozitif tutum elde etme, yüksek
akademik başarı-motivasyon ve memnuniyet düzeyine erişme, işbirliği-problem çözme-özyeterlikyaratıcılık-eleştirel düşünmeye katkıda bulunma gibi üstünlüklerinin ortaya çıkartılabilmesi
sağlanabilir (Akkuş & Keskin, 2016; Dikmen, 2021; Dikmenli, 2013; Dziuban & Moskal, 2001;
Lockyer & Patterson, 2008; Ocak, 2010; Ünsal, 2010). Bunun yanında özellikle sosyal medya
uygulamaları ile desteklenmiş harmanlanmış öğrenmenin okuma-yazma, matematik ve dil eğitiminde
başarıyı önemli ölçüde arttırdığı yapılan alanyazın taramasında görülmüştür (Ajjan & Hartshorne,
2008; Keskin, 2021; Mwakapina, Mhandeni & Nyinondi, 2016; Saykılı, 2014). Harmanlanmış
öğrenme sürecinde öğrencilerin aktif olarak kullandıkları ya da farkında oldukları uygulama ve/veya
dijital platformların kullanılması öğrenci motivasyonuna katkı sağlayabilmektedir. Harmanlanmış
öğrenmenin önemi giderek artsa da günümüzde Amerika Birleşik Devletleri’nde sıklıkla
kullanılmakta; ancak ülkemizde yeteri düzeyde tercih edilmektedir (Ünsal, 2010).
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Sonuç olarak; harmanlanmış öğrenmenin öğrenciler tarafından bilinen dijital platform ve uygulamalar
ile desteklenmesiyle eğitim-öğretim süreçlerinde istendik değişikliklerin yaratılmasında olumlu
etkileri olabilir. Bu sebeple öncelikle öğrencilerin iyi tanınması ve en çok kullandıkları dijital
platform ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olunması önerilebilir. Böylelikle öğrencilerin günlük
yaşamlarında kullandıkları sosyal medya uygulamaları ve diğer dijital platformların harmanlanmış
öğrenme süreçlerine uyarlanması sağlanabilir. Bunun yanında harmanlanmış öğrenme sürecinden
önce öğretmen ve öğrencilerin harmanlanmış öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin
belirlenmesi ile eğer varsa düşük motivasyon düzeyinin nedenlerinin ortadan kaldırılması için gerekli
adımların atılması önerilebilir. Harmanlanmış öğrenmede yapılacak ölçme-değerlendirme
süreçlerindeki güvenirliği arttırıcı adımlar atılması ve bağımsız çalışmakta güçlük çeken öğrenciler
varsa bu öğrenciler için özel programlar geliştirilmesi önerilebilir. Öğretmen ve yöneticilere yeni
eğitim teknolojileri, sanal sınıf uygulamaları, sosyal medya uygulamaları gibi konularda düzenli
olarak hizmet içi eğitimler verilmesi önerilebilir. Öğretmen yetiştirme programlarının değişen eğitim
teknolojileri kapsamında sürekli biçimde güncellenmesi ve sanal sınıf uygulamaları gibi çeşitli dijital
platformlar hakkında bilgi ve beceri sahibi olabilecekleri ders/konu/etkinliklerin eklenmesi
önerilebilir.
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Özet
1

Doğum öncesi hazırlık kursları, gebeliğin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve sağlıkla doğumlarını
gerçekleştirmelerini hedefler ve vajinal doğumlarla doğal doğumları destekleyen eğitim programlarıdır. Bu
eğitimler doğuma ilişkin ağrı ve korkusunun azaltılması, doğum memnuniyetinin yükselmesine hizmet
etmesinin yanı sıra, gebelerin profesyonel destek ve eğitim ihtiyacını da karşılamaktadır. Sağlık
profesyonelinin gebe eğitim rolü, gebelerin doğum deneyimini şekillendiren etkili bir faktördür. Bu amaçla
dünyada ve ülkemizde hemşire ebe gibi sağlık profesyonelleri farklı metotların uygulandığı gebe eğitim
programlarının yürütülmesinde etkin olarak yer almaktadır. Türkiye ve dünyada doğum öncesi bakım
modelleri genellikle grup ya da az da olsa bireysel olarak yürütülmektedir. Ancak modeller, her oturumun
uzunluğu, her gruptaki kadın sayısı ve gruplara eşlerin eğitimlere davet edilip edilmemesi açısından
farklılık göstermektedir. Dünyada 1930 yıllarında başlayan doğuma hazırlık kursları ülkemizde 2014
Türkiye’de Gebe Bilgilendirme Genelgesi ile birlikte kamu sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak verilmeye
devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı 2018 yılında ise Gebe Okulu, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Doğuma
Hazırlık ve Danışmanlık Merkezleri Genelgesi ile özel ve kamu olmak üzere bu eğitimlerin isimleri,
çalışacak sağlık personelinin nitelikleri, eğitimlerde kullanılacak malzemeler ve eğitim programlarına
standart hale getirmiştir.
Dünyada fiziksel olarak sunulan doğum öncesi hazırlık eğitiminin yanı sıra web tabanlı eğitimler de
yürütülmektedir. Web siteleri aracılığıyla kadınlar gebelikle ilgili güncel bilgilere ulaşabilirler. Ancak bu
bilgiler yasal olarak denetlenemediği durumlarda verilen bilgilerin doğruluğu ve güvenirliği belirsiz
olabilmektedir. Ülkemizde yüz yüze yapılan gebe eğitimlerinin sonuçları incelendiğinde; doğuma hazırlık
eğitimi alan kadınların vajinal doğum oranlarının, doğum eğitimi alma durumu ile planlanan doğum şekli
ve gerçekleşen doğum şekli arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu ya da olmadığını
bildiren çalışma sonuçları mevcuttur. Ayrıca doğuma hazırlık sınıfının, isteğe bağlı sezaryenleri azalttığı
ya da azaltmadığı sonuçları elde edilmiştir. Bu derlemede dünyada ve ülkemizde yürütülen son yıllarda
yapılan araştırmalar ışığında doğuma hazırlık eğitimlerin yürütüme şekilleri açısından avantaj ve
dezavantajları tartışılması amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: doğum öncesi bakım, doğuma hazırlık sınıfı, doğum öncesi hazırlık modelleri
Abstract
Childbirth education programs aim to maintain a healthy pregnancy and give birth in a healthy way and are
training programs that support vaginal births and natural births. This training not only serves to reduce pain
and fear of childbirth, increase birth satisfaction but also meets the professional support and training needs
of pregnant women. The pregnant education role of the health professional is an effective factor that shapes
the birth experience of pregnant women. For this purpose, health professionals such as nurse midwives in
the world and in our country are actively involved in the execution of pregnant training programs in which
different methods are applied. Antenatal care models in Turkey and in the world are generally carried out
in groups or individually. However, the models differ in terms of the length of each session, the number of
women in each group, and whether spouses are invited to the trainings. Birth preparation courses, which
started in the 1930s in the world, continue to be given free of charge in public health institutions in our
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country with the 2014 Pregnancy Information Circular in Turkey. In 2018, the Ministry of Health
standardized the names of these private and public trainings, the qualifications of the health personnel to
be employed, the materials to be used in the trainings, and the training programs with the Pregnant School,
Pregnant Information Class, Childbirth Education and Counseling Centers Circular.
In addition to the Childbirth education offered physically in the world, web-based training is also carried
out. Through websites, women can access up-to-date information about pregnancy. However, in cases
where this information cannot be legally audited, the accuracy and reliability of the information provided
may be uncertain. When the results of face-to-face pregnant training in our country are examined; There
are study results that state that there is or is not a statistically significant relationship between the rates of
vaginal delivery of women who received birth preparation training, their status of receiving birth education,
and planned delivery and actual delivery. In addition, results were obtained that the birth preparation class
reduced or did not reduce optional cesarean sections. This review, it is aimed to discuss the advantages and
disadvantages of childbirth education in light of recent studies conducted in the world and in our country.
Keywords: Antenatal care, Childbirth education programs, Childbirth education models

Giriş
Gebelik, kadınların hayatında önemli fiziksel, zihinsel ve sosyal değişimlere neden olan en önemli
evrelerinden biridir (Rajabi et al.,2018). Gebeliğin her aşaması her kadında farklıdır ve farklılık kadının
biyolojik, psikolojik, çevresel ve sosyokültürel değişkenlerinden kaynaklanabilir (Taşkın, 2020). Bu
nedenle, bu değişikliklere uyum sağlamak için hamile kadınların güçlendirilmesi gereklidir. Bu amacın
gerçekleştirilmesi için dünyanın birçok ülkesinde doğumuna hazırlık sınıfları yürütülmektedir (Buran ve
ark,2020). .Dünyada 1930 yıllarında Dick Read ile başlayan doğuma hazırlık kursları ülkemizde 2014
Türkiye’de Gebe Bilgilendirme Genelgesi ile birlikte kamu sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak verilmeye
devam etmektedir (Dick Read 2004; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık bakanlığı, 2017).
Dünyada ve ülkemizde bu eğitimlerin literatürde yer alan isimleri incelendiğinde; ulusal literatürde gebe
eğitimi (Dinç ve ark, 2014), doğuma hazırlık eğitimi (Esencan ve ark., 2018), doğuma hazırlık sınıfları
(Şeker ve Sevil, 2015), doğum öncesi hazırlık kursu (Buran, 2015), gebe okulu (Dönmez ve ark, 2018)
Sağlık Bakanlığı 2018 yılında ise Gebe Okulu, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Doğuma Hazırlık ve
Danışmanlık Merkezleri Genelgesi ile özel ve kamuda eğitimlerin isimleri, çalışacak sağlık personelinin
nitelikleri, eğitimlerde kullanılacak malzemeler ve eğitim programlarına standart hale getirmiştir (Sağlık
Bakanlığı, 2018). Uluslarası literatürde yer alan isimler; prenatal education (Duncan ve ark, 2017),
antenatal class education (Koushede ve ark, 2017), childbirth education classes (Gluck ve ark, 2018) ve
childbirth preparation classes (Rajabi Naeeni ve Simbar, 2018) şeklindedir.
Ulusal ve uluslararası literatürde adı nasıl geçerse geçsin doğum öncesi hazırlık sınıflarının amacı, sağlıklı
gebelik süreci geçirilmesi, çiftlerin ebeveynliğe hazırlanması, doğum esnasında sağlık ekibinin yapacağı
işlemler hakkında anne adaylarının eğitilmesi ve ekibin bir parçası olan gebenin bilgilendirilmesi, bunları
uygulayabilecek becerilerin kazandırılmasıdır (Buran, 2015). Daha önce yapılan çalışma sonuçları
incelendiğinde hemşire ve ebeler doğuma hazırlık sınıflarındaki eğitici ve destekleyici yaklaşımları ile
doğum süresini kısaltabilir, analjezi, anestezi, müdahaleli ve sezaryen doğum oranını, oksitosin
gereksinimini azaltabilir ve emzirme başarısının artırabilirler (Kashanian ve ark, 2010; Uludağ, 2017;
Flores, 2018; Yohai ve ark, 2018 ). Güncel bir çalışma sonucuna göre, doğuma hazırlık eğitimi alan
müdahale grubu ve olağan bakımdaki kontrol grupları arasında yorgunluk, doğum sonrası depresyon,
hastanede kalış süresi, ayrıca doğum öncesi günlük aktiviteler, sırt ağrısı ve hamilelik sırasında pelvik
ağrıyı azaltması açısından farlı bulunmuştur (Rajabi ve ark., 2018). Ancak bu sonuçların tüm eğitimler
için genellenemesi mümkün değildir. Çünkü bu eğitimlerde kullanılan modeller yöntemler ve saatleri
farklıdır. Ayrıca çift ya da sadece gebe eğitimi, grup ya da bireysel, çevrimiçi ya da yüz yüze, olması
açısından da farklılıklar içerirler (Garcia veOropall, 2018; Esencan ve ark, 2018; Doğan Merih ve ark,
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2021). Lamaze, Bradley Metodu, Hypnobirthing, England Modeli (Birthing from Within), Odent Metodu
dünyaca ünlü en yaygın modeller arasındadır (Kashanian ve ark, 2010; Uludağ, 2017; Flores, 2018; Yohai
ve ark, 2018 ).
Dünyada Ve Ülkemizdeki Doğuma Hazırlık Sınıfları, Avantaj ve Dezavantajları
Gelişmiş ülkelerde sigorta şirketleri gebe eğitimlerini desteklemektedir. Ayrıca sağlık sistemi de eğitime
katılım konusunda bilinçlendirme yaptığı için, gebe eğitim sınıflarına katılım oranları yüksektir. İsveç’te
ebeveyn eğitimi, ebeveyn destek programının bir parçası olarak devam etmektedir. Dünyanın her tarafında
yürütülen doğum öncesi hazırlık sınıflananları saati, katılımcı şekli, uygulanış şekli açısından farklılıklar
gösterebilmektedir. Bazı ülkelerde eğitim programları çok sistematik, programlı olarak yürütülürken
bazılarında belirli bir program dâhilinde olmaksızın yürütülebilmektedir (Duncan ve ark, 2017). Türkiye’de
Gebe Bilgilendirme Genelgesi ile birlikte kamu sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak verilmeye devam
etmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2018). Literatürde yapılan çalışmalar doğrultusunda çalışmada dünyada ve
ülkemizdeki doğuma hazırlık sınıfları, avantaj ve dezavantajları gebelik, doğum ve doğum sonrası olarak
üç başlıkta incelenebilir.
Doğum öncesi hazırlık sınıflarının gebelik dönemindeki avantajları; yapılan güncel sistematik derleme
sonucunda gebe kadınlarda yorgunluk, sırt ağrısı ve pelvik ağrıyı azaltığı ve kadınların doğum öncesi
günlük aktivitelerini daha rahat yürüttüklerini ortaya koymuştur (Rajabi ve ark., 2018). Ayrıca kadınların
gebelikte en temel sorunlarından biri doğum ve gebelik ile ilgili kaygılarıdır. Doğum öncesi hazırlık
sınıflarında korku nedenlerinin temeline inerek, kadınların korkuları ile başa çıkabilmelerine destek
sağlayabilmektedir (Flores, 2018; Yohai ve ark, 2018). Doğum öncesi hazırlık sınıflarından eğitim alan
kadınların üreme sistemi ve fizyolojisini tanımasına katkı sağlamakta ve gebeliğe yönelik bilgilerini
arttırmaktadır (Khresheh ve ark, 2018). Doğan Merih ve ark. (2021)’nın pandemi sürecinde web tabanı
aracılıyla gebelerin anksiyete oranlarını azaltmak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda
kadınların eğitim sonrası anksiyate puan ortalamalarının düştüğünü göstermiştir.
Doğum öncesi hazırlık sınıflarının doğum dönemindeki avantajları; yapılan çalışma sonuçlarına göre;
aktif doğum evresi ve doğumun ikinci evresi süresi, kaygı düzeyi, öz yeterlilik, yeni doğan ağırlığı, doğum
memnuniyet oranı ve normal vajinal doğum oranı arttırması açısından eğitim almayan kadınlara göre
avantajları vardır (Rajabi et al.,2018).Ayrıca sezaryen oranlarının azaltılması, erken dönemde taburculuk,
anne ve bebek sağlığını olumlu etkilemesinin yanı sıra, sağlık harcamaları ve maliyet açısından da önemli
katkı sağlamaktadır (Uludağ, 2017; Rajabi et al.,2018).
Doğum öncesi hazırlık sınıflarının postpartum dönemindeki avantajları; güncel çalışma sonucu bu
eğitimlerin doğum sonu dönemde yaşam kalitelerinin orta düzeyde olduğu ve doğum öncesi dönemde
aldıkları eğitimin doğum sonu dönem yaşam kalitelerini etkilemediği göstermiştir (Demir ve Taşpınar;
2021). Doğum sonrası depresyonu azaltır, ebeveynliğe pozitif ve avantajlı bir geçiş sağlar, emzirme
başarısını da artırabilirler (Kashanian ve ark, 2010 Pınar ve ark, 2018). Verilen eğitimler sayesinde
kadınların emzirmenin başlatılması sürdürülmesinde başarılarının artmasına destek olurlar ve egzersizlerle
pelvik kaslarının güçlenmesine yardımcı olurlar (Mete ve ark., 2015). Özçoban ve ark. (2019)’nın
çalışmasında doğum öncesi hazırlık sınıflarının bebek bakımı ve beslenmesi, doğum sonu bakım ve aile
planlaması konularında fayda sağladığı bildirilmektedir.
Dezavantajlar ise; eğitimlerin standart olması ve Lamaze, Bredley, Hypnobirthing gibi uluslararası kanıt
temelli metotlara dayalı kursların eğitimlerin ücretli olmasından dolayı kadınların erişiminin kısıtlı
olmasıdır. Bu sınıflarda gebelerin almış oldukları eğitiminden beklentileri dikkate alınmalı ve eğitim tek
kalıp içinde olmamalıdır. Gebelerin kendi ihtiyaçlarına yönelik olması, eğitime etkin olarak katılabilmeleri,
soru sorabilme ve uygulama fırsatlarının olması. Ayrıca eğitim veren kişinin yeterli bilgi ve beceri
donanımının olmasıdır (Dinç ve ark,2014).
Sonuç
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İncelenen çalışmaların sonuçlarına dayanarak, dünyada ve ülkemizde yürütülen doğuma hazırlık
sınıflarının isim, eğitim, saat, eğitici ve yöntemsel olarak farklılıkları vardır. Ancak yöntem ve isim her ne
olursa olsun, doğuma hazırlık sınıflarında verilen eğitimin gebelerin güçlendirilmesinde etkili olduğu
söylenebilir. Bu nedenle annelerin bu eğitim sınıflarına aktif olarak katılmalarının teşvik edilmesi ve bu
sınıfların ülke genelinde geliştirilmesi önerilmektedir. Doğum öncesi hazırlık sınıflarında kadınlara gebelik
doğum ve doğum sonu destek, danışmanlık ve eğitim sağlayacak sağlık personeli öncelikle ebe ve
hemşirelerdir. Sağlık Bakanlığı da son zamanlarda doğum öncesi hazırlık sınıflarına ve ebe/hemşirelerin
bu konuda eğitimlerine önem vermektedir. Bilimsel çalışmalar eğitimlerin güncellenmesi, eğitim etkinliği
ve kadınlara sağlanacağı yararlar açısından önemlidir. Doğum öncesi hazırlık sınıfları gebelik doğum ve
doğum sonrası sürecine etkileri, doğum öncesi hazırlık sınıflarının gebelerin gebelik doğum ve doğum
sonrası sürecini olumlu etkileri olmakla birlikte, eğitimcinin standart eğitim yerine grubun/ bireyin
ihtiyaçları doğrultusunda grup dinamiğine özel planlanması önerilmektedir.
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Abstract
The change from past to present leaves urban spaces in a dilemma between economy and ecology. Reckless
investments for economic benefits cause environmental problems. In other words, the "effort to save the
day" creates instantaneous improvements. However, negative effects are observed on the natural and
historical beauties of the cities. This is the essence of the concept of sustainability. Cities should be
developed in accordance with the requirements of the age, and economic investments should be made.
However, the basic philosophy should be not to create a negative impact on the values of the city. One of
the biggest threats of our time is climate change. The pressures of urbanization on the environment and
unconscious attitudes in daily life practices threaten the future of the world. Therefore, it is very valuable
that our choices in urban life are sustainable. There are approaches that encourage individuals and
institutions to promote a sustainable approach. The European Green Capital Award is one of them. In the
light of the determined indicators, the cities are analyzed and a sustainability scorecard is given. There are
criteria such as air and water quality, urban noise level, urban waste policies, biodiversity, sustainable
transportation policies, climate change adaptation and mitigation approaches, ecological perspective in land
use. Cities need to analyze their current situation correctly, determine their measures, and list their short
and long-term goals and policies. With this competition, a positive contribution is made to the development
of cities in the field of sustainability. This study deals with the European Green Capital Award and examines
what cities should do for sustainability. Incentives for sustainable urban development are not only for cities;
important in the future of the world. It is therefore valuable to increase awareness of the indicators of the
European Green Capital award. Social behavior models should be supported in order for city
administrations to reflect this awareness to the public. It should be noted that; The future of our world will
be affected by the organization of life in cities. Even this information alone emphasizes how sustainable
attitude in urban planning should be at the forefront.
Keywords: City, Urban Planning, Sustainability, Green City, European Green Capital Award
Özet
Geçmişten günümüze yaşanan değişim, kentlerdeki mekanları ekonomi ve ekoloji arasında ikilemde
bırakmaktadır. Ekonomik fayda sağlamak adına yapılan düşüncesiz yatırımlar çevresel sorunlara neden
olmaktadır. Başka bir deyişle “günü kurtarma çabası” anlık iyileşmeler yaratmaktadır. Ancak kentlerin
doğal ve tarihi güzelliklerine olumsuz etkiler gözlenmektedir. Sürdürülebilirlik kavramının özü budur.
Kentler çağın gereklerine uygun olarak gelişmeli, ekonomik yatırımlar yapılmalıdır. Ancak temel felsefe
kentin değerlerine negatif etki yaratmamak olmalıdır. Çağımızın en büyük tehditlerinden biri iklim
değişikliğidir. Kentleşmenin çevre üzerinde yarattığı baskılar ve günlük yaşam pratiklerindeki bilinçsiz
tutumlar dünyanın geleceğini tehdit eder bir hal almaktadır. Bu nedenle kentsel hayattaki seçimlerimizin
sürdürülebilir olması çok değerlidir. Sürdürülebilir yaklaşımı benimsemek adına bireyleri ve kurumları
teşvik eden yaklaşımlar vardır. Avrupa Yeşil Başkent Ödülü bunlardan biridir. Belirlenen göstergeler
ışığında kentler analiz edilerek, sürdürülebilirlik karnesi verilmektedir. Hava ve su kalitesi, kentsel gürültü
seviyesi, kentsel atık politikaları, biyoçeşitlilik, sürdürülebilir ulaşım politikaları, iklim değişikliğine uyum
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ve azaltma yaklaşımları, arazi kullanımında ekolojik bakış gibi ölçütler söz konusudur. Kentlerin mevcut
durumlarını doğru analiz etmeleri, önlemlerini belirlemeleri, kısa ve uzun vadeli hedef ve politikalarını
sıralamaları gerekmektedir. Bu yarışmayla kentlerin sürdürülebilirlik alanındaki gelişimine olumlu katkı
sağlanmaktadır. Sürdürülebilir kentsel gelişme için yapılan teşvikler sadece kentlerin değil; dünyanın
geleceği içinde önem taşımaktadır. Bu nedenle Avrupa Yeşil Başkent ödülünün göstergelerinin
bilinirliğinin artması değerlidir. Kent yönetimlerinin bu bilinci halka yansıtabilmesi için toplumsal davranış
modellerinin desteklenmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki; dünyamızın geleceği kentlerdeki yaşamın
organizasyonuyla etkilenebilecektir. Sadece bu bilgi bile kent planlamadaki sürdürülebilir tutumun ne denli
ön planda olması gerektiğine vurgu yapmaktadır.
Anahtar kelimeler: Kent, Kent Planlama, Sürdürülebilirlik, Yeşil Kent, Avrupa Yeşil Başkent Ödülü
GİRİŞ
Doğumdan ölüme hayatımıza eşlik eden kentler, dünyanın değişim sürecinden doğrudan etkilenmektedir.
Bireylerin kenti kullanım biçimleri geçmişten gelen kent kültürüne, tarihi ve doğal yapıya, arazi kullanım
kararlarına, bölgenin sosyoekonomik yapısına göre değişmektedir. Kentteki değişim sürecinde aklı selim
adımların atılması önemlidir. Çünkü sadece bu dönemi değil, gelecek nesilleri de etkileyebilecek nitelik
taşımaktadır. Günümüzün kentsel yatırımlarının geleceğin kentlerinde tahribat yaratabilme olasılığı
“sürdürülebilirlik” olgusuna dikkat çekmektedir. Sürdürülebilirlik; dünya genelinde ön planda olan ve
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (UNDP, 2022) arasında yer almaktadır.
Kavram çok sayıda bilim insanı tarafından farklı yönleriyle ele alınmıştır. Keleş(1998) kentsel
sürdürülebilirliği gelişmedeki süreklilik ve dengelilik unsuruyla özdeşleştirmiştir. Çevresel değerler ve
doğal kaynakların kullanımında savurganlığın ortadan kaldırılabilmesi çabasına dikkat çekmektedir.
Karakurt Tosun’a göre (2009) finansal ve çevre politikaları arasında sağlanabilecek eşgüdüm sayesinde
kentin sosyal yapısında da iyileşme görülebilecek ve sürdürülebilir için ideal ortam yaratılabilecektir.
Önemli bir belge olan 1987 Brundtland Raporu (WCED, 1987) ile sürdürülebilirlik ‘‘bugünün ihtiyaçlarını,
gelecek nesillerin ihtiyaç karşılama kapasitesini riske atmadan karşılamak” şeklinde tanımlanmıştır.
Kentlerdeki nüfus artışı bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle ekonomik
kaygılarla atılan yanlış yatırımların kentsel ekosisteme olumsuz yansımaları gözlenebilmektedir. Özellikle
son yıllarda bu sonuçların geribildirimini aldığımız bir olguyla karşı karşıya kalmış durumdayız. Dünya
genelinde özellikle plansız kentleşmenin etkisiyle yaşanan iklim krizi, doğal afetlere, beklenmeyen ani
meteorolojik olaylara, salgın hastalıklara ve dolayısıyla gündelik yaşamımızın geneline etki etmektedir.
Bununla ilgili alınması gereken önlemlerde kentsel yaşam pratiklerinin örgütlenmesiyle olabilecektir.
Sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi dünya genelinde bazı uygulamaları ön plana çıkarmaktadır. Avrupa
Yeşil Başkent Ödülü bunlardan biridir.
Bu çalışma, Avrupa Yeşil Başkent Ödülü’nü ele alarak, kentlerin sürdürülebilirlik adına yapması
gerekenleri irdelemektedir. Yeşil Kent olabilme göstergelerinin analiziyle dünya genelindeki başkentler
incelenmektedir. Bu ve bunun gibi uygulamalar sayesinde sürdürülebilirlik tutumuna dair bilinirliğin
artabileceği açıktır. Kentlere yapılan sürdürülebilir kentleşme yatırımlarıyla dünyanın geleceğine katkı
sunabilmek mümkün olabilecektir.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL KENT OLGUSU
Yaşamımızı sürdürdüğümüz kentsel alanlarda kaliteli bir hayat döngüsü için ekosistemin işleyişine bağlılık
söz konusudur. Öyleyse çağın gereklerine uygun yaşama arzusunun gerçekleşmesinde bir taraftan doğal
kaynakların tahrip edilmemesi önemlidir. Teknolojik ilerlemeler sayesinde kentsel yatırımların ve hizmet
beklentilerinin artışı normal olarak değerlendirilebilir. Ancak beklentilerin karşılanmasında kentin
geçmişten gelen doğal yapı eşiklerine, tabiat varlıklarına, biyoçeşitliliğe zarar gelmemelidir. Çünkü bu tip
bir zararın geri dönüşü için harcanması gereken miktar, ilk baştaki yatırımdan çok daha fazlasına mal
olabilecektir.
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Her kentin kendine has bir yapısı vardır. Yaşam alışkanlıkları geleneksel toplumsal kültürün ötesinde;
coğrafi konum, iklim, flora ve fauna gibi özelliklerle de bağlantılıdır. Bu özellikler kent planlama
kararlarının temelini oluşturmalıdır. Kentsel ekosistemde yaratılacak olumsuz bir durum, kentsel
niteliklerin gelecek nesillere aktarılabilmesinde zorluk çıkaracaktır. Bu nedenle kentsel değerlerin kuşaklar
arası aktarımının sağlanmasında kent planlama çok önemlidir.
Kentsel sürdürülebilirlik olgusu, içinde yaşanılan kentin ekonomik ve ekolojik niteliklerinin benimsenerek
toplumsal yaşamla harmanlanması olarak tanımlanabilmektedir. Bir kentin kalkınması adına yapılacak her
hamlede finansal kalkınmasın ötesinde çevresel ve kültürel faktörler göz önüne alınmalıdır. Tüm bu bilgiler
ışığında sürdürülebilirlik kavramı ekolojik, ekonomik ve toplumsal ilerlemenin ortak potada
değerlendirilmiş halidir. Sadece tek bir kentin değil, dünyanın ortak geleceği için doğal düzenin
devamlılığına negatif etki edecek yatırımlar yapılmamalıdır.
Kentlerdeki nüfusa bağlı olarak üretim ve tüketim süreçlerindeki artış bizlere kaynakların sınırsız
olmadığını da göstermektedir. Çevresel koruma ve ekonomik kalkınma arasındaki kıskaçta sıkışan kentler
için en belirgin sürdürülebilirlik tanımı Birleşmiş Milletler Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda
yapılmıştır. Bu bildirgeyle kentsel yoksulluğun önüne geçilebilmesinde sürdürülebilir olmayan üretim ve
tüketim kalıplarının terk edilmesi, çevresel/toplumsal/ekonomik faktörlere dikkat edilmesi vurgulanmıştır.
Konferansta sürdürülebilir kalkınma için hayat standartlarındaki eşitsizliklerin azaltılması, kadınların çevre
yönetimine katılımlarının, doğal kaynakların gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yeniden
dağılımının, bu kaynaklara tüm insanların eşit olarak erişebilirliğini ve bunun için tüm paydaşların arasında
bir katılım stratejisi oluşturulmasının sağlanması amaçlanmıştır (BM, 1992).
AVRUPA YEŞİL BAŞKENT ÖDÜLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ETKİLEŞİMİ
Dünya çapında yaşanan iklim krizinin önemli nedenlerinin kentlerdeki yanlış davranış kalıpları ve
ekosisteme zarar veren hatalı yatırımlardan kaynaklandığı bilinmektedir. Kentlerdeki sürdürülebilir tavrı
destekleyici hamleler oluşmaya başlamıştır. Kentlerin bu konuda birbiriyle yarışır hale gelebilmesi sadece
o şehre ya da ülkeye değil; bütünsel yaklaşımla dünyaya iyileştirme getirebilecek niteliktedir.
Avrupa Yeşil Başkenti ödülü başvuruları ilk olarak 2008’de başlamış ve ilk ödül 2010 yılında verilmiştir.
Ödülün çıkış noktası ise 2006’da Estonya’nın Talin kentindedir. Tallinn, Helsinki, Riga, Vilnius, Berlin,
Varşova, Madrid, Ljubljana, Prag, Viyana, Kiel, Kotka, Dartford, Tartu ve Glasgow olmak üzere 15 Avrupa
kentinin sürdürülebilir politikalarında iyileştirme yapabilmek; yaşam kalitesini artırmak ve diğer kentlere
örnek olabilmek amaçlanmıştır.
Avrupa Yeşil Başkenti unvanı, yüksek çevresel standartlara ulaşmış, çevresel iyileştirme ve sürdürülebilir
kalkınma konusunda iddialı hedeflere sahip ve diğer Avrupa şehirlerindeki iyi uygulamalara örnek teşkil
edebilecek kentlere verilmektedir. Başvuru yapabilmek için kent nüfusunun 100 binin üzerinde olması
gerekmektedir. Avrupa Birliğine üye ya da aday; ayrıca Avrupa Ekonomik Alanında yer alan ülkelerin
kentleri bu ödül için başvuru yapabilmektedir(AB, 2022). Avrupa Yeşil Başkent unvanını kazanan kent,
diğer Avrupa şehirlerine örnek olmanın yanı sıra, turizm, iş ve yaşam merkezi olarak da itibarını
pekiştirmektedir. Avrupa kentlerinin sürdürülebilir hale getirilmesinde etkin rol oynamaktadır.
Avrupa Yeşil Başkent olabilmek için başvuruda bulunan kentler Avrupa Komisyonu’nun belirlediği
göstergeler dahilinde sundukları bilgi ve belgelerle değerlendirmeye alınmaktadırlar. Belirlenen göstergeler
aşağıdaki gibidir: (EGCA, 2022)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

İklim değişikliği: azaltım ve uyum
Yerel ulaşım
Sürdürülebilir arazi kullanımını içeren yeşil kent alanları
Doğa ve biyo-çeşitlilik
Dış ortam hava kalitesi
Akustik çevrenin kalitesi
Atık üretimi ve yönetimi
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✓
✓
✓
✓
✓

Su yönetimi
Atıksu arıtımı
Eko-yenilikçilik ve sürdürülebilir istihdam
Enerji performansı
Bütünleşik çevresel yönetim

Yıllar itibariyle hangi şehirlerin Avrupa Yeşil Başkenti seçildiği Tablo 1’de görülmektedir. Türkiye’den bu
ödülü alabilmek için Bursa, Kütahya, İstanbul ve Trabzon başvuruda bulunmuşlardır. Aşağıda adları
sıralanan her kent yukarıdaki göstergeler uyarınca başarılı kent hizmeti planlama ve uygulamalarında
bulunmuştur. Aynı uygulamalar diğer kentlere vizyon kazandırabilecek niteliktedir.
Tablo 1: Avrupa Yeşil Başkenti Ödülünü Alan Şehirler

Sürdürülebilir kentleşmenin kentler arasındaki bilgi akışının hızıyla gelişebileceği açıktır. Bu ödül; sadece
parasal bir kaynak yaratmanın ötesinde kente uluslararası bir prestij kazandırmaktadır. Ayrıca kent
kültürünün evrilmesine ve sürdürülebilirliğin hayat tarzı haline getirilebilmesine katkı sağlayabilmektedir.
Bireylerin yaşadığı kentlerin ödüllendirilmiş niteliklerini algılamasının kentlilik bilinci açısından da pozitif
etki yapabileceği açıktır. Kent yönetimlerinin hizmet organizasyonu bakımından örnek alınabilecek nitelik
taşımaktadırlar. Bu nedenle ödüllü kentler bir nevi rol model olarak adlandırılmaktadır. Konut
politikalarında iklime duyarlı malzeme kullanılabilmesi; ulaşımda sera gazı etkisini azaltacak sürdürülebilir
ulaşım araçlarının seçimi, atık politikalarında döngüsel düzenin tesis edilmesi gibi kentsel hizmetler
organize edilebilmektedir. Gelecek nesillerin yaşayacağı kentlerin yaşam kalitesine etki edebilecek günlük
davranış kalıplarının yerleştirilebilmesi ekolojik sürdürülebilirlik kadar ekonomik ve sosyal
sürdürülebilirlik için de önem taşımaktadır.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Dünya üzerinde kentlerdeki yaşamın çoğalmasıyla birlikte bazı sorunların görüldüğü bilinmektedir.
Özellikle doğal kaynakların tüketimindeki geri dönülemez davranış kalıpları gelecek nesillerin yaşam
ortamını tehdit etmektedir. Sürdürülebilirlik olgusu, bugün yapılan uygulamaların gelecek kuşakların
yaşam kalitesine olan olumsuz yansımalarının en aza indirgenmesini savunmaktadır. Bu anlayışın kent
planlamasıyla birleşmesinden “sürdürülebilir kentsel planlama” doğmaktadır. Bu nedenle kentlerdeki
dengeli arazi kullanım politikaları, biyoçeşitlilik, yeşil alan miktarı, katı atık sistemleri, temiz suya erişim,
yeşil istihdam olanakları, gürültü ve hava kirliliği kontrolü, ulaşım politikalarında çevreci yaklaşım gibi
çevresel tutumlar ön plana çıkmıştır.
Kentlerin çevreci yaklaşımlarındaki başarılarının o kentle sınırlı kalmaması, başarıların dünya ile
paylaşılması önemlidir. Çünkü bu konulardaki olumlu uygulamaların diğer kentlere yansıması dünya
kentlerinin geleceğine pozitif etki yaratabilecek güçtedir. Avrupa Yeşil Başkent Ödülü de bunlardan biridir.
Bu çalışma, Avrupa Yeşil Başkent Ödülü üzerinden kentlerdeki sürdürülebilirliğe dair farkındalığı
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artırabilmeyi hedeflemektedir. Bu ödülün verilmesinde Avrupa Komisyonun ele aldığı göstergeler
sürdürülebilir kentlerin olmazsa olmazıdır. Ödül alan kentlerdeki turizm potansiyelinin artışı, yatırım
olanaklarının istihdama yansıması öne çıkan özelliklerdir. Enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma
hedeflerine uygun hizmet tarzı geleceğin kentlerinin yansıması şeklindedir. Kentlerin birbirine örnek
olması dünya genelindeki sürdürülebilir yerel kalkınmanın anahtarı niteliğinde olabilecektir.
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YENİLİKÇİ KENT YAKLAŞIMI VE KENT YÖNETİMLERİ
INNOVATIVE URBAN APPROACH AND CITY MANAGEMENT
Assoc. Prof. Dr. H. Burçin HENDEN ŞOLT
Zonguldak Bulent Ecevit University, Alaplı Vocational School,
Department of Architecture and Urban Planning,
Zonguldak, Turkey,
ORCİD: ID/ 0000-0003-1570-5356
Abstract
From past to present, cities have been partners and witnesses to our lives. There are changes in urban life
depending on the necessities, needs and possibilities of the age. Change and transformation are happening
very rapidly in our age. Innovative city approach is one of them. Adapting today's changes in the field of
information and media is important for integration into the world. The effort to use the developing industrial
innovations to increase the livability of the city is valuable. However, in order to do this, it is necessary to
leave the past management logic aside. Strengthening public communication is indispensable for an
innovative city approach. This study examines the importance of innovative cities for city administrations.
Urban analysis should be the first step in order to take innovative steps in cities. In order to increase the
quality of life, wants and needs should be determined. However, in this process, the relationship between
the concepts of environment and economy should be set up correctly. It is necessary to focus on the goal of
sustainable urban growth. Smart growth moves should be implemented in the adaptation of technological
developments to the city. Physically, improvement in residential areas and a balanced distribution of urban
functions are important. Increasing the participation of the disadvantaged people living in the city in daily
life should be considered as one of the achievements of the innovative approach. Therefore, the cooperation
of city stakeholders should be encouraged. Opportunities should be created for governance environments
where different interest groups can jointly carry out projects. Accurate analysis of the urban economy is
important for financial solutions. Opportunities should be provided for contemporary investments that can
coordinate with the urban market. Raising awareness of the citizens and adapting them to innovations can
be counted as one of the duties of the local government. For this, the social, cultural, economic and political
characteristics of the city should be thoroughly examined. Thus, the adoption and implementation of urban
services that can be created will be more successful.
Keywords: City, Local Governments, Urban Planning, Innovative Urban Approach
Özet
Geçmişten günümüze kentler yaşamımıza ortaklık ve şahitlik etmektedir. Çağın gerekliliklerine,
ihtiyaçlarına ve olanaklarına bağlı olarak kent hayatında değişimler olmaktadır. Değişim ve dönüşüm
çağımızda çok hızlı yaşanmaktadır. Yenilikçi kent yaklaşımı da bunlardan biridir. Günümüzün bilgi ve
medya alanındaki değişimlerini adapte etmek dünyaya entegrasyon açısından önemlidir. Gelişen
endüstriyel yenilikleri kentin yaşanabilirliğini artırmak için kullanabilme çabası değerlidir. Ancak bunları
yapabilmek için geçmiş yönetim mantığını kenara bırakmak gereklidir. Halka iletişimin güçlenmesi
yenilikçi kent yaklaşımı için vazgeçilmezdir. Bu çalışma, yaşadığımız hızlı değişim çağında kent
yönetimleri için yenilikçi kentlerin önemini irdelemektedir. Kentlerde yenilikçi adımlar atabilmek için kent
analizi ilk adım olmalıdır. Yaşam kalitesini artırabilmek için istek ve ihtiyaçlar tespit edilmelidir. Ancak
bu süreçte çevre ve ekonomi kavramlarının ilişkisi doğru kurgulanmalıdır. Sürdürülebilir kentsel büyüme
hedefine odaklanmak gereklidir. Teknolojik gelişmelerin kente adaptasyonunda akıllı büyüme hamleleri
hayata geçirilmelidir. Fiziksel anlamda konut alanlarında iyileşme, kentsel fonksiyonların dengeli dağılımı
önemlidir. Kentte yaşayan dezavantajlı halkın günlük yaşama katılımının artırılabilmesi yenilikçi yaklaşım
başarılarından biri olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle kent paydaşlarının iş birliği teşvik edilmelidir.
Farklı çıkar gruplarının ortaklaşa projeler yürütebileceği yönetişim ortamlarına fırsat yaratılmalıdır. Kent
ekonomisinin doğru analiz edilebilmesi finansal çözümler adına önemlidir. Kent piyasasıyla eşgüdüm
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yaratabilecek çağdaş yatırımlar için olanaklar sağlanabilmelidir. Kentlileri bilinçlendirme ve yeniliklere
uyumlandırma yerel yönetim görevlerinden biri olarak sayılabilmektedir. Bunun için kentin sosyal,
kültürel, ekonomik ve politik nitelikleri iyice incelenmelidir. Böylece oluşturulabilecek kentsel hizmetlerin
benimsenmesi ve uygulanması daha başarılı olabilecektir.
Anahtar kelimeler: Kent, Yerel Yönetimler, Kent Planlama, Yenilikçi Kent Yaklaşımı
GİRİŞ
Sanayi devrimi ve sonrasında ekonomik ve toplumsal değişimlerin yaşandığı bilinen bir gerçektir.
Bunlardan en çok etkilenen alanların başında kentler gelmektedir. Kentlere doğru göçün artışı gerek fiziksel
gerekse sosyal bakımdan kentlerin farklılaşmasına yol açmıştır. Dünya düzeninin politik ya da ekonomik
dalgalanmalarından her daim nasibini alan kentler günümüzde de değişim rüzgarları etkisindedir. Bilgi çağı
toplumunun istek ve ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için çabalayan kent yönetimleri kurumsal yapıları
içerisinde farklı çıkış noktaları aramaktadır. Yasal ve yönetsel açıdan bile dijital çağa uyumlanma
durumunu yaşayan yöneticiler, kentsel planlama süreçlerinde de yenilikçi bir tavır arayışına girmişlerdir.
21.yüzyıl dünyasına uyumlanma süreci her alanda söz konusudur. Eğitimden sağlığa, otomotivden gıda
sektörüne kadar her ihtiyacın karşılanmasında, teknolojik gelişmelerin günlük rutinlere adaptasyonunda
“iyileştirmeler” yapılması beklentisi gözlenmektedir. Yenilikçilik olarak adlandırılabilecek bu süreç; yeni
veya iyileştirilmiş/geliştirilmiş bir ürün, hizmet veya stratejinin mevcut duruma eklemlendirilmesidir.
Küresel dünyanın ekonomik ve sosyal hareketliliğine eşlik edebilmek adına yeniliklere açık olma stratejisi
çoğunlukla desteklenmektedir. Yenilikçilik, başka bir deyişle inovasyon olgusu pek çok bilim insanı
tarafından farklı yönleriyle ele alınmıştır. Her bilim alanı konuyu kendi bakış açısıyla ele almış; böylece
toplamda yenilikçiliğin dünyaya uyumlanma süreci bütünselliği korunabilmiştir. Taghizadeh ve
arkadaşlarına(2017) göre yenilikçilik süreci bilgi ve veriye dayanarak, geleneksel mantıktan daha derin bir
anlamı işaret etmektedir. Bilgi birikimiyle insanların hayatını kolaylaştıracak buluşlar geliştirip, rakiplerin
karşısında avantajlar elde edilebilmektedir. Marceau’ya göre(2008) yenilikçilik için itici gücün herhangi
bir firma veya kuruluşun faaliyet gösterdiği sosyoekonomik ve teknik sistemlerden geldiği anlaşılmaktadır.
Bu sistemler hem fikri mülkiyet ve işgücü piyasaları, eğitim ve öğretim koşulları, mali ve destek kuruluşları
gibi hem kurumsal hem de düzenleyici bir yapıdadırlar. Kentler ulusların yenilikçilik merkezidir. Patentler
ve iş dünyasındaki yeni ürün ve süreçlerin neredeyse tamamı şehirlerde üretilmektedir.
Bu çalışma kent yönetimleri için “yenilikçi kent” olgusunun önemini irdelemektedir. Yerel yönetimler
seçimle başa gelen, hizmet organizasyonlarının başarısıyla varlıklarının devamını sağlayabilen
kurumlardır. Halkla olan iletişimleri ve bireylerde yarattıkları hoşnutluk durumuna bağlı olarak gelecek
dönemlerin yönetimlerine aday olabilmektedirler. Bu noktada çağa ayak uydurabilmenin gücü yadsınamaz.
YENİLİKÇİLİK OLGUSU VE KENTLER
Yenilikçilik bir süreçtir. Gereksinimler yenilik yaratımı için itici güç rolündedir. Üzerinde düşünülen,
tasarlanan ve bir kuluçka dönemi geçiren fikirler sonrasında bir ürün ya da hizmette iyileşmeler
yaratabilmektedir. Yenilikçilik bir değer yaratma durumudur. Mevcutta bulunan ürün, hizmet ya da sürecin
ele alınması; sağladığı faydanın artırılabilmesi için yöntem geliştirme organizasyonudur. Üretim,
pazarlama, kaynak sağlama, araştırma/geliştirme, öğrenme ve strateji oluşturabilme konularında
yenilikçilik süreçleri görülebilmektedir. Kentsel hizmetlerin bireylerin yaşamı üzerindeki etkisi önemlidir.
Dolayısıyla yerel yönetimlerin yenilikçi tutumları kentlilerin yaşam kalitelerinde çağa uygun iyileştirmeler
getirebilecektir. Clowley’e göre(2011) kentler, yenilikçilik için barındırdığı firmalar, girişimciler ve
kurumlar için destek ortamı yaratmaktadır. Farklı kentler çok farklı yenilikçilik türlerini desteklemiş ve
başarıları da çeşitlenmiştir. Kentsel yenilikçilik için yerel yönetimle merkezi yönetim ortaklıkları olumlu
katkı sağlamaktadır.
Kentler ve ülkeler için yenilikçilik potansiyeli beşeri sermayenin gücüyle doğru orantılıdır. Buradan
hareketle kentlerin niteliklerinin iyi anlaşılmasının yenilikçi potansiyelindeki etkisi açığa çıkmaktadır.
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Kentin özgün yanları, farklı çıkar grupları arasındaki ilişkinin biçimlenmesi, yerel ekonomik girdiler, çevre
kentlerle olan bağlantılar yenilikçi kent potansiyelini oluşturmaktadır.
Yerel yönetimlerde yenilikçi uygulamaların diğer kentler için rol model olarak algılanması önemli bir
durumdur. Bu öncü rol, kentlerin ulusal ve küresel rekabetinde geleceğin kentlerinin yaratımında etkilidir.
Öyleyse tekil olarak bir kentte yapılan yenilikçi bir organizasyonun esasen dünya kentlerine de dolaylı
fayda sağladığı düşünülebilir. Farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel toplum yapısına sahip şehirlerin
aynı yenilikçi tutumu sergilemesi her zaman mümkün olamayacaktır. Kentlerin gelişmesini etkileyen
kaynaklar, yetenekler, gelenekler ve davranış modellerinin ne olduğunun ortaya çıkarılması gerekmektedir.
Kentlilerin yenilikçi, yaratıcı ve girişimci yeteneklerinin bileşimi ile ortaya çıkacak mevcut potansiyel ve
bu potansiyelin geliştirilmesi için atılacak adımları analiz etmek kaynakların etkin olarak kullanılmasını
sağlayacaktır. İşte bu nedenle kent yönetimindeki genel anlayış kentsel yenilikçilikle doğrudan ilintilidir.
YENİLİKÇİ KENT YÖNETİMİ ANLAYIŞINA DAİR DİNAMİKLER
Kentlerin yönetim nasıl olur? sorusunun cevabı “yerel yönetimler aracılığıyla” olarak verilebilir. Yerel
yönetimlerin görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun (2005) 14. maddesine yer almaktadır. Belediye,
mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; “İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî
ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma
ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve
sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma;
ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu
50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.”
Her ne kadar yasayla belirlenmiş görevler olsa da yerel yönetimlerin farklı çağdaş yönetim yaklaşımlarının
benimseyip benimsememeleri görülen bir durumdur. Yenilikçilik stabil düşünce tarzının aksine dünya
çağında görülen iyileştirmelerin yaşanılan kente uyarlanmasını içerir. Öyleyse yenilikçi kent yönetim
yaklaşımı sadece “idare” bakış açısına değil; halkla olan güçlü iletişime de bağlıdır. İletişim ve etkileşim
ortamının yaratılabildiği yeni yönetim akımlarının başında “yönetişim” gelmektedir. İdare eden ve edilen
gibi keskin ayrımların olmadığı; demokratik tavırlı, çoğulcu düşünceyi savunan, uzlaşmacı bir planlama
yaklaşımıdır. Bu organizasyonun kurulabilmesi için farklı çıkar gruplarının her birinin kent için önemli
olduğunun, çeşitliliğin kente katma değer kattığının anlaşılması gereklidir. Yönetişim; geleneksel yönetim
anlayışlarının aksine, dinamik bir süreci, çok aktörlüğü, verimli ve etkin hizmeti savunmaktadır.
Toplumdaki birçok ihtiyaç, teknolojik ve sosyal çözümlerin birlikte üretilmesini gerektirmektedir. Ayhan’a
göre, yenilikçilikte etkin olmak ve toplumda yenilikçi eğilimin belirlenmesinde, yenilikçiliği oluşturan
teknolojik ve eğitim boyutları (yenilikçi ve yaratıcı eğitim sistemi, toplumun eğitim seviyesi, endüstriyel
gelişimin tarihi geçmişi, üniversite çıktıları, üniversite endüstri iş birliği, yenilikçilik teşvikleri, gençlerdeki
girişimcilik ve yenilik ruhunun geliştirilmesi, ar-ge harcamaları ve eğilimi vb.) ile sosyal faktörlerin bir
arada değerlendirilmesi gerekmektedir (2006). Yenilikçi kent yaklaşımı; kentsel sorunlara daha etkin, çağa
uygun, verimli, eşitlikçi ve sürdürülebilir çözümler üretebilme sürecidir. Bu bakış açısıyla yenilikçi
kentlerin ilkeleri aşağıda şekilde sıralanabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eşitlikçi Yaklaşım
Erişilebilirlik
Akıllı Büyüme
Toplumsal Uzlaşma
Hesap Verebilirlik
İnsan Odaklı Yaklaşım
Doğal Kaynakların Korunması
Sosyal Sermayeye Yatırım
Dijital Etkinin Önemi
Enerji Etkin Bakış Açısı
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Yenilikçi kentlerde çevresel, ekonomik, sosyal, kültürel, kurumsal ve politik yapı dengesi önem
taşımaktadır. Çünkü yenilikçilik bütünsel bir durumdur. Şekil 1’de görüldüğü gibi; yenilikçi kentlere
fiziksel, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan bakıldığında çağdaş akımlara uyarlanan kentsel hizmet
kavramları karşımıza çıkmaktadır.
Şekil 1: Yenilikçi Kente Dair Kavramsal Yansımalar

Kentsel mekanlarda çağın teknolojik ilerlemelerinin yansıması olarak hayata geçirilen akıllı kentler önemli
bir yenilikçi kent hamlesi olarak değerlendirilebilir. Akıllı kentler sadece teknolojik olanakların kente
adaptasyonu değil; yenilikçi bakış açısının kentlli birey davranış normlarına oturtabilmesidir. Kentsel yerel
ekonomik ve sosyal kalkınmadaki etkinlik yenilikçi teknolojilerin girişimci bireyler tarafından uygulamaya
konulabilmesini içermektedir. Böylece kentsel beşeri sermayenin yenilikçilikteki rolü anlaşılmış olur.
Girişimcilik için küresel rekabete ayak uydurabilme hamleleri önemlidir. Kentlilerin ulusal ve küresel
bazda yenilikleri kente getirebilme çabaları bölge ve ülke kalkınmasında etkili olacaktır. Dolayısıyla
yenilikçi kent yaklaşımı kentler arası ilişkileri ve ortaklıkları destekleyici ortamlar yaratabilmektedir.
Günümüz dünyasında sürdürülebilirliğin önemi yadsınamaz. Yenilikçi kentler ile sürdürülebilirliğin bağı
çok güçlüdür. Çünkü yenilikçi kentler, yaşadığımız dünyayı hunharca tüketmeden geliştirmenin yollarını
aramaktadır. Doğal kaynakların korunması, yenilenebilir enerji kaynakların yukarıda sıralanan yerel
yönetim hizmetlerine uyarlanması bunlara örnektir. Anlatıların hepsi bütünsel bir bakışla ele alındığında;
yenilikçi kent yaklaşımının fiziksel, toplumsal, ekonomik ve teknolojik anlamda etkilerinin kentlilerin
toplumsal uzlaşmasına da pozitif yansıyabileceği söylenebilir. Çünkü kentin ortak faydasına olan
hamlelerin farklı düşünce yapısındaki grupların dahi çıkarına olabileceği açıktır. Öyleyse yönetişim
yaklaşımlı kentlerde daha rahat yenilikçi ortamlar bulunabileceği düşünülebilir. Toplumsal uzlaşmaya
ulaşabilmede kentlerdeki “ortak akıl” bakışı sadece kentin değil; bölge ve ülkenin yeniliğe adaptasyonunda
olumlu etki yapabilecek güçtedir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Kentler heterojen yapılarından dolayı, farklı düşünce yapılarına, girişimci fikirlere sahiptir. Karmaşanın
içinde kendine has bir düzeni vardır. Bu çeşitlilik içinde doğabilecek yeni fikirlerin hayata geçebilmesi
kentsel yaşamı iyileştirebilecek nitelik taşıyabilmektedir. Yenilikçi kentler bilgiyi yönetebilen ve
yönlendirerek daha yaşanabilir, fonksiyonel kentsel yaşamı hedeflemektedir. Yenilikçi kentlerin rekabetçi
unsuru ön plandadır. Kentsel aktörlerin yenilikçi süreçteki ortaklıkları, sağlıklı ve sürdürülebilir bir konut,
çevre, eğitim, ulaşım, kültür ve spor olanakları yaratabilecektir. Kentin kendi koşullarına uygun
yaygınlaştırılabilir modellerin seçilmesi önem taşımaktadır. Açık görüşlülük ve şeffaf bir yönetim tarzının
yenilikçiliğe olumlu etkisi olmaktadır. Yenilikçi kentsel bakış yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen politik
ve toplumsal süreçlerin bileşkesi gibidir.
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Yeniliğin sadece ekonomik bir sistem olmadığı, aynı zamanda eşitsizlikleri ortadan kaldıran, istihdam
yaratan ve çevrenin korunmasına katkıda bulunan toplumsal bir sistem olduğu artık kabul edilen bir
gerçektir. Toplumların düşünce zenginliği, teknoloji ve kültür sahasında gelişmişliği; mevcudu sorgulayan
yenilikçi bireylerin o toplumda yaşama imkânı bulmasına, her sahada ortaya konan farklılığa, yeniliklerin
çokluğuna, yenilik üretme faaliyetlerinin destek ve teşvik görme derecesine bağlıdır. Ancak bu sayede,
ülkenin ve toplumun kaynaklarının (tecrübe, bilgi, yetenek) ürün ve hizmete dönüştürülmesi, bu ürün ve
hizmetlerden ekonomik ve toplumsal değer yaratılması mümkün olur.
Bu çalışmada yenilikçi kent yaklaşımının ülke ve dünya kentleri için önemine dikkat çekilmiştir. Kente
pozitif katkı sağlayabilecek yenilikçi fikir ve uygulamaların çoğalması için hangi yönetim ortamının daha
iyi olabileceğine dair tespitlerde bulunulmuştur. Yenilikçi kent olgusu her kent için standart bir yapı
taşımamaktadır.
Yaşayan organizmalar olması nedeniyle kentsel iyileştirmeler dinamik bir süreçte ilerlemektedir. Bu
nedenle kentin doğru analizi önemlidir. İstek ve ihtiyaçların belirlenmesi sonrasında, ekonomi ve ekoloji
konularına da hassasiyetle iyileştirmeler düzenlenmelidir. Teknolojik ilerlemelerin çağdaş kentsel
hizmetlere uyarlanması kent yaşamında yeniliklere yol açabilecektir. Fiziksel olarak konut alanlarındaki
iyileşmeler, bunların diğer fonksiyonlarla arasındaki sürdürülebilir ulaşım bağlantıları yenilik
yaratılabilecek hizmetler olabilir. Kentlerde dezavantajlı kesimin hizmetlerden rahatça faydalanabilmesi
için erişebilirliğe önem verilmelidir. Kent paydaşlarının ortak paydada buluşabileceği tartışma/uzlaşma
platformlarının tesis edilmesi gereklidir. Kentsel ekonomik kalkınma için yerel kültürel değerlerin
öncelikle değerlendirmeye alınması ve yenilikçi girişimler yapılması teşvik edilmelidir. Özel sektör, yerel
ve merkezi yönetim ortaklıklarının kente fon sağlayabilmesi için projeler yaratılmaya çalışılmalıdır. Tüm
bunların sağlanabilmesi için kentsel kültürde yenilikçi bakış açısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapılmalıdır. Kentlileri bilinçlendirme ve yeniliklere uyumlandırma yerel yönetim görevlerinden biri olarak
algılanmalıdır. Kentlerin yenilikçilikte başarılı olması kent, bölge ve ülke ölçeğinde ilerlemeyi tetikleyecek
nitelik taşıyabilecektir.
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Abstract
1

The policy of Ottomanism in the bureaucracy aimed to develop the idea of equality in the Tanzimat
reforms. Although the initial liberal steps were small and limited, the expectation was high since this
would help the Ottoman nation to form a superior identity. The slow functioning of the Tanzimat
practices, together with external pressures, made revision necessary. With the arrangements made after
the 1856 Reform Edict, the employment of non-Muslims began to increase. When Krikor Aghaton, a
member of the Armenian community, was appointed as the Minister of Public Works in 1868, a first in
the history of bureaucracy took place. Among the Greeks, who were a little overshadowed by the
Armenians at first, the number of employed people gradually increased. For the first time, during the
reign of Abdulhamid II, Greeks began to be included in the government. Alexander Karatheodori served
as the Minister of Public Works in the government of Safvet Pasha, established in June 1878.
Karatheodori Pasha served as the Minister of Foreign Affairs in the Hayreddin Pasha government, which
was established at the end of the same year. Another Greek bureaucrat, Sava Pasha, also served as the
Minister of Public Works in the same government. In the government of Mehmed Said Pasha,
established in October 1879, Sava Pasha was appointed as the Minister of Foreign Affairs. After this
date, although Armenians took part in the governments, no Greek was appointed as the minister until
the new Constitutional period. After the constitutionalism in 1908, the Committee of Union and Progress
adopted including non-Muslims in the cabinets as a principle as a requirement of constitutional thought.
From the first government established, one or more of the non-Muslim bureaucrats were appointed as
ministers. Even Christian Arabs took part in the cabinets. Mavrokordato Efendi, one of the Greeks,
served as the Minister of Forestry and Mines in the first three governments. Later, Mavrokordato Efendi
served as the Minister of Forestry and Mines in the government of İbrahim Hakkı Pasha. Aristidi Pasha
served as the Minister of Forestry, Mines and Agriculture in the governments of Hüseyin Hilmi Pasha
and Mehmed Said Pasha. Musurus Gikis Bey served as the Minister of Post and Telegraph in the Kamil
Pasha government. The domestic and foreign political developments and events after the Second
Constitutional Monarchy accelerated the social disintegration. On the other hand, as the Unionists
gradually shifted towards a nationalist line, it became quite difficult to keep the cosmopolitan structure
alive. The Balkan Wars were the heaviest blow to the cosmopolitan structure of Ottoman society. After
that, it became almost impossible to talk about Ottomanism in the bureaucratic system. The last
examples of Ottomanism policy were seen in the government of Ahmed Tevfik Pasha, which was
established after the First World War. Konstantinos Vagianis, who was appointed as the Minister of
Trade in the Ottoman Empire, which completed its life of nearly six centuries, was the last Greek to
serve as a minister.
Keywords: Bureaucracy, Ottomanism, non-Muslim, employment, minister, Greek
Özet
Tanzimat reformlarında yer alan eşitli fikrinin, bürokraside Osmanlıcılık siyasetiyle gelişmesi
amaçlanıyordu. Liberal nitelik taşıyan ilk adımlar küçük çaplı ve sınırlı olsa da, beklenti büyüktü. Zira
bu sayede üst bir kimlikle Osmanlı milleti teşkil edilecekti. Tanzimat uygulamalarının ağır aksak
işleyişi, dış baskılarla beraber revizyonu zorunlu hale getirdi. 1856 Islahat Fermanı sonrasında yapılan
düzenlemelerle gayrimüslimlerin istihdamı artmaya başladı. 1868’de Ermeni cemaatine mensup Ağaton
Efendi, Nafia Nazırı tayin edilince, bürokraside bir ilk gerçekleşti. İlk zamanlar Ermenilerin biraz
gölgesinde kalan Rumlardan, istihdam edilenlerin sayısı da giderek arttı. İlk kez II. Abdülhamid
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döneminde, hükümette Rumlara yer verilmeye başlandı. Aleksandır Karatodori, Haziran 1878’de
kurulan Safvet Paşa hükümetinde Nafia Nazırlığı yaptı. Karatodori Paşa aynı yılın sonlarında kurulan
Hayreddin Paşa hükümetinde Hariciye Nazırlığı görevi bulundu. Aynı hükümette bir başka Rum
bürokrat, Sava Paşa da Nafia Nazırlığı yaptı. Ekim 1879’da kurulan Mehmed Said Paşa hükümetinde
ise Sava Paşa, Hariciye Nazırlığına atandı. Bu tarihten sonra Ermenilerden hükümetlerde görev alan
olsa da, yeni Meşrutiyet dönemine kadar bir daha Rumlardan nazır atanmadı. 1908’de meşrutiyetin
ardından, İttihat Terakki anayasal düşüncenin gereği, kabinelerde gayrimüslimlere yer vermeyi, ilke
olarak benimsemişti. Kurulan ilk hükümetten itibaren gayrimüslim bürokratlardan bir veya birkaç kişi
nazır tayin edildi. Hatta kabinelerde Hıristiyan Araplardan da görev alan oldu. Rumlardan Mavrokordato
Efendi kurulan ilk üç hükümette Orman ve Maadin Nazırlığı yaptı. Mavrokordato Efendi daha sonra,
aynı görevi İbrahim Hakkı Paşa hükümetinde ifa etti. Aristidi Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa ve Mehmed
Said Paşa hükümetlerinde Orman-Maadin ve Ziraat Nazırlığı yaptı. Musurus Gikis Bey, Kamil Paşa
hükümetinde Posta ve Telgraf Nazırı olarak görev aldı. II. Meşrutiyet sonrası yaşanan iç ve dış siyasi
gelişmeler ve olaylar, toplumsal çözülmeyi iyice hızlandırdı. Öte yandan, İttihatçıların gün geçtikçe
ulusçu bir çizgiye kaymasıyla, kozmopolit yapıyı ayakta tutmak zorlaştı. Balkan Savaşları Osmanlı
toplumunun kozmopolit yapısına indirilen en ağır darbe oldu. Bundan sonra bürokratik sistemde
Osmanlıcılıktan bahsetmek neredeyse imkansız hale geldi. I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Ahmed
Tevfik Paşa hükümetinde Osmanlıcılık siyasetinin son örnekleri görüldü. Yaklaşık altı asırlık ömrünü
tamamlayan Osmanlı Devleti’nde Ticaret Nazırlığına atanan Kostaki Vayani Efendi, nazırlık yapan son
Rum oldu.
Anahtar kelimeler: Bürokrasi, Osmanlıcılık, Gayrimüslim, İstihdam, Nazır, Rum
GİRİŞ
Gülhane Hattı Hümayun ile devletin çok daha kapsamlı ve hızlı bir surette yeni bir reform sürecine
girdiği ifade edilirken, yapılacak yeniliklerin tatbikini kolaylaştırmak için tüm toplumu kucaklamak
adına Müslüman ve gayrimüslim tebaanın eşitliğine de dikkat çekilmiştir. Tebaa arasında eşitlik fikri,
bir yandan rasyonel ve liberal düşünce ve ilkelerin benimsenmesinde Tanzimat’ı bir fırsat dönemi haline
getirmişken, öbür yandan artık devleti tehdit eden etnik ve dini temelli toplumsal çözülmeye karşı da
yeni bir çare olarak görülmüştür. Yeni bir kimlik tanımlaması yapılarak bir Osmanlı milleti yaratılmaya
çalışılmıştır. Bu kimliğin anlam kazanmasında ve eşitlik rejiminin oluşmasında önemli adımlardan birisi
de gayrimüslim tebaa mensuplarına hukuki düzenlemelerle devlet kapılarının açılması idi. Nitekim
Tanzimat ile kurulan yerel meclislerde gayrimüslim üyelere de yer verilerek ülke genelinde olumlu bir
tesir oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu, devletin diğer daire ve kalemlerine yapılan atamalarla
güçlendirilmek istenmiştir. III. Selim dönemine bakıldığında devlet kalemlerinde 1.500-2000 çalışan
bulunurken, bu rakam, Tanzimat döneminde eşitlik rejimini güçlendirme siyasetiyle çeşitli cemaatlerle
birlikte Ermeniler de birçok devlet kurumunda istihdam edilmiş ve Ermeni memurların sayısı 1890’lara
gelindiğinde 2600’leri aşmıştır. Bu çalışmada, modernleşen Osmanlı bürokrasisi içinde nazırlık
seviyesine kadar yükselmiş on dört Ermeni bürokrat, mesleki yaşamları çerçevesinde ele alınacak ve
Tanzimat dönemi ile birlikte oluşan yeni bürokrat profilinin özellikleri tespit edilemeye çalışılacaktır.
İlber Ortaylı’nın dediği gibi “Tespit edebildiğimiz mazideki insanların her biri, tarihin bir bölümünü
temsil etme potansiyeline sahiptir. Elverir ki, tarihçi onu gerçekten tespit edebilsin ve ona kalemiyle
yeniden hayat verebilsin” (Ortaylı, 1999: 63)
1.Millet Sisteminde Gayrimüslimlerin İstihdamı
Osmanlı Devleti gayrimüslim unsurlardan istifade ederken İslam’ın parametrelerini ve tarihindeki
uygulamaları dikkate alarak hareket ettiği söylenebilir. Millet Sistemi olarak adlandırılan bu uygulama, Fatih
Sultan Mehmed’in devlet felsefesinin orijinal bir ürünü olup, ‘1453 Sözleşmesi’ ile şekillendi (Özdemir,
1999: 227; Küçük, 1985: 1009). İmparatorluğa özgü bu yapı, dinsel ve dil tabanlı bir etnisiteye dayanan
sosyo-kültürel ve toplumsal çatılı bir sistem olarak devlet mekanizmasına dâhil edildi. İşe, ilk olarak,
devlet içindeki konumları dolayısıyla Rumlardan başlandı. Ermeni ve Yahudilerle devam edilerek, içtimai
ve kültürel zenginlik kurumsal bir yapıya dönüştürüldü. Bu düzenleme din esası üzerinden yapılsa da, daha
ziyade politik ve idari maksatlıydı Klasik dönem devlet örgütü içinde gayrimüslimlerin bir kısmı din
değiştirmek suretiyle görev alabilmişlerdi. Bunun haricinde bazı gayrimüslim ailelerin çocukları küçük
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yaşlarda devşirme sistemiyle seçilip, Enderun Mektebi’nde verilen eğitimle yetiştirilerek, devlet örgütlerinde
hizmet etmeleri sağlandı. Bu uygulama aşağı yukarı XVII. yüzyılın ilk yarısına değin devam etti. Öte yandan
ilk yıllardan itibaren Avrupa’daki silah teknolojisinin Osmanlı Devleti’ne aktarımında teknisyen ve usta
olarak hizmet edenler oldu. Hatta bunların XVI yüzyılın sonlarında Taife-i Efrenciyan diye ayrı bir grup
olarak anılmaya başlandı (Aydüz, 1998: 779-830). Ayrıca Fatih Sultan Mehmed döneminde sınırlı sayıda da
olsa Bizans menşeli bürokratlar ve bilim adamları sarayda istihdam edildi. Diğer yandan bazen hekimliği ve
tercümanlığı da içine alacak surette çeşitli vazifelerde, Eflak ve Boğdan gibi eyaletler ile vergiye tabi
mahallerde gayrimüslimlerin hizmet ve çalışmaları oldu (Uzunçarşılı, 1994: 529-552) . XVII. yüzyılla
beraber, dış politika ve uluslararası ilişkilerde yaşanan yoğunluk çerçevesinde, Divan-ı Hümayun
tercümanlığının önemi artmaya başlamasıyla devlet, bu kurumda değişikliğe giderek, Divan-ı Hümayun
tercümanlığına mühtedilerin yerine büyük Osmanlı ailesinin üyesi olan Rumları tayin etmeye başladı ve
böylece bürokraside yeni bir döneme girildi (Findley, 1996: 32). Merkezdeki tercümanlar dışında eyaletlerde
de Müslüman olmayanlardan tercüman görevlendirildi. XVII. yüzyıldan XIX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar
olan dönemde çok sayıda olmasa da voyvoda, darphane emini, barutçu, askeri hekim, saray mimarı,
maslahatgüzar, şehbender, müessese tercümanı gibi unvanlarla gayrimüslimler devlet idaresinde görev
almaya devam etti. Bir bütün olarak bakıldığında, esasen, sistem, tüm gayrimüslimlere imkan sunmayan,
kontrollü bir genişlemeye dayanıyordu. III. Selim dönemiyle yeni bir reform sürecine hazırlanan Osmanlı
Devleti’nde devlet kurumlarında çalışan sayısı, iki binler civarındaydı.
2. Osmanlıcılık Siyaseti ve Tanzimat Sonrası Gayrimüslimlerin
İstihdamı
1750’li yıllardan sonra Osmanlı Devleti ile Rum ve Ermeni cemaatleri arasındaki uyum bozulmaya
başladı. Zira ticari ilişkiler sayesinde tüccar zümresi Avrupa’daki aydınlanma düşüncesini ve
hareketlerini tanımaya başladı. Gün geçtikçe gelişen ticaret burjuvazisi, kendi cemaatlerindeki
yanlışlıkların yanı sıra devlet idaresindeki sıradanlığı görmeye başladı (Somel, 2011: 90). 1774 Küçük
Kaynarca Antlaşması ile Rusların Osmanlı toprak bütünlüğünü tehdit edecek bir düzeyde üstünlük
kurması, Balkanlardaki Hıristiyanları heyecanlandırırken, birtakım kıpırdanmalara da yol açtı. Merkezi
otoritedeki zayıflığa paralel, yerel idarecilerin keyfi ve adaletsiz yönetimi gayrimüslim cemaatlerdeki
hoşnutsuzluğu giderek artırdı. Fransız İhtilali ile Avrupa’da olup bitenler, Osmanlı Devleti’nde
tedirginlik yarattı. Ancak Avrupa’da modernleşmeye dair gelişmeler Osmanlı idaresini, Millet
Sisteminin yerini alacak vatandaşlık ve hukuksal eşitlik esaslarına dayalı siyasal anlayışa zorladı.
Nitekim III. Selim, Avrupa’da yaşanan değişimin bir benzerini Avrupa kaynaklı reformlarla kendi
devletinde gerçekleştirme arzusunu ortaya koydu. Bunun olabilmesi için rasyonel bir yaklaşım
kaçınılmazdı. Onun bu yaklaşımı, aynı zamanda aydınlanmanın sistemcilik ruhunun Osmanlı fikriyatına
bu yıllarda girmesine yardımcı oldu. Bu gelişme, çağdaş kurumsallaşma açısından önemliydi. Ancak
XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Napolyon’un Akdeniz’deki faaliyetleri ve Mısır’ı işgali, Akdeniz
kıyısındaki yerlerde ve Mısır’da Osmanlı otoritesini sarsıcı etkiler oluşturdu. XIX. yüzyılın başlarında
ise farklı nedenlere bağlı olarak Sırbistan’da isyana dönüşen sorun şimdilik bazı imtiyazlarla son
bulurken, eyalet ve vilayetlerde oluşan yerel güç unsurlarının tasfiyesi ile standardizasyonu sağlanması
zorunlu hale geldi.. Akabinde II. Mahmud, reformlarla merkezi otoriteyi toparlamaya çalışırken, artık
geleneksel sistem ya da düşünceleri geride bırakmak zorundaydı. 1821 yılında patlak veren Yunan
İsyanı ise dine dayalı milliyetçiliğin Osmanlı coğrafyasında ilk zaferi olurken, Patrikhanenin tebaasına
artık hükmedememesi, cemaatlerin ve genel olarak toplumun kontrolünde, Osmanlı idaresini, yeni bir
siyasal anlayışı doğru sürüklüyordu. Öte yandan Mehmed Ali Paşa İsyanı ile oluşan tabloda, Türkler
dışındaki Müslümanlar arasında bile Osmanlı evreninin bütünlüğüne olan inanç zayıflamaya başlamıştı.
İstihdam sürecinin ilk yıllarına bakıldığına eşitlik ilkesi doğrultusunda bilhassa Ermeni ve
Rumlardan bürokratik kadrolara atamalar yapıldığı görülür. Tek tük diğer milletlerden de atananlar
olduğu söylenebilir. 1832’de Yanko Mavroyani, Viyana maslahatgüzarı tayin edildi. 1840’ta Davud
Garabetyan Berlin Elçiliği’ne kâtip ve tercüman olarak atandı. Kostaki Musurus 1840’ta Atina’ya
1848’de ise Viyana’ya elçi tayin edilmiştir. Yeniden tesis edilen şehbenderliklerin bazılarında yine
gayrimüslim tebaadan birilerini görmek mümkündür. Örneğin, 1840’ta Londra’ya Mösyö Zehrab,
Paris’e Kazimir Amerik şehbender tayin edildi (BOA, ADVNSŞHBd-1, 1297). 1842’de Sarraf Mıgırdiç
Ağa Hacıyan Rumeli Sarraflar Kumpanyası direktörlüğüne, 1843’te İstefan Arzumanyan, daha sonra
Krikor Margosyan ve Sahak Abro Tercüme Odası’na atanmışlardır. 1844’te Ziraat Meclisi
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tercümanlığına Vasilaki Bey ve meclis azalığına Gadban Efendi atandı. 1847 yılında açılan ilk Ziraat
Mektebi’nde Amerikalı bir hoca ile birlikte ermeni Krikor Ağaton Efendi de tercüman olarak görev
yapmaya başlamış, bir süre sonra kendinse hocalık vazifesi verilmiştir. Daviçon Efendi ise, 1848’de
Yanya Vilayet Mal Kalemi’nde işe başladı (Balcı- Yadi, 2013: 53). 1852’de İstavraki Kiryakidi Efendi
Pasaport Odası’nda çalışmaya başladı. 1855’te Kiros Efendi Silistre Eyalet tercümanlığı için
vazifelendirildi. Aynı yıllarda hekimlik vazifesinde ve tıp mekteplerinde İstefanaki ve Konstantin
Karatodori gibi gayrimüslim tebaadan şahıslar görev aldı. Hatta Avusturya’dan getirilen tıp hocalarına
görev verildi (Sarıyıldız 1994: 338). Burada bahsi geçen dönem için bu tür örnekleri çoğaltmak
mümkündür. 1856 yılından sonra ise Meclis-i Vâlâ, Şûrâ-yı Devlet ve Divân-ı Ahkâm-ı Adliye’de
verilen görevlerle birlikte hariciye, maarif, maliye, adliye, ticaret ve sair nezaretlerde müsteşarlık gibi
üst düzey vazifeler başta olmak üzere istihdam edilen gayrimüslimlerin sayısı her geçen gün arttı. Aynı
şekilde Londra, Paris, Viyana, Berlin elçilikleri başta olmak üzere birçok elçilikte elçilik görevi dahil
birçok gayrimüslim tebaa mensubu vazife aldı. Divân-ı Muhâsebât, reisliği, vali muavinliği, mahkeme
başkanlığı, çeşitli kalem ve daire müdürlükleri ve komisyon başkanlıkları gibi birçok ehemmiyetli ve
kıymetli makama gayrimüslim tebaa arasından atama yapıldığı görülmektedir. Osmanlıcılık siyasetinin
tükenmek üzere olduğu veya bitti denildiği yıllarda bile bu çabaların olumlu neticeler doğurduğundan
ve onların meyvesi olarak değerlendirilebilecek muhtelif gelişmelerden bahsedilebilir (Terzi, 2001: 29).
Yalnız kabinelerde gayrimüslimlere yer vermek biraz zaman aldı. Ya da bu durum biraz
geciktirildi. Zira 1868’e kadar gayrimüslim tebaa mensuplarından nazırlık koltuğuna hiç oturan olmadı.
Hatta müsteşarlık veya üst düzey müdürlüklere dahi atamama yapılmadı. 1856 sonrası istihdam
politikasında yaşanan değişimle 1868’de Ağaton Efendi’nin nazır tayin edilmesi neticesinde,
uygulamada en ileri aşamaya artık gelindi. Bundan sonraki kabinelerde farklı milletlerden yirmi beş
gayrimüslim devlet kadrolarında nazırlık yapma fırsatı buldu. Bu bürokratlar Hariciye, Hazine-i Hassa,
Maliye, Ticaret ve Ziraat, Nafıa, Orman-Maâdin, Posta ve Telgraf Nezareti olmak üzere toplam yedi
ayrı nezarette hizmet verdiler. Ermeni cemaatinden on üç, Rumlardan altı, Hıristiyan Araplardan beş ve
bir de Leh kökenli olmak üzere yirmi beş bürokrat nazır olarak Devlet- Âliyye’ye hizmet etti. Bu
çalışma kısaca altı Rum nazırdan bahsetmeye çalışacağız.
3. Osmanlı Hükümetlerindeki Rumlar Nazırlar
1856 ıslahat Fermanı Osmanlıcılık siyasetinin yeni bir döneme girmesine yol açtığı söylenebilir.
O döneme kadar Osmanlı bürokratları arasında açıktan bir siyasi muhalefet söz konusu değilken, yavaş
yavaş aydın bir muhalefet çevresi oluşmaya başladı. Yeni Osmanlılar olarak adlandırılan muhaliflerin
başına çeken Mustafa fazıl Paşa siyasi özgülüklerin yanı sıra devlete katılımcılığın artırılması
gerektiğini ifade eder. Öte yandan Islahat Fermanı ile gayrimüslimlere ayrıcalık niteliğinde tanına haklar
yerine meşrutiyet düzenini tesis edecek adımlar atmanın yeterli olacağı fikrindeydiler. Bu şartlar altında
1868’de alınan kararla Ağaton Efendi’ye hükümette Nafia Nazır olarak yer verilerek bir ilk
gerçekleştirildi Zaman içinde bunu diğerleri izledi. Bunlar arasında Rumlar da yer aldı. Rumların
bürokratik portrelerine bakıldığında genel itibariyle, Yunanistan’ın baskılarına rağmen, uzun yıllar
devlete bağlılıkla hizmet ettikleri ve nitelikli zatlar olduğu görülmektedir. Osmanlı bürokratik
kurumlarında zaman içinde görev yapan Rumların sayısının bini aştığı söylenebilir. Öte yandan
Ermenilerin sayısı iki binleri aşarken, yaklaşık üç yüz kadar Yahudi devlet kurumlarında görev yaptı.
Genel itibariyle bürokrasideki çalışanların sayısı yüz binleri bulurken, dört binden fazla gayrimüslim
imparatorluğun sön döneminde çeşitli kurumlarda görev yaptı.
Aleksandır Karatodori Paşa (1833-1906)
Edirne kökenli Karatodori ailesi, Yeni Fenerli olarak adlandırılan Rum eliti içindeki ailelerden
biriydi (Georgiadou, 2003: 243-294). Babası saray hekimliği yapmış İstefenaki Karatodori’dir.
Aleksandır Karatodori bürokrasiye girişinde babasının rolü büyüktü. Aleksandır Karatodori Paris’te
Matematik okuduktan sonra, hukuk doktorası yaptı. Aralarında Fransızca, İtalyanca, Arapça ve Farsça
olma üzere dokuz dil bilen Aleksandır Karatodori, memuriyete yurtdışına gitmeden önce Tercüme
Odasında başladı (BOA., DH.SAİDd.: 18/257). 1861’de Paris’ten döndükten sonra kendisine
bürokraside vazife verildi (BOA., İ.DH.: 31389). Mesleği sırasında, Aleksandır Karatodori Girit vali
müşavirliği, Girit valiliği ve Sisam beyliği gibi yerel idarede üst düzey görevlerde bulundu (The Levant
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Herald, 1867; BOA, .İ.MTZ.GR: 499; BOA, Y.PRK.BŞK.: 40/12). Karatodori Ticaret Nezareti
müsteşarlığı (Takvim-i Vekayi, 1868) ve iki kez hariciye Nezareti müsteşarlığı ile merkezi bürokraside
görev alarak hükümetlerde nazır olarak yer alabileceğinin sinyalini verdi (BOA., İ.DH.: 44390; BOA.,
İ.HR.: 16300). Yabancı dillere hakimiyeti, bilgisi ve yenilikçi kişiliğiyle Karatodori 1874’teki Roma
ortaelçiliğinin dışında, Berlin Kongresi birinci murahhaslığı, mütercim-i evvellik ve bazı hususi
görevlendirmelerle hariciye ve diplomaside birçok görev aldı (BOA.,İ.HR.: 15675; Davison, 1982: 212;
BOA., İ.ML: 20/58). 1878’de Karatodori Mehmed Esad Safvet Paşa’nın hükümetinde Nafia nazırlığı ve
aynı yılın sonunda Tunuslu Hayreddin Paşa hükümetinde Hariciye nazırlığı yaptı (BOA., Y.A.RES:
1/46; BOA, İ.DUİT: 190/48). Karatodori Gayrimüslimler arasında bu makama getirilen ilk zattı. Nafia
nazırlığına atanırken kendisine vezirlik verilerek paşa yapıldı. Karatodori mesleki hayatının son
deminde II. Abdülhamid tarafından Yıldız Sarayına çekilerek mütercim-i evvellik görevi verildi.
Karatodori çalışma hayatının son yıllarını, Şura-yı Devlet’te geçirdi. İlmi çalışmalara da önem veren
Aleksandır Karatodori’nin matematik ile ilgili bir tercüme çalışması bulunmakta. Ayrıca, hukuk,
sigortacılık, arkeoloji ve el yazması eserler hakkında yazılar kaleme aldı (Davison, 1979: 648;
Karatodori, 1280: 62-68; Türker, 1999: 57). Mesleki yaşamı sırasında dürüstlüğü ve devletine olan
bağlılığı ile hep dikkat çekti. Yenilikçi kişiliği ve hukuk bilgisi sayesinde anayasa hazırlama
komisyonunda görev aldı. Osmanlı’daki dil tartışmalarına iştirak etti. Cemiyet-i İlmiyeyi Osmaniye,
Tercüme Cemiyeti ve Dersaadet-i Edebiye Cemiyetlerine iştirak ederek ilmi ve kültürel faaliyetler de
bulundu (BOA, İ.DH.: 31671; Eksertzoglu, 2004: 11). Karatodori’nin Rum cemaati içinde hep saygın
bir yeri oldu. Karatodori, ilmi ve kültürel çalışmalar da öncülük ederek cemaatinin gelişimine katkıda
bulunmaya çalıştı.
Sava Paşa (1832-1904)
Yanyalı hekim Sava Efendi’nin oğlu olan Sava Paşa’nın ailesi Rum cemaati içinde pek bilinen bir
aile değildi. Sava Paşa 1850’li yıllarda Mekteb-i Tıbbiye’de okuyarak hekim oldu (BOA, A.MKT.NZD.:
11/56). Devletin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisi olması dolayısıyla Sava Paşa’nın mesleki
alanda istihdamı çabuk oldu. 1867’de Ȃli Paşa’nın teşkil ettiği heyetle Girit’e giden kadar mesleği ile
ilgili görevler aldı. Sava Paşa, Girit’te İsfakiye ve Sultaniye sancaklarında bir müddet mutasarrıflık
yaparak mesleğinin dışında bürokratik görevler almaya başladı (BOA, İ.MTZ, GR.: 289). Bu durum
ister istemez mesleki kariyerini başka bir yöne sevk etti. Sava Paşa 1874’te Galatasaray Sultanisine
müdür tayin edildi (BOA, İ.DH.: 47801). Sultani, Müslüman ve gayrimüslim ailelerin çocuklarının bir
arada okuması düşünülerek açılmış bir okuldu. Bu görevle beraber bir müddet yoğun bir şekilde eğitim
ve ilim faaliyetleriyle meşgul oldu.1877’de Sava Paşa Cezayir-i Bahri Sefid valiliğine atanarak yine
merkezi bürokrasinin dışında bırakılırken, artık esas mesleğinden iyice uzaklaştı (Örenç, 2006: 118).
Akabinde Sava Paşa Hariciye müsteşarlığına getirilip, Mehmed Esad Safvet Paşa’nın yardımcısı yapıldı
ve merkezi bürokrasiye dahil edildi (BOA, İ.HR.: 16877). 1878 sonunda Sava Paşa, Tunuslu Hayreddin
Paşa’nın hükümetine Nafia nazırı atanarak, Osmanlı hükümetlerinde görev yapan ikinci Rum oldu
(BOA, Y.EE.: 5/24). Ekim 1879’da Said Paşa’nın kurduğu hükümette Hariciye nazırlığına
getirildi(BOA, İ.DUİT.: 190/50). Daha sonra Sava Paşa her ne sebeple ise, merkez bürokrasisinden
uzaklaştırıldığı gibi, bir müddet görev de verilmedi. 1883’te Baron Hirsch’in yapımını üstlendiği
demiryolu ihalelerinin bir kısmı ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Nafia komisyonuna
görevlendirildi (BOA, İ.DH.: 71528). 1885’te Girit valiliği ile yerel idari bir görev üstlendi (BOA,
İ.MTZ.GR.: 595. İdari açıdan zor bir yer olan Girit’te Sava Paşa uğraşsa da isteği istikrarı yakalayamadı
ve 1887’de görevinden ayrıldı. Son olarak paşa, Rum ve Ermeni Patrikhanelerinin ile yapılacak birtakım
görüşmeler için teşkil edilen komisyonda görev aldı. Daha sonra paşa, Paris’e gitti. Paşa ömrünün son
döneminde İslam hukuku ile ilgili İslam Hukuk Nazariyatı Hakkında Bir Etüd isimli bir çalışma kaleme
aldı. Ayrıca Sava Paşa, 1896’da Le Droit Musulman Expliqué adlı eseri, M. Ignace Goldziher’in İslam
hukuku ile ilgili yazısına cevap niteliğini taşır. Paşanın, Le Tribunal Musulman başlıklı eseri ise, İslam
yargı teşkilatına yönelikti (Koca, 2005: 95). Entelektüel bir zat olan Sava Paşa ilme düşkünlüğü ile de
dikkat çekmekteydi.
Vasilaki Musurus Gikis Bey (1845-?)
Musurus ailesi, İstanbul’daki Rum elitinin önemli ailelerinden biriydi. Musurus ailesi, Kostaki
Musurus, Yanko Musurus ve İstefanaki Musurus gibi yıllarca Osmanlı Devletine hizmet etmiş önemli
şahsiyetler, yetiştirmiş bir aile idi. Vasilaki Bey, 1860’lı yıllarda Paris’te hukuk tahsil etti (BOA,
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DH.SAİDd.: 177/369). 1869’da Ȃli Paşa’nın Hariciye nazırlığı esnasında memuriyete adım atarak
kariyerine önemli bir başlangıç yaptı. Gikis Bey, örgütsel bakımdan iyice gelişen hariciyenin kitabet
dairesinde on yılı aşkın bir süre hizmet verdi. Gikis Bey 1880’de bir nevi padişahın özel kalem dairesi
diyebileceğimiz Mabeyn-i Hümayun’a atandı. Gikis Bey burada tercüme işleri ile meşgul oluyordu.
(BOA, MB.İ.: 68/85). Merkezde istenmeyen Gikis Bey, 1882’de Yaş şehbenderliği ile ilk dış görevine
gitti (BOA, İ.DH.: 71111). Osmanlı Devleti’nin, diplomasi, konsolosluk ve dış ilişkiler ağını genişletme
adına yeni hamleler yaptığı yıllardı. Gikis iki yıllık görevin ardından bu defa İtalya’daki Floransa
başşehbenderliğine atandı (BOA, İ.HR.: 18699). Burada birkaç yıl görev yaptıktan sonra altı yıl kadar
boşta kaldı. Bu durum Gikis Bey’i oldukça sıkıntıya soktu. 1893’te Şura-yı Devlet azalığı ile daha fazla
boşta kalmaktan kurtuldu (BOA, İ.DH.: 1308/25). Akabinde Vasilaki Gikis, hukuk bilgisi dolayısıyla
İstinaf ve Temyiz Mahkemelerinde üye olarak görev yaptı. 1899’da Vasilaki Bey aniden ve izinsiz bir
surette ülke dışına çıktı. Vasilaki Bey, Prens Sabahattin başını çektiği Teşebbüsü Şahsi ve Adem-i
Merkeziyet Cemiyetine dahil olarak muhaliflerle birlikte hareket ederek bir süre Avrupa’da kaldı.
1903’te II. Abdülhamid’e karşı planlanan suikastta Vasilaki Bey’in de adı geçti (Birecikli, 2012: 686687). Vasilaki Bey, 1908’de Meşrutiyetin ilanından sonra ülkeye döndü. II. Abdülhamid’e muhalefet
etmiş Vasilaki Bey çok boşta kalmadan, Şura-yı Devlet Mülkiye Dairesine atandı(BOA, ŞD.: 3191/
105). Birkaç yıl bu dairede çalıştıktan sonra Ekim 1912’de kurulan ikinci Kamil Paşa Hükümetinde
Posta-Telgraf ve Telefon nazırlığına atandı (Güneş, 2012: 141). Çok geçmeden Kamil Paşa Hükümeti
Babıali Baskını ile de istifaya zorlandı. Hükümet çekildikten sonra Gikis Bey’e herhangi bir görev
verilmedi. Vasilaki Gikis Rumca ve Türkçe dışında Fransızca biliyordu. Hukuk bilgisi mesleki
kariyerinin oluşumunda önemli pay sahibi idi. Muhtemelen Memuriyette önemli sayılabilecek bir
deneyime sahip olmasına rağmen, muhtemelen II. Abdülhamid yönetimine muhalif olması dolayısıyla
o dönem, merkezi bürokraside tutunamadı. Vasilaki Gikis ilerleyen yıllarda yönetimde değişim isteyen
tarafta yer aldı. Ancak Gikis Bey, İttihatçılarla da pek anlaşamadı.
Aristidi Paşa (Yorgancıoğlu) (1849-1928)
Aslen Kayseri olan Aristidi Paşa Kayseri sancağında İdare Meclis üyesi Yorgi Efendi’nin oğludur
(BOA, DH.SAİDd.: 93/285). Aristidi Paşa’nın ailesi, Kayseri’de tanınır bir aile idi. İstanbul’da Fener
Rum Mektebinde okuyarak tahsilini tamamladı. Aristidi Paşa yüksek öğrenime devam etmeden 1871’de
Galata ‘da mahkeme katipliği ile memuriyete başladı. 1878’de Beyoğlu Bidayet Mahkemesine atandı.
1880’de Dersaadet Bidayet Mahkemesinde müstantık (sorgu hakimi) olarak görev yaptı. 1883’te
atandığı Aydın’da, 1886’da Selanik’te ve yine 1887’de Aydın’da Müdde-i Umumi (Savcı) muavinliği
yaptı. Aristidi memuriyeti sırasında gösterdiği beceri ve barışıyla hukuk alanında önemli bir mesafe kat
etmiş oldu. Aristidi 1895’te Sivas vali muavinliğine atanarak yerel idarede üst düzey bir makama geçmiş
oldu(BOA, ŞD.: 2666/30) . Bu atama biraz da Ermeni meselesi kapsamında yenilik çalışmalarının bir
neticesi olarak gerçekleşti. Aristidi iki yıla yakın bir süre İbrahim Halil Bey’in yardımcılığını yaptı.
1896 yılı sonlarında ise Aristidi Cezayir-i Bahri Sefid vali muavinliğine atandı ve yaklaşık iki yıl Abidin
Paşa ile birlikte çalıştı. Ağustos 1898’de Aristidi becayişle eski görev yerine yani Sivas’a döndü. 1905’te
Rumeli Beylerbeyliği payesiyle Arisitidi’ye paşalık verildi (BOA, İ.TAL: 1368/ 31). Aristidi Paşa
1908’de yapılan seçimlerde daha evvel görev yaptığı Aydın’dan mebus seçildi (Saygı 2014, s. 40).
1909’da kurulan Hüseyin Hilmi Paşa Hükümetinde Orman-Maadin ve Ziraat nazırlığına atandı (Güneş,
2012: 92). Birinci dönem üçüncü toplantı yılında üye sayısının bir hayli eksik olduğu gerekçe
gösterilerek atama yapılmasına karar verildiğinde, Aristidi Paşa 1911’de padişah tarafından Meclis-i
Ȃyan’a üyeliğine atandı (Demirci, 2006: 93). Kurulan hükümetler çok geçmeden bozuluyordu. Aristidi
Paşa, aynı yıl kurulan Mehmed Said Paşa hükümetinde Ticaret ve Ziraat nazırlığı yaptı (Güneş, 2012:
119). Aristidi Paşa âyan üyeliğini 1920 yılına kadar sürdürdü. Parlamentoda İttihatçı bir mebus olarak
yer aldı. Aristidi Paşa, meclisteki görevi sırasında oldukça faaldi. Meclis içi çalışmalarda katiplik ve
muhasebe komisyonu üyeliği gibi görevler üstlendi (Demirci, 2006: 123, 131). Aristidi Paşa çeşitli
konularda 60’dan fazla kez söz alarak görüşlerini belirtti. Paşa daha sonraki yıllarda ikinci ve birinci
reis vekilliği yaptı. Paşa, görevleri sırasında edindiği hukuk bilgisini meselelerin çözümünde başarılı bir
şekilde kullanarak imparatorluğun önemli hukukçuları arasında sayıldı. Paşa Türkçe ve Rumca dışında
Fransızca biliyordu. Paşa Tesisat-ı Askeri Sandığına yaptığı bağış dolayısıyla Hamiyet-i Vataniye
Madalyası sahibiydi. Aristidi Paşa dış baskılara rağmen devletine büyük bir sadakatle yıllarca hizmet
etti. Paşa kalan ömrünü Türkiye’de geçirdi.
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Dimitri Mavrokordato Efendi (1857-1919)
Mavrokordato ailesi Osmanlı’daki köklü Rum ailelerden biriydi. Dimitri Bey, aslen Sakızlı olup,
tüccar bir aileye mensuptu. Önce Galatasaray Sultanisinde, sonra da Mülkiye mektebinde okudu.
Mülkiyede okurken Babıali Hukuk Müşavirliğinde stajyerlik yaparak memuriyete başlamış oldu.
1879’da hukuk eğitimi almak için Paris’e gitti. Paris’te okurken, Mehmed Esad Safvet Paşa’nın elçiliği
sırasında maiyet memuru olarak çalıştı (BOA, Y.EE.: 72/136).1882’de Belgrad Elçiliğine başkatip
atandı (BOA., İ.HR.: 17919) . Dimitri Mavrokordato Belgrad’ta birkaç yıl Halil Halid Bey’in maiyetinde
çalıştı. 1885’te Dimitri Mavrokordato Liverpool başşehbenderliğine tayin edildi (BOA, HR.SFR.3.:
324/32). Dimitri Mavrokordato yaklaşık yedi Liverpool’da çalıştıktan sonra İspanya’nın Barselona
kentine başşehbender atandı (BOA., HR.TH.: 150/30). Uzun bir süre hariciye bürokrasisinde yer alan
Dimitri Mavrokordato, 1894’te ise Corci Paşa’nın yerine Girit vali müşaviri atanarak ilk kez yerel
idarede bir göreve getirildi (Pakalın 2008, s.76). Akabinde Mavrokordato Şura-yı Devlet azalığı ile on
altı yıl sonra İstanbul’a döndü (BOA, ŞD.: 2656/30). 1896’da Mavrokordato Efendi Anadolu Vilayetleri
Müfettiş muavinliğine atanarak Ahmed Şakir Paşa’nın yardımcılığını yaptı (BOA, İ.DH.: 1332/53). Bu
vazifenin ardından Mavrokordato Efendi 1900’de tekrar Şura-yı Devlet’e üye olarak döndü.
Mavrokordato Efendi, 1908’de meşrutiyetin ardından kurulan Kamil Paşa Hükümetinde Orman-Maadin
ve Ziraat nazırı olarak görev yaptı (Güneş, 2012: 61). Mavrokordato Efendi aynı yıl padişah tarafından
Meclis-i Ȃyan üyesi seçildi. Meclisteki çalışmalar sırasında Mavrokordato Efendi anayasa değişikliği
için teşkil edilen encümende yer aldı. Ayrıca Mavrokordato Efendi askeri ve maliye encümenlerinde
kısa süre görev yaptı. (Demirci, 2006: 74, 133, 134, 138-139). Mavrokordato Efendi 1909’da kurulan
Hüseyin Hilmi Paşa ve ardından Ahmed Tevfik Paşa hükümetlerinde de aynı görevi sürdürdü. Üç
hükümet dönemindeki nazırlığı sırasında ormancılık ve ziraat alanlarında önemli hizmetlerde
bulundu(Tural 2008, s. 90-95). Mavrokordato Efendi bilgisi ve başarılı çalışmaları dolayısıyla 1910’da
teşkil edilen İbrahim Hakkı Paşa Hükümetinde yine Orman-Maadin ve Ziraat nazırlığına atandı (Güneş,
2012: 108). Daha sonraları kendisine görev verilmedi. Mavrokordato Efendi Türkçe ve Rumca haricinde
Fransızca biliyordu. Bürokrasi çevresinde dürüst ve samimi bir zat olarak bilinen Dimitri Mavrokordato
aynı zamanda özverili, uyumlu ve ileri görüşlülüğü ile diplomasi ve bürokrasi içinde önemli bir iz
bıraktığı söylenebilir
Kostaki Vayani Efendi (1846-1919)
Sarraf ve tüccar bir ailenin çocuğu olan Vayani Efendi, Nevşehirlidir. Vayani Efendi İstanbul’da
Fener Rum Mektebinde okuduktan sonra Hukuk Mektebine devam etti. Daha sonra Vayani Efendi
hukuk eğitimini Atina’da sürdürdü (BOA, DHSAİDd.: 2/356). 1869’da Vayani Efendi Ticaret
Mahkemesinde tercüman olarak memuriyete başladı. Vayani Efendi, 1870’de İcra Cemiyeti zabit
katipliğine geçti. 1876’da Vayani Efendi, mesleki tecrübesi ve bilgisi sayesinde Deniz Ticaret
Mahkemesi üyeliğine atandı. Bir müddet sonra İkinci Ticaret Mahkemesi üyeliğine atandı. Gayretiyle
hızlı bir yükselme gösteren Vayani Efendi 1879’da Deniz Ticaret Mahkemesinin reisliğine tayin edildi.
1889’da Vayani Efendi İstinaf Mahkemesi Ticaret Kısmı reisliğine atandı (BOA, İ.DH.: 99149). Vayani
Efendi 1890’lı yılların sonuna kadar çeşitli mahkemelerde görev alarak memuriyete devam etti. 1898
yılı sonlarında İstefanaki Musurus Paşa’nın yerine Sisam beyi tayin edilerek otuz yıla yakındır içinde
olduğu adalet bürokrasisinin dışına çıktı. İdaresi oldukça zor olan Sisam Adasında Vayani Efendi çok
kalamadı ve ikinci yılında görevi bırakmak zorunda kaldı (Örenç, 1995: 126-128. Hükümet, idari
bakımdan bir türlü istikrar sağlanamayan Sisam’da Vayani Efendi’nin hukuk bilgisi ve tecrübesi
sayesinde işleri biraz yoluna sokmak istese de, olumlu bir netice alınamadı. Sisam’daki yerel idare
tecrübesi Vayani Efendi için de pekiyi olmadı. İyi bir hukukçu olan Vayani Efendi Hukuk Mektebine
muallim tayin edildi (BOA, MF.MKT.: 738/10). Uzun bir müddet mektep hocalığı yapan Vayani Efendi
daha sonra Adliye Nezareti müsteşarlığı görevinde bulundu. Vayani Efendi, I. Dünya Savaşı’ndan sonra
kurulan Ahmed Tevfik Paşa hükümetinde Ticaret ve Ziraat nazırlığı yaptı (Güneş, 2012: 228). Vayani
Efendi Osmanlı hükümetlerinde görev yapan son gayrimüslim idi. Vayani Efendi Mart 1919’da Meclisi Ȃyan üyeliğine atandı. Vayani Efendi aynı yıl yaşamını yitirdi. Vayani Efendi hukuk bilgisiyle dikkat
dikkat çeken saygın bir bürokrattı olmakla birlikte hukuk mekteplerinin değerli bir hocasıydı. Vayani
Efendi’nin Ticaret-i Bahriye Kanunu Şerhi (Vayani, 1895)ve Hukuk-ı Bahriye Tarihçesi adlı eseri ile
birlikte çeşitli tercüme çalışmaları bulunmaktadır. Rumca ve Türkçe haricinde Fransızca bilmekteydi.
Osmanlı bürokrasisine Anadolu’dan gelerek dahil oldu. Rum cemaatinin elitinden değildi.
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Sonuç
Tanzimat’la birlikte ifade edilen eşitlik fikri imparatorlukta cemaat ve milliyet farklılıklarının
geride bırakılması için bir başlangıçtı. Pragmatik olarak bu fikirle, Osmanlı toplumunun üst bir kimlikte
buluşturularak yeniden entegrasyonunun amaçlandı. Osmanlıcılık olarak kavramlaştırılan bu siyasal
düşünceye göre, gerekli idari ve hukuki düzenlemeler yapılarak devlet mekanizmasında ve bürokraside
işlerlik kazandırılmaya çalışıldı. İlkin elçilikler, şehbenderlikler ve çeşitli devlet kurumlarında sınırlı da
olsa gayrimüslimlere tanınan istihdam imkanı, yeni Osmanlı barışının teşkili için önemli bir adım oldu.
İmparatorluğun çok kültürlü yapısını koruma adına başlangıçta daha temkinli işleyen süreç 1856 Islahat
Ferması sonrası hem dış talepler hem de imparatorlukta gelişen muhalif baskıyla daha da ivme kazandı.
Bürokrasinin en önemli alanı nezaretlerde ise, ilkin Ermeni bürokrata şans verilerek, dikkate değer bir
mesafe kat edilmiş oldu. Meşrutiyet devrine girilirken, anayasanın hazırlanmasında gayrimüslimlere yer
verilmesi Osmanlıcılığı daha önemli bir seviyeye taşırken, II. Abdülhamid döneminde nezaretler başta
olmak üzere devlet kurumlarında gayrimüslim istihdamında gözle görülür bir artış oldu. Bu defa kurula
n hükümetlerde iki Rum nazıra da yer verildi. Sonraki yıllarda bir Hıristiyan Arap da kabinede yer aldı.
Meşrutiyetin ikinci devresinde ise fırka ve benzeri oluşumlarla gelişen muhalefetin bir kısmı da
Osmanlıcılığı söylemlerinde kullanırken, eşitliğin ve tanınan haklar gereği, hükümetlerde gayrimüslim
bürokratlara yer verilmeye devam edildi. 1917’de teşkil edilen Mehmed Talat Paşa Hükümetinden önce
kurulan tüm hükümetlerde bir veya birkaç gayrimüslim bürokrat yer aldı. Bunların dördü Rumlardandı.
Ayrıca üç Hıristiyan Arap ve bir de Leh kökenli bürokrat kabinelerde yer aldı. Tanzimat’ta son yıllara
kadar uygulanan Osmanlıcılık siyaseti devletin gidişatı nedeniyle her ne kadar başarısız gözükse de,
gelecek için birçok kazanım sağladığı söylenebilir. Bu tür fikir ve uygulamalar Anadolu’da her şeye
rağmen toplumsal birlikteliğe sürdürülerek cumhuriyet rejimin oluşturulup devam ettirilmesinde
küçümsenemeyecek ölçüde katkı yaptığı ileri sürülebilir.
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Özet
Kentlerin tarihi, mimari ve görsel değerler taşıyan alanlarının, yaşayan ve içinde bulunan çevreler
olarak korunması önemlidir. Yenilenen yapısal ve görsel çevreleriyle tarihten günümüze kadar
gelebilen tarihi yapılar kentsel turizm aracılığı ile bulundukları bölge veya kentin gelişimine katkıda
bulunmaktadır. Bu çalışmada Antalya ilinde yer alan tarihi Hıdırlık Kulesi ve çevresi çalışma alanı
olarak seçilmiştir. Alanın kent merkezinde odak noktası olması, kentin doğal ve kültürel değerlerinin
bileşiminde önemli bir konumda yer alması alanın seçiminde etkili olmuştur. Çalışmada alan için öneri
peyzaj tasarım projesi oluşturulmuştur. Projeler AutoCad 2018, SketchUp ve Photoshop CS6
yazılımları ile çizilmiş ve görselleştirilmiştir. Projenin sonucunda önerilen projelerin uygulanması
durumunda alanı tanımlayan tarihi yapının önem ve özelliğinin artırılarak yaşatılması ve âtıl durumdaki
açık alanların görsel ve işlevsel potansiyelinin daha etkin kullanılacağı öngörülmektedir. Turizmin
önemli ve yoğun olduğu Antalya kenti için, kent merkezinde önemli bir konumda yer alan bu alanın
kent halkı ve ziyaretçilere kazandırılması ve kentsel turizme katkı sağlaması çalışmanın önemini
artırmaktadır.
Keywords: kentsel turizm, peyzaj tasarımı, açık alan, Hıdırlık Kulesi
Abstract
It is important to protect the areas in the cities with historical, architectural and visual values as living
environments. Historical buildings, which have survived from history with their renewed structural and
visual environments, contribute to the development of the region or city they are in through urban
tourism. In this study, the historical Hıdırlık Tower and its surroundings in the province of Antalya were
chosen as the study area. The fact that the area is the focal point in the city center and its location affects
the combination of the city's natural and cultural values. It has been effective in the selection of the area.
In the study, a proposed landscape design project was created for the area. Projects were drawn and
visualized with AutoCad 2018, SketchUp and Photoshop CS6 software. With the implementation of the
proposed projects as a result of the study, the importance and characteristics of the historical structure
that defines the area will be increased and kept alive. In addition, it is foreseen that the visual and
functional potential of idle open spaces will be used more effectively. For the city of Antalya, where
tourism is important and intense, it is important to renew the area which has an important location in
the city center, to the people and visitors of the city. The increases the importance of the study in terms
of contributing to urban tourism.
Anahtar Kelimeler: urban tourism, landscape design, open space, Hıdırlık Tower
GİRİŞ
Toplumları doğal peyzaj alanları ile bütünleştiren, doğal ve kültürel kaynakları daha etkin kullanan,
mekânların kimliğini ortaya çıkaran kentsel peyzaj tasarımları, tarihi kent merkezlerinin ekolojik,
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kültürel ve mekânsal sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle, koruma amacı ile
gerçekleştirilen peyzaj mimarlığı çalışmaları, terkedilmiş değil, tarihi ile bütünleşmiş bir korumayı
savunmakta, kent merkezlerinin sahip olduğu kültürel mirasın gelecek kuşaklara korunarak
aktarılmasını sağlamaktadır (Yıldız, 2020).
Kentsel koruma ve yenileme çalışmaları kapsamında, tarihi, mimari ve görsel değerler taşıyan koruma
alanlarının, yaşayan ve içinde bulundukları bölge veya kentin gelişimine katkıda bulunan çevreler
olarak korunması önem taşımaktadır (Çelik ve Yazgan, 2007). Kentsel yenileme çalışmalarında tarihi
yapıların, yapılara bağlı mekânların cadde ve sokakların, kentsel donatı elemanlarının nicelik ve nitelik
yönünden iyileştirilmesi, yeni tasarımların eski doku ile yarışmadan uyum içinde olması, sosyal yapının
iyileştirilmesi hedeflenmektedir (Polat ve Önder, 2012).
Kent dokularında sağlıklaştırma ve yeniden canlandırma projelerinin öncelikli hedefi; mekânsal
korumayı sağlayacak kaynağı yaratmak, bu amaçla da öncelikli olarak bölgeyi ekonomik anlamda
kalkındırmaktır. Bu doğrultuda, tarihi merkez ve çevresi için yeni bir imaj oluşturmak, kent merkezini
yerli ve yabancı kullanıcılar/ziyaretçiler için çekici hale getirmek ve turizmi ekonomik canlılığı
sağlayıcı bir potansiyel olarak kullanmak amaç olmaktadır. Kentsel peyzajın estetik, tarihsel ve
rekreasyonel değerleri kentin cazibesini artırarak turizmi teşvik etmekte bu da istihdam ve gelir
üretmektedir (Dunnett ve ark., 2002; Chiesura, 2004). Kamusal açık alanlarda organize edilen kültür ve
sanat etkinlikleri kente ziyaretçi getirerek ekonomik olarak yarar sağlamaktadır (Sherer, 2006).
Kentsel turizm, gelişmiş ülkeler için kaybolan doğal kaynakları geri kazanmanın, gelişmekte olan
ülkeler için ise ekonomik kalkınma sağlamanın yoludur. Kenti yeniden canlandırma, sermaye gerek
turist gerekse iş gücü çekebilme arayışında kentsel turizm, en önemli araçlardan biri haline gelmiştir.
Bu süreç, kentlerin farklı kimliklerini ortaya çıkararak birbirinden farklılaşma yarışına dönüşmüş ve
ekonomik gücü zayıflamış kentler için kentsel turizm aracılığı ile ulusal ve uluslararası turizm
sektöründe boy göstermiştir (Türkün, 2007). Kentsel turizmin ortaya çıkışı, farklı ulusal ve kentsel
bağlamda, kimi zaman ortak, kimi zaman da mekâna özgü dinamiklere bağlı olarak
açıklanabilmektedir.
Ülkeler turist çekmek için kendine özgü (tarihi, doğa, toplumsal ve kültürel vb.) özelliklerini kullanarak
farklı ihtiyaçları karşılayacak mekânlar oluşturabilir. Dünyada kentsel turizmi ortaya çıkaran üç tür
mekânsal gelişmenin yaygınlaştığı izlenmektedir (Goncalar, 2019). Bunlar;

• Coğrafya ve iklimsel durumu cazip olan kentler, ilgi çekici özellikleri ile kentsel turizme yönelik
olanak sağlamaktadır.
• Önemli tarihsel ve kültürel özelliklere sahip olarak turizm potansiyeli taşıyan mekânlar, turizm
pazarında yerini almaktadır.
• Turistler için özel olarak dönüştürülmüş ve talebe göre uyarlanmış mekânlar önemli yer tutmaktadır.
Doğal varlıklar; manzara, su ve bitki örtüsü, dağlar, ovalar, kanyonlar, volkanlar, mercan adaları, krater
gölleri, travertenler, peri bacaları, göller, çağlayanlar, nehirler, şelaleler ve sahiller gibi örneklerle
turizme kaynak oluştururlar. Mimari turizm; kentlerde oluşturulan çekici ortamlar, kente turist çeken
en önemli unsurlardandır. Mimari açıdan değişik sokaklar, rekreasyon alanları, meydanlar ve tarihsel
özellikler kente çeşitlilik ve cazibe kazandırmaktadır. Kentlerin kendine has yaşam tarzı ve hareketliliği
de turistler için önemli bir çekim alanı oluşturmaktadır (Şarkaya İçellioğlu, 2014).
Rekreasyon alanları; Kent merkezlerinde veya yakınında yer alan rekreasyon alanları yerli halkın ve
turistlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır ve bu alanların çoğalması kentin çekiciliğini artırmaktadır. Bilgi
merkezleri; Turizm enformasyon büroları, çeşitli broşürler, ulaşım sektörüyle ilgili açıklayıcı işaretler
turizm açısından çok önemli bir yere sahiptir (Gönençer, 2009).
Çıracı ve Kerimoğlu (2005)’e göre, kentsel çevrelerde turizmin gelişmesi, turizm geliştirme
politikalarına ve kaynaklarına bağlıdır. Çevredeki eğlence olanakları, uluslararası havaalanının ve
nitelikli konaklama tesislerinin varlığı, kentsel turizmin sacayağını oluşturmaktadır (Kılıç, 2008).
Sürdürülebilirlik; doğa ve peyzaj, turistlerin seyahat etmesini sağlayan önemli etkenlerden biridir.
Sürdürülebilir turizmin korunması gerekmektedir bu bağlamda; iklim koruma politikaları uygulanmalı,
çevre dostu, doğaya yakın turizm çeşitleri desteklenmelidir. Konaklama yerlerinin ve turistik ürünlerin
176

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

makul fiyat seviyesinde olması teşvik edilmeli ve engelli insanlar tarafından ulaşılabilirliğine özen
gösterilmelidir. Bir bölgede turizm sezonunun yıl boyu sürdürülebilmesi için farklı turizm çeşitlerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Kültür ve kent turizmi, iş-kongre turizmi, alışveriş turizmi ve dinlenme turizmi
çeşitlilik sağlamak için önemli bileşenlerdir (Gönençer, 2009).
Kentsel Turizm Merkezlerine Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler
Bir yerin tarihi, dini ve sanatsal değerleri, dili, mimari yapıları, yöresel mutfağı, festivalleri, sergileri,
fuarları, müzeleri, el sanatları, vb. gibi özellikleri kültürel çekiciliğin göstergesidir (İpar, 2011). İspanya
Bilbao’da yer alan ultramodern Guggenheim Müzesi (Şekil 1), kentin silüetini iyileştirmiş, ticari ve
turistik ziyaretçi sayısının artışını sağlamıştır. Bilbao, İspanya'nın kuzeyindeki en gelişmiş sanayi kenti
olmasına rağmen Guggenheim Müzesi sayesinde kent daha çok turistin ziyaret ettiği bir turistik kimliğe
bürünmüştür (Şekil 2) (Giritlioğlu ve Avcıkurt, 2010). Günümüzde kent, imajını kültür ve rekreasyon
şehri stratejisi üzerine kurarak bu yönde geliştirmiştir (Şarkaya İçellioğlu, 2014).

Şekil1. Guggenheim Müzesi (URL-3)
Paris, geçmişten günümüze, kültür, sanat, mimari, moda ikonlarını turistlere sunmaktadır. Parisin
imajını belirleyen Eyfel Kulesi, kentin tarihi ve sanatsal duruşunu güçlendirmektedir (Şekil 2).

Şekil2. Eyfel Kulesi (URL-4)
Dubai, önceleri balıkçı ve liman kasabası iken, 1970’li yıllarda kentte petrolün varlığının keşfiyle
ekonomisini geliştirmiştir. Bu ekonomik güçle insan eliyle inşa edilen Palmiye Adası gibi adaları,
gökdelenleri ve alışveriş merkezleriyle yapay bir çekim merkezi oluşturulmuştur (Şarkaya İçellioğlu,
2014).
Türkiye’de ise 2000’li yıllardan itibaren Eskişehir için önemli değişiklikler yapılmaya başlanmıştır.
Kentin ortasından geçen Porsuk çayı (Şekil 3) ıslah edilerek, etrafı çekim merkezi haline getirilmiştir.
Porsuk çayında bot ve kanolarla gezilebilmektedir. Kültür ve sanat çalışmaları kapsamında tiyatro ve
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opera binaları hizmete sokulmuştur. Çeşitli müzeler açılmış olup bunların başında Lületaşı Müzesi,
Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eti Arkeoloji Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi
gelmektedir (Özsöz, 2018). Amasya kenti ise tarihi kent dokusu, geleneksel Osmanlı evleri ve
Yeşilırmak nehri, zengin mutfak kültürü, efsaneleri, doğal kültürel değerleri ile kentsel turizminin aktif
olduğu kentlerden biridir (Konakoğlu Kurt, 2017).

Şekil3. Porsuk çayından bir görünüm
MATERYAL YÖNTEM
Çalışma alanı Antalya ilinin Muratpaşa İlçesine bağlı Işıklar Caddesi, Haşim İşcan ve Kılınçarslan
Mahalle sınırlarında yer alan Hıdırlık Kulesi ve çevresidir. Çalışma alanı 162.470 m2 büyüklüktedir.
Alan içinde çeşitli kafeteryalar, Atatürk Evi ve Müzesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası yapıları
bulunmakta, alan içerisinde önceden Antalyaspor Atatürk stadyumu bulunan alan daha sonradan park
haline dönüştürülmüş ve stadyum başka yere alınmıştır. Alanda korunması gerekli 38.000 m2 yeşil alan
veya 2058 adet bitki yer almaktadır. Çalışmada öncelikle konuya ve çalışma alanına ilişkin literatür
taraması yapılmıştır. Daha sonra çalışma alanında incelemeler yapılarak alandaki sorunlar tespit edilmiş
ve ihtiyaçlar belirlenmiştir. Sörvey çalışmasından sonra toplanan veriler değerlendirilerek öneri kentsel
tasarım projesi oluşturulmuştur. Projede alandaki yeşil alanların artırılması ve yapısal donatılardaki
eksikliklerin giderilmesi hedeflenmiştir. Projelerin çizimi ve görselleştirilmesinde bilgisayar destekli
yazılımlardan yararlanılmıştır. Bu aşamada AutoCAD 2018, Photoshop CC 2018, Lumion 11 ve
SketchUp 2021 yazılımları kullanılmıştır. Öneriler üç boyutlu görsellerle desteklenmiştir. Proje alanı
için öneri bitki listesi sunulmuştur.
BULGULAR
Çalışma Alanı Doğal Peyzaj Analizi
Çalışma alanının bulunduğu Muratpaşa ilçesi, Türkiye'nin güneybatı Akdeniz bölgesinde
bulunmaktadır. Doğuda Aksu İlçesi, Kuzeyde Kepez ilçesi, Batıda Konyaaltı ilçesi, Güneyde ise
Akdeniz ile çevrilidir (Şekil 4). Muratpaşa ilçe merkezi Akdeniz kıyısında 8804 hektarlık alana
yerleşmiştir. İlçenin toplam olarak 20 km. sahil kıyı şeridi vardır (URL-1).

Şekil4. Çalışma alanı konumu
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Muratpaşa ilçesinde, Akdeniz iklimi hüküm sürdüğünden yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve
yağışlıdır. Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Yıllık ortalama sıcaklığı 17.8
°C ve yıllık ortalama yağış miktarı 1081 mm’dir. İklimle bağlantılı olarak ovalardaki bitkiler yazları
genellikle kurur. Dağlar sıcağa dayanıklı maki, çam ve diğer bitki örtüleri ile kaplıdır (URL-2).
Çalışma alanının bulunduğu bölgede kıyıdan 500-600 m. yüksekliğe kadar olan yerlerde aşırı yaz
kuraklığına uyan, kışın da yeşil kalan makiler egemendir. Boyları 3-5 m.`yi geçmeyen bu bitkiler
arasında delice, kocayemiş, sandal, yabani çilek ve zakkum en yaygın olanlarıdır. 600-1.200 m.
arasında, kızılçam ve meşelerin egemen olduğu, karışık ormanlar ortaya çıkar. 1.200-2.100 m. arasında
ise yüksek ormanlar diye adlandırılan ve sedir, köknar, sarıçam, kayın ve çeşitli ardıç türlerinden oluşan
orman kuşağı yer alır. 2.000 metrenin üstünde iğne yapraklı ağaçlar seyrekleşir ve bodurlaşır. Bu alan
2.100-2.300 metrede sona erer ve alp çayırları denen, renkli çiçeklerle bezenmiş, yazları kurumayan
yüksek otluklara geçilir (KTB, 2021).
Çalışma Alanı Kültürel Peyzaj Analizi
Çalışma alanı olan Hıdırlık Kulesi, Antalya ilinin en çok turist çeken semtlerinden Kaleçi bölgesindedir
(Şekil 5). Alana ulaşım Antalya merkezden toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile sağlanmaktır.
Hadrianus Takı’ıyla birlikte, Roma Dönemi Attaleiası’ndan büyük oranda sağlam ve özgün olarak
günümüze ulaşmış iki yapıdan birisidir. Yapı, küçük onarım ve kullanıma bağlı bazı değişikliklere
karşın özgün formunu oldukça iyi korumuş, bugüne kadar ciddi bir bilimsel çalışma ve yapısal anlamda
ciddi bir onarım görmemiş, kaderine terk edilmiştir (Alp, 2005).

Şekil5. Hıdırlık Kulesi (https://www.azbibak.com)
Yapı, kuzeydoğu-güneybatı ve güneydoğu-kuzeybatı aksında yerleştirilmiş; altta 17.20x17.30 m.
ölçülerinde kareye yakın bir plana sahip kaide bölümü ve kare planlı kaidenin merkezine
yerleştirilmiştir, 7.95 m. çapında silindir formundaki üst kattan oluşmaktadır. Yapının, Romalılara ait
bir mezar yapısı olduğu; M.S. 1. ya da 2. yy. da yapıldığı bilinmektedir. Hıdırlık Kulesi, gerek formu,
gerekse anıtsallığı ile Roma Dönemi’nin geleneksel mausoleum tipini en iyi şekilde yansıtan ve Kent
Roma’ya özgü tipi ile Anadolu için tek örnek olan bir anıt mezardır (Alp, 2005).
Muratpaşa ilçesinin nüfusu, 2020 yılı TÜİK verilerine göre 513.035’tir. Bu nüfusun 250.984’ü erkek,
262.051’i kadından oluşturmaktadır. Yüzde olarak ise; %48,92’si erkek ve %51.08’i kadındır (TÜİK,
2021). Muratpaşa ilçe merkezi ve diğer yerleşim birimlerinde çalışma hayatı hareketli olup mevsimlere
göre çeşitlilik göstermektedir. Özellikle yaz aylarında turizm sezonu açılması nedeniyle nüfus artmakta
ve ekonomi hareketlenmektedir. Dışarıdan sezonda yoğun bir şekilde ilçeye iç göç akın etmektedirler.
Muratpaşa ilçesinde önemli bir turizm potansiyeline sahip olmakla birlikte bu sektör yeterince
gelişmiştir. İlçede 5 yıldızlı 7 otel, 1-4 yıldızlı 35 otel, 4 pansiyon, 1 Apart otel, 11 Özel Konaklama
Tesisi Lara bölgesinde bulunmaktadır. Yıldızlarına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli oteller ile
pansiyon, apart otel ve Özel Konaklama tesislerinin toplam yatak sayısı 15.543 bulmaktadır. İlçede
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diğer gelir kaynağı tarımdır. Yaklaşık 6354 dekar alanda tarım yapılmaktadır. En büyük pay örtü altı
sebzesine aittir. İlçede sanayi sektörü genellikle narenciye tarımına dayalı olarak gelişmiştir (URL-1).
Hıdırlık Kulesi Peyzaj Tasarım Projesi
Tarihi Hıdırlık Kulesi ve çevresindeki bu park alanı insanların keyifli vakit geçirebilmesi, rahatça gezip
yürüyüş yapabilmesi, eğlence ve dinlence amaçlı kullanılması için doğa ile tarih bir arada tutularak
tasarlanmıştır (Şekil 6).

Şekil6. Öneri peyzaj tasarım projesi plan görünüşü
Alan içerisinde geniş yürüme aksları, meydanlar ve oturma alanları tasarlanarak insanların daha rahat
dolaşabileceği, uzun yürüme alanlarından sonra oturup dinlenebileceği alanlar oluşturulmuştur. Su
sesinin insana huzur veren etkisinden yararlanmak için süs havuzlarının etrafında oturma ve dinlenme
alanları tasarlanmıştır. Bu alanda gölgeleme elemanları kullanılarak insanların yağmur ve güneşli
günlerde de alanı kullanabilmeleri sağlanmıştır. Hem alan içindeki bitkilere hem de alanı sınırlayan
deniz manzarasına karşı tasarlanan oturma alanları ile insanlar hoş vakit geçirecek ve alanda daha fazla
kalmak isteyeceklerdir. Alandan Akdeniz’in sularını ve kıyının karşı tarafında bulunan Konyaaltı plajını
izlemek için seyir terasları oluşturulmuştur. Park içerisinde oturma alanlarını gölgeleme amacıyla
pergolalar kullanılmıştır. Alana girdikten sonra geniş yürüyüş akslarının birleşiminde küçük, orta ve
büyük meydanlar oluşturulmuştur. Bu mekânların farklı grup kullanıcıları tarafından farklı etkinlikler
için kullanılabilme olanağı vardır. Böylece alan, aynı anda birçok kişiye hizmet verecektir (Şekil 6).
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Şekil7. Yürüyüş Aksı ve Gölgeleme Elemanları
Şekil 7’de görüldüğü üzere geniş yürüme yolları, plak taş döşemeler ve insanların gölge amaçlı
dinlenme alanı olan pergolalar tasarlanmıştır. Pergolalar hem tasarımı bütünleştirmek hem de
gölgeleme sağlamak amacıyla kullanıldığı için boyları 2.50 metre, genişlikleri ise döşemenin yeşil
alanla ayrımı şeklinde oval olarak 5 metre olarak düşünülmüştür.

Şekil8. Hıdırlık Kulesi Üst Görünüş ve Çevre Tasarımı
Şekil 8’de görüldüğü üzere Hıdırlık Kulesi’nin tarihini yansıtmak amacıyla eski taşlar ile onarılmış ve
çevresinde dolaşmak için ayrı bir yaya yolu yapılmıştır. Bu yaya yolu ile Kule çevresinde
dolaşılabilecek ve yan tarafında bulunan seyir alanından kule ve Akdeniz’in manzarası izlenebilecektir.
Seyir alanının etrafı güvenlik amacı ile 70 cm yüksekliğinde beton duvarla örülmüştür.
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Şekil9. Yürüyüş Aksları ve Gölgeleme Elemanları
Şekil 9’da görüldüğü üzere meydanlara giden yürüyüş yollarında plak taşlar ile döşenmiş ve üstü ahşap
su geçirmez özellikli, boyu 2.70 metre, genişlikleri ise 1.50 metre olan gölgeleme elemanları
kullanılmıştır.

Şekil10. Satranç Alanı ve Çevresi Tasarım Görüntüsü
Şekil 10’da yürüyüş yolları ve geniş bir meydan tasarımı görülmektedir. Meydan içerisinde büyük
satranç oyun alanı bulunmakta ve etrafında izleme veya dinlenme amaçlı uzunlukları 2 metre olan
oturma bankları bulunmaktadır. Yine bu alan çeşitli etkinliklerde toplanma alanı ve gösteri alanı olarak
kullanılabilecektir.
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Şekil11. Süs Havuzu ve Çevresindeki Oturma ve Gölgeleme Elemanları
Şekil 11’de meydan içinde düşünülen havuz tasarımı görülmektedir. 2.500 m2 büyüklüğündeki süs
havuzu etrafına 30 cm yüksekliğinde beton duvar örülerek havuz sınırlandırılmıştır. Etrafına insanların
oturup keyifli vakit geçirebilecekleri ve su sesini dinleyebilecekleri oturma alanları ve 2.50 metre
yüksekliğe sahip pergolalar konulmuştur.

Şekil12. Kuzeydoğu Yönünden Alanın Kuşbakışı Görünümü
Şekil 12’de alan geneline bakıldığında insanların bu parkta keyifli vakit geçirebilecekleri, doğayla iç
içe olabilecekleri, Akdeniz manzarası ve bitkilerle donatılmış bir mekan kazanımı sağlanacaktır. Seyir
alanları ile birlikte dinlence alanları gibi rekreasyon amaçlı kullanım alanları her yaştan insanlara ve
hayvanlara ev sahipliği yapacaktır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Anadolu mimarisinin en sağlam ve özgün anıtlarından bir olan Hıdırlık Kulesi, sağlamlığı ve konumu
ile 20. yy. başına kadar kullanılmıştır. Bulunduğu bölgenin, hatta ülkenin en önemli yapılarından biri
olmasına karşın, bilimsel ve koruma bilinci açılarından bugüne kadar ciddi bir çalışma kapsamına
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alınmamış, yapısal anlamda bilinçli bir onarım görmemiştir. Yapının tamamen masif bloklardan oluşan
kütlesi, kentin hemen kıyısındaki konumu nedeniyle savunma sisteminin bir parçası haline getirilmesi
korunmasında en önemli etkenler olmuştur (Alp,2005). Bir yapının korunması ve geçmişten günümüze
taşınması ne kadar önemli ise o yapının çevresinin de yapı ile birlikte korunarak geliştirilmesi
gerekmektedir. Kusursuz bir yapının işlevsiz ve özensiz çevresi o yapıya olan turistik potansiyeli de
azaltmaktadır. Bu sebeple bu çalışmada Hıdırlık Kulesi sadece mekansal olarak değil yakın çevresi ile
birlikte ele alınarak koruma ve düzenleme projesi gerçekleştirilmiştir.
Çalışma kapsamında; Hıdırlık Kulesi çevresinde mevcut durumda olan yeşil alan miktarı 38.000 m2’den
45.267 m2’ye çıkarılmıştır. Kule çevresinde olmayan süs havuzu, geniş toplanma alanları ve gölge
elemanları gibi yapısal kullanımlar yerleştirilerek kullanıcılar açısından daha kullanışlı bir mekân elde
edilmiştir. Mevcut durumdaki çevrenin düzensizliği, var olan mekânın düzensiz ve estetik yönden
işlevsizlik sorunu alanda gerçekleştirilen tasarım çalışmalarıyla; yaya alanlarına 3.267 m2 eklenerek
daha kullanışlı açık mekânlar, düzenli yaya aksları ve yayaların dinlenme amacı ile oturma alanları
sağlanmıştır. Yaya akslarında güneşten koruma amaçlı gölgeleme elemanları, ilgi çekici meydan
tasarımı, 2.500 m2 süs havuzu ve çevresinde oturma alanları, mevcut yeşil alanların düzenlenmesi ve
genişletilmesi ile alana 5.000 m2 bitki alanı eklenmiş olup, mevcut durumun korunmasıyla ayrıca
bölgenin iklimine ve alan kullanımına uygun peyzaj çalışmaları ile çözülmüştür.
Projede uygulanabilecek ve Antalya iklimine uygun öneri bitki listesi Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo1. Öneri bitki listesi
Kısa Adı
Ağaçlar
Pinbr
Pinni
Pinha
Sanal
Queil
Queco
Cersi
Oleol
Çalılar
Launo
Nerol
Junox
Cis
Arbun
Eriar

Türkçe Adı

Latince Adı

Kızılçam
Karaçam
Halep Çamı
Sandal Ağacı
Pırnal Meşe
Kermes Meşesi
Keçiboynuzu
Delice

Pinus brutia
Pinus nigra
Pinus halepensis
Santalum album
Quercus ilex
Quercus coccifera
Ceratonia siliqua
Olea oleaster

Akdeniz Defnesi
Zakkum
Katran Ardıcı
Laden
Koca Yemiş
Ağaç Fundası

Laurus nobilis
Nerium oleander
Juniperus oxycedrus
Cistus
Arbutus unedo
Erica arborea

Çalışma sonucunda her yıl yurt içi ve yurt dışı binlerce turist çeken Antalya kenti için, kent merkezinde
yer alan ve konumu ile birçok kişinin geçiş güzergâhında olan çalışma alanının yenilenen yüzü ve
tasarımlarıyla kentsel turizme katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu sayede deniz ve kum dışında kent
merkezini görmek ve kentin tarihi dokusunu ziyaret etmek isteyen kullanıcılara tarih ve doğayı görüp
yaşayabilecekleri alternatif bir alan kazandırılmış olacaktır.
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1

Özet

Bu araştırmada okul öncesi eğitimde toplama ve çıkarma işlemi kavramlarını kazandırmada drama
yönteminin etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 EğitimÖğretim yılında Gaziantep ilinin Şehitkamil ve Nizip ilçesinde bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
bağımsız anaokuluna devam eden 5 yaş grubu çocuklar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini
oluşturmak için 5 yaş grubu çocuklardan seçkisiz atama yoluyla 16 kız 12 erkek olmak üzere 28 çocuk
belirlenmiştir. Daha sonra yine seçkisiz atama ile deney ve kontrol grupları belirlenmiştir. Araştırmanın
verilerini toplamak için ‘’Kişisel Bilgi Formu’’ ve Arnas, Gül ve Sığırtmaç (2003) tarafından
geliştirilmiş “48-86 Ay Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testi” kullanılmıştır. Öncelikle sayı ve
işlem kavramları testinin deney ve kontrol grubuna “ön test” uygulanmasından sonra araştırmacı
tarafından geliştirilen “Drama Temelli İşlem Kavramları Etkinlikleri Programı” deney grubuna
uygulanmıştır. Deney grubunda toplama ve çıkarma işlemi kavramları drama yöntemiyle verilmiş,
kontrol grubu ise geleneksel mevcut okul öncesi programına devam etmişlerdir. Program uygulandıktan
sonra “48-66 Ay Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testi” deney ve kontrol gruplarına son test
olarak uygulanmıştır. Araştırma deneysel yöntemle yapılmış olup araştırmada elde edilen veriler
SPSS24 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin dağılımın normal dağılım
olması sonucu hipotez testleri istatistiksel olarak %95 güven düzeyinde test edilmiş olup ölçeklerden
elde edilen puanların 2’li gruplara göre farklarının incelenmesi için bağımsız örneklem t-testi, son test
ile ön test puanları arasındaki farkın belirlenmesi için bağımlı örneklem t-testi yapılmıştır. Ayrıca
çalışmada 2’den fazla gruplar arasındaki farkların belirlenmesi için tek yönlü ANOVA analizi
yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, grupların ön test puanları arasında anlamlı fark olmadığı son
test sonuçlarında deney grubu lehine farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Deney grubundaki
çocukların toplama ve çıkarma işlemi kavramları başarısında kontrol grubuna göre anlamlı bir farklılık
bulunmasında deney grubuna uygulanan drama yönteminin anlamlı bir katkısı olduğunu ortaya
koymaktadır. Bir başka deyişle drama yönteminin çocukların toplama ve çıkarma işlemi öğretimine
önemli bir etkisinin olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Drama Yöntemi, Okul Öncesi Eğitim, Toplama-Çıkarma İşlemi
Absract
In this study, it was investigated whether the drama method has an effect on gaining the concepts of
addition and subtraction in pre-school education. The study group of the research consisted of 5-yearold children attending an independent kindergarten affiliated to the Ministry of National Education in
the Şehitkamil and Nizip districts of Gaziantep province in the 2020-2021 academic year. In order to
form the sample of the study, 28 children, 16 girls and 12 boys, were determined by random assignment
from 5 years old children. Afterwards, experimental and control groups were determined by random
assignment.’’Personal Information Form” and “Number and Operation Concepts Test for 48-86 Months
Children” developed by Arnas, Gül and Sığırtmaç (2003) were used to collect the data of the study. First
of all, after the "pretest" of the number and operation concepts test was applied to the experimental and
control groups, the "Drama-Based Operational Concepts Activities Program" developed by the
Bu çalış a iki i yazar da ış a lığı da biri i yazar tarafı da hazırla a KAEÜ SBE Yüksek Lisa s Tezi i bir
kıs ı da üretil iştir.
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researcher was applied to the experimental group. In the experimental group, the concepts of addition
and subtraction were given by the drama method, while the control group continued the traditional preschool program. After the program was implemented, the "Number and Operation Concepts Test" was
administered to the experimental and control groups as a post-test The research was carried out with the
experimental method and the data obtained in the research were analyzed using the SPSS24 package
program. As a result of the normal distribution of the data obtained, the hypothesis tests were statistically
tested at the 95% confidence level, and the independent sample t-test was used to examine the
differences between the scores obtained from the scales compared to the groups of 2, and the dependent
sample t-test was used to determine the difference between the post-test and pre-test scores. -test has
been done. In addition, one-way ANOVA analysis was performed to determine the differences between
more than 2 groups in the study. As a result of the analysis, it was concluded that there was no significant
difference between the pre-test scores of the groups. As a result of the research, a significant difference
was found in the success of the children in the experimental group in terms of addition and subtraction
compared to the control group. In other words, it has been seen that the drama method has a significant
effect on teaching children addition and subtraction.
Keywords: Drama Method, Preschool Education, Addition and Subtraction Process
GİRİŞ
Kavramsal Çerçeve ve Problem Durumu
Eğitim; bireyin deneyimleri ve çevresi ile etkileşimi sonucunda kasıtlı olarak ortaya çıkan
davranışlarında kalıcı iz bırakan değişikliklerdir. Eğitim, bireyin doğumu ile başlamakta olup yaşamı
boyunca devam eden bir süreçtir. Okul öncesi eğitim dönemi ise, çocukların ilköğretim döneminden
önceki 0-6 yaş zaman dilimini kapsayan, öğrenmenin kasıtlı olarak başladığı ilk dönemdir (Ertürk, 1982;
Yalçın & Uzun, 2018). Okul öncesi eğitim, ‘’çocukların doğumlarından temel eğitim sürecinin başladığı
zamana kadar geçen süreyi içine alarak çocukların sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan, bedensel,
psikomotor, sosyal- duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, ailelerde ve
kurumlarda verilen eğitimle kişiliğin şekillendiği gelişim ve eğitim süreci’’ olarak tanımlanmaktadır
(Aral, Kandır, & Yaşar, 2011). Okul öncesi dönemdeki çocukların beyin gelişimlerinin ve sinaptik
bağlarının kurulma oranının en yoğun yaşandığı dönem olduğu için çocuklar yaşamın ilk altı yılında çok
hızlı büyürler ve bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında hızlı bir şekilde donanım
kazanırlar. Bu dönemde çevre, çocuğun gelişimini ve öğrenme motivasyonunu anlamlı bir şekilde
etkiler. Çocuğun öğrenme hızı, gelişimi, kendini keşfetme süreci çevresinde sunulan olanaklarla
yakından ilişkilidir (MEB, 2013). Bu sebepledir ki okul öncesi eğitim, tesadüflere bırakılmadan,
bilimsel ve planlı süreçler dahilinde yönetilmesi gereken eğitim sisteminin geleceğini etkileyen en
önemli basamağıdır (Arı, 2003; Yalım, 2009).
Okul Öncesi dönemdeki çocukların hazırbulunuşluk seviyelerine uygun öğretim programları
hazırlanarak birçok gelişim alanlarının ve becerilerinin desteklenmesi sağlanır. Bireyin yaşam akışını
kolaylaştırması ve yeteneklerini geliştirmesinde katkısı olan matematiksel kavramlar, çocukların
yaşamlarında da oldukça önemli rol oynamaktadır (Arı, 2007; Sezer, 2008). Çocuklar matematiksel
kavramlarla bebeklik döneminde tanışır. Çocuklar, bebeklik dönemlerinden itibaren doğal süreçler ile
informal bilgileri keşfederler. Bu informal bilgiler bazen sezgiseldir ve çocukların deneyimlerinden
oluşmaktadır. Okul öncesi dönemdeki çocukların ilk matematiksel düşünmesinin başlangıcı da
sezgilerin yer aldığı ve ilk deneyimler dahilinde olan nesnelerle yaşantısı sonucunda oluşmaktadır.
Baroody(1987)’ ye göre okul öncesi dönemde kazanılan matematik aslında sezgilerin işlenmesinden
başka bir şey değildir. Bu ilk deneyimler daha sonraki eğitim süreçlerinde öğrenecekleri yazılı
sembollere dayanan formel matematiğin de temellerini oluşturur (Akman, 2019; Güven Y. , 2007).
Maxim (1989), Dinçer ve Ulutaş (1999)’ a göre; okul öncesi dönemde matematik, sayı sayma, ölçme,
şekil, zaman ve mekan gibi kavramlardan oluşmaktadır. Bu kavramlarla çocuğun zihinsel süreçleri
gelişmekte, matematik eğitiminin temelleri atılmaktadır. Çocuğun dünyaya geliş amacı içinde
bulunduğu dünyayı anlamlandırmak, tanımaktır. Bu amaç doğrultusunda çocuk doğduğu andan itibaren
içgüdüsel olarak keşfetme duygusu ile çevresindeki nesnelerle temas ederek, sorular sorarak çeşitli
kavramları anlamaya çalışır. Çocuğun ulaştığı her kavram keşfedeceği yeni bir kavramın habercisidir.
Çocuk, deneyimleri ile edindiği bilgiler sayesinde matematiğin yaşamları için önemli bir yeri olduğunu
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fark etmeye başlar (Erdoğan S. , 2006; Akman, 2019). Okul öncesi dönemdeki çocukların matematiksel
kavram ve becerileri ile ilgili hazırbulunuşluk düzeylerini artırmak, matematik ile olumlu ilişkiler
başlatmak, öğrenmelerini kolaylaştırmak için hazırlanan eğitim programlarının eğlenceli, yeni
deneyimlere fırsat sunan, problem çözme becerisini ve yaratıcılıklarını destekler nitelikte olmalıdır (Arı,
2007). Öğretmenler; çocukların keşfetmelerine fırsat yaratan, düşünmeye sevk eden ortamlarda
oynadıkları oyunlarda yer alan matematiksel kavramlara dikkat çekerek karşılaştıkları sorunlar
karşısında problem çözme becerileri için çocukların gösterdikleri çabalarını destekleyebilirler (Sezer,
2008).
Okul öncesi dönemdeki çocuklarda somut yaşantılar yoluyla kazanılan, oyunlarla pekiştirdikleri sayı,
kavram ve becerileri doğru algılamalarının sağlanması çocukların gelişim alanlarına büyük katkı
sağlamaktadır. Çocuklarda matematiksel kavramlar çevreyi keşfetme yolu ve pekiştirilen deneyimler
sonucu öğrenilmektedir (Maxim, 1989; Demir & Dere, Çiftçi, 2018). Matematiksel kavramlar; müzik,
okuma yazmaya hazırlık, oyun, fen, sanat etkinlikleri ile birlikte çocuklara kazandırılmaktadır. Okul
öncesinde birçok etkinlik planlarında yer alabilen matematik kavramları, çocuğun ifade etme özelliğini
artıracak ve yeni yaşantılara geçirmesini sağlayacak amaçlar doğrultusunda programlanmalıdır. Etkinlik
planlarının uygulanacak öğretim yöntemleri de amaca uygun olarak seçilmelidir (Yıldız V. , 2002). Okul
öncesi etkinlik planları uygulanırken drama, oyun, müzik, proje, örnek olay, gösterip yaptırma, soru
cevap gibi yöntem ve teknikler kullanılabilir. Çocukların aktif, merkezde olduğu, yaparak yaşayarak
öğrenmenin ana teması olan dram yöntemi çocuklarda birçok kavramların kalıcı ve etkili öğrenilmesinde
yardımcı olur. Drama yöntemi ile çocuklar gözlem yaparak deneyimleyerek yeni bilgilere kendileri
ulaşır (Akyel & Çalışkan, 2013; Adıgüzel, 2014). Drama yöntemi, eğitimde etkili bir öğretim aracıdır
(Adıgüzel, 2007). Eğitimde drama yöntemi çocuğun öğrenme sürecinde aktif katılımda bulunması
sağlanarak, eleştirel, çok boyutlu düşünme ve empati kurma becerisini, bilişsel, duygusal, motor
gelişimlerini destekler. Öğrendiklerini hayata geçirebilme fırsatı sunarak ve iş birliği yapma becerilerini
geliştirmeye yardımcı olur (Ulutaş, 2011). Okul öncesi dönemdeki matematik kavramlarının
öğretiminde kullanılan drama yöntemi; çocukların matematiksel kavram ve becerileri kendi deneyimleri
ile oynayarak, somut yaşantılar yoluyla kazanmasını sağlar. Drama yöntemi, içerisinde çocuk
çevresindeki olayları, sembolik olarak oyununa taşır ve deneyim kazanır. Çocuklar oyunla en kalıcı en
etkili öğrenmeye ulaşırlar. Matematik ile ilgili kavramlar da drama yöntemi ile daha anlamlı, kalıcı
olarak verilebilir. Çocuğun oyun içerisinde öğrendiği matematik kavramlarını günlük yaşam
becerilerine aktarmasını da drama yöntemi kolaylaştırmaktadır (Aral N. , Baran, Pedük, & Erdoğan,
2003).
Okul Öncesi Eğitim, Drama ve Matematik
‘Erken Çocukluk Eğitimi’ olarak adlandırılan okul öncesi eğitim; çocuğun doğumundan, ilköğretime
başladığı güne kadar geçirdiği süre olan 0-6 yaş aralığını kapsamaktadır (Derman & Başal, 2010). Bu
dönem çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, dil gelişimleri ve motor, öz bakım becerilerini desteklemeye
yönelik zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayarak çocukları ilköğretime hazırlayan sistemli, planlı ve
bilinçli bir eğitim sürecini oluşturur (Akduman, 2012).
Okul öncesi eğitim, çocuğun çevreye karşı en hassas olduğu dönemdir. Çocuk bu süreçte yaşadığı
olaylardan ve çevresinde yaşanan olaylardan hızlı bir şekilde etkilenmektedir. Bu etki göz önünde
bulundurularak, çocuğun etkileşimde bulunduğu çevrenin düzenlenmesi veya değiştirilmesi sonucunda
çocuğun gelişiminde olumlu değişimler gözlenebilir. Ayrıca farklı sosyo-ekonomik ortamlarda ve farklı
kültürlerde büyüyen çocuklar arasında yaşanan eğitim farkını azaltmak ve fırsat eşitliği sağlayarak
çocukların gelişimlerini, yeteneklerini daha üst seviyeye çıkarmak için de okul öncesi eğitim önemli bir
süreçtir (Ural, 1986).
Okul öncesi dönemdeki gerçekleşen deneyimler, çocuğun gelecekteki yaşantılarının temelini
oluşturmada kritik bir öneme sahiptir. Çocukların geleceklerinde sağlıklı yaşam bilincinde, kendi
mutluluğunu keşfeden, başarılı ve yeni ürünler üretmekte etkin birer birey olarak yetişmeleri, bu dönemi
aktif ve kaliteli eğitimle, bilinçli ve donanımlı yetişkin desteği ile geçirmelerine bağlıdır (Aral, Kandır,
& Yaşar, 2011).
Okul öncesi dönemdeki çocukların deneyimleri yaşıtları ve çevresi ile kurduğu planlı veya doğaçlama
şeklinde kurulan oyunlardan oluşmaktadır. Oyun, çocukların en doğal iletişim dili olmakla birlikte
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çocukların sosyal duygusal gelişimine, dil gelişimine, bilişsel gelişimine, motor becerileri ve öz bakım
beceri alanlarına da katkı sağlamaktadır (Koçyiğit, Tuğluk, & Kök, 2007). Çocukların yaşamının ilk
yıllarındaki deneyimlerini yansıtan oyunlarda, günlük yaşantılarında fark edip gözlemledikleri olaylar
temel alınmaktadır. Örneğin, serbest oyun sırasında markete giden bir müşteriyi canlandıran çocuğun;
ihtiyacı olan ürünü almak için karar vermesi sosyal duygusal alan gelişimine, markette ürün reyonlarını
gezmesi motor becerileri gelişimine, sağlığı için hangi ürünleri alması gerektiği öz bakım becerisine,
market görevlisi ile iletişimde bulunması dil gelişimine, aldığı ürünün ücretine parasının yeterliliğini
ölçmesi de bilişsel gelişim alanının gelişmesine katkı sağlamaktadır.
Çocuklarda matematiksel kavram gelişimi ve temel beceri kazanımlarının aktif olarak gelişimi erken
çocukluk dönemini ile başlamaktadır. Birçok bilimsel araştırmacı çocukların üç ve dört yaşlarına kadar
geçen sürede birçok matematiksel kavramlarla iç içe olduklarını ve bu süreçte yaşanılan tecrübelerin
çocukların matematiksel kavramlarının gelişmesinde önemli bir etkisi olduğunu savunmaktadırlar
(Akman, 2019). Bu duruma göre okul öncesi dönemdeki matematik eğitimi, çocukların günlük
yaşantılarına ve gelecek dönemlerdeki eğitim alanlarına oldukça katkısı bulunmaktadır.
Okul Öncesi Eğitimde Matematik
Matematik eğitimi ile ilgili uluslararası birçok çalışma incelendiğinde NCTM (National Council Of
Teachers Of Mathematics), Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi ismi ile karşılaşılmaktadır. NCTM,
ulusal olarak matematik alanında kabul gören bir merkezdir. Matematik öğretimine dair ilkeler,
standartlar ve müfredatın odak noktaları hakkında anaokulundan sekizinci sınıf matematiğine kadar
öğretmenlere rehberlik etmektedir (Akman, 2002).
Çocuklarda Sayı Kavramının Gelişimi
Matematiksel gelişimin büyük bir bölümünü içerisine alan ve matematik eğitimin en önemli
amaçlarından biri olan sayı kavramının kazandırılması okul öncesi eğitim sürecine denk gelen yaşları
kapsamaktadır. Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonucunda elde edilen birimlerin ne kadar olduğunu
belirtilmesine yardımcı olan soyut bir birimdir. Sayılar, günlük yaşamda farklı amaçlarla değişik
şekillerde kullanılmaktadır. Bu farklı kullanım alanına sahip olan sayılar; nominal sayılar, kardinal
sayılar, ordinal sayılar olarak gruplanmaktadır. Nominal sayılar; isimlendirme ve tanımlamada
kullanılmaktadır. Oturduğunuz daire numarası, aracınızın plakası gibi örnekler verilebilir. Kardinal
sayılar; bir kümedeki toplam eleman sayısının miktarını ifade etmektedir. Elinizde olan nesne sayısı,
aracınızda bulunan yolcu sayısı gibi örnekler verilebilir. Ordinal sayılar ise herhangi bir nesnenin,
varlığın sırasını konumunu ifade eder. Apartmanda bulunduğunuz katınızı belirtirken veya herhangi
bir işlem için sıra bekleme kuyruğundaki konumuzu belirtirken söylediğiniz sıra sayınızdır. Miktar
amacı gütmemektedir (Akman, 2019).
Gelman ve Gallistel(1978), okul öncesi dönemde bulunan çocukların sayma becerisinin doğru bir
süreçte ilerlemesi için beş aşamadan oluşan sayma ilkelerinin varlığından bahsetmiştir. Bu ilkelerden
birincisi; bire bir ilkesi, her nesnenin sadece bir kez sayılmasını ve her sayıya özgün bir adın olduğunu
belirtir. İkinci ilkesi; sabit sıra ilkesi, saymada sayı sözcüklerinin belli ve sabit bir sıra eşliğinde
söylenmesidir. Üçüncü ilkesi; kardinal sayı ilkesi, bir gruptaki nesneleri sayarken söylenen son sayı
gruptaki toplam nesneyi ifade etmesidir. Dördüncü ilkesi; soyutlama ilkesi, sayılabilecek her nesnenin
sayılmasıdır. Beşinci ilkesi; sıranın önemsizliği ilkesi, diğer sayma ilkelerinin ihlal edilmediği sürece
hangi nesneden başlayarak hangi sırayla sayılırsa sayılsın sonucun değişmeyeceğidir (Akman, 2019).
Piaget’e göre çocukta sayı kavramının gelişmiş olması çocuğun öncelikli olarak birebir eşleme
kavramını kazanmış olması ve sayı korunumunu kavramış olmasıyla bağlantılıdır. Birebir eşleme ile
sayı korunumu kavramlarını da Piaget üç aşamada incelemiştir. Bunlardan birinci aşaması; çocukların
çevreden bağımsız olarak eşleme yapamadığı ama verilen iki grubun sayılarının aynı ya da farklı
olduğunu anladıkları aşamadır. İkinci aşama; çocukların önlerine verilen küme ile eşit sayıda yeni bir
küme oluşturabildikleri, kümelerden eksilen nesne olduğunda eşitliğin bozulduğunu anladıkları
aşamadır. Üçüncü aşama; çocukların eşit iki küme oluşturdukları bu kümelerdeki nesnelerin
yerleşimlerinde oluşan seyreklik ve sıklık durumlarında bile kümelerin eşitliliğinden emin olup doğru
cevap verdikleri aşamadır (Aktaş Arnas, 2013).
Okul öncesi dönemdeki çocukların günlük yaşantılarında sayıları öğrenmeye yönelik birçok fırsatları
vardır. Oyunlarında, basamaklarını çıkarken ve inerken sayması; saatin kaç olduğundan körebe
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oyununda geriye doğru saymaları gibi birçok fırsatları vardır. Günlük yaşantılarında telefonlarda,
marketlerde, televizyonda, caddede, elbiselerinde her yerde sayılar ile karşılaşmaktadırlar. Bu dönemde
çocukların bu karşılaşmalarını olumlu yönde desteklemek ve onların farkındalıklarını artırmak için
anne, baba ve öğretmenlerinin sorumlulukları ve rolü büyüktür.
Çocuklarda İşlem Kavramının Gelişimi
Çocukluk döneminin ilk yıllarından olan okul öncesi dönemde; çocuklar gelecekte kullanacakları
matematik kavramları ile öncelikle sembol olarak karşılaşırlar. Bu karşılaşmalarda öğrenecekleri yazılı
sembollere dayanan kavramlar formal matematiğin de temelini oluşturmaktadır. Baroody (1987)’ ye
göre okul öncesi dönemde öğrenilen matematik, hislerin anlamlandırılmasından başka bir şey değildir
(Güven Y. , 2007).
Toplama ve çıkarma işlemi ile sayı sayma işlemi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Çocuğun
önünde dizilmiş olan nesnelere bir tane daha nesne eklendiğinde veya bir nesne çıkarıldığında önünde
dizilen nesnelerin son durumunu farkına varıp sayar ve sözel olarak bunu ifade edebilir. Bu şekilde
nesne grubuna eklenen veya gruptan çıkarılan nesnelerle toplama ve çıkarma işlemi farkındalığının
temeli atılmış olur. Okul öncesi dönemdeki çocuklara bir gruba yeni bir veya birçok nesne eklendiğinde,
yeni nesne veya nesnelerin o grubu ‘daha çok’ hale getirdiğini, bir gruptan bir veya birçok nesne
alındığında ise o grubu ‘daha az’ hale getirdiğini sezgisel olarak fark etmektedir. Okul öncesi dönemdeki
çocuklar ona kadar olan sayılarla yapılan toplama ve çıkarma işlemlerini algılayabilirler. Bu işlemlere
geçmeden önce ise sayı korunumunu kavramış olmaları gerekmektedir. Okul öncesi öğretmeni sayı
korunumun geliştirilmesi için sayma çalışmaları yaparken, nesneleri önce bir sıra ile dizmeli ve çocuktan
saymasını istemeli, sonra nesneleri geniş daire şeklinde düzenleyerek tekrar saymasını isteyerek en son
da nesneleri karışık yerleştirip saymasını istemelidir (Aktaş, 2004; Güven Y. , 1997).
Toplama ve çıkarma işlemine başlamadan önce okul öncesi dönemdeki çocukların hazırbulunuşluk
durumlarında sahip olunması gereken bazı kavramsal beceriler vardır. Bunlar; sayı kavramını ve sayı
korunumunu kazanmışlıkları, 10’a kadar sayabilmeleri, ‘0’ sembolünü tanımlayabilmeleri ve ne anlama
geldiğini bilmeleri, benzer veya farklı materyalleri bir araya getirip sıralama ve bu materyalleri
birleştirmeleri, 10’a kadar olan sayı isimleri ile sayıları ilişkilendirme ve 10’a kadar ritmik sayma
becerisi kazanmış olmalarıdır (Aktaş, 2004).
Okul Öncesinde Toplama İşlemi
İki doğal sayıdan biri üzerine diğeri kadar birer sayma yoluyla üçüncü bir doğal sayı elde etme işidir.
Temel toplama işlemi; toplamı dokuzu geçmeyecek şekilde doğal sayılarla yapılan toplama işlemidir.
Toplama işleminin öğretimine grup veya kümeleri birleştirerek başlanmalı ve birleştirmeden önce
‘’ve’’, ‘’daha’’, ‘’toplam’’, ‘’artı’’ ve ‘’eşittir’’ kelimeleri kullanmalıdır (Baykul, 1999). Okul öncesi
dönemdeki çocuklara toplama işlemi anlatılırken somut materyaller olan oyuncaklar veya günlük
yaşamda yer alan eşyaları kullanmaya dikkat edilmelidir. Bu materyallerle toplama işlem yapıldığı
zaman, işlem sonrasında materyallerin sayılarının çoğaldığına, arttığına dikkat çekilir. Okul öncesi
dönemde olan çocuklarda ‘’2, 1 daha kaç eder?’’ sorusunun bir karşılığı yoktur. Bu kavram çocuklar
için soyut olarak anlaşılması zordur. Ancak bu soyut ifadenin yerine somutlaştırılarak ‘’2 tane balonum
var,1 balon daha alsam kaç balonum olur?’’ şeklinde sorulması çocukların soruyu anlamlandırıp
cevaplamasını kolaylaştırır. Sadece sayı ve sembollerin kullanıldığı soyut toplama işlemleri okul öncesi
eğitimin hedeflerinden değildir (Aktaş, 2004).
Okul Öncesinde Çıkarma İşlemi
Çıkarma işlemi yapılırken farkın bulunması için birinci sayıdan başlayarak ikinci sayı kadar geriye
doğru birer birer sıra ile saydırılır. Çıkarma işlemi öğretimine geçmeden önce çocukların geriye doğru
birer birer ritmik sayma çalışması yapılmalıdır. Çıkarma işlemi öğretimi, somut nesnelerden oluşan
materyaller ile desteklenmeli ilerleyen aşamalarda görsellerden oluşan resimlerle devam edilebilir.
Toplama ve çıkarma işlemi birbirinin tersi işlemler olup biriyle yapılan işlemi diğeri ile geri alınabilir.
Bu durumu, çocuklarla sınıfta yapılan çeşitli somut etkinlikler ile kolayca kavramaları sağlanabilir
(Baykul 1999, Akman 2019).
İşlem kavramlarından toplama işlemine göre daha karışık olan çıkarma işlemi öğretimi, toplama
işleminin kavranmasından sonra öğretilmelidir. Çıkarma işlemine başlamadan önce çocuklarda parça190
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bütün ilişkisi, birebir eşleme, bütünün parçalardan büyük olduğunu kavraması gerekmektedir. Çıkarma
işlemini kavraması için tersine çevrilebilirliğin tam anlamıyla kavratılıp öğretilmesi gerekmektedir
(Aktaş,2004; Akman,2019). Çıkarma işlemi öğretimine iki farklı sayıda nesne bulunan grubun
karşılaştırılması ile başlanabilir. Hangi gruptaki eşyalar daha az veya daha çok sorusu ile çocuklarda iki
grubun nesnelerini birebir sayarak, grupların karşılaştırmasına fırsat sunarak çıkarma işlemi kavramına
giriş yapılmış olur.
Okul öncesi dönemdeki çocuklarla çıkarma işlemi yapılırken ‘’eksildi, çıktı, azaldı, kaldı’’
sözcüklerinin kullanılması çocuklarda çıkarma işlemi ile ilgili olduğunu fark etmesini sağlar. Okul
öncesi dönem çocuklarına soyut kavramları somutlaştırılarak anlatılması, kavramları anlamlı
öğrenmesine yardımcı olur. Uygulama sırasında; benim elimde beş tane kırmızı kalemim var, bir
tanesini Ayşe’ye hediye ettim. Benim elimde kaç tane kırmızı kalemim kaldı? Sorulan sorunun
canlandırılması yapılır ve hep birlikte elinde kalan kırmızı kalemleri sayılır. Elinde olan kırmızı kalemin
azaldığına dikkat çekilerek başka somut materyaller ile farklı sayılarda bu tarz etkinliklere çıkarma
işlemi kavramı öğretimine başlanır (Akman, 2002).
Okul Öncesi Eğitimde Etkinlik Temelli Sayı ve İşlem Öğretimi
Okul öncesi eğitim dönemindeki çocuklara öğretilen matematik eğitimi ile ilgili kavramları seviyelerine
uygun çeşitli etkinlikler ile verilebilir. Matematik etkinlikleri belli amaçlar doğrultusunda
belirlenmektedir. Bu amaçlar; sayısal yetenekleri öğretmek ve geliştirmek, tam sayı bilgisini öğretmek
ve geliştirmek, parçaların anlamlarını göstermek, ölçme yeteneklerini kullanmayı göstermek, geometri
ve olasılık yeteneklerini geliştirmek şeklinde belirtilebilir (Akman, Yükselen, & Uyanık, 2013).
Matematik kavramlarının kazanılması; sınıf içerisinde uygulanan yemek yeme, toplanma, temizlik gibi
rutinleşen etkinliklerle sağlanabilir. Çocuklara yemek zamanında her çocuğa birer peçete dağıtmasını,
sınıf içerisinde oyuncak toplanma esnasında beş tane arabayı dolaba koymasını, diş fırçalama süresinin
yirmiye kadar sayarak sınırlandırmasını isteyerek matematiksel kavramlardan olan sayma çalışmaları
yapılabilir. Oyuncakları toplarken aşağı veya yukarı, yanında veya gibi farklı yönlerdeki raflara
yerleştirmesi istenerek uzaysal muhakeme yetenekleri geliştirilebilir. Ellerini yıkarken veya diş
fırçalarken sırada birinci, ikinci olduklarını belirten cümlelerle sıra sayısı kavramına değinilebilir
(Aktaş, 2004).
Okul öncesi eğitimde müzik etkinlikleri ile matematiksel kavramların öğretimine uygun çalışmalar
yapılabilir. Şarkılı oyunlar, parmak oyunları, ritim çalışmaları matematik kavramı öğretimine uygun
müzik etkinlik çeşitlerindendir. Müzik etkinliklerinde; yüksek-alçak ritimler, hızlı-yavaş vuruşlar, seslisessiz sesler, uzun-kısa melodiler ile karşılaştırma kavramını temele alan etkinlikler uygulanabilir.
Çocukların eğlenceli öğrenmelerine fırsat sağlayan oyun etkinliklerinde de matematik kavramları
kazandırılabilir. Oyun etkinlikleri çocukların ilgilerinin, sonuçlarının, dikkatlerinin yoğunlaştığı
etkinliklerdir. Çocuklar, yaşamın kaçınılmaz bir parçası olan sayma, geometrik şekil, hacim gibi
matematiksel kavramları oyun sürecinde farkına varmadan kullanmaktadır. Oyun sürecinde oluşan
sorunlara karşı ürettikleri çözümler ise problem çözme becerilerinin gelişmesine faydası olmaktadır.
Aynı zamanda çocuk oyun sayesinde sosyal becerileri gelişir, kendini yaratıcı şekilde ifade edebilir,
hayal gücünü geliştirir ve enerjisini sağlıklı, verimli bir şekilde kullanır (Dere & Ömeroğlu, 2001).
Dramatik oyun; çocukların çevrelerindeki yaşanan olayları gözlemleyip taklit yardımıyla
canlandırmasıdır. Evcilik, öğretmencilik, kuaförcülük gibi oyunlar bu oyunlara örnek gösterilebilir.
Çocuklar bu sayede çevrelerindeki gözlemledikleri karakterlerin rollerine girip onları taklit ederler. Bu
oyunlarda kullanılan materyaller gerçek yaşama yakın olup oyun içerisinde matematiksel kavramları da
kullanılırlar (Yıldız, 2002). Okul öncesi dönemde çokça uygulanan sanat etkinlikleri çocukların
yaratıcılıklarını geliştirmeye farklı bakış açılarını desteklemeye yöneliktir. Kesme yapıştırma etkinliği
ile boyutları karşılaştırmasına ve büyük-küçük gibi boyut kavramı öğretimine katkısı olur. Sulu boya
çalışmalarında açık renkten koyu renge doğru boyanmasını isteyerek sınıflandırma kavramını
gelişmesine katkıda bulunur (Aktaş, 2004).
Çocuklar parmakları ile havada, farklı zeminlerde veya kendi bedenleri üzerinde şekiller çizerek okuma
yazmaya hazırlık çalışmalarına başlarlar. Zaman içerisinde somutlaşarak kâğıt kalem ile kavram
gelişimine dair; tanıma, eşleştirme, farkları ayırt etme, parça bütün, olay sıralaması, sınıflandırma gibi
etkinlikler yaparlar (Aral, Kandır, & Yaşar, 2011). Eğitici oyuncaklar çocukların kavram ve zihinsel
olarak akılda tutma, düşünme, karar verme gibi işlevlerin gelişimine katkı sağlamaktadır. Eğitici
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oyuncaklar; eşleştirme, ilişki kurma, gruplama ve sıralama gibi etkinliklerde kullanılabilir (Aral, Kandır,
& Yaşar, 2011).
Dil gelişimini destekleyen şiirler, fıkralar, bilmeceler, tekerlemeler, parmak oyunları ve hikâyelerin
içerisinde de matematik kavramları yer alır. Çocukların matematik kavramlarını bu etkinlikler sayesinde
eğlenerek doğal bir şekilde öğrenmelerine olanak sağlar. Çocuklarla birlikte sayı kitabı hazırlanabilir.
Rakamlar ve diğer matematiksel kavramlar çocuklara hikâyeleştirerek anlatılabilir. Anlatımların somut
olması ve algılanması kolay olması için hikâyede geçen kavramların kuklası yapılabilir.
Okul öncesi eğitimde kullanılan birçok etkinlik çeşitleri, matematik kavramlarından olan sayı ve işlem
kavramı öğretiminde kullanılır. Bu etkinliklerin asıl amacı çocuklar için soyut olan matematiksel
kavramları somut deneyimlerle yaşam ile bütünleştirerek anlamlandırılmasını sağlamaktır. Bu somut
deneyimleri sınıf içerisinde yapılan rutin etkinlikler, müzik etkinlikleri, drama etkinlikleri, oyun
etkinlikleri, okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri, eğitici oyuncaklarla yapılan etkinlikler ve sanat
etkinlikleri ile kazandırılabilir.
Okul Öncesi Matematik Öğretiminde Kullanılan Yöntemler
Okul öncesi dönemde çocukların en önemli ihtiyacı olan kendilerini ifade etmek ihtiyacını, uygun eğitim
ortamları ve bu ortamlarda uygulanan etkileşimli öğretim yöntemleri karşılar (Aktaş, Arnas & Adıgüzel,
2020). Öğrenmenin planlı olarak başladığı ilk dönem olan okul öncesi eğitim dönemi, bireylerin
davranışlarında oluşacak kalıcı değişiklikler oluşturulmasında öğretim sürecinde kullanılan yöntem ve
tekniklerin kolaylaştırıcı etkisi vardır. Nitelikli matematik öğretiminde öğretmenin rehberliği ve
çocuğun etkin katılımının önemli olduğu kadar öğretimde kullanılan yöntem ve tekniklerin seçimi de
matematik öğretiminin niteliğini etkileyen unsurlardandır. Kâğıt ve kalem ile yapılan çalışma yaprakları
ile sınırlandırılmış matematik etkinlikleri, çocukların çevresindeki dünya ile sınırlı etkileşime girmesine
sebep olacak ve matematik kavramlarını anlamlı öğrenme sürelerini uzatacaktır (Jung, Kloosterman, &
McMullen, 2007; Akman, 2002). Öğretmen hazırladığı matematik öğretim programı içeriği, çocukların
somut yaşantılarla çevresinde karşılaşacağı materyallerle öğrenmesini sağlayabilecek yöntem ve
tekniklerle kullanıma uygun etkinliklerin yer alması çocukların matematiksel kavramlarının gelişimine
olumlu katkıda bulunur.
Okul öncesi eğitimde kullanılan birçok yöntem ve teknikler bulunmaktadır. Örnek olay, soru-yanıt,
problem çözme, rol oynama ve drama ve öyküleştirme yöntemleri; beyin fırtınası, gösterip yaptırma
tekniği, oyun temelli öğrenme tekniği, analoji tekniği gibi öğretim yöntem ve teknikler okul öncesi
eğitimde kullanılır. Bunlardan drama yöntemi; eğitim öğretim sürecinde çocukların eğlenirken
öğrenmesini sağlayan, çevresiyle iletişim becerilerini geliştiren, sorunların farkına varıp çözüm yolları
üretmesine faydası olan yöntemdir.
Drama, herhangi bir konu kapsamında; rol oynama, doğaçlama gibi tekniklerden faydalanılarak soyut
bir kavram veya olayı çocukların deneyimlerinden yola çıkarak yeni yaşantılar ile birleştirilmesiyle
oluşan canlandırmalardır (San İ. , 2019). Doğaçlamalardan oluşan drama yöntemi, grup üyelerinin hayal
dünyalarını ve deneyimlerini yazılı bir senaryo olmadan canlandırılmasıdır. Canlandırma anında
oluşturulan doğaçlamalar yanlış yapılma kaygısı olamadan oluşturulur. Doğaçlama yapan grup üyesi
özgürce fikirlerini, üreticiliğini ve yaratıcılığını canlandırmalarına aktarır (Kara, 2010).
Öğretimde Drama: Gereklilik ve Önem
Drama kavram olarak kökü olan Yunanca Dran ile aynı anlamda olup; yapmak, etmek, eylemek
anlamında kullanılır. Bu ifadeye göre drama içinde eylem bulunan her türlü etkinliği kapsadığı
söylenebilir. O halde drama, içinde eylem olan bir veya birden çok insanın birbirleriyle, doğayla ya da
başka nesnelerle etkileşerek onların tüm yaşam durumlarını geniş ölçüde içeren etkinliklerdir (Adıgüzel,
2014). Literatürde yöntem ya da teknik olarak farklı şekilde tanımlanan dramanın öğrenme
yöntemi/tekniği olarak en öne çıkan özelliği; çocuğun sözel yaratıcılığına ve bilinçlenmesine katkı
sağlamasıdır. Drama ile çocuklar, duygularını canlandırabilme, empati kurabilme ve canlı-cansız gibi
olma fırsatı sunmaktadır (Sütçü, 2006). Bir kavramı veya konuyu drama yöntemini kullanarak
uygulamayı planlayan öğretmen öncelikle, dramanın yapılacağı sınıf ortamını oluşturur, dramanın nasıl
yapılacağı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapar. Isınma çalışmaları ile drama etkinliğine başlanır,
canlandırma kısmında öğretmenin rehberliği eşliğinde çocuklara görevler verilir ve yönlendirmelerde
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bulunur. Değerlendirme aşamasında yapılan drama etkinliğine yönelik birçok açıdan çocuklarla birlikte
değerlendirme yapılır.
Çocukların hayatının bir parçası olan oyunlar ve oyunların en çok kullanıldığı alan olan eğitimde yaratıcı
drama çalışmalarıdır. Yaratıcı drama çalışmaları çocukların özgür düşüncelerini, toplumsal rollerin
taklidi ile kişilik kimlik gelişimini, sosyal uyumlarını, ekip ruhunun oluşmasını, ders ünitelerinde yer
alan kavramları veya temaları yaşayarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan eğitsel çalışmalardır
(San,2002; Adıgüzel,2014). Drama sayesinde çocuklar, sosyal çevresindeki insanları süreç içerisinde
tanır ve onlarla bağlantılar kurar. Çocuklarını, drama etkinlikleri içerisinde çeşitli olay ve etkinliklerde
konuşan, tartışan, olayları yaşayan ve üreten kişi rolüne bürünerek çevresindeki olayları anlamasına ve
anlamlandırmasına fırsatlar sunulur (Çalışkan & Karadağ, 2005). San (1998), yaratıcı drama kavramı
tiyatrodan farklı olup ‘’önceden yazılmış bir metin olmaksızın, katılımcıların kendi yaratıcı buluşları,
özgün düşünceleri ile bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem durumları, doğaçlama ve
canlandırmaları’’ kapsadığını belirtmiştir (Adıgüzel, 2014). Eğitimde dramanın temel amaçları,
bireydeki tüm bilişsel duyuşsal ve devinişsel alanları geliştirmektir. Yaratıcı drama tümel öğrenmeyi
gerçekleştirebilecek özelliklere sahiptir. Drama etkinliklerinde katılımcılar kendilerinin merkezde
olduğu çeşitli dramatik süreçleri yaşarlar. Bu süreç kapsamında katılımcı çevresini daha iyi tanır,
düşünceleri çeşitlenir ve olaylara olan bakış açısı genişler.
Yaratıcı drama grup etkinliği olup katılımcıların tecrübelerine dayalı ve katılımcı merkezlidir.
Canlandırma odaklı olan drama; “-mış gibi” yapmaya, kurguya, doğaçlamaya ve rol model almaya
dayalıdır. Drama etkinlikleri ‘’Şimdi ve Burada’’ olgusu ile gerçekleşir. Etkinliklerde oluşan çatışma
durumu, canlandırma süreçlerinde o anda, yaşanılan yerde ele alınıp çözülmelidir. Drama etkinlikleri
öğrenme ortamlarının en somut halidir. Bu nedenle etkinliklerde sonuçtan çok süreç büyük önem arz
etmektedir. Drama yönteminin kullanıldığı etkinliklerde yöntem, amacı gerçekleştirmeye yarayan bir
araç rolünü üstlenir.
Yaratıcı drama etkinlikleri uygulanırken birbiri ile sistematik şekilde bağlı olan belli aşamalara göre
yürütülür. Aşamalar öğrenme öğretme süreçlerinde yer alan ilkelere göre yapılandırılır ve
gerçekleştirilir. Uygulanacak olan yaş grubunun özellikleri, gereksinim ve ilgileri dikkate alınarak
aşamalar planlanmalıdır. Yaratıcı drama; bir liderin/öğretmenin yönlendirmesiyle herhangi bir konunun
tiyatro tekniklerini kullanarak bir grupla ve grup üyelerinin kendi yaşantılarını, tecrübelerini katkısıyla
oluşan canlandırmalardır. Drama etkinliklerinin temel bileşenleri; lider/öğretmen, grup üyeleri,
dramanın uygulandığı mekân ve dramanın konusu/temasıdır. Drama uygulanırken bazı yöntem ve
teknikler de kullanılmaktadır. Tiyatronun tekniklerinden olan doğaçlama, rol oynama gibi teknikleri
üzerinden dramanın kurgusal yapılandırması kurulur (Adıgüzel, 2014).
Okul Öncesi Eğitimde Drama Temelli Öğretim
Okul öncesi dönem çocuklarının en önemli gereksinimlerinden biri oyundur. Oyun, çocukların
kendilerini en doğal şekilde ifade ettikleri bir dildir. Oyunlar üzerine planlanan bir yöntem olan drama
yöntemi, çocuklarda olan oyun gereksinimlerini rahatlıkla karşılayabilir. Eğitimde drama; herhangi bir
konunun veya hayal dünyasında geliştirilmiş karakterlerin oyunlaştırılarak canlandırılmasıdır. Drama
yönteminin okul öncesi eğitimde kullanılması, çocukların öğrenme süreçlerine duyuşsal süreçleri ve
yaşantıları katmalarında etkilidir. Böylece uygulanan etkinliklerde çocuklar hem duygularını hem de
düşüncelerini aktif olarak öğrenme ortamlarına yansıtır. Okul öncesi dönemdeki drama çalışmaları
çocukların yaşantılarından yola çıkarak hazırlanır ve uygulanır. Okul öncesi dönemdeki drama
çalışmalarında yazılı bir metin zorunluğu yoktur. Okul öncesi çocuklarının masal, öykü kitaplarından
yola çıkılarak bir kısmının canlandırılması yapılabilir (Aktaş, Arnas & Adıgüzel, 2020).
Okul öncesi eğitimde uygulanan drama çalışmaları ile çocuğun yaşamı boyunca onu etkileyecek
deneyimler ve bilgiler verilebilir. Birçok konuda yer alan kavramlar drama yöntemi ile öğrenilebilir.
Drama yöntemiyle yapılan etkinlikler; çocuklara karmaşık gelen yetişkin dünyasını
anlamlandırmasında, insanlarla doğru iletişim becerilerini kazanmasında, çevresini tanıyıp uyum
göstermesinde bir ön hazırlık özelliği taşır (Adıgüzel, 1993; Erdoğan S. , 2006). Çocuklar için bu
etkinlikler, yetişkinlik dönemine hazırlık niteliğinde oyun içerisinde eğlenerek deneyimler kazanmasına
yardımcı olur. Erken çocukluk dönemindeki çocuklarda öğrenmeleri hızı ve daha kalıcıdır. Drama
çalışmaları çocukların süreç içerisinde yaşayarak, görerek ve hissederek deneyimler kazanmasını sağlar.
Çocukların birebir içerisinde yer aldıkları, rolleri üstlenip canlandırdıkları drama çalışmaları, çocukların
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empati duygusunu anlamalarına ve sosyal duygusal gelişim alanlarına da anlamlı ölçüde katkı
sağlamaktadır (Aral N. , Baran, Pedük, & Erdoğan, 2003).
Drama, oyun ve tiyatro ile sıklıkla karıştırılabilmektedir. Tiyatro, senaryosu olan ve senaryo içerisinde
yer alan metindeki olay veya durumun diyaloglar yoluyla seyirciye karşı canlandırılan sahne sanatıdır.
Drama ise, yazılı bir metin olmadan sonuca değil sürece odaklanan çalışmalardır (Çalışkan & Karadağ,
2014). Yaratıcı drama etkinlikleri tümel bir öğrenmeyi gerçekleştirebilecek özelliklere sahip olup,
öğrenmede bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanların aynı zamanlı olarak eyleme geçmesini sağlayarak
öğrenmeyi anlamlı ve yaşantısal hale getiren uygulamalardan oluşur. Çocukların kendilerini, bedenlerini
ve çevresini tanıma fırsatı sunar. Olaylar karşısında çeşitli öngörülerde ve çıkarımlarda bulunmasını
sağlar (Adıgüzel, 2014).
İlgili Araştırmalar
Öğretim yöntemi olarak dramanın kullanımına dönük yurt içi ve yurt dışı araştırma bulguları özet olarak
açıklanmıştır.
Yurt içinde yapılmış araştırmalardan; Akın (2002) araştırma bulgularında, eğitici drama
uygulamalarının çocukların bakış açısı alma becerisini olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Ünal
(2006) çalışmasında, piyano eğitiminde yaratıcı drama teknikleri kullanıldığında bilgilerin daha kalıcı
olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Erdoğan (2006), uygulanan drama yöntemine dayalı matematik
eğitiminin çocukların matematik yeteneğine anlamlı bir etkisinin olduğu, çocuğun cinsiyetinin, annebaba öğrenim düzeylerinin matematik puanlarında anlamlı bir farklılık oluşturmadığı, ancak anne
çalışma durumunun anlamlı bir farklılık yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Sezer (2008) drama yönteminin
çocukların sayı ve işlem kavramlarını kazanmalarında ve bu kavramları desteklemede önemli bir
etkisinin olduğu görülmüştür. Yalım (2009)’da, drama temelli eğitim programı sonrasında deney
grubundaki çocukların, geometrik şekil ve sayı kavramları başarısında, kontrol grubundaki çocuklara
göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Şirin (2011) bulgulanda, oyun yönteminin çocukların sayı
ve işlem kavramlarını kazanmalarında önemli bir etkisinin olduğu görülmüştür. Olgun, Fidan, &
Babacan, Özer (2013), sözel olarak gelişigüzel saymalarının istendiği soruda oldukça yüksek başarı
ortaya çıktığı halde belli bir sayıya kadar sayma ya da belli bir sayıda nesne verme gerektiren sorularda
başarının tüm yaş gruplarında bir miktar düştüğü görülmüştür. Nesneleri eşleştirilmiş olarak gösterilen
iki grubun nesne sayılarının karşılaştırılmasının beklendiği sorularda çocukların oldukça başarılı
oldukları görülmüştür. Grupların sahip oldukları nesne sayılarının karşılaştırılmasını gerektiren tüm
sorularda yaş ile birlikte sayma stratejisi kullanımında bir artış olduğu gözlenmiştir.
Karaman ve İvrendi (2015), düşük ve orta sosyo-ekonomik düzeyde geliri olan ailelerin çocuklarının ve
sosyo-dramatik oyunun sembolik araç, sembolik yerine koyma ve sembolik karmaşıklık boyutlarının en
yüksek ve en düşük seviyesinde oynayan çocukların matematik başarı puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Çelik, (2015) çocukların matematik gelişiminde cinsiyetin
anlamlı farklılığa neden olmadığı saptanırken anne-baba eğitim düzeyi, daha önce bir eğitim kurumuna
gitme ve ailenin ekonomik düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Sözkesen (2015), 60-72 aylık çocukların değer gelişiminde, Öykü Temelli Yaratıcı Drama
Yöntemiyle Değerler Eğitimi Programı’nın etkili olduğunu göstermektedir. Yıldız (2016), erkek
öğretmenlerin kadın öğretmenlerden drama uygulama konusunda biraz daha yetersiz kaldığı, köykasabada görev yapan öğretmenlerin dramayı yeteri kadar uygulamadıkları, dramanın matematik
eğitiminde aktif olarak kullanılmasında 11 ve üzeri sene kıdeme sahip öğretmenlerin pek başarılı
olmadığı, açık öğretimden mezun olan öğretmenlerin örgün eğitimden (eğitim fakültesi) mezun olan
öğretmenlere göre daha çok drama ile matematik öğretimi gerçekleştirdiği görülmektedir. Oktay ve ark.
(2016), öğrencilerin tüm dramalara katılmakta oldukça istekli oldukları görülmüş, ancak izleyici
konumunda kalan öğrencilerde sıkılma ve disiplin sorunları oluştuğu belirlenmiştir. Drama’nın sayıları
arttıkça öğrencilerin çoğu, toplama işlemlerini yaparken sadece ritmik sayma stratejisinden
yararlanmamış; toplama işleminin bir araya getirme anlamına uygun olarak farklı stratejilerle toplama
işlemlerini gerçekleştirdikleri görülmüştür. Kaya, Günay ve Aydın (2016), drama yöntemi ile işlenen
değerler eğitimi dersinin öğrencilerin değerlere ilişkin farkındalıklarını arttırmada etkili olduğu
bulunmuştur. Parpucu ve Boz (2017)’un çocukların matematiği anlamasında yetişkin rehberliğinin etkili
olduğu görülmüştür. Ayrıca, çocukların akıl yürütme stratejilerinin birbirlerinden farklı olduğu da
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gözlenmiştir. Eğitim materyallerinin kullanımı sırasında çocukların birbirlerini izleyerek de öğrendikleri
sonucu ortaya çıkmıştır. Özbey (2017), drama yönteminin akademik başarı, kalıcılık, motivasyon ve
sosyal beceri üzerinde pozitif ve güçlü yönde etkisi olduğu bulunmuşken tutum üzerinde pozitif ve orta
büyüklükte bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Köğçe, Aykaç (2017), matematik kazanımlarının
öğretiminde okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemini sıklıkla kullandıkları, yaratıcı drama
yönteminin öğrencilerin öğrenmesine sağlayacağı katkılar konusunda bilinç durumlarının yüksek
olduğu fakat uygulamada bazı eksiklerinin olduğu görülmüştür. Demir & Dere, Çiftçi (2018), 5-6 yaşa
uygulanan yaratıcı drama eğitiminin çocuklara matematiksel becerileri ve sayı kavramlarını
kazandırmada etkili olduğu tespit edilmiştir. Mutlu (2019), erken çocukluk dönemi çocuklarının
problem çözme becerilerinin ortalamanın altında olduğu; sayı ve işlem kavramı başarılarının ise
ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Erken çocukluk dönemi çocuklarının problem çözme
becerileri ile sayı ve işlem kavramı başarıları puanları arasında düşük düzeyde pozitif yönlü bir ilişki
bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Problem çözme becerileri; cinsiyet, annenin çalışma durumu, annebaba eğitim durumu değişkenlerine göre farklılık göstermezken, yaş ve okul öncesi eğitim alma durumu
değişkenlerine göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Sayı ve işlem kavramı başarıları ise
cinsiyet, annenin çalışma durumu, anne baba eğitim durumu, yaş ve okul öncesi eğitim alma durumu
değişkenlerine göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Güleç(2015) araştırmasında, çocukların sayı kavramı ile ilgili becerilerini anlamlı bir şekilde yordayan
değişkenler sırasıyla; ailelerin matematik içeriği ile ilgili etkinlikler yapmaları, okul öncesi
öğretmenlerin sınıflarında matematik etkinliklerine yer verme durumu, öğrenci-öğretmen arasında
yaşanan çatışma ve öğretmenlerin erken matematik eğitimi ortamına ilişkin tutumları değişkenlerinin
olduğu saptanmış ve bu dört değişkenin birlikte çocukların sayı kavramı ile ilgili becerileri üzerindeki
değişkenliğin % 44.3‟ünü açıkladıkları belirlenmiştir. Sayı kavramı ile ilgili beceriler değişkeninin en
güçlü yordayıcısının ailelerin matematik içeriği ile ilgili etkinlikler yapmaları olduğu bulunmuştur.
Adıgüzel & Yıldız (2020), katılımcıların dramayı matematik öğretiminde yöntem olarak kullanılırken
çeşitli problemlerle karşılaştıklarına ulaşılmıştır. Bu problemler; zaman yetersizliği, mekanların
dramaya uygun olmaması ve matematik öğretim programında dramaya uygun kazanımların yetersizliği
şeklinde belirtilmiştir. Matematik öğretimi ve yaratıcı drama alanına yönelik yapılan çalışmaların az
oluşu matematik ve drama kaynaklarının yetersiz olması, kaynaklara ulaşmada yaşanan sıkıntılar
yöntemin kullanımına zorluk yaşattığı sonucuna ulaşılmıştır. Özkan, (2021) deney grubunun ön test ve
son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu, deney ve kontrol gruplarının son test puanları arasında
deney grubu lehine fark oluşturduğu saptanmıştır.
Drama yönteminin kullanım durumuna dönük araştırmalardan, Dalbudak, Akyol (2008), anaokulu
öğretmenlerinin %69’unun drama eğitimi aldığı, %65,1’ inin drama etkinliğini kendisinin planladığını,
ayrıca, anaokulu öğretmenlerinin %61,1’inin drama etkinliğine günlük programlarında hafta bir veya
birkaç defa yer verdiği belirlenmiştir. Çalışkan ve Akyel’in (2013); eğitim kurumlarında okul öncesi
öğretmeni olarak çalışan öğretmenlerin ‘’Dramayı Planlama Yeterliği” boyutunda kendilerini ara sıra
yeterli görürken; “Dramayı Gerçekleştirme Yeterliği” boyutunda, “Dramayı Değerlendirme Yeterliği”
boyutunda ve “Drama Genel Yeterliği” olan ölçeğin genelinde kendilerini çoğu zaman yeterli gördükleri
ve okul öncesi öğretmenlerinin mesleki kıdemlerine ilişkin olarak drama yöntemi yeterliliklerinin
farklılaştığı bulunmuştur. Güven (2013) okul öncesi öğretmenlerinin özel öğretim yöntemlerini gerekli
gördükleri; özel öğretim yöntemlerinden en çok drama ve beyin fırtınası tekniğini kullandıklarına
ulaşılmıştır. Özel öğretim yöntemlerinin çocukların başta kalıcı öğrenmeyi sağlama, yaratıcı düşünmeyi
geliştirme vb. yönlerine fayda sağladığı; öğretmenlerin özel öğrenme yöntemlerini kullanma
gerekçelerinin olumsuz davranışları önlemek olduğu ve öğretmenlerin, özel öğretim yöntemlerini
uygularken çocukların dikkatlerinin çabuk dağılması, süre ve materyal sıkıntısı yaşandığı, ailelerin
sürece yeterince katılmadığı yönünde sorunlarla karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Erdoğan & Kılıç
(2021), İncelenen çalışmalarda yaratıcı drama ile ilgili çalışmaların sırayla en çok, yaratıcı dramanın
öğrencilerin gelişim alanlarına ve beceriye etkisi, öğrenme yöntemi olarak öğrenciye katkısı, akademik
başarı ve başarı kalıcılığına etkisi temalarında sonuca ulaştıkları ve en çok uygulayıcılara yönelik ve
araştırmacılara yönelik olarak öneri sunulduğu tespit edilmiştir. Ayrıca incelenen çalışmaların büyük
çoğunluğunun Türkçe dersi ve yazma becerisi değişkeni ile ilişkilendirildiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Bunlara karşın yurt dışı araştırmalardan; Chao, Stigler, & Woodward (2000) araştırmasında, çocukların
sayı kavramları öğrenmesinde kullanılan iki farklı tür materyallerin farklı öğrenme göstergeleri üzerinde
farklı etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Farklı materyaller, öğrenilecek kavramların farklı yönleri
üzerinde tamamlayıcı faydalı etkilere sahip olabileceği saptanmıştır. McNaughton (2004) ise, dramanın
kullanılması anlatım biçiminin kullanışlılığına katkıda bulunduğunu ifade etmektedir: Tüm kültürler bir
öğretme yolu olarak oyun ile bilgiliyi aktarma ve anlaşılmasını sağlama kapsamında hikayeye katılır.
Dramada çocuklar hikayenin pasif alıcıları değil olayların aktif katılımcıları olarak, sorunlar karşısında
çözümler ürettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Athiemoolam (2004)’te drama yönteminin ikinci yabancı dil
ingilizce etkinliklerinde ve öğretiminde anlamlı bir rol oynadığı, yalnızca sözlü iletişim becerilerini
geliştirmenin dışında öğrencilerin olumlu benlik kavramlarının gelişmesinde ve güveninin de
geliştirmesinde önemli katkıları olduğuna ulaşılmıştır. Aubrey, Dahl, & Godfrey (2006) bulgularında,
ilkokula erken matematik bilgisiyle gelen çocuklar, ilkokul boyunca matematiksel ilerlemeleri açısından
diğer çocuklara göre daha avantajlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İlköğretim yıllarında erken matematik
bilgisiyle gelen çocuklarda; sayısal kazanımın önemi artar ve pratik problem çözme becerisi kazanıldığı;
örgün eğitim başlangıcında çok az matematik bilgisi olan çocuklar, ilkokul yılları boyunca düşük başarılı
oldukları saptanmıştır. Patel & Canobi (2010)’ çalışmasında da okul öncesi dönemdeki çocukların henüz
gerçek rakamları tam kavrayamamışken toplama ile ilgili genel kavramların öğrenilmesinin önemli bir
matematiksel gelişme olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Howell & Kemp (2010) araştırmasında; çocuklar
genel bir beceri göstermelerine rağmen okul öncesi kurumlarda bulunan çocuklarla, çocuk bakım
merkezlerinde bulunan çocuklar arasında beceri yönünden hiçbir ölçümde belirgin bir farklılık
bulunamamıştır. Fakat niceliksel kavramlarda erkekler kızlara oranla daha iyi performans
göstermişlerdir. Kızlar ise saymada erkeklere göre daha büyük başarı göstermişlerdir. Bu iki çalışma
çocukların bir üst eğitim seviyesine geçişte bazı becerilerini anlamak (sayı algısı ve alıcı dil becerileri)
yol gösterici olabilir. Kerekes & King (2010) bulgularında; uygulanan drama oyunlarının, günümüzün
öğretmenleri ve öğrencileri için birçok önemli fırsat sağladığı, öğrenmeye tutkusu olan genç öğrenciler
geliştirmek, disiplinler arası, yaratıcılığı ve bağımsız düşünmelerinde, zeki liderler geliştirmede etkili
bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Stathopoulou & Kotarinou (2012)’ e göre drama, öğrencileri
çalışmaya teşvik ettiği, drama teknikleri sayesinde öğrenciler hayatın tüm boyutlarını
deneyimleyebildiği, matematiği sadece zihinsel olarak değil, duygusal ve fiziksel olarak da algıladığı
tespit edilmiştir. Andres, Christiane, Rossbach, Ebert, & Wienert (2013) bulgularında; erken dönem sayı
becerisi ile ilgili başarı çocukların cinsiyet, yaş, okul öncesine başlama yaşı, sosyoekonomik düzey gibi
değişkenlere ile ev öğrenme ortamlarına göre değiştiği belirlenmiştir. Ayrıca üç yaşında kazanılan sayı
becerilerinin etkisinin ilkokul birinci sınıfa kadar devam ettiği saptanmıştır. Anders & Rossbach (2015),
okul öncesi öğretmenleri oyun temelli durumlarda matematiksel içeriğe biraz duyarlılık gösterdikleri,
genel olarak matematiğe karşı olumsuz tutum göstermediklerine ulaşılmıştır. Matematiğe olan mevcut
neşe ve ilgi, bir eğitim alanı olarak okul öncesi matematiğin derecelendirilmiş uygunluğu ile ilişkili
olduğu saptanmıştır. Macdonald & Murphy (2021), eğitimcilerin çocuklara sunulan matematiksel
öğrenme fırsatlarını şekillendirmede kritik bir rol oynadığını göstermektedir; ancak, küçük çocukların
matematik öğrenimini nasıl destekleyecekleri konusunda eğitimcilerin kararsızlıklar yaşadığı
görülmektedir.
Araştırma Amacı ve Önem
Bu araştırma ile okul öncesi eğitimde öğretilen matematiksel işlem kavramlarını geleneksel yöntemler
dışında drama yöntemiyle öğretimine farkındalık sağlamayı amaçlamaktadır.
Yetişkinlerin matematiksel algıları, genellikle soyut kavramlarla doluyken, çocukların algıları ise somut
kavramlara ve gerçeklere yatkındır. Bu nedenle okul öncesi dönemde matematik etkinlikleri çocukların
gerçek yaşamda deneyimleyebilecekleri çalışmaları içermeli ve yaparak-yaşayarak öğrenmesini esas
almalıdır. Öğretmenler çocukların çevreleriyle etkileşime girerek akranları ile matematik kavramlarını
keşfetmelerine olanak sağlamalıdır. Özellikle doğrudan sözel eğitim daha az kullanılmalıdır. Soyut
figürler yerine, somut nesnelerle çalışılmalıdır (Erdoğan & Baran, 2003).
Okul öncesi eğitim programında yer alan okul öncesi eğitimin temel ilkeleri içerisinde; çocukların
deneyerek öğrenmesine, öz denetim kazanmasına, hayal gücünü ortaya çıkarıp eleştirel düşünme
becerisi kazanmasına, sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma ve paylaşma davranışlarının kazanılmasına yer
verilmektedir (MEB, 2013). Drama yöntemi okul öncesi eğitimde yer alan temel ilkelerin işlerliğine
olanak tanıyan yöntemlerden biridir.
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Buradan yola çıkılarak, okul öncesi dönemde matematik becerilerinden; toplama, çıkarma kavram
becerilerini kazandırmada, çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanacak olan drama
çalışmaları, onların matematiksel kavram gelişimlerine katkı sağlayarak kavram öğrenimini
hızlandıracaktır. Bu araştırmada da okul öncesi eğitimdeki çocukların matematiksel becerileri
belirlenerek drama yöntemi ile bu becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.
Problem Cümlesi
Bu araştırmada okul öncesi eğitimde drama yönteminin toplama ve çıkarma işlemi öğretimine katkısı
nedir? sorusuna yanıt aranmaktadır.
Hipotezler
•

•

•

•

Hipotez 1: Okul öncesi eğitimde matematik öğretiminde toplama çıkarma konusunda drama
yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubu
öğrencilerinin ön-test başarı puanları arasında anlamlı bir fark yoktur.
Hipotez 2: Deney grubunda bulunan öğrencilerin ön-test ve son-test puan arasında son- test
lehine anlamlı fark vardır.
Hipotez 3: Kontrol grubunda bulunan öğrencilerin ön-test ve son-test başarı puanları arasında
son-test lehine anlamlı bir fark vardır.
Hipotez 4: Deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin son-test başarı puanları arasında
deney grubu lehine anlamlı bir fark vardır.

MATERYAL VE METOD
Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada birden çok grubun (deney-kontrol) olması, bu
grupların oluşturulması aşamasında rasgele ataması yapılmıştır. Bundan dolayı Ön-test, son-test kontrol
gruplu model seçilmiştir (Karasar, 2004). Deney grubuna ‘’Drama Temelli Sayı ve İşlem Kavramları
Etkinlikleri Programı’’, kontrol grubuna ise sınıf öğretmeninin geleneksel yöntem ile uyguladığı mevcut
‘’2013 MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’’ uygulanmıştır.
Araştırmanın evrenini, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Gaziantep il merkezinde Millî Eğitim
Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve bağımsız anaokuluna devam eden beş ve altı yaşındaki çocuklardan
oluşmaktadır.
Araştırmanın örneklemi ise Gaziantep il merkezi Şehitkamil merkez ilçesi ve Nizip ilçe merkezinde
bulunan, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulları içerisinden Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine
göre orta sosyo-ekonomik düzeyde olduğu belirtilen semtlerde bulunan ve random örnekleme yoluyla
belirlenen iki bağımsız anaokulu sınıflarına devam eden 28 çocuktan meydana gelmiştir. Çocukların
14’ü deney grubu, 14’ü kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney ve kontrol grubundan alınacak
çocuklardan daha önce herhangi bir okul öncesi kurumuna devam etmemiş olma ve anaokuluna o
öğretim yılında başlamış olma, ayrıca okul dışı zamanlarda drama çalışmalarına katılmamış olma
sınırlılıkları aranmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Aktaş Arnas, Deretarla, & Sığırtmaç, (2003)’ nın geliştirmiş
olduğuolduğu “48-86 Aylık Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testi” ve araştırmacılar tarafından
hazırlanan ‘’Genel Bilgi Formu’’ kullanılmıştır. Genel Bilgi Formu’nda örneklemde dahil edilen
çocukların cinsiyeti, ailedeki çocuk sayısı, anne babanın eğitim düzeyi, anne babanın yaşı ve anne
babanın çalışma durumlarına ilişkin sorular yer almaktadır.
Araştırmada, araştırmacı tarafından hazırlanan Drama Temelli İşlem Kavramları Eğitim Programı’nı
desteklemek ve programın etkililiğini belirlemek için kullanılmak üzere ön-test ve son-test olarak
uygulanması planlanan “48-86 Ay Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testi” kullanılmıştır.
Kullanılan test, Arnas, Gül ve Sığırtmaç (2003) tarafından 48-86 aylar arasında bulunan çocukların sayı
ve işlem bilgilerini ölçmek için 88 maddelik soru ve açıklamalı görsellerinden oluşmaktadır. Test;
Denver Gelişimsel Tarama Testi, Portage Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programları, Okul öncesi
çocukları için hazırlanmış olan matematik test kitapları ve matematik öğretimi için hazırlanmış çeşitli
kaynaklar temel alınarak hazırlanmış 88 maddeden oluşmaktadır. Sayı ve işlem kavramlarına yönelik
hazırlanan maddeleri ritmik sayma, rakam yazma, rakam tanıma, rakam eşleştirme, sayının korunumu,
sıra sayıları (ordinal sayı), nesne grubundaki son sayı değeri (kardinal sayı), toplama ve çıkarma
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işlemlerini içermektedir (Arnas, Gül ve Sığırtmaç, 2003). Testin yapılan geçerlik ve güvenirlik
çalışmasında Testin güvenilirliği için iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve tüm test için KR-20 değeri
0,98 olarak bulunmuştur. Ayrıca yaş grupları için iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve KR-20
değerlerinin 0,97 ve 0,98 arasına değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Bu sonuçlar testin iç tutarlılığının
yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca testin güvenilirliği için yapılan bir diğer çalışmada ise Pearson
Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı 0,97 olarak hesaplanmıştır. Araştırmacılar sayı ve işlem
kavramları testinin ölçüt geçerliliğini belirlemek için “Erken Matematik Yeteneği 2 Testi’ ni kriter
olarak almışlardır. Yapılan çalışmada 188 çocuğa her iki test uygulanmış ve elde edilen veriler üzerinden
Pearson Momentler Katsayısı hesaplanmıştır. İki test arasında 0,31’lik ilişkinin olduğu bulunmuştur
(Aktaş Arnas, Deretarla, & Sığırtmaç, 2003).
Drama Temelli İşlem Kavramları Etkinlikleri Programının Hazırlanması
Araştırmada deney grubundaki çocukların matematik yeteneklerini desteklemek amacıyla ‘’ Drama
Temelli İşlem Kavramları Etkinlikleri Programı’’ hazırlanmıştır. Drama temelli işlem kavramları
etkinliklerini içeren eğitim programı hazırlanırken Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı ‘’2013 36-72 Aylık Çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Programı’’nda yer alan kazanım ve
göstergeler doğrultusunda bilişsel, dil, sosyal duygusal, motor gelişimleri ve öz bakım becerileri gelişim
alanlarından drama ve matematik becerilerinin kazanılması ile ilgili kazanımlardan seçilmiştir.
Kazanımlar beş yaş grubunun gelişimleri ile doğru orantılı bir çerçevede hazırlanmıştır. Bu doğrultuda
matematiksel işlem becerilerinin öğrenme sürecine ilişkin basitten zora doğru olacak şekilde bilişsel,
dil, sosyal duygusal ve motor gelişimleri ile özbakım becerileri alanlarından ayrı ayrı kazanım ve
göstergeler ele alınmıştır. Seçilen kazanım ve göstergeler kapsamında basitten zora doğru olacak şekilde
üç hafta boyunca haftanın birinci, üçüncü ve beşinci günlerinde, dördüncü hafta ise son etkinliği
uygulayacak şekilde eğitim programları hazırlanmıştır. Dört haftalık hazırlanan eğitim programı on adet
drama temelli işlem kavramları etkinliklerinden oluşmaktadır. Eğitim programı oluşturulurken drama
yönteminin aşamaları göz önünde bulundurulmuştur. Her bir etkinlikte birbirleri ile bağlantılı ısınma,
canlandırma, değerlendirme aşamalarına yer verilmiştir. Drama etkinliklerine tanışma çalışmalarından
başlanarak, büyük-küçük grup etkinlikleri ile devam edilmiştir. Okul öncesi eğitimde program
geliştirme uzmanı tarafından kazanımlar ve eğitim durumları incelenmiş ve bu doğrultuda gerekli
düzenlemeler yapılmıştır.
Drama Temelli İşlem Kavramları Etkinlikleri Programı’na yönelik kazanımlar, kavranması beklenen
kavramlar ve bu kazanımların gerçekleşmesini sağlayacak on eğitim durumu, hazırlık aşamasından
sonra drama, eğitimde program geliştirme ve okul öncesi eğitim alanında uzman olan sekiz kişinin
görüşüne sunulmuştur. Uzmanlardan; hazırlanan eğitim programını belirlenen kazanım ve göstergelerin
programın amaca uygunluğu, eğitim durumlarının yeterliliği ve matematik işlem kavramı öğretimine
uygunluğu, kullanılan materyallerin uygunluğu ve yeterliliği, kazanımların dağılımındaki uygunluk ve
yeterliliği, drama çalışmalarının aşamalarının uygunluğu ve verilen yönergelerin açıklığı gibi kriterleri
göz önünde bulundurarak ‘’uygun’’, ‘’kısmen uygun’’, ‘’uygun değil’’ şeklinde değerlendirmeleri ve
düşüncelerini ‘’açıklama’’ bölümüne belirtmeleri istenmiştir. Uzmanlara ayrıca verilen Drama Temelli
İşlem Kavramları Etkinlikleri Programı üzerinde görüşleri daha ayrıntılı bir şekilde belirtmişlerdir.
Uzmanların incelemeleri doğrultusunda, uygun bulunmayan değerlendirme kriterleri ile ilgili verilen
görüşler neticesinde gerekli değişiklikler ve düzenlemeler yapılmış programa son şekli verilmiştir.
Program Uygulama ve Test Etme
2020 yılının Kasım ayında, MEB’e araştırma için uygulanacak olan formlar ile uygulama yapılacak okul
isimleri sunularak izin istenmiştir. Gerekli izinler alındıktan sonra uygulama yapılacak olan okul
müdürleri ve gönüllü öğretmenlere araştırmanın amacı ve alınan izin hakkında bilgi verilmiştir. Veli
onay formu dağıtılarak araştırmaya katılacak çocuklar için izin süreci tamamlanmıştır. Çocukların genel
bilgi formları doldurularak ön test uygula, programı programın işe koşulması ve son test uygulaması
tamamlanmıştır. Bu süreçte “Test Etme - Program Uygulama - Tekrar Test Etme” şeklindeki sürece
ilişkin işlemler şöyledir:
1. Ön testlerin Uygulanması: Deney ve kontrol gruplarına “48-86 Aylık Çocuklar İçin Sayı ve İşlem
Kavramları Testi” 15 Mart- 26 Mart 2021 tarihleri arasında ön test olarak uygulanmıştır. Araştırmacı
testi uygulamaya başlamadan önce çocuklar ile tanışmış ve sohbet ederek çocuklarla iletişim kurarak
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uygulamaya ilişkin kaygılarını gidermeye çalışmıştır. “48-86 Aylık Çocuklar İçin Sayı ve İşlem
Kavramları Testi” eğitim ortamından bağımsız sessiz bir ortamda, çocuklara bireysel olarak
uygulanmıştır. Uygulama esnasında testin içerisindeki soruları tam anlamayan çocuklar için yönergeler
tekrarlanmıştır. Uygulama çocuklara uygun masa, sandalyelerde karşılıklı oturarak gerçekleşmiştir. 4886 Aylık Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testi’ nin ön test uygulamasından elde edilen cevaplar
araştırmacı tarafından her çocuk için ayrı olarak düzenlenmiş cevap formlarına işaretlenmiştir.
2. Eğitim Programının Uygulanması: Ön testler uygulandıktan sonra 29 Mart- 26 Nisan tarihleri
arasında deney grubuna Drama Temelli İşlem Kavramları Etkinlikleri Programı, kontrol grubuna ise
normal eğitim programı kapsamında hazırlanan eğitim programı eğitimci tarafından uygulanmıştır.
Drama Temelli İşlem Kavramları Etkinlikleri Programı altı hafta boyunca ilk iki hafta haftada iki gün,
üçüncü ve dördüncü hafta haftada bir gün ve son iki hafta ise haftada iki gün her gün bir etkinlik olacak
şekilde uygulanmıştır. Deney grubundaki çocuklara uygulama yapılırken, kontrol grubundaki çocuklar
kendi eğitim programlarına devam etmiştir. Drama Temelli İşlem Kavramları Etkinlikleri Programı
deney grubundaki çocuklara on dörder kişilik gruplarda verilmiştir. Drama çalışması sınıftaki tüm
çocuklarla birlikte yürütülmüş, ancak araştırmanın sınırlılıklarına uygun olmayan çocuklar
değerlendirme dışında tutulmuştur. Uygulamalar deney grubundaki çocukların kendi sınıflarında
yapılmıştır. Uygulama yapılan günler daha önceden belirlendiği için çeşitli nedenlerle uygulamanın
yapılamayacağı günler öğretmen tarafından araştırmacıya bildirilmiş ve uygulama yapılan günler bu
şekilde uygun hale getirilmiştir. Gruplar farklı sınıflarda ve farklı zaman dilimlerinde eğitime
başladıkları için bir günde iki gruba eğitim verilmiştir.
Eğitimci deney grubu çocuklar için uygulama yapılacak ortamda, çocuklar dramanın uygulanacağı
mekâna gelmeden önceden gerekli araç gereç ve materyalleri hazırlamıştır. Uygulama yapıldıktan sonra
mutlaka değerlendirme yapılmıştır. Çocukların uygulama ile ilgili görüşleri alınmıştır. Öğretmenlerden
dış geçerliliği tehdit edebileceği düşüncesi ile çocukların yaptığı uygulamaların sınıfta tartışılmaması ve
yapılmaması istenmiştir. Bir grubun bir gündeki eğitim süresi yaklaşık 45-60 dakika olmuştur.
3. Son testlerin Uygulanması: Eğitim programının uygulanması tamamlandıktan sonra deney ve
kontrol gruplarına “48-86 Aylık Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testi” 17-21 Mayıs tarihleri
arasında ön testlerin uygulanması sırasındaki ortam ve koşullarda son test olarak uygulanmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS 24 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında
deney ve kontrol grubu çocukların demografik özelliklerine göre dağılımlarının verilmesinde
betimleyici analizlerden frekans ve yüzde analizi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklere ait
betimleyici analizlerin verilmesinde ise ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. Elde edilen
verilerin dağılımın normal dağılım olması sonucu hipotez testleri istatistiksel olarak %95 güven
düzeyinde test edilmiş olup ölçeklerden elde edilen puanların ikili gruplara göre farklarının incelenmesi
için bağımsız örneklem t-testi, son test ile ön test puanları arasındaki farkın belirlenmesi için bağımlı
örneklem t-testi yapılmıştır. Ayrıca çalışmada ikiden fazla gruplar arasındaki farkların belirlenmesi için
tek yönlü ANOVA analizi yapılmıştır.
BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizine ait ortaya çıkan bulgular
ve yorumlar sunulmuştur.
Deney ve kontrol gruplarına ait testlerin normallik durumlarına ilişkin analiz sonuçları Tablo1 ve Tablo
2 de verilmiştir.
Tablo1. Deney grubu çocukların sayı ve işlem kavramı kazanması sonuçlarına ait normallik testi
sonuçları
Ölçek (Deney Grubu)

Merkezi Eğilim Ölçümleri

Sophiro Wilk
Statistic Sd
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p

̅
�

Medyan Çarpıklık Basıklık
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Sayı ve İşlem Kavramı Kazanması

0,159

14 0,200 -22,42

-19,50

-0,930

0,499

Tablo 2. Kontrol grubu çocukların sayı ve işlem kavramı kazanması sonuçlarına ait normallik testi
sonuçları
Ölçek (Kontrol Grubu)

Sophiro Wilk
Statistic Sd p

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanması

0,140

Merkezi Eğilim Ölçümleri
̅
Medyan Çarpıklık Basıklık
�

14 0,200 -24,85

-24,00

-0,078

-0,338

Tablo 1 ve Tablo 2 de verilerin dağılımlarının belirlenmesinde merkezi eğilim ölçümlerinden aritmetik
ortalama, medyan, çarpıklık ve basıklık katsayıları kullanılmıştır. Medyan ile aritmetik ortalama
değerinin birbirine yakın ya da eşit olması ile çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±2 sınırları içerisine
düşmesi nedeniyle hem deney grubu hem de kontrol grubunda elde edilen verilerin dağılımının normal
dağılımdan geldiği belirlenmiştir (George & Mallery, 2010).
Deney ve kontrol grubu çocuklarına ait sayı ve işlem kazanımları ön test ve son test sonuçlarını gösterir
veriler tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 1. Deney grubu çocukların sayı ve işlem kavramı kazanması sonuçlarına ait betimsel bulgular

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanma (Ön Test)

̅
�

59,21

18,88

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanma (Son Test)

81,64

5,75

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanma (Ön Test)

51,28

13,30

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanma (Son Test)

76,14

8,19

Ölçek

Grup
Deney Grubu

Kontrol
Grubu

s.s.

Tablo 3 bulgularına göre, deney grubu çocukların sayı ve işlem kavramı kazanması sonuçlarına ait ön
test - son test betimsel bulgular incelendiğinde katılımcılar; sayı ve işlem kavramı kazanma ön test
puanları ortalamasının (�̅ =59,21), son test puanları ortalamasının (�̅ =81,64), olduğu görülmektedir.
Buna karşın kontrol grubu çocukların sayı ve işlem kavramı kazanması sonuçlarına ait ön test- son test
betimsel bulgular incelendiğinde katılımcılar; sayı ve işlem kavramı kazanma ön test puanları
ortalamasının (�̅ =51,28), son test puanları ortalamasının (�̅ =76,14), olduğu görülmektedir
Deney ve kontrol grubu ön test ve son test ortalamaları arasında farkın anlamlı olup olmadığını gösterir
analiz sonuçları tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Çocukların sayı ve işlem kavramı kazanması algıları ön test ve son test grupları arasındaki
farklılaşmanın belirlenmesine ait bağımlı örneklem t-testi sonuçları
Ölçek (Genel)

n

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanma (Ön
Test)

28

̅
�

55,25
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s.s

t

sd

p

16,53

-9,595

27

0,000*
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Sayı ve İşlem Kavramı Kazanma (Son
Test)
*p<0.05

28

78,89

7,49

Deney ve kontrol grubunu oluşturan çocukların tamamının sayı ve işlem kavramı kazanması puanları
ön test ve son test grupları arasındaki farklılaşmanın belirlenmesi için yapılan bağımlı t-testi sonuçlarını
gösterir Tablo 4 bulgularına göre; ön test ve son test ortalamaları istatistiksel olarak anlamlılık
göstermektedir (t= -9.595; p=0.000; p<0.05). Buna göre her iki grubu oluşturan çocukların sayı ve işlem
kavramı kazanma son test puanları (�̅=78,89) ön test puanlarına (�̅=55,25) göre daha yüksektir.

Deney ve kontrol grubu çocuklarına ait sayı ve işlem kazanımları ön test sonuçları arasındaki anlamlılık
durumuna ilişkin analiz sonuçları tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5.. Çocukların sayı ve işlem kavramı kazanması ön test sonuçlarının deney-kontrol gruplarına
göre
farklılaşmasının belirlenmesine ait bağımsız örneklem t-testi sonuçları

14

̅
�

59,21

18,88

14

51,29

13,31

Ölçek

Grup

n

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanma
(Ön Test)

Deney
Kontrol

s.s

t

sd

p

1,284

26

0,210

Tablo 5 bulgularına göre, çocukların sayı ve işlem kavramı kazanması ön test sonuçlarının deney-kontrol
gruplarına göre farklılıklarının anlamlılık gösterip göstermediğini belirlenmesi için yapılan t-testi
sonucuna göre; sayı ve işlem kavramı kazanması ön test sonuçlarının deney-kontrol gruplarına göre
farkı istatistiksel olarak anlamlılık göstermediği saptanmıştır. (p>0.05).
Deney ve kontrol grubu çocuklarına ait sayı ve işlem kazanımları son test sonuçları arasındaki anlamlılık
durumuna ilişkin analiz sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Çocukların sayı ve işlem kavramı kazanması son test sonuçlarının deney-kontrol gruplarına
göre
farklılaşmasının belirlenmesine ait bağımsız örneklem t-testi sonuçları

14

̅
�

81,64

5,76

14

76,14

8,20

Ölçek

Grup

n

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanma (Son
Test)

Deney
Kontrol

s.s

t

sd

p

2,054

26

0,048*
*p<0,05

Tablo 6 bulgularına göre, çocukların sayı ve işlem kavramı kazanması son test sonuçlarının deneykontrol gruplarına göre farklılıklarının anlamlılık gösterip göstermediğini belirlenmesi için yapılan ttesti sonucuna göre farkı istatistiksel olarak anlamlılık gösterdiği saptanmıştır. (t= 2.054; p=0.048;
p<0.05). Deney gruplarının (�̅=81,64) sayı ve işlem kavramı kazanma son test düzeyleri kontrol
gruplarına (�̅=76,14) göre daha yüksektir.
SONUÇ TARTUŞMA VE ÖNERİLER

Sonuç ve Tartışma
Bu bölümde, araştırmanın hipotezleri çerçevesinde elde edilen bulgulara dayalı olarak sonuçlar
özetlenmiş, benzer araştırma sonuçları ile birlikte karşılaştırma yapılarak tartışılmıştır.
Hipotez: Okul öncesi eğitimde matematik öğretiminde toplama çıkarma konusunda drama yönteminin
uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin ön-test
başarı puanları arasında anlamlı bir fark yoktur:
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Çocukların sayı ve işlem kavramı kazanması ön test sonuçlarının deney ve kontrol gruplarına göre
farklılaşmasının belirlenmesi için yapılan bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre deney grubu ile
kontrol grubunun ön test algıları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır. Bu
çıkan sonuca göre deney ve kontrol grubu arasında deney öncesinde anlamlı fark olmayışı, deney
grubuna verilecek eğitimin etkililiğini göstermek açısından önemlidir. Araştırmanın hipotezi ile tutarlı
sonuç elde edilmiştir. Yapılan literatür araştırmalarında okul öncesi matematik öğretiminde kullanılan
drama, oyun yöntemleri ile geleneksel yöntem veya mevcut okul öncesi eğitim programına devam eden
iki farklı grup arasında yapılan ön test başarı puanları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı
sonuçlanmış bu durumun deney grubuna uygulanan farklı bir yöntemin etkisini ölçmek için önemli bir
kriter olduğu tespit edilmiştir (Şirin, 2011).
Hipotez :Deney grubunda bulunan öğrencilerin ön-test ve son-test puan arasında son- test lehine
anlamlı fark vardır:
Çocukların sayı ve işlem kavramı kazanmasında deney grubuna yapılan bağımsız örneklem t-testi
sonucuna göre deney grubunun ön test için aritmetik ortalama puanı 59,21 son test için aritmetik
ortalama puanı 81,64 sonucu elde edilmiştir. Ön test ve son test arasındaki aritmetik ortalama fark 22,43
olduğu hesaplanarak bu sonuca göre deney grubunda bulanan öğrencilerin ön test ile son test arasında
son test lehine anlamlı fark vardır hipotezi ile tutarlı sonuç elde edilmiştir. Bu sonuca göre deney
grubuna uygulanan drama temelli işlem kavramları etkinlikleri programının, çocuklardaki sayı ve işlem
kavramları başarılarına olumlu yönde etkisi olduğu söylenebilir. Yapılan literatür çalışmaları drama
yönteminin çocuklardaki matematik becerilerini ve akademik başarılarını olumlu yönde etkilediği
sonuçları ile bu araştırmanın sonuçları arasında tutarlılık göstermektedir (Mutlu, 2019; Aktaş Arnas,
Deretarla, & Sığırtmaç, 2003; Demir & Dere, Çiftçi, 2018; Erdoğan S. , 2006; Güven Y. , Okul Öncesi
Dönem Çocuklarının Sezgisel Matematik Yeteneklerinin İncelenmesi, 2007; Sezer, 2008; Ramazan &
Demir, 2011; Özbey, 2017). Aynı şekilde Ulubey & Toroman, (2015) yaratıcı dramanın akademik
başarıya etkisinin belirlenmesi araştırmasında, yaratıcı drama yönteminin kullanılması öğrencilerde
güçlü bir akademik başarı artışı sağlamakta olduğu sonucuna ulaşmıştır. Akdemir & Karakuş, (2016)
yaratıcı drama yönteminin öğrenci başarısı üzerine etkisini üzerine meta analiz çalışmasında 27 tez
çalışması incelemesi ve 39 karşılaştırma yapılmıştır. Araştırmada bulguları derslerde yaratıcı drama
yönteminin kullanılması akademik başarıyı olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Drama
yönteminin diğer yöntemlerle kıyaslayan Batdı & Batdı, (2015); öğrencilerin akademik başarılarını
drama yönteminin diğer yöntemlere göre güçlü ve pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır.
Hipotez: Kontrol grubunda bulunan öğrencilerin ön-test ve son-test başarı puanları arasında son-test
lehine anlamlı bir fark vardır:
Çocukların sayı ve işlem kavramı kazanmasında kontrol grubuna yapılan bağımsız örneklem t-testi
sonucuna göre kontrol grubunun ön test için aritmetik ortalama puanı 51,29, son test için aritmetik
ortalama puanı 76,14 sonucu elde edilmiştir. Ön test ve son test arasındaki aritmetik ortalama fark 24,85
olduğu hesaplanarak bu sonuca göre kontrol grubunda bulunan öğrencilerin ön test ile son test arasında
son test lehine anlamlı fark vardır hipotezi ile tutarlı sonuç elde edilmiştir. Kontrol grubu ön test ile son
test arasında mevcut okul öncesi programı uygulanmıştır. 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının
çocukların başarıları üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Deney grubuna araştırmacı tarafından
hazırlanan drama temelli işlem kavramları etkinlikleri uygulanmıştır. Deney grubundaki son test puanı
81,64, kontrol grubunun son test puanının ise 76,14 olarak sonuçlanması drama yönteminin sayı ve işlem
kavramındaki başarıyı olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılabilir.
Hipotez: Deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin son-test başarı puanları arasında deney
grubu lehine anlamlı bir fark vardır:
Çocukların sayı ve işlem kavramı kazanmasında deney ve kontrol grubuna yapılan son test sonuçlarının
deney ve kontrol gruplarına göre farklılaşmasının belirlenmesine ait örneklem t-testi sonucuna göre
deney grubu son test aritmetik ortalama puanı 81,64 kontrol grubu son test aritmetik ortalama puanı
76,14 olarak bulunmuş olup son test başarı puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu
hipotezi ile tutarlı sonuç elde edilmiştir. Araştırma sonuçları Şirin (2011)’in yapmış olduğu anaokuluna
devam eden beş yaş grubu çocuklara sayı ve işlem kavramlarını kazandırmada oyun yönteminin etkisi
araştırmasının sonuçlarıyla; Türkmenoğlu’nun (2005) oyun yoluyla matematik becerilerini kazandırma
programı; Altunay (2004) oyunla desteklenmiş öğretimin; Demir & Dere, Çiftçi (2018)’ in -6 yaş
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çocuklarına sayı kavramını kazandırmada drama çalışmalarının etkisinin incelenmesi ve Sezer (2008)’in
okul öncesi eğitimi alan beş yaş grubundaki çocuklara sayı ve işlem kavramlarını kazandırmada drama
yönteminin etkisini incelediği deneysel çalışma sonunda deney grubu sayı ve işlem kavramları ön test
ortalama puanı 27,80 iken, son testte 56,70’e çıkmış, kontrol grubunda ise 26,20 iken, son testte 43,80’e
tespit edilerek; deneysel işlemden sonra deney grubunda sayı ve işlem kavramları başarı ortalamasının
kontrol grubundaki katılımcılara oranla daha fazla arttığını gösterir bulguları ile paralellik
göstermektedir.
Öneriler
Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; araştırmacılara, öğretmenlere, ebeveynlere
verilebilecek öneriler aşağıda sunulmuştur.
1. Bu araştırma Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı bağımsız anaokulunda eğitim alan öğrenciler ile
yapılmıştır. Benzer çalışmalar için farklı kurum tercih edilebilir.
2. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin yaş seviyeleri 60-72 aydır. Farklı yaş grupları ile
araştırmalar gerçekleştirilebilir.
3. Araştırmadaki bulgulara öğretmenler yardımıyla öğrencilerin sayı ve işlem kavramları beceri
başarı testlerine verdikleri cevaplar eşliğinde ulaşılmıştır. Bu test cevaplarına ek olarak veli ile
görüşmeler de yapılarak araştırmanın nitel boyutta da incelenebilir.
4. Araştırmada sayı ve işlem kavramı kazanımının kazandırılmasında drama yönteminin başka
yöntemlerle karşılaştırıldığı araştırmalar yapılabilir.
5. Okul öncesi dönemdeki çocukların soyut kavramları somutlaştırmasına yardımcı olan,
çocukların kendilerini keşfetme fırsatı sunan, çocukları yaşam becerileri kazanmasına ve
yaşama hazırlıklı olmasını sağlayan etkinlikler yapılabilir.
6. Okul öncesi öğretmenlerinin drama yöntemi ve çocukların birinci elden deneyim
sağlayabilecekleri diğer yöntem çeşitleri hakkında etkili kullanıma sahip olmaları için hizmet
içi eğitimlere, uygulamalı seminere katılabilirler.
7. Çocuklarda matematiksel kavram ve becerilerin gelişimini desteklemek ve kalıcılığını sağlamak
için ailelerle iş birliği yapılabilir. Bu amaçla okulda çocuğun ailesi ile ortak katılımda
bulunacağı drama etkinlikleri planlanarak ailenin dram yöntemini çocuğu ile deneyimlemesi
sağlanabilir.
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Özet
Tarihi çevreler, kültürü ve mimari özellikleri ile toplumun anılarında yer eden, geçmişte olduğu gibi
günümüzde de önemli alanlardır. Bu çevrelerde zaman içinde mekânsal ölçekte niteliksel değişimler ve
bozulmalar olabilmektedir. Tarihi çevrelerde yapılan peyzaj tasarım çalışmaları alanın kimliğini
korumayı, fiziksel ortamda yaşam kalitesini artırmayı ve kullanım sürekliliğini sağlamayı
hedeflemektedir. Bu çalışma; yoğun kullanım talebi ile fiziksel eskime gibi değişimlerin yaşandığı
İstanbul ili Eyüp Sultan ilçesi Pierre Loti tepesinde, alanın özgün kimliğini koruyarak geliştirmek, açık
alanda yapısal ve bitkisel tasarım önerileriyle alanın değerine artı değer katmak amacıyla yapılmıştır.
Çalışmada yerinde yapılan gözlem ve incelemelerle alandaki sorunlar tespit edilmiş ve potansiyeller
değerlendirilerek SWOT analizi yapılmıştır. Daha sonra alan için düşünülen yapısal ve bitkisel tasarım
önerileri AutoCad 2018 programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Projenin nihai hali,
SketchUp 2017 ve Lumion 6 yazılımıyla modellenmiş ve projenin üç boyutlu görselleri elde edilmiştir.
Çalışmada sunulan önerilerin alanın korunması ve fiziksel kalitesine olumlu etki yapacağı
öngörülmektedir.
Keywords: tarihi çevre, peyzaj tasarımı, sağlıklaştırma, Eyüpsultan, Pierre Loti
Abstract
Historical environments, with their culture and architectural features, are important areas in the memory
of the society, as in the past, as well as today. In the environments, there may be qualitative changes
and deteriorations in spatial scale over time. Landscape design works carried out in historical
environments aim to preserve the identity of the area, increase the quality of life in the physical
environment and ensure the continuity of use. The study was built on Pierre Loti hill, in Eyüp Sultan
district of Istanbul, where changes such as physical wear and tear are experienced with intense usage
demand, in order to improve the area by preserving its original identity and to add value to the area by
offering structural and plant design suggestions in the open area. In the study, the problems in the study
area were determined with on-site observations and examinations, and a SWOT analysis was made by
evaluating the potentials. Then, the structural and plant design suggestions for the area were transferred
to the computer environment using AutoCad 2018 program. The final version of the project was
modeled with SketchUp 2017 and Lumion 6 software, and three-dimensional images of the project were
obtained. It is foreseen that the suggestions presented in the study will have a positive effect on the
protection and physical quality of the area.
Anahtar Kelimeler: historical environment, landscape design, rehabilitation, Eyüpsultan, Pierre Loti
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GİRİŞ
Tarihi çevreler geçmişin izlerini günümüze taşıyan mekânlardır. Kültürü ve mimari özellikleri ile
şekillenmiş bu çevrelerde konut, ticaret, dini yapılar gibi farklı kullanımlar bir arada ve birbirleriyle
etkileşim içinde bulunmaktadır. İnsan ölçeğinde tasarlanmış sokakları, meydanları, sivil mimari yapıları
ve anıtsal kültür varlıkları ile bu mekânlar günümüzün açık hava müzeleri niteliğindedir (Ahunbay,
2004). Bunun yanı sıra tarihi çevreler de yer alan kültür varlıkları tarihsel, mitolojik, artistik, özgünlük,
enderlik, homojenlik, işlevsellik ve eğitim değeri gibi birçok değere sahiptir (Madran ve Özgönül,
2005).
Tarihi çevrelerde doğal süreçler veya insan etkisiyle bozulma veya tahribatlar olabilmektedir. Zaman
içinde mekânsal ölçekte, nitelikte ve kimlikte değişimler başlayabilmektedir. Bununla birlikte bu
çevreler toplumsal değişim nedeniyle de birtakım sorunlarla kaşı karşıya kalabilmektedir (Smith, 2002).
Bunları önlemek için tarihi çevrelerin korunması gerekmektedir. Tarihi çevrelerde yapılan koruma
çalışmalarının amacı kent peyzajını, kimliğini, geleneksel yerleşim dokusunu korumak, fiziksel
ortamda yaşam kalitesini artırmak ve kullanım sürekliliğini sağlamaktır (Çelik ve Yazgan, 2007).
Korumayla birlikte fiziki, kültürel, sosyo-ekonomik, toplumsal koruma sağlanmış, doğal ve kültürel
kaynakların günün koşullarına göre kullanılabilirliği ve sürdürülebilirliği gerçekleşmiş olacaktır
(UNESCO, 2013).
Tarihi çevrelerin korunması ve kullanılması kapsamında tarihi yapılar restore edilmekte, yapıların
çevresi kişilerin çağdaş yaşam konforundan yararlanması için düzenlenmektedir. Böylece kent
estetiğinin ve halkta koruma bilincinin artması ve alternatif yaşam alanlarının ortaya çıkması
sağlanmaktadır (Ünver, 2017; Altınörs Çırak, 2017).
Bu araştırmanın amacı; hızlı kentleşme, yoğun göç ve fiziksel eskime gibi dönüşüm ve değişimlerin
yaşandığı İstanbul İli Eyüp Sultan İlçesi Pierre Loti tepesi ve yakın çevresinde alanın özgün kimliğini
koruyarak geliştirmek, açık alanda yapısal ve bitkisel tasarım önerileriyle alanın değerine artı değer
katmaktır.
MATERYAL YÖNTEM
Çalışma alanı, İstanbul ili Eyüp Sultan ilçesi Pierre Loti tepesi ve etkileşim içinde olduğu yakın
çevresidir. Çalışmada öncelikle konuya ve çalışma alanına ilişkin literatür taraması yapılmıştır. Daha
sonra çalışma alanında yerinde yapılan gözlem ve incelemelerle alandaki sorunlar tespit edilmiş ve
potansiyeller değerlendirilmiş ve SWOT analizi yapılmıştır. Sörvey çalışmasından sonra alanın mevcut
durumu, alanda bulunan ticari işletmeler ve kullanıcılar ile yapılan sözlü görüşmeler sonrasında alan
için ihtiyaç programı oluşturulmuştur. Alan için düşünülen yapısal ve bitkisel tasarım önerileri AutoCad
2018 ve ArcGIS 10.0 programları kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Projenin nihai hali,
SketchUp 2017 ve Lumion 6 yazılımıyla modellenmiş ve projenin üç boyutlu görselleri elde edilmiştir.

BULGULAR
3.1. Çalışma Alanı Doğal ve Kültürel Peyzaj Analizi
İstanbul 41°K, 29°D koordinatlarında yer alır (Şekil 1). Batıda Çatalca Yarımadası, doğuda Kocaeli
Yarımadası’ndan oluşur. Kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi ile sınırlı bulunan kentin,
batısında Tekirdağ doğusunda Kocaeli bulunmaktadır. Pierre-Loti tepesi İstanbul’un Eyüp ilçesinde
bulunmaktadır (URL-1) (Şekil 2, 3).
Semtin coğrafi sınırlarını kuzeydoğudan Sarıyer, doğudan Kâğıthane ve Şişli, güneyden Fatih,
Bayrampaşa, Esenler, batıdan Gaziosmanpaşa, kuzeybatıdan Çatalca ilçeleri ve kuzeyden de Karadeniz
oluşturmaktadır (Artan, 1995).
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Şekil1. Çalışma alanının Türkiye içindeki konumu
Şekil2. Çalışma alanının İstanbul içindeki konumu

Şekil3. Çalışma alanı Google Earth Pro görünümü
Eyüp ilçesi kentsel alanının topoğrafik yapısı engebelidir. Haliç doğal suyoluyla komşu konumda olan
yerleşmenin kuzey, kuzeydoğu kısımlarında ve batıdaki bölümlerinde daha çok %20–40 ve %40+ eğim
oranlarına sahip alanlar yer almaktadır. Güneyde ise eğim oranları genelde %20’nin altındadır. Türkiye
Deprem Bölgeleri haritasına göre Eyüp ilçesi 2. ve 3. derece deprem bölgelerinde yer almaktadır. İlçe
merkezinden Kemerburgaz’a kadar olan bölge 2. derece deprem kuşağında yer alırken,
Kemerburgaz’dan itibaren Karadeniz kıyılarına kadar olan ve daha çok köyleri içeren alan ise 3. derece
deprem kuşağı içerisindedir (URL-1).
Genel olarak bozulmuş Akdeniz iklimi ile etkisini yitirmiş Karadeniz ikliminin hâkim olduğu bir geçiş
alanıdır. Kuzeye doğru çıkıldıkça yaz yağışlarının oranında artış olmaktadır. Bunda Karadeniz’e
yaklaşmanın rolü büyüktür (URL-1). Hâkim rüzgârlar poyraz ve lodos, yıllık sıcaklık ortalaması 13 ºC,
en soğuk ay ortalaması 5 ºC, en sıcak ay ortalaması 22 ºC, yıllık yağış ortalaması 789 mm, yıllık nem
oranı ortalaması %73, yıllık yağmurlu gün sayısı 7 gün ve yıllık güneşli gün sayısı ise 8 gündür (URL2). Eyüp kırsal alanının bitki örtüsü, Karadeniz’e uymuş ağaçsı maki bitki topluluklarından, çayırlardan
ve orman alanlarından oluşmaktadır. Ancak ormanlar giderek yerleşim alanlarının içinde kalmış, bu da
orman bitki örtüsünde önemli azalmalara neden olmuştur (URL-1).
İstanbul kent belleğinde geleneksel Türk-Osmanlı mimarisini, kültürünü ve dinsel yaşamını simgeleyen
bir mekân olan Eyüp Sultan semti tarihsel kökleri Bizans dönemine uzanan bir mekândır. Coğrafi
konumu dolayısıyla Bizans döneminde imparatorların av yaptıkları bir yer olarak kullanılan mekân,
Osmanlı Devleti hâkimiyetinde dinsel kimliği ile öne çıkmış, zamanla siyasal işlevler yüklenmiş ve
ilerleyen dönemlerde ormanlık bir alan olması, su kenarında yer alması gibi sebeplerle sayfiye yeri
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işlevi görmüştür. Semt söz konusu medeniyetlerin etkisiyle isimlendirilmiş ve öncelikle Bizans
döneminde bugünkü Eyüp yerleşmelerinin olduğu ve arazinin dik bir yamaç hâlinde suya indiği yerde
II. Teodosios zamanında (408-450) Aziz Kosmos ve Damianos’un ismine izafeten kurulan manastırdan
dolayı buraya “Kosmidion” (yeşil) denilmiştir (Kara, 1994).
İstanbul kent belleğinde özgün bir yer edinen Eyüp Semti XIX. yüzyıla gelindiğinde sanayileşmenin
etkisiyle çarpık yapılaşma ve kent kirliliğinin yoğun olarak görüldüğü bir yer haline gelmiştir. İstanbul
kent tarihi içerisinde özellikle Osmanlı Devleti döneminde manevi bir çekim merkezi hâline gelen semt
bugün hala aynı önemini göstermektedir. Osmanlı Dönemi ilk sur dışı yerleşimi olan Eyüp, barındırdığı
cami, medrese, tekke ve ahşap sivil mimarlık örnekleriyle Osmanlı mahalle dokusunun özgün bir
örneğidir. Alanda sekiz cami, on türbe, üç medrese, iki tekke, bir imaret, bir arasta, bir sıbyan mektebi,
bir hamam, bir karakol ve 56 adet sivil mimarlık örneği yapı bulunmaktadır (Kuban, 2001).
İstanbul İli, Eyüp İlçesi nüfusu 2020 yılına göre 405.845’dir. Bu nüfusun 203.218’i erkek, 202.627’si
ise kadın nüfusundan oluşmaktadır. Yüzde olarak ise %50.07’i erkek, %49.93’ü kadındır. Merkez
Mahallesi’ne bağlı Pierre Loti tepesinin toplam nüfusu 11.453’dür. Bu nüfusun 5761’i erkek nüfus,
5692’si ise kadın nüfusudur (URL-3).
Pierre Loti tepesine ulaşım İstanbul’un her kesiminden halkın karayolu, denizyolu ve yaya olarak
ulaşabileceği bir konumdadır. Pierre Loti tepesine araçla ulaşım imkânı bulunmamaktadır. Tepeye
ulaşım ya yaya olarak ya da teleferik ile sağlanmaktadır (Şekil 4).

Şekil4. Çalışma alanındaki ulaşım güzergâhı ve bağlantılı olduğu yapılar
Şekil 4’te araç ve yaya sirkülasyon sistemi, otopark alanları, odak noktaları gösterilmiştir. Alanın yakın
çevresinde 2 tekke, 1 türbe ve 4 adet kabir bulunmaktadır. Alandaki yerleşim alanları dağınık bir
yerleşim düzeni sergilemektedir. Alandaki yeni yapıların çoğu betonarme olup tarihi çevreyle uyum
sağlamamaktadır. Cadde ve ara sokalar birbirine dar sokaklarla bağlanmıştır. Pierre Loti kahvesinin
olduğu Karyağdı Sokak trafiğe kapalıdır. Pierre Loti’nin çevresinde 2 tane otopark alanı olup bunlar
ortalama 30 araçlık kapasiteye sahiptir. Günlük 1500 kişinin ziyaret ettiği alanda mevcut otopark
kapasitesi yeterli değildir.
Pierre Loti tepesine ulaşım yaya olarak, teleferik, özel araçlarla ve otobüs ile sağlanmaktadır. Yaya
olarak İdris Köşkü Caddesinden kabirleri ziyaret ederek Pierre Loti’ye ulaşım sağlanabilir. Ayrıca
Eyüpsultan Meydanından teleferiğe binerek de alana ulaşım sağlanabilir. Bunların yanı sıra alanda
yapılan gözlem ve incelemeler sonucunda tarihi yapıların yıprandığı ve eskidiği fark edilmiştir. Ticari
amaçlı olarak kullanılan yapıların önlerine yerleştirilen tabelalar, tarihi dokuya uyumsuz bütüncül
olmayan bitki kasaları tarihi yapı ile uyum sağlamamakta ve buda görsel kirliliğe neden olmaktadır.
Ayrıca alanda kullanılan kent mobilyaları (aydınlatma elamanları, oturma bankları, çöp kutusu,
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yönlendirme levhaları) hem kent kimliği ve bulunduğu çevreyle uyum sağlamadığı, estetik düzeyinin
az olduğu hem de kullanıcılar için yeterli olmadığı tespit edilmiştir.
3.2. Proje Alanı
Pierre Loti Haliç’in ünlü panoramasının seyredilebildiği en iyi bölge olup ismini Fransız kökenli bir
yazardan almıştır. Loti’nin İstanbul’u sık sık ziyarete geldiği bilinmektedir (URL-4).Tepeye gelen
halkın buraya tercih etmesinin nedenleri arasında ünlü Türk kahvesi, Haliç manzarası, yiyecek-içecek
ihtiyaçlarını giderme olanağı, türbe ve kabir ziyaretleri, Eyüp Sultan Cami’de ibadet etme isteği,
dinlenme, konaklama imkânı ve fotoğraf çekmek gibi aktivitelere olanak sağlaması gelmektedir. Alanın
toplam büyüklüğü 8.788 m²’dir. Açık yeşil alanlar 2830m², otopark alanları 2055m² yer tutmaktadır.
Pierre Loti tepesine giriş hem kuzey hem de güneyden sağlanmaktadır. Alan insanların dinlenme,
gezme, yeme-içme gibi rekraaktif ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Alanda 11 adet seyyar bahçe
şemsiyesi kullanılmıştır. Ayrıca alanda kullanılan diğer yapısal elemanlar kullanıcılar için yeterli
değildir (Şekil 5).

Şekil5. Pierre Loti’den genel görünüm
Alana kuzey ve güney yönden girişlerde ziyaretçileri Haliç manzarası karşılamaktadır (Şekil 6).
Özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu artmaktadır. Yolların dar olması nedeniyle fotoğraf
çekilmek ya da dinlemek gibi eylemler sırasında kullanım zorlaşmaktadır. Eyüp seyir terasına ulaşım
yaya olarak ve teleferik ile sağlanmaktadır. Burada sadece Eyüpsultan’ı değil aynı zamanda İstanbul ve
Haliç’in manzaralarını izleme imkânı bulunmaktadır (Şekil 7). Seyir terasından aynı zamanda, Haliç’in
karşı kıyısındaki Halıcıoğlu, Kasımpaşa ve Sütlüce’yi de seyretme imkânı vardır.

Şekil6. Alandan Haliç manzarası
Şekil7. Eyüp seyir terası
Eyüpsultan meydanı içinde tarihi Eyüpsultan camii bulunmaktadır (Şekil 8). Burası alanın odak
noktasıdır. Eyüp Sultan hazretlerinin kabri özellikle dini bayramlar ve kandil günlerinde çok ziyaretçi
almaktadır. Eyüpsultan meydanının kuzeyinden Pierre Loti tepesine ve teleferiğe ulaşım yaya yoluyla
sağlanmaktadır (Şekil 9). Alanda bulunan çöp kutusu ve çöp konteynırları tarihi doku ile uyum
sağlamamaktadır. Ayrıca alana gidene kadar sadece 3 adet yönlendirme levhası görülmüştür ve bu
yeterli sayıda değildir. Pierre Loti tepesine ve Eyüp sultan mezarlığına kuzeyden giriş merdivenli yol
ile sağlanmaktadır (Şekil 10).
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Şekil8. Eyüpsultan meydanı ve tarihi Eyüpsultan camii
Şekil9. Pierre Loti tepesine yaya ulaşımı
Şekil10. Pierre Loti tepesine ve Eyüp sultan mezarlığına kuzeyden giriş
Bu noktadan ilk girişte solda Ebedi Eyüpsultanlılar Çeşmesi bulunmaktadır. İnsanlar tepeye ulaşım
sağlayarak Mareşal Fevzi Çakmak’ın kabrini ziyaret etmekte Haliç manzarasını izlemektedirler.
Eyüpsultan’a toplu taşıma veya özel araçlarla ulaşım mümkündür. Bu noktadan sonra Pierre Loti’ye
teleferikle veya yaya olarak çıkılabilmektedir. Pierre Loti ve Eyüp seyir terasına teleferikle çıkılırken
farklı kotlarda Haliç manzarası izlenmektedir (Şekil 11a,b).

Şekil11a,b. Farklı yükseltilerden Haliç manzarası
Pierre Loti’ye girişin kuzeyden sağlandığı bölümde insanlar yeme-içme, ünlü Pierre Loti kahvesi içme,
dinlenme, fotoğraf çekme gibi imkânlar bulabilmektedir. Alanda yaklaşık 80-90 kişilik oturma olanağı
vardır (Şekil 12). Özellikle hafta sonları bu alandaki oturma birimleri yeterli gelmemektedir. Pierre
Loti’nin yukarısında Teras kafe bulunmaktadır (Şekil 13). Buraya gelenler yeme-içme, manzara seyri
gibi aktiviteler yapabilmektedir. Burada çalışanlar Eyüpsultan’ın tarihiyle uyumlu geleneksel
kıyafetlerle çalışmaktadır.
Pierre Loti’nin girişinde insanların tarihi Eyüp oyuncakları ve çeşitli hediyeler alabileceği hediyelik
eşya dükkanları yer almaktadır. Bu alanda çeşitli yiyecek satın alma birimleri de yer almaktadır. Alanda
granit taş kullanılmıştır ve engelliler için alana girişte herhangi bir rampa bulunmamaktadır. Ayrıca
aydınlatma elemanları yeterli değildir ve ticari işletmeler tarihi yapı ile uyum sağlamayan sergileme
şekilleri tercih etmektedir (Şekil 14). Alanın orta noktasında bir anıt ağaç bulunmaktadır. Ancak bu anıt
ağaç koruma altına alınmamıştır (Şekil 15).
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Şekil12. Alan içindeki dinlenme ve yeme-içme alanları
Şekil13. Pierre Loti’nin yukarısında bulunan teras kafeden bir görünüm

Şekil14. Pierre Loti’nin girişi
Şekil15. Alandaki anıt ağaçtan bir görünüm
Alanda aydınlatma uzatma kablolarıyla sağlanmaktadır. Bu ziyaretçiler için tehlike oluşturmakta ve
kötü görüntüye sebep olmaktadır. Alanda tarihi dokuyla uyumlu granit taş döşeme kullanılmıştır ancak
döşeme engelli, hamile ve yaşlılar için uygun olmayıp bu tür kullanıcılar için alternatif çözüm
sağlanmamıştır (Şekil 16). Pierre Loti’nin bahçe kısmında da engelliler için bir rampa düşünülmemiştir
(Şekil 17).
Şekil 18’de teleferiğe girişin sağlandığı bölüm görülmektedir. Teleferik toplamda 8 kişiliktir ve günde
ortalama 4 bin yolcu taşımaktadır. Teleferikle tepeye ulaşım 4-5 dakika sürmektedir. Pierre Loti’de yer
alan Teras Cafe gelir düzeyi az olan ziyaretçilere hitap etmektedir. Burada da Pierre Loti’nin ruhunu
hissetmek mümkündür (Şekil 19).
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Şekil16. Alandaki döşeme elemanları
Şekil17. Pierre Loti bahçe kısmından bir görünüm

Şekil18. Teleferik girişi
Şekil19. Pierre Loti’de yer alan teras kafe
Arazi çalışmaları ile alanın güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerini gösteren SWOT analizi Tablo
1’de sunulmuştur.
Tablo1. Çalışma alanı SWOT analizi
Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

• İstanbul’un her kesiminden vatandaşların
ulaşabileceği bir konumda olması
• Haliç manzarası
• Önemli bir tarihi geçmişinin olması
• Kent ormanı ve geniş yeşil alanların varlığı
• Kentsel sit alanlarının varlığı

Güvenlik sorunu
Yolların dar olması
Otoparkların yetersizliği
Kalabalık olması
Trafik konusunda toplum bilincinin yeterli
düzeyde olmaması
• Yapısal donatıların yetersizliği

Fırsatlar

• Üçüncü köprü ve üçüncü havalimanın ilçede
yer almasıyla ekonomik gelişim oluşması
• Zalapaşa Camii, Eyüpsultan Camii gibi
İstanbul’un önemli çekim merkezlerinin
ilçede yer alması

•
•
•
•
•

Tehditler

• Toplumun özel ilgi gerektiren kesimlerine
(yaşlı, hamile, engelli) yönelik yapısal
elemanların yetersiz olması
• Kültürel çeşitlilik nedeniyle toplumsal
çatışmalar
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• Çok yönlü ulaşım (metro, tranvay)
imkanlarına sahip olması
• Genç ve çocuk nüfusunun fazla olması,
• Haliç turizminin varlığı
• Üniversitelerin varlığı

• Hava kirliliğinin yüksek olması
• Hızlı kentleşme

SONUÇ
Konsept: Huzur olarak belirlenmiştir. Çalışma alanına getirilecek yapısal ve bitkisel peyzaj tasarımları
ile alanı ziyaret eden kişilere huzurlu bir ortam sunulmak istenmiştir. Alanın tarihi dokusunu bozmadan
düzenleyerek kullanıma daha elverişli hale getirilmesi yönünde öneriler geliştirilmiştir.
•Alanda görüntüyü bozan tabelalar ve bilgilendirme materyallerinin yerine estetik standartları olan
yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları önerilmiştir. Tarihe mekâna uyumlu gölgelendirme elamanları
düşünülmüştür.
•Estetik açıdan tarihi çevreye uyumsuz ve yeterli sayıda olmayan aydınlatma elemanları ve sonradan
eklenen kablolar kaldırılmış ve alanın kimliğine uygun aydınlatma elamanları önerilmiştir.
•Alanda park yeri sorunu bulunmakta ve araçların yaya yollarını işgal etmesi gibi durumlar
görülmektedir. Pierre Loti ve İdris Bitlisi tepesinde önerilen zemin altı otopark projesi ile otoparklardan
kaynaklanan karmaşa çözüme kavuşacaktır (Şekil 20a,b).

Şekil20a,b. Öneri park yeri ve otopark modeli
•Alanda tarihi dokuyla uyumsuz ve bütüncül olmayan çöp kutuları bulunmaktadır. Çöp kutularının
sayılarının artırılması ve görünüm ve kullanım kolaylığı açısından uygun modellerin getirilmesi
düşünülmüştür.
•Tarihi dokuya uyumsuz ve birbiri ile model, renk ve materyal açısından uyumlu olmayan kent
mobilyalarının değiştirilmesi ve estetik standartları yüksek donatıların kullanılması önerilmiştir.
•Engelli, hamile ve yaşlı bireyler için alandaki mevcut döşeme uygun değildir, kaymayı önleyen,
takılma ve düşmeleri engelleyen, granit plaka taşı önerilmiştir.
Kentin en önemli odaklarından olan Eyüpsultan meydanı ve Pierre Loti Karyağdı sokak çevresi yoğun
bir bitki potansiyeline sahip olmasına rağmen karmaşık bir yapıya sahiptir (Şekil 21). Bu alan ve
çevresinde Rosa L. (Gül), Tulipa sp. (Lale), Cupressus sempervirens L. (Servi), Lignum vitae (Hayat
ağacı), Tuba arbore (Tuba ağacı), Hyacinthus orientalis (Sümbül), Phoenix dactylifera (Hurma ağacı),
Pinus pinea (Çam ağacı) ve Platanus acerifloria (Londra çınarı-anıt ağaç) bitkileri bir kompozisyon
oluşturmaksızın karmaşık olarak kullanılmış ve çoğu boylu türler olması nedeniyle tarihi yapıları
kapatmıştır. Bu nedenle alan ve çevresinde tarihi yapıları gölgelemeyen bitkilerin kullanılması
önerilmiştir (Tablo 2).
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Şekil21. Pierre Loti tepesi bitki potansiyeli
Çalışma alanı için düşünülen tasarımlara ait üç boyutlu görseller Şekil 22-24’te verilmiştir.

Şekil22. Alanda yer alan restorasyon önerilen tarihi kafeterya binası
Şekil23. Kafeterya ve manzaralı oturma alanları

Şekil24a,b. Alan için önerilen döşeme, gölgelendirme ve oturma elemanlarından görünümler
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Tablo2. Öneri bitki listesi
Bitkinin Türkçe Adı
Londra Çınarı
Zambak
Mor Salkım
Beyaz Monalya
Lale
Kardelen
Gülibrişim
Servi (Eyüp mezarlığı)
Akşam Sefası
Şimşir
Bodur Yıldız Çalısı

Bitkinin Latince Adı
Platanus acerifolia
Nerium oleander
Wisteria sinensis
Magnolia grandiflora
Tulipa sp.
Galanthus alpinus
Albiza julibrissin
Cupressus sempervirens
irabilis jalapa
Buxus sempervirens
Pittosporum tobira nana

Bitkinin Boyu
18 m
2m
5-6 m
10 m
20 m
0.6-0.9 m
15 m
25-30 m
1m
6m
0.8-1 m

Bitkinin Tepe Çapı
17 m
1.5 m
16-18 cm
2.5 m
8-10 m
0.4-0.6 m
6m
4-5 m
4 cm
6 cm
1.5-2 m
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UNDERSTANDING, ANALYZING AND ASSESSING THE GOVERNANCE OF
ECOSYSTEM SERVICES – THE CASE OF BULGARIAN AGRICULTURE1
Professor Hrabrin Bachev, PhD
Institute of Agricultural Economics, Sofia, BULGARIA

Abstract
The issue of understanding, analyzing and assessing the governance of ecosystem services in
general, agro-ecosystem services in particular, is among the most topical academic and
practical (policies and business forwarded) task. Despite of the growing importance and
interests in that new area, in Bulgaria, like in many other countries, there are few studies on the
meaning, content, measurement and assessment of the specific governance of agro-ecosystem
services. This paper incorporates the interdisciplinary New Institutional Economics framework
and gives new insights on understanding, scope, and assessment of the system of governance
of ecosystem services as well as outline the result of a large scale study on mechanisms, modes
and impacts of governance in Bulgarian farms. First, it suggests a holistic definition of the
governance encompassing (1) the available rules, mechanisms and modes for agents, and (2)
the process of governing, and (3) the outcome (specific order and efficiency) of governance.
Secondly, we presents a framework for identification, measurement and assessment of the
mechanisms and modes of governance, and associated factors, costs and benefits for related
agents. Third, it identifies the type, amount, and importance of various ecosystem services
maintained and “produced” by the Bulgarian farms. Forth, it identifies and assess the
mechanisms, modes, efficiency and factors of governance of ecosystem services in Bulgarian
agriculture. The study has found out that a muluple private, market, and public forms and
mechanisms are used to govern agro-ecosystem services in Bulgaria. The country’s farms
provide a great number of essential ecosystem services among which provisioning food and
feed, and conservation of elements of the natural environment prevail. A great variety of
private, market, collective, public and hybrid modes of governance of farm activity related to
agro-ecosystem services are applied. There is significant differentiation of employed
managerial forms depending on the type of ecosystem services and the specialization of
holdings. Furthermore, management of agro-ecosystem services is associated with a
considerable increase in production and transaction costs of participating farms as well as big
socio-economic and environmental effects for farms and other parties. The factors that mostly
stimulate the activity of agricultural producers for protection of (agro)ecosystems services are
participation in public support programs, access to farmers' advice, professional training,
available information, and innovation, received direct subsidies from EU and national
government, personal conviction and satisfaction, positive experience of others, long-term and
immediate benefits for the farm, and integration with suppliers, buyers, and processors.
Keywords: ecosystems, services, governance, efficiency, agriculture, farms, Bulgaria
Introduction
Ecosystem services are products and other benefits that humans receive from natural
ecosystems (MEA, 2005). That first comprehensive understanding of ecosystem services is
generally well accepted presently as well (Maes et al., 2021). The agricultural ecosystems and
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their specific “agro-ecosystem” services are widespread in Bulgaria, and worldwide (И
;
EEA; FAO). Since the introduction of this novel concept in the last years of the 20th century,
(agro) ecosystem services have been intensively promoted, studied, mapped, evaluated, and
managed (Adhikari et al.; Allen et al.; Boelee; De Groot et al.; EEA; FAO; Fremier et al.;
INRA; Gao et al.; Garbach et al.; Gemmill-Herren; Habib et al.; Kanianska; Lescourret et al.;
Laurans and Mermet; Marta-Pedroso et al.; M ; Munang et al.; Nunes et al.; Novikova et al.;
Petteri et al.; Power; Scholes et al.; Tsiafouli et al.; Van Oudenhoven; Wang et al.; Wood et.al.;
Zhan). However, despite growing environmental issues, and increasing public and private
interests, the scientific studies in that new area are still a “work in progress”. Research is
commonly limited to a certain type of agro-ecosystem services (e.g. plant pollination,
biodiversity conservation), a particular ecosystem (Stranja-Sakar mountain), a single aspect of
the management (agronomic, technological), a specific form of governance (public support
scheme, organic agriculture), a separate level of management (farming organization,
geographical region), the specific type of costs and benefits (production, direct), etc.
Furthermore, the importance of effective management (“good” governance) for conservation
and sustainable provision of ecosystem services has been broadly recognized by the academic
community, policymakers, interest groups, professional and business organizations, and the
public at large (Bachev; EEA; FAO; UN).
In Bulgaria, research on economic and other issues related to agro-ecosystem services
are at the beginning stage and mostly at “conceptual and methodological” level (К
;
;
;
; Bachev; Grigorova and Kazakova; И
;
.;
Ч
.). Besides, there very few studies on dominating modes of governance at the
current stage of development and fundamental transformation of EU CAP (
;
.; Todorova). This article tries to fill the huge research and practical (policies and business)
gap incorporating the interdisciplinary New Institutional Economics and: (1) suggests a more
adequate definition of the governance of ecosystem services; (2) presents a holistic framework
for identification, measurement and assessment of the mechanisms and modes of governance;
(3) identifies the type, amount, and importance of various ecosystem services maintained and
“produced” by the Bulgarian farms; and (4) identifies and assesses mechanisms, modes,
efficiency and factors of diverse governance for ecosystem services in Bulgarian agriculture.
1. Methodology

By definition „agrarian“ ecosystems and „agrarian“ ecosystem services are those
associated with the agricultural „production“ - farming (Bachev 2020). The hierarchical system
of agro-ecosystems includes multiple levels (farm plot/section, area, micro-region, macroregion, etc.) while their (ecosystem) services are commonly classified into different categories
- provisional, economic, recreational, aesthetic, cultural, educational, supporting, biodiversity
conservation, water purification and retention, flood and fire protection, climate regulation, etc.
(MEA 2005; Maes et al., 2021). While there is a general consensus on the meaning of agroecosystem services, still there is no broadly accepted view on the understanding and content of
their governance (Bachev, 2020). The “governance” is a newly evolving popular concept for
researchers, policy-makers, corporate managers, interests’ groups, international organizations
and alike (Adhikari et al. 2013, Allen et al. 2011, Boelee 2013, EEA 2015, FAO 2016, Habib
et al. 2016, Laurans and Mermet 2014, Lescourret et al. 2015, Tsiafouli et al. 2017, UN 2005,
Van Oudenhoven 2020, Wang et al. 2013). However, there is not a common understanding of
the content and approach to study this new phenomenon. It is either associated and/or identified
with the type of Government (centralized, democratic, etc.), or restricted public form(s)
(domination of “rule of Law”, involvements of civil society, etc.) or formal (corporate,
cooperative, etc.) forms, or certain social “tools” (public programs, contracts, etc.), or a
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particular type of (a “good”, efficient, democratic, etc.) governance, a certain aspects (system,
process, outcome) of governance, or extended to all rules, mechanisms and modes “managing”
human behavior and actions (institutions, market, private, etc.).
In this study, we incorporate interdisciplinary New Institutional Economics framework
(Bachev, 2009; Furuboth and Richter; Olson; North; Williamson) and take a broader view of
the governance is taken. The governance is understood holistically as: (1) the system of rules,
mechanisms and forms put in place that “govern” agents’ behavior, action and relations; and
(2) the “process of governing”; and (3) the “outcome of the process” (the state of specific
system of social order). The governance system comprises of all formal and informal rules,
mechanisms and modes, and associated agents (individuals, organizations, agencies, etc.). In
the specific natural, market, institutional etc. environment individual agents tend to select and
use that form of governance that optimize their production and transaction costs (Bachev,
2020). Nevertheless, the “outcome” of that private and market governance is not always
maximum volume of (agro)ecosystem services – market, private, contracts, etc. failures are
frequent and often dominate. There is a strong need for public intervention in sustainable
production and maintenance of (agro)ecosystem services. However, public “failures” are also
possible and often widespread. Detailed presentation of the New Institutional Economics
framework for studying and evaluating generic modes of governance, and the comparative
advantages and disadvantages of individual forms used for ecosystem services management in
Bulgarian agriculture is done in other publications of the author (Bachev 2009a, 2009b, 2010,
2020).
The individual farm is the main organizational unit in agriculture that manages resources,
technologies and activities, and produces a variety of products, including the positive and
negative services of agro-ecosystems (Bachev 2009, 2021). The governance of agro-ecosystem
services is an integral part of the management of agricultural farm, and the farm is the first
(lowest) level for agro-ecosystem services governance (the farm borders rarely coincide with
the (agro) ecosystem boundaries). Thus, the system of governance of agro-ecosystem services
always includes the farm as a key element (1st level) of management of agro-ecosystems and
their services (Figure 1).
Other agrarian and not agrarian agents (resource owners, inputs suppliers, wholesale
buyers and processors, interests’ groups, policymakers, local and national authorities, residence
and visitors of rural areas, final consumers, international organizations, etc.) also take part in
the management of agro-ecosystem services at farms, regional, sectoral, national and
international levels (Bachev 2020). Vertically, the governance of the agro-ecosystem services
is (has to be) done in multiple levels – sectoral, regional, national, European Union,
transnational, global. Unlike governance of “pure” agricultural activities (where “simple”
private and market mechanisms work considerably well), the effective governance of agroecosystem services activities often requires complex, multilateral, and trilateral forms, and
multi-level governance.
The system of governance of agro-ecosystem services includes several principle
mechanisms and forms that “manage” the behavior and activity of individual agents and
ultimately determine the level of agro-ecosystem services (Figure 1):

Figure 1. Levels and Modes of Governance of Agroecosystem Services

(Agro) Ecosystems
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Source: author

First, institutional environment (“rules of the game”) – that is the distribution of rights
and obligations between individuals, groups and generations, and the system of enforcement
of these rights and rules (Furuboth and Richter; North). The spectrum of rights may include
tangible and intangible assets, natural resources, activities, clean nature, food and eco-security,
internal and inter-generational justice, etc. Enforcement of rights and rules is done by the state,
social pressure, trust, reputation, private forms, or self-sanctioned by agents. Some of the rights
and rules are determined by formal laws, regulations, standards, court decisions, etc. There are
also important informal rules and rights established by tradition, culture, religion, ideology,
ethical and moral norms, etc. Modern development is characterized by the constant expansion
of various eco-rights and obligations, including the granting of welfare rights to animals, wild
plants and animals, and to entire ecosystems.
Second, market forms ("the invisible hand of the market") - a variety of decentralized
initiatives driven by the movement of “free” market prices and market competition such as:
spotlight exchange of eco-products and services, classical contract for purchase, rent or sale,
production and trade with special high quality, organic, etc. products and origins, ecosystem
services, etc.
Third, private forms (“private or collective order”) - various private initiatives and special
contractual and organizational forms such as: long-term eco-contracts, voluntary eco-actions,
voluntary or mandatory codes of eco-behavior, partnerships, eco-cooperatives and
associations, trademarks, labels, etc.
Fourth, public forms ("public policy intervention") - various public (community, state,
international) involvments in the market and private sectors such as: public recommendations,
regulations, support, taxation, financing, provision, modernization of rights and rules, etc.
Fifth, hybrid forms - some combination of the above three, such as public-private
partnerships, public licensing and inspection of private bio-farms, etc.
The efficiency of the individual forms of governance of agro-ecosystem services of
different types is quite different since they have unequal potential to: provide adequate ecoinformation, induce positive eco-behavior, resolve eco-conflicts and coordinate eco-activities
of different participants, improve environmental sustainability and reduce eco-risks, minimize
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overall eco-management costs (for conservation, third party, transaction, etc.), for agents with
different preferences and opportunities, and in specific (socio-economic, natural) conditions of
each eco-system, community, industry, region, and country. Depending on the efficiency of the
established system of governance of agro-ecosystem services, individual farms, sub-sectors,
regions and countries achieve different results in the conservation, restoration and
improvement of ecosystems, and there is a different state of natural resources, level of ecorisks and eco-costs related to the development of agricultural sector, and unequal
environmental sustainability of individual farms, sub-sectors, regions, agriculture, and
different countries.
Farmers use diverse mechanisms and modes to manage their activity and relations with
other agents (Bachev 2010, Williamson 1996): internal (direct production management, own
conviction of farm manager/owner, building reputation, etc.), market (free-market price
movements, competition, etc.), contract (special or interlinked contracts, etc.), collective
(cooperation, joint initiatives, etc.), public (public eco-contract, cross-compliance against EU
subsidization, etc.).
In Bulgaria, there are statistical and other data for the type of agro-ecosystem service
provided by farms and the specific forms of management applied in agrarian sector. Therefore,
a numebr of approaches have been used to identify the varieties of modes and mechanisms
used to govern agro-ecosystem services in the country – literature review, official reports of
governmental and non governmental organizations, expert assessments etc. In addition, a
survey with the managers of 324 "typical" farms of different legal type, size, production
specialization, and ecological and geographical location was conducted in October 2020 with
the assistance of National Agricultural Advisory Service and major producers organizations in
the country, to identify the structure of ecosystem services “produced” and governing modes
employed. Initially, a literature review and widespread practices examination has been made
to prepare the list of diverse types of agro-ecosystem services maintained or provided as well
as major forms of governance used by the farms. The questionnaire also gives an option to
respondents to add specific services provided and managerial forms practiced.
Surveyed farms account for almost 0,5% of all registered agricultural producers in the
country. The structure of studied holdings approximately corresponds to the real structure of
farms in Bulgaria. The classification of agricultural holdings has been done according to
official classification in the country and EU. The subsectors, regional, national, etc. summaries
are arithmetic averages of data provided by the individual farms belonging to respective agrosystems.
Since the individual farm is the basic unit of management of agrarian activities and
provision of agro-ecosystem services, the study has used only farming data while the
agroecosystem services at a higher lever have been evaluated as sum of ecosystem services
provided by the farms associated with the relevant (agro)ecosystems. Consequently, there is an
unavoidable error from multiple accounting and/or calculated trade offs, synergies,
complementarities and controversies of analyzed agro-ecosystem services of different type.
Nevertheless, the assessments of the farm managers about type, amount, and importance of
agro-ecosystem services they maintain or produce give good insights on the state and efficiency
of agro-ecosystem services in the country. The asymmetry of information is quite big in the
area and farmers are among the most informed actors about agricultural efforts and contribution
toward (agro)ecosystem services. However, the managers estimate also reflects the “personal”
(subjective) knowledge and perceptions of the farmers on agro-ecosystem services and their
values, the efforts rather than the (entire) output and impacts, etc. The objectivity of
assessments would have enhanced during the further studies in the area when farms
representations will be increased and assessments complemented (“corrected”) with estimates
of stakeholders, consumers, experts, etc. at different levels of governance.
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2.

Type and amount of ecosystem services of Bulgarian farms

The conducted survey allowed to make identification and detailed map of the agroecosystem services of different types provided by agricultural producers, as well as to
determine the structure and volume of the services of the agro-ecosystems of various types.
The share of farms involved in activities related to the provision of agro-ecosystem service of
a certain kind gives a good idea of the volume of "produced" service of that type. The majority
of Bulgarian farms participate in the “Production of products (fruits, vegetables, flowers, etc.)
for direct human consumption”, which is one of the main “services” of agro-ecosystems in the
country (Figure 2). A significant part of the farms also "Produce raw materials (fruits, milk,
etc.) for the food industry". Other "production" services in which a smaller part of the farms
participate are "Production of animal feed", "Own processing of agricultural products",
"Production of seeds, saplings, animals, etc. for farms”, and “Production of raw materials for
cosmetic, textile, energy, etc. industry”. Other "production" services of agroecosystems, in
which a relatively small part of agricultural producers participate, are "Provision of services to
other farms and agricultural organizations", "Provision of services to end users (riding, fruit
picking, etc.)", "Provision of tourist and restaurant services", and "Production of bio, wind,
solar, etc. energy”. Other important services of the agro-ecosystems, in which “supply” a large
part of the agricultural holdings participate, are “Hiring workers”, and “Providing free access
on the farm to outsiders”.
Relatively many of the farms are also involved in the protection and preservation of
technological, biological, cultural and other heritage - "Preservation of traditional crops and
plant varieties", "Preservation of traditional species and breeds of animals", "Preservation of
traditional methods, technologies and crafts", "Preservation of traditional products",
"Preservation of traditional services", "Preservation of traditions and customs", and
"Preservation of historical heritage". A major part of agro-ecosystem services consists in
preserving, restoring and improving the elements of the natural environment - soil, water, air,
gene pool, landscape, plants and animals, etc. The activity of a large part of the agricultural
holdings is aimed at the production of this type of agro-ecosystem services - “Disease control
(measures)”, “Pest control (measures)”, “Protection of natural biodiversity", "Protection and
improvement of soil fertility", "Protection from soil erosion", "Protection and improvement of
soil purity", "Protection of surface water”, “Protection of groundwater purity”, “Fire protection
(measures)”, and “Protection of plant and/or animal gene pool”. A relatively smaller part of the
farms are also included in “(Measures for) water conservation and saving”, “(Measures for)
regulation of the correct outflow of water”, "Preservation of air quality", "Preservation of
traditional scenery and landscape", "Improvement (aesthetics, aroma, land use, etc.) of scenery
and landscape", "(Measures for) regulation and improvement of the microclimate", "Flood
protection (measures)", and “Greenhouse gas emission reduction (measures)”, and "(Measures)
for storm protection”. One of the essential services of agro-ecosystems is the recovery and
recycling of "waste" from various activities in the sector and other industries. The main activity
of many farms in this regard is "Use of manure on the farm", and to a lesser extent "Reuse and
recycling of waste, composting, etc.", and "Use of sludge from water treatment on-farm”.
Agro-ecosystems also make a significant contribution to training farmers and nonagricultural agents, conducting scientific experiments, demonstrating innovation, and so on. In
such educational, scientific and innovative services participate a smaller part of the agricultural
producers - "Training and advice of other farmers", "Training of students, consumers, etc.",
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"Demonstration of production, technologies, innovations, etc.” and “Conducting a scientific
experiment”. Agro-ecosystems also contribute to the "Protection and improvement of nonagricultural (forest, lake, urban, etc.) ecosystems" with 4.32% of farms in the country engaged
in such efforts.
The extent of participation of supplying farms in the presevation or production of agroecosystem services is not equal. For most agri-ecosystem services, the holdings involved in the
activities do so “To a large extent' (Figure 2). Therefore, "permanent" investments in agriecosystem services and "specialization" in the provision of agro-ecosystem services of a certain
type to participating farms can be considered. In some agro-ecosystem services, the share of
farms involved to a large and small extent is equal - for example in the use of manure on the
farm, the provision of services to other farms and agricultural organizations, (flood protection)
measures, and the hiring of workers. Therefore, a significant proportion of farms are either in
the process of initially "entering" (testing, studying, adapting, etc.) in the related agroecosystem services, or participate in this supply as ancillary or related to the main activity.
With regard to three main types of agro-subsistence services, most of the farms involved in
their supply do so to a small extent – on farm using sludge from water treatment, training of
students, consumers, etc., and use and recycling of waste, composting, etc. This is a sign of
either the initial entry into or exit from this activity, or the inefficiency of its further expansion
(intensification) by practicing farms.
The unequal participation of farmers in the provision of agro-ecosystem services of
different types and unlike degrees of involvement in such activities shows the need to take
measures to improve, diversify and intensify this activity through training, information,
exchange of experience, public incentives, etc.
Figure. 2. Share of farms participating in and providing to a big extent diverse
ecosystem services in Bulgaria (percentages)
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There are significant differences and deviations from the average level in the
participation of agricultural holdings in the preservation and supply of agro-ecosystem services
in the main geographical and agricultural regions, in different subsectors, in farms of various
sizes, and in diverse ecosystems of the country. For instance, a good illustration of that
variation is done in Figure 3 with a key agro-ecosystem services of Bulgarian farms such as
"Conservation of natural biodiversity" (Figure 3).
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Figure 3. Share of farms of different type and ecosystems that participate in
"Conservation of natural biodiversity" in total number of Bulgarian farms and in
different groups (percentages)
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There are significant deviations from the average level in the participation of farms in
the preservation and supply of agro-ecosystem services in the main geographical and
agricultural regions of the country. North-western region surpasses the other regions in terms
of share of farms contributing to agro-ecosystem services for production of raw materials for
the food industry (17.5%), own processing of agricultural products (12.5%), provision of
tourist and restaurant services (2.5%), provision of services to end-users (5%), and protection
and improvement of soil fertility (22.5%). The North Central region is a champion in terms of
farm participation in the preservation of traditional crops and plant varieties (16.7%),
preservation of traditional methods, technologies and crafts (10%), preservation of traditional
products (10%), (measures for) fire protection (13.3%) and protection of plant and /or animal
gene pool (13.33%). The Northeast region is the largest supplier of the following
agroecosystem services - production of animal feed (15.8%), production of seeds, saplings,
animals, etc. for farms (10.5%), production of raw materials for cosmetics, etc. industries
(15.8%), production of bio, wind, solar, etc. energy (5.3%), (measures for) pest control
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(42.1%), (measures for) disease control (47.4%), conducting a scientific experiment (5.3%),
providing free access on the farm to outsiders (15.8%) and hiring workers (21.1%).
Southwestern region has a leading position only in terms of three agro-ecosystem
services - production of animal feed (13.3%), provision of services to other farms and
agricultural organizations (6.7%) and conservation of traditional species and breeds of animals
(13.3%). South Central region is the largest producer of many agro-ecosystem services production of products for direct use by human (82.3%), use of manure on the farm (23.5%),
preservation of traditional species and breeds of animals (14.7%), preservation of traditional
methods, technologies and crafts (11.8%), preservation of traditional services (14.7%),
preservation of traditional scinery and landscape (11.8%), improvement of scinery and
landscape (8.8%), preservation of tradition and customs (8.8%), training and advice of other
farmers (11.8%), training of students, consumers, etc. (8.8%), demonstration of productions,
technologies, innovations, etc. (2.9%), protection of natural biodiversity (26.5%), protection
against soil erosion (29.4%), protection and improvement of soil fertility (26.5%), protection
and improvement of soil purity (20.6%), protection of purity of surface waters (20.6%),
protection of groundwater purity 17.6%, (measures for) conservation and savings of water
(14.7%), protection of air purity (11.8%), (measures for) reduction of greenhouse gas emissions
(8.8%), (measures for) pest control (23.5%), (measures for) control of diseases (35.3%),
(measures for) regulation and improvement of the microclimate (11.76%), (measures for)
protection against storms (8.8%), use and recycling of waste, composting, etc. (14.7%),
conducting a scientific experiment (5.9%), protection of plant and /or animal gene pool
(11.8%), protection and improvement of non-agricultural ecosystems (8.8%) and employment
of workers (20.6%). Southeast region is a leader in terms of production of products for direct
human consumption (66.7%), protection of natural biodiversity (29.2%), protection against soil
erosion (25%), (measures to) regulate the proper outflow of water (8.33 %) and fire protection
(measures) (12.5%).
The large specific ecosystems in the country also differ significantly in the structure of
the dominant agro-ecosystem services and in the share of the farms involved in their
preservation and provision. For example, the agro-ecosystem Western Stara Planina is a leader
in the share of farms engaged in agro-ecosystem services related to the production of animal
feed (11.5%), own processing of agricultural products (15.4%), provision of services to other
farms and agricultural organizations (3.8%) and provision of services to end users (7.7%).
Another studied mountenous agro-ecosystem the Rhodope Mountains is leading in the share
of agricultural producers involved in the production of products for direct human consumption
(78.9%), production of raw materials for the food industry (21.1%), use of manure on the farm
(26.3%), preservation of traditional species and breeds of animals (10.5%), preservation of
traditional methods, technologies and crafts (10.5%), preservation of traditional services
(21.1%), preservation of traditional scinery and landscape (10.5%), improvement of scinery
and landscape (5.3%), preservation of historical heritage (5.3%), education of students,
consumers, etc. (5.3%), protection of natural biodiversity (26.3%), protection from soil erosion
(31.6%), protection and improvement of soil fertility (26.3%), protection of air purity (10.5%),
(measures of) reduction of greenhouse gas emissions (5.3%), (measures for) regulation and
improvement of the microclimate (15.8%), use and recycling of waste, composting, etc.
(10.5%), protection of plant and /or animal gene pool (15.8%), and protection and improvement
of non-agricultural ecosystems (5.3%).
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Agri-ecosystem Danube Plain occupies leading positions in terms of the share of farms
involved in the production of raw materials for the food industry (26.9%), provision of services
to other farms and agricultural organizations (3.8%), preservation of traditional crops and plant
varieties (7.7%), preservation of traditional species and breeds of animals (11.54%),
preservation of traditional methods, technologies and crafts (11.5%), preservation of traditional
products (11.5%), preservation of traditions and customs (7.7%), demonstration of
productions, technologies, innovations, etc. (3.8%), protection and improvement of soil purity
(19.2%), protection of groundwater purity (23.1%), (measures for) storage and saving of water
(15.4%), (measures for) fire protection (15.4%), protection of plant and /or animal gene pool
(15.4%), free access on the farm to outsiders (19.2%) and hiring of workers (11.5%).
The agro-ecosystem of Dobrudja surpasses the others in terms of production of seeds,
saplings, animals, etc. for farms (5.5%), production of raw materials for cosmetics and other
industries (5.5%), flood protection (measures) (5.5%), fire protection (measures) (16.7%),
pests control (measures) (50%), (measures for) disease control (55.6%), conducting a scientific
experiment (5.6%), free access on the farm to outsiders (16.7%) and protection and
improvement of non-agricultural ecosystems (5.6 %). The Thracian Lowland agro-ecosystem
is at the forefront in terms of the share of participating farms in the production of products for
direct human consumption (80%), on-farm use of sludge from water treatment (4%),
conservation of natural biodiversity (28%), conservation of surface water purity (20%), storm
protection (measures) (4%) and employment of workers (12%).
Farmers in the principle ecosystems of the country are also involved to varying degrees
in the preservation and production of agro-ecosystem services. Agro-ecosystems in a
predominantly plain region of the country are leading in the number of participating farmers in
terms of production of products for direct human consumption (63.4%), provision of services
to other farms /agricultural organizations (4.2%), protection from soil erosion (15.5%),
protection and improvement of soil fertility (18.3%), (measures for) pest control (26.8%) and
(measures for) disease control (30.9%). Agro-ecosystems in the plain-mountenouse regions of
the country outperform the rest in terms of the share of farmers involved in the production of
raw materials for cosmetics and other industries (11.4%), preservation of traditional crops and
plant varieties (11.4%), preservation of traditional methods, technologies and crafts (11.4%),
protection of natural biodiversity (22.9%), pest control (measures) (25.7%) and employment
of workers (17.1%). Agro-ecosystems in mostly mountainous regions of the country are in the
best comparative position in terms of the inclusion of farms for preservation of traditional
methods, technologies and crafts (11.5%), preservation of traditional services (15.4%),
preservation of tradition and customs (7.7%), preservation of historical heritage (3.8%),
education of students, consumers, etc. (7.7%), demonstration of productions, technologies,
innovations, etc. (7.7%), (measures for) conservation and savings of water (7.7%), (measures
for) regulation and improvement of the microclimate (11.5%) and hiring of workers (15.4%).
The share of farms in agro-ecosystems in Protected areas and territories is superior to
other types of agro-ecosystems in terms of production of animal feed (10.7%), production of
seeds, saplings, animals and others. for farms (10.7%), production of raw materials for the food
industry (25%), provision of tourist and restaurant services (3.6%), use of manure on the farm
(21.4%), preservation of traditional crops and plant varieties (25%), conservation of traditional
species and breeds of animals (10.7%), conservation of traditional scenery and landscape
(10.7%), conservation of natural biodiversity (32.1%), conservation of air purity (14.3%),
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(measures for) regulation and improvement of the microclimate (10.7%) and protection of plant
and/or animal gene pool (17.9%).
The agro-ecosystems in mountenouse regions with natural constraints occupy leading
positions in the country in terms of the share of the participating farms in the production of
many agro-ecosystem services - production of products for direct human consumption (71.4%),
production of animal feed (10.7%), seed production, saplings, animals, etc. for farms (10.7%),
production of raw materials for the food industry (32.1%), own processing of agricultural
products (17.9%), provision of tourist and restaurant services (3.6%), use of manure on the
farm (25%), provision of services to end users (3.6%), preservation of traditional crops and
plant varieties (17.9%), preservation of traditional species and breeds of animals (17.9%),
preservation of traditional methods, technologies and crafts (14.3%), preservation of traditional
products (17.9%), preservation of traditional scenery and landscape (10.7%), improvement of
scenery and landscape (10.7%), preservation of tradition and customs (7.1%), training and
advice of other farmers (10.7%), demonstration of production, technology, innovation, etc.
(7.1%), protection of natural biodiversity (35.7%), protection against soil erosion (28.6%),
protection and improvement of soil fertility (32.1%), protection and improvement of soil purity
(25%), protection of purity of surface waters (21.4%), (measures for) regulation of outflow of
water (10.7%), protection of air purity (14.3%), (measures for) reduction of greenhouse gas
emissions (10.7%), (measures for) protection from storms (7.1%), conducting a scientific
experiment (7.1%), and providing free access on the farm to outsiders (17.8%).
On the other hand, farmers in ecosystems in non-mountainous regions with natural
constraints participate in the conservation and supply of a limited range of agro-ecosystem
services, outperforming other agro-ecosystems in some important areas such as conservation
of natural biodiversity (28.6%), protection and improvement of soil purity (28.6%), protection
of the purity of the groundwater (14.3%), (measures for) regulation of the proper outflow of
water (14.3%), (measures for) protection against floods (14.3%), (measures for) protection
against fires (14.3%), use and recycling of waste, composting, etc. (14.3%) and protection and
improvement of non-agricultural ecosystems (14.3%). Significant differences in the
preservation and provision of services of different types in the main specific and principled
ecosystems of the country, and in different geographical and agricultural areas is a sign of
different potential and "specialization" in supplying the main types of services from different
agro-ecosystems in the country as well as of the uneven development of this activity among
the agricultural producers in the different regions and ecosystems of the country.
The share of farms with different production specialization involved in the preservation
and supply of agro-ecosystem services gives a good idea of the contribution of different types
of production and specific agro-ecosystems to agro-ecosystem services of different types. For
example, agro-ecosystems with field crops contribute to a relatively smaller number of agrosystem services compared to other production systems in the country. However, this specific
type of agro-ecosystem is superior to the others in two respects - in terms of the share of farms
involved in the production of animal feed (21.4%) and fire protection (measures) (21.4%). The
vegetables and mushrooms sector is leading in the country in terms of the share of participating
farms in the production of products for direct human consumption (83.3%), on-farm use of
sludge from water treatment (5.5%), (measures of) storage and savings of water (11.1%), pest
control (measures) (38.9%) and disease control (measures) (44.4%).
The perennials sector provides a wide variety of agro-ecosystem services, but surpasses
the others only in the share of farms participating in the provision of tourist and restaurant
230

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

services (1.7%) and protection against soil erosion (21.1%). The grazing animals sector
occupies leading positions in the country in terms of the share of farmers contributing to a
number of agro-ecosystem services - production of raw materials for the food industry (45.4%),
own processing of agricultural products (18.2%), use of manure on the farm (18.2%), provision
of services to end users (9.1%), conservation of traditional species and breeds of animals
(27.3%), conservation of traditional services (27.3%), protection of surface water purity
(27.3%), protection of purity of air (18.2%), (measures for) reduction of greenhouse gas
emissions (9.1%), use and recycling of waste, composting, etc. (18.2%), protection of plant
and/or animal gene pool (27.3%), granting free access to the territory of the farm to outsiders
(18.2%) and protection and improvement of non-agricultural ecosystems (27.3%). The
specialized holdings in pigs, poultry and rabbits contribute to a very limited number of agroecosystem services, but in several respects occupy leading positions in the country where every
third producer is involved in the protection and improvement of soil purity, protection of
groundwater purity, (measures for ) regulating the proper flow of water, and hiring workers.
The field crops sector surpasses the others only in terms of preservation of traditional
crops and plant varieties (9.1%), while those specialized in mixed livestock for two types of
agroecosystem services - providing services to other farms and agricultural organizations
(7.7%) and regulation and improvement of the microclimate (15.4%). Specialized in mix crop
and livestock farms participate in the supply of a wide range of agro-ecosystem services, as a
relative number of participants occupy a leading position in the production of seeds, saplings,
animals, etc. for farms (14.8%), preservation of traditional scinery and landscape (14.8%),
improvement of scinery and landscape (11.1%), preservation of historical heritage (7.4%),
training and advice of other farmers (14.8%), protection and improvement of soil fertility
(25.9%), (measures for) storage and saving of water (11.1%), (measures for) protection against
storms (7.4%) and conducting a scientific experiment (7.41%). Farms specializing in bee
families are characterized by the highest share of participants in the production of raw materials
for cosmetics and other industries (10%), preservation of traditional species and breeds of
animals (30%), preservation of traditional methods, technologies and crafts (40%),
preservation of traditional products (20%), preservation of tradition and customs (20%),
demonstration of productions, technologies, innovations, etc. (10%) and conservation of
natural biodiversity (30%). Significant sectoral differences in the preservation and supply of
services of different types are a sign of both the different "specialization" in the supply of the
main types of services from farms with different specializations and the uneven development
of this activity. The later requires further research into the links between specialization and
agri-ecosystem services, as well as measures to expand and diversify this activity across all
farm groups.
3. Dominating mechanisms and modes of governance of agro-ecosystem services in
Bulgaria
Our study has found out that a great variety of market, private and collective modes of
governance have been used to govern ecosystem services in Bulgarian agriculture (Table 1).
Since there has been multiple “failures” of market and private sectors to provide adequate agroecosystem services a great number of modes of public interventions have been introduced –
fundamental property rights modernization, public support, provision, regulation, taxation etc.
(Table 2).
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Individual governance forms have distinct advantages and disadvantages for
participating agents and for the overall supply of “needed” agro-ecosystem services in the
country. Detailed assessment of efficiency and potential of dominating governance forms is
presented in other publications of the author (Bachev, 2009, 2020).
Table 1. Market, Private and Collective Modes of Governance of Agro-ecosystem Services
in Bulgaria
Market forms
Spotlight sales;
Classical contracts;
Eco-visits, hunting,
fishing,
collecting
wild
plants
and
animals;
Organic
products;
Special origins and
protected origins;
“Fair trade” products;
Farm-gate Sale;
Own harvesting by
the client;
Farm eco-training;
Eco-tourism,
horseback
riding,
fishing;
Eco-restaurants

Voluntary Private
initiatives
Movements
for
Sustainable
agriculture;
Voluntary “Codes
for eco-behavior”;
Voluntary
standards;
“Good will”;
Charity actions

Special Private
Contract
Eco-contracts
and
cooperative agreements
between farmers and
interested businesses or
communities involving
payment for ecosystem
services and resulting in
production
methods
(improved
pasture
management, reduced
use of agro-chemicals,
conservation
of
wetlands),
limiting
water
pollution,
protection
against
floods and fires, etc.;
Joint investment in ecoprojects and ecosystem
services

Special Private
Organization
Family farms;
Cooperative farms;
Agro companies;
Public farms;
Eco-associations;
Eco-cooperative;
Specialized
organization
for
restoration,
maintenance and
improvement
of
ecosystem
services;
Public-private
partnerships;
Protected
Trademarks,
Origins, Products,
etc.

Source: author

Table 2. Forms of Public Interventions in Agro-ecosystem Services in Bulgaria
New Property
Rights and
Enforcement
Rights for a
clean and
beautiful
environment,
biodiversity;
Private rights on
natural,
biological and
environmental
resources;
Collective rights
over irrigation
waters, pastures,

Public Regulations

Public
Taxation

Public
Support

Public
Provision

Regulations for organic
farming;
Regulations for Trading
Ecosystem Services
Protection;
Emissions and use quotas
for products and resources;
Regulations for the
introduction of alien
species, genetically
modified crops;
Prohibition of certain
activities, use of resources

Tax
preferences;
Eco-taxes
on
emissions
and
products;
Fees for
overproduct
ion of
manure;
Fees on

Recommendati
ons,
information,
demonstrations
;
Direct
payments;
Subsidies for
eco-actions of
farms,
businesses and
communities;

Scientific
research;
Market
information;
Agrometeorological
forecasts;
Sanitary and
veterinary
control,
vaccinations,
preventive
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etc.;
Private rights
for profitoriented
management of
natural
resources;
Tradable
pollution quotas
(permits);
Private rights to
intellectual
products,
origins,
(protection) of
ecosystem
services;
Rights for
issuing ecobonds, shares in
ownership;
Private liability
for pollution;
Provide legal
personality
rights to a part
or entire
ecosystems

and technology;
Nutrition and pest
management standards;
Regulations to protect
water from nitrate
pollution;
Regulations for
biodiversity and landscape
management;
Licensing for the use of
water and agroecosystems;
Rules and quotas for the
use of sewage sludge;
Quality and safety
standards;
Standards for good
agricultural practices;
Compulsory ecoeducation;
Certification and licensing;
Mandatory eco-labeling;
Identification of threatened
areas and reserves;
Set-aside measures;
Inspections, fines,
termination of activity

manufacturi
ng or export
for
financing
innovation;
Waste tax;
Farmland
tax

Preferential
Credit;
Public ecocontracts;
Government
procurement
(water and
other
resources);
Price and
production aid
for organic
production and
special origins;
Financing of
eco-education;
Assistance for
farmers and
environmental
associations;
Collection of
fees to pay for
provision of
ecosystem
services

measures;
Public Agency
(Company) for
important
ecosystems;
Applying the
“precautionary
principle”;
Environmental
monitoring;
Eco-forecasts;
Risk
Assessment

Source: author

Our field survey has found that a large proportion of Bulgarian farms use some specific
mechanisms in making decisions about managing their activities related to agroecosystem
services (Figure 4). However, a different proportion of farms apply specific mechanisms to
manage the various aspects of the activity related to the provision of agro-ecosystem services.
In the Production of products for direct consumption, all farms use some "special" forms. The
modes and efficiency of governance of this type of activity of Bulgarian farms have been
widely studied and presented in academic literature (Bachev, 2010, 2018). A relatively large
part of the farms also uses specific mechanisms in the management of Soil Protection, Water
Protection, Biodiversity Protection, and Landscape and Scenery Protection. Fewer farms use
specific forms to manage the supply of the other main types of agro-ecosystem services.
Figure 4. Share of farms using specific mechanisms for decision-making of activity
associated with agroecosystem services in Bulgaria (percentages)

233

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Use of manure, sludge, etc.
Preservation of traditions, customs, etc.
Preservation of breeds, varieties, products, etc.
Combating climate change
Landscape and scenery protection
Biodiversity conservation
Water protection
Soil protection
Providing services
Production of animal feed
Production of raw materials for industry
Production of consumer products
0

20

40

60

80

100

Source: Survey of agricultural producers, 2020

The specific forms and mechanisms applied for the effective governance of different
types of agro-ecosystem services are quite different. For most farms, independent internal
(Independently by the farm) management is essential for the supply of all major agroecosystem
services (Figure 5). This form is practiced by the vast majority of farms, in agro-ecosystem
services with the character of "local or public goods" (inability to sell and protect rights, high
specificity and uncertainty, low frequency of exchange with a particular user, etc.) - Soil
protection, Water protection, Biodiversity protection, Landscape and scenery protection,
Climate change control, Preservation of breeds, varieties, products, etc., and Use of manure,
sludge, etc. This form is least used in making management decisions concerning the production
of raw materials for industry, where there is a high dependency (specificity of the product,
capacity, delivery time, location, etc.) of the particular buyer(s) and market(s) and there is a
need to use more effective forms of coordination and governance.
Collective decision-making with other farmers and agents is a form that is applied by a
significant part of the farms in relation to the Preservation of traditions, customs, etc., and a
large part of them in the Production of raw materials for industry, Water protection,
Biodiversity protection, Landscape and Scenery protection, and Combating climate change.
The collective form for most of these services (with the character of "local or public goods") is
determined by the need for coordinated "collective action" (high dependence of assets and
actions) to achieve a certain positive result. The collective organization in the production of
raw materials for the industry is most often required by the need for a certain minimum volume
and standardization for efficient market or vertically integrated trade (achieving efficiency in
wholesale trade, compliance with the requirements of processors for quality, volume and
frequency of supplies, etc.) or to oppose an existing (quasi)monopoly, etc.
Figure 5. Mechanisms used in decision-making on farm activities related to different
types of agro-ecosystem services in Bulgaria
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Market mechanism and market prices and demand are exclusively and widely applied
only to traditional (commercial) farming products and services - mostly in the Production of
raw materials for industry, Production of products for direct consumption, and in less extent in
Production of animal feed, and Provision of services. As mass and standard products are traded,
the market works well and there is no need to use a more expensive special form to govern the
relationship between supplier and buyer.
A special private form - Contract with a private agent/s is used when it is necessary to
regulate in detail the relations of the parties due to high unilateral or bilateral dependency of
assets, high frequency of transactions between the same agents, and uncertainty and risk of
market trading (specification of the product, delivery time, a form of payment, interlinked
transactions, a guarantee of trade between the parties, etc.). The contractual form is applied by
every tenth farm in the provision of services, and a large part of the farms in the production of
raw materials for industry, production of animal feed, and the use of manure, sludge, etc.
Public intervention (support) is required when private and market forms cannot fully
govern the supply of certain agro-ecosystem services due to public nature, low appropriability,
high specificity and uncertainty, etc. Participation in a public program is a form that is applied
most by farms in the Fight against climate change, Landscape and scenery protection, and
Preservation of breeds, varieties, products, etc.
Depending on the specificity of production (and the production agro-ecosystem), farms
with different specializations use to unlike extent specific mechanisms for deciding on the
activity related to agroecosystem services of different types (Figure 6). The largest share of
farms specialized in Field crops use specific mechanisms in the production of raw materials for
industry. The most widespread special mechanisms for the production of animal feed are
practiced at Mixed crop-livestock holdings. Every third producer in Pigs, Poultry and Rabbits
applies similar mechanisms for (standard) services provision. A significant part of the
235

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

specialized in Permanent crops, and Mix crops need special management mechanisms for soil
Protection. In water protection, most of the holdings in Permanent crops, Mix crop-livestock ,
and Mix crops adapt special forms.
Farms in Permanent crops, Mixed Livestock, and Mixed crop-livestock use the most
specific mechanisms for biodiversity conservation. One-third of the specialized holdings in
Pigs, Poultry and Rabbits apply special forms for landscape and scenery protection. The largest
part of the farms with Mix crops, and Grazing livestock apply special management mechanisms
in the fight against climate change. For the preservation of breeds, varieties, products, etc. and
for the preservation of traditions, customs, etc. every third farm with pigs, poultry and rabbits
needs such mechanisms. The majority of those specialized in Pigs, Poultry and Rabbits, and
Mixed crops apply special mechanisms in making management decisions for the use of manure,
sludge, etc.
At the same time, however, there is a significant variation in the type of specific
mechanisms used to make management decisions by farms with different specializations. For
example, for the Conservation of Natural Biodiversity, every third farm specializing in field
crops applies Participation in a public program. When managing the supply of the same
ecosystem service, two-thirds of the farms with bee colonies and one-third of those in Mixed
crops do it Collectively with other farms and agents. Similarly, when managing the fight
against climate change, half of the Mixed Crop-Livestock holdings do so Collectively with
other farmers and agents, while one-fifth of the farms specializing in Permanent crops use
Participation in a public program. For some agroecosystem services with a high (capacity,
location, product, etc.) specificity to a particular buyer(s) no (free)market forms (Soils
protection, Waters protection, Protection of biodiversity, Preservation of landscape and
scenery, Combating climate change, Preservation of breeds, varieties, products, etc.) or public
forms (Production of raw materials for industry, Production of animal feed, and Services
supply), or both market and trilateral with public involvment forms (Preservation of traditions,
customs, etc., and Use of manure, sludge, etc.) develop. For the later mostly or exclusively
private (internal, contract, collective, etc.) modes are used by all types of farms to govern their
activity and relations associated with ecosystem services.
Our study has found no significant differences found in specific modes of management
of specific agro-ecosystem services applied by farms of different juridical types (Sole Trader,
Cooperative, etc.), in different ecosystems (mountainous, plain, etc.) and regions of the
country. Thus differentiation of the managerial modes mostly depends on the specificity of the
agroecosystem services and the subsector of agricultural production.
Figure 6. Share of farms with different specialization, using specific mechanisms in
decision-making on the activity related to agroecosystem services in Bulgaria
(percentages)
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5. Private, collective and market modes
Most of the surveyed farms apply special private and market forms to govern the supply
of agro-ecosystem services. Over 17% of all farms are certified for organic production, and a
small part combines mixed organic and traditional production (Figure 7). Formal certification
is associated with additional costs for farmers (conversion period, certification, current control,
etc.) and consumers (premium to market price), but also brings significant benefits for both
parties. Farmers have a formal guarantee for the authenticity of their products, receive a price
bonus and public subsidies, develop a reputation and market position for special and highquality products. Consumers receive a guarantee of authenticity and low-cost acquisition of
products related to agri-ecosystem services. The process is controlled by an independent (third)
party, which increases trust and reduces transaction costs. This threelateral market-oriented
form will become even more important in the future given the growing consumer demand in
the country and on international markets, and the further greening of the CAP in the next
programming period and increasing incentives to expand organic production in the EU.
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Figure 7. Share of farms applying diverse private, collective, and market forms for the
supply of agro-ecosystem services in Bulgaria (percentages)
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Most of the agricultural holdings have a built Reputation for ecologically clean products,
or With naturally ecologically clean production. Informal private and collective forms such as
building a "good reputation" for special quality, products, origins, etc., of certain farms,
ecosystems and entire regions are widespread in the country‘s agricultural practice. In the
future, they will continue to effectively manage the relationship between producers and
consumers for the supply of agri-ecosystem services. Transaction costs are low, as long-term
"personal" relationships ("clientalization", high frequency) are developed for trading certain
products, primarily in local and regional markets, and opportunism is punished by the cessation
of trade and "bad" reputation.
Due to high costs (registrations, control, etc.) and low returns, very few farms apply other
formal private or collective forms of agri-ecosystem services management. A little over 5% are
members of a collective organization, a little over 1% are With own trademark, protected
origin, etc., less than 1% participate in a Collective Trademark, Protected Origin, etc., or in a
Collective Initiative. However, given the significant transactional benefits (sales to large retail
chains, exports, premiums, etc.), the number of farms investing in such special private and
market forms is gradually increasing. In the process of certification are 3% of all farms are,
With a plan for bio-certification and With a plan for eco-brand, protected origin, etc. almost
2%.
Nearly three-quarters of the surveyed farms reported that they participate in some
initiative for the protection of ecosystems and ecosystem services. The majority of farms
Implement own (private) initiative in this regard (Figure 8). Quite a part of the holdings
Implements informal Initiatives of other farms. Almost every tenth reports participating in a
State initiative related to the protection of ecosystems and ecosystem services. This hybrid
(public-private, trilateral) form is also usually associated with receiving certain subsidies or
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other support in return for certain commitments for improved environmental management. Just
over 2% of farms Have a contract with the state to implement such an initiative.
Figure 8. Share of farms participating in an initiative for the protection of ecosystems and
ecosystem services in Bulgaria (percentages)
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A small share of farms participates in other private and collective formal environmental
management initiatives - Formal initiatives of other farms, Initiative of a professional
organization, Initiative of a non-governmental organization, Initiative of a cooperative of which
they are members, and International initiative. For a small part of the farms, the initiative is of
(induced by) Supplier of the farm or by Buyer, and even Have a contract with a private
organization for implementation of eco-initiative. All this shows that the effective forms that
farms and other stakeholders use to govern their relationships and actions related to
environmental protection and agri-ecosystem services are diversifying.
6. Providing outside access to the territory of the farm
Providing external access to the territory of agricultural holdings is a basic form of
supply and/or consumption of ecosystem services in agriculture. The share of farms that
provide access to outsiders on their territory varies depending on the agroecosystem services
239

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

used (Figure 9). A significant part of the farms allows External visits to the farm, and Collection
of information from individuals and institutions. Relatively smaller is the number of farms that
allow Passage through the farm. Every tenth farm allows Grazing of animals of other
individuals and farms, and Collection of unnecessary for the farm harvest, including residues.
Quite a few of the Bulgarian farms also provide their territory for Scientific experiments and
demonstrations, Tourism, and Collection of wild plants and animals. To the least extent, the
territory of the farms is available for the Organization of private events (entertainment, etc.),
Hunting and fishing, and Organization of public events. An insignificant part of the holdings
also indicated Other reasons such as Veterinary services, and Control bodies and experts.
Figure 9. Share of farms that provide external access to their territory for using of
various ecosystem services in Bulgaria (percentages)
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For the different types of external access on the territory of the farms, specific forms
for governing the relationship of agents are practiced (Figure 10). Free and unrestricted access
is the dominant form of providing access to the territory of the farm for grazing animals of
individuals and other farms, Collection of wild plants and animals, Tourism, Organizing private
events, Organization of public events, Passage through the farm, Veterinary services, and
Control bodies and experts. This form is also practiced by a large number of farms for the
Collection of unnecessary harvest, residues, Collection of information from individuals and
institutions, Scientific experiments and demonstrations, Visits to the farm, and Hunting and
fishing. All these agro-ecosystem services are treated as public goods and their use and
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consumption are "managed" by providing free and unrestricted access by farm owners. Most
of these services are difficult to regulate or exchange as private goods due to high uncertainty
and enforcement costs.
Figure 10. Type of external access to farm’s territory for use of different ecosystem
services in Bulgaria
Control bodies, experts
Veterinary services
Hunting and fishing
Scientific experiments and demonstrations
Collection of information from individuals and
institutions
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Collecting unnecessary harvest, including residuals
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In many cases the main form for providing access to the territory for the farm is Free
but regulated - for Collection of unnecessary crops, residues, Visits to the farm, Collection of
information from individuals and institutions, Scientific experiments and demonstrations, and
Hunting and fishing. This form is widely used by a large number of farms in allowing access
to the territory for Grazing animals of individuals and other farms, Collection of wild plants
and animals, Organization of private events, Organizing public events, and Passing through the
farm. The use and consumption of this type of agro-ecosystem services are managed through a
private form - regulation, and they are provided free of charge by farm owners. The form of
free provision is determined either by the additional benefits received for the farmers (in case
of grazing animals of individuals and other farms, collection of unnecessary crops, residues,
collection of wild plants and animals, organization of private and public events, etc.), or from
the high costs of enforcement - constant control, penalties, disputing through a third party, etc.
(in Passing through the territory of the farm, Hunting and fishing, etc.). Here, regulation is
needed to plan and coordinate external access and/or limit consumption to maintain a
sustainable supply of agro-ecosystem services.
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A portion of farms uses a market form of exchange against payment of a price to provide
external access to the territory of the farms. This form of sale of services is practiced in grazing
animals on individuals and other farms, collection of unnecessary crops, residues, collection of
wild plants and animals, tourism, organizing private events, organizing public events, passing
through the farm, visits to the farm, gathering information from individuals and institutions,
scientific experiments and demonstrations, and veterinary Services. The market form is
preferred because it governs well the supply of "limited" agro-ecosystem services and
relationships of counterparts. Market trading is beneficial for both parties, who mutually profit
from the transaction, as the terms of exchange are easy for no or low-cost negotiation, control
and sanctioning. Here, the classic contract of "spotlike" exchange under standard conditions
applies, and payment is made on the spot or in advance to avoid any possible opportunism.
Agricultural holdings with different specializations provide unequal external access on
the territory to farms for using different agro-ecosystem services (Figure 11). To the greatest
extent outside access to the territory of the farm for grazing animals of individuals and other
farms is provided by holdings specialized in Grazing livestock, and Mixed crop-livestock
operations. For Harvesting of unnecessary output, incl. Residues, most farms providing
external access to their territory are among specialized in field crops, and crop-livestock. The
largest share of mix crop-livestock farms allows the collection of wild plants and animals and
tourism in their territory. Specialized in grazing livestock to the greatest extent provide external
access on the territory of their farms for Organizing private events (entertainment, etc.), and
Organizing public events. Most farms that allow passage through the farm territory are among
those specialized in permanent crops, and grazing animals. Most visits to the farm are allowed
by farms specializing in grazing animals, and field crops. The largest share of farms that allow
the collection of information from individuals and institutions are among those specializing in
permanent crops, and grazing animals, and for scientific experiments and demonstrations
among those specializing in grazing animals, and Bee families. Every tenth farm with bee
families also allows the use of its territory for hunting and fishing. Therefore, in addition to the
product specialization, there is a certain specialization in the provision of agro-ecosystem
services related to external access on the territory of the farms.
Farms with different specializations use unequally different forms for ensuring open
access to the territory of farms for the use of agro-ecosystem services. The preferred most
efficient mode is (pre)determined by the specifics of the production and the use of territory
and/or the preferences of the owners/managers of the individual farms and the external users
of the related agro-ecosystem services. For example, for farms specialized in field crops,
vegetables and mushrooms, and mixed livestock, Free but regulated access is the only form
used for providing external access to the territory for grazing animals to individuals and other
farms. At the same time, most of the farms specializing in permanent crops practice Free and
Unrestricted Access, while the remaining one-fifth apply for Paid access. Similarly, relations
with clients associated with Harvesting unnecessary output, incl. residues on the territory of
farms specialized in Vegetables and Mushrooms, Grazing livestock and Mixed crops are
managed entirely on a contractual basis for payment. At the same time, for all other groups of
farms, the used form is either Free but regulated or Free and unrestricted access.
Figure 11. Share of farms with a different specialization that provides external access to
their territory for use of agro-ecosystem services in Bulgaria (percentages)
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7. Efficiency and importance of farms’ ecosystem services provision
According to the majority of managers of the surveyed farms, their activity for the
protection of ecosystems and their services is associated with an Increase in the total production
costs of the farm, Increase of the specialized costs for nature protection, Increase of long-term
investments, Increase of management costs and efforts, Growth of the costs of participation in
state aid programs, Increase in the costs of studying the regulations and standards, and Increase
in the costs of registrations, tests, certification, etc. (Figure 12). Moreover, for the majority of
farms this activity leads to a high increase in the total production costs of the farm, the
specialized costs for nature protection, long-term investments, the costs for participation in
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state aid programs, and the costs of registrations, tests, certification, etc. At the same time, for
only a small part of all farms, environmentally-friendly activity is associated with a reduction
in the various types of production and transaction costs.
At the same time, however, the vast majority of farms report that their activities for the
protection of ecosystems and their services are also associated with an Increasing the economic
efficiency of the farm, Increasing the ecological efficiency of the farm, Increasing the social
efficiency of the farm, Improved protection of ecosystems in the region, and Improved
protection of ecosystems in the country. At the same time, the majority of farms estimate that
their environmentally friendly activity leads to a high increase in the economic efficiency of
the farm, the ecological efficiency of the farm, and the protection of ecosystems in the region.
None or very few of the surveyed farms indicate that their activities for the protection of
ecosystems and their services are related to reducing the economic efficiency, environmental
and social efficiency of the farm, and the protection of ecosystems in the region and the country.
However, a significant share of farm managers believes that their efforts and costs to protect
ecosystems and ecosystem services do not lead to changes in the social efficiency of the farm,
and improved protection of ecosystems in the country.
There is significant differentiation in the level of costs and efficiency of farm activities
related to the protection of ecosystems and ecosystem services (Figure 13). A high increase in
the total production costs of the farm was reported by half of the farms specializing in field
crops and mixed crop production, three-quarters of those in grazing animals, and all of those
in bee colonies. The share of farms with a high increase in these costs is the smallest among
holdings specialized in vegetables and mushrooms (every third) and none in pigs, poultry and
rabbits. The largest share of farms with a high increase in specialized costs for nature protection
are among those specialized in field crops, mixed crop production and crop and mix croplivestock production, and bee families. At the same time, relatively few mixed livestock farms
reported a high increase in this type of cost, and none among those specializing in grazing
animals and pigs, poultry and rabbits.
A high Increase in long-term investments for the protection of ecosystems and ecosystem
services is most typical for farms specializing in Vegetables and mushrooms, Herbivores,
Mixed crop production, Crop and livestock production, and Bee families. The lowest share of
farms with high costs of this type is in Permanent crops, and in none of the surveyed farms in
Pigs, poultry and rabbits. High increases in management costs and efforts to protect ecosystems
and ecosystem services are recorded in most of the farms specializing in Vegetables and
Mushrooms and Herbivores, and Mixed crop production and Bee Families. At the same time,
relatively few of the farms in Perennials and Mixed Livestock, and none of those in Pigs,
Poultry and Rabbits reported a high increase in these costs. For a high increase in the costs of
private arrangements and contracts related to the protection of ecosystems and ecosystem
services, most farms report in Field Crops, and Bee Families, while in other groups a small
number or none of the holdings have growth in these costs. A high increase in the costs of
cooperation and association with others related to the protection of ecosystems and ecosystem
services is observed in all farms specializing in beekeeping, while in other categories of farms
this type of cost is not typical.
Figure 12. Costs and efficiency of the activity of farms for protection of ecosystems and
their services in Bulgaria (percentages)
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Figure 13. Share of farms with a high increase in costs and efficiency of activity for the
protection of e cosystems and their services in Bulgaria (percentages)
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The most numerous are the farms with high Increase in costs for information, training
and advice on ecosystem protection and ecosystem services in those specialized in Mixed Crop
Production, and Bee Families, and relatively few in Field Crops, and none for Grazing animals,
and Pigs, poultry and rabbits. The largest share of farms with a high increase in the cost of
marketing the product and services related to the protection of ecosystems and ecosystem
services is in those specializing in grazing animals and mixed crop production, bee families,
relatively few in field crops, and perennials, and none among those in pigs, poultry and rabbits.
Most of the farms report high growth in the costs of participation in state aid programs related
to the protection of ecosystems and ecosystem services, among those specialized in field crops,
vegetables and mushrooms, mixed crop production, and mix crop-livestock. On the other hand,
relatively fewer farms reported similar growth among specialized in perennials, and mixed
livestock and none of those with grazing animals and pigs, poultry and rabbits.
The high growth of expenditures for studying regulations and standards related to the
protection of ecosystems and ecosystem services was noted by the largest number of farms
with Mixed crop produces, and Crop-livestock specialization. At the same time, a relatively
small proportion of farms specializing in perennials, and none of those in grazing animals, pigs,
poultry and rabbits, mixed livestock and bee colonies reported a similar increase in this type of
expenditure. The high growth of expenditures for registrations, tests, certification, etc. related
to the protection of ecosystems and ecosystem services is observed in most farms with Mixed
Crop Production, Crop-Livestock production, and Bee Families. This share is lowest on farms
in field crops, and on none of those in pigs, poultry and rabbits. High growth in the costs of
resolving disputes and conflicts related to the protection of ecosystems and ecosystem services
is reported by every fourth farm specializing in Vegetables and Mushrooms and Mixed
Livestock and every fifth of those in Bee colonies. However, none of the other holdings
reported a similar increase in this type of expenditure.
High increase of the economic efficiency of the farm-related to the protection of
ecosystems and ecosystem services is most noted in the farms specialized in Field crops,
Vegetables and mushrooms, Mixed crop production, Mix crop-livestock production, and Bee
families, and the least in those in Mixed livestock, and Pigs, poultry and rabbits. A high increase
of the ecological efficiency of the holdings’ activity for the protection of ecosystems and
ecosystem services is reported by all from Mixed crops farms, and the majority of those with
Grazing animals, and Crop and animal husbandry. The lowest share of farms with similar
growth is in those specialized in Mixed Livestock, and Pigs, poultry and rabbits. High
Increasing the social efficiency of the holdings’ activity for the protection of ecosystems and
ecosystem services is registered by every second farm specializing in Herbivores and Corplivestock, a smaller part of those in Perennial crops, and Mixed livestock, and from none of the
other categories of holdings.
High improved protection of ecosystems in the region, related to the activity of farms for
protection of ecosystems and ecosystem services is achieved mostly by the farms in Field crops,
Vegetables and mushrooms, Mixed crop growing, and Bee families, and relatively the least of
those with Grazing animals, and Pigs, poultry and rabbits. High improved protection of
ecosystems in the country related to the activities of farms for protection of ecosystems and
ecosystem services is reported by all those specializing in Mixed crops and Bee families, and
most of those in Mix crop-animal husbandry. The share of farms with a similar effect is the
lowest in those specialized in field crops, and perennials, and in none of them in grazing
animals, pigs, poultry and rabbits, and mixed animal husbandry.
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The vast majority of farm managers estimate that the effect of the overall activity of the
farm is positive in terms of soils, biodiversity, landscape, and economic development of the
region (Figure 14). Also, the majority of managers believe that the effect is positive in terms
of Air, Surfacewaters, Groundwaters, Climate, Traditional breeds, varieties, products,
technologies, and Social development of the region, as a relatively smaller part consider a
positive effect in terms of Local culture, traditions, customs, education. However, the share of
managers who believe that the whole activity of their farm is not associated with any effect on
the individual elements of the ecosystem - Soils, Air, Surfacewaters, Groundwaters,
Biodiversity, Landscape, Climate, Traditional breeds, varieties, products, technologies, Local
culture, traditions, customs, education, Economic development of the region, and Social
development of the region.
Figure 14. Effect of farms’ overall activity on different elements of ecosystems and their
services in Bulgaria
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In addition, a significant part of managers do not know the effect of the overall activity
of agriculture on various elements of the ecosystem - Soils, Air, Surfacewaters, Groundwaters,
Biodiversity, Landscape, Climate, Traditional breeds, varieties, products, technologies, Local
culture, traditions, customs, educated, Economic development of the region, and Social
development of the region. The later requires both deepening and expanding independent
assessments of the effects of farming on the individual components of ecosystems, and better
informing farmers about their negative and /or positive contribution to environmental
protection and ecosystem services.
Just over half of the surveyed managers assess the importance of their activities for the
protection of agro-ecosystems and agro-ecosystem services as High for their farm, and 47%
High for themselves (Figure 15). A significant share of managers also believes that their
activities for the protection of agro-ecosystems and agro-ecosystem services are of high
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importance for the region of their farm. There is also a significant number of managers who
believe that this activity has a high environmental value, and value for future generations. A
relatively smaller part of the managers believes that such activity is of High importance for the
community in the region, High market value, and High economic value. At the same time, an
insignificant share of managers is convinced that their activity for the protection of agroecosystems and agro-ecosystem services has a High contract value, and a High social value or
is Without any value, as none of the respondents believes that this activity has a High cultural
value.
Figure 15. Assessment of farm managers of the importance of their activity for the
protection of agro-ecosystems and agro-ecosystem services in Bulgaria (percentages)
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8. Factors in the governance of agro-ecosystem services
The survey allows us to identify personal, organizational, market, institutional and other
factors that have the greatest impact on (and predetermine) the activity of agricultural holdings
for the conservation of agro-ecosystems and agro-ecosystem services. According to the
majority of surveyed managers, the factors that strongly stimulate or limit the activity of farms
related to the preservation of agro-ecosystems are Market demand and prices, Market
competition, Opportunities to increase profits, Participation in state and European support
programs, Financial capabilities, Direct state and European subsidies received, Personal
conviction and satisfaction with this activity, Amount of direct costs for this activity, Access
to farmers' advice, Regulatory documents, standards, norms, etc., and State Policy (Figure 16).
Figure 16. Factors that strongly stimulate or restrict the activity of farms related to
conservation of agro-ecosystems in Bulgaria (percentages)
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Figure 17. The extent to which farming activities related to the conservation of
agroecosystems are stimulated or limited by various factors in Bulgaria (percentages)
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The extent to which the activity for the protection of the agroecosystems of the affected
farms is stimulated or limited by different factors is not the same. Factors that strongly
stimulate the activity of the majority of agricultural producers for protection of agroecosystems and their services are: Market demand and prices, Market competition,
Opportunities to increase profits, Initiatives and pressure of the public and interest groups, The
presence of cooperation partners in this activity, Private contracts for the sale of related
products and services, Initiatives of other farms, Immediate benefits for the farm in present and
near future, Long-term benefits for the farm, Benefits for others, Integration with the supplier
of the farm, Integration with the buyer of the production, Integration with processor, Available
information and innovation, Proffesional training of managers and employees, Access to
farmers' advices, Received direct state and European subsididies, Participation in state and
European support programs, Tax preferences, Existence of a long-term contract with the state,
Positive experience of other farms and organizations, Policies of the European Union, Public
recognition of contribution, and Personal conviction and satisfaction with this activity (Figure
17).
Factors that severely limit the activity of the majority of farms for the protection of agroecosystems and their services are the Amount of direct costs for this activity, the Amount of
costs for cooperation with other agents, Economic efficiency of costs for this activity, Financial
capabilities, Regulatory documents, standards, norms, etc., State control and sanctions for
compliance with standards, norms, etc., Environmental problems and risks in the farm, and
Environmental problems and risks in the region. At the same time, the Amount of information,
training and consultation costs, and the State Policy are factors that strongly stimulate the
environmentally friendly activity of half of the surveyed farms, and severely limit it for the
other half. All these factors are to be taken into account when improving public policies and
forms of intervention related to the governance of agro-ecosystems and their services.
CONCLUSION
It is well known that agricultural production makes a significant contribution to the
conservation, restoration and enhancement of ecosystems and their services, but also is
associated with negative effect and their degradation and demolition („agricultural
disservices“). Therefore, services related to agricultural production and agro-ecosystems are
among the most intensively studied, mapped, evaluated, regulated and stimulated. Our study
has tried to fill the gap and give initial insights on great variety of agricultural services and ther
importance for the farm, region, other ecosystems and agents in Bulgaria. At the current stage
of development country’s farms maintain or provide a great number of essential ecosystem
services among which provisioning food and feed, and conservation of elements of the natural
environment prevailing. Besides, there are significant differences in the participation and
contribution of agricultural holdings in the protection and provision of agro-ecosystem services
in the various specific and principled ecosystems of the country, and major subsectors of
agricultural production. The later requires special measures to improve, diversify and intensify
this activity of farmers through training, information, exchange of experience, public incentives
and support, etc.
The study has also found out that there is significant differentiation of employed
managerial forms depending on the type of ecosystem services and specialization of
agricultural holdings. Management of agroecosystem services is associated with a considerable
increase in the production and transaction costs of participating farms as well as big socio252
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economic and environmental effects for holdings and other parties. Factors that mostly
stimulate the activity of Bulgarian producers for protection of agro-ecosystems and their
services are participation in public support programs, access to farmers' advice, professional
training, available information and innovation, received direct subsidies, personal conviction
and satisfaction, positive experience of others, long-term and immediate benefits for the farm,
and integration with suppliers, buyers and processors.
Suggested holistic and interdisciplinary framework for analyzing the structure and
management of agro-ecosystem services is to be extended and improved, and widely and
periodically applied in the future. The latter requires systematic in-depth multidisciplinary
research in this new area, as well as collection of original micro and macro-information on
structure of agro-ecosystes services, and forms, efficiency and factors of agroecosystem
services management by agents involved in (joint) production and management of agroecosystem services of a different type. The accuracy of analyzes is to be also improved by
increasing representativeness through enlarging the number of surveyed farms and related
agents, applying statistical methods, special "training" of implementors and participants, etc.
as well as improving the official system for collecting agricultural, agro-economic and agrienvironmental information in the country.
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Özet
Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik düzeylerinin
incelenmesidir. Araştırmanın evrenini, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında İnönü Üniversitesi, Fırat
Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesinde okuyan öğrenciler oluştururken, örneklem grubunu ise İnönü
Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesinin beden eğitimi ve spor öğretmenliği
bölümünde okuyan tesadüfi örneklem yolu ile seçilen 283 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada
Jerusalem ile Schwarzer’in geliştirdiği ve Yılmaz, Gürçay ve Ekici’nin yılında Türkçe’ye uyarladıkları
akademik öz yeterlik ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik değeri 0,86 olarak
belirlenmiştir. Araştırmada ikili karşılaştırmalarda bağımsız gruplar için t-testi, çoklu karşılaştırmalar
için tek yönlü Anova testi yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi α=0,05 olarak kabul edilmiştir.
Araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlikleri ile cinsiyet, yaş, sınıf
ve okuduğu üniversite değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Farklı
üniversitelerde okuyan beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerin akademik öz yeterlik
düzeylerinin benzer olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: beden eğitimi, öğretmen, spor, öz yeterlik
Abstract
The aim of this research was to examine academic self-efficacy level of the candidates of physical
education and sports teacher. The population of the research consists of students studying at İnönü
University, Fırat University and Adıyaman University in the 2021-2022 academic year, while the sample
consists of 283 students selected by random sampling from the physical education and sports teaching
departments of those universities. Academic self-efficacy scale developed by Jerusalem and Schwarzer
and adapted into Turkish by Yılmaz, Gürçay and Ekici was used in the research. The Cronbach's alpha
reliability value of the scale was determined as .86. Independent sample t-test was used for pairwise
comparisons and one-way Anova test was used for multiple comparisons in the study, Statistical level
of significance was accepted as α=0.05. In the study, no significant difference was found between the
academic self-efficacy level of physical education and sports teacher candidates according to gender,
age, class and university variables. It has been concluded that the students studying at the physical
education and sports teaching department at different universities have similar level of academic selfefficacy.
Keywords: physical education, teacher, sports, self-efficacy
GİRİŞ
Öz yeterlik kişinin yaşamındaki olaylar üzerindeki kontrol veya kişisel eylemlilik kavramıdır,
‘Yapabilirim ya da yapamam’ duygusudur (Waters, 2020), eylemleri organize etme, yürütme
(Bandura,1995), öngörülemeyen ve stresli unsurlar içerebilen bir başarıda kendi yeteneklerinin ne
ölçüde olduğuna dair kişisel bir yargı olarak tanımlamıştır (Schunk, 1982).
Öz yeterlik, kişinin kendi motivasyonu, davranışı ve sosyal çevresi üzerinde kontrol uygulama
yeteneğine olan güvenini yansıtır. Bu bilişsel öz değerlendirmeler insanların ulaşmak için çabaladığı
hedefler, hedefe ulaşmak için harcanan enerji miktarı ve belirli davranışsal performans seviyelerine
ulaşma olasılığı dâhil olmak üzere her türlü insan deneyimini etkiler (Carey ve Forsyth, 2009). Öz
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yeterlik, okul, iş ve ilişkiler gibi belirli yaşam alanlarında başarılı olmak için kendimize olan güveni
ifade eder. Öz yeterlik benlik saygısını etkiler, genel olarak kendimiz ile ilgili neler hissettiğimizi, bizim
için önemli olan alanlarda iyi performans gösterme ve değerli hedeflere ulaşma yeteneğimize olan
güvenimizden büyük ölçüde etkilenir (Maddux, ve Kleiman, 2021).
Öz yeterlik, çaba ve azim yoluyla bireylerin mükemmel performanslar göstermesine yol açar (Pintrich,
2003). Yüksek düzeyde öz yeterliğe sahip öğrenciler başarısızlıklarını düşük yetenekten ziyade daha
düşük girişimlere bağlarken, düşük öz yeterliğe sahip olanlar, başarısızlıklarını düşük yeteneklerine
bağlar (Kurbanoglu ve Akim,2010). Bu nedenle düşük öz yeterliğe sahip öğrencilerin verilen işleri
yapmamak için işten kaçmakta, işi ertelemektedirler (Bandura, 1977, Schunk ve Ertmer, 2000). Öz
yeterliliği yüksek olan öğrenciler herhangidir problemle karşılaştıklarında, bu problemlere çözüm
bulabilmek için sabırlı bir şekilde mücadele ettikleri ve çözümü konusunda ısrarcı olduklarını
söyleyebiliriz (Sadi ve Uyar, 2013, Schunk ve Ertmer, 2000, Bandura, 1977). Yüksek öz yeterlik,
kişinin kendi motivasyonu, davranışı ve çevresi üzerinde kontrol uygulama yeteneğine olan güveni
yansıtır ve öğrencilerin kendi ihtiyaçları ve destekleri için savunucu olmalarına olanak tanır. Öz
yeterliğin öğrenci başarısını artırabileceğini, duygusal sağlığı ve esenliği destekleyebileceğini ve
motivasyon ve öğrenmenin geçerli bir yordayıcısı olarak hizmet edebileceğini öne
sürülmektedir. Ayrıca, yüksek düzeyde öz yeterliğe sahip öğrencilerin, düşük öz yeterliğe sahip
öğrencilere göre, derslere daha fazla katıldığını, daha çok çalıştığını, daha uzun süre direndiğini ve
zorluklarla karşılaştıklarında daha az olumsuz duygusal tepkiler sergilediklerini söyleyebiliriz
(Transformingeducation, 2021). Öğrencilerin başarılı olması için öğretmenlerinde yeterli katkıyı
sunmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin yüksek yeterliliğe ve bilgiye sahip olmaları ve bu bilgileri
öğrencilerine aktarmaları öğrencilerin başarısını arttıracaktır (Evertson, Emmer ve Murray, 2003;akt.
Palavan ve Açar, 2016).
Akademik öz yeterlik, öğrencilerin üstün başarı göstermeleri için yetenekleri ile birlikte tutumları ve
eğitim öğretimdeki materyallerin doğru bir biçimde öğrenmelerine olan inancı ifade etmektedir
(Bandura, 1977, Schunk ve Ertmer, 2000). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının ileriki yaşantılarında
başarılı olabilmeleri için öğrencilikleri süresince bir takım görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri
gerekmektedir. (Yıldırım, 2015). Öğrencilerin bu görevlerde başarılı olabilmeleri akademik öz yeterlik
düzeyleri ile yakından ilgilidir. Bu sebeple akademik öz yeterliliği yüksek düzeyde öğrencilerin
yetiştirilmesi alana katkı sağlayarak üniversitelerin amaçlarına ulaşmasına (Eroğlu ve Yıldırım, 2018)
ve öğrencilerinde başarıya ulaşmaları açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor
öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin incelenmesidir.
MATERYAL VE METOT
Araştırma betimsel tarama modeli niteliğinde uygulamalı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 20212022 eğitim-öğretim yılında İnönü Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesinde okuyan
öğrenciler oluştururken, örneklem grubunu ise İnönü Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Adıyaman
Üniversitesinin beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde okuyan tesadüfi örneklem yolu ile
seçilen 283 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Jerusalem ile Schwarzer’in (1981) geliştirdiği ve
Yılmaz, Gürçay ve Ekici’nin (2007) yılında Türkçe’ ye uyarladıkları Akademik Öz Yeterlik Ölçeği
kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik değeri ,86 olarak belirlenmiştir. Verilerden Skewness
ve Kurtosis değerlerinin +1,5 ve -1,5 değerleri arasında bulunmuştur. Tabachnick ve Fidell (2013)’e
göre bu değerler verilerin normal dağılım gösterdiğine işaret etmektedir. Araştırmada ikili
karşılaştırmalarda bağımsız gruplar için T-testi, çoklu karşılaştırmalar için tek yönlü Anova testi
yapılmıştır. Test sınamalarında anlamlılık düzeyi α=0,05 olarak benimsenmiştir.
BULGULAR
Tablo 1. Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin cinsiyet değişkenine
göre t testi sonuçları
Cinsiyet

N

X̄

SS
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t

p
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Erkek

181

2,6709

,74375

Kadın

102

2,5738

,76894

1,032

,512

(p>,05)
Tablo 1 de beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin cinsiyet değişkenine
göre t testi sonuçları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır.

Tablo 2. Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin yaş değişkenine göre
Anova testi sonuçları
Yaş
8-19
20-21
22-23
24 ve üzeri
Toplam

X̄
2,5357
2,5601
2,6910
2,6364
2,6088

N
64
88
98
33
283

SS
,69846
,81022
,75110
,77269
,76007

F
,712

p
,546

(p>,05)
Tablo 2 de beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin yaş değişkenine
göre Anova testi sonuçları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır.
Tablo 3. Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin sınıf değişkenine göre
Anova testi sonuçları
Sınıf
1
2
3
4
Toplam

X̄
2,5772
2,4832
2,6960
2,6735
2,6088

N
74
68
78
63
283

SS
,72282
,79368
,77475
,74427
,76007

F
1,158

p
,326

(p>,05)
Tablo 3 de beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin sınıf değişkenine
göre Anova testi sonuçları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır.
Tablo 4. Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin okuduğu üniversite
değişkenine göre Anova testi sonuçları
Okuduğu Üniversite
İnönü Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Toplam

N
103
91
89
283

X̄
2,6422
2,6107
2,5682
2,6688

(p>,05)
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SS
,77935
,73712
,76719
,76007

F
,225

p
,799
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Tablo 4 de beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin okuduğu üniversite
değişkenine göre Anova testi sonuçları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Tablo 1 de beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin cinsiyet değişkenine
göre t testi sonuçları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>,05). Türkekul ve Sarıkabak (2019),
Küçük Kılıç ve Öncü (2014), Güzel (2017), Gündoğan ve Koçak (2017), Çocuk ve ark. (2015), Elkatmış
ve ark. (2013), Özgül ve Diker (2017), Dönmez ve Kaçar (2015)’ın araştırma sonuçları ile bulgularımız
benzerlik göstermektedir.
Tablo 2 de beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin yaş değişkenine
göre Anova testi sonuçları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>,05). Şık ve ark. (2019), Sarı ve
ark. (2011), Turan ve ark. (2016), Aslantürk (2018), Tekkurşun (2015) ve Kanat (2018)’ın araştırma
sonuçları ile bulgularımız paralellik göstermektedir.
Tablo 3 de beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin sınıf değişkenine
göre Anova testi sonuçları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>,05). Türkekul ve Sarıkabak
(2019), Eroğlu, Yıldırım ve Şahan (2017), Altuntaş ve ark. (2016), Seçkin ve Başbay (2013), Şeker
(2017)ve İleri (2019)’nin araştırma sonuçları ile bulgularımız ile benzerlik göstermektedir.
Tablo 4 de beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının akademik öz yeterliklerinin okuduğu üniversite
değişkenine göre Anova testi sonuçları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>,05). Küçük Kılıç
(2014), Eroğlu ve Yıldırım (2018)’ın araştırma sonuçları ile bulgularımız benzerlik göstermektedir. Üç
üniversitesinin beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının öz yeterliklerinin aynı düzeyde olduğunu
söyleyebiliriz.
Sonuç olarak; beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin cinsiyet, yaş, sınıf ve
okuduğu üniversite değişkenlerine göre akademik öz yeterlikleri arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin Üniversiteye ilk girişte
yetenek sınavı ile alındıkları, spor geçmişi olan öğrenciler oldukları ve aktif olarak sporun içerisinde yer
aldıkları, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü isteyerek ve severek tercih etmeleri
düşünüldüğünde bu bölümde öğrenim gören öğrencilerin ortak özelliklerinin benzer olduklarını
söyleyebiliriz. Bu bağlamda beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin
akademik öz yeterlikleri hakkında benzer düşüncelere sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
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Özet
Dünyada ekonomi alanındaki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda ekonomik işbirliklerinin
gerekliliği fark edilmektedir. Nitekim küreselleşmenin de etkisiyle dünya siyasi, ekonomik, kültürel ve
sosyal açıdan bütünleşmeye başlamıştır. Bu bağlamda küreselleşmenin önemini kavrayan ülkeler
ekonomik bütünleşmeye yönelmişlerdir. Ekonomik bütünleşme en genel tanımıyla ulusal ekonomilerin
arasındaki bölünmelerin azaltılmasına yönelik çabaları ifade etmektedir. Türkiye’nin 2012 yılında diyalog
ortağı olarak katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü'nü 1996 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve
Tacikistan oluşturmuş olup örgütün amacı, üyesi olan ülkelerin sınır güvenliklerinin korunmasıdır. Öte
yandan örgüt ABD suretinde batıya karşı alternatif ve etkili bir blok görevi görmektedir. Şanghay İşbirliği
Örgütü (ŞİÖ) üyeleri ile Türkiye arasındaki dış ticaretin incelenmesi amacını taşıyan çalışmanın birinci
bölümünde, ekonomik bütünleşmede küreselleşmenin etkisi, ekonomik birleşmenin nedenleri, iktisadi
birleşme türleri ve ticaret örgütlerinin etkileri konularına yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde,
Şanghay İşbirliği Örgütü hakkında bilgi verilmiş ve üye ülkelerin ekonomileri incelenmiştir. Üçüncü
bölümde ise, Türkiye’nin küreselleşme sürecinde Dünya ticaretine uyumu, Türkiye ekonomisi ve dış
ticareti, Türkiye’nin ekonomik birlikleri ile olan dış ticaretinin karşılaştırılması ve Türkiye ile Şanghay
işbirliği örgütü üyeleri arasındaki ekonomik ilişki konularına yer verilmiştir. Şanghay İşbirliği Örgütü
üyeleri ile Türkiye arasındaki dış ticaretin incelendiği çalışmada Türkiye’nin üyelerle olan ithalat ve
ihracat hareketleri değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda Türkiye’nin Kırgızistan dışındaki ŞİÖ
üyeleri olan Rusya, Çin, Özbekistan, Tacikistan, Hindistan ve Pakistan ile dış ticaretinde ithalatın ön
planda olduğu, aynı zamanda Türkiye ve ŞİÖ üyeleri arasındaki toplam ticaret hacmi değerlendirildiğinde
ticaret hacminin büyük kısmının Rusya ve Çin tarafından karşılandığı görülmektedir. Avrupa Birliği
ülkeleri ile Türkiye'nin dış ticareti vazgeçilmesi mümkün olmayan bir noktada olmakla birlikte, son
yıllarda ŞİÖ ülkeleri ile olan ticaretin oranının arttığı, AB ülkelerinin azaldığı görülmektedir. Türkiye'nin
ŞİÖ ülkeleri ile ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirirken AB ülkeleri ile yapılan ihracat ve ithalatın
devamlılığını sağlaması gerekmektedir. Türkiye bulunduğu konum, komşu ülkeleri ve geçmişten
günümüze gelen tarihi ile hem AB hem de ŞİÖ ülkeleri ve diğer bölge ülkeleri ile ticari ilişkilerini
geliştirmelidir. Birlikler arasında köprü vazifesi üstlenerek, belli bir eksene kaymak yerine önündeki
fırsatları en iyi şekilde değerlendirmelidir. İthalat kalemlerini azaltmanın ve ihracat kalemlerini
arttırmanın gelecek planlamasını yaparak, dünya ticaret pazarında söz sahibi olan ülkeler içerisinde yer
alması Türkiye'nin en önemli vizyonu olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Şanghay İşbirliği Örgütü, Ekonomik Bütünleşme, Ekonomik Birleşme
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Abstract
Considering the developments in the field of economy in the world, the necessity of economic
cooperation is noticed. As a matter of fact, the world started to integrate politically, economically,
culturally and socially with the effect of globalization. In this context, countries that grasp the importance
of globalization have turned towards economic integration. Economic integration, with its most general
definition, refers to efforts to reduce the divisions between national economies. Shanghai Cooperation
Organization with the participation of Turkey in 2012. In 1996, China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan
and Tajikistan has established the purpose of the organization is to protect the border security of member
countries of. On the other hand, the organization acts as an alternative and effective block towards the
West in the image of the USA. Şanghay Cooperation Organization members with the first part of the
study, which aimed to examine the foreign trade between Turkey, economic integration on the impact of
globalization, the causes of the economic merger is given place to the effects of the economic merger
species and trade organizations. In the second part of the study, the Shanghai Cooperation Organization
were informed about and members of the countries economies examined. In the third part, Turkey's
globalization process in compliance with world trade, Turkey's economy and foreign trade, Turkey's
comparison of the foreign trade and economic associations and the Shanghai cooperation with Turkey
The economic relationship issues among the members of the organization are included. In the study
examining the foreign trade between the Shanghai Cooperation Organization members and Turkey,
Turkey's import and export movements with the members were evaluated. As a result of the evaluation, it
is seen that imports are at the forefront in Turkey's foreign trade with Russia, China, Uzbekistan,
Tajikistan, India and Pakistan, which are SCO members outside of Kyrgyzstan, and when the total trade
volume between Turkey and SCO members is evaluated, most of the trade volume is covered by Russia
and China. Although Turkey's foreign trade with the European Union countries is at a point where it is
impossible to give up, it is seen that the rate of trade with the SCO countries has increased and the EU
countries have decreased in recent years. While Turkey develops economic and commercial cooperation
with SCO countries, it is necessary to ensure the continuity of exports and imports with EU countries.
Turkey, with its location, neighboring countries and its history from past to present, should develop its
commercial relations with both the EU and SCO countries and other regional countries. By acting as a
bridge between the unions, instead of shifting to a certain axis, it should make the best use of the
opportunities in front of it. Turkey's most important vision should be to reduce import items and increase
export items, by making future plans, and to be among the countries that have a say in the world trade
market.
Keywords: Shanghai Cooperation Organization, Economic Integration, Economic Merger
1.GİRİŞ
Ülkeler arasındaki dış ticaret, ekonomik büyümenin yanı sıra istihdam, fiyat istikrarı, refah düzeyi ve
ülkelerin rekabet gücü gibi konular bakımından tüm ülkeler açısından önemli bir yer tutmaktadır. Söz
konusu önem ticaretin serbestleştiği, uluslararası ticaretin arttığı küreselleşme sonrası dönemde daha da
belirgin hale gelmekte ve ülkeler, uluslararası rekabet ortamına uyum sağlayabilmek adına ekonomik
entegrasyonlar oluşturmaktadırlar. Bu sayede uzmanlaşmaya gidilerek refah artışı sağlanmaya çalışırken,
ticari partnerler arasındaki sermaye ve emek hareketliliği ülkelerin rekabet güçlerinin artmasına hizmet
edebilmektedir.Ekonomik entegrasyonlar temelde iki ülke arasındaki ticari anlaşmalarla başlamakta ve
zaman içinde genişleyerek bölgesel bütünleşmelere veya farklı örgütlenmelere dönüşebilmektedir.
Bunlara örnek olarak Avrupa Birliği (AB), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği (OECD), Karadeniz
Ekonomik İşbirliği (KEİ) vb. vermek mümkündür. 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği'nin (SSCB) dağılması sonrasında ortaya çıkan bir başka ekonomik entegrasyon örneği de Şanghay
İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) olmuştur. Başlangıçta Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Çin arasında
1996 yılında yapılan anlaşmayla Şanghay Beşlisi olarak ortaya çıkan Örgüt, 2001 yılında Özbekistan'ın
da katılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütü adını almıştır.24 Ocak 1980 Kararlarıyla birlikte serbest dış
ticareti benimseyen ve ihracata dayalı büyüme stratejisini benimseyen Türkiye, 1996 yılında AB ile
Gümrük Birliği (GB) anlaşması imzalayarak söz konusu ekonomik entegrasyona dahil olmuştur.
Kuşkusuz Türkiye'nin AB serüveni çok daha eski yıllara, 1959'a kadar dayanmaktadır. Ancak TürkiyeAB ilişkileri arasındaki en somut anlaşmanın Gümrük Birliği olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bununla
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birlikte GB anlaşmasının Türkiye'nin dış ticaretten beklenen faydayı sağlayıp sağlamadığı konusu
oldukça tartışmalıdır. Bu çerçevede alternatif arayışları içerisinde gündeme gelen bir diğer önemli
ortaklık Şanghay İşbirliği Örgütü olmuştur.Türkiye ŞİÖ diyalog ortaklığına ilk olarak 2005 yılında fakat
AB ile olan yakın ilişkisi sebebi ile kabul edilmemiştir. 2011 yılında yeniden başvuruda bulunmuş ve
2012 yılında diyalog ortaklığına kabul edilmiştir. ŞİÖ için en önemli adımlardan biri de 2017 yılında
Hindistan ve Pakistan’ın bu örgüte katılması olmuştur. Nitekim dünya ölçeğinde ekonomik gücün batıdan
doğuya doğru kaymaya başlaması ve Çin ve Hindistan gibi ülkelerin bu örgütün içinde yer alması,
Türkiye açısından bu Örgütün Değerinin gittikçe arttığının bir işareti olarak değerlendirilebilir.Betimsel
analiz yönteminin benimsendiği bu çalışmanın temel amacı, Gümrük Birliğine alternatif bir iktisadi
entegrasyon olarak ele alınabilecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğinin Türkiye'nin dış ticareti
üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektir. Bu çerçevede Gümrük Birliği ve Kuzey Amerika
Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) gibi işbirliklerinin Türkiye'nin dış ticareti üzerindeki etkileri
çerçevesinde ŞİÖ üyeliği potansiyelinin incelenmesi hedeflenmektedir. Böylece ülkenin sahip olduğu
jeopolitik konumu da dikkate alınarak, ŞİÖ üyeliğinin Türkiye'nin uluslararası ticaretini nasıl
etkileyebileceği analiz edilmeye çalışılacaktır.Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
genel olarak ekonomik bütünleşmeler ve etkileri konusunda teorik bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde
Şanghay İşbirliği Örgütü tanıtılmakta ve üye ülkelerin ekonomik yapıları incelenmektedir. Üçüncü
bölümde ise Türkiye ile ŞİÖ ülkeleri arasındaki dış ticaret ilişkileri karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.
Nihayet genel bir değerlendirmenin yapıldığı sonuç bölümü ile çalışma sonlandırılmaktadır.
2.LİTERATÜR İNCELEMESİ
İncelemede Şanghay İşbirliği Örgütü hakkında yapılan çalışmalar yer almaktadır.
Akman (2015) Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Oluşumunda Rusya-Çin İlişkileri ve İlişkilerin Problemleri
başlıklı çalışmasında, Rusya ve Çin’in tek kutuplu dünyayı, stratejik işbirlikleri ile çok kutupluluğu
oluşturmak için en uygun taraflar olduklarını kabullenmeleriyle, her iki devlet arasında birçok alanda
stratejik işbirliğine gidildiğini ve böylelikle karşılıklı askeri, enerji, ekonomik ve kültürel ilişkilerde
büyük ilerleme sağlandığını, bu stratejik ortaklığın getirilerinin yanında büyük sorunlar da çıkabileceği
sonucuna varmıştır (Akman, 2015).
Aydın (2016) çalışmasında, SSCB döneminden kalan miras sonrasında bölgede oluşan güvenlik
problemlerinin çözümü adına Şangay İşbirliği Örgütü’nün bu problemlerin çözümündeki etkinliğini
sorgulamıştır. Sonuç olarak ŞİÖ, bölgesel bir güç odağı varlığını devam ettirerek bölgesel, uluslararası
güvenlik konularında etkinliği bulunduğunu ancak Orta Asya’da yaşan güvenlik problemlerinde ŞİÖ’nün
yeterli etkinliği gösterememesi, örgütün kurumsal yapısını tam olarak tamamlayamamış olması, yetkin
bürokratlara ve yeterli bütçeye sahip olamaması, üyelerin çıkarlarının çatışması gibi problemlere
çözümler geliştirebildiği takdirde bölgenin güvenliğini sağlanmasında aktif olarak rol alacakları
düşüncesine varmıştır (Aydın, 2016).
Zeyrek (2010) çalışmasında Şanghay İşbirliği Örgütü başlıklı çalışmasında Rusya ve Çin hem Şanghay
İşbirliği Örgütü içinde hem Amerika Birleşik Devletleri’ne karsı, Orta Asya’daki bölgesel bütünleşme
çabalarından da faydalanarak, kendi konumlarını güçlendirme çabası içerisinde olduğu sonucuna
varmıştır (Zeyrek, 2010).
Yesevi (2013) Avrasya’da Güvenliğin İnşası: Şanghay İşbirliği Örgütü başlıklı çalışmasında Şangay
İşbirliği Örgütü’nün yapısı, etkinliği, rolü, üye ülkeler arasındaki ilişkileri ve Türkiye’nin bu örgütteki
yerini incelemiştir. Türkiye’nin ekonomik alanda işbirliği artırma eğilimi bulunmaktadır ancak bunun
daha temel bir ayrıma, kulüp değişimine, eksen kaymasına dönüşmesi beklenmemelidir sonucuna
varmıştır (Yesevi, 2013).
Çomak ve Gökalp (2010) 2010’lu Yıllarda Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Geleceği ve Türkiye başlıklı
çalışmalarında belirli veriler ışığında ŞİÖ’ nün geleceği ve Türkiye’nin ŞİÖ ile ilişkileri incelenmiştir.
Türkiye’nin örgüt ülkelerine yönelik yeni pazar olanakları sağlamalı, bu ülkelerin sunmakta oldukları
altyapı yatırım fırsatlarını dikkatle izlemeli, bölgedeki kapsamlı ekonomik potansiyelin harekete
geçirilebilmesi için gereken durumlarda Batılı ülkeleri de içerecek bir şekilde düzenlemelerde bulunmalı,
karşılıklı menfaatlere hizmet edecek ve karşılıklı bağımlılık ilişkileri yaratacak şekilde ekonomik, ticari,
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yatırım ve kültürel ilişkiler genişletilmeli ve öncü rol üstlenmesi gerektiği sonuçlarına varmışlardır
(Gökalp & Çomak, 2010).
Eren (2017) Şanghay İşbirliği Örgütü ve Türk Dış Politikasında Gelecek Perspektifi adlı çalışmasının
sonucunda Türkiye’nin örgüte üyeliğinin avantajlı olacağı gelecek perspektifi içinde
değerlendirilebileceği, örgütün hem mevcut kurumsal yapısı ve tecrübesiyle hem de şu anki reel politik
kapasitesiyle mevcut uluslararası yapıların tam anlamıyla karşısında yer alabilecek bir pozisyona sahip
olmadığını ancak buna sahip olmayacağı anlamına da gelmediği sonucuna varmıştır (Eren, 2017).
Özdaşlı (2012) çalışmasının sonucunda güvenlik amacıyla kurulan ŞİÖ’nün ‘Doğu’nun NATO’su’ olarak
adlandırılmasına neden olduğunu, bu bakımdan sınır sorunlarının çözüme kavuşturulması için başlatılan
görüşmelerin siyasi, ekonomik ve askeri donanımla örgütü kuruluşundakinden çok daha kurumsal hale
getirdiğini düşünmektedir. Ayrıca Hindistan, İran gibi bölgesel güçlerin gözlemci, Belarus ve Türkiye
gibi ülkelerin ise diyalog ortağı statüsü ile örgüte bağlanmaları örgütün bölgesel bir yapılanma olmanın
ötesinde daha kapsamlı ve küresel bir yapıya bürüneceği kanısına varmıştır (Özdaşlı, 2012).
Yardımcıoğlu ve Koçarslan (2010) çalışmalarında oldukça önemli bir potansiyele sahip olan bu örgüt ile
ilgili taraflarca iyi ilişkiler kurulması küresel barış açısından önem arz ettiği, söz konusu örgüte kuşkuyla
yaklaşılması faydadan çok zarar vermiştir. Tekrar Soğuk Savaş dönemindeki kutuplaşmayı gündeme
getirebileceğini ve öyle bir durumdan da herkesin zarar göreceği kanısındadırlar. Finansman ve yatırım
konularında farklı dış politikalar geliştirilmesinin Türkiye açısından faydalı olabileceği, bu yüzden ŞİÖ
ile yakın ilişkiler kurulması ülkemizin ve bölgenin geleceği açısından önem arz ettiğini sonucuna
ulaşmışlardır (Yardımcıoğlu & Koçarslan, 2014).
Şahin (2011) çalışmasında Karadeniz Ekonomik İşbirliği ile Şanghay İşbirliği Örgütü’nü karşılaştırmıştır.
Araştırmanın neticesinde Şanghay İşbirliği Örgütü’nün ekonomik entegrasyon yolunda önünde daha çok
adım olmasına rağmen Karadeniz Ekonomik İşbirliğine nazaran daha başarılı netice verdiği
gözlemlenmiştir. Ayrıca Şanghay İşbirliği Örgütü’nün gelecekte de faaliyetlerini sürdürmesinin kuvvetle
muhtemel olduğu, buna karşılık Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin yolunun açık olmadığı sonucuna
varılmıştır (Şahin M. , 2011).
Mineyeva (2010) çalışmasında ŞİÖ çok taraflı yönlerden ele alındığında, diğer bölgesel örgüt türlerinden
farklı olarak ŞİÖ kuralları, üye devletlerin yerel otoriter rejimlerini yükseltme odaklı olduğu, “Şanghay
Ruhu” kavramı, Orta Asya Devletleri bünyesindeki rejimin ayakta kalmasını destekleyen “bağımsızlığa
saygı ve devletin iç islerine karışmama” esaslı kuralların taslağını çizdiğini ve ülkeler arasında yeni bir
işbirliği modelini kapsadığını savunmaktadır. İstikrarlı bir Orta Asya bölgesi için ŞİÖ bölgesel işbirliği
önemli bir rol oynadığı, Orta Asya devletleri arasında barış ve işbirliği için uygun bir platform sağladığı
sonucuna varmıştır (Mineyeva, 2010).
Karakaş (2016) çalışmasında uluslararası iktisadi bütünleşmelerin ülkelerin dış ticaretleri üzerindeki
ticaret saptırıcı etki ve dışlama etkisinin yarattığı sonuçları incelemiş ve ülkelerin dış ticaretleri üzerinde
olumlu etki yarattıklarını görmüştür. Bölgesel bütünleşmelerin bölge içi ticaret, birlik içinde ekonomik
istikrar, istihdam ve verimliliğin artması gibi nedenlerle yatırımcıların ve özellikle birlik dışında kalan
ülke yatırımcılarının birlik ülkelerine yatırımlarını arttıracağı sonucuna varmıştır. Ayrıca çalışmada, GB
ve olası Şanghay İşbirliği Örgütü ŞİÖ üyeliği çerçevesinde Türkiye’nin durumunu analiz etmiştir. Bu
bakımdan Türkiye’nin siyasi koşullar nedeni ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)’ne üyeliğinin zor
olmasının yanında, ŞİÖ’nün üstlendiği siyasi ve ekonomik misyonun önemi bakımından Türkiye’nin
nihai hedefinin ŞİÖ’ye üyelik olması gerektiği tezden çıkarılabilecek en önemli sonuçlardan biri
olmuştur. Olası üyeliğin, doğrudan yabancı yatırımlar yolu ile yatırımlar üzerindeki dışlama etkisini
azaltacağı ve Türkiye’nin dış ticaretindeki saptırıcı etkiyi gümrük birliği sayesinde azaltabileceği
sonucuna varılmıştır (Karakaş, 2016).
Deniz (2013) Mekansal Güç Asya’nın Siyasi Gücü: Şanghay İşbirliği Örgütü başlıklı çalışmasının
sonucunda Şanghay İşbirliği Örgütü’nü, Asya’nın siyasi gücü olarak gerek bölgesel gerekse uluslararası
güvenlik konularında etkili olmaya başladığını ileri sürmüştür (Deniz, 2013).
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Altundağ (2016) Geçmişten Günümüze Şanghay İşbirliği Örgütü başlıklı çalışmasında, ŞİÖ bünyesinde
aralarındaki güvenlik bunalımını aşan devletler birbirlerine karşı olan güven problemini de çözmeyi
başardıkları takdirde Şanghay İşbirliği Örgütü, bölgenin istikrarı ve refahı ile beraber dünya barışına da
katkı sağlayacak potansiyele sahip bir örgüt adayı olacağı sonucuna varmıştır (Altundağ, 2016).
Gül (2014) 2008 Yılı Küresel Ekonomik Kriz Sürecinde Türkiye’nin Maastricht Kriterlerine
Yakınlaşmasının Kümeleme Analizi Yöntemiyle İncelenmesi başlıklı çalışmasında, Türkiye Maastricht
Kriterleri açısından Avrupa Birliği Ülkeleriyle kıyaslandığında gerek kriz öncesi ve gerek kriz sonrası
çoğu AB ülkesine göre daha iyi konumda olduğunu ancak kriz ve sonrası dönem de AB ülkelerinde
yaşanan ekonomik kriz Maastricht kriterlerin de belirlenen referans değerleri yükseltmiş olmasından
Türkiye’yi bu kriterlere yaklaştırmıştır. Dolayısıyla 2008 küresel krizinden etkilenmesine karşı diğer
Avrupalı ülkelerden daha fazla göstermiş olduğu direnç, AB üyeliği yolunda önemli bir adım oluşturduğu
sonucuna varılmıştır (Gül, 2014).
Yılmaz ve Kaya (2003) çalışmalarında, AB’nin genişleme sürecinde üye ve aday ülkelerin ekonomik
performans kriterlerini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda Lüksemburg tek başına, AB’nin yeni üyeleri
büyük bir çoğunlukla kendi aralarında, eski üyeler büyük bir çoğunlukla kendi aralarında ve aday
ülkelerden Romanya ve Türkiye ise ikili bir küme oluşturmuşlardır. Aday ülkelerden Bulgaristan’ın
incelenen bu beş değişken açısından üye ülkelerle aynı kümeyi paylaştığı, Romanya ve Türkiye’nin ise
benzer konumda oldukları sonucuna varmışlardır (Yılmaz & Kaya, 2005).
Turanlı, Özden ve Türedi (2006) yaptıkları çalışmadaki amaç Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve aday üye
olan ülkeler arasındaki benzerlikleri temel makroekonomik göstergeler açısından kümeleme analizi
kullanılarak ortaya koymaktır. Avrupa Birliği üye ülkeleri ekonomik güç bakımından iki kümeye
ayrılmıştır. İlk kümenin hemen hemen kurucu ülkeler olduğu ve diğer kümenin de yeni ve aday üyeler
olduğu görülmüştür. Aday üyelerle en son üye olan ülkelerin ekonomik yapıları birbirine yakın olmasına
rağmen üyelik dışında bırakılmışlardır. Romanya ile Bulgaristan’ın üyelik için tarih aldığı sadece
Hırvatistan ve Türkiye’nin üyelik süreci dışında bırakılmasında kasıt aranması gerektiği sonucuna
varılmıştır (Turanlı, H.Özden, & Türedi, 2006).
Erkekoğlu (2007) AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Üye Ülkeler Karsısındaki Göreli Gelişme
Düzeyi: Çok Değişkenli İstatistiksel Bir Analiz başlıklı çalışmasında, AB ile Türkiye’yi sosyo-ekonomik
açıdan incelemiştir. Türkiye’nin AB’nin sosyoekonomik performansını yakalayabilmesi için kişi basına
düsen gelirini artırarak, gelir dağılımı adaletini sağlamak yönünde çaba göstermesi gerektiği sonucuna
varılmıştır (Erkekoğlu, 2007, s. 28–50). Öz, Taban ve Kar (2008) çalışmalarında Türkiye ve AB üyelerini
beşeri sermaye göstergeleri açısından incelemiştir. Beşeri sermaye göstergeleri olarak, sağlık, eğitim ve
işgücü piyasalarına ilişkin toplam 23 değişken analizlerde kullanılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında,
beşeri sermayenin alt göstergeleri olarak eğitim ele alındığında toplam 5 küme oluşmuş ve Türkiye,
Yunanistan ile bir kümede yer almaktadır. Sağlık göstergelerine göre, toplam üç küme belirlenmiş ve
Türkiye tek başına bir kümeyi oluşturmaktadır. Benzer şekilde işgücü piyasaları açısından da 3 küme
oluşmuş Türkiye yine tek başına bir küme de yer almıştır. Beşeri sermayenin bu iki önemli alt bileşeni ile
işgücü piyasaları açısından Türkiye’nin, AB’nin eski ve yeni üyelerinden 65 ayrık durması ve herhangi
birine benzemediği sonucuna varılmıştır (Öz, Taban, & Kar, 2008).
Gürbüz ve Karabulut (2009) çalışmalarında SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığa kavuşan on beş ülkenin
sahip olduğu çeşitli sosyo-ekonomik değişkenler kullanılarak ülkelerin benzerlik düzeyleri belirlenmeye
çalışılmıştır. SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan on beş ülkede benzerlik ve farklılıkların
tarihi, coğrafi, siyasi ve kültürel özelliklere göre şekillendiği, özellikle coğrafi bütünlüğün olduğu ve
kültürel benzerliklerin olduğu ülkeler kendi aralarında benzerlik kümeleri oluşturduğu sonucuna
varılmıştır (Gürbüz & Karabulut, 2009).
Özbek ve Atik (2013) çalışmalarında AB’ye üye ve aday ülkelerin 2010 yılı inovasyon göstergeleri
kümeleme analizi kullanılarak gelişme durumları incelenmiştir. Türkiye ile birlikte AB’ye Temmuz
2013’de katılan Hırvatistan, birliğe 2007 yılında üye olan Bulgaristan ve Romanya ve 2004 de birliğe
katılan Çek Cumhuriyeti, Letonya, Polonya, Slovenya ve Slovakya aynı kümede yer almıştır. Türkiye’nin
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genellikle AB’ye son yıllarda katılan ülkeler ile aynı kümede yer alarak benzer bir inovasyon
performansına sahip olduğunu sonucuna varılmıştır (Özbek & Atik, 2013, s. 193-210).
Kangallı, Uyar ve Buyrukoğlu (2014) Çalışmalarında OECD üyesi olan 34 ülkenin 2011 yılı için
ekonomik özgürlük endeksi bakımından sınıflandırılması amaçlanmıştır. Analiz sonucunda üye ülkeler
ekonomik özgürlük ve gelişmişlik düzeylerine göre üç kümeye ayrılmıştır. Elde edilen bu kümeleme
endeks sıralaması paralel sonuçlar taşımaktadır. Küme-1‘de yer alan OECD üyesi ülkelerin ekonomik
özgürlük açısından ilk sıralarda yer alan ve yüksek ekonomik refah ve özgürlük seviyesine sahip olan
ülkeler olduğu tespit edilmiştir. İlk kümenin ardından Küme-3’de yer alan ülkelerin sıralamada birinci
kümeden sonra gelen ülkeler olduğu ve orta seviye olarak söz edilebilecek bir ekonomik refah ve
özgürlük seviyesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Son sınıf olan Küme-2’de yer alan OECD üyesi
ülkeler incelendiğinde ise, ekonomik özgürlük endeksinin diğer iki kümeye göre daha alt sıralarında olan
ülkelerden meydana geldiği ve ekonomik refah seviyeleri açısından sorunlu ülkelerden oluştuğu sonucuna
ulaşılmıştır. Özellikle, 2010 sonu ve 2011 yılı içerisinde ekonomik açıdan ciddi sorunlar yaşayan
Yunanistan, İspanya, İtalya gibi ülkelerin aynı kümede toplanmış olması oldukça dikkat çekici
bulunmuştur (Kangallı, Uyar, & Buyrukoğlu, 2014).
Turan, Özarı ve Demir (2016) çalışmada Ortadoğu ülkelerinin ve Türkiye’nin yaşamış olduğu siyasi
olaylar neticesinde 1980-2013 yılları arasında bu ülkelerin ekonomik yapılarının birbirine benzer olup
olmadığı ve yaşanan siyasal olaylar neticesinde bu benzer yapıların değişip değişmediğini incelemişlerdir.
Çalışmanın sonucunda yaşanan siyasi olayların ekonomik değerler açısından farklılaşma gösterdiği, bu
dönemler sonrasında ülkelerin ekonomik açıdan benzer olduğu ülke gruplarının değişim gösterdiğini
belirlenmiştir (Turan, Özarı, & Demir, 2016).
Altun (2011) Çalışmada, hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan kümeleme teknikleri ile AB ülkeleri ve
Türkiye sürdürülebilir kalkınma değişkenleri kullanılarak kümeleme analizi yapılmıştır. Değişkenlere ait
analiz sonuçlarına göre, Türkiye’nin AB ortalamasında bir sürdürülebilir kalkınma düzeyine sahip olduğu
ve AB ülkelerinden büyük farklılıklar göstermediği sonucuna varılmıştır (Altun, 2011, s. 319-332).
Ertaş ve Atik (2016) Kalkınma Göstergeleri Bakımından Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki
Yeri: İstatistiksel Bir Analiz başlıklı çalışmalarında, Türkiye’nin AB karşısındaki göreli gelişme düzeyi
2003 ve 2014 yılları için çok değişkenli istatistik yöntemlerden kümeleme analizi kullanılarak 57 sosyoekonomik değişken ışığında incelenmiştir. Analiz sonucunda her iki yılda da Türkiye tek başına bir
kümede yer almıştır. Türkiye, AB ülkeleri arasında kendine yer bulamamıştır (Ertaş & Atik, 2016).
Erkekoğlu ve Arıç (2013) çalışmalarında APEC ülkeleri ve Türkiye’nin Dünya Bankası’nın bilgi
ekonomisi göstergeleri açısından hangi durumda olduğu ve hangi ülkelerin birbiri ile benzerlik
gösterdiğini tespit etmeye çalışmışlardır. Sonuç olarak APEC üyesi ülkeler ve Türkiye’nin bilgi toplumu
göstergeleri açısından dört grupta toplandığı görülmektedir. Buna göre, Türkiye’nin bilgi toplumu
göstergeleri açısından Çin, Meksika, Malezya, Peru, Rusya Federasyonu ve Tayland ile aynı özellikler
gösterdiği sonucuna varılmıştır (Erkekoğlu & Arınç, 2013, s. 185-204).
Kaya ve Türkmen (2013) çalışmalarında gelişmekte olan 23 ekonomi üzerinde 2008 küresel ekonomik
krizinin ortak noktaları ve farklılaşan boyutlarını gözlemlemek amacıyla yaptığı analiz sonucunda
kullanılan değişkenler itibariyle, bazı ülkelerin kriz öncesi durumlarını kriz sonrasında koruyamadıkları
tespit etmişlerdir. Buna karşılık, bazı ülkelerin ise 2006-2011 yılları arasında aynı kümede yer alarak kriz
öncesi ve 67 sonrası grup olarak, kriz karşısında birbirlerine yakınsayan etkilere sahip olduklarını
belirlemişlerdir (Kaya & Türkmen, 2013).
Aykın ve Korkmaz (2014) Türkiye ve Üye Ülkelerin AB-2020 Stratejisi Göstergeleri Açısından
Kümelenmesi başlıklı çalışmalarında kümeleme analizi Türkiye’yi Malta ile aynı kefede
değerlendirilmesine karar verilmiştir. Analiz sonuçları Türkiye AB-2020 hedeflerine yakınsama
çalışmalarında en az Malta kadar çaba sarf etmesi gerektiği düşünülmüştür. Performansı AB yönetimi
tarafından takip edilip tavsiye raporuna bağlanan Malta’nın tecrübeleri Türkiye için yol gösterici olacağı
uygun görülmüştür (Aykın & Korkmaz, 2014).
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Çalışmalara istinaden kendi çalışmamda Türkiye Şanghay Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret İlişkilerinin
İncelenmesi adlı başlık altında Türkiye’ye Şanghay örgütünün ekonomik etkisi ve ülkeler arasındaki
ticaretin canlanmasındaki etkileri göz önüne alarak, AB üyeliğinin yıllardır sürüncemede olması
nedeniyle, farklı bir bakış açısı olarak ŞİÖ ele alınmış, Şanghay ülkeleri ile daha etkin ihracat ve ithalat
rakamlarına ulaşılması ile Türkiye'nin elde edebileceği fayda üzerinde özgün bir biçimde çalışmanın
literatür kısmı tamamlanmıştır.
3.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Dünya tarihi açısından çok kısa bir süre sayılan 20 yıl arayla iki dünya savaşının yaşanması, gelişen
teknoloji ve savaş sanayisi ile savaşların tahribat gücünün artması ile dünyanın üçüncü bir savaşı
kaldıramayacağı düşüncesi devletler nezdinde diplomasinin ve uluslararası örgütlerin öneminin
yadsınamaz bir durum olduğunu ortaya çıkarmıştır. Nitekim İkinci Dünya Savaşında bile orduların genel
envanterini Birinci Dünya Savaşından kalma eski teknoloji silahlar ve atlı birlikler oluşturmaktaydı.
Ancak İkinci Dünya Savaşının sonlarında atom bombasının bulunması ve soğuk savaş döneminde hem
nükleer silahların yaygınlaşması hem de askeri sanayinin hızla gelişmesi ve ülkeler arasındaki silahlanma
yarışının hızla artması olası yeni bir savaşta tarafların karşılıklı yok olması durumunu ortaya çıkarmıştır.
Bu yüzden soğuk savaş sürecinde ve devamında günümüze kadar gelen süreçte ABD, Rusya, Çin gibi
ülkeler askeri olarak karşı karşıya gelmekten kaçınmakta ve sorunlarını uluslararası platformlar
aracılığıyla çözmeye çalışmaya özen göstermektedirler. Nükleer savaş olmadıkça yenilmesi hayal bile
edilemeyen SSCB' 1980'li yılların başına geldiğinde dağılma noktasına gelmiştir. Siyasa yapıcıların
yararlandıkları hiçbir diplomatik kaynak, araştırma yada makale, SSCB'nin çökmesi ihtimalini
öngörememiştir. SSCB'nin yıkılmak yerine Çin gibi yumuşamaya gideceği varsayılmaktaydı. Ancak
öngörülemeyen son gerçekleşerek SSCB dağılmıştır. Bu beklenmeyen son ve bir anda kendilerini
bağımsız bulan Orta Asya ülkeleri bu duruma çok hazırlıksız ve isteksiz bir şekilde yakalanmışlardır.
Soğuk Savaş sonrasında Bağımsız kalan Orta Asya ülkeleri, enerji ve güvenlik açısından Çin için stratejik
bir öneme sahiptir. Sovyetlerin çöküşü ile Çin'in yükselişi aynı döneme rastlamış ve Orta Asya'da
yaratılan siyasal boşluğa Çin'in yönlenmesine fırsat yaratmıştır ve 1996 yılında Boris Yeltsin'in Çin
ziyareti sırasında beş ülkenin katılımıyla Şanghay Beşlisi kurulmuştur. Orta Asya Bölgesi, Asya Kıtasının
tam ortasında yer almakta ve kıtanın bütün istikametlerdeki iç bağlantılarının kavşak noktasını teşkil
etmektedir. Bu nedenle Orta Asya, küresel ve bölgesel dengeler iç içe geçmiş ve karşılıklı olarak
birbirlerinden etkilenen son derece hareketli bir jeopolitik yeniden yapılanma sürecine ev sahipliği
yapmaktadır. 1991 yılında SSCB'nin dağılmasıyla başlayan bu süreç bugün de hızlı bir şekilde devam
etmektedir. Avrasya güç savaşlarının merkezinde yer alan Orta Asya ülkeleri, 1991 yılında kurulan yeni
devletler olarak bu durumla baş etmekte zorlanmaktadırlar. Bu zor durumu ortaya çıkaran etkenler her ne
kadar Çin, Rusya ve ABD olsa da bu ülkeler ile karşılıklı ilişkilerini geliştirerek bu ülkeleri birbirlerine
karşı dengede tutmaya çalışmaktadırlar. ŞİÖ'nün Orta Asya ülkeleri nezdindeki ana amaçlarından birisi
de Çin ve Rusya'yı dengelemektir. Aynı zamanda Orta Asya ülkeleri, coğrafyalarındaki sahip oldukları
enerji kaynaklarını çıkarabilecek sanayi ve ekonomik güçten yoksundular. Bu nedenle Çin ve Rusya'nın
gücünden faydalanarak bu enerji kaynaklarını çıkarıp satabilmek için ve diğer ekonomik ilişkileri
geliştirebilmek maksadıyla ŞİÖ içerisinde yer almayı kabul etmişlerdir. Ancak Orta Asya ülkeleri
bağımsızlık ve denge politikaları çerçevesinde ŞİÖ'nü kendilerini temsil eden esas bir kuruluş olarak
görmemektedirler. Şanghay Beşlisi, Çin ve Rusya'nın inisiyatifi ile kurulmuş ve ilk etapta soğuk savaştan
beri devam eden sınır sorunlarının çözümünde etkili olmuştur. 1999 yılından sonra bölgesel güvenlik ve
ekonomik işbirliği teşkilatına dönüşmeye başlamış, 2001 yılında ise Özbekistan'ın da dâhil olmasıyla
bütünlüğünü tamamlamıştır . 2017 yılında Hindistan ve Pakistan ŞİÖ'ye üye olarak ŞİÖ yeni bir boyuta
taşınmıştır. Şanghay İşbirliği Örgütü ile ABD'nin Orta Asya'daki etkinliği kırılabilmiş, Çin ve Rusya ise
Orta Asya'da daha rahat hareket edebilme fırsatı yakalamışlardır. Orta Asya ülkeleri ise ŞİÖ'yü RusyaÇin-ABD arasında bir denge unsuru olarak kullanmaktadırlar. ŞİÖ sayesinde Orta Asya ülkeleri hem
süper güçlerin kendi üzerlerinde tek başlarına bir hegemonya kurmalarını önlemeyi hem de dış politikada
ve ekonomide dış pazarlara rahat açılabilmeği hedeflemektedirler. Şanghay İşbirliği Örgütü, Asya'da
barış ve güvenliği sağlamak ve Asya ülkelerinin ekonomik refaha kavuşması için gerekli bir örgüttür. ŞİÖ
sayesinde ülkeler bir araya gelerek bölgesel sorunları daha rahat konuşup halledebilmektedirler. Ancak
ŞİÖ, henüz AB gibi örgütsel yapısını derinleştirebilmiş değildir. Üye ülkeler uluslararası konularda daha
çok bireysel hareket etmektedirler. Bu şüphesiz ki üye ülkelerin menfaat uyuşmazlığından
kaynaklanmaktadır. Birliğin gelişmesi için ortak menfaatlerin çoğaltılması gerekmektedir. Bu gibi
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sıkıntılara rağmen ŞİÖ gelişmesini devam ettirerek uluslararası arenada geleceğin en etkin uluslararası
örgütlerinden biri olma yolunda ilerlemektedir. Çalışmamızı değerlendirdiğimizde çalışmamızın birinci
bölümünde ekonomik bütünleşme ve etkileri başlığı altında kürselleşme etkisine, ekonomik birleşme
sebeplerine, ekonomik birleşme türlerini inceleyerek genel anlamda ekonomik bütünleşme kavramını
incelenmiştir. İkinci bölümünde Şanghay İşbirliği Örgütü başlığı altında ŞİÖ’nün kuruluşu, gelişimi,
kurumsal yapısı, örgütün işbirliği alanları, ŞİÖ’ne üye ülkelerin yapısıyla(Rusya, Çin, Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan) ilgili ülkelerin ithalat, ihracat ve mal
gruplarına göre incelenmiştir. İkinci bölümdeki ülkelere geniş anlamda bakacak olursak; Rusya’nın dış
ticaretinde 2016 yılına kadar gerileme olduğundan dolayı kriz çıkıştır. Rusya bu krizler nedeniyle bir çok
örgüte üye olmuştur. Bu örgütlerden bir tanesi de Şanghay İşbirliği Örgütüdür. ŞİÖ’de birçok ülkede
üyedir. Bu üye olan ülkelerle Rusya dış ticaretinde daha da çok gelişmiştir hatta %7 oranında artış
gözlenmektedir. Çin’in ekonomisi 2001 den 2016 yılına kadar artış göstermektedir. Bu hızlı artışla Çin’in
kara yolları, demir yolları ve limanlara ağırlık vererek ülkenin altyapısınının da artığını görmekteyiz.
Daha sonra Çin’de ithalat ve ihracat durmuştur. Yani dış ilişkileri güçlendirmek için Çin ŞİÖ’ne üye
olarak ekonomik kalkınmayı arttırmayı planlamıştır. Bu durumda üretim verimini artırmak ve üye ülkeler
karşılıklı ticari kolaylıklar sağlamayı amaçlamak için ŞİÖ üye olmuş. ŞİÖ’ye katıldıktan sonra Çin’in
ekonomisi istikrarlı bir biçimde büyümüştür. Kazakistan 2015 yılına kadar ekonomisi artmıştır.
Kazakistan dış ekonomisini geliştirmek için Çin ile Şanghay İşbirliği Örgütü’nde bir araya gelerek
kalkınma düzeyinde gelişmiştir. Kırgızistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra ekonomi alanda dış ilişkileri
gelişmemiş olduğundan dolayı ŞİÖ’ne üye olarak dış ekonomide kendini geliştirmiştir. Üye olduktan
sonra Kırgızistan bölge güvenliği ve ekonomik işbirliğini artırmak ve piyasa ekonomisine geçişi daha da
hızlandırarak gelişmiştir. Daha sonra ithalat ve ihracatta oranlar değişmiştir. Zamanla dış ticaret açık
vermiştir. Kırgızistan’ın üyeliğinden sonra büyük oranda ekonomide gelişmeler olmuştur. Özbekistan
bağımsızlığını ilan ettikten sonra tüm piyasa ekonomisine katılmak için bir çok örgütlere katılmıştır.
Sonrasında Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılarak kendi ticaretini ülkeler arasında geliştirmeye çalışmıştır.
Şanghay İşbirliği Örgütüne üye olduktan sonra Özbekistan da dış ekonomide gelişmeleri çok büyük
oranda artış göstermiştir. Tacikistan bağımsızlığını ilan ettiğinde nüfusu çok azdı. Bu durumda Tacikistan
kendini daha iyi koruyabilmek için ekonomisini yükseltmesi gerekir. Tacikistan tarım alanında çok
gelişmiş olduğu için ihracat oranı çok yüksektir. Bu yüzden ŞİÖ’ye üye olduktan sonra 1995 yılında
%27,8 iken 2016 yılına gelindiğinde %35,4’e çıktığı görülmüştür. İthalat oranında da açık vermiştir.
Hindistan da savaşlara katıldığından dolayı ekonomisi çok büyük oranda etkilenmiştir. Bu yüzden dışa
açık ticaret yapmak için ŞİÖ’ne katılmıştır. Bu örgüte katılarak ithalat ve ihracat oranında gelişmeler
görülmüştür. Son olarak Pakistan da ekonomisini güçlendirmek için ŞİÖ’ne katılmıştır. ŞİÖ’ne üye olan
ülkelerle ile Pakistan ilişkilerini daha sıkı tutmuştur. Pakistan en çok petrol ithal etmiştir. Çünkü petrolü
çok azdır. Daha sonra diğer mal gruplarının da ticaretini yaparak kendini geliştirmeye çalışmıştır.
Kısacası Şanghay İşbirliği Örgütüne üye olan devletlerde çok büyük oranda ekonomide büyüme ve
gelişme göstermiştir. Ayrıca üyeler arasında çok sıkı ilişkiler kurulmuştur. Son olarak üçüncü bölümde de
Türkiye ekonomisi ve Türkiye ile ŞİÖ üyeleri arasındaki dış ticaret incelenmiştir. Türkiye dış ticaretini
arttırmak için bu ülkelerle ithalat veya ihracat yapmıştır. Bu örgüte Türkiye üye olmamasına rağmen yine
de etkilemiştir. Çünkü bu ülkelerle ekonomi alanında birbirini etkilendiğinden dolayı bu örgüte üye olan
ülkelerle çok yakın ilişkiler kurmuştur. Türkiye’nin de dış ilişkilerde ürün verimini arttırmak, ülke
ekonomisini kalkındırmak için bu ülkelerle etkileşimde olarak kendini geliştirmiştir. Bu yüzden
Türkiye’nin ekonomisinde büyüme görülmüştür. Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri ile Türkiye arasındaki
dış ticaretin incelendiği çalışmada Türkiye’nin üyelerle olan ithalat ve ihracat hareketleri
değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda Türkiye’nin Kırgızistan dışındaki ŞİÖ üyeleri olan Rusya,
Çin, Özbekistan, Tacikistan, Hindistan ve Pakistan ile dış ticaretinde ithalatın ön planda olduğu, aynı
zamanda Türkiye ve ŞİÖ üyeleri arasındaki toplam ticaret hacmi değerlendirildiğinde ticaret hacminin
büyük kısmının Rusya ve Çin tarafından karşılandığı görülmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri ile
Türkiye'nin dış ticareti vazgeçilmesi mümkün olmayan bir noktada olmakla birlikte, son yıllarda ŞİÖ
ülkeleri ile olan ticaretin oranının arttığı, AB ülkelerinin azaldığı görülmektedir. Türkiye'nin ŞİÖ ülkeleri
ile ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirirken AB ülkeleri ile yapılan ihracat ve ithalatın devamlılığını
sağlaması gerekmektedir.
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Abstract
In today’s societies, people face many health problems that directly or indirectly affect their lives.
One of the most important of these is the hearing loss problem. As this problem can be seen
congenitally, it can also occur after being exposed to loud noise for a long time. Hearing loss can be
of varying degrees in people. Its degree is determined due to different tests performed with systems
called an audiometer. These systems usually consist of a headset where the audio signals are played
and software that controls the audio signals’ amplitude and frequency levels. As a result of the tests
performed with these systems, the person’s hearing loss level is determined by detecting that the
person can hear or have hearing difficulty. In this study, a user-friendly audiometer has been
developed so that engineering students can better understand the audiometer system’s working
principle. An audio signal with different frequency and amplitude values can be produced in the
developed audiometer. This produced sound signal is played to the person first with a regular
headphone for air conduction test, then with a bone conduction headphone to test if the hearing loss
occurs in the inner ear. The audio signal’s amplitude and frequency can be easily controlled on the
graphical user interface (GUI) designed for the system. With this system, a preliminary result can be
obtained about the people’s hearing level by recording the sound signal’s levels played to the people.
Therefore, this system can test both the air and bone conduction using the developed software and
provided headphones. In this way, the engineering students can better examine and learn all aspects of
the audiometer’s working principle.
Keywords: Audiometer, Audiogram, Air Conduction Testing, Bone Conduction Testing
Özet
Günümüz toplumlarında insanlar yaşamlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok sağlık
problemi ile karşılaşmaktadır. Bu sorunların en önemlilerinden biri de işitme kaybı sorunudur Bu
sorun doğuştan görülebildiği gibi, ayrıca yüksek sese uzun süreler maruz kalarak sonradan da ortaya
çıkabilmektedir. İşitme kaybı insanlarda farklı derecelerde olabilmektedir. İşitme kaybı derecesi ise
odyometre olarak adlandırılan sistemler ile yapılan farklı testler sonucunda belirlenmektedir. Bu
sistemler genellikle kişiye ses sinyallerinin dinletildiği kulaklıklar ve bu ses sinyallerinin genlik ve
frekans seviyelerinin kontrol edildiği bir yazılımdan oluşur. Bu sistemler ile yapılan testler sonucunda
kişinin işitebildiği veya işitmekte zorlandığı sesler tespit edilerek kişinin işitme kaybı derecesi
belirlenir. Yapılan bu çalışmada mühendislik öğrencilerinin odyometre sisteminin çalışma prensibini
daha iyi anlayabilmesi için kullanıcı dostu bir odyometre geliştirilmiştir. Geliştirilen odyometrede
farklı frekans ve genlik değerlerine sahip ses sinyali üretilebilmektedir. Daha sonra üretilen bu ses
sinyalleri normal ve kemik iletimli kulaklıklar ile kişiye dinletilerek hem hava iletim testi hem de
kemik iletim testi ayrı ayrı gerçekleştirilerek işitme kaybının iç kulaktan mı kaynaklandığı test
edilebilmektedir. Ses sinyalinin genlik ve frekansı sistem için hazırlanan arayüz üzerinde kolayca
kontrol edilebilmektedir. Bu sistemde kişilere dinletilen ses sinyallerinin seviyeleri kaydedilerek
kişilerin işitme derecesi hakkında bir ön sonuç elde edilebilmektedir. Sonuç olarak, geliştirilen
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yazılım ve kullanılan kulaklıklar ile hem hava hem de kemik iletim testleri gerçekleştirilebilmektedir.
Bu sayede mühendislik öğrencileri odyometre cihazının tüm bileşenlerini inceleyip daha iyi
öğrenebileceklerdir.
Anahtar Kelimeler: Odyometre, Odyogram, Hava Yolu İletim Testi, Kemik Yolu İletim Testi
INTRODUCTION
People perceive the environment with their sense organs in daily life. Therefore, any loss of ability in
these may cause problems in the people’s interaction with the environment. For this reason, their
health control is very important. One of these sense organs is the ear that performs hearing. The
human ear can hear sounds between 20 Hz and 20 kHz.
The ear consists of three parts, the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The first part collects
the sounds from the environment with the auricle and transmits them to the second part through the
external auditory canal. The auricle’s physical characteristics may vary from person to person. The
external auditory canal is approximately 2.5 – 3 cm long and consists of bone and cartilage that
transmits the sound from the external ear to the middle ear. The middle ear contains the hammer,
anvil, and stirrup. The sound that passes through the middle ear reaches the inner ear. The inner ear
contains the cochlea and semicircular canals (Chaurasia, 2004). These parts are shown in Figure 1.

Figure 1. The ear’s parts. The first part is the outer ear consisting of the auricle and external auditory
canal. The second part is the middle ear consisting of hammer, anvil, and stirrup. The yellow, red, and
blue circles represent these, respectively. The last part is inner ear consisting of semicircular canals
and cochlea.
In the hearing, the sound can be transmitted in two ways. These are air conduction and bone
conduction. Problems with any of these can lead to hearing loss. The system determines this hearing
loss’ degree called an audiometer. As a result of the test made with an audiometer, a graph called an
audiogram is obtained. Audio signals heard by the person are marked on the audiogram graph.
Different symbols and colors for each ear are used in this graph to avoid confusion in the ears’
evaluation. The audio signal’s both amplitude and frequency are indicated on the audiogram.
In the audiometer test, the sounds with different amplitude and frequencies are played to the person.
With the audiometer system, air conduction and bone conduction testing are performed. In these tests,
the audio signals are generally 0 dB – 80 dB in amplitude and 250 Hz – 8000 Hz in frequency. From
these sounds, it is determined which sounds the person hears or not. Based on the tests, it can be
determined whether the person has hearing loss or not.
There are studies about audiometer systems in the literature. Çatalbaş et al. designed a
microcontroller-based audiometer that detects the environment noise’s level and adjusts the pure
sound’s amplitude according to this noise (Çatalbaş et al., 2016). Aygül et al. developed an
audiometer software with a filter and an equalizer using LabVIEW. Using this software, they tested
the person with standard headphones (Aygül et al., 2017). İşler and Uzun designed a microcontrollerbased audiometer system that can be applied to different audiometer devices. They viewed the sounds
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produced by this system with an oscilloscope and also compared the designed system with a
commercial device (İşler and Uzun, 2016). Wijaya et al. designed an advanced audiometer using
Arduino and the XR-2206 function generator. They also used an SD card in the design, and according
to the results, they said it could be used for hearing’s early diagnosis (Wijaya et al., 2021). Kapul et
al. developed a pure tone audiometer using the STM32F407VG microcontroller and C software
(Kapul et al., 2017). Druga et al. designed a portable audiometer with an LCD screen using Arduino
Mega that can send test results to different devices. They used LM386 to amplify the audio signal
(Drugă et al., 2021). Starek designed an audiometer with an STM32 microcontroller and compared the
results with a professional audiometer (Starek, 2020). In addition, there are also different studies to
develop audiometers (Kang et al., 2018; Noori et al., 2013; Rahmawati et al., 2020). Apart from
hardware development studies for audiometer tests, there are also studies in the literature to develop
phone applications for performing these tests (Colsman et al., 2020; Corry et al., 2017; Thoidis et al.,
2019). However, air conduction is usually tested in most such studies.
In this study, an audiometer system was developed using LabVIEW so that students could clearly
understand the audiometer’s logic. In the developed system, sound signals with different amplitude
and frequencies were produced in the software, and these sounds were played to the person with
headphones. With this system, both air conduction and bone conduction can be tested. In this way, it
is aimed that engineering students will be able to practice on this subject and better understand the
system’s logic behind it and theoretical knowledge about the audiometer system.

MATERIALS AND METHODS
In this study, an audiometer system that can perform both air conduction and bone conduction tests
has been developed. LabVIEW was used for the system’s software as it is easy to use and can work in
harmony with development boards in the market, such as Texas Instrument boards, National
Instrument boards. The study’s block diagram is shown in Figure 2.

Figure 2. The study’s block diagram.
A sinusoidal sound wave is generated when the program starts. Then, this wave’s amplitude and
frequency adjustments are made in the system’s graphical user interface (GUI). The units are dB and
Hz for amplitude and frequency, respectively. After this, the test is selected as air conduction or bone
conduction. Some opinions should be chosen for the test, such as which ear or ears will be tested,
whether save the results. The generated audio signal was listened to with headphones. The designed
audiometer system’s GUI is shown in Figure 3.
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Figure 3. (a) The designed audiometer system’s GUI. The first part is File Settings consisting of the
save button and saving path. The second part is Patient and Day Information consisting of test day,
and patient’s name & surname, age, and gender. The third part is test settings consisting of test
selection, ear selection, amplitude, and frequency selection for both ears. The fourth part is the
audiogram. (b) Block diagram of the code about amplitude and frequency adjustment.
In the GUI, there are two separate parts for file settings and patient’s personal information. The other
part is about the test. In this part, the person can select the test in the menu. There are two different
push buttons for ear selection. The sounds are just played to the selected ear. In order to easy to use,
the amplitude and frequency levels were determined beforehand as -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
and 80 dB in amplitude, and 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, and 8000 Hz in frequency. The person
can select these in the GUI. When the person hears the sound, he/she presses the hear button in the
GUI, and the sound’s amplitude and frequency values are marked on the audiogram in real-time. In
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addition, these values have recorded a file for retrospective analysis, and visual feedback is given to
the person with LED.
In the audiometer systems, the air conduction can be tested with normal headphones. However, the
bone conduction can be tested with special headphones. In this study, PHILIPS (SHP2000) and
TETFIT (BON44) headphones were used for air conduction and bone conduction testing,
respectively. In bone conduction testing, the ears are plugged with earplugs to prevent noise from air
conduction. Both tests’ applications are shown in Figure 4.

Figure 4. The audiometer tests’ application. (a) Air conduction test. (b) Bone conduction test.
RESULTS AND DISCUSSION
An audiometer system has been designed so that engineering students can understand the
audiometer’s logic behind this study. The ear selection for testing, amplitude, and frequency
parameters adjustment can easily be done in the system's GUI. Unlike other studies, both parameters
were determined before, and the user could directly select them in the menu instead of adjusting with
a slider. Thus, the designed system has been easy to use.
In the system, as the sound’s amplitude increases, the sound’s intensity is increased as expected. As
the sound’s frequency increases for the same amplitude value, the sound heard becomes more highpitched.
When the studies related to audiometer designing in the literature are examined, it is seen that most of
them can only test the air conduction. In this study, air conduction and bone conduction can be tested
with the designed system. The study in this aspect is very important.
In the system, the audiogram can be plotted in real-time as a result of the test. In this way, it is aimed
to prevent personal errors in the audiogram. In this audiogram, hearing points for both ears are
marked with different symbols and colors. In the air conduction test, while the blue line and “X”
symbol are used for the left ear, the red line and “O” symbol are used for the right ear. In the bone
conduction test, while the blue line and “>” symbol are used for the left ear, the red line and “<”
symbol are used for the right ear. The audiogram obtained from the designed system is shown in
Figure 5.
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Figure 5. The audiogram for air conduction test in the developed system. The red line and “O”
symbol are used for the right ear, and the blue line and “X” symbol are used for the left ear.
When the audiogram is evaluated, “X” and “O” show hear points for the left and right ear,
respectively. The areas above and below the lines are called the inaudible and audible regions. This
person’s left ear is better than the right ear about hearing to this audiogram. This person’s hearing
points in this audiogram are also indicated with their frequency and amplitude information in Table 1.
Table 1. The person’s hearing information to audiogram for both ears with frequency and amplitude
information.
Left Ear
Frequency (Hz)
125
250
500
1000
2000
4000
8000

Right Ear
Frequency (Hz)
Amplitude (dB)
125
30
250
30
500
40
1000
40
2000
50
4000
60
8000
50

Amplitude (dB)
10
20
20
20
30
40
40

CONCLUSION
In this study, a user-friendly audiometer system has been designed using LabVIEW. With this system,
both air conduction and bone conduction tests can be performed. In this way, it is aimed that the
engineering students can learn the audiometer’s logic behind as practically, and what kind of results
can be obtained depending on the amplitude and frequency changes in audiometer systems as well as
theoretical knowledge.
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Abstract
After the Covid-19 epidemic, universities all over the country had to switch to online education. This
process continued for about a year and a half and lessons were taught sometimes on synchronous and
sometimes on asynchronous systems. While some universities use their own online course processing
systems, some universities prefer web-based applications. As a result, a different education-teaching
tool came into play for academicians. In this process, some of the academicians argued that online
applications were useful, while others stated that online education-teaching processes would not replace
face-to-face education. With the easing of the pandemic process, a new education-teaching system has
emerged. Some courses are conducted online and some are face-to-face. In this case, it is important for
academics to provide an effective educational process and to identify their deficiencies. Because in the
new order, online education is in the middle of academy life. In this context, the aim of this research is
to reveal the views and needs of academicians about this new order Phenomenology design was used in
the study. It was collected through semi-structured interviews given in the research. The obtained data
were analyzed by thematic analysis method. According to the results of the research, two of the
academicians participating in the study find the online education process negative, prefer face-to-face
education and consider a hybrid process for the future. Looking at the results of the research, it is seen
that academicians are negatively affected by the online education process. In this direction,
psychoeducational programs can be prepared for academicians to cope with adaptation problems, taking
into account their social needs.
Keywords: Online education, academics, Covid-19, pandemic
Özet
Covid-19 salgını sonrasında tüm ülkedeki üniversiteler çevrimiçi eğitime geçmek zorunda kalmıştır. Bu
süreç yaklaşık bir buçuk yıl devam etmiş ve kimi zaman senkron kimi zaman asenkron sistemler
üzerinden dersler işlenmiştir. Bazı üniversiteler kendi çevrimiçi ders işleme sistemlerini kullanırken bazı
üniversiteler ise web tabanlı uygulamaları tercih etmişlerdir. Neticede ise akademisyenler için farklı bir
eğitim-öğretim aracı devreye girmiştir. Bu süreçte akademisyenlerin bir kısmı çevrimiçi uygulamaların
kullanışlı olduğunu savunurken bazıları ise çevrimiçi eğitim-öğretim süreçlerinin yüz yüze eğitimin
yerini tutmayacağını belirtmişlerdir. Pandemi sürecinin hafiflemesi ile birlikte ise yeni bir eğitimöğretim sistemi ortaya çıkmıştır. Bazı dersler çevrimiçi bazı dersler ise yüz yüze yürütülmektedir. Bu
durumda akademisyenlerin etkili bir eğitim süreci sunabilmeleri ve buna dair eksiklerinin belirlenmesi
önemli görülmektedir. Çünkü yeni düzen içerisinde çevrimiçi eğitim akademi hayatının ortasında yer
almaktadır. Bu çerçevede bu araştırmanın amacı akademisyenlerin bu yeni düzene dair görüş ve
ihtiyaçlarını ortaya koymaktır. Araştırmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmada verilen yarı
yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Elde edilen veriler tematik analiz yöntemi ile analiz
edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre çalışmaya katılan akademisyenlerin ikisi online eğitim
sürecini olumsuz bulmakta, yüz yüze eğitimi tercih etmekte ve hibrit bir süreci gelecek için
düşünmektedirler. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında online eğitim sürecinden akademisyenlerin
olumsuz etkilendiği görülmektedir. Bu doğrultuda sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak, uyum sorunları ile
baş etmeleri için akademisyenlere psikoeğitim programları hazırlanabilir.
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Anahtar kelimeler: Çevrim-içi eğitim, akademisyenler, Covid-19, pandemi
GİRİŞ
2019-2020 pandemisi, tüm dünya genelinde eğitim-öğretim sistemini derinden etkilemiş,
yüksek öğretim kurumlarının ve okulların kapanmasıyla sonuçlanmıştır. UNESCO’nun (2020)
verilerine göre, Coronavirüs pandemisi sebebiyle 07 Nisan 2020 tarihinden itibaren 200’e yakın ülkede
eğitim öğretim kurumları kapatılmıştır. Bu durum, dünya genelindeki öğrencilerin yaklaşık %92’sini
etkilemiştir. Bu sebeple okul kapanmalarının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla; ülkelerin tedbirler
alarak, uzaktan öğrenme yöntemiyle bütün öğrenciler için eğitimin sürekliliği ilkesini devam ettirme
konusunda UNICEF (2020) tüm ülkelere destek vereceği bilgisini vermiştir. Böylelikle eğitimin
kesintiye uğramasının önüne geçmek için önlemler alınmasını; engelli bireyleri de kapsayan veya
internet ağı olmayanlar olmak üzere, öğrenciler için esnek, sürekli uzaktan eğitime erişimin
sağlanmasının dikkate alınması gereken bir unsur olduğu görülmektedir (Can, 2020).
Ülkeler Coronavirüs salgını sebebiyle karantina, seyahat yasakları gibi tedbirler almak zorunda
kalmışlar, okulların kapanması beraberinde öğrencilerin ilerleyen zamanlarda eşit eğitim almalarında
ciddi problemlere yol açacaktır (Giannini ve Lewis, 2020). Okulların kapanması sonucu öğrenme
sürekliliğinin sağlayabilmek adına yapılan faaliyetler; öğrencilere öğretmenlere, ebeveynlere ve
bakıcılara olağanüstü zorlukları da beraberinde getirmektedir. (Chang ve Satako, 2020). Eğitim
kurumlarının kapanmasıyla birlikte; ülkeler kendilerine yeterli dijital eğitim seviyesine ve kalitesine
ulaştırabilmek için; aralıksız çalışmakla birlikte kesintisiz eğitimi tam anlamıyla gerçekleştirebilmek
için eğitim sistemlerini ayakta tutabilmek için sürekli yenilik yoluna başvurmuşlardır (Gilani,2020).
Literatürde uzaktan öğretim kavramı ile ilgili pek çok tanım yer almaktadır. Bunlar; Uzaktan
eğitim, öğretmenlerin ve öğrencilerin aynı mekanlarda olmadan, belirlenen ders tasarı ve programıyla;
çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanımıyla uygulanmasını ve teknoloji kullanımını öngören
planlı, programlı, yönetsel ve kurumsal düzenlemelerdir (Moore ve Kearsley, 2005). Uzaktan eğitim
öğreten ve öğrenenin birbirlerinden uzakta olduğu eğitimin ilkelerinden, her yerde eğitim anlayışına
uygun olduğunu ve bunu yaparken; hangi zamanda, yaşta ve yerde olduğu önemsenmeden eğitim imkânı
sunabilmektedir (Ağaoğlu, İmer ve Kurubacak, 2002). Tüm dünya ülkeleri, okul yöneticileri ve
öğretmenler, veli ve öğrencilerle iletişimlerini artırmak için var olan uygulamalara ek olarak, canlı
dersler ve çevrimiçi platformlarda öğretim düzenlemektedirler (Chang ve Satako, 2020). Yamamoto ve
Altun (2020)’a göre; uzaktan öğrenme, zamandan ve yerden bağımsız sunulan, bireylere öğrenme
materyallerinin internet ortamından esnek ve uygun olarak yapılandırabilme, kendini sürekli
güncelleyebilme ve farklı teknolojileri öğrenme süreçlerine katabilme, istenilen zamanda sınırsız
eğitime ulaşabilmeyi içine alan çağdaş ve verimli bir öğrenme yoludur. Bütün bu tanımların eşiğinde;
günümüzde eğitime olan inancın büyümesi, teknolojinin ileri seviyelere taşınmasında ve demokrasi
fikirlerinin yaygınlaşmasına koşut olarak; uzaktan eğitim tüm dünyada gelişmiş ve yaygın bir şekilde
kullanılabilir hale gelmiştir. Bu yaygınlaşmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Öncelikle uzaktan
eğitim, kişilere hayatlarının her döneminde ihtiyaç duydukları çeşitli nitelikte eğitim görme olanakları
sunar ve eğitimin demokratikleşmesine katkı sağlar (Uşun, 2006).
Online sistemler lisans eğitim süreçlerinde de kullanılmış ve üniversiteler de uzaktan eğitim
sürecini yaşamışlardır. Bu noktada akademisyenlerin çoğu daha önce aşina olmadıkları bir sistemle
tanışmış ve zorluklar yaşamışlardır. Bu uyum süreci yaklaşık bir buçuk yıl sürmüştür. Sonrasında
yeniden üniversitelerin çoğu yüz yüze eğitime geçmiştir. Bununla birlikte hibrit eğitimi tercih eden
üniversiteler de olmuştur. Bu değişim ve geçiş süreçlerinin üniversitelerdeki eğitim-öğretimi etkilediği
düşünülmektedir. Bu doğrultuda birincil paydaşlar olan akademisyenlerin bu uyum sürecine dair görüş
ve deneyimlerini incelemenin önemli görülmektedir. Bu araştırmanın amacı üniversitede görev
yapmakta olan akademisyenlerin pandemi sonrası süreçte yaşadıkları uyum problemlerini ve
deneyimlerini ortaya koymaktır.

286

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

YÖNTEM
Bu bölüm altında araştırmanın modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması ve verilerin analizi
ele alınmıştır.
Araştırmanın Modeli
Akademisyenlerin pandemi sonrası yüz yüze eğitime geçişe ilişkin görüşlerini incelemeyi
amaçlayan bu çalışma nitel araştırma yönteminden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada
fenomenolojik (olgu-bilim) araştırma deseni kullanılmıştır. Creswell (2015), fenomonolojik araştırma
deseninin bireylerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak bir değerlendirme yapmayı amaçladığını
belirtmektedir. Bu noktada sadece algı ve deneyim değil, bu algı ve deneyimlerin nasıl oluştuğu da bu
desende ele alınmaktadır (Miller ve Salkind, 2002).
Çalışma Grubu
Araştırmanın katılımcıları, Doğu Anadolu bölgesinde Büyükşehir olan Malatya (population:
772,904) il merkezinde bulunan üniversitede çalışan 4 akademisyen oluşturmaktadır. Akademisyenlerin
tamamı eğitim fakültesinde görev yapmaktadır. Araştırmanın katılımcılarının seçiminde amaçlı
örnekleme yöntemlerinden hızlı, kullanışlı olma ve kolay ulaşabilme ölçütlerine dayanan uygun
örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Patton, 2002). Akademisyenlerin 3’ü kadın, 1’i erkektir.
Verilerin Toplanması
Akademisyenler ile yarı yapılandırılmış nitel görüşmeler yapılmadan önce uygulama izni
alınmıştır. Sonrasında hazırlanan görüşme formu google form yolu ile akademisyenlere bireysel olarak
gönderilmiştir. Araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden akademisyenlerin kimliklerini açığa
çıkaracak olası bilgilerin değiştirilerek gizleneceği ifade edilmiştir. Akademisyenler görüşme
formundaki sorulara ilişkin görüşlerini forma yazarak geri göndermişlerdir. Katılımcılardan gelen
cevaplar elektronik ortamda kayıt altına alınmıştır. Veriler, 2022 Ocak ayı içerisinde toplanmıştır. Veri
toplama süreci tamamlandıktan sonra katılımcıların yanıtları yazılı döküm olarak çıkarılmıştır.
Görüşme formunun ilk bölümünde, çalışmanın amacı ve katılımcıların demografik özelliklerine
ilişkin sorular yer almaktadır. İkinci bölümünde ise dört açık uçlu soru bulunmaktadır. Görüşme
formunda yer alan soruların araştırmanın amacına hizmet edip etmediğini kontrol etmek amacıyla
uzman görüşüne başvurulmuş ve bir akademisyen ile ön uygulama yapılmıştır. Yapılan bu ön
çalışmadan sonra herhangi bir sorun olmadığı tespit edildikten sonra uygulamaya geçilmiştir.
Verilerin Analizi
Akademisyenler ile yapılan görüşmeler birebir transkript edildikten sonra, verileri yönetmek,
düzenlemek ve görselleştirmek için sıklıkla kullanılan Excel’e yüklendi. Araştırmada veriler içerik
analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi birbirine benzeyen kavramları temalar
çerçevesinde bir araya getirmek ve okuyucuların anlayacağı şekilde düzenlemek olarak tanımlanabilir
(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Analiz yapılırken yazılı verilerin okunması sırasında benzer ifadeler göz
önünde bulundurularak kodlamalar yapılmıştır. Kodları belirlerken veriler açık kodlama yapılarak
anlamlı hale getirilmiştir. Kodlar, temalar altında düzenlenmiştir. Katılımcılar A1, A2 ve A3 şeklinde
kodlanmıştır. Cinsiyetlerini belirtmek için e (erkek) ve k (kadın) harfleri kullanılmıştır.
Araştırmanın geçerliliğini artırmak için doğrudan alıntılar kullanılmıştır. Birden fazla
araştırmacı kodlama sürecine katılmıştır. Son olarak zengin yoğun betimleme geçerlik stratejisi
kullanılmıştır.
BULGULAR
İçerik analizine dair bulgular sorular çerçevesinde aşağıda verilmiştir.
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1.“Pandemi Sürecinde, Eğitim Öğretimin Tamamen Uzaktan Yürütülmesi Bir Öğretim Elemanı
Olarak Sizi Nasıl Etkiledi?” Sorusuna Verilen Yanıtların Analizi
Araştırmaya katılan akademisyenlerin ifadeleri doğrultusunda iki ana temaya ulaşılmıştır.
Bunlar “depresyona sürüklenmek” ve “konforlu ve rahat” temalarıdır. Katılımcıların 2’si online eğitim
sürecinden olumsuz etkilendiklerini dile getirmişlerdir.
Şekil 1. Birinci Sorunun Analizi

depresyona
sürükle ek

konforlu ve
rahat

düşük
motivasyon

işlevsel

A1 (e) durumu şöyle anlatmaktadır:
“Çalışmama rağmen çalışıyormuş gibi hissetmedim. Dolayısıyla çalışmanın faydalarının
eksikliği söz konusuydu. Daha verimli, üretken hissetmiyordum. Tüm süreçte evde olmak ayrıca
depresyona sürükleyiciydi. Tüm öğrencilere ulaşamamak, bazılarının (zaten imkanlar yönünden
dezavantajlı olanlar bunlar) her yönden eksik kalması üzmüştü.”
A2 (k) ise şunları demektedir:
“Çok fazla etkileşim kuramamak kendi gelişimimiz başta olmak üzere motivasyonumuzu
düşürdü.”
A3 (k) ise durumu daha olumlu açıdan değerlendirmektedir. Online sürecinden artılarını öne
çıkaran şu cümleleri kurmuştur:
“Uzaktan eğitim sürecinin zorlayıcı olacağını düşünüyor olmama rağmen öyle olmadı. Beni
olumsuz etkilemedi. Sadece uygulama dersinde öğrenciler uygulama yapamadıkları için bu dersi tekrar
teorik olarak işlemek durumunda kaldım. Uzaktan eğitim ayrıca konforluydu ve zaman açısından da
tasarruf sağlıyordu.”
A4 (k) benzer şekilde şunları söylemektedir:
“Başlangıçta olumsuz etkilendim, ancak süreç ilerleyip uyum sorunlarım azalınca çok işlevsel
olarak kullanabildim bu fırsatı.”
2.“Pandemi Sürecindeki Uzaktan Eğitim Yaşantılarınız Yüz Yüze Eğitime Geçiş Sürecinde Bir
Öğretim Elemanı Olarak Sizi Nasıl Etkiledi?” Sorusuna Verilen Yanıtların Analizi
Araştırmaya katılan akademisyenlerin ifadeleri doğrultusunda iki ana temaya ulaşılmıştır.
Bunlar “iyi geldi” ve “zor adaptasyon” temalarıdır. Katılımcıların 2’si yüz yüze eğitime geçişin onlar
için iyi olduğunu ifade etmişlerdir.
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Şekil 2. İkinci Sorunun Analizi
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A1, yüz yüze eğitime geçisin ona iyi geldiğini şu ifadeleri ile anlatmaktadır:
“Pandemi ile ilgili önlemleri alarak tekrar okul sıralarında buluşmak bana çok iyi geldi.”
A2 ise online sürecin eksiklerinin yoruculuğu ve bu bağlamda yüz yüze eğitime geçisin olumlu yanlarını
şöyle anlatmaktadır:
“Pandemi sürecinde uyguladığımız birçok uzaktan eğitim platformunu etkisiz olarak ele almak ve biraz
daha yorucu oldu.”
A4 (k) ise bu süreçteki farklı bir durumu şu sözleri ile dile getirmektedir:
“Ancak öğrencilerimi özlediğimi anladım bu arada.”
A3 ise online sürecin faydalı gördüğü ortamından yüz yüze ortama geçerken yaşadığı zorluğu şöyle
anlatmaktadır:
“Uzaktan eğitim sürecinde de canlı ders yapıyor olduğumuz için dersin içeriğine bağlı olarak soru cevap
gibi yöntemleri rahatlıkla kullanabildim. Öğrenciler rahatlıkla anlamadıkları noktaları
sorabiliyorlardı. Dolayısıyla uzaktan eğitim öğretimi devam ettirmek benim için bir ilk olmasına rağmen
sınıf ortamından pek bir farkı yoktu. Tek fark sınıfta olmamak ve benim öğrencileri görememem idi. Bu
pandemi süreci uzaktan eğitim ile derslerin (teorik) rahatlıkla işlenebileceğini deneyimlenmemizi
sağladı. Yüz yüze eğitim sürecinin başlaması ile birlikte sınıf ortamında ders işlemeye tekrar adapte
olmaya çalışmak birkaç haftamı aldı diyebilirim.”
3.Online Eğitimin, Pandemi Sona Erdiğinde, Lisans Derslerine Entegre Edilmesi Konusunda Ne
Düşünüyorsunuz? Sorusuna Verilen Yanıtların Analizi
Araştırmaya katılan akademisyenlerin ifadeleri doğrultusunda üç ana temaya ulaşılmıştır.
Bunlar “olmamalı” “olmalı” ve “sadece uygulama” temalarıdır. Katılımcıların çoğu online eğitim
sürecinin tamamen var olmasının doğru olmayacağını ifade etmekteler.
Şekil 3. Üçüncü Sorunun Analizi
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Kesinlikle hiçbir koşulda online eğitimi istemeyen A1’in ifadeleri şu şekildedir:
“Bunu pandeminin pik yapmaması için bir önlem olarak görüyorum. Derslerin online olarak
verilmesinin faydasından kat be kat fazla zararının olduğunu düşünüyorum. Pandemi sonrasında
(umarım) bu derslerin tekrar yüz yüze işlenmesini isterim.”
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Benzer şekilde A2’nin cümleleri şu şekildedir:
“Oldukça zor oldu. Öğrenciler uzaktan eğitimdeki rahatlığı zihinsel olarakta sorumluluk sahibi
olmadıkları düşüncesindeler. O yüzden pandemi öncesindeki yüz yüze eğitimdeki verim kadar verim
alınamadığını düşünüyorum. Öğrenciler ile iletişim kurmak çok zorlaştığını düşünüyorum.”
A3 ise biraz daha ılımlı yaklaşmakla birlikte, tamamen online eğitimi uygun bulmadığını şöyle
açıklamaktadır:
“Teorik dersler noktasında olumlu bakıyorum. Ancak uygulamalı dersler de yüz yüze eğitim olmalı.”
Katılımcı A4 ise online süreci diğer akademisyenlerden daha farklı değerlendirmiştir.
“Online eğitimi her koşulda çok önemli bir seçenek olarak daima kullanmamız gerektiğini
düşünüyorum.”
4. Sizce Pandemi Tamamen Bittikten Sonra Eğitim-Öğretim Nasıl Olmalı? Sorusuna Verilen
Yanıtların Analizi
Araştırmaya katılan akademisyenlerin ifadeleri doğrultusunda tek bir ana temaya ulaşılmıştır.
Bu “hibrit eğitim” temasıdır. Katılımcıların tamamı hibrit eğitimi tercih etmektedirler.
Şekil 4. Dördüncü Sorunun Analizi

hibrit
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A1 bu konudaki düşüncelerini şöyle anlatmaktadır:
“Eğitim bilimleri ortak zorunlu program dersleri teknik alt yapı sorunu olmayan öğrencilere online
olarak verilebilir. Aynı zamanda bu dersleri yüz yüze alma sansı da sunulmalı. Alan dersleri için yeterli
öğretim elemanı olmadığı için bu şans verilemez. Zaten faydalı da olmaz verilebilseydi.”
A2 ise şunları söylemektedir:
“Yüz yüze den uzaklaşmamalı ancak online süreç ile birlikte yürütülebilecek bir sistem uygulanmalıdır.”
Son olarak A3 durumu şu sözleri ile özetlemektedir:
“Hibrit yöntem kullanılabilir. Zamanın hem öğrenciler için hem de öğretim üyeleri için oldukça kıymetli
olduğunu düşünüyorum. Hibrit yöntem bu açıdan her iki gruba da zaman kazandıracak bir uygulama.”
Katılımcı A4’te benzer şekilde sonraki süreçteki eğitimin hibrit olarak devam etmesinden yanadır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırmanın sonuçlarına göre çalışmaya katılan akademisyenlerin ikisi online eğitim sürecini
olumsuz bulmakta, yüz yüze eğitimi tercih etmekte ve hibrit bir süreci gelecek için düşünmektedirler.
Genel olarak bakıldığında online eğitim sürecinin olumlu ve olumsuz yanları söz konusudur
(Demir, 2014). Öğrenci ve öğretmenlere esnek kullanım olanağı sunmasının (Can, 2020) yanı sıra, yüz
yüze etkileşimin sağladığı artıların olmadığını da belirtmek gerekir. Katılımcıların yanıtları da bu iki
alanda yer almaktadır. Katılımcıların ikisi süreci olumsuz değerlendirirken, bir tanesi olumlu yönde
değerlendirmiştir. Olumsuz görüşlerin sebebi katılımcıların ifade ettiği gibi motivasyon konusunda
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yaşanan gerileme olabilir (Kavruk ve Demirtaş, 2021). Ev hayatı içinde mesleki sorumluluklarını yerine
getirmeye çalışmak katılımcıları zorlamış olabilir. Katılımcılardan biri ise online sürecin olumlu
etkilerinden bahsetmektedir. Online süreci konforlu bulduğunu dile getirmektedir. Bunun açıklaması ise
katılımcının zamanını kendine ayırabilmesi olabilir. Online eğitim zaman konusunda esnek çalışma
fırsatı sunmaktadır (Uşun, 2006).
Araştırmanın ikinci bulgusuna göre katılımcıların ikisi online eğitimden yüz yüze eğitim
sürecini rahat geçirmişlerdir. Online eğitimin kendileri için zorlayıcı olduğunu belirten katılımcıların
sonrasındaki geçişi olumlu bulması şaşırtıcı olmamaktadır. Online eğitimin sınırlılıklarının yüz yüze
eğitimde ortadan kalkması da bu duruma sebep olmuş olabilir (Barnum, 2020). Online eğitimden yüz
yüze eğitime geçişte adaptasyon zorluğu yaşadığını belirten bir katılımcı vardır. Bunun sebebi de online
eğitimin hem zaman hem de mekân olarak sunduğu esnekliğin ortadan kalkması (Telli ve Altun, 2020)
olabilir. Fiziksel olarak sınıflarda bulunmak ve öğrencilerle yüz yüze gelmek, pandemi sürecindeki
sosyal izolasyon durumuna alışmış olabilecek (Rice ve Dykman, 2018) akademisyen için zorlayıcı
olmuş olabilir.
Araştırmanın son bulgusuna göre de katılımcılar online sürecin entegrasyonu konusunda
isteksiz görünmektedirler. Bu sebepledir ki gelecekte olası eğitimde yapılabilecek güncellemelerde
hibrit sürecin yüz yüze eğitim öncelenmek kaydı ile mümkün olabileceğini ifade etmektedirler. Online
eğitim süreci başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için zengin bir teknik alt yapı ihtiyacı söz konusudur
(Telli ve Altun, 2020). Bu alt yapının sağlandığı kurumlarda bile öğrencilerin bu kaynaklara erişimi
sınırlı olabilir (Kürtüncü ve Kurt, 2020). Ayrıca öğrencilerin online derslerdeki tutumları ile yüz yüze
derslerdeki tutumları birbirinden farklılık gösterebilir (kamera açma durumu gibi.) buna müdahale ise
sınırlı olabilir (Berge, 2002; Jin, 2005; Rose, Hasselbring, Stahl ve Zabala, 2005). Son olarak yüz yüze
derslerin sağladığı sosyalleşme ve kişilerarası iletişim imkanları online eğitim ile mümkün olmayabilir
(Jeste ve diğerleri, 2020; Parmigiani vd., 2020). Tüm bu gerekçeler göz önünde bulundurulduğunda
araştırmaya katılan akademisyenlerin online sürecin devamını istememesi açıklanabilir. Ayrıca
uygulamalı alanlarda birebir çalışmalar yapmanın gerekliliği de söz konusudur (Kahraman, 2020). Yine
bu durumda araştırmaya katılan akademisyenlerin yüz yüze sürecin en azından uygulama alanında da
olsa var olması istediği anlaşılır hale gelmektedir.
ÖNERİLER
Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında online eğitim sürecinden akademisyenlerin olumsuz
etkilendiği görülmektedir. Bu doğrultuda sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak, uyum sorunları ile baş
etmeleri için akademisyenlere psikoeğitim programları hazırlanabilir. Pandemi sürecinin akademideki
etkilerinin ne boyutta olduğunu ortaya daha detaylı koyabilmek için farklı şehirlerden, farklı eğitim
yöntemini belirlemiş üniversitelerden ve farklı fakültelerden akademisyenlerle çalışmalar yapılabilir.

KAYNAKÇA
Ağaoğlu, E., İmer, G. ve Kurubacak, G. (2002). A case study of organizing distance education:
Anadolu University, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 3(1), 45-51.
Barnum, M. (2020, Haziran 26). How did America’s remote-learning experiment really go?
Chalkbeat.
https://www.chalkbeat.org/2020/6/26/21304405/surveys-remote-learning-coronavirussuccess-failure-teachers-parents
Berge, Z. (2002). Active, interactive, and reflective e-learning. Quarterly Review of Distance
Education, 3(2), 181-190.
Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık
ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
291

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Chang, G.C.& Satako, Y. (2020). How are countries addressing the Covid-19 challenges in
education? A snapshot of policy measures. https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/24/howare-countries-addressing-the-covid-19-challenges-in-education-a-snapshot-of-policy-measures/, web
adresinden 26 Mart 2020 tarihinde edinilmiştir.
Creswell, J. W. (2015). 30 essential skills for the qualitative researcher. Sage Publications.
Demir, E. (2014). Uzaktan Eğitime Genel Bir Bakış. Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler
Dergisi, (39).
Giannini, S., & Albrectsen, A. B. (2020). COVID-19 school closures around the world will hit
girls hardest. https://plan-international.org/blog/2020/03/COVID-19-school-closures-hit-girls-hardest
Gilani, I. (2020). Coronavirus pandemic reshaping global education
https://www.aa.com.tr/en/education/coronavirus-pandemic-reshaping-global-educationsystem/1771350, web adresinden 23 Mart 2020 tarihinde edinilmiştir.

system?.

Jeste, S., Hyde, C., Distefano, C., Halladay, A., Ray, S., Porath, M., Wilson, R.B. & Thurm, A.
(2020). Changes in access to educational and healthcare services for individuals with intellectual and
developmental disabilities during COVID‐19 restrictions. Journal of Intellectual Disability Research,
64(11), 825-833.
Jin, SH. (2005). Analyzing student-student and student-instructor interaction through multiple
communication tools in web-based learning, International Journal of Instructional Media, 32(1), 59-67.
Kahraman, M. E. (2020). COVID-19 salgınının uygulamalı derslere etkisi ve bu derslerin
uzaktan eğitimle yürütülmesi: Temel tasarım dersi örneği. Medeniyet Sanat Dergisi, 6(1), 44-56.
Kavuk, E., & Demirtaş, H. (2021). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Öğretmenlerin Uzaktan
Eğitimde Yaşadığı Zorluklar. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 55-73.
Kürtüncü, M., & Kurt, A. (2020). COVID-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin
uzaktan eğitim konusunda yaşadiklari sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5),
66-77.
Moore, M. & Kearsley, G. (2005). Distance Education : A System View. Canada: Wadsworth.
Miller, D. C., & Salkind, N. J. (2002). Handbook of research design and social measurement.
Sage Publishing
Parmigiani, D., Benigno, V., Giusto, M., Silvaggio, C., & Sperandio, S. (2020). E-inclusion:
Online special education in Italy during the COVID-19 pandemic. Technology, Pedagogy and
Education, 1-14.
Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluatin methods (2nd.). Thousand Oaks, CA:
Sage Pub.
Rice, M. F., & Dykman, B. (2018). The emerging research base for online learning and students
with disabilities. Handbook of research on K-12 online and blended learning 189–206.
Telli, S. G., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen
yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
UNESCO.
(2020).
COVID-19
educational
disruption
and
response,
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse, web adresinden 07 Nisan 2020 tarihinde edinilmiştir.

292

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

UNICEF. (2020). COVID-19: More than 95 per cent of children are out of school in Latin
America and the Caribbean. https://www.unicef.org/press-releases/covid-19-more-95-cent-childrenare-out-school-latin-america-and-caribbean, web adresinden 03 Nisan 2020 tarihinde edinilmiştir.
Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1. Basım, 11-21.
Yamamoto, G.T. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi(online) eğitimin önlenemeyen
yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:
Seçkin Yayınevi.

293

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

“MUKBANG” KAVRAMI İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İÇERİK
ANALİZİ
CONTENT ANALYSIS OF ACADEMIC STUDIES ON THE CONCEPT OF “MUKBANG”
Ahmet ÜNAL1*, Büşra ŞAHİN2**
1

Kocaeli University, Tourism Faculty, Gastronomy and Culinary Arts Department, Kocaeli, Turkey,
ORCİD: ID/0000-0002-5797-6624
2
Kocaeli University, Tourism Faculty, Tourism Management Department, Kocaeli, Turkey,
ORCİD: ID/0000-0003-2486-7154

Özet
Sosyal medyanın günümüzde yaygınlaşması her alanda etkisini göstermektedir. Turizm üzerindeki
olumlu yönde olan etkileri gastronomi alanına da yansımaktadır. Son yıllarda popülerliğini koruyan ve
akademik araştırmalara konu olan “Mukbang” kavramı araştırmacılar tarafından incelenmektedir.
Mukbang kavramı, 2010 yılından itibaren Güney Kore’de kullanılmaya başlanmıştır. Süre gelen zaman
içerisinde de tüm dünyaya yayınlan bir trend haline gelmiştir. Mukbang kavramı, sosyal medya
platformları olan Youtube ve Twitch üzerinden kişilerin yemek yerken video çekmesi veya canlı yayın
açması durumuna verilen isimdir. Korece olan bu kavramın kökenine bakıldığında, “yeme” anlamını
taşıyan Muk (먹) ve “yayın” anlamını taşıyan bang (방) kelimelerinin birleşimi ile oluşmuştur. Yapılan
çalışmanın amacı, Mukbang kavramına genel bir bakış açısı sağlamak ve Mukbang kavramı ile ilgi
yapılan çalışmalar üzerinde bir değerlendirme sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda konu kapsamında
hazırlanan literatür cetveli içerik analizine tabi tutulacaktır. Araştırma; 30 çalışma ve 5 Başlık altında
incelenmiştir. Araştırma konusu, araştırma türü, veri toplama tekniği, araştırmada yapılan analizler ve
araştırma sonuçlarını içermektedir. Araştırma sonucunda, Mukbang izleyen kişilerin yeme bozukluğunu
yaşama durumları en sık çalışılan konular arasında yerini alırken, Mukbang’ın pazarlama faaliyetleri
arasında kullanımı, kişilerin neden Mukbang videolarını izledikleri araştırmacılar tarafından
incelenmiştir. İncelenen çalışmalarda nitel araştırma türü yaygın olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.
Verilerin analizinde ise, içerik analizi, korelasyon ve regresyon analizlerinin çalışmalarda yoğun bir
şekilde kullanıldığı saptanmıştır. Yapılan incelemeler doğrultusunda en sık Güney Kore, Almanya, Çin
ve İspanya ülkelerinde Mukbang kavramının çalışıldığı, bununla birlikte kültürlerin Mukbang
kavramına bakış açılarının karşılaştırıldığı çalışmalar tespit edilmiştir. Bu çalışmanın Mukbang kavramı
üzerinde çalışmak isteyen kişilere yol gösterebileceği ve Türk kültürü açısından da incelenerek
alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Sosyal Medya, Youtube, Mukbang, İçerik Analizi
Abstract
The spread of social media today shows its impact in all areas. Its positive effects on tourism are also
reflected in the field of gastronomy. The concept of “Mukbang”, which has remained popular in recent
years and is the subject of academic research, is being studied by researchers. The concept of Mukbang
has been used in South Korea since 2010. It has become a trend that has been published all over the
world over the time that has come. The concept of Mukbang is the name given to the situation where
people shoot videos or open live broadcasts while eating via Youtube and Twitch, which are social
media platforms. Considering the origin of this concept in Korean, it was formed by the combination of
the words Muk (먹), which means “eating”, and bang (방), which means “broadcasting”. The aim of the
study is to provide an overview of the concept of Mukbang and to provide an assessment of the studies
related to the concept of Mukbang. For this purpose, the literature chart prepared within the scope of the
subject will be subjected to content analysis. Research; it has been studied under 30 studies and 5
Headings. The research topic includes the type of research, the data collection technique, the analyzes
performed in the study, and the research results. As a result of the research, the status of people watching
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Mukbang experiencing an eating disorder is among the most frequently studied topics, while the use of
Mukbang among marketing activities has been examined by researchers dec dec people watch Mukbang
videos. It has been determined that the quantitative research type is widely used in the studies studied.
In the analysis of the data, it was found that correlation and regression analyses were used extensively
in the studies. In accordance with the studies conducted, it has been determined that the Mukbang
concept is most often studied in South Korea, Germany, China and Spain, as well as studies comparing
the perspectives of cultures on the Mukbang concept. It is believed that this study can guide people who
want to work on the concept of Mukbang and will contribute to the literature by examining it from the
point of view of Turkish culture.
Keywords: Social Media, Youtube, Mukbang, Content Analysis
GİRİŞ
“Mukbang” kavramı yayıncının çok miktarda yemek yerken aynı zamanda izleyicilerle etkileşime
girdiği çevrimiçi yayın olarak açıklanmaktadır. 2010 yılından itibaren Güney Kore'de popüler olan
Mukbang, zamanla dünya çapında trend haline gelmiştir. Mukbang yayıncısının kameranın önünde
pizzadan erişteye kadar çeşitli yemekler tükettiği ve sosyal medya da yayınladığı içerikler olarak
tanımlanabilir. Mukbang içerikleri genel anlamda YouTube ve Twitch gibi platformlarda
yayınlanmaktadır. Mukbang videoları canlı olabileceği önceden kaydedilmiş videolar da İnternete
yüklenebilir. Mukbang videolarında yayıncılar genellikle direkt olarak yemek yemekte iken bazı
videolarda yayıncının yemeği önceden kamera karşısında pişirmesi ve daha sonra yemesi şeklinde
oluşturulmaktadır. Yine bazı videolarda yayıncılar ses efektleri ve yiyecekler hakkında açıklamalarda
bulunurken bazı yayıncılar sessizce yemek yedikleri görülmektedir. Mukbang içeriklerinin Asya
toplumunun görgü kuralları ile tam bir tezat oluşturması popülerliğinin artma nedenleri arasında
sayılabilir. Diğer bir neden ise Güney Kore’li kişiler için yemek yeme faaliyeti en önemli aktivitelerden
biridir. Aynı zamanda hiçbir Kore’li tek başına yemek yemek istemez bu nedenle Mukbang içerikleri
yalnızlığı azaltması gerekçesi ile sıklıkla takip edilmektedir.
“Mukbang” içeriklerinin birçok kesim ve millet tarafından büyük bir ilgi ile izlenmesi ve bir sektör
haline dönüşmesi araştırma konuları arasında yer almasına neden olmuştur. Olumlu ve olumsuz
yönlerinin, kişilerin neden bu içeriği takip ettiğinin sıklıkla araştırıldığı görülmektedir. Bu bağlamda
yapılan çalışmanın amacı, “Mukbang” kavramı incelemek, kavram üzerinde nasıl çalışıldığını ve ne
yönde ilerlediğini açıklamak üzere hazırlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde “Mukbang” kavramı
açıklanmaktadır. İkinci bölümde ise yöntem kısmına ve daha sonra bulgular ve sonuç kısmına yer
verilmektedir. Elde edilen bulguların ileride yapılacak çalışmalar için yol gösterici olabileceği
düşünülmektedir.
“MUKBANG” KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKISI
Güney Kore, yıllar içinde uluslararası ilgi toplayan aktivite ve eğilimleri ile önemli bir popülerlik
kazanmıştır (Long ve Owen, 2018). Teknoloji ve hızlı internet lideri olan Güney Kore’de, canlı yayınlar
gençler arasından en çok tercih edilen etkinliklerden biridir. Son zamanlarda gittikçe popüler hale gelen
“Mukbang” kavramı, bir içerik oluşturucunun veya ev sahibinin çok miktarda yiyecek yediği bir tür
canlı çevrimiçi görsel-işitsel yayındır. Mukbang kelimesi, “yemek” (meokneun) ve “yayın” (bangsong)
anlamına gelen Korece kelimelerin birleşiminden oluşmaktadır (Grome, 2017). Başlangıçta bir Asya
fenomeni olan Mukbang 2011 yılından itibaren özellikle Güney Kore’de eğlence kaynağı olarak yaygın
hale gelmiştir. (Mc Carthy,2017). Kısa bir süre sonra Mukbang videoları Youtube, Twitch ve Vimeo
gibi video tabanlı platformlarda yayıncının kamera karşısında yemek yerken konuşması ve aynı
zamanda bu konuşmayı yayınlaması durumudur (Spence, 2017: 73). Mukbang, sosyal medya
aracılığıyla sizi izleyen insanlara yemeğin reklamını yaparak, ürünün tüketim miktarını arttırmaya teşvik
etmek şeklinde de yorumlanabilir. Gıda değerlendirme ve algılama sürecinde duyular oldukça
önemlidir. Bu duyulardan biri olan görme de bu süreçte etkin rol oynamaktadır (Sadeghirad,2016). Bu
sebeple yiyecek içeceklerin hazırlanmasında; duyulardan faydalanılarak yiyeceklerin sunulması büyük
önem arz etmektedir.
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Mukbang, içerik üreticisinin tek başına ya da başka birisiyle yemek yediği ve izleyicisiyle sürekli
iletişim halinde olduğu içeriklerden oluşmaktadır. Daha önce Mukbang videoları canlı olarak Afreeca
TV gibi platformlarda yayınlanmıştır. Günümüzde ise Mukbang videoları YouTube üzerinden daha
fazla izleyiciye ulaşmaktadır (Pereira , 2019). Google Trends'e göre Mukbang; 2014 yılında Güney
Kore'de çevrimiçi aramalarda en çok aranan terimlerinden biri olmuştur. Orange (2017) yaptığı
çalışmada Mukbang'ın popülaritesinin dünya çapında arttığını ortaya koymuştur. Güney Kore
toplumunda yemek yemek, derin bir sosyal aktivitedir ve birçok Koreli, tek başına oturup yemek yemeyi
neredeyse hiç düşünmemektedir. Bu nedenle Mukbang, kendi başınıza yemek yerken sanal olarak
sosyalleşmenin önünü açmaktadır (Jackson 2018). Mukbang, “Kore'de yemek yemenin doğal
yönlerinden farklı olarak sosyal yönlerini de araştırmış ve diğer ülkelere göre daha popüler olmasının
Korelilerin yalnızlığından kaynaklandığı anlaşılmıştır (Kim,2017). Yüz binlerce kişinin her gün farklı
çevrimiçi uygulamalar kullanarak Mukbang videoları izlediği ve farklı ülkelerde de giderek daha
popüler hale geldiği görülmektedir (Hawthorne 2019).
YÖNTEM
Çalışmada “Mukbang” kavramını açıklamak ve kişilere bu kavram hakkında genel bir bilgi sağlamak
amaçlanmaktadır. Aynı zamanda “Mukbang” kavramının diğer ülkeler açısından algılanma şekli ve
araştırılma konularını incelenmek amacıyla literatür tarama yöntemi tercih edilmiştir. Bir konu
hakkında daha önce yayınlanmış çalışmaların sistematik bir şekilde derlenmesi ve derinlemesine
araştırılması anlamını taşıyan literatür taraması, kronolojik şekilde sıralanabileceği gibi tematik bir
yaklaşım ile birlikte incelenebilir (Köroğlu, 2015). Bu doğrultuda uluslararası literatürde, “Mukbang”
kavramını konu alan çalışmalar tespit edilerek içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi yapılan
30 çalışma 5 başlık altında incelenmiştir. Araştırma amacı, araştırma türü, veri toplama tekniği,
araştırmada yapılan analizler ve araştırma sonuçları olarak sıralanabilir. Bulgularda bahsedilen içerik
analizi yapılan çalışmaların listesi aşağıdadır.
Tablo 1. “Mukbang” Kavramı İle İlgili Yapılan Çalışmalar
YIL

YAZAR/LAR

ARAŞTIRMA
TÜRÜ

ÇALIŞMA ADI

VERİ
TOPLAMA
TEKNİĞİ
Görüşme
Tekniği

ANALİZ

2015 *Husna
The Review of Mokbang (Broadcast Eating) Nitel
İçerik
Hakimey
Phenomena and Its Relations with South Korean Araştırma
Analizi
*Rashad
Culture and Society
Yöntemi
Yazdanifard
AMAÇ/SONUÇ: Araştırma, insanların Mukbang videolarını izleme motivasyonlarını incelemek amacı ile hazırlanmıştır.
Araştırma sonucuna bakıldığında, Mukbang videolarının dolaylı yoldan yemek yeme hissi uyandırdığı, farklı yemeklere erişememe
durumunu telafi ettiği, düzensiz yemek yemenin önüne geçmek için cesaretlendirme, sosyal olarak aktif hissetme ve Mukbang
videolarını üreten kişilere duyulan bağ bireylerin Mukbang videolarını izleme motivasyonları olarak belirlenmiştir.
2016 *Bruno
Food as Object and Subject in Korean Media
Nitel
Doküman/Kayıt İçerik
Araştırma
Antonetta
İncelemesi
Analizi
Yöntemi
AMAÇ/SONUÇ: Çalışmada Mukbang videolarını izleyen kişilerden gelen yorumlar içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma
sonuçlarına bakıldığında, kamerada yemek yiyen birini izlerken, izleyicilerin yemek yiyormuş gibi hissettikleri ve yemeğin
neredeyse tadına ve buna bağlı olarak doygunluk hissine sahip oldukları tespit edilmiştir.
2017 *Antonetta L. Mŏkpang: Pay Me and I’ll Show You How Much I Nitel
Vaka Çalışması İçerik
Bruno
Araştırma
Can Eat for Your Pleasure
Analizi
*Somin
Yöntemi
Chung
AMAÇ/SONUÇ: Araştırma, Mukbang içeriklerinin gıda tüketimine olan etkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle
Güney Kore’li üç Mukbang içerik üreticisi ve bir gıda şirketinin röportajlarını incelemektedir. Sonuçlara bakıldığında, yalnızlığı
tercih eden, sosyal olmak isteyen, diyet yapan ve sağlık sorunları olan kişilerin Mukbang videoları izledikleri saptanmıştır. Aynı
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zamanda sürekli Mukbang izlemenin anti-sosyal davranışlar oluşturabileceği ve yemek tercihlerinin olumsuz yönde
etkilenebileceği ortaya konmuştur.
2017 *Glen Donnar ‘Food porn’ or intimate sociality: committed celebrity Nitel
Doküman/Kayıt İçerik
and cultural performances of overeating in meokbang Araştırma
İncelemesi
Analizi
Yöntemi
AMAÇ/SONUÇ: Mukbang içeriklerini kişilerin algılama biçimlerini açıklama amacı ile hazırlanmış olan çalışmada Güney
Kore’li kadın Mukbang içerik üreticileri incelenmiştir. Sonuçlara bakıldığında Mukbang içeriklerinin cinsel yönü ve yemeklere
ulaşılabilirlik açısında telafi edici yönü olduğu ancak aşırı tüketim açısından kişilere sorun oluşturduğu ortaya konmuştur.
Araştırma da ortaya konan bir diğer olumlu yön ise yakınlık ve topluluk duygusunu teşvik ederek yalnızlık ve yabancılaşmayı
azalttığı izleyiciler üzerinde olumlu etki bırakması olarak saptanmıştır.
Nitel
Görüşme
İçerik
2018 *SeokInternet Mukbang (Foodcasting) in South Korea
Kyeong Hong
Araştırma
Tekniği
Analizi
*Sojeong Park
Yöntemi
AMAÇ/SONUÇ: Güney Kore’li Mukbang içerik üreticilerine izleyiciler üzerinde olumlu algı oluşturmak amacı ile etkileyici
faktörler araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, Mukbang içerik üreticilerinin baharatlı yemek yemeğe özen gösterdiği, büyük
posiyonlu yiyeceklerin dikkat çektiği, tüketilen yemeklerin tariflerinden video içerisinde bahsedilmesi, yemek yerken
öngörülemeyen hataları açıklamak ve izleyiciler ile sohbet halinde olmak kişilerin keyif almalarını sağlayan faktörler olarak
belirlenmiştir.
2018 *Astrid
At the intersection of thinness and overconsumption: Nitel
Görüşme
İçerik
Schweglerthe ambivalence of munching, crunching, and Araştırma
Tekniği
Analizi
Castañer
slurping on camera
Yöntemi
AMAÇ/SONUÇ: Araştırmada Güney Kore, Singapur ve Amerikalı Mukbang içerik üreticilerinin kişiler tarafından nasıl
algılandıkları ve bireylerin bu kişileri izleme motivasyonları incelenmiştir. Araştırma sonucunda, Mukbang içeriklerinin kişilerin
yalnızlığını hafiflettiği, duygusal olarak tatmin oldukları araştırma sonunda tespit edilmiştir. Bununla birlikte, başkalarının yemek
yeme deneyimlerini paylaşmanın eğlenceli olduğu ve yemek yemeğe teşvik ettiği ortaya konmuştur.
2018 *Hojin Song
The Making of Microcelebrity: AfreecaTV
Nitel
Görüşme
İçerik
and the Younger Generation in Neoliberal
Araştırma
Tekniği
Analizi
South Korea
Yöntemi
AMAÇ/SONUÇ: Çalışma Mukbang içeriklerini kişilerin neden takip ettiklerini saptamak amacı ile hazırlanmıştır. Kişilerin
Mukbang videolarını izlemelerine sebep olarak, canlı etkileşim kurmaları bireyleri Mukbangerlara bağlılık hissi oluşturmaktadır.
Buna karşı olarak bazı kişiler ise Mukbang videolarının aşırı tüketime teşvik etme nedeni ile sevmediklerini dile getirdi. İki yönlü
olarak bireyler üzerinde olumlu ve olumsuz yönleri ortaya konmuştur.
2019 *Mengyu
Mukbang Influencers: Online eating becomes a new Nitel
Görüşme
İçerik
Yang
marketing strategy (Tez)
Araştırma
Tekniği
Analizi
Yöntemi
AMAÇ/SONUÇ: Çalışma, Çin’de bulunan gıda endüstrisindeki küçük ölçekli firmaların Mukbang pazarlamasına bakış açılarının
belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırma sonucunda, firma sahiplerinin Mukbang pazarlaması hakkındaki düşüncelerin başında
temel endişe noktasının tüketici tercihleri ve yatırım getirisinin belirsizliği olduğu ortaya konmuştur. Mukbang’ın yeni bir
pazarlama faaliyeti olması firma sahiplerinin kontrol kaybı yaşayacakları korkusu ve itibar zedelenmesi oluşacağı endişesi
yaşamalarına neden olduğu sonucu araştırmanın bir diğer sonucu arasındadır.
2019 *Samantha
Gillespie

Watching Women Eat: A Critique of Magical Eating
and Mukbang Videos

Nitel
Araştırma
Yöntemi

Doküman/Kayıt
İncelemesi

İçerik
Analizi

AMAÇ/SONUÇ: Çalışma üretilen Mukbang videolarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini, Mukbang videolarının
kadınlar tarafından üretildiğinde videonun altına gelen izleyici söylemlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma sonucunda,
kadınların Mukbang videolarının altına gelen yorumların çoğunluğunun, yemeği ne şekilde yediği, ne kadar yemek yediği ve
yemek tercihlerini eleştiren yorumların olduğu saptanmıştır.
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2019 *Beulah
I like watching other people eat: A cross-cultural Nicel
Pereire
analysis of the antecedents of attitudes towards Araştırma
*Billy Sung Mukbang
Yöntemi
*Sean Lee

Anket Tekniği

Doğrulayıcı
Faktör
Analizi
Keşif
Faktör
Analizi
Korelasyon

AMAÇ/SONUÇ: Bu çalışma, tüketicilerin Mukbang'a karşı tutumlarının öncüllerini kültürler arası bir bakış açısıyla keşfederek,
çevrimiçi tüketicilerin bir tür Güney Kore çevrimiçi eğlence programı olan Mukbang'ı neden izlediğini incelemeyi amaçlamaktadır.
Veriler, çevrimiçi olarak kendi kendine uygulanan bir Anket Tekniği kullanılarak 114 Asyalı ve 129 Kafkas katılımcıdan
toplanmıştır. Veriler daha sonra yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak analiz edildi. Her iki örnek için de benzerlikler ve
farklılıklar not edildi. Bulgular, Asyalıların Mukbang'ı ev sahibinin çekiciliği ve sosyal normatif etki nedeniyle izleme
eğilimindeyken, Kafkasyalıların bu tür şovları ev sahibinin çekiciliği, algılanan yenilik ve sosyal normatif etki nedeniyle izlediğini
gösteriyor.
Yarı
İçerik
2019 *Wenzhuo Xu Does Watchıng Mukbangs Help You Dıet? The Effect Nitel
Of The Mukbang On The Desıre To Eat (Tez)
Araştırma
Yapılandırılmış Analizi
Yöntemi
Görüşme
AMAÇ/SONUÇ: Çalışmada, Mukbang izleyen kişilerin kadın Mukbangerlara bakış açısı araştırılmaktadır. Araştırma
sonuçlarında ise, kadınların Mukbang videolarını izlediklerinde daha düşük doygunluk ve daha yüksek yemek yeme isteği
uyandırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
2019 *Adia Titania Analısıs Resepsı Penonton Remaja Vıdeo Mukbang Nitel
Doküman/Kayıt İçerik
*Supriyatman Dalam Kanal Youtube “Yuka Kınoshıta”
Araştırma
İncelemesi
Analizi
Catur
Yöntemi
Nugroho
AMAÇ/SONUÇ: Araştırma, Mukbang videolarını izleyen kişilerin tutumlarının tespit edilmesini amaçlamaktadır. Mukbang
içerik üreticilerin arasında oldukça popüler olan Yuka Kinoshita’nın videoları analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında
kişilerin Yuka’nın yediği yemeklerden, yemek seçimlerinden etkilendiği aynı zamanda giydiği kıyafetlere kadar dikkat çekerek
izleyicileri etkilediği olumlu yönde algılandığı sonucuna ulaşılmıştır.
2019 *Hanwool
Eating together multimodally:Collaborative eating in Nitel
Doküman/Kayıt İçerik
Choe
Mukbang, a Korean livestream of eating
Araştırma
İncelemesi
Analizi
Yöntemi
AMAÇ/SONUÇ: Hazırlanan çalışma, sosyal yemek yemenin Mukbang videolarını izlerken yapılmasını incelemektedir.
ChangHyun’un Mukbang videolarının incelenmesinin ardından izleyiciler ile işbirlikçi bir yol izlediği ve karşılıklı yarar sağlayan
bir ortam oluştuğu saptanmıştır. İzleyicilerin ChangHyun’un yemek yeme deneyimini paylaştığı anda izleyicilerin duyusal yönde
tatmin oldukları ve eğlendikleri sonucu elde edilmiştir.
2019 *Charles
Digital Commensality: Eating and Drinking in the Nitel
Doküman/Kayıt İçerik
Spence
Araştırma
Company of Technology
İncelemesi
Analizi
*Maurizio
Yöntemi
Mancini
*Gijs
Huisman
AMAÇ/SONUÇ: Araştırma Mukbang içeriklerinin altına gelen yorumların ve Mukbang’ın olumsuz yönlerini incelemek amacı
ile hazırlanmıştır. Mukbang tek başına yemek yiyen bireylerin en çok takip ettiği akımlardan biri olup bu akım izleyenlerin
videolardan etkilenerek normalden daha fazla yemek tükettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
2020 *Kagan
Development and Validation of the Mukbang Nicel
Anket Tekniği
Doğrulayıcı
Kircaburun
Addiction Scale
Araştırma
Faktör
*Vasileios
Analizi
Yöntemi
Stvropoulos
Açıklayıcı
*Andrew
Faktör
Harris
Analizi
*Filipa Calodo
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*Emrah
Emirtekin
*Mark.
D.
Griffitgs

Regresyon
Analizi

AMAÇ/SONUÇ: Yapılan araştırmada Mukbang bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma sonucunda
kullanılan ölçeğin iç tutarlılığının yüksek olduğu, doğrusal diskriminant analizi ile değerlendirilen maddelerin iki ana profil içerdiği
sonucuna ulaşılmıştır.
2020 *Sowon Yun Mukbang- and Cookbang-watching status and dietary Nicel
Anket Tekniği
Korelasyon
*Hyunjoo
life of university students who are not food and Araştırma
Analizi
Kang
nutrition majors
Yöntemi
*Hongmle Lee
AMAÇ/SONUÇ: Güney Kore’de genç nesil arasında Mukbang videolarının popüler hale gelmesi nedeni ile üniversite öğrencileri
üzerinde Mukbang ve cookbang videolarının diyet performanslarına etkisinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Araştırma
sonuçlarında, öğrencilerin büyük bir kısmının cookbang izlemenin diyetleri üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı ancak Mukbang
izlemenin diyet yaşamını kötü yönde etkilediği sonucu elde edilmiştir. Aynı zamanda Mukbang izlemenin dışarıda yemek yemeğe
teşvik ettiğini, cookbang videolarının ise evde yemek hazırlamaya teşvik ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
2020 *Shan Wang
A Study On Potentıal Health Issues Behınd The Nitel
Doküman/Kayıt İçerik
Popularıty Of “Mukbang” In Chına (Tez)
Araştırma
İncelemesi
Analizi
Yöntemi
AMAÇ/SONUÇ: Hazırlanan çalışmada Kuaishou youtube kanalında bulunan iki Mukbang videosunun altına gelen yorumlar,
kişilerin videoya karşı tutumları incelenmiştir. Yapılan incelemelerin sonucunda Mukbang videolarını izleyen kişilerin dolaylı
olarak yemek yediklerini hissettikleri ve iştahsızlığı giderdiği yönde yorumlarda bulundukları sonucu elde edilmiştir. Bununla
birlikte Mukbang videolarının yemek yeme istediği oluşturduğu ve gıda alımını şekillendirdiği araştırma sonucunda ortaya
konmuştur.
2020 *Mattias
Mukbang and Disordered Eating: A Netnographic Nitel
Görüşme
İçerik
Strand
Araştırma
Analysis of Online Eating Broadcasts
Tekniği
Analizi
*Sanna Aila
Yöntemi
Gustafsson
AMAÇ/SONUÇ: Çalışma, Mukbang videolarını izleyen kişilerin izleyici deneyimlerini ve yeme bozukluğu belirtilerinin oluşup
oluşmadığını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Sonuçlara bakıldığında Mukbang videolarının izleyicilerin gıda alımını arttırdığı ve
yemek yeme noktasında kontrol kaybına yol açtığı sonucuna erişilmiştir. Ancak bazı bulgular ise aşırı yemeği önlediği ve yalnızlığı
gidermede yapıcı bir araç olarak görüldüğü tespit edilmiştir.
2020 *Dewa Ayu ‘I want what they’re eating’: College students’ Nitel
Yarı
Tematik
Mirah Ardrini experiences in watching food content on YouTube
Araştırma
yapılandırılmış
Analiz
*Dinar Lubis
Yöntemi
Görüşme
*Ni
Wayan
Arya Utami
AMAÇ/SONUÇ: Hazırlanan çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin Youtube’da yayınlanan Mukbang videolarını izleme
deneyimlerinin derinlemesine araştırılmasıdır. Araştırmanın sonucunda olumlu etkiler olarak, Mukbang videolarının yemekler
konusunda eğitici olduğu, diğer ülkelerin yemek kültürleri hakkında bilgilendirici olduğu sonucu elde edilmiştir. Olumsuz etkileri
ise, Mukbang videolarının sağlıksız gıdaların seçimine neden olması ve iştah açması nedeni ile kilo alımına neden olduğudur.
2020 *Mee Jeong A Study on Use Motivation, Consumers’ Nicel
Kang
Araştırma
Characteristics, and Viewing Satisfaction
*Chang Hoan
Yöntemi
of Need Fulfillment Video Contents(Vlog / ASMR /
Muk-bang)
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Açıklayıcı
Faktör
Analizi
Regresyon
Analizi
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AMAÇ/SONUÇ: Yapılan çalışma, video içerikleri arasındaki asmr ve Mukbang videolarının ihtiyaç karşılama içerikleri olarak
yeniden tanımlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda kullanım ve doyum teorisi açısından tüketicilerin güdüleri ve
memnuniyetlerini araştırmaktadır. Sonuçlara bakıldığında, yaş, gelir düzeyi gibi demografik özelliklerin video içeriği türü seçimini
etkilediği tespit edilmiştir. Kendini değerlendirme, duyusal uyarım, rahatlama, eğlence, gerçeklerden kaçma ve trendleri takip etme
faktörleri bu tarz videoları izleme motivasyonu olarak ortaya konmuştur. Ayrıca her bir izleme nedeni, izleme memnuniyetini
etkilemektedir.
2020 *Aisyah
Analısıs Subscrıber Youtube Tanboy.Kun Dalam Nitel
Derinlemesine
İçerik
Shafira Rahma Membuat Keputusan Pembelıan Melaluı Teorı Araştırma
Görüşme
Analizi
Aısdalslove (Tez)
Yöntemi
AMAÇ/SONUÇ: Çalışma, tanınmış markaların Mukbang videoları aracılığıyla izleyicilerin satın alma kararı verip vermeyeceğini
öğrenmeyi amaçlamaktadır. Araştırma bulgularında derinlemesine görüşme yapılan kişilerin Tanboy.kun youtube kanalındaki bazı
ürünleri satın alma isteği oluştuğu bazılarında ise hiçbir ürünü almak istemedikleri sonucuna ulaşılmıştır.
2020 *Lucas
De Let's Eat In Front Of The Screens? A Case Study Of Nitel
Doküman/Kayıt İçerik
Almeıda
The Mukbang Movement In Brazıl (Tez)
Araştırma
İncelemesi
Analizi
Sıqueıra
Yöntemi
AMAÇ/SONUÇ: Bu araştırma, Brezilya’da ki Mukbang hareketini Youtube platformundaki kanalların analiz edilmesi yolu ile
incelenmesini amaçlamaktadır. Beş adet Youtube kanalı seçilerek 175 Mukbang videosu analiz edildi. Videoların başlıkları,
yiyecek türü, yiyeceğin hazırlanma türü, yemeğin yapıldığı yer ve yiyecek içecek reklamının bulup bulunmadı araştırma
kapsamında incelenmiştir. Araştırma sonucunda Mukbang videolarındaki yemeklerin yüksek kalorili, ultra işlenmiş ve fast food
gıdalardan oluştuğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda Brezilya’da ki Mukbang videolarının çekildiği yerlerin yatak odası, ve oturma
odası gibi ev içi samimi ortamlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir sonuç olarak abartılı ve sağlıksız alışkanlıklara teşvik
ettiği ortaya konmuştur.
2020 *Laurensia
Why do people watch others eat? An Empirical Study Nitel
Görüşme
İçerik
Anjami
on the Motivations and Practices of Mukbang Araştırma
Tekniği
Analizi
*Terrance
Viewers
Yöntemi
Mok
*Anthony
Tang
AMAÇ/SONUÇ: Araştırma, kişilerin Mukbang videolarını izleme motivasyonlarını araştırma amacı ile hazırlanmıştır.
Kullanıcıların görüşleri Mukbang videolarını izlediklerinde yemekleri deneyimlemiş hissi vermesi ve yalnız yemek yeme hissini
azalttığı yönünde olmuştur. Sonuçlara bakıldığında birçok çalışma sonucu ile uyumlu olduğu görülmüştür.
2020 *EunKyo
The popularity of eating broadcast: Content analysis Nitel
Doküman/Kayıt İçerik
Kang
of “Mukbang” YouTube videos, media coverage, and Araştırma
İncelemesi
Analizi
*Jihye
Lee the health impact of “Mukbang” on public
Yöntemi
*Kyae Hyung
Kim
*Young
Ho
Yun
AMAÇ/SONUÇ: Bu çalışma, Mukbang Youtube videolarının içeriğinin yanı sıra Mukbang ile ilgili haberleri, makaleleri ve
Mukbang videolarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma sonucunda, Mukbang youtube videolarının aşırı yeme gibi olumsuz
bir yönü olduğunu doğrulamaktadır. Bununla birlikte Mukbang videolarına maruz kalma sıklığının diyet sağlığı üzerinde olumsuz
etkileri olduğu ancak Mukbang ile ilgili yapılan haberlerin “Mukbang komiktir” şeklinde olup olumsuz yönlerine değinilmediği
araştırmanın en önemli sonuçlarından biridir.
Investigating meal-concurrent media use: Social and Nicel
Regresyon
2021 *Jan-Philipp
Anket Tekniği
Stein
dispositional predictors, intercultural differences, and Araştırma
Analizi
*Jiyeon Yeo
the novel media phenomenon of “Mukbang” eating Yöntemi
broadcasts
AMAÇ/SONUÇ: Gerçekleştirilen çalışmada yemek ile eşzamanlı olarak sosyal medya kullanımının yüksek kalori alımı ile
ilişkilendirilmesinden dolayı kültürler arası Mukbang videolarının farklılığı ve sonuçlarını inceleme araştırmanın amacını
oluşturmaktadır. Almanya ve Güney Kore, Mukbang izleyicileri karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda Güney Korelilerin
Mukbang videolarını sosyalleşme amacı ile yemek sırasında Almanlara göre daha fazla izledikleri ortaya konmuştur. Aynı
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zamanda, Mukbang video içeriklerinin parasosyal ve sosyal deneyimlerinin Almanları daha çok etkilediği araştırmanın diğer bir
sonucunu oluşturmaktadır.
2021 *Kagan
Problematic Mukbang Watching and Its Relationship Nicel
Anket Tekniği
Doğrulayıcı
Kircaburun
to Disordered Eating and Internet Addiction: A Pilot Araştırma
Faktör
*Cemil
Study Among Emerging Adult Mukbang Watchers
Yöntemi
Analizi
Yurdagül
Korelasyon
*Daria Kuss
Analizi
*Emrah
Emirtekin
*Mark
D.
Griffiths
AMAÇ/SONUÇ: Yapılan araştırmada kişilerin Mukbang videolarını sürekli olarak izlemelerinin yeme bozukluğu ve internet
bağımlılığı ile ilişkisini incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma sonucunda Mukbang videolarını sürekli olarak izlemenin kişilere
aşırı kilo alımı ve yeme bozukluğu gibi olumsuz sonuçlar doğurduğunu aynı zamanda kişilerin yaşadıkları sürekliliğin internet
bağımlılığı ile ilişkisi olduğu ortaya konmuştur.
2021 *Kagan
The Psychology of Mukbang Watching: A Scoping Nitel
Derleme
İçerik
Kircaburun
Review of the Academic and Non-academic Araştırma
Analizi
*Andrew
Literature
Yöntemi
Harris
*Filipa Calado
*Mark
D.
Griffiths
AMAÇ/SONUÇ: Mukbang ile ilgili akademik çalışmaların incelendiği araştırmada izleyicilerin psikolojik özellikleri ve Mukbang
izleme nedenlerinin üzerinde durulmuştur. Araştırma sonucunda kişilerin Mukbang izleme sebeplerinin, sosyal sebepler, cinsel
sebepler, eğlence, yemek yeme isteği gibi nedenler olduğu bunların yanı sıra yalnızlık yaşayan kişilerin yalnızlıklarını azalttığı
ancak düzensiz yemeğe teşfik ettiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
2021 *Elly
Doküman/Kayıt İçerik
The aesthetics of Mukbang: A case study of 흥삼이네 Nitel
Ramadhani
Araştırma
İncelemesi
Analizi
Heungsam's Family’s YouTube channel videos
Sipayung
Yöntemi
AMAÇ/SONUÇ: Hazırlanan çalışmada Heungsam’s Family youtube kanalından seçilen Mukbang videolarının estetik değerleri
Elements of the fine art of eating’e göre analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan inceleme sonucu Heungsam’s Family youtube
kanalının Mukbang video içeriklerinin duruş, vücut hareketleri, yemek yeme şekilleri, pişirme aksesuarları ve yiyecek seçimleri
estetik değerlere uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
2021 *Nobuyuki
A human voice, but not human visual image makes Nicel
Anket Tekniği
Korelasyon
Kawai
people perceive food to taste better and to eat more: Araştırma
Analizi
*Zhuogen
“Social” facilitation of eating in a digital media
Yöntemi
ANOVA
Guo
*Ryuzaburo
Nakata
AMAÇ/SONUÇ: Yapılan çalışmanın amacını, Mukbang videolarında insan sesinin artan gıda alımına ve gıdanın algılanan tadına
potansiyel katkısının değerlendirilmesidir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, kişinin video içerisinde birinin olup olmadığına
bakmaksızın sesin bulunması halinde gıdanın daha lezzetli algılandığı ve tüketildiği sonucu elde edilmiştir.
2021 *Hyunjoo
Dietary life and Mukbang- and cookbang-watching Nicel
Anket Tekniği
T
Testi
Kang
status of university students majoring in food and Araştırma
ANOVA
*Sowon Yun nutrition before and after COVID-19 outbreak
Yöntemi
*Hongmle
Lee
AMAÇ/SONUÇ: Covid-19 Pandemisi nedeni ile uzun süre yaşanılan çevrimiçi dersler evde geçirilen zamanı arttırmıştır. Bu
nedenle, üniversite öğrencilerinin Mukbang izlemeleri yemek pişirme ve diyet yaşamlarını ne yönde etkilediği araştırmanın
amacını oluşturmaktadır. Nisan 2019 ve Haziran 2020’de Anket Tekniği verileri toplanmış ve karşılaştırılma yapılmıştır. 2019’da
yanıt veren öğrenciler ile karşılaştırıldığında, 2020’de daha yalnız ve sık yemek yediklerini ve yemeklerini evde yaptıkları, hazır
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gıda tüketmedikleri, işlenmiş gıdalar, tuzlu gıdalar tüketmedikleri ortaya konmuştur. Bu süre zarfında Mukbang ve cookbang
videolarını izlemede bir azalma ya da artış göstermemiştir.
BULGULAR
Bu bölümde, yapılan araştırma kapsamında, “Mukbang” kavramını içeren çalışmalar incelenmiştir. Bu
doğrultuda 30 adet yabancı çalışma araştırmaya dahil edilerek literatür cetveli hazırlanmıştır. Elde edilen
veriler ise incelendikleri başlıklar altında değerlendirilmektedir.
Araştırma Türüne Göre Yayın Dağılımı
Araştırma kapsamında incelenen 30 çalışmanın araştırma türüne göre dağılımı Şekil 1’de
gösterilmektedir.

Araştır a Türü
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4
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3
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Nitel

2019

2020

2021

Nicel

Şekil 1. Araştırma Türüne Göre Yayın Dağılımı
Değerlendirmeye alınan çalışmalardan 22 tanesi nitel, 8 tanesi ise nicel çalışmadan oluşmaktadır. Şekil
1 incelendiğinde, 2015-2021 yılları arasında en çok nitel araştırma türünün kullanıldığı 2019’dan sonra
ise nicel araştırma türünün kullanıldığı görülmektedir. 2020 “Mukbang” kavramının en çok ele alındığı
yıl olarak gösterilebilir.
Veri Toplama Türüne Göre Dağılımı
Araştırma kapsamında incelenen 30 çalışmanın veri toplama tekniğine göre dağılımları Şekil 2’de
gösterilmektedir.
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Veri Topla a Tek iği
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Şekil 2. Veri Toplama Tekniğine Göre Dağılımı
Şekil 2 incelendiğinde 2015 yılında yapılan çalışmanın görüşme tekniğinden yararlandığı, 2016 yılında
doküman/kayıt incelemesi yapıldığı, 2017 yılında doküman/kayıt incelemesi ve örnek olay incelemesi
yapıldığı, 2019 yılında ise yapılan 3 çalışmanın da görüşme tekniğinden yararlandığı görülmektedir.
2019 yılında “Mukbang” konulu 4 çalışmanın doküman/kayıt incelemesinden yararlandığı diğer 3
çalışmanın ise sırasıyla, görüşme, Anket Tekniği ve yarı yapılandırılmış görüşme olduğu tespit
edilmiştir. 2020 yılında ise, 3 çalışmanın doküman/kayıt incelemesi, 3 çalışmanın Anket Tekniği, 2
çalışmanın görüşme, 1 çalışmanın yarı yapılandırılmış görüşme ve son olarak 1 çalışmanın örnek olay
incelemesi yaptığı saptanmıştır. 2021 yılına bakıldığında, 4 Anket Tekniği, 1 doküman/kayıt incelemesi
ve 1 derleme çalışması yapıldığı görülmektedir. Çalışmalarda en çok kullanılan veri toplama tekniğinin
doküman/kayıt incelemesi olduğu, ardından görüşme tekniği geldiği ve son olarak Anket Tekniği
tekniğinden yararlanıldığı görülmektedir.
Çalışmaların Kullandıkları Analizlere Göre Dağılımı
Yapılan araştırmaların kullandıkları analiz dağılımları Şekil 3’te yer almaktadır.
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Şekil 3. Kullanılan Analiz Dağılımı
“Mukbang” kavramının ele alındığı çalışmaların çoğunluğunun nitel olmasından dolayı çalışmalarda en
çok kullanılan analiz yöntemi olarak içerik analizinin tercih edildiği Şekil 3’te görülmektedir. Ardından
sırası ile en çok kullanılan analizler; korelasyon analizi, regresyon analizi, ANOVA ve T-Testi olduğu
incelenen çalışmalar doğrultusunda tespit edilmiştir.
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Ele Alınan Araştırma Konuları
Araştırma kapsamında “Mukbang” kavramı ile ilgi olan çalışmalar incelenmiş ve bu çalışmalarda ele
alınan konuların Tablo 2’de yıllarına göre dağılımına yer verilmiştir.
Tablo 2. Araştırma Konuları
Araştırma Konuları
İzleme Motivasyonu
İzleyici Tutumu
Yeme Bozukluğu
Diyet Performansına Etkisi
Kültürlerarası Farklılık
Cinsiyet Farklılığı
Satın Alma
Mukbang Pazarlaması
Ölçek Geliştirme
Mukbang Video İçeriği
Toplam

2015
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

2016
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

2017
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Yayın Yılı
2018 2019
3
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
3
7

2020
3
2
1
1
0
0
1
0
1
1
10

2021
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
6

Toplam
10
7
2
2
2
2
1
1
1
2
30

Tablo 2 incelendiğinde 2015-2021 arasında “Mukbang” kavramının ele alındığı çalışmalar incelenmiş
ve araştırma konuları ortaya konmuştur. İncelenen çalışmalarda en çok ele alınan konu “Mukbang”
videolarını izleme motivasyonu (10) araştırılmıştır. Ardından sırası ile araştırılan konular; Mukbang
videolarına karşı izleyici tutumları (7), yeme bozuklu (2), diyet performansına etkisi (2), kültürlerarası
farklılık (2), cinsiyet farklılığı (2), Mukbang video içeriği (2), satın alma (1), ölçek geliştirme (1) ve son
olarak Mukbang pazarlaması çalışması yapılmıştır.
Mukbang ile ilgili yapılan araştırmaların sonuçları incelendiğinde en çok araştırılan konu olan izleme
motivasyonu, 10 çalışma tarafından ele alınmıştır. 2015 yılında Hakimey ve Yazdanifard tarafından
yapılan araştırma sonucu Mukbang videolarının kişilere dolaylı yoldan yemek yeme hissi yaşattığı,
düzensiz yemek yemenin önüne geçtiği ve sosyal olarak aktif hissettirdiği ortaya konmuştur. 2017’de
Bruno ve Chung’un çalışmasında ise, Hakimey ve Yazdanifard’ın yaptığı çalışma sonuçlarına benzer
sonuçlar elde edilmekle birlikte sürekli Mukbang videoları izlemenin yemek tercihlerini olumsuz yönde
etkileyeceği sonucu elde edilmiştir. 2017’de yapılan bir diğer çalışma ise önceki araştırmalara benzer
sonuçlar vermekle birlikte Mukbang’ın bir diğer olumlu yönü olarak sosyalleşmenin dışında topluluk
duygusunu teşvik ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Castaner’in 2018 yılında izleme motivasyonu ile ilgili
yaptığı çalışmada yine daha önceki çalışmaları destekler nitelikte sonuçlar elde edilmesi dışında
Mukbang videolarının kişiler için eğlence kaynağı olduğu sonucu elde edilmiştir. (Castaner, 2018; Song,
2018; Hong ve Park, 2018).
Kang ve Hoan tarafından 2020 yılında yapılan çalışmada demografik özelliklere göre izleme
motivasyonunun değiştiği ayrıca rahatlama, eğlence ve trendleri takip etme amaçlarının yer aldığı
sonucuna ulaşılmıştır. Anjami vd., (2020)’nin yaptığı çalışma ise Hakimey ve Yazdanifard (2015)’ın
yapığı çalışma ile benzer sonuçlar elde edildiği gözlemlenmiştir. Ardrini vd. (2020)’nin çalışması diğer
araştırmalardan farklı olarak yemekler konusunda eğitici olduğu kültürler hakkında bilgilendirici olduğu
sonucu elde edilmiştir. Son olarak Kircaburun (2021) yılında yaptıkları çalışmada kişilerin izleme
motivasyonunun diğer yapılan çalışmalar ile benzer sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Bakıldığında
kişilerin Mukbang izleme motivasyonlarının, eğlence, yemek yeme hissi, sosyalleşme gibi nedenler
olduğu söylenebilir.
Araştırma konuları arasında en çok araştırılan diğer bir konu izleyici tutumları olarak belirlenmiştir.
Antonetta (2016) tarafından yapılan çalışma sonucunda kişilerin Mukbang videoları izlediklerinde
tokluk hissine sahip olmaları elde edilmiştir. Titania ve Nugroha (2019) ise kişilerin Mukbang
videolarına göre yemek seçimlerinin şekillendiği gözlemlenmiştir. 2019’da Choe tarafından yapılan
araştırma sonucu ise izleyicilerin duyusal yönden tatmin olduğuna dairdir. Spence vd. (2019)’nin
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çalışması Mukbang videolarının fazla yemek yemeğe yönlendirdiği sonucunu elde etmiştir. 2020’de
Wang tarafından yapılan çalışma sonuçları daha önce yapılan araştırma sonuçları ile benzer sonuçlar
gösterirken ayrıca iştahsızlığı giderdiği kişiler tarafından düşünülmektedir. Yine 2020 yılında Kang’ın
yaptığı çalışmada diğer araştırmalardan farklı olarak maruz kalma sıklığının artması kilo sağlığını
olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Kawai (2021)’nin çalışmasında Mukbang videolarında yer
alan sesin videoyu çeken kişiden daha ön planda olduğu ve gıdayı daha lezzetli ve tüketilebilir olduğu
sonucu elde edilmiştir.
Mukbang videolarının yeme bozukluğu üzerindeki etkisi konulu araştırma sonuçlarının Mukbang
videolarına maruz kalma sıklığının aşırı kilo alımı ve yeme bozukluğu gibi olumsuz sonuçlar doğurduğu
(Kircaburun vd., 2021) yemek yeme noktasında kontrol kaybına yol açtığı sonucu elde edilmiştir (Strand
ve Gustafsson, 2020). Mukbang videolarının diyet performansına etkisi araştırmalarının diyeti olumsuz
etkilediği ve dışarıda yemek yemeğe özendirdiği sonucu elde edilmiştir (Yun vd., 2020). Kültürler arası
farklılığın konu olduğu çalışmalarda Stein ve Yeo (2021)’nın araştırmasında k Pereire vd. (2019)’nin
yaptığı çalışmada Asyalılar Mukbang videolarında ev sahibi çekiciliği ve sosyal normatif boyutlarına
dikkat ederken Kafkasların farklı olarak algılanan yenilik boyutuna önem verdiği önemsenmiştir.
Cinsiyet farklılığının konu olarak alındığı çalışmalara bakıldığında kadın Mukbang videolarının altına
gelen yorumların çoğunluğunun yemeği ne şekilde yediği, ne kadar yediği ve yemek tercihini eleştiren
yorumlar olduğu saptanmıştır (Gillespie, 2019). Ayrıca kadın Mukbang videolarının daha düşük
doygunluk hissi daha yüksek yemek yeme hissi uyandırdığı sonucu elde edilmiştir (Xu, 2019).
TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışma “Mukbang” kavramı ile ilgili gerçekleştirilen 30 çalışmayı, araştırma konusu, araştırma türü,
veri toplama tekniği, araştırmada yapılan analizler ve araştırma sonuçlarını incelemiştir. Mukbang
içeriklerinin günümüzde yalnızca Asyalılara özgü bir aktivite olmaktan çıkmış Batı ülkelerinin de bu
akıma takıldığı görülmektedir. Bu kavramın ele alındığı çalışmalar incelendiğinde yerli herhangi bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle alanyazında konu ile alakalı çalışmaların eksikliği göze
çarpmaktadır. Bakıldığında Mukbang kavramının yalnızca psikoloji alanında değil, sağlık, pazarlama
ve turizm gibi pek çok alanda çalışılabilecek bir kavram olabileceği görülmektedir.
Literatür cetvelinde yer alan çalışmalarda Mukbang kavramının çoğu çalışmada nitel olarak çalışılması,
olumlu ve olumsuz yönlerinin keşfedilmesi amaçlanmıştır. Araştırmalarda en çok çalışmanın 2020, en
az çalışmanın ise 2015 ve 2016 yıllarında yapıldığı görülmüştür. İncelenen çalışmalarda en çok nitel
araştırma yönteminin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Veri toplama tekniklerinde ise, doküman/kayıt
incelemesi en çok kullanılan tekniklerden biriyken ardından sırası ile görüşme, anket, yarı
yapılandırılmış görüşme, örnek olay incelemesi ve derleme tekniğinin kullanıldığı görülmektedir.
“Mukbang” kavramını ele alan çalışmaların en çok araştırdıkları konuların başında araştırmacıların
“izleme motivasyonu” çalıştığı görülmektedir. Ardından izleyici tutumu, yemek bozukluğu, diyet
performansına etkisi, kültürlerarası farklılık, cinsiyetler arası farklılık konularının araştırıldığı
görülmektedir.
Mukbang içeriklerini kişilerin izleme motivasyonları araştırıldığı çalışmalarda, videoların olumlu yönde
olarak dolaylı yoldan yemek yeme hissi verdiği, düzensiz yemek yemenin önüne geçtiği ve sosyal olarak
aktif hissettirdiği, topluluk duygusunu geliştirdiği, yemekler konusunda eğitici ve kültürler hakkında
bilgilendirici olduğu sonuçları elde edilirken, olumsuz olarak yemek yeme hissini arttırdığı yönünde
bulgular da elde bulunmaktadır. Bireylerin yemek yeme alışkınlıklarını şekillendirdiği ve değiştirdiği,
yemekler ve kültürler hakkında bilgilendirici olması Mukbang kavramının bir pazarlama alanı
olabileceğini akıllara getirmektedir. İzleyici tutumlarına bakıldığında destekler nitelikte sonuçlar
çıkmaktadır. Mukbang içeriklerinin izlenmesi bireylerde tokluk hissine neden olabildiği gibi fazla
yemek yeme davranışına da yol açabilmektedir. Yine yukarıda belirtildiği gibi izleyicilerin yemek
seçimleri üzerinde etkisinin olduğu (Titania ve Nugroha, 2019) saptanmıştır. İzleyicilerin bir kısmı ise
iştahsızlığı giderdiğini ancak kilo alımına sebep olduğunu düşünmektedirler.
“Mukbang” içeriklerinin kültürden kültüre, demografik özelliklere kadar değişiklik gösterdiği
araştırmalarda ortaya konmuştur. Yalnızca bir sektör üzerinden değil birçok alanda araştırmalar
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gerçekleştirilebileceği görülmektedir. Bununla birlikte nicel çalışmaların arttırılması daha geniş bir
kitleye hitap edilmesine olanak sağlayacaktır. Bu çalışmanın daha sonra yapılabilecek yerli çalışmalar
adına yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. Son olarak araştırma bulguları yalnızca literatür
cetvelinde bulunan çalışmaları kapsamakta herhangi bir genelleme iddiası taşımamaktadır.
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Özet
Karayolu üstyapılarında, yüksek sıcaklık ve uzun yükleme sürelerinin etkisiyle deformasyonlara karşı
direnç azalmakta ve başta tekerlek izi olmak üzere birçok bozulmalar oluşmaktadır. Özellikle ağır trafik
yüklerinden dolayı oluşan tekerlek izi deformasyonları, yolun geometrik standartlarını olumsuz
etkilemekte ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle çeşitli katkı malzemeleri kullanılarak
asfalt karışımları ve üstyapıların performansını arttırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
Bu çalışmada katkı malzemesi olarak cam elyaf lifinin bitümlü sıcak karışımlarda kullanılabilirliği
incelenmiştir. Cam elyaf lifi 35-50 mm lif boyu kullanılmıştır. Karayolu teknik şartnamesinde belirtilen
temel mekanik ve fiziksel deneyler yapılmıştır. Marshall stabilite değerleri, akma, yoğunluk, VMA, Vf
ve Vh değerleri elde edilmiştir. Böylece lif oranı değişiminin sıcak asfalt karışımı üzerinde mekanik ve
fiziksel özellikleri incelenmiştir.
İnceleme sonucunda Marshall stabilite deneyi değerlerine göre % 0,75 cam lifi katkılı bitümlü sıcak
karışımların mekanik özelliklerinde artış gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Esnek üstyapılar, Cam lifi, Lif boyu, Marshall Stabilitesi
Abstract
With the effect of high temperatures and long loading times, resistance to deformations decreases in
highway pavements and many deteriorations occur, especially rutting. Especially, rutting deformations
caused by heavy traffic loads negatively affect the geometric standards of the road and cause economic
losses. For this reason, various studies are carried out to increase the performance of asphalt mixtures
and pavements by using various additives.
In this study, the usability of glass fiber as an additive material in hot bituminous mixtures was
investigated. Glass fiber fiber was used with a fiber length of 35-50 mm. Basic mechanical and physical
tests specified in the highway technical specifications were carried out. Marshall stability values, yield,
density, VMA, Vf and Vh values were obtained. Thus, the mechanical and physical properties of fiber
type change, fiber ratio change and fiber length change on the hot asphalt mixture were investigated.
As a result of the examination, an increase was observed in the mechanical properties of 0.75% glass
fiber added bituminous hot mixes according to Marshall stability test values compared to other ratios.
Keywords: Flexible pavements, Glass Fiber, Fiber length, Marshall Stability
GİRİŞ
Karayolu yapımının en önemli kısmını teşkil eden bitümlü kaplama karışımlarının iki ana bileşeni
vardır. Bunlar; agrega ve bitümlü bağlayıcılardır. Bitümlü sıcak karışım üretimi asfalt üretim plentinde
yaklaşık 150-160°C derecede ısıtılarak kurutulmuş agrega ile yine aynı derecede ısıtılmış bitümün
karışım dizaynına uygun olarak harmanlanmasından elde edilir (Aslan, 2019).
308

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Agrega ile bitümlü malzemenin bileşiminden meydana gelen ve trafik yüklerine doğrudan maruz kalan
kaplama tabakalarının (sathi kaplama veya bitümlü sıcak karışım kaplama) inşa edilme amaçları, trafiğin
aşındırma ve iklimin ayrıştırma etkilerine karşı direnç göstermek, yol yapısını sudan korumak ve düzgün
bir yuvarlama yüzeyi sağlayarak konforlu bir sürüş sağlamaktır (Avcı, 2009).
Bitümlü sıcak karışımlar (BSK), çok iyi servis performansı, sürüş konforu, stabilite, durabilite ve suya
karşı dayanım sağlaması yönüyle yol üst yapılarında en çok kullanılan kaplama türüdür. BSK’ların
mühendislik özelliklerini iyileştirmek için iki temel yoldan birisi gradasyonu ve dolayısıyla asfalt
çimentosu oranlarını değiştirmektir. Taş mastik asfalt bu kategoride karışım performansının
iyileştirilmesi bakımından tipik bir örnektir. Diğer bir yol ise katkı maddeleriyle bitümlü sıcak karışım
özelliklerini iyileştirmektir. Katkı maddeleri bitüme karıştırılabildiği gibi doğrudan karışıma da
eklenebilmektedir (Kök vd., 2012).
Bitümlü karışımların performansı arttırmak için araştırmacılar bu karışımlara farklı filler, lif veya atık
gibi malzemeler ilave etmektedir. Bu çalışmada katkı malzemesi olarak cam elyaf lifinin bitümlü sıcak
karışımlarda kullanılabilirliği incelenmiştir. Çalışmada farklı oranlarda cam lifi 35-50 mm boyunda
kullanılmıştır. Bu kapsamda karayolu teknik şartnamesinde belirtilen temel mekanik ve fiziksel deneyler
yapılmıştır. Marshall stabilite değerleri, akma, yoğunluk, VMA, Vf ve Vh değerleri elde edilmiştir.
Böylece lif oranı değişiminin bitümlü sıcak karışımlar üzerinde oluşturduğu mekanik ve fiziksel etkiler
incelenmiştir.
MATERYAL

Agrega
Bitümlü kaplamalarda kullanılacak agregaların, dane boyutu dağılımını bulmak için aşağıda açıklıkları
verilen kare delikli elekler kullanılmaktadır. Deney, agreganın dane boyutu dağılımının bulunması
amacıyla yapılır. Deney sonucu bulunan gradasyon sınıflandırmada, gradasyonun şartnameye
uygunluğunun kontrolünde ve agrega karışım oranlarının hesabında kullanılır. Yapılan elek analizine
dair görseller Şekil 1’de ve deney sonrası elde edilen gradasyon grafiği ise Şekil 2’de sunulmuştur.

Şekil1. Agrega numuneleri üzerinde elek analizi deneyi yapılması.

309

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

100
90
80
70

Geçen, %

60

50
40
30
20
10
0
0,075

0,177

0,42Elek Boyutları (mm) 2

4,76

9,52 12.7 19,1

Şekil2. Elek analizi sonuçları
Ayrıca çalışmada kullanılan agregaya dair yapılan diğer laboratuvar deney sonuçları Tablo 1’de
sunulmuştur.
Tablo1. Agregalara ait deney sonuçları
Parametre

Br

Deney Sonucu

Şart. Lim.

Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini (500 devir, %65'i
(14-12 mm), %35'i (12-10 mm elekten))

%

12,9

Maks. 35

Sodyum Sülfat Aşınma Kaybı Na2 S04

%

1,44

Maks. 12

Bitüm
Deneysel çalışmalarda kullanılan modifiye bitüme ait temel fiziksel özellikler laboratuvar deneyleri
sonucunda tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar tercih edilen bitümün karayolları şartname limitlerini
sağladığı görülmüştür.
Tablo2. Polimer (PG 70-16) modifiye bitüm fiziksel özellikleri.
Deney Sonucu
Parametre

Birim

0,1
mm
°C
J
%
°C
gr/cm3

1. Penetrasyon (25°C, 1OOg, 5 sn)
2. Yumuşama Noktası
3. Kuvvet Ölçümlü Düktilite
4. Elastik Geri Dönme
5. Parlama Noktası
6. Ozgül Ağırlık
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%4,5

Şartname
Limitleri
Limit
Value
KTŞ

31

25-55

83,6
--91
255
1,03

65
0,5
60
220
1,0-1,1
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Cam Lifi
Bitümlü sıcak karışımların performansını geliştirmek için karışımlara cam lifi ile takviye yapılmıştır.
Cam lifleri karışıma üç farklı oranda (%0.75, %1, %1.5) dahil edilmiştir. Karışımlarda kullanılan cam
lifine ait bazı fiziksel ve mekanik test sonuçları Tablo 3’de ve cam liflerine ait görsel Şekil 3’te
sunulmuştur.
Tablo3. Cam lifine ait bazı fiziksel ve mekanik test sonuçları.
Lif Uzunluğu
(mm)
35-50

Lif Çapı
(mm)
9-15

Özgül Ağırlık
2,6

Elastisite
Modülü (Gpa)
70-80

Çekme
Dayanımı (Gpa)
2,4

Kırılma Deformasyonu
(%)
2-3,5

Şekil3. Karışımlarda kullanılan cam lifi.
METOT
Bitümlü sıcak karışımlarda performans değerlendirmesinde kullanılan Marshall Stabilite testi bu
çalışmada da cam lifi ilavesinin bitümlü karışımların performansı üzerine etkisinin belirlenmesi için
kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan agrega için optimum bitüm oranının tespit edilmesi için öncelikle 5 farklı bitüm
içeriği kullanılarak Marshall numuneleri hazırlanmış ve numuneler üzerinde Marshall Stabilite testleri
yapılmıştır. Testler sonucunda elde edilen akma ve stabilite değerleri her farklı bitüm oranları için Tablo
4’de sunulmuştur.
Tablo4. Optimum bitüm tayini için yapılan deney sonuçları
Bitüm Oranı (%)
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

Stabilite (kN)
9,57
10,48
12,26
11,81
10,84

Akma(mm)
2,54
2,84
3,25
3,40
3,71

Yapılan hesaplamalar neticesinde kullanılan agrega için optimum bitüm oranı %4.5 olarak tayin
edilmiştir. Bu aşamadan sonra belirlenen optimum bitüm oranı ile üç farklı lif oranı (%0.75, %1, %1.5)
belirlenerek bu lif oranları ile birlikte yeniden Marshall numuneleri hazırlanmıştır. Numunelerin
hazırlanması ve fiziksel özelliklerinin tayin edilmesine dair görseller Şekil 4-5’de verilmiştir.
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Şekil4. Karışıma cam lifi eklenmesi.
Marshall deney numuneleri en az bir gece oda sıcaklığında bekletildikten sonra boyları ölçülerek
havada, suda ve doygun-yüzey kuru ağırlıkları tartılır ve Marshall Stabilite deneyine tabi tutulur.

Şekil5. Marshall numuneleri üzerinde yapılan fiziksel ölçümler.
Numuneleri istenilen sıcaklığa getirmek için 30-40 dakika su banyosunda veya 2 saat etüvde bekletilir.
Banyo ve etüv sıcaklığı asfalt çimentolu briketler için 60 °C’dir.
Numune çelik bir halkanın iki segmanı arasına yerleştirilir. Akma ölçer (flowmeter) yerleştirilerek
sıfırlanır. Maksimum yüke erişinceye kadar, dakikada 50.8 mm’lik (2 inç) bir hızla yükleme yapılır.
Maksimum yük kaydedilir akma ölçer boşaltılır ve akma değeri ölçülür. Deney numunesinin su
banyosundan çıkarılıp, maksimum yükün saptanmasına kadar geçen süre 30 s.’den fazla olmamalıdır.
Numune yüksekliği 63.5 mm’den (2 ½ inç) farklıysa Marshall Stabilite düzeltme katsayıları kullanılarak
yüke düzeltme faktörü uygulanır (ASTM D 1559-89, 1992).
ARAŞTIRMA BULGULARI
Bu çalışmada 35-50 mm boyundaki cam elyaf lifinin sıcak asfalt karışımı üzerinde mekanik ve fiziksel
özelliklerinin incelendiği deney sonuçları sunulmuştur. Bu kapsamda bitümlü sıcak asfalt karışımların
performansını değerlendirmede kullanılan Akma değeri, numunenin içindeki hava boşluğu oranı (Vh
%), mineral agrega içerisindeki boşluk (VMA %), bitümle dolu boşluk (Vf %), pratik ve teorik birim
ağırlık (Dp, Dt) ve Marshall Stabilite (MS) deney sonuçlarına ait grafikler çizilmiş ve
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değerlendirilmiştir.
Numunelere uygulanan Marshall Sabilite deneyinde, yükleme sırasında stabilite yükselerek maksimuma
ulaşır ve bir noktadan sonra düşmeye başlar. “Marshall Stabilitesi” adı verilen bu değer numunenin
kırılmasını sağlayan kg cinsinden toplam yük miktarıdır. Ayrıca numunenin kırılma sırasında hareket
miktarı ölçülerek “Akma” değeri belirlenmektedir (F. Umar ve E. Ağar, 1991).
Karayolları Teknik Şartnamesine göre binder tabakası stabilite değeri minimum 750 kg olmalıdır.
Kullanılmış olan asfalt numunelerinden % 0 lif oranına sahip referans numunenin stabilite değeri 1276.8
kg ile bu şartı sağlamaktadır. Çalışmada % 0,75 lif içeriğine sahip numunede Marshall Stabilitesi 1284,5
kg ile maksimum seviyeye ulaşmıştır. % 0,75 lif içeriğinden sonraki karışımlarda ise stabilite değerinin
düşmeye başladığı görülmektedir. Bitümlü sıcak asfalt karışımlara ilave olarak ağırlıkça % 0.75
oranında cam lifinin eklenmesi Stabilite değerini referans numuneye göre % 0,65 civarında artırdığı
gözlemlenmiştir. % 0.75 oranından sonra ise eklenen daha fazla lifin karışımın performansına olumsuz
yönde etki ettiği ve referans numunenin altına düştüğü görülmektedir. Marshall Stabilitesi değerleri
Şekil’6 de görülmektedir.
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Şekil6. Farklı lif içeriğine sahip numunelere ait Marshall Stabilite değerleri.
Karayolları Teknik Şartnamesi Standartlarında akma değerleri için en uygun aralık 2-4 mm olmalıdır.
Hazırlanan karışımlara ait akma grafiği Şekil 7’de görülmektedir. Bütün lif oranları için Akma değerleri
2-4 mm arasındadır. Ancak lif oranı %1’e kadar artmış % 1’den sonrasında ise düşüş görülmektedir.
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Şekil7. Farklı lif içeriğine sahip numunelere ait Akma (mm) değerleri.
Dp değeri, her numuneye ait deneysel birim hacim ağırlıkları ifade etmektedir. Deney sonucunda Dp
değerlerinin % 1’e kadar azalma eğiliminde olduğu % 1’den sonra ise artmaya başladığı görülmektedir
(Şekil 8).
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Şekil8. Farklı lif içeriğine sahip numunelere ait pratik yoğunluk değerleri
Vh değeri hava boşluğunu ifade etmektedir. Karayolları Teknik Şartnamesine göre bitümlü sıcak asfalt
karışımlarda belli oranı geçmemesi şartıyla boşluk olması istenen bir özelliktir. Deney sonucunda
referans numuneye göre kıyaslandığında boşluk hacminde sürekli bir artış olduğu görülmektedir (Şekil
9).
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Şekil9. Farklı lif içeriğine sahip numunelere ait Vh (%) değerleri
VMA değeri sıkıştırılmış karışımdaki agregalar arası boşluk olarak ifade edilmektedir. Karayolları
Teknik Şartnamesine göre minimum VMA değeri % 16 olmalıdır. Deney sonucunda VMA değerinin referans numune de dahil olmak üzere % 16 olmadığı ancak lif oranı arttıkça VMA değerinin de arttığı
görülmektedir (Şekil 10).
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Şekil10. Farklı lif içeriğine sahip numunelere ait VMA (%) değerleri
Vf değeri asfaltla dolu boşluk olarak ifade edilmektedir. Çalışma sonucuna göre Vf değerlerinin bütün
numunelerde referans numunenin altında olduğu tespit edilmiştir. Deney numunelerindeki lif oranı
arttıkça Vf değeri azalmaktadır (Şekil 11).
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Şekil11. Farklı lif içeriğine sahip numunelere ait Vf (%) değerleri
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada katkı malzemesi olarak cam elyaf lifinin bitümlü sıcak karışımlarda kullanılabilirliği
incelenmiştir. Cam elyaf lifi 35-50 mm lif boyu kullanılmıştır. Karayolu teknik şartnamesinde belirtilen
temel mekanik ve fiziksel deneyler yapılmıştır. Marshall stabilite değerleri, akma, yoğunluk, VMA, Vf
ve Vh değerleri elde edilmiştir. Böylece lif oranı değişiminin sıcak asfalt karışımı üzerinde mekanik ve
fiziksel özellikleri incelenmiştir.
Çalışma sonucunda 35-50 mm boyundaki bitümlü sıcak karışımlarda % 0.75 oranında cam lifinin
eklenmesi Marshall Stabilite değerini referans numuneye göre % 0,60 civarında artırarak 1284,5 kg
olduğu gözlemlenmiştir. Cam elyaf lifi oranı artırıldıkça Marshall Stabilite değerinin referans
numunenin altına düştüğü görülmektedir. Ancak Marshall Stabilite değeri referans numunenin altına
düşse bile Karayolları Teknik Şartnamesinde yer alan Dizayn Kriterlerine göre binder tabakası minimum
Marshall Stabilite değerinin çok üzerinde olduğu görülmektedir.
Karayolları Teknik Şartnamesine göre bitümlü sıcak asfalt karışımlarda hava boşluğu belli bir oranı
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geçmemek şartıyla istenen bir özelliktir. Çalışmada cam elyaf lifi oranı arttıkça hava boşluğu oranının
da attığı gözlemlenmiştir. Cam elyaf lifi oran arttıkça agregalar arası boşluk da artmış ancak asfaltla
dolu boşluk oranı azalma göstermiştir.
Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde bitümlü sıcak karışımlarda belli bir orana kadar cam elyaf lifi
kullanılması bitümlü sıcak karışımların performansını artırdığı fakat belli bir oranı geçtiği zaman
performansı olumsuz yönde etkilediği görülmüştür.
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ZAİM RESİMLERİNDE AİLE TEMASI
FAMILY THEME IN TURGUT ZAIM'S PAINTINGS
Asst. Prof. Mustafa DİĞLER
Karamanoğlu Mehmet Bey University, Faculty of Art Design and Architecture, Painting Department
Karaman, Turkey,
ORCİD: ID/0000-0002-0784-4463
Özet
Orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Turgut Zaim daha çocukluk yıllarında dayısının etkisi
ile birlikte resme ilgi duymaya başlamış ve Cumhuriyet dönemi ressamları içinde kişisel sanat dilini
oluşturan ilk sanatçılar arasında çok önemli bir yere sahiptir. Sanatçı ayrıca kendi öz değerlerine yabancı
kalmayarak milli değerleri ön plana çıkaran romantik bağlılığı ile kendine sanat dünyasında yer bulan
Zaim resimlerinde sıklıkla köylü kadınlarını, Anadolu görünümleri ile Yörüklerin yaşamları, annelerin
çocukları ile olan ilişkilerini ve Anadolu kadınlarını günlük aktiviteleri içerisinde resmetmiştir.
Resimlerinde minyatür gibi geleneksel Türk sanatlarından da etkilenmek sureti ile kendine has bir
şematik üslup meydana getirmiş ve sanat yaşamının ilk yıllarından itibaren sanat yaşamının sonuna kadar
bu meydana getirdiği biçim ve öze de sadık kalmış geleneksel sanatlardan beslenen Cumhuriyet dönemi
sanatçıları içerisinde kendine yer bulmuştur. Türk sanatçıların eserlerinde bazen pek az, bazen hiç yer
vermediği Anadolu köy yaşamını, Yörükler ve Avşarları Turgut Zaim’in resimlerinde başköşeye
oturttuğunu görüyoruz. Turgut Zaim’i Anadolu’ya ve Yörüklere iten sebep nedir? Köylünün ve
Yörüklerin resimlerini yapmak onun için niçin bu kadar önemli olmuştur? Bu ve buna benzer soruları
açıklayıcı cevaplar verebilenler sınırlı sayıdadır. Bu çalışmanın sözü edilen konular üzerinde kesin
yargılar konulamamıştır. Sadece Türk resim sanatında çok özel bir görüş tarzı getiren Turgut Zaim’in
sanatı ve ulusal ekole bir yol gösterici olarak bir miktar tanımaya gayret ediyoruz. Resmimizi Anadolu’ya
getiren Turgut Zaim’dir. Onun resimlerinde işlediği katı bir Anadolu gerçekliği değildir onun yaptığı
Anadolu yaşamının katı gerçeklerinden, Avşarların konar- göçer yaşamından neşe, mutluluk dolu bir
dünya oluşturur. Resimlerindeki düzeni ile ve renkleri ile hep bir bahar serinliği peşindedir. Anadolu
yaşamına ilişkin figürler kafasında şekillenirken akademik ve kuralcı resmin bir figür biçimleriyle çelişen
ilkelerine karşı bir tepki oluşmakta idi. Bu çalışmamızda Zaim’in resimlerinde konu olarak ele aldığı köy
yaşamı, Avşarlar ve Yörüklerin yaşamı üzerinden aile temasını işleyiş biçimi üzerinde duracağız.
Literatür taraması ve resim incelemeleri gösterge bilim yöntemi ile ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Turgut Zaim, Avşarlar, Yörükler, Aile teması
Abstract
Turgut Zaim, who was born into a middle-class family, started to be interested in painting withthe
influence of his uncle in his childhood years and has a very important place among the first artists who
formed his personal art language among the painters of the Republican period. In addition, Zaim, who
finds himself a place in the art world with his romantic devotion that brings national values to the
forefrontby not staying alien to his own values, often portrays peasant women, Anatolian view sand the
lives of the Yörüks, the relations of mothers with their children, and Anatolian women in their daily
activities. He created a unique schematicstyle in his paintings by being influenced by traditional Turkish
arts such as miniatures, and from the first years of his artistic life to the end of his artistic life, he
remained faith ful to the form and essence he created and found a place for himself among the artists of
the Republican period, who were fed by traditional arts. We see that the Anatolian village life, which
Turkish artists do not include in their works, sometimes very little, sometimes not at all, makes the
Yörükler and Avşarları a prominent place in Turgut Zaim's paintings. What drove Turgut Zaim to
Anatolia and to theYoruks? Why was it so important for him to paint the villagers and the nomads? Those
who can give explanatory answers to the seand similar questions are limited in number. No definite
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judgments could be made on the subjects mentioned in this study. We are only trying to get to know the
art of Turgut Zaim, who brought a very special style of view in Turkish painting, and as a guide to the
national school. It is Turgut Zaim who brought our painting to Anatolia. He creates a world full of joy and
happiness from the strictrealities of Anatolian life, the nomadic life of the Avşars, rather than a strict
Anatolian reality that he portrays. Witht he layout and colors in his paintings, he is always after a spring
coolness. While the figures of Anatolian life were forming in his mind, a reaction was forming against the
conflicting principles of academicand normative painting with a figure form. In this study, we will focus
on the way Zaim hand lest he family theme throught he life of the village life, Avşarlar and Yörüks,
which he takes as a subject in his paintings. Literature review and Picture analysis will be handled with
the semiotic method.
Keywords: Turgut Zaim, Avşars, Nomads, Family theme
Giriş
Türk resim sanatında geleneksel Türk sanatlarına yakınlaşma ve değer bulması cumhuriyet dönemi ile
birlikte hissedilmeye başlıyor. Geleneksel Türk sanatlarına öykünerek resim yapma çabaları cumhuriyet
sonrasında Türk resim sanatı tarihinin seyri de değişmeye başlıyor. Cumhuriyet döneminde ressamlar
Anadolu’ya yurt gezilerine gönderiliyorlar. Turgut Zaim’de Anadolu’ya gönderilen ressamlar arasında
bulunmaktadır.
Turgut Zaim’in Anadolu’ya gönderildiği bu gezilerde Anadolu insanını, yaşamlarını ve onların kültürel
değerlerini tanımak amacı ile Konya, Tokat ve Sivas çevrelerine geziler yapmıştır. Yaptığı bu geziler
sonucunda Zaim’in resimlerinde Anadolu folkloru ve gelenekleri resimlerinde kendisini hissettirmiştir.
Bu geziler sonrası yaptığı resimlerin konuları bozkırda yaşayan insanları yöresel giysileri içerisinde
kadınları, çocukları ve erkekleri ele almıştır. Zaim’in resimlerinde ele aldığı insanlar yorgun, çilekeş veya
bezgin bir şekilde değil tam aksine canlı , dinamik ve sağlıklı bir şekilde işlemiştir.
Şerbetçi’ye göre; “Türk resim sanatının Cumhuriyet dönemiyle birlikte açılan yeni ve özgün atılımları
içinde, köy temalarına yönelik figür üslubuyla Turgut Zaim’ in yaratmayı başardığı ulusal-yerel atmosfer,
hala aşılamamış bir değer sistemi gibidir. Sanatçının resimlerinde kuramsal bir yönlendirme ve bu kurama
bağlı kaygılarla meydana getirilmiş öğeler yoktur” (Şerbetçi, 2008: 68) .
Satılmış’a göre; “Tanzimat’tan itibaren Batılılaşma olgusuna karşı, yerellik, geleneksel motiflerin
kullanılması gibi konular tartışmaya açılmıştır. Özellikle erken Cumhuriyet döneminde, Doğu-Batı
çatışması sürerken, çeşitli kültürel değerlerin tartışılıp çözüm arandığı bir ortamda, bir Cumhuriyet insanı
olan Turgut Zaim’in ulusalcı tavrı dikkati çekmektedir. Zaim, Türk resim sanatında ulusallaşma çabaları
için asıl kaynağın yine Türk kültürü ve değerlerinde olduğuna inanmıştır” (Satılmış, 2019:3).
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Görsel 1- Turgut Zaim, Anadolu Betimlemesi, 1940, T.ü.y.b., 58. x 51. cm (Satılmış,2019:4)
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Zaim’in sanatsal tavrı ve duruşu yaşadığı dönem içerisinde kendisine çok
özel bir yer edinebilmiştir. Zaim Batı ve Doğu kültürünü araştırıp bunu eserlerinde sentezleme çabaları
bazı çevreler tarafından takdir görülmüşse de bazı çevreler tarafından da çok sert bir dil ile eleştirilmiştir.
Turgut Zaim resimlerinde geleneksel Türk sanatını ve bu sanat içerisinde kullanılan motifleri yeniden
yorumlayarak Türk resmine yeni bir soluk kazandırmıştır. Zaim resimlerinde kendi has bir üslup meydana
getirmiş ortaya koyduğu resimlerinde Anadolu insanının yaşamını ele almıştır. Geleneksel Türk sanatı ile
batılı anlamda resim sanatını kendine has bir pentür tadında ve Doğu ile Batı kültürünü sentezleyerek
özgün eserler ortaya koymuştur.
Türe’ye göre; “Yerel konulara yönelmesiyle yenilere öncülük etmiştir. Her türlü batı etkisinden kaçınan
Turgut Zaim, folklorik ögelerle çevrilmiş yörük köylülerinin yaşantılarını, yer yer minyatürü çağrıştıran
saf düz renklerle işlemiştir. Onun yerelliği, daha çok halk motiflerine dayanan bir boyut içerir. Bu
bakımdan yenilerin yaşantısının özüne inip, halkın sorunlarını yansıtmayı amaçlayan sanat anlayışından
farklıdır” (Türe, 2002: 32).
Bu çalışmamızda sırası ile şu başlıklar ile konuyu ele alacağız. Kısaca yaşam hikayesi, Zaim’in sanat
anlayışı, Zaim’in resimlerindeki aile teması, resim incelemeleri ve sonuç kısmı ile çalışmayı
tamamlayacağız.
Zaim’in Hayatı

Görsel 2- Turgut Zaim
Tansuğ’a göre; “1906’da İstanbul’da doğan Turgut Zaim, Kadıköy Saint Joseph Koleji’nde okumuştur.
Osmanlının son yıllarında çocukluk dönemini, Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda gençlik dönemini
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geçirmiştir. İtalya’da dokuz yıl resim eğitimi alan küçük dayısı Mehmet Fuat sayesinde resim yapmayı
sevmiş, 1920 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’nde (Güzel Sanatlar Akademisi) öğrenime başlamıştır.”
(Tansuğ, 1976: 24).
Özsezgin’e göre; “1930’ da Çallı atölyesindeki öğrenimini tamamlayarak Paris’ e giden ve orada
çağdaşlarının aksine çok kısa bir süre kalarak yurda dönen Turgut Zaim, çağdaş resmimizi konu alan
birçok kaynakta, ulusal ve yöresel Türk resminin kurucusu olarak değerlendirilmiştir. Çünkü Turgut
Zaim, konularının yanı sıra resmine seçtiği üslup biçimiyle de, kendisinden önceki ve sonraki
sanatçılardan ayrılan bir kişiliğe sahiptir. Batılı ressamların etkisi onda görülmez. Daha ilk
çalışmalarında, küçük çapta yağlıboyalarında, çinko kazısı gravürlerinde, desenlerinde çağdaşlarından
ayrılan toprağa bağlı bir duyarlık görülür”(Özsezgin, 1982: 29).
Turgut Zaim Eğitim amaçlı gittiği Avrupa gezisinin sanatsal kişiliğine hiçbir katkısının olmayacağını
Paris’e gittiğinde anlamıştır. Berk ve Özsezgin’in ifadesi ile; “Turgut, millilik, yerlilik, bölgesellik gibi
etkilere göre de çalışmamıştır. Bu kavramları prensip haline getirip sanatını bu kavramlara göre de
ayarlamamıştır. Kişiliğinin asıl ilginç yönü, yerli tema, motif ve konuları içgüdüsünün etkisiyle işlemiş
olmasıdır (Berk-Özsezgin, 1983: 78).
Giray’a göre; “Turgut Zaim,1932’ de evlenip Ankara’ ya yerleşmiştir. Ankara’ ya yerleştikten sonra
Turgut Zaim’ in folklorik konulara ve minyatür sanatının esinlerini taşıyan kompozisyonlar yapmasını
sağlayan etkenler de hazırlanmıştır” ( Giray, 2000: 414).
Arslan’a göre; “Ankara Devlet Tiyatrosu dekoratörlüğüne getirildikten sonra 1940’lardan başlayarak
yapıtlarında Orta Oyunu, Karagöz gibi geleneksel seyirlik oyunları da işlemeye başlamıştır. 1949’da
gerçekleştirdiği Orta oyunu gibi tarihsel seyirlik türü konulara da ilgi duymuş ve sanatında Türk minyatür
resminin yalın çizgisini kendi özgün yorumuyla birleştirerek geleneksel bir konuyu çağdaş bir yapıta
dönüştürmüştür” (Arslan, 1997: 1960). Tansuğ’un ifadesi İle; “Turgut Zaim, üslup karakteriyle
geleneksel biçim iradesine bağlılığı yeğlemiş ve buna nitelikçe çağdaş bir anlam da verebilmiştir”
(Tansuğ, 1991: 175).
Tansuğ’a göre; “Turgut Zaim, sıcak bir içtenlik ve duyarlığını yitirmeyen bir süreklilik ve tutarlılıkla
Anadolu köylü ve göçer yaşamından sahneleri, resminde büyük bir başarı ile uygulamıştır (Tansuğ, 1976:
13)”.
Zaim resimlerini yaparken öncelikli olarak yağlıboya tekniğini uygulamıştır fakat bu teknik ile birlikte
suluboya ve guaş boya tekniklerini de başarılı bir şekilde kullanmasını bilmiştir. Zaim bu tekniklerin yanı
sıra 1930 ile 1940 arasında öncelikle gravür çalışmalarına ağırlık vermiş 1960 sonrasında ise linol baskı
çalışmaları yapmıştır. Akalan’a göre; “1981yılında Ankara takı sanat galerisinde açılan sergisinde 24
gravür ve 15 linol baskı çalışması yer almıştır (Akalan,2000:108). Aslıer’e göre İse; Turgut Zaim’in
bugün 39 adet baskı çalışması bulunmakta olup bunlardan 24 adeti çinko kalıptan çukur baskı ve bunların
15 adedi linol kalıptan yüksek baskı tekniği ile yapılmıştır. Çukur baskıların 1930- 1940 arasında, yüksek
baskıların 1960-1966 arasında yapıldığı anlaşılmaktadır (Aslıer,1989:158).
Turgut Zaim’in eserleri 1932 senesinde İnkılap Sergilerinde izleyici karşısına çıkmıştır. Devlet Resim ve
Heykel sergilerinde ise birincilik ve ikincilik ödülleri bulunmaktadır. 1958 yılında düzenlenen Devlet
Resim Heykel sergisinde Türk folklorunu ele aldığı resimleri ile birincilik ödülüne layık görülmüştür.
1966 yılında Ankara Doğuş galerisinde ölmeden önce retrospektif sergisi açılmıştır. Zaim 1974 senesinde
Ankara’da hayata gözlerini kapamıştır.
Zaim’in Sanat Anlayışı
Çağdaş Türk resmine has bir kimlik oluşturma gayretleri olmamakla birlikte Çallı kuşağı ressamlarının
Türk resmine büyük katkıları olmuştur. Çallı kuşağından sonra gördüğümüz Müstakiller grubu da çağdaş
sanat anlayışını Türk sanatına sokmak için bir gayret içinde olmuşlar Batılı anlamda resim denemeleri
yaparak batılı biçimleri ve üslupları uygulama çabası içinde olmuşlardır. Aynı dönem sanatçıları
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içerisinde yer alan Turgut Zaim’in resimlerinde farklı bir anlayış görülmektedir. Batı resim tekniğinin
yeni yeni özümsendiği ve dönem sanatçılarının
kişisel üslup ve sanatsal kimliklerinin oluşmadığı bir
evrede Zaim’in kişisel üslubunu oluşturan ilk sanatçımız olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Geleneksel Türk
sanatlarından etkilenen yerel ve yöresel üsluplara eğilen ilk sanatçımız olmuştur.
Yıdız’a göre; “Sanatçı, eserlerinde teknik yönden Batı resmine bağlı kalmakla birlikte, gelenekselliği
yaşatma isteğini de yansıtmaktadır. Minyatür düzenlemelerinden yöresel etkilere kadar birçok yerli unsur
eserlerinde görülmektedir. O günün şartları içinde değerlendirildiğinde, döneminde hiçbir batı sanat
akımının etkisinde kalmadan, yerel motifleri minyatür duyarlılığında kendine has bir üslup içinde verme
başarısını gösterebilen tek sanatçımız Turgut Zaim’dir. Plastik bakımdan çok olgun olmasalar da estetik
ve biçimsel yaklaşımı onun bireysel özgünlüğünü daha 1930’larda oluşturduğunu göstermektedir. Turgut
Zaim, tamamen ulusal bir sanat çizgisi izlemiş, milli, yerel, yöresel ve halka dönük bir sanat eğilimi
göstermiştir. Onun resimlerinde Anadolu görünümleri ve Anadolu insanları esas teşkil etmiştir” (Kılıç,
2013: 328-333; Akt. Yıldız, 2015: 134).
Zaim ‘in resimlerin incelediğimiz de sanatçının ele aldığı konu sıklıkla Anadolu bozkır yaşamıdır. Zaim
resimlerinde yaşamları ile yakından ilgilendiği Avşarları ve Yörükleri kendi ifade dili ile izleyiciye
aktarmıştır. Zaim’in eserlerinde milli, yerel, bölgesel ve Anadolu halkına ait değerlere yer vermiştir. Zaim
Anadolu insanına yönelme nedenini şu şekilde ifade etmektedir;
“Fırsat buldukça yurdun çeşitli yerlerini dolaştım. Yörükleri, Avşarları ziyaret ettim. Bundan böyle bozkır
benim hocam olmuştu. Bu toprağın ressamı olmak istiyordum. Yurt özelliği de olan bir üslup sahibi
olmaya çabalıyordum. Öncelikle konularında üzerinde ısrarla durdum. Bozkırın dilini sezmeye uğraştım.
Köylü figürlerini tablolarımın en seçkin yerlerine oturttum. Melankolik, mütevekkil bakışları, tavırları
beni çok duygulandırdı” (Aktaran: Özsezgin, 1982).
Zaim Batı resim sanatının etkilerini geleneksel sanatlarımıza ait bir duyuş ile karşılamış olması yapmış
olduğu resimlerinde yöreselliği başarılı bir şekilde uygulayan yaşadığı çağda dikkatleri üzerine
çekebilmiş sanatçılarımızdan birisidir. Zaim yapmış olduğu resimlerinde minyatür düzenlemelerinden
yerel nakışlara kadar pek çok halk bilimsel unsuru uzun yıllar kararlı bir tutum ile özgün bir şekilde
yorumlayan sanatçı olarak kalmıştır. Çeken’e göre; “Türk resim sanatında Batıda teknikten öte konu ve
motif bakımından çok bir şey bulunamayacağını düşünen ender sanatçılardan biridir. Yöresel bina
özellikleri, Yörüklerde renk anlayışı gibi konularda da Turgut Zaim’ in resimlerinden fikir edinmek
mümkün olmaktadır” (Çeken, 2004:95).
Zaim’in çağdaş Türk resminde kurmaya ve geliştirmeye çalıştığı resimlerinde Batı sanatı etkisinden
kurtulmuş ulusal resim sanatını kurmaktı. Onun resimlerinde halk sanatımızın anonim kaynakları ve
Doğu kökenli minyatür sanatının etkileri kendini hissettirmekte olup onun görüş ve duyuş biçimleri
çağdaş Türk resim sanatı içerisinde değer kazanmıştır. Zaim minyatür sanatından esin ile çağdaş Türk
resminde yetkinleşerek kendine has bir anlatım dili geliştirmiştir. O resimlerinde ulusallığın yanında
kendine has bir yerel anlayışta geliştirmiştir. Zaim’in bu iki yönlülüğü çağdaş Türk resim sanatı içerisinde
ona ayrıcalıklı bir yer sağlamıştır. Zaim yaşamı boyunca aynı ilke ve görüşe bağlı kalması ile diğer
sanatçılardan ayrı bir yere oturtulmaktadır.
Elmas’a göre; “1930’lu yıllardan 1974 ölümüne kadar kendi sanat anlayışından taviz vermeden
çalışmalarında minyatür sanatının değişik verilerini kullanmıştır. Zaim, Batı sanatını kendine yabancı
buluyor, onunla kaynaşamıyordu. İstanbul çalışmalarında, Çallı İbrahim atölyesinde resim sanatının
ilkelerini öğrenmiş ve bu temel, çalışmalarına yeterli gelmiştir” (Elmas, 1998: 128).
Batılı ressamlardan hiç etkilenmemiştir. Bir yandan İslam minyatürlerinden, bir yandan Uzakdoğu
sanatından etkilenmektedir. Japon ve Çin sanatı hakkında yazılar yazmıştır. O yazılarında modern Çin
sanatının modern Batı sanatı kadar güçlü, hatta ondan daha çok içten olduğunu öne sürmektedir.
Yayan ve Gökoğlu’na göre; “Turgut Zaim’de konusal ilişkileri aşan yöresellik, üslup ve teknik olarak bu
yöreselliği bütünleyen daha kapsamlı bir anlayışta biçimlenmiştir. İlk bakışta minyatürleri akla getiren bu
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anlayış figürlerin ve nesnelerin ışık gölge kavramına açık görünümleri, boşluk içinde yer alan sağlam
konumlarıyla, geleneksel tasvir kalıplarının dar sınırını aşarak, doğa ve çevre gözlemine öncelik veren
tutumuyla resimlerini gerçekçi bir tabana oturtmaktadır. Bu gerçekçi anlayış, bir yandan da iyimserlik ve
mutluluk mesajına ağırlık vermektedir” (Yayan ve Gökoğlu, 2020:24).
Turgut Zaim sadece teknik olarak Batı resim sanatına bağlı kalmakla birlikte geleneksel Türk sanatlarının
biçim ve renk duyarlılığını yaşatabilmek için bunu resimlerinde sürekli yansıtmaya çalışmıştır.

Görsel 3- Turgut Zaim, "Orta Oyunu” T.Ü. Y., 100 x 84,5 cm.
Turgut Zaim’in resimlerinde gördüğümüz minyatür kavramı gelenekçi fakat bir o kadar da çağdaş bir
sanat ürünüdür. Onun resimlerindeki figürler belirli bir boşluk ve hacim etkisi vermektedir. Ayrıca
resimlerinde zaman zaman ışık gölge ayrımına gitmiş olması onu geleneksel minyatür üslubunun dışına
taşmaktadır.
Zaim kendisine konu olarak Anadolu insanının günlük yaşamını almıştır. Onun resimlerinde tüm yalınlığı
ile Anadolu insanını, yaşam tarzını ve folklorik değerlerini bulmaktayız. Batur’a göre; “Resimlerinde
Anadolu insanı, yaşamı, folklorik değerleri, bozkır, yöresel giysiler, kadın, çocuk, keçi, eşek, dağlar ve
tarlaları konu alan sanatçı Turgut Zaim’ in resimlerindeki figürler sıcacık ve masalsıdır. Onun resimleri
adeta toprağın insana sunduğu nimetleri gözler önüne sermektedir” (Batur, 2016: 194).
Beyoğlu’na göre; “Çalışmalarında köylü tiplerini canlandırıp köylünün günlük yaşayışını inceleyen,
mekânda da onu dekoru ve çevresiyle ele alan akımın kurucusu olarak yine Turgut Zaim’ i görmekteyiz”
(Beyoğlu, 2007: 1).
Zaim’in resimlerinde bahar mevsiminin yumuşak ve tatlı havası hakimdir o çalışmalarında soğuk kış
mevsimi betimlemeleri yapmaz. Ayrıca resimlerindeki figürlerinde detay görülmez figürlerin gözleri,
ağızları, burunları ve bakışları tamamen birbirine benzemektedir. Onun resimlerinde kompozisyonlarına
dahil ettiği figürler masal dünyasından çıkmış kahramanları andırmaktadır. Zaim ikili, üçlü veya kalabalık
gruplar halinde betimlediği figürlü çalışmalarında arka planda yer alan kompozisyona dağları, köy
evlerini, istiflenmiş karpuzları ve mısırları ustalıkla yerleştirir. Resimlerinden Zaim’in tam bir doğa aşığı
olduğunu açık havada resmetmiş olduğu çalışmalarının arka plan detaylarına ve çok özgür renk
kullanımına baktığımız zaman anlarız.
Turgut Zaim resimlerinde renkleri kirletmeden saf bir şekilde kullanır. Zaim zaman zaman resimlerindeki
kompozisyonlarında ön, orta ve arka planlarda koyu gölge tonlarını ve lekeleri vurgular bununla birlikte
resimlerinde kullandığı koyu lekelerin içerisinde beyaz rengi tam aksine beyaz lekelerin hâkim olduğu
kompozisyonlarında da koyu tonları ön plana çıkararak zıtlıkları kullanmaktadır. Zaim’in resimlerine
baktığımızda kısmen insan figürüne önem vermediği izlenimine kapılırız. Bize bu duyguyu hissettiren
kadın, erkek veya çocuk figürlerinin yüzlerinin birbirine benzemeleri ve yüzlerdeki o anıtsal ifadeden
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başka bir şey değildir. Resimlerinde üst üste bindirdiği evler, hayvan figürleri, sebzeler, meyveler ve
resimlerindeki pek çok detaydan tek başına ayrı birer resim çıkar.
Turgut Zaim resimlerinde Anadolu gerçeğine ve Avşar köylüsü temasına yaklaşımı Batının resim
tekniğini, Doğu dünyasının gizemini kısmen minyatür tadında bir etki ile ele alır. Resimlerindeki bu
minyatür anlayışını üç boyutlu olarak alırken geleneksel halk sanatlarını ve yerel motifleri kendi içinde
yorumlayan bir yaklaşım sergiler. Hanay’a göre; “Anadolu doğasını mutlu, neşeli bir şekilde tasvir eden
sanatçı ulusal-yöresel sanat tartışmalarının sonucunda bu anlayışa yönelmiş bilhassa bu tartışmalar daha
gündeme gelmeden gideceği yolu çizen ulusal yöresel anlayışı yaşatan folklorik öğelere, minyatüre
geleneksel sanatlara modern bir bakış ile yaklaşan bir yorumcudur” (Hanay, 2009: 99).
Turgut Zaim’in resimlerindeki uygulama ve düşüncesinin temelinde Anadolu insanının yaşamını
yansıtmaktadır. Bu yüzden farklı sanat disiplinlerine ilgi duymamış ve çağdaş sanat akımlarına çok fazla
takılmamıştır. Elmas’a göre; “Kaynağını geleneksel Türk tasvir sanatlarında aramıştır. 1930’lu yıllarda
uygulamaya çalıştığı bu anlayış ile ileriki yıllarda yaygınlaşacak olan ulusallık arayışlarında ilk
örneklerini vermiştir (Elmas, 1998: 128).
Erol’a göre; “Hiç kuşku yok ki Turgut Zaim, son 40-50 yıllık resim sanatımızda bir benzeri olmayan,
donup kalmış bu kişilik; yarattığı imgenin üzerine ömrünce titremiş, hiç değişmeyen bir Orta Anadolu
dekoru önünde, hep aynı giysiler içinde, hep aynı düşsel ve destansal oyunun sahnelerini canlandıran cana
yakın, sevimli kişilerini yinelemiştir. Akıp giden zaman ne bu kişileri ne de Turgut Zaim'i
değiştirebilmiştir (Erol, 1984: 118).
Zaim’in Resimlerinde Ele Aldığı Aile Teması

Görsel 4- Turgut Zaim, “Yörükler Köyü” , 137 x173 cm. , T.ü.y., 1955- 1958
Zaim resimlerinde gördüğümüz kadın figürleri ince kaşlı, kömür gibi kara ceylan gözlü ve yuvarlak yüz
hatlarına sahiptirler. Resimlerindeki bu kadın portrelerinin hemen hemen hepsinin birbirine benzemesi
Zaim’in şemacılığına işaret etmektedir. Zaim resimlerinde ele aldığı Anadolu kadınlarını genç ve
mükemmel güzellikte resmetmiştir ve onun resimlerindeki kadınları büyük çoğunluğu annedir.
Giray’a göre; “Turgut Zaim, folklorik konulara yönelerek, göçerler ve köylülerin mutlu yaşam kesitlerini
öznel bir yorumla tuvallere aktarmıştır. Ayrıntılardan arındırılmış biçimsel aktarımları ile belirlenen
mutlu yüzlü, yuvarlatılmış hacimli ve anıtsal köylü kızları, toraman köylü çocukları, bebeleri, beşikler,
koyunlar ve bunlara sahip olmanın mutluluğunu yansıtan köy erkekleri Turgut Zaim’ in resimlerinde,
hemen ön planda yalın bir anlatım ve geniş yüzeylere dağılan renksel bir tarzla aktarılırlar. Arka planda,
ak lekeler oluşturan minik evler, yumuşak toprak dokusunun izlerini yansıtan tepeler yer alır.
Ortaoyunları, Göreme önünde keçi sürüleri, Avşarlar, Yörükler, Turgut Zaim’ in yorumundan geçerek
tuvallerde yeniden yaşamsallık kazanırlar” (Giray, 2000: 414)
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Zaim resimlerinde işlediği Yörükler ve Avşarlar üzerinden aile temasını ele almaktadır. Aile teması
içinde genellikle ana erkil bir tavır içerisinde kadınlar ve çocuklar üzerinden mesajını izleyiciye
ulaştırmayı tercih etmiştir. Resimleri üzerinden konuya açıklık getirelim.

Resim İncelemeleri
Şerbetçi’ye göre; “Resimlerine seçtiği konular ve bu konuları anlatma biçimlerinde naifliğe varan sadelik
görülür Turgut Zaim’ de. O, kendine özgü tarzı olan, eski minyatürler den ilham alarak eserlerini üreten
mahalli bir ressamdır. Eserlerinde ışık - gölge ve ton değerlerine pek önem vermeyen ve şekilleri stilize
ederek satıhları minyatürde olduğu gibi muayyen lokal bir rengin açıklık ve koyuluklarıyla renklendiren
değerli bir ressamdır. Yörük ve Avşar kadınlarını, orta oyunlarını tasvir eden resimleri vardır. Eski adet
ve kıyafetleri kendine özgü bir üslupla anlatır. Turgut Zaim’i ilgilendiren konular genellikle Türk
folkloruna aittir. Bu sebeple milli bir ressam olarak anılır” (Şerbetçi, 2008: 68).
Elmas’a göre; “Ele aldığı konularda Anadolu insanı allanır pullanır. Maviler, morlar, pembeler dağları
sarar ve dağların tepelerinde minyatürlerden kopup daha gerçeğe yaklaşır. Bu renk anlayışıyla,
Doğululuğunu, Doğu estetiğinin kurallarını, belki bilmeden, ya da tasarlamadan saygıyla gösterir.
Dramadan, trajikten kaçınmak, ortalığı pembe, mutlu görmek, dünyayı cennete, yaratıkları çiçeğe
benzetmek, doğulu ressamın başlıca tasasıdır. Batı sanatındaki trajik çalkantıların pek çoğu zamanla
aşınıp, etki gücünü kaybederken Doğu minyatürlerinin masalları, cenneti mutlu ahenkleri, çiçek insanları,
bulutları, ceylanları, bin bir şiir elamanları yüzyıllar boyunca bizi büyülemeye devam eder” (Elmas, 1998:
132).
Yörük Köyü

Görsel 5- Turgut Zaim, Yörük Köyü, T.Ü.Y.B 117X99,5 cm, Ankara Resim Heykel Müzesi
Turgut Zaim’in “Yörük Köyü” isimli resminde ön planda yer alan iki kadın figürü ile Anadolu kültüründe
sıklıkla karşılaştığımız bir yer sofrasında dört çocuk oturmuş bir şekilde betimlenmiştir. Turgut Zaim
resimlerinde genellikle Yörük veya Avşar köyü ailelerini betimlerken gerçek yaşamda eşi ile tarlada
omuz omuza çalışan kadınlar Zaim’in resimlerinde yalnızlaşmış eşleri resim karesinin dışında kalmıştır.
Resimlerinde aile tablosu içerisinde kadın çocukları ve başka kadınlar ile birlikte betimlenmiştir. Resmi
dikkatli bir şekilde incelediğimiz zaman köyün dışında bir alanda yer sofrasına oturmuş yemek yiyen
çocuklar ve iki kadın bulunmaktadır. Sofrada ise yemek olarak bulgur pilavı, incir ve ayran dikkat
çekmektedir. Zaim bu resminde de diğer resimlerinde olduğu gibi köyleri, kadınları, çocukları, yöresel
giysileri ve günlük eşyaları idealleştirerek Türk köylü ve kadınını ülküseleştirerek betimlemiştir. Resmi
detaylı bir şekilde incelediğimizde; resimde kullanılmış olan sarı renk ve mavi rengin canlı tonları ve
gökyüzünde kullanılmış olan mavi rengin tonu ikindi vakti ile akşam arası bir zaman dilimini
çağrıştırmaktadır. Resmin arka planında beyaz kireç boyalı köy evleri görülmektedir bu tarz köy evleri
sanatçının resimlerinde sıklıkla kullandığı köy manzarasıdır. Resmin orta planında sırtı izleyenlere dönük
bir kadın figürü resmin ön planından arka plana doğru izleyiciyi resmin içine doğru çekmektedir. Resmin
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arka planında gelişen kalabalık köy yaşamına ve Yörük köylülerine dikkati çekmektedir. Resimde belirli
gruplar halinde yörük köylülerini görmekteyiz bu arka plandaki figürler ön planda bulunan figürleri
yaşamsal olarak vurgulamaktadır. Ön planda figürler yemek yeme eylemine devam ederken arka planda
da yaşamın devam etmekte olduğu ve köy yaşantısı betimlenmektedir. Orta planda duran kadının
elbisesinde kullanılan kırmızı renk resimde bir arka planda çatılar üzerinde de devam ettirilmiştir. Ön
planda sofra başında çocuklarına yemek yediren iki kadın figürünün bir sofrada çocuklarına bakmakta
diğer figür ise başka bir noktaya odaklanmıştır. Ön plandaki kadınların yüzlerindeki durgun ifade resmi
ön plana yoğunlaştırmakta ve kadınların oturuşundaki hareket resme bir hareket kazandırmıştır. Ön
planda yer alan çocuklardan üç tanesi sofraya odaklanmış iken resmin merkezinde bulunan sarı giysili
çocuk izleyenler gözünü dikip bakmaktadır izleyiciye bakan çocuğun gözlerinde hiçbir anlam
okunmamaktadır. Yine ön planda bulunan sofranın altına serilmiş kilimin perspektifi, kadınların oturuş
şekillerindeki harekete eşlik etmekte olup bu resme ayrıca hareket katmaktadır.
Yörük Köyü

Görsel 6- Turgut Zaim, “Yörük Köyü” , 137 x173 cm. , T.ü.y., 1955-1958
Turgut Zaim’in “ Yörük Köyü” isimli resminde ön planda anne ve çocukları yöresel kıyafetleri içerisinde
betimlenmiştir. Bu resimde Anadolu’ya ait bir coğrafya içinde koyu renk saçları, kıyafetleri yüz ve göz
biçimleri tipik yörük fiziksel özelliklerini Zaim kendi üslubu ile ele almıştır. Zaim’in resimlerindeki naif
görsel ifade dili, Anadolu kültürünün masalımsı niteliklerine işaret etmekle bu durum onun resimlerine
zamanını ötelerine taşımaktadır. Papila’ya göre; “Türk köylüsü, ya da daha genel anlamda, “köylülük”,
Osmanlı dönemi resim sanatında az betimlenen bir temaydı. Resim sanatının üst toplumsal sınıfa yönelik
olmasının yanı sıra, alt toplumsal sınıfların yaşamlarının betimlenmesi, Avrupa’ da olduğu gibi, yönetime
bir başkaldırı niteliği taşımasından çekinilmekteydi. (Papila, 2012: 158)
Ön planda üç kadın, üç çocuk ve iki beyaz keçi görülmektedir. Sanatçının bu resminde yeşil renk baskın
olarak kullanılmıştır. Yeşil renk resim yüzeyinde arka planda yer alan manzarada, kadınların yöresel
kıyafetlerinde ve yün eğiren kadının önünde duran karpuzda kullanılmıştır. Sanatçının bu eserinde yeşil
rengi baskın kullanmasındaki amacını şu şekilde ifade edebiliriz; yeşil bereketi sembolize etmektedir
sanatçı bu bereket simgesi rengi doğada, ailede ve sofrada kendisini hissettirmektedir. Zaim bu resminde
de aile vurgusunu yine kadınlar ve çocuklar ile göstermiştir. Resimde ön planda yeşil, turuncu ve kırmızı
yöresel elbiseleri ile Anadolu kadınlarını ana olarak bereketli sofralarında yağı, yoğurdu ile, beyaz
keçileri ve sağlıklı gürbüz çocukları ile betimlemiştir. Resmin arka planında masalımsı bir manzara
eşliğinde Yörük köylüleri , develeri ve beyaz keçileri ile sahnede yerlerini almıştır.
Yaylada Yörükler
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Görsel 7- Turgut Zaim, “Yaylada Yörükler”, T.ü.y., 175x135 cm
Turgut Zaim’in “Yaylada Yörükler” isimli resminde yaylada çocukları ile birlikte oturmuş kadınları
betimlemiştir. Sanatçı bu çalışmasında aile temasını işlerken yine çocukları ile annelerini ele almıştır.
Resmin ön planında yanlarından hiç ayırmadıkları çocukları ile yöresel kıyafetleri içinde iki Yörük kadını
yer almaktadır. Resme baktığımız zaman beş çocuk ve iki kadın figürü ve bunların dışında üç beyaz keçi
dikkat çekmektedir. Resmin sağ tarafında bulunan kadın figürü sol profilden görülmektedir ev yan
tarafında yeni toplanmış üst üste yığılı mısırlar görülmektedir. Resmin sol tarafında yüksek bir yerde
hafif sağa dönük oturur şekilde gösterilen kadının yüzü cepheden görülmektedir ve kucağında bir bebek
tutar vaziyettedir. Resimdeki figürlerin tamamı oturur durumda gösterilmiştir. Resmin ön planında duran
mavi elbiseli kız çocuğu kara bir kediyi sevmektedir, mavi elbiseli kız çocuğunun arkasında duran beyaz
elbiseli kız çocuğu elinde bir mısır yerken gösterilmiştir. Beyaz elbiseli kızın arkasındaki sarı kazaklı
erkek çocuğu keçileri güderken kullandığı bir sopayı elinde tutar durunda gösterilmiştir. İki kadının
arasında arka planda kalan pembe elbiseli kız çocuğu kolların birleştirmiş ve oturur durumda önünde
duran bir meyve sepeti ile gösterilmiştir. Kızın arka tarafında ise üç adet beyaz renkli keçi görülmektedir.
Minyatür mantığı ve perspektif kuralları dikkate alınmaksızın yan yana yerleştirilmiş Ankara keçileri asil
görüntüleri ile resmedilmiş. Resmin sol arka planında ise uzaktan bir köy gözükmektedir. Resmin genel
atmosferine baktığımız zaman koyu renkli lacivert’e çalan mavi gökyüzü izleyenlere havanın kararmak
üzere olduğunu haber vermektedir. Figürlerin ve keçilerin üzerindeki açık tondaki renkler arka plandaki
koyu atmosfer ile bir zıtlık meydana getirmektedir. Resimde kullanılmış olan renkler; mavi, beyaz,
pembe, turuncu, sarı, kahverengi, gri, siyah ve yeşil tonlar ağırlıklı olarak kullanılmıştır.
Sonuç
Zaim resimlerinde günlük yaşamda gelir kaynağı olan keçi ve diğer hayvanları ile birlikte Yörük ve Avşar
kadınlarını gülen yüzleri ile mutlu bir şekilde betimlemiştir. Kendine ait üslubu Türk minyatür sanatından
esinlenerek kendine ait bir çizgi yakalamış ve bu çizgiden sanat yaşamı boyunca sapmadan olumsuz
eleştirilere de kulak asmadan Anadolu insanı ve yaşamını resimlerine en güzel şekilde aktarmıştır.
Kendine has bir anlatım dili içerisinde Zaim ele aldığı figürlerde sevgi dolu ve mistik bir anlatım dili
içerisinde yüzyıllarca unutulmayacak kendinden sonra gelecek toplumsal gerçekçi sanatçılara yol
göstermeye devam edecektir.
Zaim resimlerinde ele aldığı Yörüklerin yaşamı ve ele aldığı folklorik unsurları ile belgeleyici bir şekilde
kendisine has bir içtenlikle adeta masalımsı bir betimsel dil ile izleyiciye aktarmıştır. Onun resimlerindeki
birbirini takip etme ve devamlılık tutarlı bir biçimde Anadolu köy ve Yörük yaşamını tiyatro sahnesinde
donmuş bir sahne gibi teatral bir şekilde ele almıştır. Turgut Zaim Anadolu bozkırının türküsünü, Yörük
kilimlerinin mükemmel renklerini, resimlerindeki keçilerin seslerini, çocukların cıvıltılı seslerini ve
annelerin çocuklarına şefkatle bakışlarını resimlerinde duyumsayabiliriz.
Turgut Zaim’in resimlerinde aile temasını Anadolu insanı üzerinden işlemiştir. Bu aile teması içerisinde
kadın başat bir rol üstlenmiştir. Baba figürü Zaim’in resimlerinde çoğu zaman yer almamıştır. Anadolu
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kadını günlük işlerde eşleri ile beraber her işin içinde bulunurken aile teması vurgusunda kadın tek
başınadır. Kadınlar sürekli çocukları ile ilgilenirken ve günlük ev işleri ile uğraşırken ele alınmıştır. Zaim
yaptığı resimlerinde Anadolu insanını, etnografyasını, Avşarları, Yörükleri, onların yaşam tarzlarını,
kültürel değerlerini bir sanat tarihçi titizliği ile belge niteliğinde eserler ortaya koymuştur. Zaim’in
eserleri bu özelliklerinden dolayı geçmişten günümüze ulaşan birer belge niteliğindedir.
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Abstract
The father-son conflict has an important place in mythological narratives. Laios (father)-Oedipus (son)
conflict in Greek mythology, Rustem (father)-Suhrab (son) conflict in Persian mythology are examples. If
we call these myths “Western and Eastern myths”, while the son in the Western myth kills his father, and
the father in the Eastern myth kills his son. In both Western and Eastern myths, the father and the son do
not know each other during the conflict. We will characterize this as “unconsciousness”. Unconsciousness
is the main element of dramatic endings in the mythical narratives we are talking about.
Orhan Pamuk’s novel The Red-Haired Woman addresses the father-son conflict by associating mythical
narratives. Cem (father)-Enver (son) conflict ends with death, such as Western and Eastern myths.
According to the fiction of the novel, the son kills his father. In comparison with the mentioned myths, it
can be said that the novel is similar to the Western and Eastern myths in terms of the father-son conflict,
to Western myth in terms of the son’s killing his father, and to East Myth in terms of ideology. However,
what makes the novel The Red-Haired Woman different from mythical narratives is that the reason for
the father-son conflict is not that the father and the son do not know each other during the conflict. On the
contrary, Cem and Enver consciously conflict by recognizing each other, unlike the Western and Eastern
myths. This status of consciousness makes different the novel from Western and Eastern mythical
narratives.
In this study, we will manifest the conflicts of three fathers and three sons (Laios-Oedipus in the Greek
myth, Rustem-Suhrab in the Persian myth, and Cem-Enver in The Red-Haired Woman narrative) by
semiotic analysis and make sense of these three narratives by using semiotic technics. During
signification, we will support the findings, which are presented by semiotics, with ideological inferences.
Finally, we will identify the similarities and differences of the father-son conflicts in the West-East
mythical narratives and The Red-Haired Woman narrative. So we will see the myth that the novel follows.
Keywords: Mythological Narratives, Semiotics, The Red-Haired Woman, Orhan Pamuk
Özet
Baba-oğul çatışması, mitolojik anlatılarda önemli bir yere sahiptir. Yunan mitolojisinde Laios
(baba)-Oedipus (oğul) çatışması, Pers mitolojisinde Rüstem (baba)-Sührab (oğul) çatışması buna örnek
olarak gösterilebilir. Biz, bu mitleri sırasıyla “Batı ve Doğu” mitleri olarak isimlendirebiliriz. Batı mitinde
oğul, babasını öldürürken Doğu mitinde baba, oğlunu öldürür. Gerek Batı gerek Doğu mitinde baba ve
oğul, çatışma sürecinde birbirlerini tanımazlar. Bu durumu, “bilinçsizlik” olarak nitelendireceğiz.
Bilinçsizlik, sözünü ettiğimiz mitolojik anlatılardaki dramatik sonların ana ögesidir.
Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın romanı, mitolojik anlatılarla ilişkili olarak baba-oğul
çatışmasını ele alır. Cem (baba)-Enver (oğul) çatışması, tıpkı Batı ve Doğu mitolojilerindeki gibi ölümle
sonuçlanır. Romanın kurgusuna göre oğul, babayı öldürür. Sözü edilen mitolojilerle karşılaştırmalı olarak
denebilir ki roman; baba-oğul çatışması bakımından Batı ve Doğu mitlerine, oğlun babasını öldürmesi
bakımından Batı mitine, çatışmanın ideolojik değerlendirmesine göre ise Doğu mitine benzer. Ancak
Kırmızı Saçlı Kadın romanını mitsel anlatılardan farklı kılan şey, baba ve oğlun çatışma sürecinde
birbirlerini tanımaması değildir. Cem ve Enver, Batı ve Doğu mitlerine karşıt olarak, birbirlerini tanıyarak
bilinçli bir şekilde çatışır. Bu bilinçlilik durumu da romanı, Batı ve Doğu mitsel anlatılarından
farklılaştırır.
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Bu çalışmada üç baba ve üç oğlun (Yunan mitinde Laios-Oedipus, Pers mitinde Rüstem-Sührab
ve Kırmızı Saçlı Kadın anlatısında Cem-Enver) çatışmalarını göstergebilimle çözümleyeceğiz ve
bütüncemizi oluşturan üç anlatıyı göstergebilimin tekniklerini kullanarak anlamlamaya çalışacağız.
Anlamlama sürecinde göstergebilimin bize sunduğu bulguları ideolojik çıkarımlar ve saptamalarla
destekleyeceğiz. Çalışmamızın sonunda ise gerek Batı mitindeki gerek Doğu mitindeki gerekse Kırmızı
Saçlı Kadın anlatısındaki baba-oğul çatışmalarını karşılaştıracak, bu çatışmaların benzerlik ve
farklılıklarını belirleyeceğiz. Böylece romanın, hangi mitsel anlatıyı takip ettiğini metnin bize
sunduklarıyla ortaya koymaya çalışacağız.
Giriş
Türkiye’nin Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan (2006) ilk ve şimdilik tek yazarı Orhan Pamuk,
romanlarındaki sağlam kurgusuyla dikkatleri çeker. Olayların içindeki durumu, durumların içindeki
olayları görebilen ve bunu en etkili biçimde aktarmayı başarabilen Pamuk, ele aldığı konularla ilgi
uyandırıcı yapıtlar üretir. Kimi eserlerini neredeyse tamamen ikili karşıtlıklar üzerine kurgular. Sözgelimi
Beyaz Kale (2016) adlı romanında efendi-köle karşıtlığını işlerken bizim de çözümleme nesnemiz olan
Kırmızı Saçlı Kadın (2016) romanında ise baba-oğul karşıtlığını ele alır.
Yapısalcılık “ikili karşıtlıklar”, diyalektik felsefe “tez-antitez”, Marksizm “antagonizmalar” ya da
“iki kamp” kuramından söz eder. Bu terimlerin tanımı ve anlaşılmasında kurama dayalı farklılıklar olsa
da ortak noktaları “ikilik”lerden söz etmeleridir. Bu ikilikler, yaşamımızda daima mevcuttur.
Yaşamımızda yer tutan her şey, yazınsal üretimlerde de yer alabilir. İkili karşıtlıklar; anlatılarda
işlenebilir, anlatıların malzemesi olabilir. Dolayısıyla yazarlar eserlerini oluştururken; eleştirmenler ise
söz konusu eserleri çözümlerken ikili karşıtlıkları kullanabilir.
Biz, bu çalışmamızda “baba-oğul” odaklı ikili karşıtlıklara odaklanacağız. Bu odaktan hareketle
Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın romanı çözümleme nesnemiz olacaktır. Baba-oğul ilişkisi üzerine
yapılanan romanın mitolojik izlerini araştırırken yine romanda yer alan iki büyük mitsel anlatıya
başvuracağız: Yunan miti olarak “Oedipus-Laios” karşıtlığı ve Pers miti olarak “Sührab-Rüstem”
karşıtlığı. Bu mitleri incelemek için başka bir kaynağa başvurmayacağız. Bu mitler; zaten romanın
kapsamında yer alır ve özet şeklinde diyaloglar yoluyla aktarılır. Dolayısıyla görünüşte tek bir kitabı
inceleyecek olmamıza rağmen özünde bütüncemizde üç anlatı yer alır. Bu da toplam olarak bize üç baba
ve üç oğul çatışması sunar. Biz de çalışmamızda üç babanın (Laios, Rüstem, Cem) ve üç oğulun
(Oedipus, Sührab, Enver) çatışmalarını eyleyenler modeli ve göstergebilimsel dörtgen gibi tekniklerle
çözümleyeceğiz. Ardından bulgularımızı anlamlandırabilmek için ideolojik değerlendirmeler yapacağız.
Son olarak ise bütüncemizin kurucu anlatıları arasındaki (Kırmızı Saçlı Kadın, Batı ve Doğu mitsel
anlatıları) benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyacağız. Böylece Kırmızı Saçlı Kadın’daki baba-oğul
ilişkisini oluşturan Cem-Enver karşıtlığının hangi mitsel anlatıya yakın olduğunu belirleyeceğiz.
1. Yöntem
Kırmızı Saçlı Kadın romanı, Cem (baba)-Enver (oğul) çatışmasını ele alırken aynı zamanda iki
büyük mitsel anlatıyı da okuyucuya sunar: Batı’ya ait “Laios-Oedipus” ve Doğu’ya ait “Rüstem-Sührab”
mitsel anlatıları. Dolayısıyla bütüncemizde üç baba ve üç oğul bulunur:
I.

Laios-Oedipus

II.

Rüstem-Sührab

III.

Cem-Enver

Bu baba ve oğulların çatışmalarını öncelikle anlatısal düzeyde ele alırken eyleyenler şemasını1
kullanacağız. Eyleyenler modeli, Propp’un 1928 yılında yayımladığı Morfologiya Skazki’de (Morphology
of the Folktale, 1968; Masalın Biçimbilimi, 2018) işlevsellik bağlamında kullandığı ve sonrasında
Greimas’ın yeniden düzenleyerek göstergebilime kazandırdığı bir tekniktir. Greimas, bu modelin
1

Bkz.

Greimas & Courtés, 1982, 5-6.
Greimas, 1987, 106-121.
Makaryk, 1993, 505-506.
Herman, David; Jahn, Manfred; Ryan, Marie-Laure, 2005, 1.
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“eyleyenler” (İng. actants) ile “edenler” (İng. actors) arasında bir ayrım yaptığını söyler (1987: 106). Bir
anlatıda pek çok eden bulunur. Ancak işlevsel bağlamda ele alındığında pek çok “eden”in aslında aynı
işlevi yerine getirdiği görülebilir. Sözgelimi bir orkestrada sayısız keman sanatçısının işlevinin aynı
olması eden ve eyleyen kavramlarına örnek olarak gösterilebilir. Keman sanatçıları; tek tek bakıldığında
“eden”dir, hepsinin aynı işlevi yerine getirmesi açısından bakıldığında ise hepsi tek bir “eyleyen”i temsil
eder.
Baba ve oğuldan birinin ölümüyle sonuçlanan çatışmalardaki eyleyenlerin neler olduğunu ve nasıl
işe koşulduğunu çözümlememizde göreceğiz. Ardından baba ve oğlun bilinçlilik-bilinçsizlik bağlamında
durum ve dönüşümlerini tespit edeceğiz. Çözümlemelerimizin büyük bir bölümünün temelinde
bilinçlilik-bilinçsizlik ikili karşıtlığı yatmaktadır. Gerçekten de bu karşıtlık bağlamında mitsel anlatılara
ve romana bakıldığında kayda değer bulgular elde edeceğimiz görülecektir. Bu sebeple başta da söz
ettiğimiz üzere baba-oğul ikili karşıtlığını bir başka ikili karşıtlık olan bilinçlilik-bilinçsizlikle ele
alacağız. Bilinç temelli bu çözümlememizi ise göstergebilimsel dörtgenden2 yararlanarak yapacağız.
Göstergebilimsel dörtgen, mantıktan alınan bir tekniktir ve derin anlama ulaşılmasında mantıksal
ilkeleri kullanarak zorunlu çıkarımlara dayanan bir süreç izler. Söylemler ve anlatı izlenceleri; derin
anlamı gizleyebilir, ona ulaşmamızı engelleyebilir. Bu durum da anlamlama boyutunda sorunlara yol
açabilir. Göstergebilimsel dörtgen, söylemin mantığı yanıltmaması için geliştirilmiş ve çözümlemelerde
kullanılmaya başlanmıştır. Greimas’ın dediği gibi (1987: 123) söylemsel göstergebilimle (İng.
discoursive semiotics) mantık (İng. logic) arasında fark vardır ve bu farkı da göstergebilimsel dörtgen
gösterir. Üstelik tam da odaklandığımız üzere, göstergebilimsel dörtgen ikili karşıtlıklarla çalışır. Bu
karşıtlıkları dönüştürerek evetler ya da değiller. Sonuç olarak mantık, bizi belli bir noktaya götürerek
yanılgıdan uzak çıkarımlar yapmamızı sağlar.
Bahsettiğimiz sebeplerden ötürü baba-oğul çatışmasına göstergebilimsel dörtgen aracılığıyla da
bakacağız. Varsayımsal ve toplumsal bir norm olarak ortaya atacağımız babanın otorite ve oğlun otoriteye
karşı başkaldırı, isyan ve sonucunda özgürlüğün temsilcisi olduğunu yine göstergebilimsel dörtgen
üzerinden yenidensunmaya çalışacağız. Dörtgenden devinimle baba ve oğlu, dörtgen üzerinde ilgili
yerlerine konumlandıracağız. Yine benzer şekilde göstergebilimsel dörtgende “olmak” ve “görünmek”
bağlamında baba ve oğlu inceleyecek, durum ve görünüşlerinin gerçek olup olmadığını söyleyeceğiz.
Anlamlamaya ilişkin yapacağımız tüm bu çözümlemelerin ardından baba ve oğuldan birinin ölüp
diğerinin yaşamasını ideolojik olarak okuyacağız. Buna bağlı olarak da Batı ve Doğu ideolojilerine ilişkin
çıkarımda bulunacak ve romanın Batı-Doğu karşıtlığındaki yerini göreceğiz. Son olarak da üç baba ve üç
oğula ilişkin üç farklı anlatının benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyacak, birbirlerini takip edip
etmediğini anlayacağız.
2. Baba-Oğul Çatışmaları3
2.1 Laios-Oedipus4
Oedipus, Yunanistan’ın Thebai şehrinin kralı Laios’un oğlu ve ülkesinin şehzadesidir. Müneccime
geleceği sorulur ve müneccim, korkunç bir kehanette bulunur. Kehanete göre Oedipus, ileride babasını
öldürecek ve öz annesi ile evlenip babasının tahtına oturacaktır. Kehanetten korkan Laios; doğar doğmaz
oğlunu ölmesi için ormana attırır. Yani baba, oğlunu bilinçli olarak öldürme girişiminde bulunur.
Aşağıdaki çizelgede baba Laios’un oğlu Oedipus’u ölüme terk edişinin eyleyenler modeli incelenebilir:
Gönderen

Gönderilen

•

•

Laios

Laios

Greimas & Courtés, 1982, 308-311.
Greimas, 1987: 121-139.
Herman, David; Jahn, Manfred; Ryan, Marie-Laure, 2005, 524-525.
3
Baba-oğul çatışmasını daha farklı bir yönden incelemek için bkz. Jale Parla, 2018.
4
Laios-Oedipus miti, Kırmızı Saçlı Kadın anlatısında yer alır. Biz, bu miti romanda anlatıldığı şekliyle çalışmamıza
dâhil ediyoruz.
2

Bkz.
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Özne

Nesne

•

•

Laios

Oedipus’un
ölümü

Yardımeden

Karşıgelen

•

bilinç

•

•

/istemek/

•

/zorunda olmak/

•

/bilmek/

•

/-ebilmek/

•

Babalık duygusu
Babalık görevi

1. Çizelge: Laios’un Eyleyenler Modeli

Laios, oğlunu öldürdüğünü düşünür. Ancak komşu ülkenin nedimesi, Oedipus’u bularak hayatını
kurtarır. Her hâlinden soylu olduğu belli olan Oedipus, bu ülkede şehzade gibi yetiştirilir ama büyüdükçe
çevresine karşı yabancılık hisseder. Kendini, o topraklara ait görmez. Nedenini merak edip müneccime
danıştığında müneccim, yine aynı korkunç kehanette bulunur: “Oedipus, babasını öldürecek ve annesiyle
birlikte olacaktır.” Kendi öz anne-babası olarak düşündüğü insanlara zararı dokunmasın diye Oedipus,
hemen ülkesini terk eder ve bilmeden asıl memleketi Thebai’ye gelir. Bir köprüden geçecekken önemsiz
bir mesele yüzünden ihtiyar bir adamla dövüşmeye başlar. Bu ihtiyar adam, aslında Oedipus’un öz babası
kral Laios’tur. Oedipus, babası Laios’u öldürür. Böylece birinci kehanet gerçekleşir.
Oedipus’un babası Laios’u hangi dürtüler sonucu öldürdüğü eyleyenler modeli üzerinde
incelenebilir. Laios’la Oedipus’un eylemlerindeki bilinç farklılığı kayda değerdir. Önce baba, oğlunu
öldürür (öldürdüğünü zanneder). Sonra oğul, babayı öldürür. Bu iki eylemin temel ayrımı bilinçtir. Baba,
oğlunu bilinçli bir şekilde ölüme terk ederken oğul ise babasını bilinçsiz şekilde öldürür:

Gönderen

Gönderilen

•

•

Oedipus
Özne

Nesne

•

•

Oedipus

Dövüştüğü
adamın ölümü
(Laios)
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Yardımeden

Karşıgelen

•

bilinçsizlik

•

•

öfke

•

kibir

•

/istemek/

•

/bilmek/

•

/-ebilmek/

Dövüştüğü adam
(Laios)

2. Çizelge: Oedipus’un Eyleyenler Modeli

Oedipus, bilinçsizliğinin verdiği cesaretle babasını öldürür. Oedipus’un Laios’u öldürdüğünü
kimse bilmez. Oedipus, şehrin başına bela olan Sfenks’in bilmecesini de çözerek Thebai’yi kurtarır.
Bunun üzerine şehrin yeni kralı seçilir ve kraliçeyle evlenir. Ancak bu da bilinçsiz bir eylemdir çünkü
kraliçe; Laios’un eşi, Oedipus’un öz annesidir. Dört çocukları olur. İkinci ve üçüncü kehanet de bu
şekilde gerçekleşerek Oedipus’un kehanetleri doğrulanmış olur.
Kehanetin doğrulandığı hemen anlaşılmaz. Bir gün Oedipus’un karısı ve çocuklarıyla mutlu
yaşadığı şehre veba gelir. Herkes vebadan kırılır. Tanrılar, vebanın bitmesi için Kral Laios’u öldüren
kişinin bulunarak şehirden kovulmasını ister. Laios’u öldürenin kendisi olduğunu bilmeyen Oedipus,
hemen katilin bulunmasını emreder. Bunun için en çok da kendi çalışır. Araştırdıkça Laios’u öldürenin
aslında kendisi olduğu, üstelik Laios’un babası olduğunu anlamaya başlar. Daha da kötüsü, karısının
kendi öz annesi olduğunu öğrenir. Yani kaçıp geldiği Thebai’de kehanetin gerçekleştiğini anlar. Bunun
üzerine Oedipus; cezalandırılması gerektiğini düşünerek kendini kör eder. Sonra da şehirden ayrılır.
Bu ve diğer anlatılarda da yapacağımız üzere bilinçlilik ve bilinçsizlik arasındaki değişimleri,
genel olarak dört durumda değerlendirebiliriz:
Birinci durum: Baba-oğul karşılaşmadan önce
İkinci durum: Baba-oğul karşılaşması
Üçüncü durum: Baba-oğul çatışması
Dördüncü durum: Baba-oğul karşılaşmasından sonrası
Baba, bir oğlunun dünyaya geldiğini bilir. Bu, babanın bilinçlilik durumudur ancak yeni doğmuş
bir bebek, olan biteni elbette anlayamaz. Anlamadığı için de epeyce uzun süre başka kişileri anne-babası
olarak kabul eder. Bu da Oedipus’un birinci durumdaki bilinçsizlik durumudur. Öyleyse birinci durum
için şöyle diyebiliriz:
Birinci durum: Baba bilinçli, oğul bilinçsiz
Yıllar geçer, oğul büyür ve kehanetin gerçekleşmemesi için ülkesinden kaçar. Bunun üzerine
tesadüfen baba ve oğul karşılaşır ancak birbirlerini tanıyamaz. Ortak bir bilinçsizlikten söz edilebilir.
Böylece ikinci durum gerçekleşir:
İkinci durum: Baba bilinçsiz, oğul bilinçsiz
Baba ve oğlun bu karşılaşmasında önemsiz bir konudan kavga çıkar. Oğul, babasını öldürür.
Baba, kendisini öldürenin oğlu olduğunu artık öğrenemez. Çünkü ölmüştür. Oğul ise o sırada babasını
öldürdüğünü bilmez. Öyleyse oğul, bilinçsizliğini tek başına sürdürür:
Üçüncü durum: Oğul bilinçsiz
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Dikkat edilirse baba, bilinçlilikten bilinçsizliğe dönüşmüş ve sonrasında ölmüştür. Oğul ise ilk üç
durumda bilinçsizliğini korumuştur. Dolayısıyla oğul, büyük oranda bilinçsizlikle donatılmıştır. Ancak
oğul için bilinçsizliğin dönüşeceği bir nokta olacaktır: cezalandırılma.
Oğul, kehanetin tüm öngörülerini bilinçsizce gerçekleştirir. Oedipus’un babasının katilini
araştırmaya başlaması, kendi bilinçsizliğinin kırılma noktasıdır. Veba, aslında bilincin gelişi olarak
yorumlanabilir. Bu araştırma, tümüyle bilinçsizlikle donatılan oğlu yavaş yavaş bilinçli duruma
getirecektir.
Oğul; araştırmaları sonucunda babasını öldürdüğünü, annesiyle evlendiğini ve üstelik annesinden
doğan çocuklarının da bir anlamda kendi kardeşleri olduğunu öğrenir. Oğul, artık dönüşüme uğrar ve
bilinçli duruma gelir. Bilinçlenen oğul, şehrini cezadan (veba) kurtarırken bu kez kendisini cezalandırır ve
kendini kör eder. Ardından şehri terk eder.
Dördüncü durum: Oğul bilinçli
Aşağıdaki göstergebilimsel dörtgende5 çözümlemekte olduğumuz üç durumun mantıksal
düzenlenişi görülmektedir:
Bilinçlilik

Bilinçsizlik

Baba (1.)

Baba (2.)

Oğul (4.)

Oğul (1, 2, 3.)

Bilinçsizlik değil

Bilinçlilik değil

3. Çizelge: Bilinçlilik ve Bilinçsizlik Karşıtlığındaki Göstergebilimsel Dörtgen

Toplumsal bir norm olarak baba; bir otoritedir, ataerkil toplumlarda evin temel direğidir, nihai
karar mekanizmasıdır. Oğul ise ya babanın otoritesini kabul eder (itaat eder) ya da babanın otoritesini
reddeder (isyan eder).
Laios-Oedipus arasındaki mitsel anlatı da önünde sonunda bir kurgudur. Bu kurgu, bir şekilde
üretilmiş ve bugüne kadar gelmiştir. Oğlun babasını öldürdüğünü ve annesiyle evlendiğini söylemek
yüzeysel, kolay ve faydasızdır. Derin anlamlarına inilmesi, bu mitin anlamlanabilmesi için önemlidir.
Unutulmamalıdır ki bir anlatıdaki olay ya da olaylar dizisini öğrenmek, onu anlamak demek değildir.
Anlamak ya da anlamlamak için birtakım çözümlemeler şarttır.
Bu anlatıda kesin olan şudur: Oğul, babasını öldürür. Babanın otoriteyi temsil ettiğini varsayarsak
bu durumda (üçüncü durum) otorite yıkılır, yenilir. İsyankârlık galip gelir. Oğlun babasını öldürmesi,
oğlun otoriteyi reddettiği ve isyankâr bir tavır sergilediği olarak da okunabilir. Bu da demektir ki hem
babaya hem de oğula farklı zamanlarda söylenen aynı kehanet, özünde otoritenin yıkılışını öngören bir
kehanettir:

5

Dörtgendeki sayılar, dört durumdan hangisine ait olduğunu gösterir.
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Özgürlük

Otorite

Oğul

Baba

İtaatkârlık

İsyankârlık

4. Çizelge: Otorite ve Özgürlük Karşıtlığındaki Göstergebilimsel Dörtgen

Bilinçsizlik, elbette masum bir sebep olarak düşünülebilir. Bilinçsizliğe bağlanarak oğul
aklanabilir ya da anlatı, yüzeysel olarak bu şekilde anlamlanabilir. Ancak bilinçsizliği bir kenara bırakıp
biçimsel yönüyle baba-oğul arasındaki çatışmayı çözümlemeye devam edeceğiz. Bu çatışmayı ideolojik
yönüyle ele alacağız.
Göstergebilimsel dörtgende de görüleceği üzere baba-oğul arasındaki bu çatışma, aynı zamanda
bir otorite-özgürlük çatışması olarak da yorumlanabilir. Baba, otoriteyi oğul ise özgürlüğü temsil eder.
Çatışmanın sonucunda ise baba ölür. Yani otorite yıkılır. Oğul yaşar yani özgürlük kazanır. Peki, oğlu
ideolojik açından özgürlükçü, isyankâr ya da itaat etmeyen biri olarak değerlendirebilir miyiz? Aynı
şekilde babanın otoriter biri olduğunu nasıl söyleyebiliriz?
Baba, müneccimlerin kehaneti üzerine oğlunu ölüme terk eder. Bu, bir baba için oldukça zor bir
karardır. Ancak kararın temel gerekçesine bakıldığında babanın ölmek istememesi olduğu söylenebilir.
Çünkü baba, hem ailenin reisi hem de şehrinin kralı olarak egemen güçtür, yani otoritedir. Otoritesine
karşı gelebilecek her ne varsa onun için bir tehdittir. Nasıl ki krala karşı geliştirilebilecek isyan, Laios’ta
otoritesini koruma tepkisine yol açarsa aynı şekilde bu ailesi içinde gelişirse de onun tepkisine yol açar.
Sonuç olarak babanın kendi öz oğlunu ölüme terk etmesi, onun otoritesine ne kadar bağlı olduğunu
gösterir.
Oğul, itaatsiz biridir. Kendi öz anne-babası zannettiği kişileri, kehanetin gerçekleşmemesi için
terk eder. Oedipus, her ne kadar iyi niyetli olsa da ailesini terk etmesi bir itaatsizlik olarak görülebilir.
Ayrıca Thebai girişinde karşılaştığı yaşlı adamı (babası) öldürmesi ise bir başka şekilde asilik ya da
isyankârlık olarak görülebilir. Öyleyse hem baba hem de oğul ideolojik açıdan “gerçek”6 durumdadır:

Göstergebilimsel dörtgene ait “gerçek, yalan, yanlış ve gizli” kavramlarının detaylı bilgisi için bkz. Greimas (1987,
ss. 124-125)
6
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Baba ve Oğul

Gerçek

Görünmek

Olmak

Gizil

Yalan

Görünmemek

Olmamak

Yanlış
5. Çizelge: Olmak ve Görünmek Karşıtlığındaki Göstergebilimsel Dörtgen

Bize göre bu anlatıdaki baba-oğul çatışması bir imgedir. Göndergesi ise otorite-özgürlük
çatışmasıdır. “Babanın ölümü, otoritenin yenilgisi; oğlun yaşaması ise özgürlüğün kazanmasıdır” savını
ileri sürebiliriz. Anlatı ise özgürlüğün otoriteyi yenmesi üzerine kurgulanmıştır.
2.2. Rüstem-Sührab7
Rüstem, İran’da sevilen ve sayılan bir savaşçıdır. Bir gün avlanırken önce yolunu ve sonra da
gece uyurken atını kaybeder. Atını bulmak isterken düşman toprakları Turan’a girer. Ancak Rüstem’i
tanıyıp kendisine iyi davranırlar. Turan Şahı, beklenmedik konuğunu özenle ağırlar. Gece odasına çekilen
Rüstem’in odasına Turan Şahı’nın kızı Tehmine gelir. Tehmine, Rüstem’e âşık olduğunu söyler. Rüstem
de Tehmine’den etkilenir ve birlikte olurlar. Sabah kendi yurduna dönmek için hazırlanan Rüstem,
doğacak çocuğa kendinden bir işaret olsun diye bir bileklik bırakıp ülkesine geri döner. Düşman
topraklarından kendi yurduna dönmek zorunda olan Rüstem, doğacak çocuğunu bilinçli olarak terk eder:

Rüstem-Sührab miti, Kırmızı Saçlı Kadın anlatısında yer alır. Biz, bu miti romanda anlatıldığı şekliyle çalışmamıza
dâhil ediyoruz.

7
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Gönderen

Gönderilen

•

•

Rüstem
Özne

Nesne

•

•

Rüstem

Rüstem

Oğlunu terk
etmek zorunda
olmak
(Sührab)

Yardımeden

Karşıgelen

•

/istemek/

•

•

/zorunda olmak/

•

/bilmek/

•

/-ebilmek/

•
•

Babalık duygusu
Babalık görevi
Bilinçlilik

6. Çizelge: Rüstem’in Eyleyenler Modeli

Tehmine, babasız doğan çocuğa Sührab adını verir. Sührab, yıllar sonra babasının ünlü Rüstem
olduğunu öğrenince İran’a gidip babasını tahta geçirmek ve sonrasında Turan’a dönüp kendisi tahta
geçmek ister. Böylece baba-oğul, Doğu ve Batı’yı birleştirip dünyayı yöneteceklerdir:
Birinci durum: Baba bilinçli, oğul bilinçli
İran ile savaşacak diye Turan Şahı Efrasiyab, Sührab’ın sonunda kendisini de indirmek
isteyeceğini bilmesine rağmen Sührab’ı destekler. Ancak kurnazca planları vardır. Sührab, babası
Rüstem’i tanımasın diye ordusuna casuslar sokar. Çeşitli hile ve oyunlardan sonra Rüstem ile oğlu Sührab
savaş alanında karşı karşıya getirilir:
İkinci durum: Baba bilinçsiz, oğul bilinçsiz
Zırhlar, birbirlerini tanımalarına izin vermez. Baba-oğul günlerce savaşır ve sonunda baba,
oğlunu öldürür:
Üçüncü durum: Baba bilinçsiz
Batı mitindeki gibi Doğu mitinde de baba ve oğul birbirini tanımaz. Ortak bir bilinçsizlik
durumundan söz edebiliriz. Doğu mitinde baba-oğlun bilinçsizce savaşmalarının ardından trajik bir
durum çıkar: Baba, öz oğlunu öldürür:
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Gönderen

Gönderilen

•

•

Rüstem
Özne

Nesne

•

•

Rüstem

Rüstem

Savaştığı kişiyi
öldürmek
(Sührab)

Yardımeden

Karşıgelen

•

bilinçsizlik

•

•

Efrasiyab

•

/istemek/

•

/zorunda olmak/

•

/bilmek/

•

/-ebilmek/

Savaştığı kişi
(oğlu Sührab) ve
onun kiplik
donanımı

7. Çizelge: Rüstem’in Eyleyenler Modeli

Baba, bu gerçeği son nefesini veren kanlar içindeki oğlunu tanıyınca öğrenir. Ancak çok geçtir,
oğul ölür:
Dördüncü durum: Baba bilinçli
Baba ve oğlun, her ikisi de birinci durumda bilinçlidir. Sührab, gerçek babasının kim olduğunu
öğrenir. Annesi Tehmine, Rüstem İran’a dönmesine rağmen oğluna gerçek babasının Rüstem olduğunu
anlatmıştır. Rüstem de bir çocuğunun doğacağı konusunda bilinçlidir ve bilinçli olarak oğlunu terk
etmiştir. Başlangıçta bilinçli olan baba-oğul, birbirlerine yaklaştıkça (Sührab İran topraklarına girince)
bilinçsizliğe evrilirler. Oğulun babasını tahta çıkarma arzusu, bilinç düzeyinde olumsuz etki yapar. Babaoğul, birbirlerini öldürmek isteyecek kadar bilinçsiz bir duruma geçer. Sonucunda da baba, oğlunu bu
bilinçsizlikle öldürür. Ancak oğul öldükten sonra baba, oğlunu tanır. Tekrar bilinçli duruma gelir.
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Bilinçsizlik

Bilinçlilik

Baba (1, 4.)

Baba (2, 3.)

Oğul (1.)

Oğul (2.)

Bilinçsizlik değil

Bilinçlilik değil

8. Çizelge: Bilinçlilik ve Bilinçsizlik Karşıtlığındaki Göstergebilimsel Dörtgen

Baba ve oğul karşılaşması, çatışmaya dönüşür. Savaşırlar. Bilinçsizce de olsa bu savaş gerçektir.
Rüstem, her ne kadar bilinçsiz de olsa oğlunu öldürür. Kesin olan budur. Laios-Oedipus mitini incelerken
belirttiğimiz gibi baba otorite, oğul ise otoriteye bir başkaldırı olarak düşünülebilir. Rüstem-Sührab
çatışmasında oğul ölür, baba yaşar. Bunu ideolojik olarak otoritenin özgürlük ya da isyan karşısındaki
zaferi olarak okuyabiliriz:
Özgürlük

Otorite

Oğul

Baba

İtaatkârlık

İsyankârlık

9. Çizelge: Otorite ve Özgürlük Karşıtlığındaki Göstergebilimsel Dörtgen

Elbette bu çatışma, bilinçli değildir. Ancak Doğu’ya ait önemli bir mit olan bu anlatıyı imgesel
düşünüyor ve göndergelerini varsayımsal olarak açımlıyoruz. Bu çatışma, baba-oğlun trajik bir
çatışmasının yanında otorite-özgürlük çatışması olarak da yorumlanabilir. Çatışmanın sonucunda oğul
ölür yani özgürlük yenilir. Baba yaşar yani otorite kazanır. Peki, oğlun özgürlükçü, isyankâr ya da itaat
etmeyen biri olduğunu kanıtlayabilir miyiz? Aynı şekilde babanın otoriter biri olduğunu nasıl
söyleyebiliriz? İdeolojik olarak değerlendirilmelidir.
Baba doğal olarak bir otoritedir. Savaşçı yönüyle tanınması da otoritesini destekleyen önemli bir
etmendir. Oğul da özünde itaatkâr bir oğul izlenimi verir. Ancak Turan’dan kalkıp İran’a gitmesi, İran’da
babasını tahta çıkarmak için önce bir orduyla sonra babasıyla savaşması ve dönüp Turan’da Efrasiyab’ı
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tahttan indirmek istemesi onun isyankâr ve özgürlükçü ideolojisini gösterir. Bu yönden baba ve oğulun
ideolojik olarak durumları “gerçek”tir:
Baba ve Oğul

Gerçek

Görünmek

Olmak

Gizil

Yalan

Görünmemek

Olmamak

Yanlış
10. Çizelge: Olmak ve Görünmek Karşıtlığındaki Göstergebilimsel Dörtgen

Bize göre bu anlatıdaki baba-oğul çatışması bir imgedir. Göndergesi ise otorite-özgürlük
çatışmasıdır. Niçin baba yaşar ya da niçin oğul ölür? “Babanın yaşaması, otoritenin galibiyeti; oğlun
ölmesi ise özgürlüğün ya da isyancılığın yenilgisidir” savını ileri sürebiliriz. Sonuç olarak Doğu’ya ait bu
mitsel anlatı, otoritenin özgürlüğü yenmesi üzerine kurgulandığını söyleyebiliriz.
2.3. Cem-Enver
Annesine bakmak zorunda olan Cem, İstanbul yakınlarındaki Öngören’de Kırmızı Saçlı Kadın
olarak nitelendirdiği Gülcihan Hanım’la tanışır. Gülcihan Hanım (33), evli ve üstelik Cem’den (16) iki
kat daha büyük biridir. Cem, Kırmızı Saçlı Kadın’a çok yoğun bir ilgi ve bağlılık duyar. Onunla bir gece
birlikte olur. Bu ilişkiden Cem ve Gülcihan’ın Enver adında bir çocukları olur. Enver’in babasının Cem
olduğu gerçeğini çok uzun süre kimse anlamaz. Bu sebeple Cem, bir oğlu olduğunu bilmez.
Bilinçsizliğiyle oğlunu terk eder:

Gönderen

Gönderilen

•

•

Cem
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Özne

Nesne

•

•

Cem

Oğlunu terk
etmek
(Enver)

Yardımeden
•

bilinçsizlik

•

/-ebilmek/

Karşıgelen

11. Çizelge: Cem’in Eyleyenler Modeli

Cem’in oğlu Enver’i terk etmesi, temel anlatı izlencesini oluşturan önemli durumlardan biridir.
Bu anlatı izlencesinde Cem’in kipliklerinde8 ilgi çekici bir yön vardır. Cem, varlığından bile haberdar
olmadığı oğlu Enver’i terk etmiş, buna başarılı olmuştur. Ancak bunu yapabilmesinde kendisine
“yeterlilik kipliği” (/-ebilmek/) dışında neredeyse başka hiçbir kiplik yardım etmez. Çünkü Cem’in
bilgisizliği/bilinçsizliği, oğlu Enver’i terk etmesi boyutunda doğrudan “bilmek, istemek, zorunda olmak”
gibi kiplikleri geçersiz kılar. Başka bir deyişle Cem’in bilgisizliği, kipliklerin çalışmasını baştan engeller.
Öyleyse buradan hareketle kipliklerin her zaman çalışmasının mümkün olamayacağını da söyleyebiliriz9.
Cem, daha sonra öğrenecektir ki Gülcihan, Cem’in babasının (Akın) gençlik aşkıdır. Bu, Türk
gelenek göreneklerinde Cem’in Gülcihan’ı aslında üvey annesi gibi görmesini gerektirecek bir durumdur.
Ancak, Cem tıpkı bir oğlu olduğunu öğreneceği gibi bu gerçeği de neredeyse otuz yıl sonra babasının
cenaze töreninde öğrenecektir. Baba-oğul (Akın-Cem) aynı kadınla beraber olmuşlardır. Cem’in Gülcihan
konusundaki bilinçsizliği, Oedipus’un annesiyle ilişkisini anımsatır.
Cem ve oğlu Enver, kendileri hakkındaki gerçeği yirmi beş yirmi altı yıl boyunca bilmez. Her ne
kadar bilinçsizlikle çok uzun süre geçmiş olsa da sonuçta baba ve oğul, karşılaşmadan önce yani ikinci
duruma geçmeden önce birbirlerini öğrenirler. Bu sebeple bilinçli olduklarını söyleyebiliriz:
Birinci durum: Baba bilinçli, oğul bilinçli
Cem; oğlundan habersiz olduğu bu yirmi altı yıllık sürede üniversiteyi bitirir, jeolog olur, bir
şirket kurar ve evlenir. Parlak bir kariyeri vardır. “Sührab” adını verdikleri şirketi çok iyi durumdadır.
Enver ise annesi Gülcihan’ın evli olduğu Turgay’ı öz babası zanneder. Aynı yanılgıda olan Turgay ise
Enver’e iyi bir babalık yapmaz. Bir anlamda Enver; babasız büyümüştür, öz babasını tanımaz. Üvey
babası da babalık etmez. Dolayısıyla Enver, babasızlıkla terbiye edilmiştir.

8
9

Kipliklerle ilgili detaylı bilgi için bkz. Günay, 2002: 86-120.
Daha farklı bir perspektiften göstergebilimsel kiplikleri okumak için bkz. Tanyeri, 2022
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Gülcihan da bu konuda herkes gibi bilinçsizdir. Enver’in babasının Cem olduğunu düşünmez.
Uzun yıllar, Enver günden güne fiziksel olarak Cem’e benzedikçe şüphelenmeye başlar ve sonunda
gerçeği anlar ancak oğluna söylemez. Enver, yirmili yaşlarının ortasında bir gençken aslında öz babasını
hiç tanımadığını öğrenir. Babası sandığı kişinin öz babası olmadığını öğrenmesi, Enver’de yıkım etkisi
yaratmaz. Ancak öz babası Cem’e karşı “nefret” duymaya başlar. Bu nefretin birkaç gerekçesi olduğunu
söyler: “Kendisini bırakıp gitmesi, babasız kalması, annesi evliyken onu aldatıp ondan faydalanması vb.”
Enver’in bu nefreti, Cem’in ölümüne/öldürülmesine yol açacaktır.
Enver, gerçeği öğrendikten sonra annesinin de yoğun ısrarları sonucunda babalık davası açarak
Cem’in nüfusuna geçer. Cem ve eşi Ayşe, Enver’in bu hareketinin ekonomik temelli olduğunu düşünür.
Böylece Enver, Cem’in mal varlığına ortak olacaktır.
Enver, her ne kadar babasının nüfusuna geçse de babasına karşı nefretini sürdürür. Kendisini
bırakıp gitmesinin, kendisini babasız bırakmasının hiçbir açıklamasının olamayacağı inancındadır. Cem,
kendisinden nefret ettiğini bildiği oğlunu görmek ister ancak Enver, bu isteği reddeder. Cem, bir iş
gerekçesini bahane ederek Öngören’e gider. Zaten Gülcihan ve Enver de Öngören’de yaşar. Onları görme
ümidiyle geldiği Öngören’de önce Enver’i göremez. Aslında görmediğini zanneder çünkü kendini
Gülcihan’ın Cem’le tanıştırdığı ve kendini Serhat olarak tanıtan kişi, Cem’in görmek istediği öz oğlu
Enver’dir. Enver, isim değiştirerek kimliğini gizler. Bu aşamada Enver’in (Serhat) babasıyla sohbet
ederek onu daha yakından tanıma amacı anlaşılır. Zaten Gülcihan’ın da amacı; oğlu Enver’le babası
Cem’i barıştırmak, kaynaştırmaktır:
İkinci durum: Baba bilinçsiz, oğul bilinçli
Cem’in Mahmut Usta’yla kazdıkları kuyuyu gece vakti görmek istemesi, Enver’in Cem’i
öldürmek için uygun şartları hazırlar. Kuyunun yerini bilen Serhat, Cem’e rehberlik ederek kuyunun
başına giderler. Tam o aşamada Enver; Serhat değil, Enver olduğunu söyleyerek kimliğini açık eder ve
nefret dolu konuşmasına başlar. Kuyu başında, ıssız bir ortamda Enver’in tahrikkâr konuşmaları
sonrasında aralarında kavga çıkar. Bu kavganın çıkmasında Enver’in istekli olduğu görülür:
Üçüncü durum: Baba bilinçli, oğul bilinçli
Cem, yanında bulunan silahını doğrultur ve kavga büyümeden oradan ayrılmak ister. Oğlu
Enver’e ateş etmemesi dikkat çekicidir. Ancak Enver, silahı elinden almak niyetiyle yaptığı müdahalesi
sonrasında fiziksel mücadele başlar. Silah patlar ve Cem, gözünden yediği tek bir kurşun sonucu ölür.
Cesedi, Cem’in Mahmut Usta’yla kazdığı kuyudan çıkarılır:
Dördüncü durum: Oğul bilinçli
Gönderen

Gönderilen

•

•

Enver
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Özne

Nesne

•

•

Enver

Babasını
öldürmek
(Cem)

Yardımeden
•

bilinçlilik

•

öfke, nefret

•

/istemek/

•

/bilmek/

•

/-ebilmek/

Karşıgelen
•
•
•

Oğulluk
duygusu
Yasalar
Yasaklar

12. Çizelge: Enver’in Eyleyenler Modeli

Aşağıdaki göstergebilimsel dörtgende baba ve oğlun bilinç durumları görülebilir. Anlatının yoğun
olarak bilinçlilik üzerine kurgulandığı anlaşılabilir. Dikkat edilirse sadece ikinci durumda babanın
bilinçsizliği vardır. Onun dışındaki tüm durumlarda bilinçlilik hâkimdir:
Bilinçsizlik

Bilinçlilik

Baba (1, 3.)
Baba (2.)
Oğul (1, 2, 3, 4.)

Bilinçsizlik değil

Bilinçlilik değil

13. Çizelge: Bilinçlilik ve Bilinçsizlik Karşıtlığındaki Göstergebilimsel Dörtgen

Cem’in öldürülmesinden hemen önce oğlu Enver’le kuyu başında yaptıkları konuşmayı
çalışmamızın genel kapsamı içinde incelememiz gerekiyor. Çünkü her ne kadar romanın mitsel anlatılarla
benzerlik ve farklılıklarını tespit etmeyi amaçlasak da aynı zamanda baba-oğul ilişkisi üzerinden ideolojik
bir çıkarımla da çalışmamızı sonlandırmak istiyoruz.
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Baba-oğul arasındaki bu konuşma ilginçtir ki daha çok ideolojik temelli bir konuşma olur 10.
Konuşma sadece babasızlıkla, terk etmeyle sınırlı kalmaz. Din, modernizm, Doğu-Batı ideolojisi etrafında
da tartışmalar yapılır. Ancak bu kısa ve belki de yersiz sohbetler, oğlun nefretini kusmak için gerekçe
araması olarak da düşünülebilir. Bu sohbetler aracılığıyla oğul, devamlı olarak ikili karşıtlıklar yaratarak
bir düşmanlık oluşturmaya çalışır. Ona göre babası dinsiz, kendisi dindardır; babası Avrupai bir birey,
kendisi değildir. Bu gibi karşıtlıklar kurarak hep babasını ötekileştirmeye çalışır. Bu farklılıklar ise babaoğul arasındaki gerilimi artırır.
Baba-oğul arasındaki genel görünüş, aşağıdaki göstergebilimsel dörtgen gibidir. Baba, Batılı bir
bireydir. Kendini geliştirmiş, özgür düşünceli, modern zihniyettedir. Oğul ise daha muhafazakâr, dini
eğilimleri güçlü, daha kalıp düşüncelere sahip biridir. Sonuç olarak karşımıza Batı ve Doğu ideolojileri
çıkar. Bu ikili karşıtlıkta baba Batı’yı, oğul ise Doğu’yu temsil eder:
Doğulu

Batılı

Oğul

Baba

Doğulu değil

Batılı değil

14. Çizelge: Batılı ve Doğulu Karşıtlığındaki Göstergebilimsel Dörtgen

Oğul, Batılı-Doğulu ayrımını daha çok modernizm üzerinden yapar. Üstelik bu ideolojik ayrımı
da babaların oğulları terk etmesiyle destekler. Ona göre babası, tam bir modernisttir çünkü kendisini
henüz doğmamışken terk etmiştir. Bu durum, bilinçsizce değildir. Modernizmin getirisidir. Enver,
modernizmin mucidi Jean-Jacques Rousseau da dört çocuğunu bile bile, modernizmin gereği diye terk
ettiğini söylerek babası Cem’in kendisini terk etmesini ideolojiyle ilişkilendirir. Kendisine göre bu terk
ediş bilinçlidir.
Aşağıdaki göstergebilimsel dörtgende babanın oğlunun terk etmesinin görünüşleri incelenebilir.
Burada da baba-oğul arasındaki ikili karşıtlık göze çarpar. Oğula göre babasının kendisini terk etmesi,
modernizmin kendi üzerlerindeki bir yansımasıdır. Dörtgende “bilinçli” ve “bilinçsiz değil” kanadı, oğlun
gözüyle modernizmin anlambirimcikleridir:

Baba-oğul çatışmasını çözümlediğimiz iki mitsel anlatıda ideolojik olarak otorite-özgürlük karşıtlığında ele
almıştık. Kırmızı Saçlı Kadın anlatısı, çatışmanın odağını kendiliğinden ideolojik bir düzeye getirir: ModernizmGelenekçilik ya da Batı-Doğu gibi. Bu sebeple burada kavramlarımızı, diğerlerinden bir miktar farklılaştırıyoruz.

10
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Bilinçsizlik

Bilinçlilik

Oğula göre:

Babaya göre:

Baba

Baba

Bilinçsizlik değil

Bilinçlilik değil

Modernizm = Babasızlık
15. Çizelge: Oğul ve Babaya göre Babanın Göstergebilimsel Dörtgendeki Görünüşü

Bu ideolojik konuşmalarla birlikte Enver’in öfkesi, nefreti açığa çıkmaya başlar. Sonunda Enver,
kötü duygularına yenik düşerek babasını öldürebileceğini ima ederken aynı zamanda onu kör etmek
istediğini de söyler ve tam da oğulun istediği üzere baba, gözünden vurularak ölür. Körlükle Oedipus’u
anımsarız çünkü kör olmak; Oedipus’un, annesiyle evlendiği gerçeğini öğrendikten sonra kendine verdiği
cezadır. Gülcihan da bir açıdan aslında Cem’in üvey annesi kabul edilmelidir. Üvey annesiyle beraber
olan Cem’in Oedipus gibi kör olması, bize ilginç bir benzerlik sunar.
Baba, oğlun gözünde modernizmin temsilcisidir. Oğul, babasıyla beraber doğal olarak da
modernizme karşıt bir görüştedir. Bu kabullerden hareketle babayı modernist ve özgürlükçü, oğlu da
modernizm ve özgürlük karşıtı olarak niteleyebiliriz. Ancak babanın homojenliğine karşı oğul, karışık
biridir. Tam olarak ne olduğunu kendi de bilmez ancak düşünce ve tavırlarından anlaşılır ki muhafazakâr
ve otoriter bir ideolojidedir. Bu da zaten babası karşıtlık kurmasını sağlar. Öyleyse şöyle bir dörtgen
oluşturmamızın bir sakıncası yoktur:
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Batılı

Doğulu

Modernist

Gelenekçi

Özgürlükçü

Otoriter
Oğul

Baba

Doğulu değil

Batılı değil

Gelenekçi değil

Modernist değil

Otoriter değil

Özgürlükçü değil

16. Çizelge: Baba ve Oğlun İdeolojik Yapısı

Derin yapıya ait iyi bir betimleme sunan göstergebilimsel dörtgen sayesinde baba ve oğlu daha iyi
tanıyabiliriz. Peki, tüm bu ilişkilerin sonucu nereye varır? Belirttiğimiz üzere baba ve oğlun kavgasında
baba, oğlu tarafından öldürülür. Bir başka deyişle baba ölür, oğul yaşar. Elbette, her anlatı bir kurgudur.
Her kurguda yazar, bize sadece bir olayı anlatmaz. Anlatmasında birçok ileti gizlidir. Hatta bu iletiler,
bazen öyle gizlidir ki anlatıcı ya da yazar dahi kendi anlatısındaki o iletilere ulaşamaz. Derin yapıdaki
göstergebilimsel çözümlememizde baba ve oğula ilişkin birtakım betimlemeler sunduk. Ancak
varsayımsal ya da bir sav olarak da olsa değerlendirme yapılması gerekir.
Baba ve oğul, üçüncü durumda yani çatışma sürecinde tartışmalarına ideolojik bir boyut
kazandırır: Modernizm. Baba, düşüncesiyle, yaşantısıyla, kişiliğiyle, tavır ve tutumlarıyla Batılı bir birey
gibidir (olmak) ve öyle de görünür (görünmek). Avrupai bir bireydir, oğlu da bu şekilde düşünür. Aşağıda
sunacağımız “olmak” ve “görünmek” ilişkisindeki göstergebilimsel dörtgende de görüleceği üzere (17.
Çizelge) Cem’in Batılı biri olması “gerçek”tir.
Baba: Modernist, gerçek ve bilinçli
Oğul ise genelde düşüncesiyle, yaşantısıyla, kişiliğiyle, tavır ve tutumlarıyla Doğulu bir birey
gibidir (olmak) ve öyle de görünür (görünmek). Ancak ilginç bir şekilde modernist bir itirazda bulunur ve
babasına Batılı bir birey gibi görünmek ister. Batılı gibi görünen oğulun “olduğu” ideolojik durum, bu
değildir.
İtaatkârlık-asilik ve daha genel anlamıyla “Doğu ideolojisi-Batı ideoloji” karşıtlığı hakkındaki
tartışmada oğlun kafası karışıktır. İtaatkâr olursa Avrupai bir birey olmayacağını, Avrupai bir birey olursa
da babasına itaat eden bir oğul olamayacağını söyler. Bu çıkmazdan Avrupai bir birey olmayı tercih
ederek yani isyankâr tavrı benimseyerek çıkar.
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Oğul: Gelenekçi, yalancı ve bilinçli
Oğul, artık bilinçliliğinin yanına modernist ve isyankâr bir ideoloji de eklemiş görünmektedir.
Ancak ironik olan şudur ki oğul, özünde gerçek bir Batılı değildir ve Batı’nın özgürlükçü ideolojilerine
karşıdır. Onun babasına olan isyanında ideolojik bir temel olmamasına rağmen babasıyla tartışmalarını
ideolojik bir zemine kaydırır. Batılı gibi görünmeye çalışır. Yani bir anlamda oğul; sahip “olduğu”
ideolojiyi değil, görünüşünü değiştirir. Batılı bir birey olmamasına rağmen öyleymiş gibi görünmeye
çalışır. Bu da Enver’in “yalan”cı bir kişiliği olduğunu gösterir:
Baba

Gerçek

Görünmek

Olmak

Oğul

Gizil

Yalan

Görünmemek

Olmamak

Yanlış
17. Çizelge: Doğrulayıcı Dörtgendeki Baba ve Oğul

Oğul, ideolojik görünüşünde yalancıdır. Yine de bu durum, onun otoriteye karşı başkaldırısını ve
isyancı tavrını gölgelememelidir. Oğul, bir modernist değildir ancak sonuçta otoriteye meydan okur.
Üstelik bunu diğer mitsel anlatılardan farklı olarak “bilinçli” bir şekilde yapar. “Bilinçli” bir şekilde
babasının karşısına çıkar. “Bilinçli” bir şekilde onunla dövüşür. Bu yönleriyle oğulun isyancı kişiliği
gerçektir:
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Baba ve Oğul

Gerçek

Görünmek

Olmak

Gizil

Yalan

Görünmemek

Olmamak

Yanlış
18. Çizelge: Doğrulayıcı Dörtgendeki Baba ve Oğul

Cem ve Enver ilişkisini bitirmeden önce şu soruyu sormak ve varsayımsal da olsa bir yanıt
vermek gerekiyor: Niçin baba ölür ya da niçin oğul yaşar? “Gerçek”ler üzerinden konuşulursa baba Batılı,
oğul ise Doğulu bir bireydir. Bu anlamda baba, daha özgürlükçü düşüncelere sahiptir. Oğul ise daha
gelenekçi ve muhafazakâr bir düşüncededir. Öyleyse baba-oğul çatışmasını doğrudan ideolojik bir
çatışma olarak düşünebiliriz. Baba-oğul çatışması yerine Batılı-Doğulu gibi bir çatışma kurabiliriz.
Bize göre bu anlatı, özünde baba-oğul çatışması bir imgedir. Göndergesi ise Batı-Doğu
çatışmasıdır. Öyleyse Kırmızı Saçlı Kadın anlatısında babanın ölümü, Batı’nın ölümü ya da yenilgisi;
oğlun yaşaması ise Doğu’nun yaşaması ya da galibiyetidir, tezini ileri sürebiliriz. Şu durum oldukça
ironiktir: Oğlun yani Doğu’nun modernizme başkaldırısı, modernist bir görünüm altında gerçekleşir.
Oğul; babasını Doğu’nun gelenekçi ve muhafazakâr ideolojileriyle değil, Batı’nın modernist ve
başkaldıran ideolojileriyle öldürür. Bu noktada çok fazla kompleks bir durum oluşturur. Sonuç olarak
yazar, anlatısını babanın yani Batı’nın yenilgisi; oğlun yani Doğu’nun galibiyeti üzerine kurgulamıştır,
diyebiliriz.
3. Sonuç
Mitsel anlatılar, toplumların kültürel varlığında değerlidir. İnsanlar, gerçek olup olmadığına
bakmaksızın bu tür anlatıları dinler, okur ve sonrasında bir başkasına aktarır. Zaten kurgusal gerçeklik de
bunu gerektirir. Ancak anlatıların gerçekle olan ilişkisi bu anlamda çok önemsenmese de göndergelerin
yüzeysel değerlendirilmemesi gerekir. Her anlatı, kuşkusuz birçok değer ve ileti üzerine kurgulanmıştır.
Bu kurgu sürecinde anlatıyı üreten ve geliştiren halk ya da sanatçıların beyinlerini okuma imkânına sahip
değiliz. Bu imkânsızlık ise anlatıları nasıl anlamlandırmamız gerektiği konusunda bizi yalnız bırakır.
Her anlatı, bir şey anlatır. Anlatırken de anlamlandırılmayı bekler. Vurgulamak gerekir ki
anlatılardaki olay ya da olayları öğrenmek, anlatıyı anlamak demek değildir. Öğrenmek, çok sığ bir
durumdur. Bütüncemizdeki baba-oğul ilişkilerini okumak ve baba-oğulun çatışması sonucu birinin
öldüğünü söylemek yararsız ve sığ bir yaklaşımdır. Elbette anlamlandırmak için olayları öğrenmek,
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durumları değerlendirmek gerekir. Ancak bunun ötesine geçip anlatıyı göndergeleriyle ele almak da
gerekir. Bizi derin anlama götürecek olan da budur. Bir başka deyişle baba-oğul çatışmasının olması ve
bu kişilerden birinin ölüp diğerinin yaşaması, tesadüfi olarak düşünülmemelidir. Doğru ya da yanlış,
mutlaka bir iddia ortaya atarak bu durumu açımlamak, imgeleri çözümlemek ve derin anlamına ulaşarak
en iyi şekilde anlamlandırmak gerekir.
Biz de bu çalışmamızda bunu yapmaya çalıştık. Kırmızı Saçlı Kadın romanı, baba-oğul
çatışmasını yansıtırken aynı zamanda okuyucuyu kasıtlı olarak Batı ve Doğu’ya ait baba-oğul mitlerine
götürür. Romanın da yönlendirmesiyle çözümlememizde Batı’ya ait Laios-Oedipus çatışmasını, Doğu’ya
ait Rüstem-Sührab çatışmasını ve romana ait Cem-Enver çatışmasını birlikte ele aldık. Roman odağından
hareketle Batı’ya, Doğu’ya ve romana ilişkin baba-oğul çatışmalarının benzerlik ve farklılıklarını ortaya
koymaya çalıştık. Ayrıca karşılaştırmalı betimlemenin ötesinde sonuçlarının da ideolojik okumasını
yaparak belli iddialarda ya da anlamlandırma önerilerinde bulunduk.
Üç baba ve üç oğula ilişkin “bilinç” düzeylerinin kısa bir özetini sunalım:
Batı miti

Bilinçli
Bilinçsiz

Baba

Doğu miti

Roman
Oğul

Baba

Oğul

Oğul

Baba

1. Durum

Bilinçli

Bilinçsiz

Bilinçli

Bilinçli

Bilinçli

Bilinçli

2. Durum

Bilinçsiz

Bilinçsiz

Bilinçsiz

Bilinçli

Bilinçsiz

Bilinçsiz

3. Durum

Bilinçsiz

Bilinçsiz

Bilinçli

Bilinçli

Bilinçsiz

Bilinçsiz

4. Durum

-

Bilinçli

-

Bilinçli

Bilinçli

-

19. Çizelge: Üç Anlatının Bilinçlilik-Bilinçsizlik Bağlamındaki Karşılaştırması

“Baba” açısından Batı ve Doğu mitleri “bilinç” bağlamında aynı yapıdadır. Durumlar arasındaki
geçişleri benzerlik gösterir. Romandaki baba ise ilk iki durumda Batı ve Doğu mitlerine benzerken
üçüncü durumda farklılaşır. Yani romandaki babanın farkı, oğluyla çatışma sürecinde oğlunu tanımış ve
bilinçli hâle yükselmiş olmasıdır.
Oğullar açısından bakıldığında ise Batı ve Doğu mitlerindeki oğullar, büyük oranda benzerlik
gösterir. Bu nedenle aynı yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak romandaki oğul, Batı ve Doğu
mitlerinden aşırı farklılık gösterir. Diğer anlatılardaki oğullar, bilinçsizlikle donatılmışken romandaki
oğul, bilinçlilikle donatılmıştır.
Baba ve oğula ilişkin bu durumlar, şöyle yorumlanabilir: “Bilinç” bağlamında romandaki
babanın, Batı ve Doğu mitsel anlatıları takip ettiğini söyleyebiliriz. Yani bilinçli-bilinçsiz ve tekrar
bilinçli sürecini izler. Ancak romandaki oğul, mitsel anlatılara aykırılık gösterir. Çok daha özgün bir
kimlik ortaya koyar.
Baba ve oğul çatışmasının varsayımsal ideolojik yorumlaması ise şöyle özetlenebilir:
Batı miti
Baba
Oğul

Roman

Yaşar

+

Ölür

+

+

Yaşar

+

+

Ölür

Değerlendirme

Doğu miti

+
Özgürlük

Özgürlük

20. Çizelge: Üç Anlatının İdeolojik Olarak Karşılaştırılması
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Anlatı izlencelerinden hareketle oluşturulan bu tablonun ideolojik değerlendirmelerini “babanın
otorite” ve “oğlun ise otoriteye başkaldırı” varsayımından hareketle yaptık. Bu varsayım, bizi görülen
sonuçlara götürdü. Batı ve Doğu’nun ikili karşıtlığı, “özgürlük-otorite” odağında da geçerliğini korudu.
Roman da bu bağlamda en azından biçim/görünüş açısından Batı’yı takip eder. Ancak tekrar belirtelim ki
bu sadece varsayımsal bir değerlendirmedir ve her metin gibi çoğul okumaya açıktır. Anlamlandırma için
öne sürdüğümüz bir iddiadır. Çünkü her şeyden önce romandaki oğlun durumu fazlasıyla aykırı ve
komplekstir.
Oğul, ideolojik görünüş açısından Batı’ya benzer. Bu kabulle otoriteyi reddedilir. İdeolojik öz
açısından ise Doğu’ya benzer. Çünkü gelenekçi ve muhafazakâr düşünce, modernizmi yenmiştir.
Unutulmamalıdır ki Doğu’nun Batı’yı yenmesi, Doğu vurgusuyla yapılmaz. Doğu, gizli bir kimliktir.
Batılı görünüş öne çıkarılır. Modernizm, modernist bir çıkışla reddedilir.
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GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMEDE YÖRÜNGE DEĞİŞİKLİĞİ OLASI MI?
IS A CHANGE OF TRAJECTORY POSSIBLE IN SEMIOTIC ANALYSIS?
Ph.D. Candidate Kaan TANYERİ
Uşak University, Graduate Education Institute, Turkish Language and Literature Department,
Uşak, Turkey,
ORCID: ID/0000-0002-3549-5424
Abstract
1

Semiotics, which emerged from structuralism and has made a name for itself in almost every field of
science today with its new techniques and understandings, offers very concrete techniques to its
practitioners, especially in the analysis of literary texts. Since semiotics widely adopts the Greimasian
discipline, they follow Greimas's path in their analysis processes. An analysis according to important
semioticians such as Greimas and his followers (Jacques Fontanille, Denis Bertrand, etc.) goes through
the following steps, respectively: discursive structure, narrative structure, and deep structure. This
trajectory, which has become the understanding of the Paris School of Semiotics, is quite common in
semiotic analysis in Turkey, as it is throughout the world. It is important to follow a relatively new or
different trajectory outside the tradition in literary semiotic analysis in terms of providing a different
perspective to text analysis. However, this frequently encountered follow-up can lead to repetition and
stereotyping in semiotic analysis. So, is it possible to suggest a change of trajectory in this regard, or does
the existing analysis trajectory consist of an unchangeable structure? In our study, in which we seek
answers to these questions, we aim to contribute to the analysis of literary texts to be made with the
semiotics method, by presenting a proposal for a change in the trajectory of the method. This change,
which we will call the semantic variant, will break the hierarchy in the operational steps of the analysis
and follow the following orders of operation: narrative structure, discursive structure, and deep structure.
Thus, the basic principles of the common approach, which is rooted in the Greimasian discipline, which
we accept as the classical variant (here trajectory), will be re-evaluated in the form of from the concrete to
the abstract, from the surface to the deep. Between the trajectory that we accept as the classical variant
and the semantic variant we propose, there is an apparent distinction between applicability and basically
from which perspective the content will be handled. While semioticians generally explore the form of
content, we will enter the semantic variant and focus on the substance of content as well as the form of
the content, how the meaning is produced as well as what the meaning expresses. Thus, on the meaning of
literary texts, we will present a different way.
Keywords: Literary Semiotics, Trajectory, Analysis, Semantic Variant
Özet
Yapısalcılıktan doğan, edindiği yeni teknikler ve anlayışlarla bugün hemen her bilim dalında adından söz
ettiren ve ettirecek olan göstergebilim, özellikle yazınsal metin çözümlemelerinde uygulayıcılarına çok
somut teknikler sunar. Göstergebilimciler, yaygın olarak Greimasçı disiplini benimsediği için çözümleme
süreçlerinde Greimas’ın ortaya koyduğu yolu izler. Greimas ve onun takipçileri Jacques Fontanille, Denis
Bertrand gibi önemli göstergebilimcilere göre bir çözümleme; sırasıyla şu basamaklardan geçer:
söylemsel yapı, anlatısal yapı ve temel yapı. Paris Göstergebilim Okulu’nun anlayışı durumuna gelen bu
yörünge, dünya genelinde de olduğu gibi, Türkiye’deki göstergebilimsel çözümlemelerde oldukça
yaygındır. Yazınsal göstergebilim çözümlemelerinde geleneğin dışında görece yeni ya da ayrımlı bir
yörünge izlemek, metin çözümlemelerine değişik bir bakış açısı sağlaması açısından önemlidir. Ancak
sıklıkla karşılaşılan bu izlem, göstergebilimsel çözümlemelerde yinelemeye ve basmakalıplığa yol
açabilir. Öyleyse bu konuda bir yörünge değişikliği önerilebilir mi yoksa var olan çözümleme yörüngesi,
değiştirilemez bir yapıdan mı oluşmaktadır? Bu soruların yanıtlarını aradığımız çalışmamızda yöntemin
yörüngesi üzerinde bir değişiklik önerisi sunarak göstergebilim yöntemiyle yapılacak olan yazınsal metin
çözümlemelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. “Anlambilimsel varyant” olarak adlandıracağımız bu
değişiklik; çözümlemenin işlem basamaklarındaki hiyerarşiyi kırarak anlatısal yapı, söylemsel yapı ve
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temel yapı işlem sırasını izleyecektir. Böylece klasik varyant (burada yörünge) olarak kabul ettiğimiz
Greimasçı disiplinden kökünü alan yaygın yaklaşımın temel ilkeleri olan “somuttan soyuta”, “yüzeyden
derine” biçimindeki çözümleme ilkeleri yeniden değerlendirilecektir. Klasik varyant olarak kabul
ettiğimiz yörünge ile bizim önerdiğimiz anlambilimsel varyant arasında görünürde “uygulanabilirlik”,
temelde ise “içeriğin hangi açıdan ele alınacağı” ayrımı vardır. Göstergebilimciler, genellikle içeriğin
biçimini araştırırken biz, anlambilimsel varyanta girerek içeriğin biçiminin yanı sıra “içeriğin tözü”ne,
anlamın “nasıl” üretildiğinin yanı sıra anlamın “ne” ifade ettiğine odaklanacağız. Böylelikle yazınsal
metinlerin anlamlaması üzerine farklı bir yol sunacağız.
Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Yörünge, Çözümleme, Anlambilimsel Varyant

GİRİŞ
Metin çözümlemeleri, pek çok yöntem ve bu yöntemlerin sunduğu tekniklerle yapılabilir.
Kuşkusuz her yöntemin ulaşacağı sonuçlar, birbirlerinden az çok ayrı olacaktır. Göstergebilim de bu
çözümleme araçlarından biridir. Bir kuram olmasının yanı sıra yöntemsel bir araç da olan göstergebilim,
bugün Türkiye’de de olduğu gibi, dünyanın hemen her yerinde alanın temsilcileri tarafından metin
çözümlemelerine uygulanmaktadır. Elbette kuramlar, genel itibarıyla kuramların başat temsilcilerine bağlı
olarak gelişir ve sayısız izleyici, görece küçük ayrımlar göz ardı edilirse, bu temsilcilerin görüşleri
doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.
Kuramlar ve/veya yöntemler, değişmez birtakım ilkeler üzerinde yapılanmaz. Bilimin eytişimsel
(diyalektik) yapısı gereği bilimsel alanda yapılan çalışmaların, her zaman devingen bir karakterde olması
beklenir. Tahsin Yücel de bu devingenliğe işaret ederek akımların sürdürücü ve gözlemcilerinin
katkılarıyla oluşan sürekli değişiklikten söz ederek (Yücel, 2015: 16) bizimle aynı görüşü paylaşır. Buna
karşın görülmektedir ki Algirdas-Julien Greimas’ın ilk kuramsal temsilcisi olduğu göstergebilimin,
metinleri çözümleme yöntemindeki yörüngeyi de kapsayan dizge, bayağı kalıplaştırılmış ve önerinin
ötesinde sanki bir “yasa” olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bu dizgeye göre göstergebilimsel
çözümleme, metinleri üç düzeyde inceler: birinci düzeyde söylemsel yapı, ikinci düzeyde anlatısal yapı ve
üçüncü düzeyde temel yapı. Greimas ve izleyicilerinin temsilcisi olduğu Paris Göstergebilim Okulu’nun
görüşü budur. Bu görüşü dünyadaki pek çok göstergebilimci izlemektedir. Türkiye’deki göstergebilim
çalışmaları da bu doğrultudadır.
Biz, bu çalışmamızda göstergebilimsel çözümleme yörüngesinin kendi iç mantığını sorgulayarak
bir değişiklik önerip öneremeyeceğimizi tartıştık. Soyuttan somuta, derinden yüzeye ilkeleriyle Greimas
ve Courtés’in (1982: 134) ortaya koyduğu üretici yörüngenin (İng. generative trajectory) tersinden
izlenmesi; göstergebilimsel çözümleme yörüngesini oluşturmaktadır. Açımlarsak şunu diyebiliriz: Sözü
edilen üretici yörünge, söylemlerin nasıl üretildiğini formülleştirir. Bir söylem, “ab quo”dan “ad quem”e
doğru yani anlamlamanın başladığı yerden anlamlamanın vardığı yere (Greimas, 1987: 65) bir yörünge
izleyerek üretilir. “Ad quem”den “ab quo”ya süreci tersinden ilerletmek ise göstergebilimsel
çözümlemenin yörüngesini oluşturur. Biz, anlamlamanın yüzeye ulaştığı bir noktadan anlamlamanın
başladığı noktaya, çıkış noktasına çözümleme yapmanın çözümleyici açısından ne denli pratik olduğunu
sorguladık ve kimi çalışmalarımızda bunu deneyimledik.
Klasik göstergebilim çözümlemeleri, söylemsel yapıdan başlamak üzere anlatısal yapı ve sonunda
temel yapı ele alınarak gerçekleştirilir. Bu yörünge, türdeş (homojen) bir yörünge oluşmasını
engellemekle birlikte çözümlemeyi anlam/anlamlamadan daha çok biçimsel ve işlevsel odağa
kaydırmaktadır. Dolayısıyla anlamın “nasıl” üretildiğini değil, anlamın “ne” olduğunu önceleyen bir
çözümlemeci için klasik yörüngenin çok doğru bir rehber olmadığı düşüncesindeyiz. Bu sorundan
devinimle ayrı bir yörünge anlayışı oluşturulabilir mi? Benzerlerinden ayrılacak olan bu yörünge, hangi
mantıksal ve ölçütsel gerekçelere dayanılarak klasik anlayıştan ayrılabilir? Biz; bu soruların yanıtlarını
aradık, örnekleri önsel (apriori) olarak var olsa da klasik yörüngeden farklılaşan bir yörünge önerisi
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ortaya atıp bunu temellendirmeye çalıştık. İnceleme nesnemiz olan yörüngeyi yalnızca kuramsal boyutta
ele aldık ve herhangi bir çözümleme örneği sunmadık.
Kuramsal boyutu, göstergebilim ve onun metin çözümlemeleriyle ilgili ilkeleri oluşturacaktır.
Amacımız, klasik çözümleme yörüngesinin yanı sıra görece yeni bir yörünge ortaya atarak
göstergebilimsel çözümlemelerin basmakalıplığını kırmak, çözümlemeciler için daha türdeş ve
uygulanabilir bir çözümleme yolu sunmaktır. Biz, göstergebilimsel çözümleme yörüngesinin “işlev”den
“anlam”a, “biçim”den “töz”e ilkeleriyle yeniden oluşturulmasını ve bu yolla çözümlemelerin öncelikle
işlev, ardından anlam bakımından ele alınarak anlatısal yapı, söylemsel yapı ve temel yapı sırasının
izlenmesini öneriyoruz. Denebilir ki işlevden devinimle anlatının temel anlatı izlencesinin saptanması ve
devamında bu izlencenin ve öznelerinin anlamsal yüklerinin araştırılması, çözümlemelerin daha varsıl
sonuçlara ulaşmasını sağlayacaktır. Bu yörüngeyle yapılan çalışmalar, düzeyler arasında keskin çizgilerle
ayrılmış çözümlemeler olmayacak, tersine çözümleme yönteminin anlatıya dayatılmadan anlatının iç
değişkenlerini temel alarak gerektiği durumlarda işlev ya da anlamsal boyutu öne çıkaracaktır.
1. ÇÖZÜMLEME YÖRÜNGESİ
Yörünge (İng. trajectory), bir gök bilimi terimidir. Bu bakımdan uzaybilimiyle ilgili bir
kavramdır. Bir şeyin izlediği ya da çizdiği yol anlamlarına gelen yörünge (Akalın, 2011: 2612), Nöth’ün
(2020: 183) de vurguladığı üzere nesnelerin uzaydaki devinimlerinin yansımasıdır. Bu devinimler,
gönderenden gönderilene doğru bir “istikamet, rota, gidiş” yolu oluşturur. Devinim hattının
ilerleyişindeki bu dizgesellik, yörüngeleri oluşturur. Biz de göstergebilim kuramına ilişkin bu
çalışmamızda yörüngeyi uzaybilimdeki anlamına yakın bir anlamda kabul etmekteyiz.
Uzaybiliminden ödünçlenerek göstergebilimde kullanılmaya başlanan yörünge, dizimsel ve
dizisel olarak, başka bir deyişle yatay ve dikey olarak incelenebilir. Greimas ve Courtés; dört tür
yörüngeden söz eder. Bir gönderenin ya da öznenin anlatı yörüngesi, bir söylemin üretici yörüngesi (ab
quo’dan ad quem’e), izleksel ve betisel (figüratif) yörünge (1982: 347). Tabii, bu yörünge incelemesi
daha derinleştirilebilir. Biz, bu yörüngelerin dışında bir başka yörünge olan çözümleme yörüngesini ele
almaktayız.
Türkiye Göstergebilim Çevresi’ndeki göstergebilimcilerin yakından izlediği Algirdas-Julien
Greimas, kuramsal göstergebilimin ilk temsilcisidir. Paris Göstergebilim Okulu, Greimas’ın
göstergebilim anlayışlarını benimsemiştir. Greimasçı disiplin olarak da niteleyebileceğimiz bu izlem,
Greimas’ın özellikle Structural Semantics (1983), On Meaning: Selected Writings in Semiotic Theory
(1987), Maupassant -The Semiotics of Text, Practical Exercices- (1988) gibi çalışmalarının yanı sıra
Courtés’le birlikte yazdıkları Semiotics and Language: An Analytical Dictionary (1982) çalışmasından
beslenir. Greimas disiplincileri ya da izleyenleri, söz konusu kitaplardan devinimle dünyadaki
göstergebilim anlayışlarını hâlâ büyük oranda etkiler. Bu izleyicilerden en önemli iki isim, Fransız
göstergebilimci Jacques Fontanille ve Denis Bertrand’dır.
Bertrand’ın ortaya koymuş olduğu örnek (model) (2000: 29) pek çok göstergebilim çalışmasında
başvurulan başat niteliğinde bir örnektir:
Söylemsel Yapılar

Betisel Yerdeşlikler (uzam, zaman, anlatı kişileri)
İzleksel Yerdeşlikler

Göstergesel-Anlatısal Yapılar

Anlatı Şeması (eyletim, edinim, edim, yaptırım)
Eyleyensel Sözdizim (özne, nesne, gönderen,
karşı-özne; anlatı izlenceleri; anlatı süreçleri)
Kipliksel Yapılar (istemek, zorunda olmak,
bilmek, yapabilmek veya olabilmek ve bunların
olumsuzları)
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Temel anlam ve temel sözdizimler
(göstergebilimsel dörtgen)

Derin Yapılar

Birinci Çizelge: Anlamlamanın Üretici Süreci (Bertrand, 2000: 29)

Denis Bertrand’ın “Anlamlamanın Üretici Süreci” (Fr. parcours génératif de la signification)
adını verdiği bu örneğe göre bir gösterge dizgesi, yüzeyden derine doğru ilerleyen üç düzeyden
(söylemsel yapılar → göstergesel-anlatısal yapılar → temel yapı) geçerek anlamlanır. Tabii, bu
anlamlamanın üretici süreci çizelgesi/yörüngesi, Greimas ve Courtés’in (1982: 134) ortaya koyduğu
“üretici yörünge” adlı tablodan uyarlanmıştır, denebilir. Greimas ve Courtés’in çalışmasında ise temelde
iki yapı (söylemsel yapılar → göstergesel ve anlatısal yapılar) ve iki düzey (yüzeysel düzey → derin
düzey) vardır. Göstergesel ve anlatısal yapılar ise kendi içinde anlatısal ve temel (İng. fundamental)
olmak üzere ikiye bölünür:
ÜRETİCİ YÖRÜNGE
sözdizimsel bileşen
göstergesel-anlatısal
yapılar

derin yapı

temel sözdizim

temel anlam

yüzeysel yapı

yüzeysel anlatısal
sözdizim

anlatısal anlam

söylemsel sözdizim
söylemsel yapılar

anlamsal bileşen

Söylemselleşme
• kişiselleşme
• zamansallaşma
• uzamsallaşma

söylemsel anlam
•
•

izlekselleşme
betiselleşme

İkinci Çizelge: Üretici Yörünge (Greimas & Courtés, 1982: 134)

Göstergebilimciler; genellikle Greimas & Courtés ya da Denis Bertrand’ın ilgili çizelgelerini
göstergebilimsel çözümlemelerinde yönerge olarak kullanır ve çözümlemelerini bu çizelgelerin sunduğu
aşamalara göre yaparlar. Ancak bizim düşüncemize göre bu çizelgeler, göstergebilimsel çözümlemede
sıklıkla kullanılıyor olsa da temelde çözümleme için ortaya atılmamıştır. Üretici yörünge ya da
anlamlamanın üretici süreci, göstergesel bir ürünün (örneğin bir metin) anlamlamasının nasıl
oluşturulduğunun, anlamın ve yapının nasıl üretildiğinin bir modelidir. Dolayısıyla bu model, en derin
düzey/yapıdan başlayarak en yüzeye ve somuta (metinselleşme) aşamalı olarak ulaşır. Atıf yaptığımız
modeller; derinden yüzeye, soyuttan somuta ilkeleriyle kurulmuştur. Bu modelleri kullanan
göstergebilimciler; derinden yüzeye, soyuttan somuta doğru ilerleyen bu çizelgeleri tersinden izleyerek
(yüzeyden derine, somuttan soyuta) çözümleme süreçlerini belirlerler. Başka bir deyişle nasıl ki üretici
süreç temel yapıdan söylemsel yapıya ilerliyorsa göstergebilimsel çözümleme süreci de söylemsel
yapıdan temel yapıya doğru ilerler.
Bu süreç, kusursuz bir çözümleme yörüngesi sunmaz. Gerek kuramsal gerekse uygulama
açısından sorunlu bir çözümleme yörüngesiyle karşı karşıya olduğumuz düşüncesindeyiz. Sözgelimi
Louis Hébert (Dictionnaire Sémiotique, 2021) basmakalıplaşmış bu süreçle ilgili bazı eleştirilerde
bulunarak anlamlamanın üretici sürecinin temel yapıyla başlarken göstergebilimcilerin yaşam/ölüm,
doğa/kültür gibi karşıtlık ve içerikleri niçin önceden koşulladığını sorgular. Haklı bir eleştiridir.
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Yapısalcılık kaynaklı göstergebilim, içeriği temel karşıtlıklara en başından indirgeyerek üretici süreci
daha anlamlamanın başladığı noktadan (Lat. ab quo) sınırlar.
2. ÇÖZÜMLEME VARYANTLARI
Varyant terimi, pek çok disiplinde kullanılmaktadır. Bugün COVID-19’la ilgili gelişmelerde
sıklıkla gündeme gelen varyant sözcüğünü biz, tıp biliminden ödünçlemiyoruz. Bizim esas çıkış
noktamız, bir zekâ oyunu olan satrançtır. Stratejinin, düşünmenin, hesaplamanın vb. kritik bilişsel
durumların öne çıktığı satrançta oyuncular, belli açılış taktikleri izleyebilir. Her ne kadar satranç,
oyunculara diledikleri gibi oynayabilme özgürlüğü sunsa da büyük ustaların önerdikleri ve bugün yapay
zekânın sunduklarıyla belli açılışlar, belli devam yolları üzerinde uzlaşılmıştır. Kuramsal yönü güçlü olan
oyuncular, bu kalıpları izleyerek oyununa başlar. Ancak oyuncuların hamlelerine karşı oyuncunun da
verdiği yanıtlar vardır. Bu durumda belli devam yolları izlenecektir. Bu devam yollarına “varyant” adı
verilir. Biz, varyant terimini bu anlamıyla satrançtan ödünçlüyoruz.
Göstergebilimsel çözümlemenin, üzerinde uzlaşılan belli düzeyleri vardır. Bu düzeyler temel
yapı, söylemsel yapı ve anlatısal yapıdır. Üç yapı dışında bir dördüncü yapının varlığından söz
edilmemektedir. Ancak bu yapının hangi devam yoluyla/varyantla çözümleneceğine göstergebilimci karar
verecektir. Elbette, daha pek çok varyant ortaya atılabilir. Biz, Paris Göstergebilim Okulu’nun klasik
varyantını ve kendi önerimiz olan anlambilimsel varyantın temellerine, hareket noktalarına
odaklanmaktayız.
Göstergebilimci, klasik varyantı izleyerek bir çözümleme gerçekleştirmek isterse bu durumda
daha çok anlatının “nasıl” üretildiğini, anlamın “nasıl” oluştuğunu ve anlamın “nasıl” dönüştüğünü ele
alacaktır. Bu “nasıl” sorusu ve sorunu, anlatının biçimsel yönüyle daha fazla ilişkilidir. Hjelmslev’in
(1969) sözünü ettiği anlatımın biçimi ve içeriği biçimi, bu anlayıştaki göstergebilimin araştırma konuları
arasında yer alır. Ancak anlambilimsel varyantı izleyecek bir göstergebilimci ise anlamın “ne” olduğunu,
anlamın “ne”leri yüklendiğini ortaya koymaya çalışacaktır. Bu da yine Hjelmslev’in (1969) sözünü ettiği
içeriğin tözü kavramı çerçevesinde bir anlatının temel anlamıyla ilgilidir. Özetle klasik varyant ve
anlambilimsel varyant; bir yönden nasıl/ne, biçim/töz karşıtlıklarına indirgenebilir.
Biz, oldukça yaygın bir hâle gelen anlamlamanın üretici süreci ve göstergebilimsel çözümleme
yörüngesi konusunda farklı düşünüyoruz. Düşüncemize göre bir metnin üretimi için ortaya konan yapıya
katılmakla birlikte çözümleme için ortaya atılan bu sürecin tersten takip edilerek çözümleme
yörüngesinin belirlenmesine katılmıyoruz. Bizim göstergebilimsel çözümleme yörüngemiz, genel
eğilimden, üzerine kurgulandığı ilkeler bakımından ayrılmaktadır. Bir metin, yöntem dayatmadan
çözümlenmelidir. Önemli olan yapıtı genel devinimi içinde kavramaktır (Yücel, 2019: 22). Bu nedenle
çözümleme sürecinin aşırı matematikselleştirilmesi ve yöntemin metne değil de metnin yönteme göre
belirlenmesi ve uyarlanması anlayışlarını benimseyemiyoruz. Bu bağlamda şunu söylemeliyiz: Yaratıcı
bir zihnin sayısız anlamıyla donanmış bir metin, göstergebilimsel çözümleme düzeylerinin her
aşamasından başlanarak çözümlenebilir. Bu noktada bir zorunluluk olmadığı kanısındayız. Örneğin bir
göstergebilimci, çözümlemesine söylemsel düzeyden başlarken bir diğeri anlatısal düzeyden başlayabilir.
Bunda bir yanlışlık yoktur. Ancak çözümlemenin tutarlılığı ve daha kapsamlı sonuçlar vermesi adına
göstergebilimcinin kendi anlayışına göre belli bir sistem belirlemesi önemlidir. Bu makalemizde Nedret
Öztokat’ın (2015) ve Hilmi Uçan’ın (2016) da uyguladığı bir çözümleme sürecini önereceğiz. Bu süreç;
biçimden içeriğe, işlevden anlama doğru (anlatısal yapı → söylemsel yapı → temel yapı) ilerleyen bir
süreçtir.
Anlatılar, genel kabule göre öznenin eksikliğini duyduğu nesnesini arayışıyla başlar. Her anlatının
temelde kaçınılmaz olarak bir arayışı barındırdığı söylenebilir. Bu genel kabulü, şu eklemelerle daha da
doğru bir zemine taşıyabiliriz: Her anlatı, öznenin nesnesiyle olan ilişkisinin korunması ya da
dönüştürülmesinden oluşur1. Özne, nesnesiyle iki tür ilişki içinde olabilir: ayrışım, bağlaşım. Ayrışım,
1

Anlatıların oluşum süreciyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Hébert, 2020: 93-106
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öznenin nesnesinden yoksun olması anlamına gelirken bağlaşım, öznenin nesnesine sahip olması
anlamına gelir. Dolayısıyla özne, anlatılarda nesnesiyle kurduğu ilişki ya ayrışım ilişkisidir ya da
bağlaşım ilişkisidir. Özne, anlatı izlencesinde söz konusu ilişkiyi istendik olarak sürdürmelidir. Öznenin
istendik olarak sürdürmek için gösterdiği çabaya, eyleme, edime vb. yapım ya da durumlara
göstergebilimsel bir terim olan “arayış” (İng. quest) adı verilir. Olağanüstü yüz Rus halk masalını yapısal
yönden ele alan ve bu masalları otuz bir işlevde toplayan Vladimir Propp’un Masalın Biçimbilimi (2018)
çalışmasında da öznenin bu arayışı görülecektir.
Denebilir ki her anlatı, öznenin bir arayışı üzerine kurgulanıyorsa ve Günay’ın (2018: 166) da
imlediği üzere anlatısallık, öznenin nesnesiyle olan ilişkisine temelleniyorsa göstergebilimci,
çözümlemesine bu bağlamdan başlayabilir. Öncelikle öznenin arayışı incelenip ardından anlatının hangi
anlamyükleriyle donandığı çözümlenebilir. Öyleyse bu yörünge işlevden anlama, biçimden içeriğe doğru
bir yol izleyecektir. Göstergebilimsel düzeylerle ifade edilecek olunursa bu yörünge sırasıyla anlatısal
yapı çözümlemesi, söylemsel yapı çözümlemesi ve en sonunda temel yapı çözümlemesini ele alacaktır.
Öyleyse klasik varyant olarak adlandırdığımız Paris Göstergebilim Okulu’nun sunduğu yörünge
değiştirilerek başka bir çözümleme varyantına geçilmektedir. Bu varyanta “anlambilimsel varyant” (İng.
semantic variant) denmesini öneriyoruz.
SONUÇ
Algirdas-Julien Greimas’ın ilk kuramsal temsilcisi olduğu göstergebilim, metinlerin nasıl
üretildiğini dizgeleştirirken “üretici yörünge”yi kullanır. Bu yörüngeye göre metinler, temel yapıdan
başlamak üzere anlatısal yapıya ve oradan söylemsel yapıya ulaşır. Bu üç yapının sıralı bir düzendeki
bileşkesi, metinleri oluşturur. Göstergebilim; metinlerin nasıl oluştuğunu, nasıl çözümleneceğini
belirtirken bir yandan da bu çözümlemenin hangi yörüngeyle sürdürüleceğini dizgeleştirir. Greimas
disiplinini takip eden Paris Göstergebilim Okulu’na göre anlamlı yapılar (metinler, anlatılar vb.) “üretici
yörünge”nin sunduğu yörüngenin tam tersinin izlenmesiyle çözümlenmelidir. Bu yörünge dikkate alınırsa
anlamlı yapılar; söylemsel yapı, anlatısal yapı ve temel yapı çözümlemesiyle incelenebilir. Bu yörüngeye
“klasik varyant” adını veriyoruz.
Klasik varyant; yüzeyden derine, somuttan soyuta ilkelerini izlemektedir. Ancak göstergebilim
çözümlemeleri, kaçınılmaz bir biçimde bu yörüngeye uygun olmak zorunda değildir. Metni genel
devinimi içinde çözümlemek esas olduğundan bir metin, herhangi bir düzeyden başlanarak da
çözümlenebilir. Elbette, tam bir çözümleme isteniyorsa bu üç yapıya (anlatısal, söylemsel, temel)
değinilmelidir. Bu üç yapının hangi sırayla izleneceği, göstergebilimin varyantını gösterir. Klasik
varyantın yanı sıra biz, anlambilimsel bir varyant önermekteyiz. Önerimize göre anlamlı yapılar; işlevden
anlama, biçimden töze ilkeleriyle çözümlenebilir. Bu anlayışla klasik varyanttan farklılaşarak
çözümlemeye anlatısal yapıyla girilebilir. Anlatısal yapının ardından söylemsel yapının ve sonunda temel
yapının ele alınmasına “anlambilimsel varyant” adını veriyoruz.
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Abstract
Iron, the most abundant transition metal in biological systems, plays an important role in many basic
physiological processes. However, the physiology and pathology of iron ions are still not fully
understood, partly due to the lack of suitable tools to monitor iron ions in subcellular structures in
living organisms. It is becoming increasingly critical to develop a method to detect iron ions in cells
and living organisms with high resolution. In recent years, fluorescence sensors at visible wavelength
range have been developed and a few of them have been successfully applied to cells. However,
sensors at visible region have limitations and are not suitable for being applied to live animals.
Recently, near infrared (NIR) fluorescent sensors have been explored for the detection of metal ions
in living systems. In this study, a fluorescence sensor NRP that emits in the near infrared region (650900 nm) has been developed. The free sensor is colorless and shows little absorption and fluorescence
in the 500-900 nm range. When Fe(III) was added into the sensor solution, the color of the solution
turned green with an absorption peak at 715 nm in the UV-Vis spectrum. Likewise, the sensor shows
high sensitivity and good selectivity to Fe(III) with a fast fluorescent response, and the fluorescence
emission intensity at 745 nm increased by more than 10-fold at 1.0 equivalent of Fe(III). It was found
that NRP binds to Fe(III) with a 2:1 binding ratio and the binding constant was determined to be
1.61x1012 M-2. The sensor has successfully tracked free Fe(III) ions in live bovine aortic endothelial
cells (BAEC). In addition to Fe(III), NRP also responded to Cr(III) and Cd(II) ions in solution. Since
the concentrations of these two metal ions are orders of magnitude lower than that of Fe(III) in cells,
they are unlikely to affect the Fe(III) detection by NRP in cells. The NIR spectroscopic properties of
NRP and its Fe(III) complex indicate that the NRP sensor can be applied to live animals to monitor
free Fe(III) ions.
Keywords: sensor, near-infrared, Fe(III), living cells
Özet
Biyolojik sistemlerde en bol bulunan geçiş metali olan demir, birçok temel fizyolojik süreçte önemli
rol oynar. Fakat, demir iyonlarının fizyolojisi ve patolojisi, kısmen hücre altı yapılarda ve canlı
organizmada demir iyonlarını izlemek için uygun araçların bulunmamasından dolayı hala tam olarak
anlaşılamamıştır. Hücrelerdeki ve canlı organizmalardaki demir iyonlarını yüksek çözünürlüklü
olarak saptamak için bir yöntem geliştirmek giderek daha kritik hale gelmektedir. Son yıllarda
görünür bölge floresans sensörleri üzerine çalışmalar artmış ve birkaç tanesi başarılı olarak hücrelere
uygulanmıştır. Ama görünür bölge sensörleri canlı hayvanlara uygulanırken sorunlar ile
karşılaşılmaktadır. Son zamanlarda bu sensörlerin yerine yakın kızılötesi (NIR) floresan sensörler
üzerine çalışmalar, canlı sistemlerde metal iyonlarının tespiti için artmıştır. Bu çalışmada, yakın
infrared bölgede (650-900 nm) ışıma yapan NRP olarak isimlendirilmiş bir floresans sensör
geliştirilmiştir, . Serbest haldeki sensör renksizdir ve 500-900 nm aralığında çok az absopsiyon ve
floresans göstermektedir. Sensör çözeltisi üzerine Fe(III) eklendiğinde, çözetisin rengi yeşile dönmüş
ve UV-Vis spektrumunda 715 nm’de pik belirmiştir. Aynı şekilde, sensör hızlı bir floresan tepkisi ile
358

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Fe(III)'e karşı yüksek seçicilik ve hassasiyet gösterirmiş ve 745 nm'de floresans emisyon yoğunluğu
1.0 eşdeğer ile 10 kattan fazla artmıştır. NRP ile Fe(III) 2:1 bağlanma oranı ile bağlandığı bulunmuş
ve aralarındaki bağlanma katsayı 1,61x1012 M-2 olarak hesaplanmıştır. Sensör, canlı sığır aort endotel
hücrelerdeki serbest halde bulunan Fe(III) seçiciliği deneylerinde kullanılmıştır ve başarılı bir şekilde
Fe(III) iyonları takip edilmiştir. NRP Fe(III)'ün yanı sıra Cr(III) ve Cd(II) iyonlarına da cevap
vermiştir. Bu iki iyon hücre içerisinde çok düşük miktarlarda olduğu için Fe(III) seçiciliğini
etkilememiştir. NRP'nin NIR spektroskopik özellikleri ve Fe(III) kompleksi, NRP sensörünün serbest
Fe(III) iyonlarını izlemek için canlı hayvanlara uygulanabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: sensör, yakın-kızıl ötesi, Fe(III), canlı hücre

INTRODUCTION
Iron, the most abundant transition metal in biological systems, plays crucial roles in many basic
physiological processes, from DNA synthesis and repair, electron transfer, oxygen transport,
photosynthesis to nitrogen fixation (Rouault, 2006; Kell, 2009; Roat-Malone, 2002). In particular,
ferric iron (Fe3+) is extensively retained in cells either in protein-bound forms or "free" form, either as
part of catalytic sites in enzymes or for structural purposes. But, free iron (both Fe3+ and Fe2+) is toxic
at low concentrations (even below 10-18 M) because they promote oxidative damage within cells
(Burda and Connor, 2003; Braun and Killman, 1999). Some recent research results suggest that Fe3+ is
associated with some neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease and Parkinson's disease
(Angeli et al., 2019; Jiang et al., 2021). Thus, the development of fluorescent sensors for iron ions is
of great interest and fluorescent sensors may prove essential for visualizing the dynamic changes of
iron in cells and explaining the mechanisms of iron trafficking. Many of the currently available
fluorescent sensors with cellular iron imaging are limited to the "off" type. These sensors provide
useful information; however, they suffer from interference from other metal ions or poor sensitivity
(Sun et al., 2021; Yang et al., 2012). Recently, several interesting "turn-on" fluorescent sensors for
iron ions have been reported, but these emit light in the visible range (Maiti et al., 2015; Wei et al.,
2012; Sun et al., 2021). They suffer from some significant drawbacks for in vivo imaging, including
intrinsic signal contamination caused by poor penetration into tissues, auto-fluorescence, and high
light scattering. In order to overcome these limitations, near-infrared sensors can be used because they
emit in longer wavelength, thus they have low auto fluorescence background and are less damaging to
biological samples (Lin et al., 2009; Sen et al., 2012).
Rhodamine-based sensors have been used successfully to track Fe3+ ions in cells (Ozdemir et al.
2018). The ring-closed spirolactone form of rhodamine is not fluorescent, upon metal coordination the
molecule becomes fluorescent. Because the metal (for example, Fe3+) center is away from the
xanthene fluorophore moiety, the paramagnetic quenching effect is negligible compared to the
fluorescence enhancement induced by restoring conjugation at the 3-ring xanthene fluorophore
moiety, thus a clear fluorescent can be observed. Recently, this novel spirocyclization-based
fluorescence switching process has been adapted to some near-infrared (NIR) dyes (Yuan et al.,
2012). Herein, we delineate the features of a highly sensitive and highly selective reversible turn-on
near infrared fluorescent sensor NRP which can selectively visualize chetable Fe3+ in live cells.
MATERIALS AND METHODS
Chemicals and Instrumentation
2-acetylpyridine was purchased from Aldrich. 2-(1,3,3-Trimetylindolin-2-ylidene) acetaldehyde was
purchased from OChem Incorporation. Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium
hexafluorophosphate (BOP) and 2-(4-Diethylamino-2-ydroxybenzoyl) benzoic acid were
commercially obtained from TCI America. The other solvents and the chemicals used in the
experiments were obtained commercially. The solution of metal ions tested were prepared from
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nitrate salts or chloride salts of the metal ions. Stock solutions of NRP (1 mM) were prepared in
acetonitrile (CAN). The solutions of the sensors were diluted to 20 μM with ACN/Tris-HCl buffer (10
mM, pH 7.2, v/v 3:1). The test samples were prepared with appropriate amount of metal ion stocks
into 1 mL solution of sensors (20 μM) in-vitro experiments. NMR spectra (1H and 13C NMR) were
collected on a Bruker Ascend-400 NMR spectrometer. ESI-MS analyses were carried out using a
Perkin Elmer API 150 EX mass spectrometer.
Synthesis and Characterization of NRP
The synthesis of NRP was shown in Scheme 1. NIRh was synthesized according to a published
method (Yuan et al., 2012). Briefly, NIRh (0.100 g, 0.175 mmol, 1 equivalent) and 2-acetylpyridine
(0.025 g, 0.21 mmol, and 1.2 equivalent) were dissolved in ethanol (10 ml). The reaction mixture was
then stirred and refluxed for overnight. The mixture was cooled to room temperature and the solvent
was evaporated under reduced pressure. The crude product was purified by a column chromatography
(silica gel) using Hexane/EtOAc (1:2) to obtain NRP (48 mg, yield 40 %). 1H NMR (CDCl3, 400
MHz (ppm): 8.43 (s, 1H), 7.94 (s, 1H), 7.86 (d, 2H), 7.58 (s, 1H), 7.53 (s, 1H), 7.45 (d, 2H), 7.21 (d,
2H), 6.95 (s, 1H), 6.74 (s, 1H), 6.63 (s, 1H), 6.36 (d, 2H), 6.21 (s, 1H), 5.05 (s, 1H), 3.73 - 3.57 (m,
2H), 3.36 - 3.29 (m, 2H), 3.18 - 3.13 (m, 3H), 2.41 - 2.36 (m, 3H), 2.04 - 1.96 (m, 125 4H), 1.55 1.48 (m, 8H), 1.24 - 1.19 (m, 6H); 13C NMR (CDCl3, 100 MHz (ppm)): 13.0, 17.8, 24.4, 25.3, 27.6,
28.1, 33, 45, 48, 99, 101.2, 109.3. 114.1, 115.2, 118, 122, 123.6, 125.2, 126, 128.1, 130.9, 133.2, 134,
134.8, 135, 136.1, 143, 144, 148, 149, 150.6, 158, 158.9, 169.2; ESI-MS: found: m/z = 676.2 [M+H]+,
calcd for C44H45N5O2 = 675.36.

Scheme 1. Synthesis of the sensor NRP.
UV/Vis and Fluorescence Spectroscopic Studies
A Perkin Elmer Lambda 25 spectrophotometer was used to collect UV/Vis spectra of the sensor and
its interactions with various metal ions at 293 K. A Perkin Elmer LS55 luminescence spectrometer
was used to record the fluorescence spectra at 293 K.
Cell Imaging Studies
Bovine aortic endothelial cells (BAEC) were used for bio-imaging experiments. The sensor NRP was
dissolved in dimethyl sulfoxide (DMSO) (1 mM), and then was pre-diluted to 10 µM in culture
medium without fetal bovine serum. A laser scanning confocal microscope (Zeiss LSM 710) was used
to view the fluorescence intensities of NRP in living cells. The excitation wavelength of the laser for
bio-images with NRP was 633 nm, and the emission was integrated in the range 680-800 nm.
RESULTS
In vitro selectivity experiments were performed for the NRP sensor in ACN/Tris buffer (10 mM,
pH=7.3, v/v 3:1). The free sensor is colorless (Figure 1a) in the solvent system. Figure 1b shows the
absorption spectra of NRP and those in the presence of different metal ions such as Ni(II), Fe(III),
Mn(II), Cu(II), Hg(II), Na(I), Ca(II), Zn(II), Ag(I), Mg(II), K(I), Pb(II), Co(II), Cu(I). The free sensor
shows very low absorption in 500-900 nm region. After addition of Fe(III) ions into the NRP solution,
the solution changed from colorless to green and a new adsorption band appeared at 714 (Figure 1b).
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The sensor also responded to Cr(III). However, the absorption intensity was weaker for Cr(III) (ε =
5.6 x 105 cm-1 M-1) compared to Fe(III) (ε = 8.0 x 105 cm-1 M-1). When the fluorescence spectrum of
NRP was measured, NRP was almost non-fluorescent in the solvent system (Figure 1c). But the
addition of Fe(III), Cd(II) or Cr(III) led to the appearance of a fluorescence band close to 745 nm,
with fluorescence enhancements of 10-fold, 7-fold and 13-fold for Fe(III), Cd(II), and Cr(III),
respectively (Figure 1c). Though with spectroscopic responses with Cd(II) or Cr(III) also, NRP may
still be used as a Fe(III) selective sensor for cell application due to the fact that concentrations of
Cr(III) and Cd(II) in cells are orders of magnitude lower than that of Fe(III) (Bertini et al., 2007).

Figure 1. Changes of 20 µM NRP induced by different metal ions (20 µM for Cr(III), Zn(II), Ni(II),
Hg(II), Mn(III), Fe(III), Pb(II), Ag(I), Fe(II), Cu(I), Cu(II) and Co(II); 200 µM for K(I), Na(I), and
Ca(II)) in ACN/Tris Buffer (3/1 v/v). a. Color; b. Absorbance; c. Fluorescence

The effect of pH on NRP and NRP-Fe(III) was investigated over pH range 1 to 10. As seen in Figure
2a, NPR is not responding to hydrogen ions in the pH range 5.3-9.4. The complex, NRP-Fe(III) is also
stable in this physiological pH range. We also investigated the interferences from the 16 metal ions in
their responses to Fe(III). Each of the 16 metal ions tested was pre-incubated with NPR and
fluorescence at 745 nm was recorded (black bars); and then 1 equivalent of Fe(III) was added to each
and fluorescence was recorded (blue bars). As shown in Figure 2b, except Cr(III) and Cd(II), the
other metal ions such as (Na(I), K(I), Cu(I), Ag(I), Cu(II), Mn(II), Ca(II), Zn(II), Mg(II), Ni(II),
Co(II), Fe(II), Hg(II), Pb(II)) does not induce any fluorescence response to the sensor or its Fe(III)complex. Moreover, none of the biological relevant metal ions ((K(I), Na(I), Cu(I), Cu(II), Mn(II),
Ca(II), Zn(II), Mg(II), Co(II) and Fe(II), (Sigel and Sigel, 2019) affect the fluorescence intensity of
NRP or its Fe(III) complex.
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Figure 2. a. Variation of intensity (745 nm) of NRP and NRP + Fe(III) (20 µM each) at various pH
values in ACN/H2O (3/1, v/v) solution. pH's were adjusted by adding NaOH or HCl. b. Fluorescence
intensities of NRP (20 µM) to the presence of other metal ions tested (black bar) and followed by the
addition of Fe(III) (blue bar) in ACN/Tris Buffer (3/1, v/v). The fluorescence intensities were
collected at 745 nm for the bars.

The binding between NPR and Fe(III) was further investigated using UV-Vis titration. Increasing
amounts of Fe(III) were added to NRP (20 µM) and UV-Vis spectra were then collected. As depicted
in Figure 3a, the absorbance intensity at 715 nm increased with increasing concentration of Fe(III).
This increase continued until approximately 0.5 equivalent of Fe(III) was added, after which no
change in absorbance intensity was observed. This result suggests that the binding between NRP and
Fe(III) is 2:1. The binding constant was calculated using the UV-Vis titration data (Aydin and Keles,
2017), and found to be 1.61x1012 M-2. Reversibility experiments were also carried out by adding
EDTA to the complex in the solvent system. The binding was reversible (Figure 3b). A possible
mechanism for the reaction and the binding mode are shown in Scheme 2.

.
Figure 3. (a)Titration of 20 µM NRP with increasing concentrations of FeCl3 (2.5, 5, 7.5, 10, 12.5,
15, 20, 25, 31.25, 37.5, and 50 µM, respectively) in ACN/Tris-HCl buffer (10 mM, pH 7.2, v/v 3:1).
(b) Reversibility experiments with EDTA (20 µM each).

362

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Scheme 2. Proposed 2:1 reversible binding mode between Fe3+ and the NPR sensor.

The in-vitro studies showed that NRP has the ability to detect Fe(III) with good selectivity. To study
whether this ability is pursued in vivo, live bovine aortic endothelial cells (BAEC) were used to detect
chelatable free Fe(III) ions in living cells via a laser scanning confocal microscope (Zeiss LSM 710).
Cells treated with NRP (10 µM) exhibited detectable fluorescence intensity (Figures 4a). It can be
explained with two possibilities as follows; i) free Fe(III) bound to NPR and ii) the acidic
environment of certain intracellular organelles (for example, endosomes /lysosomes) at a low pH
(below 5) caused an increase in the fluorescence intensity of NPR. We used two approaches to
scrutinize these possibilities: first, loading cells with Fe(III) and second, depletion of Fe(III) by cellpermeable Fe(III)-specific chelators. Fluorescence changes in both conditions were carefully
monitored. In the first approach, we collected the fluorescence images of NRP in BAEC cells before
and after loading with 20 µM Fe(III). Fe(III)-loaded BAEC cells showed more widely and clearly
brighter distributed fluorescent signals in localized areas (Figure 4b). In second approach, the cellular
labile Fe(III) were pre-depleted with salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone (SIH) (a cell permeable
Fe(III)-chelator) for overnight incubation and were then treated with NRP. It can be seen in Figure 4c
that a much lower fluorescence intensity was observed compared to that collected with NPR only
(Figure 4a). Figure 4d compares the fluorescence intensity of these approaches. These data suggest
that the 1st possibility holds, i.e., the NPR sensor can detect free Fe(III) in BAEC cells.
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Figure 4. Confocal microscopy images (with DIC) of BAEC treated with (A) cell only with 10 µM
NRP sensor after 30 min incubation; (B) the cells were preincubated with 20 µM Fe(III) then
incubated with 10 µM NRP; (C) the cells were preincubated with SIH (Fe3+-chelator ) (100 µM)
overnight then 10 µM NRP sensor was added. (D) Bar chart of the mean intensity of (A), (B) and (C).
Fluorescence intensities were monitored at 700-800 nm (for NRP).
DISCUSSION
The sensor NRP, combining a modified rhodamine-like reporter moiety and a mixed N/O receptor
fragment for Fe(III) was successfully synthesized with a total yield of 40%. The spectroscopic studies
revealed that NRP-Fe(III) exhibited a strong absorption band at 715 nm and fluorescent emission at
745 nm. In human tissue, the major absorbers are water and hemoglobin. Above 900 nm, water
molecules absorbs infrared light and it causes interferences (Conway et al., 1984). Under 650 nm,
hemoglobin absorbs visible light (Miwa, 2010). The wavelength between 650 and 900 nm are
relatively transparent. Interestingly, both the excitation and the emission wavelengths of the sensor
NRP with Fe(III) are in located in this transparent near-infrared region. Also, cell studies showed that
NRP is a cell-permeable and can detect free Fe(III) ions in living BAEC cells as well as the dynamic
change of Fe(III) in living BAEC cells. The interesting NIR spectroscopic profile of NRP and its
Fe(III) complex suggest that the NRP sensor may be applied to live animals for tracking free Fe(III)
ions which warrants future studies.
CONCLUSION
A novel, reversible, highly sensitive and selective turn-on near infrared fluorescent sensor, NRP, for
cellular Fe(III) detection has been developed. NRP gives a rapid and reversible fluorescence response
upon the alteration of intracellular Fe(III) levels. NRP also exhibited a selective color change with
Fe(III) by changing from colorless into green. The binding stoichiometry ratio between NRP and
Fe(III) was found to be 2:1 with an apparent binding constant 1.61x1012 M-2. Fe(III) -binding to the
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sensor triggers a 10-fold fluorescence enhancement at 745 nm with little interference from other
biologically relevant metal ions. Bio-imaging experiments show that NRP can be used to detect free
Fe(III) ions in live BAEC cells. Taken together, the turn-on, NIR photo properties, fast response time,
good selectivity, reversible response, good working pH range may make it an excellent tool for
studying the cell biology of Fe(III) and the diseases associated with it.
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Abstract
Introduction And Aim: In this study, it was aimed to examine the readability/intelligibility indexes of
patient information texts about cataracts on the online web pages of public hospitals in Turkey.
Method: The patient information texts of the first ten public hospitals (including the Ministry of Health
Training and Research Hospitals and University hospitals) reached as a result of typing the keyword
cataract into the widely used search engine (Google Inc.) were analyzed. Since the evaluated texts were
in Turkish, the readability evaluations were made with the known Ateşman Formula.
Results: The mean value of the Ateşman index of the texts analyzed within the framework of this
research was found to be 56.7 (attachment 1-100 scale). This figure corresponds to the medium difficulty
level. However, the value found corresponds to the associate and undergraduate education levels when
the education level is compared.
Discussion And Conclusion: It is the first study in the literature and it is understood that the readability
of these texts is lower than it should be, considering that the people who read the relevant texts consist
of people from almost every education level. It has been determined that the intelligibility levels of the
texts are low due to the intense medical terminology content. For this reason, patient-physician
compatibility can be achieved by making the readability and comprehensibility levels of patient
information texts more suitable for readers. The relevant regulations in this regard will not only benefit
the patient-doctor relations but also the whole society.the relevant professional chambers, official
institutions and organizations and relevant non-governmental organizations will benefit not only the
patient-doctor relationships but also the whole society.
Keywords: Cataract, Readability, Online Educational Materials, Patient Information Texts
Özet
Giriş ve Amaç: Bu çalışma, Türkiye'deki kamu hastanelerin web sitelerinde katarakt ile ilgili hasta
bilgilendirme metinlerinin uygunluğunu (okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini) değerlendirmeyi
amaçlamaktadır.
Yöntem: Bu kapsamda, cataract kelimesinin Türkçesi olan katarakt anahtar kelimesinin Google
internet arama motoruna yazılması sonucunda ulaşılan ilk on kamu hastanesinin (üniversite hastanesi)
hasta bilgi metinleri analiz edilmiştir. Değerlendirilen metinler Türkçe olduğu için okunabilirlik
değerlendirmeleri, ağırlıklı olarak Türkçe yazılan metinlerin okunabilirliğini ölçmek amacıyla
oluşturulmuş olan Ateşman Formülü ile gerçekleştirilmiştir., anlaşılırlık) istenilen düzeyde olmadığının
bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Bulgular: Bu araştırma çerçevesinde incelenen metinlerin Ateşman dizini ortalama değeri 56,7
(Ataşman 1-100 skalasında) olarak bulunmuştur. Bu rakam orta zorluk seviyesine tekabül etmektedir.
Ancak bulunan değer, eğitim düzeyi karşılaştırıldığında önlisans ve lisans eğitim düzeylerine karşılık
gelmektedir. Türkiye'nin mevcut eğitim düzeyi dikkate alındığında bu durum, incelenen hasta
bilgilendirme metinlerinin alaka düzeyinin (okunabilirlik incelenen metinlerin Ateşman indeksinin
ortalama değeri orta zorluk derecesine karşılık gelmektedir).
Sonuç:
Anahtar Kelimeler: Katarakt, Okunabilirlik, Çevrimiçi Eğitim Materyalleri, Hasta Bilgilendirme
Metinleri
1. Introduction
The widespread use of the internet has had an impact on patient-doctor relations as well as in all other
areas. Patient information texts are read by almost every segment of the society. For this reason, it is
essential that these texts are as appropriate as possible to the general education level of the whole society.
Such an approach will help these texts to appeal to the general public. In this conext, this study aims to
evaluate the suitability (readability and understandability) of patient information texts about cataract on
the websites of major hospitals in Turkey.
There is a significant number of studies addressing the readability issues of medical texts. The most
common finding obtained in these studies shows that readability problems can be solved, but first,
knowing exactly what the readability problems are and these problems are not given enough attention.
In this context, a significant number of researchers have concluded that the vast majority of medical texts
encountered by patients exceed patients’ ability and competence to read and understand these texts
(Rudd, Moeykens and Colton, 1999).
Elhadad (2006) has shown which terms the average reader will not understand and presents a kind of
application that finds these terms and extracts an appropriate definition from the internet. Elhadad and
Sutaria (2007) developed a method to find technical equivalents of medical terms using relationship
criteria.
Leroy et al. (2010) argue that the perceived difficulty and actual difficulty of a medical text affect the
willingness and ability to learn medical information. Leroy et al. (2013) examined the effects of word
simplification and coherence development on the degree of readability and found that these factors
interact in complex ways with both perceived difficulty and actual difficulty.
Material of this research was conducted by typing “katarakt”, the Turkish word for “cataract”, into the
Google online search engine, and patient information texts about cataract on the websites of the first ten
hospitals were reached. Only the websites of hospitals are evaluated; (i) the ones which contain only
video or only visual material, (ii) the websites that only contain informal materials and (iii) the patent
information texts containing less than 15 sentences were excluded from the evaluation.
The material -patient information texts and the related educational materials- obtained by this method
were transferred to the Microsoft Word program and thus, the numerical data (number of words, number
of sentences, etc.) related to these texts were obtained. On the other hand, the readability levels of the
examined texts were obtained by transferring the numerical data obtained from the Microsoft Word
program to the Microsoft Excel program and thus calculating these data according to the Atesman (1997)
formula. In addition, the terminology density used in the writing of the texts and the qualitative features
of the texts for intelligibility were also examined.
As a result of the literature review conducted in Turkish and English, no studies were found on the
readability evaluation and content quality (intelligibility, suitability for the target audience) of Turkish
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patient information texts related to 'cataract’. Therefore, it is expected that this study will both contribute
to the literature and have a widespread impact in terms of its potential to guide decision makers and the
whole society.
2. Conceptual Framework and Theoretical Background
Cataract is the deterioration of the optical quality of the crystal lens to such an extent that it affects vision.
Most cataracts are associated with aging. It can occur in one or both eyes (T.C. Ministry of Health, 2017).
Cataract, which is the progressive thickening and blurring of the normally transparent lens, prevents the
formation of a clear image on the retina. It is the most common cause of blindness and vision loss in the
world. Age-related cataract is responsible for about half of all blindness in the world and its frequency
increases with age. The only treatment for cataracts is surgical removal of the cloudy lens and
replacement with an artificial intraocular lens (Gözüm, 2012: 12).
One of the most important innovations of the developing technology is undoubtedly the internet. As a
matter of fact, internet usage has become quite widespread in Turkey, as it is in the whole world, and
this situation is also reflected in the official statistical reports on the subject.
In this framework, according to the “Household Information Technologies Usage Survey” conducted by
Turkish Statistical İnstitute (TUIK) in 2021, 92.0% of households have access to the internet from home
in 2021, and this figure was at the level of 90.7% in 2020 (TUIK, 2021).
According to this research, the rate of internet usage in Turkey in 2021 is 82.6% for individuals in the
16-74 age group. This rate was 79.0% for the previous year. When the internet usage rate is analyzed by
gender; this rate is 87.7% for men and 77.5% for women for 2021. However, it was found that 80.5% of
all individuals in the 16-74 age group used the Internet regularly (almost every day or at least once a
week) during the first three months of 2021 (TUIK, 2021).
The widespread use of the internet has also deeply affected people’s habits and their way of life.
Numerous online materials on diseases and treatment methods are available on the Internet and a
significant number of people refer to the internet for health-related issues, for instance. Thus, people gain
knowledge by reading the materials they can access online, and this also has a significant impact on their
decisions. According to a study conducted on this subject, it has been stated that at least half of the people
who use the internet for medical purposes have an effect on the information they obtain in this way in
the decisions they take about their own health (Fox and Jones, 2009: 72).
However, it should be noted that since the value of any information is related to the ability of the reader
to understand it, its readability and understandability are as important as the existence of up-to-date and
reliable information in the text (Sönmez et al., 2018: 295).
In this context, for example, the American National Institutes of Health (NIH) stated that nearly 40% of
the population of the United States of America (USA) has insufficient health literacy and recommended
that medical information be written in a way that is suitable for a maximum of six years of education in
order to facilitate understanding by people (Friedman and Hoffman, 2006). In parallel, the Health
Literacy Survey conducted in Turkey in 2014 concluded that only almost the one third of the Turkish
population has an adequate level of health literacy (Durusu-Tanrıöver et al., 2014: 93). This makes the
concepts of readability and understandability very essential, especially for medical texts.
According to the Ateşman (1997) the concept of readability is defined as the ease or difficulty of an
article being understood by the reader.Readability can be measured objectively with a number of
mathematical formulas. The main variables used in these formulas are the number of sentences in the
text, the average number of words in the sentences and the average word length. The first studies on
readability were made in the 1920s, and it was widely used in official correspondence between
institutions and in fields such as journalism, law and insurance (DuBay, 2004: 71; Goldbort, 2001: 40).
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The concept of readability, which was first introduced in the USA at the beginning of the 19th century,
is defined as the ease or difficulty of a text being understood by the reader. It is often confused with the
term legibility. While the concept of legibility is determined mainly by typographic features such as
characters, symbols, and page shape used in an article; readability is the ability to easily follow and
understand a text by the reader (Bezirci and Yılmaz, 2010).
On the other hand, according to Klare's definition (1963) readability is the situation in which all linguistic
features in a text are more or less acceptable to the reader, and it is generally used in the following three
senses:
i.
ii.
iii.

It expresses the legibility of the text in terms of external structural qualities such as writing style,
printing style, size of letters.
It refers to the ease of reading in terms of the content of the text and its internal structural qualities
such as language, style, subject and plan.
It expresses the ease of understanding and comprehension arising from the spelling such as word
structure and sentence structure.

Klare (1963) classified the readability of the text as a subset of the concept of readability. However, it
should be noted that, the difference between the concept of legibility and the concept of readability has
been made sharply in the literature.
For the texts in Turkish, a readability formula was developed for the first time by Ender Ateşman in
1997, with the adaptation of the Flesch Reading Ease Formula into Turkish language. According to this
formula, as the average word length (the number of syllables per word) and the average sentence length
(the number of words per sentence) increase, the readability of the text becomes more difficult 1
(Ateşman, 1997).
3. Aim, Scope and Methodology
This study mainly aims to evaluate the suitability (readability and understandability) of patient
information texts on cataract on the websites of major hospitals in Turkey ((including the Ministry of
Health Training and Research Hospitals and University hospitals))
The materials of the research -the patient information texts which are analyzed in this study- are obtained
from the websites of the first ten hospitals reached as a result of typing the keyword katarakt which is
the Turkish of cataract in the internet search engine Google.
Websites containing texts with less than 15 sentences, websites containing only advertisements,
commercial blogs, websites containing only photographs or videos, online chat and forum platforms, and
sites with magazine content were excluded from the study. Only the patient information texts and
educational materials on the websites of the first ten hospitals determined by this method were evaluated
within the scope of the analysis.
The patient information texts on the sites that met the inclusion criteria were copied separately and
transferred to the Microsoft Word program. Author information, titles, site URLs and links of the sites
in the transferred texts have been removed so that they do not affect the readability evaluation results. In
addition, punctuation marks used incorrectly in the texts have been corrected in accordance with the
spelling rules of the Turkish Language Institution so that they do not affect the readability evaluation
results. Thus, the numerical data regarding these texts were obtained in Microsoft Word program.

According to Ateşman (1997), the average word length of Turkish is 2.6 syllables and the average sentence length
is 9-10 words.
1
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After this implementation, the readability measures (values/levels) of the analyzed texts were calculated
by the Ateşman formula by transferring the obtained numerical data to the Microsoft Excel program.
Also, the obtained numerical results in Microsoft Excel program were assessed and interpreted in
accordance with the classification of Ateşman (1997).
Ateşman readability formula, which was defined by Ender Ateşman in 1997, was developed by adapting
the Flesh Reading Ease formula to Turkish language (Ateşman E. 1997). Though it was primarily
formulated in order to examine the readability levels of literary texts, this formula has also been used in
the assessment of medical texts (Kozanhan and Tutar, 2017).
This formula is mainly based on word and sentence lengths. Ateşman readability formula is as follows:
Readability level score = 198.825-40.175 x (total syllables/total words) - 2.610 x (total words/total
sentences)
Ateşman (1997) gives the readability value (readability score) to the texts as a value between 0 and 100.
As this score approaches 100, the readability level becomes easier; while the readability score approaches
to the zero-readability level becomes difficult. This classification is indicated in Table 1. below:

Table 1. Turkish Readability Ranges - Ateşman Formula (Ateşman, 1997)
Ateşman Value

Readability Range

90-100

Very Easy

70-89

Easy

50-69

Medium Difficulty

1-29

Very Difficult

Kaynak: Ateşman (1997).
4. Results and Discussion
The rapid spread of internet use in the world has made it relatively easier for patients and their relatives
to access health-related information. The widespread use of the internet also aims to support the
achievement of states’ overall health-related goals.
For this reason, patient information texts should be written appropriately for the audience. The being
appropriate here basically refers to the text being as readable and understandable as possible. In order
for patients to reach the goals of their research on search engines, the content of information texts about
diseases should be as easily readable and highly understandable. This factor is as crucial as the accuracy
of these kinds of texts.
The average value of the Ateşman index of the texts analyzed within the framework of this research was
found to be 56.7. This figure corresponds to the medium difficulty' level. However, the value found
corresponds to the associate degree and undergraduate education levels when the education level is
compared. Considering the current education level of Turkey, this situation can be evaluated as an
indication that the level of relevance (readability, intelligibility) of the examined patient information
texts is not at the desired level.
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As a matter of fact, due to the relatively low general literacy and health literacy in Turkey, these texts
currently need to be simplified and revised. Because, the readers of these texts consist of people from
various social segments of the society and from different educational levels. In addition, it is highly
probable that most of the people who read the aforementioned texts did not have any health and/or
medical education. For all these reasons, the readability and intelligibility levels of patient information
texts should be made more suitable for readers.
In this regard, various legal regulations can be brought by official authorities. In this context, a number
of official standards can be determined for the writing of such texts. The measures and regulations to be
taken in cooperation with the relevant professional chambers, official institutions and organizations and
relevant non-governmental organizations will benefit the whole society. Such interventions have the
potential to directly positively affect the quality and continuity of health services by contributing to the
desired level of patient-doctor relations.
REFERENCES
Ateşman E. (1997) “Measuring Readability in Turkish”, AU Tömer Language Journal, 58(2):171-74.
Bezirci B., Yılmaz, A.E. (2010) “A Software Library for Measurement of Readability of Texts and A
New Readability Metric for Turkish”, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve
Mühendislik Dergisi, 12 (3): 49-62.
DuBay W.H. (2004) “The Principles of Readability”, Costa Mesa, CA: Impact Information, California.
Durusu-Tanrıöver M., Yıldırım H.H., Demiray-Ready F.N., Çakır B. and Akalın, H.E. (2014) “Türkiye
Sağlık Okuryazarlığı Araştırması”, The First Edition, Sağlık-Sen Publications, Ankara.
Elhadad, N. (2006) “Comprehending technical texts: predicting and defining unfamiliar terms”,
American Medical Informatics Association Symposium Proceedings, pp. 239-243.
Elhadad, N., and Sutaria, K. (2007) Mining a lexicon of technical terms and lay equivalents. BioNLP,
pp. 49-56.
Fox S., Jones S. (2009) The Social Life of Internet Users. Washington DC: Pew Internet and American
Life Project.
Friedman D.B. and Hoffman-Goetz L. (2006) “A systematic review of readability and comprehension
instruments used for print and web-based cancer information”, Health Education Behavior, 33(3): 35273.
Goldbort R. (2001) “Readable Writing by Scientists and Researchers”, J Environ Health, 63 (8).
Gözüm, N. (2012) “Katarakt ve Tedavisi”, Klinik Gelişim, 25(2): 12-15.
Klare G.R. (1963) “Measurement of Readability”, Iowa State University Press, Ames, Iowa.
Kozanhan B, Tutar M. (2017) Anesteziyoloji Alanında İnternet Sitelerinde Sunulan Hasta Bilgilendirme
Metinlerinin Okunabilirliklerinin Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2017;15(2):6370 doi: 10.5336/anesthe.2017-55537.
Leroy, G., Endicott, J. E., Kauchak, D., Mouradi, O., & Just, M. (2013) “User Evaluation of the Effects
of a Text Simplification Algorithm Using Term Familiarity on Perception, Understanding, Learning, and
Information Retention”, Journal of medical Internet Research, 15 (7).
Leroy, G., Helmreich, S., & Cowie, J. R. (2010) “The Influence of Text Characteristics on Perceived and
Actual Difficulty of Health Information”, International Journal of Medical Informatics, 79(6), 438-449.
Rudd, R. E., Moeykens, B. A., & Colton, T. C. (1999). Health and literacy: a review of medical and
public health literature. Office of Educational Research and Improvement.
Sönmez M.G., Kozanhan B., Özkent M.S., Ecer G., Boğa M.S., Demirelli E., et al. (2018) “Evaluation
of the Readability of Informed Consent Forms Used in Urology: Is There a Difference Between Open,
Endoscopic, and Laparoscopic Surgery?”, Turk Journal of Surgery, 34(4): 295-299.
T.C. Ministry of Health (2017) “Katarakt Cerrahisi Klinik Protokolü”, access:
https://shgmargestddb.saglik.gov.tr/Eklenti/36805/0/kataraktcerrahisiklinikpro1407pdf.pdf, access date:
17.10.2021.

372

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Turkish Statistical İnstitute (2021) “Household Information Technologies Usage Survey” No:37437, 26
August
2021,
access:
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Survey-on-Information-andCommunication-Technology-(ICT)-Usage-in-Households-and-by-Individuals-2021-37437, access date:
10.10.2021.

373

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NİN KURULUŞUNDA NESA VE SERAHS SAVAŞLARI
NESA AND SERAHS WARS IN THE ESTABLISHMENT OF THE GREAT SELJUK STATE
Ömer ÇİFTÇİ1, Baran BERŞE2
Gaziantep University, Faculty of Science and
Arts, Department of History, Gaziantep, Turkey
ORCID: ID/0000-0002-8057-4615
Gaziantep University, Faculty of Science and
Arts, Department of History, Gaziantep, Turkey
ORCID: ID/000-0003-1484-5242
Özet
Dünya tarihi ve Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşunda
birtakım savaşlar yapılmıştır. Bunlardan en önemli iki tanesi Nesa ve Serahs savaşlarıdır. Nesa savaşı
öncesinde Maveraünnehir bölgesinde, Tuğrul ve Çağrı beyler liderliğinde bulunan Selçuklular ittifakları
olan Harun Harizmşah ve Ali Tekin’in ölümleri üzerine Cend Emiri Şah Melik’in saldırılarına ve Ali
Tekin’in oğullarının baskılarına karşı bölgede yalnız kaldıkları için Gazneli Devleti’nin elinde bulunan
Horasan bölgesine zorunlu göç etmek zorunda kalmışlardır. Bölgeye geldikten sonra Gazneli Sultanı
Mesud’a elçi göndererek yurt istemişlerdir. Ancak Sultan Mesud babası Sultan Mahmud dönemimde
Arslan Yabgu Selçuklularının yaptıklarından ders aldıkları için bu teklifi reddetmiş ve Selçukluları
Horasan bölgesinden çıkarmak için Beg-toğdı komutasında küçük bir orduyu Selçukluların üzerine
yollamıştır. 1035 yılında Nesa yöresinde karşı karşıya gelen iki ordu şiddetli bir çarpışma içerisine girdi.
Çağrı Bey'in akıllıca hamleleri sayesinde savaşı Selçuklular kazandı. Selçuklular bu savaş sonucunda
çok büyük ganimet elde ettiler. Gazneli Devleti’ne karşı alınan bu ilk zafer sonucunda Selçuklular siyasi
anlamda daha ciddiye alınmaya başlanmıştır. Savaş sonucunda Selçuklu beyi Tuğrul Bey, Sultan
Mesud’a bir mektup yollayıp özür dilemiş, kendilerini müdafaa etmek zorunda kaldıklarını söylemiştir.
Bu mektubu kendi devlet erkânıyla değerlendiren Sultan Mesud, bir barış yapılması kararını almıştır.
Yapılan antlaşma sonucunda Nesa, Ferave ve Dihistan vilayetleri Selçuklulara verilmiştir.
İlerleyen zamanlarda bir barış antlaşması olmasına rağmen iki tarafta birbirine güven duymuyordu.
Selçukluların muhtariyet kazanmasından dolayı birçok Oğuz boyunun Selçuklu himayesine girmesi ve
Selçuklu beylerinin İsmail Harizmşah ile ittifak haline girmesi Sultan Mesud’u oldukça rahatsız etmiştir.
Daha fazla güçlenmelerini engellemek ve Selçukluları Horasan bölgesinden çıkarmak adına 15 bin
kişilik bir ordu hazırlayıp Subaşı emrine vermiş ve Selçukluların üzerine yollamıştır. Büyük bir ordunun
üzerine geldiğini gören Selçuklular, ağırlıklarını, kadınlarını ve çocuklarını Merv çölüne bırakmış ve
Serahs önlerine gelmişlerdir.1038 yılın da Serahs önlerinde şiddetli bir çarpışma içerisine giren iki ordu
zaman zaman birbirlerine üstünlük sağlasalar da gerek Selçuklu birliklerinin hızlı olması gerek Gazneli
ordusunun ağır teçhizatlı ve yavaş hareket etmesin dolayı üstünlük Selçuklulara geçmiş ve akşam
saatlerinde Gazneli ordusu ikinci defa büyük bir hezimete uğramıştır. Serahs savaşı sonucunda Horasan
bölgesinde hâkimiyet Selçukluların eline geçmiştir. Kuruluş sürecine giren Selçuklularda Tuğrul Bey
devletin reisi, Çağrı Bey ise melik ve ordunun komutanı olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Selçuklular, Gazneliler, Nesa, Serash
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Abstract
A number of wars were fought in the establishment of the Great Seljuk State, which has an important
place in world history and Turkish-Islamic history.The two most important of these are the wars of Nesa
and Serahs. Before the Battle of Nesa, in the Transoxiana region, the Seljuks, led by Tuğrul and Çağrı
Bey, were allied with Harun Harezmşah and Ali Tigin. They had to migrate to the Khorasan region.
After they came to the region, they sent an envoy to the Gaznavid Sultan Mesud and asked for a
homeland. However, Sultan Mesud's father, Arslan Yabgu, during the reign of Sultan Mahmud, rejected
this offer because he learned from the lessons of the Seljuks and sent a small army under the command
of Beg-toğdı against the Seljuks to drive the Seljuks out of the Khorasan region. The two armies that
came face to face in the Nesa region entered into a fierce battle in 1035. Thanks to the clever moves of
Çağrı Bey, the Seljuks won the war. As a result of this war, the Seljuks gained a lot of booty. As a result
of this first victory against the Gaznavid State, the Seljuks began to be taken more seriously in the
political sense. As a result of the war, the Seljuk chief Tuğrul Bey sent a letter to Sultan Mesud and
apologized, saying that they had to defend themselves. Evaluating this letter with his own state officials,
Sultan Mesud decided to make a peace. As a result of the agreement, the provinces of Nesa, Farava and
Dihistan were given to the Seljuks.
Although there was a peace treaty in the future, both sides did not trust each other. Due to the Seljuks
gaining autonomy, many Oghuz tribes came under the protection of the Seljuks and the Seljuk chiefs
entered into an alliance with İsmail Harezmşah, which greatly disturbed Sultan Mesud. In order to
prevent their further strengthening and to remove the Seljuks from the Khorasan region, he prepared an
army of 15 thousand people and placed them under the command of Subaşı and sent them against the
Seljuks. The Seljuks, who saw a large army coming upon them, left their weight, women and children
in the Merv desert and came in front of Serahs. Although the two armies, which entered into a fierce
battle in front of Serahs in 1038, sometimes gained superiority over each other, the speed of the Seljuk
troops, Due to the heavy equipment and slow movement of the Gaznavid army, the superiority passed
to the Seljuks, and the Gaznavid army was defeated for the second time in the evening. As a result of
the Serahs war, the dominance in the Khorasan region passed into the hands of the Seljuks. Tuğrul Bey
became the head of the state and Çağrı Bey became the commander of the army and the Melik in the
Seljuks who entered the establishment process.
Keywords: Seljuks, Gaznavids, Nesa, Serahs
Giriş
Türkler tarih boyunca yayıldıkları sahalarda çeşitli devletler kurmuşlardır. İsimleri birbirinden farklı
olmasına rağmen bu devletler bir devamlılık göstererek bugüne kadar gelmiştir. Millî tarihimiz
bakımından bu devletlerin en önemlilerinden biri şüphesiz Büyük Selçuklu Devleti’dir. Devletin ismini
aldığı Selçuk Bey Oğuz Yabgu Devleti’nde subaşı (ordu komutanı) iken devlet içersin de idareyi almak
amacıyla birtakım planlar yapmış ancak Oğuz Yabgusu tarafından planları öğrenilince mahiyeti ile
birlikte canlarını kurtarmak için Oğuz Yabgu Devleti’nin uç şehri olan Cend şehrine gelmiştir. Burada
yaşayan yerel halkın İslam dinine inanmaları Selçuk Bey’in gelecek planları ve hedefleri bakımından
ayrıca bu yörede tutunmaları bakımından ilgisini çekmiştir. Bunun üzerine Harizm’deki Zendek
Şehrinin ve Buhara idarecilerine elçi gönderip kendilerine Kuran’ı ve İslamiyet’i öğretecek birtakım
kişilerin yollamasını istedi. Bu sayede Selçuk Bey ve ona bağlı Oğuzlar İslam dinine girmiş oldu.
Bundan sonra Selçuk Bey ve ondan sonra gelecek birçok Selçuklu hükümdarı İslam dini altında
devletlerini yönetecek ve cihad faaliyetlerinde bulunacaklardı.
Selçuk Bey İslam dinini kabul ettikten sonra Oğuz Yabgu Devleti’nden gelen birtakım vergi
memurlarına ‘’Müslüman, kafire haraç vermez’’ diyerek vergi memurlarını şehirden kovdu. Bu duruma
çok sinirlenen Yabgu, Selçuk Bey’in üzerine ordu göndermiş ancak savunmasını iyi yapan Selçuk Bey
bu bölgede tutunmayı başarmıştır. Onun bu gaza hareketleri günden güne Oğuz Türkleri arasında
yayılıyor ve komşu ülkelerin liderleri arasında konuşulmaya başlanıyordu. Ona katılmak isteyen birçok
Türkmen akın akın bu bölgelere geliyor ve günden güne hem nüfus bakımından hem de askeri bakımdan
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güç kazanıyordu. Bu güçlenmeyi gören devletlerden biri de Samaniler idi. Samaniler, Selçuk Bey’e
Maveraünnehir bölgesinde Karahanlı Devleti’ne karşı üstünlüğü kurmak amacıyla ittifak teklifinde
bulunmuştur. Bu teklifi kabul eden Selçuk Bey, oğlu Arslan’ın (İsrail) komutasına bir birliği vermiş ve
Samaniler’in yanında savaşmak için göndermiştir. Savaşı Selçukluların yardımıyla da Samaniler
kazanmıştır ve bunun karşılığında Samaniler Selçukluların yerleşmesi için Nur kasabasını onlara tesis
etmiştir. Ancak Samanilerin bu bölge üstünlüğü uzun sürmemiş ve Maveraünnehir’in üstünlüğü
tekrardan Karahanlı Devleti’ne geçmiştir. İlerleyen zamanlarda Samaniler yıkılmıştır. Bu sıralarda yüz
yaşını geçen Selçuk Bey 1007 yılında Cend şehrinde ölmüştür. Onun bu istikrarlı ve mücadeleci
hareketleri oğullarına ve devleti kuracak torunlarına da geçecekti.
Selçuk Bey’in Mikail, Arslan (İsrail), Yusuf ve Musa adında dört oğlu vardı. Mikail (Tuğrul ve Çağrı
beylerin babası), genç yaşta hayatını kaybetmiş ve oğullarına babası Selçuk Bey bakmıştır. Selçuk
Bey’in ölümünden sonra Selçukluların başına Arslan Yabgu geçti. Arslan Yabgu’nun askeri faaliyetleri
nedeniyle Selçuklular Cend bölgesinden ayrılmış ve Maveraünnehir bölgesine gelmişlerdir. Tuğrul ve
Çağrı beyler ise dedeleri Selçuk Bey’in ölümünden sonra belli bir olguna ulaşmış ve amcaları Arslan
Yabgu’nun idaresinden bağımsız hareket etmişlerdir.
Tuğrul ve Çağrı beyler Karhanlı hükümdarı Buğra Han’la antlaşma içerisine girmek istelerse de bu
istekleri reddedilmiştir. Bunun üzerine Tuğrul Bey çöllere çekilmiş, Çağrı Bey ise yanındaki askerleri
ile birlikte Anadolu’ya bir keşif seferine çıkmıştır. Bu sıralarda amcaları Arslan Yabgu, Gazneli Sultanı
Mahmud tarafından esir edilip Hindistan’daki Kalincan kalesine hapsedilmiş ve burada ölmüştür. Bunun
üzerine Selçukluların başına diğer amcaları Musa (İnanç) geçse de Selçukluları asıl yöneten kişi Tuğrul
ve Çağrı beyler olacaktır.
Buradan sonra Büyük Selçuklu Devleti’nin temelleri atılmaya başlayacaktı. Selçukluların Tuğrul ve
Çağrı beyler liderliğinde Maveraünnher bölgesinden Harizm bölgesine daha sonra son olarak Horasan
bölgesine geçişlerini ve burada Gazneli Devleti’ne karşı yapılan ve devletin kuruluşuna götürecek
Dandanakan savaşı öncesi yaşanan Nesa ve Serahs savaşlarını ve siyasi hareketlerini bu makalemizde
inceleyeceğiz.
1. Selçukluların Horasan Bölgesine Geçişlerine Kadar Yaşadıkları Hadiseler
Arslan Yabgunun, Sultan Gazneli Mahmud tarafından hapsedilmesi ve hapisteki ölümü üzerine,
Selçukluların yeni başbuğu amcaları Musa Yabgu ile beraber Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşler olmuştur.
Bu hadiseden sonra Buhara’nın başında bulunan Ali Tekin, Tuğrul ve Çağrı beylere Karahan ve Gazneli
devletlerine karşı ittifak teklifinde bulunmak amacıyla elçi göndermiştir. Tuğrul ve Çağrı beyler ise Ali
Tekin’in eski düşmanlıklarını hatırlamış kendilerine güven vermediğini düşünerek bu teklifi
reddetmişlerdir. Bunun üzerine Ali Tekin Alp-kara kumandasında Selçuklulara karşı bir ordu
göndererek ani bir baskın gerçekleştirdi. Bu çarpışma sonucunda Selçuklulardan başta Yusuf Yınal
olmak üzere birçok Selçuklu askeri şehit oldu. Kurtulan Tuğrul ve Çağrı beyler kısa zamanda
toparlandılar. İntikam almak amacıyla Ali Tekin’in üzerine saldırıya geçen Selçuklular başta Alp-kara
olmak üzere Ali Tekin’e bağlı 1.000 kişiyi öldürdüler. Bunun üzerine Ali Tekin’in Selçuklara karşı olan
saldırıları artmış ve daha fazla bu durumla baş edemeyen Selçuklular yurtlarını terk edip, 1032(423)’de
15.000 hane(çadır) halinde, Harizm’e doğru çekildiler.3
Burada Gazneli Devleti’nin Harizm bölgesi valisi Altuntaş’ın kendilerine yurt olarak verdiği Darhan
(Andargan) yöresine yerleştiler. Bu sıralarda Gazneli Sultanı Mahmud vefat etmiş ve Gazneli devleti
içersinde taht kavgaları yaşanmaya başlanmıştır. Gazneli Mahmud’un oğlu Mesud tahta geçebilmek
adına Ali Tekin’den yardım istemiştir. Ali Tekin’in yardımını alan Mesud taht mücadelesini kazanmış
ve Gazneli Sultanı olmuştur. Ancak Sultan Mesud tahta çıkarken Ali Tekin’in desteğini almasına
rağmen, Ali Tekin’e sırtını dönmüş ve babasının siyasetini izleyerek Karahanlılar ile dostluklarını
tazelemiştir. Daha sonra Ali Tekin’i ortadan kaldırmak amacıyla Gazneli Devleti’nin Harizm valisi
Turan, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Ötüken Yayınevi, 9. Baskı, İstanbul,
2005, s. 93
3
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Altuntaş’ı Ali Tekin’in üzerine sefere göndermiştir. 1032 yılında Dabusiye’de yapılan savaşta Harizm
valisi Altuntaş vefat edince ordusu Harizm’e doğru geri çekildi. Altuntaş’ın ölümü üzerine bölgedeki
dengeler bir anda değişti. Altuntaş’ın yerine Harizm valiliğine oğlu Harun geçti. Ancak Gazneli Sultanı
Mesud, Harun’a Harizmşah ünvanını vermedi. Bunu üzerine Harun Gazneli Devleti’ne ait Harizm
bölgesinde bağımsızlığını ilan etti. Harun, istiklal mücadelesinde Gazneliler’e karşı daha güçlü bir
duruma geçmek için Selçuklulara ve Ali Tekin’e ittifak teklifinde bulunmuştur. Bu ittifak anlaşmasından
da görüldüğü gibi Selçuklular, yeniden bölgede askeri ve siyasi bir güce kavuşmaya başlamıştır. Ancak
ilerleyen zamanlarda vuku bulacak iki hadise Selçukluları bu bölgede çok zor bir duruma sokacaktı.
Bu hadislerden biri, Selçukluları çok derinden sarsan eskiden beri Selçukluların baş düşmanı olan ve
aralarında ‘’kadim bir kin ve kan’’ düşmanlığının hüküm sürdüğü, Oğuzların Baranlı (Koyunlu)
oymağından, Yeni-Kent yabgusu Ali’nin oğlu ve Cend hakimi Abu’l-Favaris Şah Malik tarafından
korkunç bir baskına uğratılmalarıdır.4 Cend Emiri Şah Malik gizlice çöl yolundan gelerek, gafil avladığı
Türkmenlerden 7-8.000 kişi öldürmüş (Ekim-Kasım 1034/Zilhicce 425)5 ve birçok at ele geçirmiş ve
esir almıştır. Bu baskından sonra şok içinde kalan Selçuklu şefleri Ali Tekin ve Harizmşah Harun’un
ihanetine uğradıklarını düşünmüş ve Harizm bölgesinde güvende olmadıklarını düşünmeye
başlamışlardır. Selçukluların başlarına gelenleri duyan Harizmşah Harun çok üzülmüştü. Hem ittifakları
olan Selçukluları kaybetmemek adına hem de üzüntüsünü bildirmek adına Selçuklulara adam
göndererek, vaatlerde bulunmuş, hazırlanmalarını ‘’başka adam getirmelerini, kendisinin aralarında
kararlaştırmış oldukları hususlara sadık olduğunu bildirmiştir.’’6
Ali Tekin’in ölümü (Ocak 1035) 7 üzerine, Gazneliler ile önemli bir mücadele içinde olan Harun,
önemli bir müttefikini kaybetmiştir. Bir müddet sonra Harun, Sultan Mesud’un görevlendirdiği bir fedai
tarafından öldürüldü. (13 Nisan 1035/2 Cemaziyülahır 426) 8 Bu iki önemli şahsiyetin ölümü
Selçukluları yine güç bir duruma düşürdü. Bu olaylardan sonra bir yandan Ali Tekin’in oğullarının
baskıları bir yandan Cend Emiri Şah Malik’in saldırıları öbür yandan Gaznelilerin tehdidi altında
yeniden ciddi ve tehlikeli bir döneme giren Selçuklular Harizm’deki yurtlarından mecburen Gazneli
Devleti’nden izin alınmaksızın Gaznelilerin elinde bulunan Horasan bölgesine 1035 yılında göç ettiler.
2. Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşuna Giden Yolda Nesa Savaşı ve Sonuçları
Tuğrul ve Çağrı beyler mahiyetiyle birlikte Horasan’a geçtikten sonra Merv, Serahs ve Farava
bölgelerine yerleştiler. Bu topraklara yerleşir yerleşmez Tuğrul ve Çağrı beyler Sultan Mesud’a bir
mektup göndererek, askeri hizmetler karşılığında bu yurdu kendilerine verilmesini dilediler.9 Selçuklu
beyleri bu mektupta ‘’Horasan’a göçmek zorunda bulunduklarını, dünyada kendilerine sığınacak bir yer
kalmadığını acıklı fakat vakarlı bir dil ile bildiriyorlardı.’’10 Bu mektubu okuyan Sultan Mesud, babası
Sultan Mahmud döneminde Arslan Yabgu Selçuklularını Horasan’a geçirmekle büyük bir hata içine
düştüğünü hatırlamış ve ülke içerisinde 10.000 atlıya sahip Selçukluların büyük tehlike yaratacağını
düşünerek bu teklifi reddetmiştir.
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Sultan Mesud, Selçukluların derhal bu gölgeden gönderilmesi istemiştir. Her ne kadar devlet erkanınca
Selçukluların üzerine saldırılması konusunda engellenmeye çalışılsa da bu kararından vazgeçmemiştir.
Sultan Mesud bu kararlı duruşundan sonra Beg-Toğdı komutasında büyük bir orduyu Selçukluların
üzerine yolladı. Gazneli ordusu Nesa tarafına hareket ettikten on gün sonra Gazneli ordusunun öncü
birlikleri Selçukluları yenmişti. Ancak Gazneli ordusu bu küçük galibiyet sonrası büyük bir yanlışa
kapılmış, kumandan Beg-Toğdı’nın bütün uyarılarına rağmen ordu ganimet peşine düştü. Çöllerde pusu
halinde olan Selçuklu birlikleri bu durumu kendi lehlerine çevirerek ani bir hücumla Gazne ordusuna
saldırdı. Gazne ordusu şok içinde kaldılar. Selçuklulara karşılık vermeye çalışsalar da başarılı
olamadılar. Gazneli ordusu geri çekilmeye başladı. Bu geri çekiliş Selçuklu cephesinde düşmanın
bozguna uğradığı şeklinde yorumlanmış ve daha şiddetli bir şekilde saldırmaya başladılar. Canını
kurtarmaya çalışan Gazneli ordusu savaş meydanından kaçmaya başladı. Beg-toğdı ve Gazneli
ordusunun bir kısmı kendilerini zorla olsa da Nişapur’a atmayı başardılar.
Gazneli Devleti’ne karşı kazanılan ilk zafer son derece önemlidir. Savaş sonunda başta mülteci olarak
görülen Selçuklular savaş sonucunda korkulan ve ciddiye alınan bir topluluk haline gelmişlerdir.
Selçuklu birlikleri savaş meydanında çok fazla ganimet elde ettiler. Hatta Selçuklular bu kadar ganimeti
bir arada görünce toy toplamaya karar verdiler. Bu toyda Selçuklular zaferi tesadüf eseri ve Gazneli
ordusunun basiretsiz, ihtiyatsız komutanlara bağlamıştır. Yine Selçuklular mağrur olmamaları
gerektiğini, Sultan Mesud’un çok büyük bir padişah olduğunu alemde onun kadar büyük bir padişah
olmadığını ve ordusunun çok fazla olduğu görüşünü konuşmuşlardır.
Savaş sonucu olarak Gazneli tarafına bakacak olursak, bu mağlubiyetten sonra Sultan Mesud ve
devlet adamları uzun toplantılar yaparak savaşın neden kaybedildiği ve neler yapılması gerektiği
konuşuldu. Sonuç olarakta ordunun başındaki kumandanların başına buyruk hareketleri ve askerlerin
emirlere itaatsizlikleri savaşın kaybedilme sebebi olarak görülmüştür.
Selçuklu şefleri kazanılan zafere rağmen daha Gazneli Devletiyle baş edebilecek bir kuvvette
olmadıklarını bildikleri için Gazneli Devleti Vezirine neden savaştıklarını ve özürlerini dilemek adına
elçiler vasıtasıyla bir mektup göndermiştir. Bu mektupta:
‘‘Biz kızgın (mütehevvir) olan, işin çıkar yolunu ve akibiyetini iyi göz önünde tutmayan Suri’yi, aracı
ve şafaatçi yapmakla hata ettik. (O), nihayet Sultan’ı ordu göndermeğe teşvik etti; leşker-i mansur a
karşı kılıç çekmeye cesaret etmek ne haddimiz idi. Fakat kurdun sürüye saldırması gibi hücum ettikleri,
sığıntı (zinhariyan) olduğumuz halde evimize kadın ve çocuklarımıza kast ettikleri için (nefsimizi)
savunmaktan başka ne çare vardı? Zira can tatlıdır. Şimdi, biz daha önce verdiğimiz sözde duruyoruz.
Bu (mağlubiyet) istemediğimiz halde olan bir göz değmesidir. Uygun görürse, aramızda tuz ekmek
hakkı olan vezir (hâce-i buzurg) bu işe el atsın, aracı olsun ve efendimiz (hudavend) Sultan’ın gönlünü
hoş etsin. Ta ki, af dileğimiz kabul edilsin. Bu adamımız (elçimiz) gönlümüze huzur verecek esasları
ihtiva eden bir cevabı mektupla geri gönderilsin. Ta ki, itham (nikuhiş) bitsin. Eğer vezir, bu kimse ile
birlikte sözümüzü işitmesi bizim bendeleri olduğumuza ve işin düzelmesinde (salah) başka bir şey
düşünmediğimize kanaat getirmesi için kendi itimad ettiği bir kimseyi gönderirse daha iyi olur.’’11
Gelen mektup karşısında Sultan Mesud Selçukluların yazdıklarında çok samimi olmadığını dile
getirmiştir. Ancak vezirin oldukça önemli çabaları sayesinde ayrıca Sultan Mesud’un Horasan üzerine
gitmek istememesi Sultan Mesud’u barış yapma yoluna itmiştir. Daha sonra Sultan Mesud elçiler
vasıtasıyla bir barış yapılması için bir heyeti Selçuklulara göndermiştir. İki tarafta karşılıklı müzakereler
sonucunda bir barış antlaşmasına varmışlardır. Bu barış antlaşmasına göre:
1. Nesa, Ferave ve Dıhistan vilayetleri üç Selçuklu liderine verilecek.
2. Kendilerine hilat, menşur ve sancak (liva) gönderilecek (Gazne elçisi onlara hilat’ı bizzat götürecek.)
Köymen, Mehmet Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, I. Cilt Kuruluş Devri, Türk Tarih
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3. Aynı elçi Sultana itaat üzere bulunacaklarına dair onlara yemin ettirecek.
4. Selçuklular bu üç vilayetle yetinecekler.
5. Sultan, (Nişapur’dan) Belh’e dönerek, onlar (hükümdarın hücum etmeyeceğinden) emin olunca, üç
liderden biri orada saraya (dergah) gelecek ve hükümdarın katında (hizmet’te) (rehin olarak)
bulunacak.12
Selçuklular bu antlaşma sonucunda yeni bir yurt edinmiş mültecilikten kurtulmuş ve Sultan Mesud’un
üstünlüğünü kabul etmiştir. Bir yandan da Nesa savaşı sonucunda kazanmaları ve bu savaş sonunda
kendi lehlerine sonuçlar çıkması Selçukluların namını bölgede duyurmuş ve bunun sonucunda bölgede
başı boş gezen birçok Oğuz Türkmenleri Selçukluların himayesine girmeye başlamışlardır. Selçuklular
bu sayede nüfus olarak bölgede ciddi bir şekilde yer tutmaya başlamışlardır.
3. Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşuna Giden Yolda Serahs Savaşı ve Sonuçları
Antlaşma maddesi gereğince Sultan Mesud Nişapur’dan çıkmak için hazırlıklarda bulundu. Bu sırada
Selçuklulara yolladığı elçi Sultanın huzuruna geldi. Elçinin getirdiği haberlere göre Selçuklular, barış
antlaşması olmasına rağmen onlara itimadı olmadığına, işittiğine göre kendi aralarında Gazneli
Devleti’ni küçümsemişler. 13 Elçinin, Sultan Mesud’a ilettiği bu haberlerde de görüldüğü gibi
Selçuklular tekrardan harekete geçme ve antlaşmayı bozma ihtimali çok yüksek görünüyordu. Sultan
Mesud’a bu öngörüde bulunmuş bölgede askeri önlemler almaya başlamıştır. Sultan Mesud askeri
önlemleri aldıktan sonra Nişapur’dan ayrılmış, (26 Eylül 1035/19 Zilkade 426 Pazar) 14 Herat’da bir
müddet durduktan sonra Belh’e gelmiştir.
Sultan Mesud’a göre bu antlaşma Selçukluları uzun bir süre yatıştıracak ve devlete karşı harekete
geçmelerine engel olacaktı. Fakat, aradan daha fazla zaman geçmeden, antlaşma Selçuklular tarafından
bozulmuştu. Selçuklu Türkmenleriyle bunlara katılan Iraklı Türkmenler kendilerine verilen vilayetler
dışına çıkarak yöre halkının mallarını yağmalamış ve halka zarar vermiştir. Yine Selçuklular
kendilerine, Gazneli Devleti’ne karşı ittifak arıyordu. Sultan Mesud tarafından öldürülen Harun’un oğlu
Harizmşah İsmail ile siyası münasebetler kuruyor bir yandan da Buğra Han ile karşılıklı mektuplaşarak
birbirlerine övgüler sunuyor ve siyasi münasebetler oluşturmaya çalışıyorlardı.
Selçukluların kendilerine verilen vilayetlerin dışına çıkıp yağma faaliyetlerinde bulunmaları ve savaş
hazırlığı yapar gibi kendisinin yanında bulunacak ittifak girişimlerinde bulunması Sultan Mesud’u
oldukça kızdırmıştı. Sultan Mesud bunun üzerine derhal devlet erkanını toplamıştır. Bu sırada
Selçuklular tarafından Sultan Mesud’a arz edilmesi kaydıyla vezire hitaben yazılmış bir mektup geldi.
Bu mektupta:
‘’Bizim tarafımızdan şimdiye kadar bir taşkınlık (dest-dırazi) olmamıştır. Fakat, Horasan’dan başka
Türkmenlerin bulunduğu gizli değildir ve başkaları da geliyorlar. Çünkü, Ceyhun ve Balhan dağı yolu
açıktır. (Sonra) bize verilmiş olan bu vilayetler, dardır ve sahip olduğumuz bu insanları almıyor. Vezir
(hâce-i buzurg) aracılık etsin ve çöl taraflarında bulunan Merv, Serahs ve Baverd gibi şehirciklerin bize
verilmesine efendimiz (hudavend) Sultan’dan (bizim adımıza) rica etsin. Öyle ki, sahib-i beridler,
kadılar, sahib-i divanlar efendimiz tarafından tayin edilsinler ve vergiye tahsil etsinler, bize maaş
(bistgani) olarak versinler. Ta ki, biz efendimizin askerleri (leşker) olalım ve Horasan’ı fesatçılardan
temizleyelim. Irak’ta veya başka bir yerde (yapılacak) bir hizmet olursa, yerine getirelim. Her güç işte
hazır olalım. Subaşı hacib ile ordu Nişapur’da ve Herat’da ikamet etsinler. Eğer üzerimize yürürlerse,
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bu (hücumu) def etmekle meşgul olmaktan başka çaremiz yoktur. Bu takdirde hürmet aradan kalkar.
Ricamız (iltimas) budur. Rey hükümdarındır.’’15
Yazılan bu mektuba baktığımızda Selçuklular antlaşmayı kendilerinin bozmadığını, kendi emirlerinde
bulunmayan diğer Türkmenlerin olduğunu yalnızca kendilerine tahsis edilen arazinin genişletilmesine
zira kendilerine yeni katılan insanları yerleştirecek bir yer bulamadıklarına yeni yerleşecek yerlerde
Sultana bağlı paralı askerlik hizmetinde bulunmak istediklerini belirtmişlerdir. Ancak Sultan Mesud
kendilerine katılan Türkmenlerin sorumluluğunu kendilerine verdiğini yağma faaliyetlerine engel
olmadıklarını bu şekilde aralarındaki antlaşmanın bozduklarına kanaat getirmiştir.
Bu mektubun ne manaya geldiğini Sultan Mesud’un iyi anladığını görüyoruz. Zira bu mektuptan sonra
son derece kızgın olan Sultan, vezire söylediği sözler şunlar oldu: ‘’Bu kavmin tahakkümü, yayılma
(tebassut) ihtirasları, aşırı istekleri (iktirah) haddini aşmıştır. Bu elçileri geri göndermeli ve kendilerine
açıkça, aramızda ancak kılıç vardır demelidir. Ordular cenk için gönderilmiştir. Biz de işte Bust’e
hareket ediyoruz ve Herat’a gideceğiz.‘’ Gördüğümüz gibi, Sultan Mesud, Selçukluların isteklerini
kabul etmek şöyle dursun onlara savaş ilanı derecesiyle cevap verme niyetindedir. Ancak vezir Sultan
Mesud’la aynı fikirde değildi. Vezire göre onların bu isteklerine hem sert hem de yumuşak cevap
verilmelidir. Ta ki, arada mevcut karşılıklı iyi muamele (mücamelet) devam etsin. Daha sonra hükümdar
emrederse, kendisi Herat’a gitmeye hazırdır. Başkumandan (hacib-i buzurg) (Subaşı) bütün ordu ile
oraya gelir ve Selçuklularla karşı hazırlık yapılır. İş barış veya savaş yoluyla halledilir. Hükümdar
kendilerine yakın bulunur. İcap ederse, o da işe müdahale etmek üzere hareket eder.16
Vezirin bu mesajından anlaşıldığı gibi Gazneli Devleti’nin yeni bir savaşa girecek kadar güçlü
olmadığına ve Selçukluların eskisi gibi zayıf olmadığını bu durumu toparlamak adına zaman ihtiyaç
duyduklarını anlıyoruz. Vezirin bu teklifi Sultan Mesud tarafından kabul edilmiş ve gelen elçilere bu
teklif esasları içinde davranılmış ve bu esas çerçevesi içinde cevap verilerek gönderilmiştir.
Selçuklu şeflerine gelen karşı mektuptan, Gaznelilerin ne durumda olduklarını anlamış ve kendilerine
karşı izledikleri ikili siyasetin farkına varmışlardır. Bu durumdan faydalanmak adına hızlı bir şekilde
harekete geçmişlerdir. Birçok yerde planlı bir şekilde Türkmenleri kendilerine verilen vilayetlerin dışına
göndererek yağma faaliyetlerinde bulunmalarını sağlamıştır. Bu duruma çok fazla sinirlenen Sultan
Mesud, vezirini huzuruna çağırmış ve bu mesele hakkında uzun uzun konuştuktan sonra bazı kararlar
almıştır. Sultanın aldığı kararlar ise şunlardır:
1. Vezir, bizzat Herat’a gidecek.
2. Subaşı bütün Horasan ordusu ile onun nezdine gelecek.
3. Gereken hazırlıklar yapıldıktan sonra Türkmenler üzerine sevk edilecek.
4. Gaye, onların kılıç kuvvetiyle (Horasan’dan) sürüp çıkarmaktır. Çünkü hükümdar, onların artık doğru
yola geleceklerinden ümidini kesmiştir.
5. Ona göre, Selçukluların şimdiye kadar söyledikleri ve yaptıkları, hep gurur, işve ve hiyle (zark) idi.
Zira nereye gittilerse, ne hayvan (nesl) ne de mashul (hars) bıraktılar.17
Bu konuşulan kararlardan sonra anlaşılıyor ki Selçuklulara karşı uyguladıkları ikili siyasetin onlar
tarafından anlaşıldığı ve artık Selçukluların sözlerine güvenilmez oldukları Sultan Mesud tarafından dile
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getiriliyordu. Alınan karar sonucunda vezir Herat’a geçmiştir. Sultana buradan mektuplar yollayarak
ordusunun hazırlıklarını tamamladığını ve düşmana sağlam şekilde darbe vurmaya hazır olduklarını
ayrıca bunları gören Selçuklu Türkmenlerinin yağma faaliyetlerinden vazgeçerek bölgeden çekildiğini
söylemiştir. Bu haberleri alan Sultan Mesud bu durumdan oldukça memnun kalmıştır. Aradan kısa bir
süre geçtikten sonra Sultan Mesud, Selçuklu meselesini şu anlık hallettiğini düşünerek devlet erkanına
Hindistan’a sefer düzenlemek niyetini olduğunu söylemiştir. Ancak devlet erkanı Sultan Mesud’un
Hindistan’a sefere gitmesinin şu anlık doğru olmadığını öncelikle Selçuklular meselesini halledilmesi
gerektiğini düşünmüşlerdir. Ancak Sultan Mesud bu kararından vazgeçmemiş 1037 yılında Hindistan’a
doğru sefere çıkmıştır.
Sultanın Hindistan’a sefere çıktığını fırsat bilen Selçuklu Türkmenleri bazı bölgelerde yağma
faaliyetlerinde bulunmuşlardı. Gazne ordusu kış aylarının verdiği ağır hava şartlarından dolayı bu
duruma müdahale edememişlerdi. Selçukluların saldırıları sultana raporlar halinde bildirilmiş ve aldığı
haber karşısında Hindistan’a sefere çıktığına pişman olduğunu ifade ediyordu. Sultan Mesud bu
raporlara gereken cevabı veriyor ve havalar düzelince hareket edeceğini bildiriyordu.18 İki ordu arasında
karşılıklı savaşlar oluyordu ancak iki ordu da ciddi bir atak gerçekleştirmiyordu. Bu haberi alan Sultan
Mesud, Subaşı’yı acizlikle itham ediyor ve yerine meydan muharebesi yapabilecek birinin geçirilmesi
gerektiğini söylüyordu. Sultan Mesud, meydan muharebesi yapılması gerektiği konusunda baskılarını
artırmış ve bu baskılara daha fazla dayanamayan Subaşı meydan muharebesi yapmak için Serahs’a
hareket etmeye karar vermişti. Ancak vezir ve devlet erkanı bu duruma karşı çıkıyordu. Subaşı bu
durumda üzerine sorumluluk alamadı ve Sultan’a bir mektup yazdı. Bu mektupta:
‘’Selçuklu Türkmenleri, kuvvetlerini 20-30 parçaya ayırıyorlardı. Çöl onların ana ve babasıdır. Nasıl ki,
şehirde bizim için aynıdır. Subaşı şimdiye kadar onlara yüklendi. Öncü kuvvetleri çıkardı. Savaşlar oldu.
Kuvvet ve kudretlerini iyice öğrendi. Ve ordunun ağırlığını (maye) muhafaza etti. Öyle ki, onlar
(Selçuklular) şimdiye kadar Horasan şehirlerinden hiçbirinde yerleşemediler. Vergi tahsili (cibayed)
devam ediyor ve hükümdarın vergi memurları (ummal-i Hüdavend) işlerinin başındadırlar.
Biri yazın öteki kışın olan Faryab ve Talikan yağma ve katliamı hadisesine gelince, bu ani bir hücumla
oldu ki, (bu sırada) Subaşı, Selçuklu kuvvetlerinin büyük kısmının karşısında. Selçuklulardan bir grup
(fevci) ayrılmış, gitmiş ve bu şehirlere (ani olarak hücum etmiştir.) Subaşı (bu baskından) haberdar
oluncaya kadar iş işen geçmiştir. Öte taraftan (Subaşı’nın) bu ordunun bir kısmını ayırarak yardıma
gitmesi de mümkün değildir. Zira (başka taraflarda) isyan (havariç) işleri vardır. Mahsarda yazılan
doğrudur. Meydan muharebesi yapmak doğru değildir. Yine de doğru olan hükümdarın fikridir.
Bundan sonra, buna rağmen meydan muharebesi verilmesi isteniyorsa hükümdarın tuğrası ve altında
hükümdarın birkaç satır el yazısını ihtiva eden mektubun gönderilmesi tekrar edilmekte, bu mektup geril
gelmez bir gün bile Nişapur’da kalmayarak derhal Serahs, Merv taraflarına gidileceğini ve savaş
yapılacağı teyit edilmektedir. Bu takdirde Subaşı’nın ileri sürecek hiçbir mazereti yoktur. Ordu iyidir;
teçhizatı tamdır ve aylıklarını nakit olarak almışlardır.’’19
Bu mektubu eline alıp okuduktan sonra Sultan Mesud meydan muharebesi verilmesi konusunda hiç
tereddüt etmeden ferman verdi. Mesuliyeti kendi üzerinden atan Subaşı emir gelince Selçukluların
üzerine yürüdü. Gazne ordusunun üzerine geldiğini duyan Selçuklular ciddi bir hazırlık içine girdiler.
Yenilme ihtimaline karşın ağırlıklarını, eşyalarını ve ailelerini Merv çölüne götürdüler. Ağırlıklarından
kurtulan Selçuklu birlikleri bu sayede hareket kabiliyeti yüksek bir ordu ile Serahs önünde savaşa hazır
oldular. Selçuklular ilk başlarda gruplar halinde Gazne ordusunu hırpalayıp çöle çekiliyor bu şekilde
kuvvet eksikliğini gideriyordu. Hafif süvariler ağır Gazne ordusu karşısında sık sık saldırma ve çekilme
kabiliyeti gösteriyor ve üstün duruma geliyorlardı. 1038 mayısında sabahtan akşama kadar süren şiddetli
çarpışmada Gazne ordusu Selçuklu birlikleri karşısında bozguna uğramıştı.
Köymen, Mehmet Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, I. Cilt Kuruluş Devri, Türk Tarih
Kurumu Yayınları, 5. Baskı, Ankara, 2016, s. 245
19
Köymen, Mehmet Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, I. Cilt Kuruluş Devri, Türk Tarih
Kurumu Yayınları, 5. Baskı, Ankara, 2016, s. 246-247
18
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Yenilgi haberi alan Sultan Mesud büyük bir üzüntü içerisine girmişti. Sultan Mesud savaşın neden
kaybedildiği hususunda konuşulması için devlet erkanını bir araya getirmişti. Bu toplantı da Vezir ve
devlet erkanı sultanı teselli etmeye çalışmışlardır. Dünya var olduğu sürece, bu gibi hadiselerin
olduğunu ve telafi edileceğini söylemişlerdir. Verilen ilk karar, Subaşı’yı teselli etmek için bir kimse
gönderilmesinden ibarettir. Bu, kumandanın ve ordunun yaralı gönüllerine merhem yerine geçecektir.
Selçuklular hakkında ne yapılacağı da Subaşı geldikten sonra görüşülüp karara bağlanacaktır.20
Bu toplantıda Selçuklara karşı hitap ve muamelede de büyük değişikler olmuştur. Hakaret edici
söylemler bizzat Sultan tarafından yasaklanmış ve kaba sözler söylenmemiştir. Bu da Selçukluların artık
hürmet edilen bir düşman haline getirmiştir. Selçukluların bu ikinci zaferi birincisi ile birleştiriliyor ve
özerklik yerine kendilerine artık bağımsızlık getirmekteydi. Selçuklu beyleri bu zaferden emin bir
şekilde devletlerini kurmaya başlıyorlardı. Vilayetler üç Selçuklu reisi arasında paylaştırılıyordu.
Tuğrul Bey, devletin hukuki ve fiili reisi olarak Nişapur’u, Çağrı Bey ordunun başına komutan olarak
Merv’i, İnanç Yabgu (Musa) ise Serahs bölgesini almıştır. Artık Horasan bölgesinde Gazneli hakimiyeti
sona ermiş ve Selçuklu devleti hakimiyeti başlamıştı.
İbrahim Yınal, zaferden 12 gün sonra, Nişapur’u teslim almaya gidince halkın endişesi karşısında
söylediği sözler Selçuk beylerinin devlet kurucu yüksek vasıflarını ifade bakımından çok mühimdir. ‘’
“Âdil bir pâdişâh olan büyüğümüz Tuğrul beg’e yazıyorum. Çağrı beg’i Merv’e ve Yabgu’yu da
Sarahs’a tâyin edip gelecektir. Bugüne kadar yapılan yolsuzluklar veya yağmalar küçük halkın işi olup
geçim sıkıntısı ve zaruretle oluyordu. Bugün ise durum değişmiş ve memleket bizim olmuştur”.21
Tuğrul Bey üç gün sonra 3.000 zırhlı hassa süvari alayı ile birlikte Nîşâpûr’a girdi. Şehrin ileri
gelenlerini ve âlimlerini saygı ile kabul etti. İslâm dünyasında hüküm darlara mahsus bir an’ane olarak,
adaleti tevzî için, Dîvân-ı mezâlim’de oturup halkın şikâyetlerini dinledi. Şehrin kadısı Sâ’id ile
görüşerek: “Biz yabancılarız; Tâzik’lerin usullerini bilmeyiz. Bu sebeple bizden nasihatlerinizi
esirgemeyiniz” sözü ile büyüklüğünü ve nezâketini gösterdi.22
Selçuklular devlet kurma yoluna girmiş bu kuruluşta Tuğrul Bey Sultan, Çağrı Bey melik ve ordu
komutanı oluyordu. Selçuklular bu zafer ile:
a) Kuruluş sürecine girmiş
b) Özgürlüğünü kazanmış
c) İtibar ve önemleri artmış
d) Kendilerini çevrede ki devletlere ve güçlere kanıtlamışlardır.
Gazneli Devleti ise bu mağlubiyet ile:
a) Daha da zayıflamış
b) Kendilerine olan güvenlerini yitirmiş
c) Halk nezdinde Selçuklulardan müthiş bir korku ve çekince başlamış
Köymen, Mehmet Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, I. Cilt Kuruluş Devri, Türk Tarih
Kurumu Yayınları, 5. Baskı, Ankara, 2016, s. 252
21
Turan, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Ötüken Yayınevi, 9. Baskı, İstanbul,
2005, s. 98
22
Turan, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, 9. Baskı İstanbul: Ötüken Yayınevi,
2005, s. 98
20
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d) Bazı komutanlar ve halk kesimi artık devletten ümit keserek ayrılmış
Görüldüğü üzere Serahs savaşının sonuçları bakımından Selçukları bölgede oldukça önemli bir
konuma getirdiği aşikardır. Nitekim eskiden sığıntı gibi bu bölgelerde yaşamaya çalışan Selçuklular bu
önemli zafer sonrasında bölgede hakimiyetlerini sağlamış ve rahat bir şekilde bu bölgelerde yaşamaya
ve yönetmeye başlamışlardır. Kuruluşlarını Nesa ve Serahs savaşlarıyla başlatan Selçuklular kesin
kuruluş ve imparatorluğa geçişi Dandanakan savaşı ile yapmışlardır.
Sonuç
Türk-İslam tarihi açısından çok önemli bir devlet olan Selçuklu Devleti’nin kuruluşunda meydana
gelen Nesa ve Serahs savaşları Selçuklu Devleti’nin bölgede hakimiyeti ve imparatorluk yolunda
gitmesi açısından çok önemli iki zaferdir. Tuğrul ve Çağrı beylerin dedeleri olan ve devlete ismini veren
Selçuk Bey’in İslam dinine geçişinden sonra istikrarlı ve doğru hamleleri sayesinde ilk bölgelerinde
önemli yer tutmuşlarıdır. Daha sonra gelen Selçuklu beyleri bu yoldan ilerlemiş ve yerleştikleri her
toprakta özgürlüklerini kazanmak ve toprak sahibi olmak adına askeri ve siyasi faaliyetler yapmışlarıdır.
Bu faaliyetlerin en büyüğünü ve devletin kuruluşunun temellerini atacak iki önemli askeri zafer olan
Nesa ve Serahs savaşlarının kazanılmasını sağlayan Tuğrul ve Çağrı beylerdir. Çocuk yaşta babalarını
kaybetmeleri üzerine dedeleri olan Selçuk Bey’in yanında yetişip büyümelerinden kaynaklı olacaktır ki
bu denli iyi bir devlet kurma politikası izlemişlerdir. Özellikle Tuğrul Bey’in siyasi zekası, Çağrı Bey’in
ise askeri zekası birleşince Gazneli Devleti’nin bu iki lider karşısında şansı kalmamıştır. Gazneli
Devleti’nin de başlarda bu iki lideri küçük görmeleri onlar için bir felakettin başlangıcı olmuştur. Bu
durumu çok geç anlayan Gazneli Devleti geri dönüşü olmayan bir yola girmiş ve Nesa ve Serahs
savaşları sonucunda meydana gelen ağır yenilgi sonrası 1040 yılında gerçekleşecek ve Büyük Selçuklu
Devleti’nin kuruluşunu atacak Dandanakan savaşına götürmüştür.
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ELEKTRONİK İŞLEMCİLERİN ÇARPAN JET - ÇAPRAZ AKIŞ KULLANILARAK
SOĞUTULMALARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF COOLING OF ELECTRONIC PROCESSORS HAVING
HIGH TEMPERATURE AND DIFFERENT PATTERNED SURFACES
BY USING IMPINGING JET - CROSS FLOW
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Özet
Günümüzde kullandığımız birçok cihaz yazılım içermektedir. Yazılımların çalışması için de mikroçip
işlemci olarak adlandırılan elektronik devre elemanları kullanılmaktadır. Cihazların sorunsuz ve uzun
süreli çalışabilmeleri için soğutma sistemlerinin son derece iyi bir şekilde tasarlanmaları önemlidir.
Çarpan jet-çapraz akış ile işlemciler yüksek performanslı bir şekilde soğutulabilmektedir. Bu çalışmada,
küp ve yamuk şekilli bakır plakalı desenli yüzeylerin çarpan jet-çapraz akış tekniği ile kanatçık
konumlarının değişimine bağlı olarak soğutulmaları birbirleriyle karşılaştırılmalı ve sayısal olarak
incelenmiştir. Sayısal inceleme, sürekli ve üç boyutlu enerji ve Navier-Stokes denklemlerinin k-ε
türbülans modeli ile Ansys-Fluent programının kullanılarak çözülmesiyle yapılmıştır. Çapraz akışı
desenli yüzeylere yönlendirmek amacıyla kullanılan kanatçık açısı sabit 60 o olup, uzunluğu D jet giriş
çapına eşittir. Her iki desen yüzeyli kanalda, kanatçık jet akış girişinden itibaren çapraz akışlı kanal
girişine doğru D, 1.5 D ve 2D olarak farklı mesafelerde yerleştirilmiştir. Kanalda kullanılan jet akışkanı
su olup, kanalın alt ve üst yüzeyleri ve kanatçık adyabatiktir. Desenli yüzeyler, 1000 W/m 2 sabit ısı
akısına sahiptir. Jet-plaka arası mesafe 4D olup, akışkan Re sayısı aralığı 7000 - 11000’ dir. Çalışmanın
sonuçları, literatürdeki çalışmanın deneysel sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve birbirleriyle uyumlu
oldukları görülmüştür. Sonuçlar, her bir küp ve yamuk desenli yüzeyler için ortalama Nu sayısı ve
yüzey sıcaklık değişimleri olarak değerlendirilmiştir. Re = 11000’ de kanatçıksız ve D, 1.5 D ve 2D
kanatçık mesafeli kanallar için her iki desenli kanal boyunca çarpan jet-çapraz akışın hız – akım çizgisi
ve sıcaklık konturu dağılımları kıyaslamalı olarak incelenmiştir. Re = 11000’ de küp ve yamuk desenli
kanallarda 2D kanatçık mesafesinde ortalama Nu sayısı değerlerinin kanatçıksız ve D kanatçık mesafeli
kanallara göre sırasıyla %9.8, %9.37 ve %2.21, %1.1 daha yüksek oldukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çarpan jet-çapraz akış, Kanatçık mesafesi, Küp ve yamuk desen, Mikroçip
Abstract
Many devices which we use today contain software. Electronic circuit elements called microchip
processors are used for the operation of software. It is important that the cooling systems are designed
extremely well in order for the devices to work smoothly and for a long time. Processors can be cooled
in a high-performance way with the impinging jet-cross flow. In this study, the cooling of cube and
trapezoidal copper plate patterned surfaces with the impinging jet-cross flow technique, depending on
the change of fin positions, was compared with each other and investigated numerically. Numerical
analysis was performed by solving steady and three-dimensional energy and Navier-Stokes equations
using the k-ε turbulence model and Ansys-Fluent program. The fin angle used to direct the cross flow
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to the patterned surfaces is fixed 60o and its length is equal to the D jet inlet diameter. In both patternsurfaced channels, the fin was placed at different distances, D, 1.5 D and 2D, from the jet flow inlet to
the cross flow channel entrance. The jet fluid used in the channel is water, and the upper and lower
surfaces of the channel and the fin are adiabatic. Patterned surfaces have a constant heat flux of 1000
W/m2. The distance between the jet and the plate is 4D, and the fluid Re number range is 7000 - 11000.
The results of the study were compared with the experimental results of the study in the literature and
it was seen that they were compatible with each other. The results were evaluated as the mean Nu
number and surface temperature variations for each cube and trapezoidal surface. The streamline and
temperature contour distributions of the impinging jet-cross flow along both patterned channels for
without fin and D, 1.5 D and 2D fin spacing channels at Re = 11000 were investigated comparatively.
At Re = 11000, it was determined that the mean Nu number values at 2D fin distance in cube and
trapezoidal ducts were 9.8%, 9.37% and 2.21%, 1.1% higher than in without fin and D fin spacing
channels, respectively.
Keywords: Impinging jet-cross flow, Fin distance, Cube and trapezoidal pattern, Microchip
GİRİŞ
Günümüzde sınırlı olan ve hem teknolojinin gelişimi hem de dünya nüfusunun artmasıyla tüketimi artan
enerji kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılması gerekliliği küresel iklim değişikliği ve de artan
enerji fiyatları nedeniyle daha fazla anlaşılmaktadır. Yüksek kapasite ve işlemci hızına bağlı olarak
sıcaklıkları artan elektronik devre elemanlarının sürekli ve kesintisiz bir şekilde çalışabilmeleri için
yüksek performansla soğutulmaları gerekmektedir ki bunun için de yoğun bir enerji harcanmaktadır.
Bununla birlikte, bu elemanların soğutulabilmeleri için çeşitli soğutma teknikleri uygulanabilmektedir.
Bu tekniklerden en yaygın olarak bilineni çapraz akış ile soğutma yöntemidir. Bu teknik, soğuk
akışkanın fan ile bütün elektronik devre üzerine yollanması ve böylece devre elemanlarının tümünün
soğutulması prensibine dayanır. Fakat bu teknik, tüm devre elemanlarının soğutulmasını temel
aldığından çok yüksek sıcaklıklara ulaşmış elemanların soğutulmasını sağlayamayabilir. Bir diğer
soğutma tekniği ise, çarpan jet ile soğutma tekniğidir. Bu teknikte, soğuk akışkan lüle ile yüksek
sıcaklıktaki bir yüzeye noktasal olarak püskürtülür. Çarpan jetler, çok yüksek sıcaklığa ulaşmış bir
elektronik devre elemanın soğutulmasını sağlayabilirken, devrenin tümünün soğutulmasında başarısız
olabilmektedir.
Bir elektronik devre sıcaklık değerleri birbirinden oldukça farklı olan birçok eleman
bulundurabilmektedir. Bu nedenle, tek tip bir soğutma tekniği ile tüm devreyi güvenli çalışma
sıcaklıkları içinde tutabilecek şartlara erişmekte sıkıntı yaşanabilir. Bundan dolayıdır ki; çarpan jet ve
çapraz soğutma tekniğinin birlikte kullanılması soğutma verimi yüksek bir faydalı durum sağlayabilir.
Çapraz akış ile devre elemanlarının tümü belirli bir dereceye kadar soğutulurken, devrede yalnızca çok
yüksek sıcaklıklara ulaşmış olan elemanlar ise çarpan jet akışı ile yersel olarak soğutulabilmektedir.
Böylece, ana kartı meydana getiren bütün elektronik devre elemanlarının sıcaklıkları güvenli bir sınırda
tutulabilmektedir (Kılıç, 2018; Teamah v.d., 2015).
Literatür incelendiğinde sadece çapraz akış veya sadece jet akışın kullanıldığı birçok çalışma mevcuttur.
Bu çalışmada da araştırılan geometri daha çok jet akışa benzerlik gösterdiğinden, literatür
incelemesinde jet akış üzerinde durulmuştur. Ayrıca, literatürde çarpan jetler üzerine çok sayıda
deneysel ve sayısal inceleme bulunmaktadır. Bu çalışmalarda ise esas itibariyle çarpan jetler için
akışkan seçimi, akış alanın geometrisi, kullanılan türbülans modeli, Re sayısı, jet ile çarpma yüzeyi
arasındaki mesafe ve elektronik elemana uygulanan ısı akısı gibi değişkenlerin ısı transferine olan
etkilerine odaklanılmıştır. Bununla birlikte, çapraz akış ve çarpan jet akışının kombine olarak
kullanıldığı elektronik devre soğutma teknikleri ile ilgili gerçekleştirilen çalışma sayısı oldukça az olup,
akışın kanal içerisinde yüzeyler üzerine yönlendirilmesine yönelik herhangi bir çalışmaya ulaşılan
literatürde rastlanmamıştır.
Kılıç (2018), yüksek ısı akılı elektronik devre elemanlarının dört farklı nanoakışkan ve çarpan jet
tekniği uygulanarak soğutulmasını ve akış özelliklerini sayısal olarak araştırmıştır. Farklı hacimsel
oranlardaki nanoakışkanların (%2, %4, %6 ve %8) ısı transferine olan etkilerini de incelemiştir. En
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yüksek ısı transferi miktarına %8 hacimsel oran için ulaşmış olup, hacimsel oranının %2' den %8' e
artışıyla ortalama Nu sayısında %15.2 artış sağlamıştır. Hadipour v.d., (2018), sabit ısı akılı iç bükey
bir yüzey üzerine gönderilen çarpan dairesel bir jet akışının akış ve ısı transferi karakteristiklerini, farklı
jet-plaka oranları için deneysel ve sayısal olarak araştırmışlardır. H/D (kanal yükseklik/jet giriş çapı)
oranı 0.1-4, Reynolds sayısı aralığı 10000-35000 ve jet çapları 18-30 mm değerlerini için inceleme
yapmışlardır. Aynı Re sayısında jet çapı artışının, ısı transferini arttırdığını saptamışlardır. Küçük H/D
oranlarında daha iyi bir soğutma etkisi elde etmişlerdir. Re sayısının 10000 ve H/D oranının 0.1 olduğu
durumda, sırasıyla H/D oranı 0.4, 1 ve 4 olduğu durumla kıyaslandığında ortalama Nu sayısında %44.5,
%55.3 ve %922 lik artışlar elde etmişlerdir. Baydar (1999), alt yüzeye konumlandırılmış tek ve çift
çarpan jetlerin, üst yüzeye doğru dik bir şekilde püskürtülmesiyle meydana gelen akış alanının deneysel
araştırmasını gerçekleştirmişlerdir. Re sayısı 500-10000 ve H/D 0.5-4 oranı için değerlendirmeler
yapmışlardır. Re>2700 ve H/D<2 için tek ve çift jet uygulamalarıyla çarpma yüzeyinde atmosfer
basıncından düşük bölgelerin meydana geldiğini saptamışlardır. Köseoğlu (2007), jet ve çarpma yüzeyi
arasındaki sıcaklık farkının ısı transferine olan etkisini deneysel ve sayısal olarak araştırmışlardır. Re
sayısı aralığı 250-10000, H/D aralığı 2-12 ve 10-3000 ısı akısı değerlerinde çalışmışlardır. Düşük
Reynolds sayılı jet akışlarda ısı transferinde %35 civarında artış saptamışlardır. Jet kesit alanının
artışıyla ısı transferinde kayda değer değişiklik gözlemlemişlerdir. Choo v.d., (2012) deneysel olarak
eğimli bir çarpan jetin, küçük jet-plaka mesafelerinde ısı transferine olan etkisini araştırmışlardır. Bu
amaçla, 0°⩽θ⩽40° eğim açısı, H/D⩽1 jet plaka mesafesi ve 5000-15000 Re sayısında çalışmışlardır.
Bölek (2007), sayısal olarak çarpan jetlerin farklı düzlemlere çarpıtılmasıyla oluşan akış ve ısı
transferini farklı Re sayılarında ve H/D oranlarında etkisini araştırmıştır. En yüksek ısı transferi
miktarını Re sayısı 20000 Re sayısı değerinde ve 6 H/D mesafesi için elde etmiştir.
Larraona v.d., (2013), sayısal olarak sabit ısı akılı elektronik bir devre elemanının çarpan jet ve çapraz
akış ile soğutulmasını araştırmışlardır. Ortalama Nu sayısının elektronik elemanın yüksekliği ile ters,
kanal Re sayısı ve hız oranlarıyla doğru orantılı olarak arttığını belirlemişlerdir. Jet çapı artışıyla
ortalama Nu sayısında küçük bir artış sağladığını gözlemlemişlerdir. Çarpan jet-çapraz akışın, yalnızca
kanal akışı kullanılmasına göre daha yüksek soğutma verimliliği sağladığını saptamışlardır. Demircan
(2019), sayısal olarak bir elektronik devre elemanının, çapraz akış ve çarpan jet uygulamasıyla
soğutulmasını araştırmıştır. Re sayısı aralığı 30000–90000, jet ve kanal hız oranının farklı değerleri için
incelemeler gerçekleştirmiştir. Re sayısının ve hız oranlarının artışıyla ısı transferinin önemli oranda
arttığını belirlemiştir. Mergen (2014), sayısal olarak sabit ısı akılı (3500 W/m2) bir elektronik elemanın
çarpan jet ve çapraz akışla soğultulmasını araştırmıştır. Çalışmasının sonucunda jet Re sayısının kanal
Re sayısına oranı azaldıkça ısı transferinin azaldığını belirlemiştir. Maghrabie v.d. (2017), sayısal olarak
bir kanal boyunca sıralanmış yedi adet elektronik elemandan oluşan bir sistemin çarpan jet-çapraz akış
ile soğutulmasını araştırmışlardır. Jet konumu değişikliğinin ısı transferini etkilediğini saptamışlardır.
Bu çalışmada, sabit ısı akılı bakır plakalı küp ve yamuk şekilli desenli yüzeylerin çarpan jet -çapraz
akış tekniği ile farklı kanatçık konumlarına göre soğutulması sayısal olarak araştırılmıştır. Sayısal
inceleme, sürekli ve üç boyutlu olarak enerji ve Navier-Stokes denklemlerinin k-ε türbülans modeli ile
Ansys-Fluent programının kullanılarak çözülmesiyle yapılmıştır. Kanaldaki akışı sıcaklığı artmış
desenli yüzeylere yönlendirmede kullanılan kanatçığın açısı sabit 60o olup, uzunluğu D jet giriş çapına
eşittir. Kanatçık, jet akış girişinden itibaren çapraz akışlı kanal girişine doğru D, 1.5 D ve 2D (N) olarak
farklı mesafelerde yerleştirilmiştir. Kanalda kullanılan akışkan su olup, kanalın alt ve üst yüzeyleri ve
kanatçık adyabatiktir. Desenli yüzeyler, 1000 W/m2’ lik sabit ısı akısına sahiptir. Jet - plaka arası mesafe
(H) 3D olup, jet Reynolds sayısı aralığı 7000 - 11000’ dir. Kanalda referans çalışmalar dikkate alınarak
üçer adet desenli yüzey (küp ve yamuk) kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, literatürdeki çalışmanın
deneysel sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve birbirleriyle tutarlı oldukları görülmüştür. Sonuçlar, her bir küp
ve yamuk desenli yüzey için ortalama Nu sayısı ve yüzey sıcaklık değişimi olarak sunulmuştur. Re =
11000’ de kanatçıksız ve N = D, 1.5 D ve 2D kanatçık mesafeli kanallar için kanal boyunca çarpan jet
- çapraz akışın hız - akım çizgisi ve sıcaklık konturu dağılımları karşılaştırmalı olarak
değerlendirilmiştir.
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SAYISAL İNCELEME
Çalışmada, üç boyutlu ve sürekli olarak küp ve yamuk şekilli desenli yüzeyler üzerindeki çarpan jet çapraz akışın zorlanmış taşınım ile ısı transferinin sayısal hesaplamalı çözümünde Ansys - Fluent
programı kullanılmıştır.
Jet akışı uygulanması sonucu kanal içerisinde düzensiz akış dalgalanmaları oluşacağından çalışma
türbülanslı olarak modellenmiştir. Bu nedenle, çalışmada türbülans modeli olarak k-ε türbülans modeli
kullanılmıştır. Konu ile ilgili literatürde incelenen çalışmalarda Re sayısının 3500-15000 aralığında
olduğu görülmektedir. Bu çalışmada da literature benzer şekilde tam gelişmiş bir türbülanslı akışta
çalışabilmek için Re sayısının 7000 - 11000 aralığında olduğu değerlerde çalışılmıştır. Kanaldaki akış
ve ısı transferinin çözümü aşağıdaki gibi gövde kuvvetinin bulunmadığı kararlı durumdaki türbülanslı
akış için zaman ortalamalı kütle, momentum ve enerjinin korunumu denklemlerinden türetilen kısmi
türevli diferansiyel denklemlerin çözümüyle gerçekleştirilmiştir (Wang ve Mujumdar, 2005; Karabulut
ve Alnak, 2021).

Süreklilik ve momentum denklemleri için yakınsama ölçeği 10-6 olup, enerji denklemi için bu
değer 10-7’dir.
Süreklilik denklemi
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Türbülans kinetik enerji denklemi
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Bu denklemlerde � akışkanın yoğunluğunu, k türbülanslı akışın kinetik enerjisini, ui, x, y ve z eksenleri
doğrultusundaki hız bileşenlerini, � akışkanın viskozitesini, �k türbülanslı kinetik enerji Prandtl sayısını
(�k = 1) göstermektedir. Türbülanslı kinetik enerji üretimi (Gk) ve türbülanslı akışın viskozitesini ��
veren eşitlikler aşağıda verilmiştir (Wang ve Mujumdar, 2005; Karabulut ve Alnak, 2021).

Gk = −  uiu j

u j
xi

(6)
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t = C  

k2



(7)

C1ε, C2ε ve C� katsayıları, �ε ise türbülans yutulma Prandtl sayısını temsil etmektedir ve sırasıyla C1ε =
1.44, C2ε = 1.92, C� = 0.09 ve �ε = 1.3 olarak alınmıştır (Saleha v.d., 2015).

Elektronik elemanların yüzeylerindeki ortalama taşınım ısı transferi katsayısı Eş. 8, Nusselt sayısı (Nu)
ise Eş. 9 vasıtasıyla hesaplanmaktadır (Incropera v.d., 2007).

h=

q
Ty − Ta

(8)

Nu sayısı, taşınımla ısı transferinin iletimle ısı transferine oranıdır.

h(3.m)
 T 
− ka 
 = h (Ta − Ty ) ve Nu =
ka
 n  y

(9)

Burada, Ta ve Ty sırasıyla su akışkanının ve elektronik elemanın ortalama yüzey sıcaklıkları (K), k a
akışkanın ısı iletim katsayısı (W/m.K), 3.m elektronik elemanın akışkanla temasta olan toplam yüzey
uzunluğu (m), h ve hm sırasıyla yüzey üzerindeki yerel ve ortalama ısı taşınım katsayısı (W/m2.K), n
yüzeye dik yön olup ortalama Nu sayısı (Num) aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
Ortalama ısı taşınım katsayısı

hm =

1
3.m

 hdx

3m

(10)

0

Ortalama Nu sayısı

Num =

hm (3.m)
ka

(11)

Kanal hidrolik çapı

Dkh =

4 Ak
4( H .W )
=
2( H + W )
Pk

(12)

Bu denklemde Ak kanalın kesit alanı, Pk kanalın ıslak çevresi, H ve W ise sırasıyla kanalın yükseklik
ve genişliğidir. Jetin hidrolik çapı ise jet girişi daire olduğundan D jet girişinin çapına eşittir (Dhjet = D).
Kanal ve Jet Reynolds sayıları ise sırasıyla Eş. (13) ve Eş. (14) yardımıyla belirlenmektedir.

Rek =

Re j =

 aVk Dhk
a

(13)

 aV j D
a

(14)

Bu eşitliklerde, ρa ve µa sırasıyla suyun yoğunluğu (kg/m3) ve viskozitesi (kg/s.m), Vk ve Vj ise sırasıyla
suyun kanal ve jet akış hızlarıdır (m/s).
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GEOMETRİK MODEL
Çalışmada kullanılan çarpan jet - çapraz akışlı kanallar ve kanallardaki küp ve yamuk şekilli desenlere
sahip elektronik elemanlara ait ölçüler ve sınır şartları Şekil 1’ de gösterilirken, desenli yüzeylerin
geometrik boyutlandırılmasına ait ölçüler ise Tablo 1’ de belirtilmiştir. Bunun yanısıra, bu çalışmada
yapılan kabuller şunlardır:
a) Akış hacmi üç boyutlu, sürekli ve türbülanslıdır.
b) Hem jet akışkanı hem de kanal girişindeki çapraz akış için kullanılan akışkan sıkıştırılamaz
sudur.
c) Küp ve yamuk şekilli desenli mikroçip devre elemanı yüzeylerine sabit ısı akısı uygulanmıştır.
d) Akışkanın ısıl özellikleri sabit olup, dinamik viskozitesi µ = 0.00080340 N.s/m2, ısıl iletkenliği
k = 0.6172 W/m.K, yoğunluğu ρ = 995.80 kg/m3, özgül ısısı c = 4178.40 J/kg.K olarak
alınmıştır.
e) Kanal ve açılı kanatçık yüzeyleri adyabatiktir
f) Akışkan ve desenli yüzeylerde ısı üretimi yoktur.
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A

Şekil 1. A - küp B - yamuk şekilli çarpan jet - çapraz akışlı kanalların
perspektif görünüşleri

Tablo 1. Desenli yüzeylerin geometrik boyutlandırma ölçüleri
D
L
W
H
m
θ
N

Model Boyutlandırması
15 mm
66D
4D
4D
20 mm
60o
D, 1.5D, 2D
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SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sunulan çalışmada yalnızca jet akışın olduğu durum için farklı Re sayılarında incelemeler yapılarak
ulaşılan sonuçlar ile Ma ve Bergles (1983) tarafından yapılan deneysel araştırmalar sonucu elde edilen

bağıntı kullanılarak ( Nu = 1.29Re0.5 Pr 0.4 ) ulaşılan sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır (Şekil 2).
Şekil 2’ den görülebildiği gibi Ma ve Bergles (1983)’ in deneysel sonuçlarıyla bu çalışmanın sayısal
sonuçları birbirleriyle oldukça uyumlu ve tutarlıdır.

Şekil 2. Sunulan çalışma ve Ma ve Bergles (1983)’ in deneysel sonuçlarının karşılaştırılması
Tablo 2’ de ağ sayısının Nu sayısı üzerindeki etkisini belirleyerek kanal için en uygun sayıda ağ elemanı
kullanabilmek amacıyla kanatçıksız çarpan jet - çapraz akışlı kanalda ağ sayısının ortalama Nu sayısı
üzerindeki etkisi farklı Re sayılarında verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kanatçıksız kanalda
2022840 sayıda ağ elemanının güvenilir sonucu vereceği belirlenmiştir. Bununla birlikte,
simülasyonlarda kullanılan ağ yapısı şekli düzgün dörtyüzlü olup Şekil 3’ de daha iyi gösterilebilmesi
amacıyla yakınlaştırılarak görselleştirilmiştir.
Tablo 2. Ağ elemanı sayısına göre Num sayısının Re sayısı ile değişimi
Ağ elemanı
sayısı
1758412
2022840
2245786

Re = 5000
Num
86.48
86.52
86.52

Re = 7000
Num
108.84
108.88
108.87

Re = 9000
Num
127.40
127.43
127.42

Şekil 3. Hesaplamada kullanılan desenli yüzeylere ait ağ yapısı
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Şekil 4 ve 5’ de sırasıyla 60 mm (H = 4D) yükseklikteki kanalda küp ve yamuk desenli yüzeylere ait
kanatçıksız ve kanaldaki 60o açılı farklı kanatçık konumlarına (N = D, N = 1.5D ve N = 2D) bağlı
olarak ortalama Nu sayısının değişimleri Re sayısının 7000, 9000 ve 11000 değerleri için
incelenmiştir. Desen 1 için kanatçıksız durumda yamuk desenli yüzeyin ortalama Nu sayısı
değişimleri küp desenli yüzeyden daha fazladır. Buna göre, kanatçıksız durumda Re = 9000’ de
yamuk desenli yüzeyin ortalama Nu sayısının küp desenli yüzeyden %8.77 daha fazla olduğu
belirlenmiştir. Bu duruma yamuk desenli yüzeyin yüzey şekline bağlı olarak akışkanla olan temas
artışı sebep olmaktadır. Bununla birlikte, kanala kanatçık eklendiğinde kanal girişinden gelen çapraz
akış da desenli yüzeyler üzerine daha iyi yönlendirilebildiğinden her iki desen şekli için de Nu sayısı
değerlerinde artışlar elde edilmektedir. Ayrıca, kanatçık kanal girişine doğru hareket ettirildiğinde
özellikle N = 2D olduğunda küp desenli yüzeye ait ortalama Nu sayısı değerleri yamuk desenli
yüzeye yakın olmakla birlikte biraz daha yüksek olmaktadır. Desen 2, doğrudan çarpan jetin
etkisinde olduğundan kanatçıksız durumda küp desenli yüzey için Desen 1’ e göre daha yüksek Nu
sayısı değerleri elde edilirken, yamuk desenli yüzeyde aynı durumda Desen 1 ile kıyaslandığında bir
miktar azalma görülmektedir. Kanala kanatçık eklendiğinde ise özellikle küp desenli yüzeyde yamuk
desenli yüzeylere göre kanatçıksız durumla karşılaştırıldığında N = 1.5D ve 2D kanatçık
mesafelerinde daha yüksek Nu sayısı değerlerine ulaşılmaktadır. N = 2D kanatçık konumunda ve Re
= 9000’ de küp ve yamuk desenli yüzeylere ait ortalama Nu sayısı değerleri sırasıyla 118.48 ve
112.84 iken kanatçıksız durumda sırasıyla aynı değerler 107.05 ve 98. 1’ dir. Kanal sonundaki Desen
3 incelendiğinde ise çarpan jet akış etkisinin her iki desenli yüzey şekli için kanal sonunda azalması
nedeniyle ortalama Nu sayısı değerlerinde azalmalar görülmektedir. Ancak, yamuk desenli yüzeyin
desen şekli nedeniyle özellikle kanaldan gelen çapraz akışı kanalın son sırasındaki Desen 3’ e daha
iyi yönlendirebilmesi nedeniyle küp desen şekilli yüzeylere göre daha yüksek Nu sayısı değerlerine
ve kanatçıksız duruma göre de daha fazla Nu sayısı artışlarına ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte,
küp desen şekilli yüzeylerde ilgi çekici bir sonuç olarak kanatçık mesafesinin N = D’ den farklı olarak
1.5D ve 2D mesafe uzaklığa kaydırdığımızda kanatçıksız durum için elde edilen ortalama Nu sayısı
değerlerinden daha düşük değerler elde edilmektedir. Bu sonuç da kanatçığın akışı yönlendirerek ısı
transferini artırmasındaki etkisinden faydalanılabilmesi için kanatçık mesafesinin optimum şekilde
ayarlanması gerektiğini kanıtlamaktadır.
Kanaldaki farklı kanatçık konumlarına göre Re sayısına bağlı olarak ortalama yüzey sıcaklığının
değişimi Şekil 6’ da küp desen şekilli yüzeyler ve Şekil 7’ de ise yamuk desen şekilli yüzeyler için
gösterilmektedir. Her iki desenli yüzeylerin bulunduğu kanallar H = 4D yüksekliğe sahip iken
kanallarda bulunan kanatçıkların açıları ise 60o’ dir. Her iki desen şekli için de kanaldaki akışkanların
Re sayılarının artışına bağlı olarak desenli yüzeylerden olan ısı transferi arttığı için yüzeylerin
ortalama sıcaklıkları azalmaktadır. Kanal girişindeki birinci sıradaki Desen 1 için her iki desen şekli
ve her üç kanatçık konumu için (N = D, 1.5 D ve 2D) kanatçıksız konuma göre daha düşük yüzey
sıcaklık değerlerine ulaşılmaktadır. Bu durum desenli yüzeylerden olan ısı transferi artışının bir
sonucudur. İkinci sırada bulunan Desen 2 için ise her iki desen şekli için (küp ve yamuk) de çalışılan
farklı kanatçık mesafelerinde (N = D, 1.5 D ve 2D) kanatçıksız duruma göre daha düşük yüzey
sıcaklık değerleri elde edilmektedir. Ayrıca, genel olarak kanatçık mesafesi arttıkça yüzey sıcaklık
değerlerinde düşüş görülürken, yalnızca yamuk desenli yüzeylerde N = 1.5D ve 2D mesafelerinde N
= D kanatçık mesafesine göre yüzey sıcaklıklarında artış elde edilmektedir. Bununla birlikte, her üç
kanatçık mesafesinde de küp desen şekilli yüzeyde olduğu gibi yamuk desenli yüzeyde de kanatçıksız
duruma göre yüzey sıcaklıkları daha düşüktür. Kanalın girişine göre son sırada bulunan Desen 3
değerlendirildiğinde ise N = D kanatçık mesafesinde küp desen şekilli yüzey için kanatçıksız duruma
yakın olmakla birlikte daha düşük sıcaklık değerlerine ulaşılırken, yamuk desenli yüzeyde aynı
kanatçık mesafesinde kanatçıksız durumla karşılaştırıldığında yüzey sıcaklık değerlerinde az bir
miktar artış görülmektedir. Kanatçık mesafesi artırıldığında ise (N = 1.5D ve 2D) her iki desen şekli
için de az da olsa hem kanatçıksız hem de N = D kanatçık mesafesine göre sıcaklıktaki artış eğilimi
sürmektedir. Bu durum, kanaldaki kanatçık mesafesine göre çarpan jet – çapraz akışın son sıradaki
desenli yüzeyle olan temasındaki azalmadan kaynaklanmaktadır. Bunun haricinde, yüzeyin desen
şekli, çarpan jet ile desenli yüzey arasındaki mesafe, kanaldaki Re sayısı, kanatçığın açı derecesi gibi
faktörler de akış karakteristiğine bağlı yüzeylerdeki ısı transferi üzerinde etkili değişkenlerdir.
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Küp Desenli Yüzey

Desen 1

Küp Desenli Yüzey

Desen 2

Yamuk Desenli Yüzey

Desen 2

Küp Desenli Yüzey

Desen 3

Yamuk Desenli Yüzey

Desen 3

Yamuk Desenli Yüzey

Şekil 4. Küp desenli yüzey için desen
sıralarına göre kanaldaki farklı kanatçık
mesafelerine bağlı olarak ortalama Nu
sayısının değişimi

Desen 1

Şekil 5. Yamuk desenli yüzey için desen
sıralarına göre kanaldaki farklı kanatçık
mesafelerine bağlı olarak ortalama Nu
sayısının değişimi
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Desen 1

Desen 1

Küp Desenli Yüzey

Yamuk Desenli Yüzey

Desen 2
Küp Desenli Yüzey

Desen 2
Yamuk Desenli Yüzey

Desen 3
Küp Desenli Yüzey

Desen 3
Yamuk Desenli Yüzey

Şekil 6. Küp desenli yüzey için desen
sıralarına göre kanaldaki farklı kanatçık
mesafelerine bağlı olarak ortalama yüzey
sıcaklığının değişimi
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Şekil 7. Yamuk desenli yüzey için desen
sıralarına göre kanaldaki farklı kanatçık
mesafelerine bağlı olarak ortalama yüzey
sıcaklığının değişimi
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Tablo 3 ve 4’ de sırasıyla kanallarda bulunan küp ve yamuk desenli yüzeylerin tümü için ortalama Nu
sayısı (Num) ve ortalama yüzey sıcaklığı (Tm) değişimleri farklı Re sayıları için verilmektedir. Tablolar
incelendiğinde kanatçıksız duruma göre her iki desenli yüzey için de kanatçıkların eklenmesiyle ve de
kanatçık mesafesinin artışına bağlı olarak da ortalama Nu sayısı değerleri genel olarak artmaktadır.
Buna bağlı olarak da artan ısı transferi nedeniyle ortalama yüzey sıcaklık değerlerinde (T m) düşüş elde
edilmektedir. Fakat, küp desenli yüzeylerde yamuk desenli yüzeylere göre Nu sayısı değerleri daha
yüksek olmakla birlikte bu durum kendini küp desenli yüzeylerdeki daha düşük yüzey sıcaklık (Tm)
değerleriyle de göstermektedir. Re = 11000’ de küp ve yamuk desenli kanallarda 2D kanatçık
mesafesinde ortalama Nu sayısı değerlerinin kanatçıksız ve D kanatçık mesafeli kanallara göre sırasıyla
%9.8, %9.37 ve %2.21, %1.1 daha yüksek oldukları tespit edilmiştir. Bu sonuç, kanatçık mesafesinin
desen yüzey şekillerine göre çarpan jet - çarpan akış birlikteliğiyle kanalda oluşan akışkan hareketini
etkilemesine bağlı olarak gelişmektedir.
Tablo 3. Kanaldaki küp desenli yüzeylerin tümü için farklı kanatçık konumlarında
ortalama Nu sayısı (Num) ve yüzey sıcaklık (Tm) değişimleri (θ = 60o, H = 4D)
Re
7000
87.15
93.89
94.26
96.45
306.61
306.39
306.26
306.16

Kanatçıksız – Num
N = D - Num
N = 1.5D - Num
N = 2D - Num
Kanatçıksız – Tm (K)
N = D - Tm (K)
N = 1.5D - Tm (K)
N = 2D - Tm (K)

Re
9000
102.90
110.73
111.09
113.24
305.78
305.63
305.52
305.43

Re
11000
116.71
125.37
125.60
128.15
305.25
305.14
305.05
304.97

Tablo 4. Kanaldaki yamuk desenli yüzeylerin tümü için farklı kanatçık konumlarında
ortalama Nu sayısı (Num) ve yüzey sıcaklık (Tm) değişimleri (θ = 60o, H = 4D)
Re
7000
85.86
93.89
92.08
95.25
306.68
306.39
306.41
306.25

Kanatçıksız- Num
N = D – Num
N = 1.5D – Num
N = 2D – Num
Kanatçıksız- Tm (K)
N = D – Tm (K)
N = 1.5D – Tm (K)
N = 2D – Tm (K)

Re
9000
101.88
110.73
108.34
112.08
305.85
305.63
305.66
305.54

Re
11000
115.89
125.37
122.58
126.75
305.32
305.14
305.17
305.07

Şekil 8’ de kanatçıksız ve farklı kanatçık mesafeli kanallarda Re = 11000 için (N = D, 1.5D ve 2D) Aküp ve B- yamuk desenli yüzeylerde (a) hız - akım çizgisi (b) sıcaklık konturu dağılımları
sunulmaktadır. Her iki desenli yüzey için kanatçıksız durumda Desen 1, çoğunlukla kanaldan gelen
çapraz akışın etkisi altında bulunmaktadır. Bu nedenle, hız – akım çizgisi konturu dağılımından da
görülebildiği gibi Desen 1 etrafında hız değerleri daha düşüktür. Bu durum Desen 2 civarındaki hız
dağılımını da etkilemektedir. Ancak, Desen 2 doğrudan çarpan jet akışla temasta olduğundan Desen 1’
e göre hız değerlerinde artış elde edilirken sıcaklık dağılımlarından kolaylıkla görülebildiği gibi bu
desen sıraları için ısı transferi artarak soğuma artmaktadır. Bununla birlikte, kanalın sonundaki Desen
3’ de ise Desen 2’ ye göre çarpan jet akış etkisi azaldığından hız değerleri azalırken özellikle desenlerin
kanal sonuna doğru olan bölgelerindeki köşe kısımlarında akışkan hareketliliği oldukça azalarak
sıcaklıkta artış etkisi görülmektedir. Bunun yanında, yamuk desenli yüzeyin sahip olduğu desen şekli
nedeniyle Desen 2’ nin sağ üst köşesine çarpan jet akış, çapraz akışın da etkisiyle Desen 3’ e yönlenerek
aynı sıradaki küp desene göre daha iyi soğuma etkisi elde edilmesini sağlamaktadır. Kanala D
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mesafesinde kanatçık eklendiğinde her iki desenli yüzey şekli ve desen sıraları (Desen 1, 2 ve 3) için
de kanatçıksız duruma göre yüzeylerin akışkanla teması artarak ısı transferinde artış sergilenmektedir.
Bu duruma kanatçık nedeniyle kanaldan gelen çapraz akışın da desenli yüzeylere yönlendirilebilmesi
sebep olmaktadır.
Kanatçıksız Küp Desenli Yüzey

A

(a)
Hız

m/s

A

(b)
Sıcaklık

K

Kanatçıksız Yamuk Desenli Yüzey

B

(a)
Hız

m/s

B

(b)
Sıcaklık

K

Kanatçık mesafesinin artırılarak 1.5D ve 2D değerlerine çıkarılması, küp desen şekilli yüzeyler için
desenler etrafında akışkan hareketliliğine neden olarak ısı transferini artırıcı etkiyle yüzey
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sıcaklıklarının azalmasını sağlamakta ve böylece akışkan sıcaklığında artış olmaktadır. Ancak, yamuk
desen şekilli yüzeylerde özellikle 1.5D kanatçık mesafesinde Desen 2 ve Desen 3’ de D kanatçık
mesafesine göre ısı transferi azalarak desenli yüzeyler sınırında sıcaklıkta artışlar görülmektedir.
Kanatçık mesafesi 2D’ ye çıkarıldığında nispeten iyileşme sağlansa da hem D kanatçık mesafesine hem
de aynı desen sırasındaki küp desen şekilli yüzeylere göre yüzey sıcaklık değerlerinin daha yüksek
olduğu sıcaklık dağılımlarından rahatlıkla belirlenebilmektedir.
Kanatçıklı N = D Küp Desenli Yüzey

A

(a)
Hız

m/s

A

(b)
Sıcaklık

K

Kanatçıklı N = D Yamuk Desenli Yüzey

B

(a)
Hız

m/s

B

(b)
Sıcaklık

K
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Kanatçıklı N = 1.5D Küp Desenli Yüzey

A

(a)
Hız

m/s

A

(b)
Sıcaklık

K

Kanatçıklı N = 1.5D Yamuk Desenli Yüzey

(a)

B
Hız

m/s

B

(b)
Sıcaklık

K

398

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Kanatçıklı N = 2D Küp Desenli Yüzey

(a)

A
Hız

m/s

A

(b)
Sıcaklık

K

Kanatçıklı N = 2D Yamuk Desenli Yüzey

(a)

B
Hız

m/s

(b)

B
Sıcaklık

K

Şekil 8. Farklı kanatçık mesafeli kanallarda A- küp B- yamuk desenli
yüzeyler için (a) hız - akım çizgisi (b) sıcaklık konturu dağılımları (Re = 11000)

399

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, 60 mm çarpan jet - plaka arası kanal yüksekliğine (H) sahip kanallarda kanatçıksız ve
60o kanal kanatçık açısına sahip sabit 1000 W/m2 ısı akılı küp ve yamuk şekilli desenli yüzeylerden
olan ısı transferi çarpan jet - çapraz akış kullanılarak sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal inceleme,
sürekli ve üç boyutlu olarak enerji ve Navier-Stokes denklemlerinin k-ε türbülans modelli Ansys-Fluent
bilgisayar programının kullanılarak çözülmesiyle yapılmıştır. Kanaldaki D uzunluğundaki kanatçığın
mesafesi çarpan jetten itibaren D, 1.5D ve 2D olarak değiştirilmiştir. Kanalda kullanılan akışkan su
olup, kanalın alt ve üst yüzeyleri ve kanatçık adyabatiktir. Akışkan Reynolds sayısı aralığı 7000 11000’ dir. Sonuçlar, her bir küp ve yamuk desenli yüzey için ortalama Nu sayısı ve yüzey sıcaklık
değişimleri olarak sunulmuştur. Re = 11000’ de kanatçıksız ve farklı kanatçık mesafeli (N) kanallar
boyunca çarpan jet - çapraz akışın hız - akım çizgisi ve sıcaklık konturu dağılımları karşılaştırmalı
olarak değerlendirilmiştir.
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
- Desen 1 için kanatçıksız durumda yamuk desenli yüzeyin ortalama Nu sayısı değişimleri küp desenli
yüzeyden daha fazladır. Buna göre, kanatçıksız durumda Re = 9000’ de yamuk desenli yüzeyin ortalama
Nu sayısının küp desenli yüzeyden %8.77 daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu duruma yamuk desenli
yüzeyin yüzey şekline bağlı olarak akışkanla olan temas artışı sebep olmaktadır.
- Kanala kanatçık eklendiğinde kanal girişinden gelen çapraz akış da desenli yüzeyler üzerine daha iyi
yönlendirilebildiğinden her iki desen şekli için de Nu sayısı değerlerinde artışlar elde edilmektedir.
- Kanatçık kanal girişine doğru hareket ettirildiğinde özellikle N = 2D olduğunda küp desenli yüzeye
ait ortalama Nu sayısı değerleri yamuk desenli yüzeye yakın olmakla birlikte biraz daha yüksek
olmaktadır.
- Desen 2, doğrudan çarpan jetin etkisinde olduğundan kanatçıksız durumda küp desenli yüzey için
Desen 1’ e göre daha yüksek Nu sayısı değerleri elde edilirken, yamuk desenli yüzeyde aynı durumda
Desen 1 ile kıyaslandığında bir miktar azalma görülmektedir.
- Kanatçıklı durumda özellikle küp desenli yüzeyde yamuk desenli yüzeylere göre kanatçıksız durumla
karşılaştırıldığında N = 1.5D ve 2D kanatçık mesafelerinde daha yüksek Nu sayısı değerlerine
ulaşılmaktadır.
- N = 2D kanatçık konumunda ve Re = 9000’ de küp ve yamuk desenli yüzeylere ait ortalama Nu sayısı
değerleri sırasıyla 118.48 ve 112.84 iken kanatçıksız durumda sırasıyla aynı değerler 107.05 ve 98. 1’
dir.
- Kanal sonundaki Desen 3 incelendiğinde ise çarpan jet akış etkisinin her iki desenli yüzey şekli için
kanal sonunda azalması nedeniyle ortalama Nu sayısı değerlerinde azalmalar görülmektedir.
- Yamuk desenli yüzeyin desen şekli nedeniyle özellikle kanaldan gelen çapraz akışı kanalın son
sırasındaki Desen 3’ e daha iyi yönlendirebilmesi nedeniyle küp desen şekilli yüzeylere göre daha
yüksek Nu sayısı değerlerine ve kanatçıksız duruma göre de daha fazla Nu sayısı artışlarına
ulaşılabilmektedir.
- Bununla birlikte, küp desen şekilli yüzeylerde ilgi çekici bir sonuç olarak kanatçık mesafesinin N =
D’ den farklı olarak 1.5D ve 2D mesafe uzaklığa kaydırdığımızda kanatçıksız durum için elde edilen
ortalama Nu sayısı değerlerinden daha düşük değerler elde edilmektedir. Bu sonuç da kanatçığın akışı
yönlendirerek ısı transferini artırmasındaki etkisinden faydalanılabilmesi için kanatçık mesafesinin
optimum şekilde ayarlanması gerektiğini kanıtlamaktadır.
- Kanal girişindeki birinci sıradaki Desen 1 için her iki desen şekli ve her üç kanatçık konumu için (N
= D, 1.5 D ve 2D) kanatçıksız konuma göre daha düşük yüzey sıcaklık değerlerine ulaşılmaktadır. Bu
durum desenli yüzeylerden olan ısı transferi artışının bir sonucudur.
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- Desen 2 için her iki desen şekli için (küp ve yamuk) de çalışılan farklı kanatçık mesafelerinde (N = D,
1.5 D ve 2D) kanatçıksız duruma göre daha düşük yüzey sıcaklık değerleri elde edilmektedir.
- Kanatçık mesafesi artırıldığında ise (N = 1.5D ve 2D) her iki desen şekli için de az da olsa hem
kanatçıksız hem de N = D kanatçık mesafesine göre sıcaklıktaki artış eğilimi sürmektedir. Bu durum,
kanaldaki kanatçık mesafesine göre çarpan jet – çapraz akışın son sıradaki desenli yüzeyle olan
temasındaki kaynaklanmaktadır.
- Re = 11000’ de küp ve yamuk desenli kanallarda 2D kanatçık mesafesinde ortalama Nu sayısı (Num)
değerlerinin kanatçıksız ve D kanatçık mesafeli kanallara göre sırasıyla %9.8, %9.37 ve %2.21, %1.1
daha yüksek oldukları tespit edilmiştir.
- Sonuç itibariyle, çarpan jet - çapraz akışlı bir kanala kanatçıkların eklenmesi kanaldan gelen çapraz
akışı ısınmış desenli yüzeyler üzerine daha fazla yönlendirerek yüzeyler üzerinden olan ısı transferini
ve dolayısıyla soğutma miktarını artırmaktadır. Bununla birlikte, kanatçık mesafesinin (N) artışı,
özellikle kanal sonundaki desenli yüzeylerin akışkanın kanal içerisinde değişen hareketi dolayısıyla
temasını etkileyerek azalmasına da neden olabilmektedir. Bu nedenle, kanal içerisinde yüzeyin desen
şekli, çarpan jet ile desenli yüzey arasındaki mesafe (H), kanaldaki Re sayısı (Re) ve kanatçığın açı
derecesi (θ) değişkenlerine tasarım aşamasında dikkat edilmelidir.
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Özet
Türkiye tarımsal üretim potansiyeli, üretilen tarımsal ürünlerin çeşitliliği ve doğal kaynaklarının
yapısı ile önemli bir tarım ülkesidir. Tarımsal üretim yapılabilir toprakların alanının sabit kalmasına
karşılık, dünya nüfusu giderek artmakta, bu da birim alandan daha fazla ürün almayı
gerektirmektedir. Birim alandan daha fazla ürün almanın yolu da gübre, tohum, su, ilaç vb. tarımsal
girdilerin yeterli düzeyde ve zamanında kullanılmasıyla mümkündür. Tarımın yoğun şekilde
yapılması, aşırı gübre kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Diğer yandan, yüksek verim için fazla
girdi kullanan tarım sistemleri çevresel problemlere ve doğal kaynakların tükenmesine yol
açmaktadır. En düşük gübre uygulaması ile en yüksek bitki gelişme ve beslenmesini sağlamak
amacıyla rizosferden seçilmiş farklı mikroorganizmalar kullanılmaktadır.
Sentetik kimyasallar yerine faydalı mikroorganizmalardan oluşan biyogübrelerin kullanımı ile bitki
büyümesi artırılmakta, çevreye verilen zararlar büyük ölçüde önlenmekte ve toprak verimliliği
korunmaktadır. Bitki köklerinin rizosfer bölgesinde birçok bakteri türünün mevcut olduğu ve
bunların bazılarının bitkilerde değişen oranlarda vejetatif ve generatif büyümeyi artırıcı etki
gösterdikleri bilinmektedir. Tarımda biyogübre ve biyokontrol ajanı olarak bu bakterilerin
kullanılması özellikle son yıllarda yoğunluk kazanmıştır. Bitki gelişimini teşvik eden rizobakteriler
(PGPR) bitki gelişimine faydalı etkileri nedeniyle biyolojik gübre (BG) olarak kullanılırken, bunlar
sürdürülebilir tarım için büyük öneme sahiptir.
Entansif elma yetiştiriciliğinde çeşitlerin gösterdikleri bitkisel ve pomolojik özellikler ile fizyolojik
davranışları kullanılan anacın yanı sıra ekolojik koşulların değişmesi ve yetiştiricilikte biyolojik
ajanların kullanılıp kullanılmamasıyla farklılaşabilmektedir. Bu derlemede, genel olarak elma
yetiştiriciliğinde gerçekleştirilen biyogübre sınıfında yer alan rizobakteri uygulamalarının meyve
verim ve kalitesi üzerine etkilerine yönelik çalışmalar ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Elma yetiştiriciliği, Rizobakteri uygulaması, Meyve kalitesi, Bilimsel çalışmalar

Abstract
Turkey is an important agricultural country with its production potential of agricultural, the diversity
of produced agricultural crops and the structure of its plant resources. Although the area of
agricultural production is fixed, the world population is increasing. In this case, it is necessary to high
more yield per unit area. The way to get more yield from the unit area is possible by using the inputs
such as fertilizer, seeds, water, pesticides at an adequate level and the right time. Intensive agriculture
entails the use of excessive fertilization. On the other hand, high input farming practices achieving
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high yields have created environmental problems and degradation in plant resources. Different
microorganisms selected from the rhizosphere are used in order to minimize synthetic fertilizer
application and maximize plant growth and nutrition.
By using biofertilizers developed from beneficial microorganisms instead of synthetic chemicals,
plant growth is increased, damage to the environment is largely prevented and soil fertility is
preserved. Many bacterial species are present in the rhizosphere of plant roots. Some of these bacteria
show varying rates of increasing vegetative and generative growth in plants. The use of these bacteria
as biofertilizers and biocontrol agents in agriculture has increased especially in recent years. Plant
growth promoting rhizobacteria (PGPR) are able to exert a beneficial effect upon plant growth.
Therefore, they are used as biofertilizers in agriculture. Bio-fertilizers (BG) are of great importance in
sustainable agriculture.
The plant and pomological characteristics, and physiological behaviours of genotypes in modern
apple cultivation could be different depending on the use of rootstock, changing growth ecology and
application of biological control agents. In this review, scientific studies on the effect of rhizobacteria
application in the class of biofertilizers on yield and fruit quality in apple cultivation were discussed
in general.
Keywords: Apple cultivation, Rhizobacteria application, Fruit quality, Scientific studies

GİRİŞ
Ülkemiz meyve yetiştiriciliği bakımından sahip olduğu değişik iklim ve toprak şartları nedeniyle
önemli bir konuma sahiptir. Kültüre alınmış meyve tür ve çeşitlerinin önemli bir kısmı ülkemizde
ticari olarak yetiştirilebilmektedir. Bu meyve türlerinden birisi olan elma (Malus communis L.),
Anadolu’nun uygun ekolojisi nedeniyle çok geniş alanlara yayılmış ve pek çok bölgeye kolay uyum
sağlayabilmiş türdür (Kaşka, 2001). Elma, dünyada hem ticaret yönünden hem de yetiştiricilik
yönünden en önemli ve en popüler meyvelerden biridir. Son yıllarda elma ile ilgili geniş yelpazede
birçok çalışmaların yapılması ekonomide de ayrıcalık kazandıran meyveler arasında olmasını
sağlamıştır.
Ülkemiz ekolojisi göz önüne alındığında elma yetiştiriciliği konusunda en büyük sorunların başında
bahçelerin verim düzeyinin düşük olması gelmektedir. İklim ve toprak koşullarının yanı sıra bu
aşamalarda etkili olan en önemli konu beslenme fizyolojisidir. Bitkisel üretimdeki ilk amaç verim ve
kaliteyi yükseltmek olup, bunlar üzerine etki eden faktörler çeşitlilik göstermektedir. Meyve
verimliliğiyle ilişkili birçok fizyolojik olay ile beslenme fizyolojisi arasında çok yakın ilişkilerin
olduğu uzun yıllardır bilinmekte, bu konuda çalışmalar sürdürülmektedir (Mills ve Jones, 1996;
Nyomora vd., 1997).
Bitki büyümesini artırıcı bakteriler (Plant Growth Promoting Rhizobacteria=PGPR), toprakta serbest
halde yaşayan canlılar olup, tarımsal açıdan oldukça kıymetlidirler. Bu bakteriler genellikle
Pseudomonas, Azospirillum, Burkholderia, Bacillus, Enterobacter, Rhizobium, Erwinia, Serratia,
Alcaligenes, Arthrobacter, Acinetobacter ve Flavobacterium cinsi içerisine girmektedirler. Bu
canlılar, bitki sağlığı ve büyümesi üzerine birçok yararlı etkilere sahiptir. Bu etkiler içerisinde
hastalığa neden olan mikroorganizmaların baskılanması, besin kullanılabilirliğini artırması ve
asimilasyonu hızlandırması en önemlilerindendir. Bu nedenle, toprak verimliliğini ve ürün miktarını
arttırma ve kimyasal gübrelerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma arayışında, bakterilerden
faydalanma son yıllarda tarımsal amaçlar arasında yer almaktadır. Bakteriler, yabancı ot (Babalola
vd., 2007), kuraklık stresi (Zahir vd., 2008), ağır metaller (Kumar vd., 2009), tuz stresi
(Egamberdieva, 2008; Kaymak vd., 2009) gibi bitki büyümesini olumsuz etkileyen çevresel koşullara
karşı bitkinin toleransını arttırmakta ve bu olumsuz etkileri azaltmaktadır. PGPR’lerin bitkilerde
verimin artışı yanında, tohum çimlenmesi, kök ve sürgün büyümesi, yaprak alanı, krolofil, protein, N
ve Mg içerikleri gibi pek çok morfolojik ve fizyolojik özellikleri iyileştirerek bitki büyümesine fayda
sağladığı bildirilmektedir (Lucy vd., 2004).
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Modern yetiştiricilikte çeşitlerin bir bölgede gösterdikleri adaptasyon yetenekleri birçok faktöre göre
değişlik gösterirken, bu farklılıkta kullanılan biyolojik ajanların da etkisi söz konusu olmaktadır. Bu
bildiride, genel olarak elma türünde biyogübre sınıfında yer alan rizobakteri uygulamalarının meyve
verim ve kalitesi üzerine etkilerine yönelik çalışmalar ele alınmış olup, bildirinin bundan sonra bu
konuda çalışacak araştırmacılara toplu bir kaynak olma niteliği sağlaması amaçlanmıştır.

PGPR’lerin MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI
Dünyanın birçok bölgesinde, potansiyel kirleticiler olan endüstriyel gübre ve pestisit uygulamalarının
azaltılması amacıyla, PGPR (bitki büyümesini artırıcı bakteri)’lerin sürdürülebilir tarımda gübre
olarak kullanımı yaygınlaşmaktadır. PGPR uygulamaları öncelikle tek yıllık tarla bitkilerinde
(tahıllar, endüstri bitkileri gibi) başlamış, son dönemlerde çok yıllık bitkiler üzerindeki çalışmalarla
devam etmiştir (Vessey, 2003; Niranjiyan-Raj vd., 2006). PGPR uygulamalarının daha çok tarla
bitkilerinde yapılıyor olmaları; bu bitkilerin birçoğunun otsu ve tek yıllık olmaları yanında rizobakteri
uygulamalarının sonuçlarının daha kısa sürede elde edilmesi ve etkili sonuç alınabilmesine
bağlanabilir. Bahçe bitkilerinde özellikle bazı meyve ve sebze türlerinde PGPR uygulamaları ile
yapılan çalışmalar ilk yıllarda sınırlı kalırken, son yıllarda artışlar yaşanmıştır.
Geçmişten günümüze kadar PGPR uygulamalarının bitki büyümesi ve hastalık etmenlerinin
biyokontrolüne ilişkin etki mekanizmalarını ortaya koymak adına değişik bölge ve lokasyonlarda
farklı meyve tür ve çeşitleriyle birçok çalışma yapılmıştır. Ülkemizde yapılan bazı çalışmalara dair
kısa bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
Kayısı türünde Bacillus OSU 142 uygulamasının verimde ve sürgün uzunluğu gelişiminde önemli
ölçüde artışlar sağladığı, benzer şekilde yaprakların N, P, K, Ca ve Mg içeriklerinin kontrole göre
arttığı Eşitken vd. (2003) tarafından bildirilmiştir. Bir başka çalışmada, Pseudomonas BA-8 ve
Bacillus OSU-142 uygulamalarının tek başına veya kombinasyon halinde kiraz bitkisinin verimini,
büyümesini ve beslenmesini artırma konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğu Eşitken vd. (2006)
tarafından ortaya konulmuştur. Çilek türünde yapılan bir çalışmada Bacillus FS-3 ve Aspergillus FS9
mikroorganizmalarının sırasıyla 149 kg P/ha ve 102 kg P/ha oranında P-gübre tasarrufu sağladığı,
ayrıca verimi ve meyve ve yaprak besin konsantrasyonlarını (N, P, K, Ca ve Fe) önemli düzeyde
artırdığı belirlenmiştir (Güneş vd., 2009). Çilek türünde yapılan bir başka çalışmada Pseudomonas
BA-8, Bacillus OSU-142 ve Bacillus M-3 bakteri ırkları biyo-gübre ajanı olarak tek başına veya
kombinasyon halinde kullanılmıştır. Denemede bakterilerin meyve verimini, bitki büyümesini ve
yaprak P ve Zn içeriğini önemli ölçüde arttırdığı saptanmıştır (Eşitken vd., 2010). Fındıkta bitki
büyümesini artırıcı rizobakteri (PGPR) işlemleri ile bitki boyu, sürgün uzunluğu ve sayısı gibi bitkisel
gelişim özellikleri yanında, bitki besin maddelerinin (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, B ve Al)
konsantrasyonları önemli ölçüde arttırılmıştır (Ertürk vd., 2011). Fındık türünde yapılan bir başka
çalışmada Üçüncü (2018), Azotobacter sp. bakteri türünün kullanımın verimi önemli ölçüde artırdığını
bildirmiştir. Çalışmada mikrobiyal gübrelemenin 7.5 kg/da kimyasal gübrelemeye eşdeğer olduğu,
ayrıca bu bakterilerin kimyasal gübrelerin aksine hem ekonomik hem de çevreye zararsız olduğu
tespit edilmiştir.
Arıkan (2012) vişne türünde Bacillus mycoides T8 ve Bacillus subtilis OSU-142 bakteri ırklarının tek
başlarına ve kombinasyon halinde kullanımının bitki gelişimini teşvik ettiğini ve önemli verim artışı
sağladığını bildirmiştir. Çalışmada bazı meyve kalite parametrelerinin (meyve sap uzunluğu, meyve
kabuk rengi ve suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) içeriği), ayrıca yaprakların besin maddesi (N,
Fe, Cu, Zn ve Mn) konsantrasyonlarının arttığı saptanmıştır. Ayva türünde yapılan çalışmada Bacillus
mycoides T8 ve Bacillus subtilis OSU-142 uygulamaları ağaç başına verimi, meyve sayısını, meyve
ağırlığını, meyve enini ve boyunu ve meyve eti sertliğini önemli ölçüde artırdığı belirlenmiştir
(Arıkan vd., 2013). Nar türünde Pseudomonas sp. HV 5 ve Micrococcus luteus GC - subgroup B
MFDV3 bakteri ırklarının uygulandığı bir çalışmada, uygulamaların meyve iriliği ve C vitamini
haricinde meyve kalite parametrelerine ve verime bariz etkide bulunmadığı saptanmıştır (Acar, 2018).
Muz türünde Bacillus atrophaeus MFDV2 bakteri ırkı uygulamasının vejetatif gelişmeyi (bitki boyu,
yaprak sayısı ve yaprak eni), verimi ve meyve iriliğini artırdığı, bu nedenle gerek konvansiyonel
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yetiştiricilikte ticari gübre kullanımını azaltmak, gerekse organik muz yetiştiriciliğinde bitkilerin besin
maddesi ihtiyacını karşılamak üzere bakteri kullanımının tavsiye edildiği belirtilmiştir (Akbaş, 2019).
Bitki büyümesini artırıcı rizobakteriler, ayrıca meyve türlerinin çoğaltılması gibi farklı amaçlar için de
kullanılmıştır. Rizobakteriler, üzümde aşı kaynaşmasını (Köse vd., 2005; Sabır, 2013) ve fidan
gelişimini (Kara vd., 2018) iyileştirdiği, çilekte köklenmeyi artırarak fide üretimine (Aslantaş vd.,
2009), kivide çeliklerin köklenmesi ve kök gelişimine (Ertürk vd., 2010), armutta fidanların vejetatif
gelişimine ve yaprak bitki besin maddesi (N, P, Mg, Mn ve Zn) içeriğine (Erdoğan, 2017) olumlu
etkilerde bulunduğu belirtilmiştir. Son yıllarda değişik bitki türlerinde kuraklık, tuzluluk, düşük
sıcaklık gibi stres şartlarında bu rizobakterilerin kullanımının giderek arttığı görülmektedir. Yapılan
çalışmalarda bu bakterilerin bitkinin tuz stresinin olumsuz etkilerini tolere etmesine yardımcı olan
iyileştirici bir etkiye sahip olabileceği ortaya konulmuştur. Tuzlu şartlarda yapılan çalışmalarda
rizobakterilerin çilekte bitkisel gelişimi, verimi ve besin elementi alımını (Karlıdağ vd., 2011; 2013;
Koç vd., 2016), turunçgil anaçlarında ise bitki ve kök büyümesini (Arıkan vd., 2016) artırdığı tespit
edilmiştir.

ELMA TÜRÜNDE PGPR’lerin MEYVE VERİM VE KALİTESİNE ETKİLERİ
KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Aslantaş vd. (2007) M9 ve MM106 anaçları üzerine aşılı “Granny Smith” ve “Stark Spur Golden
Delicious” elma çeşitlerinde Bacillus OSU-142, Burkholderia OSU-7, Pseudomonas BA-8 ve
Bacillus M-3 bitki büyüme düzenleyici bakteri uygulamalarının bitki gelişimi ve verime olan
etkilerini araştırmıştır. Çalışmada, bitki büyümesini teşvik eden rizobakterilerin verimle birlikte
ağaçlarda bitkisel gelişmeyi (sürgün sayısı, uzunluğu ve çapı) artırdığı tespit edilirken, aşırı gübre
kullanımı dikkate alındığında rizobakterilerin sürdürülebilir ve çevreye zarar vermeyen bahçecilik
faaliyetlerinde kullanılma potansiyeline sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
Pırlak vd. (2007) “Starkrimson” ve “Granny Smith” elma çeşitleriyle yürüttükleri bir çalışmada, tam
çiçeklenme döneminde ve 60 gün sonra yaptıkları OSU-142 ve BA-8 uygulamasının verim, gelişme
ve beslenme üzerine etkilerini araştırmışlardır. BA-8+OSU-142 uygulamasının gövde kesit alanına
verimi “Starkrimson” çeşidinde yaklaşık %119 ve “Granny Smith” çeşidinde ise %15 artırdığı
belirlenmiştir. Çalışmada bakteri uygulamalarının gövde birim kesit alanına verimi, meyve ağırlığını,
sürgün uzunluğu ile çapını arttırdığı tespit edilmiştir. Araştırmacılar, PGPR uygulamasının
yaprakların N, P, K, Mg, Ca, Fe, Mn ve Zn içeriğini kontrole göre arttırdığını bildirmiştir.
Bir başka çalışmada, Karlıdağ vd. (2007) Malatya’da “Granny Smith” elma çeşidine üç farklı bakteri
suşu (Bacillus M3, Bacillus OSU-142 ve Microbacterium FS01) ve kombinasyonlarını uygulayarak
bitkide meydana gelen verim, gelişme ve besin bileşimi değişimini incelemiştir. Bakteri suşları ve
kombinasyonları bitki büyümesini uyarmış ve verim (%26.0–88.0), meyve ağırlığı (%13.9-25.5),
sürgün uzunluğu (%16.4-29.6) ve sürgün çapı (%15.9-18.4) gibi parametrelerde önemli artışlara
neden olmuştur. Bunlara ek olarak, Mg hariç tüm besin element içerikleri (N, P, K, Ca, Fe, Mn ve Zn)
üzerine bakteri uygulamalarının olumlu yönde etkiler sağladığı belirlenmiştir.
Eşitken vd. (2009) farklı bitki büyüme düzenleyici bakteri ırklarının (Bacillus OSU-142,
Microbacterium R23 ve Bacillus T7) ve NAA’nın (10 ve 20 ppm) “Golden Delicious” ve “Braeburn”
elma çeşitlerinde bitkisel gelişim ve meyve verimi üzerine etkilerini incelemiştir. Çalışmada, NAA ve
bakteri uygulamaları her iki çeşitte de meyve tutumunu ve ağaç başına meyve sayısını azaltmış, buna
rağmen meyve ağırlığını artırmıştır. NAA ve bakteri uygulamaları “Braeburn” çeşidinde meyve kalite
parametrelerinden SÇKM içeriğini önemli ölçüde artırırken, “Golden Delicious” çeşidinde etkisiz
olmuştur. Çalışmanın sonucunda, özellikle bakterilerin elmada organik ve sürdürülebilir yetiştirme
koşullarında meyve seyreltici ajan olarak kullanılma potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir.
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Karakurt ve Aslantaş (2010) MM106 anacı üzerine aşılı “Starking Delicious”, “Granny Smith”,
“Starkrimson Delicious”, “Starkspur Golden Delicious” ve “Golden Delicious” elma çeşitlerinde 4
bakteri ırkı (Agrobacterium rubi A18, Bacillus subtilis OSU-142, Burkholderia gladioli OSU-7 ve
Pseudomonas putida BA-8) uygulamasının etkilerinin tespiti amacıyla bir çalışma yapmıştır.
Çalışmada bakteri uygulamaları ile meyve kalite parametrelerinde (meyve ağırlığı, SÇKM ve titre
edilebilir asit (TEA) içeriği, toplam şeker ve C vitamini içeriğinin azaldığı) olumlu etkinin olmadığı,
ancak ağaç başına verimin ise arttığı tespit edilmiştir. Diğer yandan bakteri uygulamaları yaprakların
N, K ve Cu içeriğinde azalmaya, P, Mg, Zn, Mn ve Fe içeriğinde ise artışa neden olduğu
belirlenmiştir.
Yıldız vd. (2022) M9 ve MM106 anaçları üzerine aşılı “Scarlet Spur”, “Red Chief”, “Fuji”,
“Jeromine”, “Galaxy Gala”, “Granny Smith” ve “Golden Reinders” çeşitlerinde azot+fosfor çözücü
(Azospirillum sp-245 + Bacillus megaterium M3) bakteri uygulamasının meyve kalitesi üzerine
etkilerini incelemiştir. Çalışmada SÇKM ve TEA içeriği ile meyve eti sertliği haricindeki meyve
kalite özellikleri ile meyvelerin biyokimyasal içerikleri (toplam fenolik madde miktarı, toplam
flavonoid miktarı, toplam antosiyanin miktarı ve antioksidan aktivitesi) üzerine bakteri uygulaması
çeşit*anaç kombinasyonlarına göre farklı etkiler göstermekle birlikte genel olarak önemli pozitif
katkılar sağlamıştır. Bakteri uygulaması ile elde edilen pozitif etki meyve ağırlığı için %0.48 ile
%11.97, toplam fenolik madde miktarı için %0.81 ile %5.38, antioksidan aktivitesi için ise %0.33 ile
%3.27 oranı arasında değişmiştir.
Elma türünün çoğaltılması konusunda PGPR’ler ile yapılan çalışmalar incelendiğinde, genel olarak
uygulama sonucunda bitki eldesi ve gelişiminde artışların olduğu belirtilmiştir. Pırlak ve Baykal
(2009) M9 anacı çeliklerinde IBA ile birlikte veya kendi içinde tek veya kombinasyonlu kullanılan
bakteri ırklarının (A-1, A16, A-18 ve Bacillus OSU-142) kallus oluşumu, köklenme ve bitkilerin
hayatta kalma oranını olumlu etkilediğini tespit etmiştir. Karakurt vd. (2009) MM106 anacında odun
çeliklerinin köklenmesi üzerine IBA, Agrobacterium rubi (A18), Bacillus subtilis (OSU-142) ve 4
karbonhidratın (Glikoz, Sakkaroz, Sorbitol, Manitol) tekli, ikili ve üçlü kombinasyonlarının etkilerini
araştırmış ve sonuçta bunların ikili ve üçlü kombinasyonunun, kontrol veya tek başına kullanımlarına
göre köklenme kapasitesini arttırmada daha etkili olduğunu belirlemiştir. Coşkun, (2011) M9 anacı
üzerine aşılı bazı elma çeşitlerinin fidanlarında rizobakteri uygulamalarının bitkisel gelişimi önemli
düzeyde artırdığını tespit etmiştir. İpek vd. (2017) M9 anacı üzerine aşılı “Fuji”, “Granny Smith”,
“Red Delicious” ve “Red Chief” elma çeşitlerinin fidanlarında Pseudomonas BA-8 bakteri ırkının
dallanmayı teşvik ederek dal sayısını artırdığını belirlemiştir. Parıltı (2018) ise MM106 anacı üzerine
aşılı 6 standart elma çeşidinin fidanlarında Bacillus subtilis OSU-142 ve Bacillus megaterium M-3
bakteri ırklarının genel olarak fidan gelişimini artırdığını ve elma fidanı yetiştiriciliğinde büyüme ve
gelişmeyi teşvik amacıyla bunların kullanılabileceğini bildirmiştir.
Diğer meyve türlerinde olduğu gibi elma türünde yapılan çalışmalarda da farklı stres koşullarında bu
rizobakterilerin kullanılabileceği belirlenmiştir. Tuzlu toprak şartlarında yetiştirilen M9 anacına aşılı
“Fuji” elma çeşidinde 5 farklı rizobakteri uygulaması yapılan bir çalışmada, Arıkan (2017) elma
fidanlarının bitki gelişimi ve beslenmesi üzerine bakterilerin olumlu etkide bulunduğunu tespit
etmiştir. Diğer yandan kireçli topraklarda yetiştirilen M9 ve MM106 anaçları üzerine aşılı “Braeburn”
çeşidinde ait 1 yaşlı fidanlarda yapılan çalışmalarda, 6 farklı rizobakteri uygulamasının bitkilerin
fizyolojik parametrelerinde iyileşme sağladığı ve rizobakterilerin Fe gübreleri yerine biyogübre olarak
kullanılma potansiyeline sahip olduğu bildirilmiştir (Aras vd., 2018; İpek vd., 2021).
SONUÇ
Bitki büyümesini artıran, çevreye verilen zararları büyük ölçüde önleyen ve toprak verimliliğini
koruyan faydalı mikroorganizmalardan oluşan biyogübrelerin sentetik kimyasallar yerine kullanımı
son yıllarda tercih edilmeye başlanmıştır. Rizobakteri uygulaması yapılan çalışma sonuçları topluca
değerlendirildiğinde, pek çok meyve türünde olduğu gibi elma türünde de rizobakterilerin genel
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olarak meyve verim ve kalitesi yanında bitkisel gelişimi olumlu etkilediği ve bunların kimyasal gübre
yerine kullanımının tavsiye edildiği görülmektedir.
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Abstract
Different anatomical parts (root, stem, leaves and seeds) of Cannabis sativa were analysed for their
phospholipid levels. The mg/100g dry weight concentrations followed this trend (on total level basis): seed
(175) > root (31.0) > leaves (25.7) > stem (16.8). There was great disparity in the individual phospholipid
parameters in each sample as depicted by their coefficient of variation (CV %) values which ranged from
94.8 – 111. The individual phospholipid concentration trend in the samples was: phosphatidylinositol (5.83
– 63.8 ± 23.7 mg/100g; CV%= 104) > phosphatidylcholine (5.39 – 60.0 ± 22.8 mg/100g; CV %=111) >
phosphatidylserine (2.07 – 18.6 ±6.89 mg/100g; CV %=103) > lysophosphatidylcholine (1.64 – 16.6 ±
6.11 mg/100g; CV%= 101) > phophatidylethanolamine (1.83 – 16.1 ± 5.86 mg/100g; CV %= 97.7) >
phosphatidic acid (5.01e-4 – 3.95e-3 ± 1.43e-3 mg/100g; CV%= 94.8). Statistical comparisons showed
that significant differences existed among the paired groups at rCT=0.01 as follows: seed/root, seed/leaves,
seed/stem, root/leaves, root/stem and leaves/stem. The index of forecasting efficiency between the pairs
were also high: seed/root (0.8817), seed/leaves (0.7719), seed/stem (0.9263), root/leaves (0.8831),
root/stem (0.8902) and leaves/stem (0.7845). Since all the index of forecasting efficiency values were high
and greater than coefficient of alienation, it means each member of a paired group can carry out the
biochemical/physiological activities of the other pair member and vice versa. It is obvious from this work
that Canabis sativa seeds are good sources of phospholipids of all categories.
Keywords: Cannabis sativa, Phospholipids, Seeds Source
INTRODUCTION
Cannabis sativa L. is an important herbaceous specie originating from Central Asia and grown in many
parts of the world including Nigeria. It has been used in folk medicine and has various other applications
since the dawn of times (Franz and Frishman, 2016). It has become a fast-growing plant that has been a
resurgence of interest because of its multi-purpose applications. In recent years, there has been a
resurgence of patient interest in using cannabis to treat a variety of conditions, including cancer pain,
chronic pain, sleep disturbances, depression, anxiety, disorder and neurological disorders, the remedies of
which are reportedly improved by using cannabis (NASEM, 2017). C. sativa is a plant with untapped
potential that have a lot of applications in the industrial and health sectors. It has a wide metabolic profile
and its medicinal properties should not be obscured by its excessive use as a recreational drug.
Several phytochemicals which are produced through the secondary metabolism have been isolated from
C. sativa. They include cannabinoids, terpenoids and phenolic compounds (Andre et al. 2016). An earlier
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study had investigated the quantification of chemicals in the body parts of C. sativa [root, leaf, seed, seed
plus leaf (SK) and stem]. Total antioxidant capacities of the plant extracts in hexane, pet-ether, ethyl
acetate, methanol, butanol and water as well as their anti-lipid peroxidation (LPO) and tyrosinase (TYR)
inhibitory activities were also investigated in-vitro (Adeyeye et al. 2021). The current research focused on
the evaluation of the phospholipids contents of root, seeds, leaves and stem of Nigerian Cannabis sativa.
MATERIALS AND METHOD
The interest developed in Cannabis sativa is based on the amazing biological and pharmaceutical
importance despite its being illegal.
Samples Collection and Treatment
The collection and preparation of C. sativa samples followed these enumerated processes. The dried stem,
root, leaves and seeds of C. sativa were obtained from the National Drug Law Enforcement Agency
(NDLEA) with approved reference letter number NDLEA/ALS/156/VOL IV, Ado Ekiti, Ekiti State,
Nigeria (strictly for scientific research). The anatomy cuts were air dried at room temperature for three
weeks, crushed separately using mortar and pestle. Thereafter, the samples were pulverized by an electric
blender. All the prepared samples were stored in different airtight sterile sample bottles prior to analysis.
Determination of Ether Extract
An aliquot (0.25g) of each part was weighed in an extraction thimble and 200ml of petroleum ether (40600C boiling range) was added. The covered porous thimble containing the sample was extracted for 5h
using a Soxhlet extractor. The extraction flask was removed from the heating mantle when it was almost
free of petroleum ether, oven – dried at 1050C for 1h, cooled in a desiccator and the weight of dried crude
oil (flat) was determined.
Phospholipid Analysis
The modified method of Raheja et al. (1973), was used for this determination. About 0.01g of the dried oil
was added to test tubes. Any remaining solvent was removed by passing a stream of nitrogen gas over the
oil. Then 0.40ml of chloroform was added, followed by addition of 0.01ml of the chromogenic solution.
The tube was heated to 1000C in a water bath for 1min 20sec, cooled to room temperature, 5ml of hexane
was added and the tube was shaken gently several times. After separation of the solvent and aqueous layers,
the hexane layer was recovered and concentrated to 1.0ml for analysis. Analysis was performed using the
gas chromatograph with a polar (HP5) capillary column (30m x 0.25mm x 0.25μm). The oven programme
was: initially at 500C, ramping at 100C/min for 20 min, held for 4min, a second ramping at 150C/min for
4min and held for 5min. The injection temperature was 2500C and the detector temperature was 3200C. A
split injection type was used having a split ratio of 20:1. Peaks were identified by comparison with known
standards.
Quality Assurance
To determine the quality assurance, standard chromatograms were prepared for the phospholipids which
were then compared with respective analytical results: calibration curves were prepared for the standard
mixtures and correlation coefficient was determined for each phospholipid. Correlation coefficient > 0.95
was considered acceptable.
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Statistical Analysis
Statistical analysis (Oloyo, 2001; Chase, 1976) was carried out to determine the mean, standard deviation
(SD), coefficient of variation in percent (CV %). Also calculated were linear correlation coefficient (rxy),
coefficient of determination or variance (rxy2), linear regression coefficient (Rxy), coefficient of alienation
(CA) and index of forecasting coefficient (IFE). The rxy was subjected to the Table (critical) value at rTC=0.01
to find out if significant differences exited in the values of phospholipids of the C. sativa anatomical cuts
(at dry weight).
RESULTS AND DISCUSSION
The phospholipids contents of each sample were depicted in Table 1 (mg/100g dry weight). In addition to
the raw results the percentage value of each phospholipid value on the overall content per sample was also
shown. Both descriptive statistics and inferential statistics were also depicted. On the overall basis per
sample, the observed trend (mg/100g) was: seed (175) >>> root (31.0) > leaf (25.7) > stem (16.8). The total
phospholipids value in the seeds far outweighed the other samples total phospholipids, hence the symbol
>>>. The ratio of seed phospholipids to the other samples total phospholipids was 175:73.5 or 2.38: 1.00.
The various phospholipids levels in the samples were compared on the horizontal axis. All the variations
between the seed/root/leaf/stem as depicted by the coefficient of variation percent (CV %) were all high
and ranged between 94.8-111. This demonstrated a very high disproportional distribution of the various
phospholipids within the body of the Cannabis sativa grown in Nigeria. The high CV% values also resulted
in high to very high Chi-square (χ2) values as depicted in the last vertical column of the Table1. Very high
significant differences existed in phosphatidylcholine, phosphatidylinositol and total whose χ2 values were
102, 98.3 and 275 respectively; whereas phosphatidylethanolamine, phosphatidylserine,
lysophosphatidylcholine were just significantly different at values of 22.9, 28.4 and 24.7 respectively but
phosphatic acid showed no significant difference since its χ2 C(0.001) <<< χ2 T(11.34).
For individual phospholipids per sample, the following observations were made; highest to lowest
concentration followed this trend (mg/100g): phosphatidylinositol = 91.57 (91.57/248.5 = 36.8%) >
phosphatidylcholine = 82.05 (82.05/248.5 = 33.0%) > phospatidylserine = 26.76 (26.76/248.5 = 10.8%) >
lysophospatidylcholine = 24.22 (24.22/248.5 = 9.75%) > phosphatidylethanolamine = 23.98 (23.98/248.5
= 9.65%) >>> phosphatic acid = 0.006022 (0.006022/248.5 = 0.002423%). From these observations, we
could categorise the phospholipids concentrations in the samples into roughly four groups based on their
percentage closeness as: phosphatidylinositol/phosphatidylcholine [36.8%/33.0%, first group];
phosphatidylserine [10.8%, second group]; phosphatidylethanolamine/lysophosphatidylcholine
[9.65/9.75%, third group]; phosphatic acid [0.002423%, group four]. The Chi-square values foe each
sample phospholipids showed that values of seed χ2 C=118 >>> root χ2 C=19.2 >leaf χ2 C=16.0; all being
significantly different since their χ2calculated > χ2Table=15.09 but χ2 C=9.05 of stem was not significant because its
χ2C=9.05 < χ2T=15.09. On the whole, seed provided the highest phospholipids concentration whereas
phosphatidylinositol was the highest phospholipid in the samples.
The Cannabis sativa compared cut parts had their results depicted in Table 2. Both descriptive statistics
and inferential statistics were also discussed in this section. Statistical parameters evaluated were
correlation coefficient (rxy), variance (rxy2), regression coefficient (Rxy), mean, SD, CV%, coefficient of
alienation (CA) and index of forecasting efficiency (IFE). The compared pairs were as shown in Table 2.
All the compared pairs: seed/root (SD/RT), seed/leaf (SD/LF), seed/stem (SD/SM), root/leaf (RT/LF),
root/stem (RT/SM) and leaf/stem (LF/SM) had their rxy values being significantly different with rcalculated
range of 0.9736-0.9931 > rTable=0.917. Also all the rxy2 were correspondingly high at values of 0.9480-0.9946.
For the Rxy values, it showed that for each increase of 1.00mg/100g in the X values, there were
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corresponding increment of 0.0876-0.8257mg/100g in the corresponding Y values. All the mean, standard
deviation and coefficient of variation values were as discussed in Table 1. The coefficient of alienation (CA)
values were all low at levels of 0.0737-0.2281 with corresponding high levels of index of forecasting
efficiency (IFE) of values of 0.7719-0.9263. It should be noted that a simple correlation exists between CA
and IFE as follows: CA + IFE = 1.00 or 100% as the case may be (Chase, 1976). Also, the higher the CA the
lower the IFE and vice versa. The CA is the error of prediction of relationship between two compared entities
whereas IFE is the reduction in the error of prediction between two compared entities. Since all the CA
values were low, it meant that each member of a pair would be able to carry out the
biochemical/physiological activities of the other pair member and vice versa.
The Table 3 depicted the differences in the levels of seed phospholipids and those of root, leaf and stem
together with their percentage differences. All the differences were high particularly as depicted by the
percentage differences. The closeness of the high percentage differences could easily be seen in the low
values of the CV% which ranged from 3.16-7.38 all being below 10.0% each; this is in contrast to the CV%
values observed in Tables 1 and 2. It is interesting that the usual glaring difference usually observed between
phosphatic acid and other phospholipids was not very obvious in Table 3.
Lecithin (Phosphatidycholine) used to be the most concentrated phospholipid in lipids both in plants and
animals, often amounting to almost 50% of the total, and as such it is the key building block of membrane
bilayers (Adeyeye, 2012). In these samples, it occupied the second position among the samples and its
percentage levels ranged between 21.8%-32.1%. On the other hand phosphatidylinositol (PI) used to be a
minor constituent of sample phospholipids (Adeyeye, 2012); in these samples under discussion, PI
constituted the largest concentration of the phospholipids with the percentage values ranging between
23.2%-39.8%.
CONCLUSION
The results of this study had demonstrated that the seeds of Cannabis sativa are major sources of
phospholipids forming a total value of no. 78.4% in the anatomical cuts of C.sativa. Also, unlike the
literature evidence where phosphatidycholine have been reported as the most concentrated phospholipid,
these results have shown that C.sativa, phosphatidylinositol occupied the prime place of being the most
concentrated phospholipid in its anatomical cuts. This could be a new discovery and it will definitely
improve the Food Composition Table information on phospholipid sources and their concentration.
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Table 1. Phospholipid contents (mg/100g) of anatomical cuts of Cannabis sativa grown in Nigeria
Phospholipids

Seed (%)

Root (%)

Leaf (%)

Stem (%)

Mean

SD

Phosphatidylethanolamine
Phosphatidylcholine
Phosphatidylserine
Lysophosphatidylcholine
Phosphatidylinositol
Phosphatic acid

16.1 (9.20)
60.0 (21.8)
18.6 (10.6)
16.6 (9.49)
63.8 (23.2)
3.95e-3 (2.26e-3)

3.33 (10.7)
9.53 (30.7)
3.29 (10.6)
3.15 (10.2)
11.7 (37.7)
1.03e-3 (3.32e-3)

2.72 (10.6)
7.13 (27.7)
2.80 (10.9)
2.83 (11.0)
10.24 (39.8)
5.41e-4 (2.11e-3)

1.83 (10.9)
5.39 (32.1)
2.07 (12.3)
1.64 (9.76)
5.83 (34.7)
5.01e-4 (2.98e-3)

6.00
20.5
6.69
6.06
22.9
0.002

5.86
22.8
6.89
6.11
23.7
1.43e-3

CV
%
97.7
111
103
101
104
94.8
8
105

χ2
22.9*
102**
28.4*
24.7*
98.3**
0.005(n
.s.)
275**

Total
175
31.0
25.7
16.8
62.1
65.4
Mean
29.2
5.17
4.29
2.79
SD
23.9
4.07
3.38
2.10
CV%
82.1
78.8
78.9
75.3
χ2 (Chi-sqaure)
118**
19.2*
16.0*
9.50 (n.s.)
* = results were significantly different; vertical column: n-1 = 6-1=5 (df) at rCT=0.01 (15.09); Horizontal column: n-1 = 4-1 =3 (df) at rCT=0.01 (11.34).
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Table 2. Statistical analysis of the results in Table 1 among these pairs: seed/root (SD/RT),
seed/leaf (SD/LF), seed/stem (SD/SM), roo/leaf (RT/LF), root/stem (RT/SM) and leaf/stem
(LF/SM) on Cannabis sativa anatomical cuts
Statistics
SD/RT
SD/LF
SD/SM RT/LF
RT/SM LF/SM
Correlation coefficient 0.9930*
0.9736*
0.9973* 0.9931* 0.9940* 0.9765*
(rxy)
Variance (rxy2)
0.9860
0.9480
0.9946
0.9863
0.9880
0.9536
Regression coefficient 0.1687
0.1376
0.0876
0.8257
0.5137
0.6071
(Rxy)
Mean1
29.2
29.2
29.2
5.17
5.17
4.29
SD1
26.2
26.2
26.2
4.46
4.46
3.71
CV%1
89.9
89.9
89.9
86.3
86.3
86.5
Mean2
5.17
4.29
2.79
4.29
2.79
2.79
SD2
4.46
3.71
2.30
3.71
2.30
2.30
CV%2
86.3
86.5
82.5
86.5
82.5
82.5
Coefficient of
0.1183
0.2281
0.0737
0.1169
0.1098
0.2155
alienation (CA)
Index of forecasting
0.8817
0.7719
0.9263
0.8831
0.8902
0.7845
coefficient (IFE)
* = results were significantly different between each pair group at rCT=0.01 and n-2 = 6-2=4
(df) at critical level of 0.917; Mean1, SD1, CV%1, corresponded to the first member in a pair
and vice versa.

Table 3. The level (mg/100g) differences and percentages between the seeds and other cuts of
Cannabis sativa
Phospholipids

Seed-root (%) Seed -leaf
(%)
Phosphatidylethanolamine 12.8 (79.3)
13.4 (83.1)
Phosphatidylcholine
50.5 (84.1)
52.9 (88.1)
Phosphatidylserine
15.3 (82.3)
15.8 (84.9)
Lysophophatidylcholine
13.5 (81.0)
13.8 (83.0)
Phosphatidylinositol
52.1 (81.7)
53.6 (83.9)
Phosphatic acid
0.00292(73.9) 0.003409
(86.3)
Total
144 (82.3)
149 (85.3)
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Seed-stem
(%)
14.3 (88.6)
54.6 (91.0)
16.5 (88.9)
15.0 (90.1)
58.0 (90.9)
0.003449
(87.3)
158 (90.4)

Mean

SD

CV%

13.5
52.7
15.9
14.1
54.5
3.26e-3

0.616
1.70
0.501
0.650
2.495
2.40e-4

4.57
3.22
3.16
4.62
4.57
7.38

151

5.88

3.90
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Аnnotation
The development of the "Smart City" concept is presented. It is shown that the development of human
civilization tends to increase the number and size of cities, with their transition to megacities. It is shown
that the growth in the number of cities and the number of citizens living in them inevitably leads to the need
to apply modern methods of managing all aspects of urban life, with their transition to the category of
"smart" cities. Four stages of the formation of smart cities are revealed - from 1.0 to 4.0. "Smart City 1.0"
was based on the use of skyscrapers and developed transport communications (metro, high-speed buses,
etc.) in urban planning architecture. "Smart City 2.0" was based on the use of numerous sensors. In
accordance with this concept, the entire infrastructure of the metropolis is transformed into a modern digital
system with specially designed controllers, sensors and video cameras. All data collected from such
numerous devices is fed to a special platform (for further processing and analysis of the information
received and making optimal decisions appropriate to the current situation), which operates on the basis of
artificial intelligence. "Smart City 3.0" brought to the fore the requirements for improving the comfort of
citizens' living, through their direct participation in urban life, as well as solving social problems. "Smart
City 4.0" should be based on principles that prevent the development of viral epidemics, and even more so
- pandemics. To do this, the urban planning of "Smart City 4.0" should make extensive use of materials and
technologies,
Keywords: city, intelligence, concepts, development
Initially, the inhabitants of Asia Minor were mostly content with hunting and gathering, but later
agriculture spread here quite widely, almost throughout this territory, which led to the emergence of the
world's first settled settlements, and later to permanent settlements, the predecessors of modern cities and
towns. megacities.
At present, the development of human civilization tends to increase the number and size of cities,
with their transition to megacities. Thus, around the world every week over 1 million people move to cities
for permanent residence. And if in 1900 only 14% of the population of our planet lived in cities, now more
than 50% of all people live in them. Back in 1950, there were only 83 cities on Earth with a population of
over 1 million people, while in 2018 there were 512 of them. Similar processes are taking place in Russia,
where there are currently 1113 cities, of which: 21% of these cities were founded back in the times of
Kievan, Vladimirovskaya and Specific Rus, 40% - during the Russian Empire, 28% - during the USSR and
less than 2% - during the Russian Federation.
"If the 19th century was the century of empires, and the 20th century was the century of nation states,
then the 21st century will be the age of cities," said Jerry Mooney, vice president of IBM Smart City. “At
the same time, most modern cities face the same problems: the constant growth of citizens, the aging of
urban infrastructure and the inevitable increase in municipal costs (causing the need to minimize them).”
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Such processes force modern cities to encroach uncontrollably on mountain slopes, deserts, or vice
versa - swamps, rainforests, estuaries, mangrove forests, water meadows and agricultural areas - with
significant negative consequences for biodiversity and climate, as well as urban life.
However, even in ancient China, cities were built according to the developed principles of geomancy
(feng shui), which stated that the city should be located harmoniously according to certain natural laws [1].
As a result, Chinese cities were usually designed to maximize the flow of natural chi energy, i.e. life force
that permeates (according to the Chinese) the entire cosmos. Feng Shui masters determined the area where
the city should be built and chose a special layout for it. City streets were aligned in cardinal directions in
order to retain the qi energy as much as possible, for which it was necessary to create square cities, divided
into identical quarters. The most important places within the city (temples or palaces, separate belfries and
drum towers, administrative buildings and archives) were located in the very center or in the northern part
of the city,
The existing objective patterns of urban development are largely determined by the number of
citizens (who predetermined the emergence of megacities - 40 million people live in the largest megalopolis
of the world, Tokyo), the development of the transport network (which allowed cities to grow in breadth),
elevators (which caused the emergence of skyscrapers - with the beginning of the millennium, the total
number of city buildings above 150 meters and more than 40 floors increased from a little less than 600 to
3251, and by the middle of the 21st century there will be 41 thousand such towers) and other features (their
profile is science cities, industrial agglomerations, transport hubs, aviation hubs, resorts, etc.).
It should be noted that the growth in the number of cities and the number of citizens living in them
inevitably leads to the need to apply modern methods of managing all aspects of urban life, with their
transition to the category of "smart" cities. At the same time, various industries, technologies and
organizations passed into the same category [3,4,7].
Modern "Smart Cities" are a rather multidimensional combination of human (for example, a skilled
workforce), infrastructure (for example, high-tech facilities), social (for example, open network
connections) and entrepreneurial (for example, creative business activity) capital, which are interconnected
, as well as coordinated and integrated into all strata of the city, using new innovative technologies to solve
constantly emerging social, economic and environmental problems with access to multi-aspect, multiindustry and multi-level perspectives [10].
It should be noted that cities of different types and purposes have different potential for transition
to the “Smart City” category (Table 1).
Table 1
The potential of cities to move into the category of "smart" depending on their type
Groups of cities with the potential
The need for smart solutions
for smart development
science cities
Innovation infrastructure. The science. Environmental
protection. Social sphere. Science-intensive industries.
Buildings and constructions. Cluster initiatives
ZATO: military camps, spaceports,
Security systems. Communications and connection.
cities at nuclear power plants
Environmental protection. Healthcare. Social sphere.
military productions. Buildings and constructions
monotown
Smart initiatives for single-industry towns are incentives
for socio-economic development. Economy and business.
Finance. Industry and production.
resort cities
Culture, recreation, tourism. Physical culture and sports.
Health care + Sanatorium treatment. Trade and services
Transport hubs (railway, air, river or Smart logistics and management systems. Navigation
sea communication)
systems. Trade and services. Economy and business.
Finance
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border towns

Security systems (checkpoint). Roads and transport.
Economy and business. Finance
Administrative centers
Management and administration. Trade and services.
Economy and business. Finance. Buildings and
constructions
Industrial cities
Economy and business. Finance. Social sphere. Industry
and production. Buildings and constructions
Cities of oil and gas production
Power supply systems (micro grid). Heating systems.
Environmental protection. Economy and business. Social
sphere. Industry and production. Buildings and
constructions
Agglomerations
Power supply systems. Water supply and sanitation
systems. Heating systems. Roads and transport. Economy
and business. Trade and services. Finance. Industry and
production. Buildings and constructions. Social sphere.
Media and Media
Cities belonging to the territories of priority development
cities of the Far East
Communications and connection. Autonomous power
supply systems - micro grid. Heating systems. Trade and
services. Economy and business. Social sphere
cities of the North Caucasus
Power supply systems (micro grid). Water supply and
sanitation systems. Social sphere
cities of the Kaliningrad region
Innovation infrastructure. The science. Environmental
protection. Social sphere. Science-intensive industries.
Buildings and constructions
cities of the Republic of Crimea
Power supply systems (micro grid). Heating systems.
Water supply and sanitation systems. Trade and services.
Health care + Spa treatment
cities of the Arctic zone
Security systems. Communications and connection.
Autonomous power supply systems - micro grid. Heating
systems. Environmental protection. Social sphere
At the same time, for each identified type of city, the qualitative and quantitative need for smart
solutions was assessed: from science-intensive industries to smart social, economic and cultural
development of the urban environment.
The development of the concepts of "Smart Cities" from the very beginning was very closely related
to the sustainable development of civilization based on innovative technologies. The Smart City concept
was first born in California (USA), where smart city communities have become largely structured as
geographical areas of varying sizes, where their residents, organizations and government agencies use
information and communication technologies to fundamentally transform their territories, contributing to
cooperation between the government, companies, teachers and citizens [11].
The concept of "smart city" has gone through its development in several main stages [2,5,6].
The first generation of smart cities (currently called “Smart City 1.0”) was based on the use of an
existing technological platform, including the construction of high-rise residential complexes (changes in
urban architecture), the widespread development of public transport communications (metro, dedicated bus
lanes, etc. ), as well as the ubiquity of mobile communications and the Internet.
The economic crisis that arose in 2008 (as a factor in the emergence of new opportunities) led to a
rethinking of the existing urban tasks: the concept of "Smart City 2.0" began to include the need for effective
planning of all aspects of municipal life (economy, utilities, healthcare, education, logistics, transport
network, technogenic, environmental and public safety, etc.). And for this, there was a need to use special
information, for which sensors and sensors began to be used.
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If, as of the beginning of the 2010s, an average of 500 video surveillance cameras were operating in
a large city, which recorded up to 24 million events per day, then at present only at such one facility as a
subway, a large stadium or an airport, the number of video cameras goes already in the thousands, which
leads to gigantic amounts of information being collected. various Internet platforms
In accordance with this concept, the entire infrastructure of the metropolis is transformed into a
modern digital system with specially designed controllers, sensors and video cameras. All data collected
from such numerous devices is sent to a special platform (for further processing and analysis of the
information received and making optimal decisions appropriate to the current situation), which operates on
the basis of artificial intelligence.
"Smart City 3.0" brought to the fore the improvement of the living comfort of citizens, through their
direct participation in city life (for which the mayor's office "left" the walls of its office and took to the
streets to the citizens), as well as solving social problems (through expanding the list and content provided
public services), i.e. have become more based on issues of greater social justice and inclusion.
Modern digital technologies apply so-called "pocket" solutions that help citizens manage their homes
from their phones, and apply them throughout the city [12] to facilitate and improve their living.
In addition, they allow citizens to seamlessly integrate their daily lives with urban spaces by
connecting their personal devices to the city services they rely on. Whether it's alerting emergency services
when a smartwatch detects a physical fall of its wearer, or using the collected real-time data to manage city
traffic so citizens can safely cross the street in a busy city block. Thus, Smart City technologies provide an
unprecedented level of connectivity to citywide life to provide city officials with highly detailed
information reports to better understand the life of urban communities, block by block.
But as you know, the main vector of the social life of mankind inevitably changes over time, it is
natural that new concepts for the development of "Smart Cities" appear. Thus, according to the concept
developed by the author, "Smart City 4.0" should be based on principles that prevent the development of
viral epidemics, and even more so - pandemics. For this, the urban planning of "Smart City 4.0" should
widely use materials and technologies that inhibit pathogenic viruses.
The modern "Smart City" includes smart districts, smart streets, smart neighborhoods, smart houses,
smart apartments and smart home things (by 2022, about 154 million units of home "smart" devices will be
sold annually in the EU market alone) [9]. In the "Smart City", after analyzing the collected data, the
necessary optimization is carried out, solving the problems of the resulting inefficiency of urban life. So,
in particular, smart devices will record the quality of urban air online, which greatly helps the city
authorities to take adequate measures when necessary. Meters of housing and communal services have also
become smart - they transmit information on the existing consumption of water and electricity to the
smartphones of citizens and allow them to control the consumption of these rather expensive resources
online [8].
However, at present there is no single, verified, way to transform existing megacities into a "Smart
City". Although the main overall goal of the "Smart City" has been developed - to combine the system,
service and management into a single whole in order to provide citizens with an efficient, convenient, safe,
affordable, environmentally friendly and epidemiologically safe living environment.
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Özet
Kentler, birçok canlı ve cansız varlığın üzerinde yaşam sürdüğü yerleşimler olup tarihsel süreç içerisinde
döneminin koşullarına bağlı olarak değişip gelişmiştir. Toplum ise öncelikle barınma ile beslenme gibi
temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaşamını devam ettirdiği alanları deneyimlemiştir. Zamanla bu
alanlar, bireylerin benimsediği ve aidiyet kurduğu mekânlar durumuna gelerek kentlinin belleğinde yer
edinmiş ve birer hafıza mekânı olmuştur. Ayrıca İnsanoğlu, gereksinimlerini karşılamak için alışveriş
eylemini başlatmıştır. Ticari faaliyetlerin ilerlemesiyle de ticaret merkezleri kurularak bireyler, bu
merkezlerde alma-verme eyleminin yanı sıra birbiri ile iletişim kurmuş ve sosyalleşmiştir. Antik Çağ’da
pazaryerleri ve agoralar ile başlayan sonrasında forum olarak anılan alışveriş mekânları yerini Türk
toplumlarında bedesten, han, arasta, çarşı, kervansaray ve ribat yapılarına bırakmıştır. Özellikle
bedestenler, ilk zamanlar çeşitli kumaşları ve değerli eşyaları satmak amacıyla genellikle dikdörtgen
formda inşa edilerek kent merkezlerinde konumlanmıştır. Zamanla büyük tüccarların ticaret yaptığı
önemli mekânlardan biri olmuş ve günümüz alışveriş merkezlerinin temellerini atmıştır.
Tarsus, jeopolitik konumu sayesinde değerli bir yerleşim yeri olup kentin yaklaşık 8000 yıllık tarihi bir
geçmişi bulunmaktadır. Regma Gölü’nün varlığı ve ticaret güzergâhlarının kesişim noktasında yer alması
bu yerleşimi ticari faaliyetlerin merkezi durumuna getirmiş ve 19. yüzyıla kadar önemini sürdürmüştür.
Dolayısıyla bünyesinde birçok han, bedesten, kervansaray ile çarşı yapısını barındırmıştır. Ancak bu
yapıların birçoğu kentin ilçe statüsüne düşmesi ve beraberinde ticari fonksiyonunun azalması nedeniyle
varlığını devam ettirememiştir. Çalışma kapsamında ele alınan Kırkkaşık Bedesteni ise Tarsus tarihi
ticaret merkezinde konumlanmaktadır. Söz konusu bedesten 1579 yılında Ramazanoğulları Beyliği
döneminde iki katlı inşa edilerek günümüze kadar ulaşmış ve kenti simgeleyen değerli yapılar arasında
yerini almıştır. Bu çalışmanın amacı, hafıza mekânlarından biri olan Kırkkaşık Bedesteni’nin Tarsus kenti
için arz ettiği önemi vurgulamaktır. Çalışmada; lisansüstü tezleri, makaleler, dergiler, kitaplar, çeşitli
kurumların arşivlerinden yararlanılmış olup buna ilaveten Tarsus kentlisiyle gerçekleştirilen anket
yöntemine dayanarak gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hafıza Mekânı, Bedesten, Tarsus, Kırkkaşık Bedesteni
Abstract
The cities are settlements where many living and inanimate beings live on and have changed and
developed depending on the conditions of their period in the historical process. Society, on the other
hand, has experienced the areas in which it continues to live in order to meet its basic needs, such as
housing and nutrition. Over time, these areas became places where individuals adopted and established
belonging, gaining a place in the memory of the urban and becoming a place of memory. In addition,
mankind has initiated the shopping action to meet its requirements. With the advancement of commercial
activities, trade centers were established and individuals communicated and socialized with each other in
addition to the take-and-export action in these centers. The shopping places, which started with
marketplaces and agora in antiquity and later became known as forums, were replaced by bedesten, han,
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arasta, bazaar, caravanserai and ribat structures in Turkish societies. Bedestens, in particular, were
initially built in rectangular form to sell various fabrics and valuables and were located in urban centers.
Over time, it became one of the important places where large merchants traded and laid the foundations
of today's shopping malls.
Tarsus is a valuable settlement thanks to its geopolitical position and the city has a historical history of
about 8000 years. The presence of Lake Regma and its location at the intersection of trade routes made
this settlement the center of commercial activities and continued its importance until the 19th century.
Therefore, it has many han, bedestens, caravanserais and bazaar structure. However, many of these
structures have not been able to survive due to the city's decline to district status and the decrease in
commercial function. Kırkkaşık Bedesteni, which was covered within the scope of the study, is located in
the historical trade center of Tarsus. In 1579, the bedesten was built on two floors during the Ramazan
Principality and has survived to the present day and has taken its place among the valuable buildings that
symbolize the city. The aim of this study is to emphasize the importance of Kırkkaşık Bedesteni, one of
the memory spaces, for the city of Tarsus. In the study; graduate thesis, articles, journals, books, archives
of various institutions were used and in addition, it was carried out based on the survey method carried
out with tarsus city.
Keywords: Memory Space, Bedesten, Tarsus, Kırkkaşık Bedesteni
GİRİŞ
Tarihsel süreç içerisinde değişip gelişen ve bünyesinde birçok somut ile somut olmayan unsurları
barındıran kentler, zamanla maddi ile manevi değerlerin birleştiği çok katmanlı yerleşimlere
dönüşmüştür. Bu yerleşimlerde konumlanan birçok mekân ise kentli ile kurulan bağ sayesinde toplumun
belleğinde yer edinerek kentsel belleği oluşturmuştur. Dolayısıyla söz konusu bellek, zihinde yaşanan
unutma ya da hatırlama durumları sayesinde kullanıcılarının kenti deneyimlemesi ve benimsemesiyle
meydana gelen bir kavramdır. Nitekim İtalo Calvino ‘Görünmez Kentler’ isimli eserinde kentlerden
bahsederken geçmişteki birikimlerden soyutlanmadığını ve birtakım izleri biriktirdiğini belirterek fiziki
yapının yanında anı ve deneyimlerin de devam etmesinin gerekliliğine değinmiştir (Calvino, 2002). Tarih
alanında çalışmalar yürüten Pierre Nora ‘Hafıza Mekânları’ adlı kitabında bellek mekânlarını; özlem
duyulan, anımsanan ve güvenilen alanların meydana getirdiğini ifade etmiştir (Nora, 2006). Ayrıca
insanoğlu, barınma ve beslenme gibi temel gereksinimlerini karşılamak amacıyla öncelikle yaşamını
sürdürebileceği mekânları deneyimleyerek aidiyet kurmuştur. Özellikle bu gereksinimlerini tek başına
oluşturamayacağı için alma-verme eylemini başlatmak durumunda kalmış ve böylelikle takas usulü ortaya
çıkmıştır. Ancak zamanla ticari faaliyetlerin ilerlemesi ve malın alınıp verilmesi yetersiz gelince paranın
icat edilmesiyle alışveriş eylemi daha sitemli bir sürece dönüşmüştür.
Antik Çağ’da birer kamusal mekân işlevi gören pazaryeri, agora ve forum yapılarında alışveriş faaliyetleri
gerçekleştirilerek bu yapılar süreç içerisinde birer ticaret merkezi durumuna gelmiştir (Gürz, 2014). Türk
toplumlarının ise savaşçı özellikleri ve yaşamlarını devam ettirdikleri Orta Asya coğrafyasının sert kış
iklimi nedeniyle dışa kapalı ve avlulu formlar kurgulanarak bedesten, han, kervansaray, ribat, arasta ve
çarşı yapıları inşa edilmiştir (Say Özer, 1996). Özellikle bedestenler; günümüz alışveriş merkezlerinin
temelini atan, çoğunlukla ince ve uzun dikdörtgen planda tasarlanan ve üzeri çok sayıda kubbeyle örtülen
az pencereli, kâgir yapım sistemli bir formdur. İlk inşa ediliş amaçları çeşitli kumaşları pazarlamak iken
daha sonraki süreçte kıymetli eşyaların da satışının yapıldığı Osmanlı’nın en canlı alışveriş
mekânlarından biri olmuştur (Ataman, 2000). Dolayısıyla pazarlama ve imalat faaliyetlerinin birlikteliği
bölgeyi, ticari faaliyetlerin odağı durumuna getirmiştir. Zamanla çeşitli toplumlar tarafından ziyaret
edilerek birçok duruma tanıklık ettiğinden konumlandığı yer ile bütünlük kurmuş ve varlıkları devam
ettikçe hatıra ile tecrübeler de kesintiye uğramamıştır. Kentlinin sosyalleşmesine katkı sağlayan bu
geleneksel alışveriş mekânları, bireylerin alanı benimsemesi ve bölgede aidiyet kurması sonucunda
kentsel belleği meydana getiren ve geleneksel dokuyu yansıtan kentin önemli yapı taşlarından birisi
olmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı hafıza mekânlarından biri olan Kırkkaşık Bedesteni’nin
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Tarsus kenti için arz ettiği önemi, anket yöntemine dayanarak toplumun görüşleri doğrultusunda
vurgulamaktır.
BİR HAFIZA MEKÂNI OLARAK KIRKKAŞIK BEDESTENİ
1579 yılında inşa edilen ve günümüze kadar varlığını devam ettirerek önemli bir hafıza mekânı olan
Kırkkaşık Bedesteni, Tarsus kentinde konumlanmaktadır. Söz konusu kent, Mersin ilinin en büyük ilçesi
olup kuruluşu yaklaşık 8000 yıl öncesine dayanmaktadır (Şekil 1.). Akdeniz bölgesinde yer alan yerleşim,
Berdan ile Tarsus ovasından meydana gelmiş ve sahip olduğu limanı ile ılıman iklimi sayesinde Antik
dönemlerden beri çeşitli toplumların ilgisini çekmiştir (Öz, 1991).

Şekil 1. Mersin ili ve Tarsus ilçesinin konumu (Deniz, 2021)
Kentin oldukça tarihi, kültürel ve mimari bir geçmişi olup söz konusu kentte ilk kez MÖ 1650’li yıllarda
Kizzuwatna Krallığı’nın yaşamını sürdürdüğü bilinmektedir. Daha sonra ki süreçlerde ise Hitit, Kue,
Asur, Pers, Kilikya, Selefkos ve Roma medeniyetleri arasında bir takım mücadelelerle el değiştirdiği
söylenilmektedir. Ardından Bizans İmparatorluğu’nun hâkimiyetine giren yerleşim, Araplar ve
Selçukluların mücadelesiyle karşı karşıya kalmış ve kent, 1360’da Memlükler tarafından alınınca
bölgenin yönetimini Ramazanoğulları Beyliğine bırakmıştır. Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim’in
Mısır Seferi dönüşü bu beyliğe son verene kadar beylik, kenti yönetmeye devam etmiştir (Zoroğlu, 1995).
Özellikle bu dönemde Şahmeran Hamamı, Kubadpaşa Medresesi, Kırkkaşık Bedesteni, Ulu Cami gibi
pek çok yapı inşa edilmiştir (Sümer, 2007). Kent, Osmanlı’nın hâkimiyetine girince de ticari faaliyetlerde
oldukça ilerlemiş ve yerleşimde birçok han, kervansaray, dükkân, çarşı yapısı yapılmıştır. Dolayısıyla
önemli bir ticaret merkezi olarak varlığını korumuştur (Öz, 2016) (Şekil 2.).
Şekil 2. Kentteki dokumacılık faaliyeti (Hayrettin Ergun Arşivi)
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17. yüzyılda kente ziyaret amaçlı gelen Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, kentte Ulu Cami’nin
varlığından ve bu caminin batı cephesinin kentin ticaret merkezini meydana getirdiğini belirtmiştir.
Bünyesinde ise 400’den fazla dükkânın, 2 adet hanın ve değerli ürünlerin satışının yapıldığı kapalı
çarşının varlığından bahsetmiştir (Deniz ve Umar, 2021). Dolayısıyla 16. ve 17. yüzyılda alışveriş eylemi
bu bölgede gerçekleştirilmiş ve pek çok sokakta çeşitli ürünler üretilerek sokaklar, üretildikleri ürüne göre
kalaycılar, kuyumcular ve bakırcılar gibi isimlerle adlandırılmıştır (Şekil 3.). Ayrıca her Salı ise bölgede
pazar kurularak köylülerin getirdiği peynir, yumurta, süt gibi ürünler satılmıştır (Matteson, 2007). Bu
bağlamda söz konusu merkez günümüzde Şehitkerim Mahallesi sınırları içerisinde yer almakta olup
kentte konumlanan tek kapalı çarşının Kırkkaşık Bedesteni olduğu bilindiğinden seyahatnamede belirtilen
kapalı çarşının bu bedesten olduğu tahmin edilmektedir.
Şekil 3. Tarihi Ticaret Merkezi’nde konumlanan Makam Cami ve çevresi (URL-1)

Regma Gölü’nün varlığı yerli ve yabancı tüccarların ticari faaliyetlerde ilerlemesine katkı sağlamış ve bu
sayede 19. yüzyıla kadar önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Ancak bu yüzyılda gölün bataklığa
dönüşmesi ve beraberinde Mersin limanının fark edilerek ticaretin bu limana doğru yön değiştirmesi
kentin ilçe statüsüne düşmesine yol açmıştır (Deniz, 2021). Aynı yüzyılda kuruyan Regma Gölü’nün
bulunduğu bölgeye pamuk ekilerek yakınlarına fabrikaların kurulması kentte sanayileşmenin ilk adımını
meydana getirmiştir (Ulutaş, 2012). Ayrıca Tarsus’un yitirdiği önemini tekrardan kazanması amacıyla
ilçeye demiryolu yapılarak üretilen ürünlerin Mersin limanından yurtdışına gönderimi gerçekleştirilmiştir.
Fakat 1887'de yaşanan sel felaketi, 1890’lara kadar devam eden kolera salgını ile kuraklık yerleşimin

yeniden gelişmesini engellemiştir (Akpolat, 2004). 20. yüzyılda Çukurova bölgesinde araştırmalar yapan
Rother (1971), Tarsus’ta Şehitkerim mahallesinde konumlanan tarihi ticaret merkezinin; Osmanlı’nın
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geleneksel dokusunu yansıttığını, alanın kentsel kimliğinin korunduğunu ve 1960’larda yapısında
herhangi bir değişme olmadığını ve ticari faaliyetlerin devam ettiğini belirtmiştir (Ünlü, 2009) (Şekil 4.5.).
Şekil 4. Tarihi ticaret merkezi, 20. yüzyıl başları (Rother, 1971)
Şekil 5. Tarsus Tarihi Ticaret Merkez, 1960’lı yıllar (Rother, 1971)
•

Bir hafıza mekânı olarak Kırkkaşık Bedesteni

Ramazanoğulları Beyliği’nin kenti yönettiği dönemlerde İbrahim Paşa tarafından 1579 yılında yaptırılan
Kırkkaşık Bedesteni, imarethane (aşevi) olarak yaptırılmıştır (Şekil 6.). Cephesinde yer alan kaşık
motifleri nedeniyle bu ismi almış olup kentli arasında Beyaz Çarşı olarak da ifade edilmektedir (Zoroğlu,
1995). Bedesten, kesme taş malzeme ile kâgir yapım sistem dâhilinde dikdörtgen bir formda
tasarlanmıştır. Açıklıklar sivri kemerlerle geçilerek üzeri 7 adet kubbe ile örtülmüştür. Bu kubbelerden
biri sekizgen formlu iken diğerleri yuvarlak olup, kubbeye geçiş elemanlarında pandantif kullanılmıştır.
Yapının içerisinde yer alan iki adet merdivenle birinci kata çıkılmakta ve toplam 24 tane dükkânı
bulunmaktadır (Şekil 7.).
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Şekil 6. Kırkkaşık Bedesteni vaziyet planı ve 1850’lı yıllarda kentsel dokuda konumlanışı (Deniz, 2021)
Şekil 7. Kırkkaşık Bedesteni zemin kat planı (Deniz, 2021)
Osmanlı Dönemi’nde bedesten ve medrese işlevinde kullanılmıştır. 1956’da Vakıflar Bölge
Müdürlüğü’nün başlattığı yenileme çalışmaları doğrultusunda doğu cephesine iki adet kemerli kapı
açılarak tuğla ile betondan subasman yapılmıştır (Şekil 8.). 2004 yılında tekrardan onarım geçirerek
dükkân döşemeleri beton ile birinci kattaki iki odanın tavanı ise plastik malzemeyle kaplanmış; tavanlar,
kubbeler ve pandantifler sıvanıp boyanmıştır. 2007’de ise dükkân kullanıcıları tarafından döşemeler;
parke, ahşap ve plastik malzemeyle döşenmiştir. Bu tarihten itibaren de el sanatları çarşısı adıyla
fonksiyonuna devam etmektedir (Şekil 9.).

Şekil 8. 1956’da yenileme sonrası açılan doğu cephe kapısı (Tarsus Kudeb Arşivi, 2021)
Şekil 9. Günümüzde el sanatları çarşısı işlevinde kullanımı ve kuzey cephesi
Batı cephesinde bitişik nizamda konumlanan arastanın; bedesten ile aynı kesme taş malzemeden kâgir
yapım tekniğiyle tek kat olarak inşa edilmesi her iki yapının da aynı dönemde yapıldığına dair tahminleri
güçlendirmektedir. Bu arasta dikdörtgen planlı olup 9 adet dükkânı bulunmaktadır (Şekil 10.). Söz
konusu dükkânların zamanla özgün pencere ile kapı doğramaları değiştirilmiş, cepheleri yer yer sıvanmış,
iç duvarlar ile tavanları boyanmış ve yer döşemeleri seramik ya da ahşap ile kaplanmıştır (Şekil 11.).
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Şekil 10. Bedestene bitişik nizamda inşa edilen arastanın planı (Deniz, 2021)
Şekil 10. Arastanın günümüzdeki durumu (Deniz, 2021)
Kevin Lynch (2010) tarafından tanımlanan kent imgesinin bileşenlerini; yollar, sınırlar, bölgeler, işaret
öğeleri ve odak noktaları oluşturmaktadır. Yerleşimi anımsatan ve simgeleyen işaret öğeleri toplumun
benimsediği, hafızasında yer ettiği ve alan ile bütünlük kurduğu yapılardır (Lynch, 2010). Söz konusu
yapıların formu, malzemesi ve boyutu gibi ayırt edici özelikleri bireylerin yönlerini bulmasına ve
yerleşimi tanımlamasına yardım etmektedir. Bu bağlamda Kırkkaşık Bedesteni, tarihi merkezde az sayıda
bulunan iki katlı yapılardan biri olması ve kesme taş malzemeyle inşa edilip üzerinin kubbeyle örtülmesi;
geleneksel dokuda ayırt edilmesine, yöreye kimlik kazandırmasına ve bölgeyi temsil etmesine katkı
sağlamıştır. Nitekim geleneksel bölgede konumlanan en önemli işaret öğeleri arasında yer almaktadır.
Ayrıca çalışma kapsamında 481 adet kentliye yöneltilen ‘‘Tarihi ticaret merkezinin bulunduğu alanı
sembolize eden öğeler nelerdir’’ sorusuna %18 oranında Kırkkaşık Bedesteni cevabının verilmiştir
(Deniz, 2021) (Tablo 1.). Bu durum söz konusu bedestenin kentsel dokuda önemli bir yerinin olduğuna
dair kanıyı desteklemektedir.
Tablo 1. Bölgenin İşaret Öğeleri (Deniz, 2021)
Tablolar
Gruplar
Makam Cami
Tarihi ticaret merkezinin bulunduğu alanı
Ulu Cami
sembolize eden ögeler nelerdir?
Kırkkaşık Bedesteni
Diğer

Frekans (n)
191
159
87
44

Yüzde (%)
39,4
32,8
18,3
9,5

Bedestenin doğu ile batı girişi kentlinin alışveriş eylemi haricinde sosyalleştiği bir toplanma-dağılma
alanıdır. Genellikle günün hemen hemen her saatinde bu alanda bir grup insan bulunmaktadır. 481 adet
katılımcıya ardından ‘‘Tarsus tarihi ticaret merkezindeki ticaret mekânları denilince aklınıza gelen
yapıların nelerdir’’ Sorusu yöneltildiğinde %29 oranıyla Kırkkaşık Bedesteninin belirtilmesi, kentsel

bellekte yer edindiğini ve önemsendiğini kanıtlamaktadır (Deniz, 2021) (Tablo 2.). Bu durum toplumun
yapı ile aidiyet kurduğunu, yapıyı benimsediğini ve mekân-bellek bağının meydana geldiğini
göstermektedir.
Tablo 2. Kentlinin Hafıza Mekânları (Deniz, 2021)
Tablolar
Tarsus tarihi ticaret merkezindeki ticaret
mekânları denilince aklınıza gelen yapılar
nelerdir?

Gruplar
Kırkkaşık Bedesteni
Tütüncüler
Hamam
Terzi
Tüfekçi
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Frekans (n)
150
135
98
45
40

Yüzde (%)
29,0
25,2
21,3
9,6
9,2
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Diğer

13

5,7

SONUÇ
Geleneksel kentlerde konumlanan yapılar ve bu yapılarla şekillenen sokak biçimleri kentsel dokuyu
oluşturmakta ve kente kimlik kazandırmaktadır. Söz konusu yapılar arasında yer alan ve özellikle
Osmanlı’nın en önemli ticaret mekânlarından biri olan bedestenler ise hem kentlinin alışveriş eylemini
gerçekleştirmesine hem de sosyalleşmesine imkân tanımıştır. Zamanla da kullanıcılar tarafından
benimsenerek aidiyet duygusunu meydana getirmiş ve bireylerin hafızasında yer edinerek mekân-bellek
bağını ortaya çıkartmıştır. Dolayısıyla bu bağın zedelenmemesi, belleğin sürekliliğinin kesintiye
uğramaması, yapının tarihi, estetik ve anı değerlerinin sürdürülmesi ve hem hafıza mekânı hem de
türünün nadir örneklerinden olma özelliğinin devam etmesi için bedestenleri korumak gerekmektedir.
Çalışma kapsamında ele alınan Kırkkaşık Bedesteni ise Tarsus kentinde konumlanmaktadır. Söz konusu
kentin ılıman iklimi ve stratejik konumu sayesinde tarihi yaklaşık 8000 yıl öncesine dayanmaktadır.
Yerleşim; ticaret, eğitim, mimari ile kültürel alanlarda ilerleyerek varlığını korumuştur. Özellikle ticari
faaliyetlerde sürekli bir gelişme gösterdiğinden bünyesinde birçok arasta, han, çarşı, kervansaray ve
bedesten yapıları inşa edilmiştir. Günümüze Kırkkaşık Bedesteni başta olmak üzere batı cephesine bitişik
nizamda inşa edilen arasta, geleneksel çarşı, Gön Hanı’ndan kalma taç kapı ve birçok dükkân formu
ulaşmıştır. Bu yapıların bir arada yer aldığı tarihi merkez de birer aktivite alanı olarak ön plana çıkmış ve
söz konusu merkezde kentsel belleği oluşturan değerli hafıza mekânları konumlanmıştır.
Çalışma boyunca kullanıcılarına hem alışveriş hem de birer sosyalleşme imkânı sağlayan ve kentsel
bellekte yer edinen Kırkkaşık Bedesteni’nin önemi aktarılmıştır. Bu bedesten, Osmanlı döneminde
yerleşimin ticari faaliyetlerde ilerlemesiyle kentteki değerli yapılar arasında yerini almış ve zamanla
tüccarların daima ticaret yaptığı beraberinde ise iletişim kurduğu kenti simgeleyen bir mekân olmuştur.
Yapıda ilk olarak 1960’lı yıllarda doğu cephesine açılan kapı ile başlayan onarım çalışmaları ara ara
devam etmiş ve bu doğrultuda bazı özgün elemanları değiştirilmiş ya da sıvanarak kapatılmıştır. Bitişik
nizamda inşa edilen arastası da benzer uygulamalar geçirmiştir. Ancak tüm bu müdahalelere rağmen yine
de Kırkkaşık Bedesteni, günümüzde halen Tarsus’un kent kimliğinin ve hafıza mekânlarının bir parçası
olarak önemini sürdürmekte ve el sanatları çarşısı ismiyle işlevine devam etmektedir. Ayrıca tarihi
merkezde konumlanan nadir iki katlı yapılar arasında yer alması, kesme taş malzemesi, kubbeli çatı
örtüsü yapının algılanmasına katkı sağlamıştır. Kentlinin ise bölgenin işaret öğeleri ve hafıza mekânları
arasında bedesteni belirtmesi bu kanıyı güçlendirerek yapının kentsel bellekte yer edindiğini, toplum
tarafından benimsendiğini ve mekân-bellek bağının ortaya çıktığını göstermektedir. Dolayısıyla yapının
sahip olduğu öneminin sürdürülmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için düzenli bakımının yapılarak
korunması bir hafıza mekânı olarak sürekliliğine katkı sağlayacaktır.
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Lec. Dr. Aysel ARSLAN*
*
Sivas Cumhuriyet University, Vocational School of Healthcare Services, Sivas, Turkey
ORCİD: ID/0000-0002-8775-1119
Özet
Yapılan bu çalışmada üniversitede önlisans programlarına devam eden öğrencilerin okumaya yönelik
motivasyonlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kolayda
örnekleme yöntemi tercih edilmiş ve veriler online anket uygulaması izlenerek elde edilmiştir.
Araştırmanın örneklem grubunu 2021-2022 akademik yılı güz döneminde Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenimlerini sürdüren 165 kadın, 45 erkek
olmak üzere 210 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri Yıldız, Yıldırım, Ateş ve Çetinkaya
(2013) tarafından geliştirilen “Yetişkin Okuma Motivasyonu Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir.
Benlik, Yeterlilik, Tanınma ve Diğer olmak üzere dört alt faktöre sahip olan ölçek 19 maddeden
oluşmuş ve 5’li likert tipinde hazırlanmıştır. Ölçek geliştirme çalışmasında ölçeğin faktörlerinde iç
tutarlılığının 0.68-0.80 arasında değiştiği; bu çalışmada ise 0.72-0.87 arasında değiştiği
hesaplanmıştır. Verilerin analizinde betimleyici istatistikler, Kolmogorov-Smirnov normallik testi,
bağımsız gruplar testi, ANOVA ve Tukey analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen
bulgulara göre; öğrencilerin okuma motivasyonlarının cinsiyet, ekonomik durum, ikamet yeri, anne
eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği (p<.05); sınıf düzeyi, mezun olunan
lise türü, baba eğitim durumu ve branş değişkenlerine göre ise anlamlı düzeyde farklılık göstermediği
bulgusuna ulaşılmıştır (p>.05).
Anahtar Kelimeler: Okuma motivasyonu, üniversite, öğrenci
Absract
In this study, it was aimed to examine the motivation of students who continue their associate degree
programs at the university in terms of various variables. In the research, convenience sampling
method was preferred and the data were obtained by following the online survey application. The
sample group of the research consists of 210 students, 165 females and 45 males, who continue their
education at Sivas Cumhuriyet University Health Services Vocational School in the fall semester of
the 2021-2022 academic year. Research data were obtained by using the "Adult Reading Motivation
Scale" developed by Yıldız, Yıldırım, Ateş and Çetinkaya (2013). The scale, which has four subfactors as Self, Competence, Recognition and Other, consists of 19 items and is prepared in a 5-point
Likert type. In the scale development study, the internal consistency of the scale's factors varied
between 0.68-0.80; in this study, it was calculated to vary between 0.72-0.87. Descriptive statistics,
Kolmogorov-Smirnov normality test, independent groups test, ANOVA and Tukey analysis
techniques were used in the analysis of the data. According to the findings obtained from the research;
students' reading motivation differs significantly according to gender, economic status, place of
residence, and mother's educational status (p<.05); It was found that there was no significant
difference in terms of grade level, type of high school graduated, father's education level and branch
variables (p>.05).
Keywords: Reading motivation, üniversity, student
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GİRİŞ
Okuma, bireylerin yaşamlarının her alanında gerek akademik gerekse sosyal hayatlarının gelişimi için
önemli etkiye sahiptir. Özellikle ilkokulla birlikte başlayan ve bilginin bireyin zihnine yerleşmesinin
en etkili yolu olarak kabul edilen okuma sürecine ilişkin birçok araştırma yapılmaktadır. Okumanın
bilişüstü, motivasyon, öz-yeterlik gibi birçok farklı üst deüzey yetiyle ilişkili olduğu kabul
edilmektedir. Okuma ile ilgili öne çıkan araştırma konuları arasında motivasyon ve motivasyon
süreçlerine ilişkin çalışmalar öne çıkmaktadır (Schutte & Malouff, 2007). Okuma ve motivasyon
ilişkisinin sadece öğrenci boyutunda değil okul sonrası dönemi yönelik olarak da araştırıldığı ve bu
bağlamda yetişkinlerin okuma süreçlerine ilişkin çalışmaların da yapıldığı görülmektedir (Scales &
Rhee, 2001; Skaliotis, 2002).
Okuma motivasyonunun içeriği ve tanımı arastırmacıların kendilerine temel aldığı teorik ve
kavramsal çerçeveye göre sekillenmektedir. Okuma motivasyonunun temelinde okumaya adanmışlık
olduğu ifade edilmektedir. Guthrie ve Wigfield (2000) okumaya adanmışlığın okuduğunu anlama
sürecinde motivasyon süreçlerinin işlerliğini artırdığı ve bilişsel stratejilerin bu süreçte etkin
kullanılmasını sağladığını söylemektedir. Okumaya adanmışlığı yüksek olan bireylerin içsel
motivasyon düzeyleri de yüksektir ve dilsel be bilişsel süreçleri etkili olarak kullanırlar. Baker ve
Wigfield (1999) okuma adanmışlığı yüksek olan bireylerin farklı amaçlarla okumaya motive
olduklarını, anlam kurmak için önceki okuma deneyimlerinden elde ettikleri bilgileri kullandıklarını
ve okuduklarını ilişkin olarak sosyal ortamlarda diğer bireylerle paylaşımda bulunduklarını
söylemektedir. Bu anlamda bireyin okulda ya da günlük hayatta kendi bireysel arzu ve istekleri
doğrultusunda okudukları, okuma amacı doğrultusunda farklı okuma stratejilerini ve bilgilerini
kullandıkları belirtilmektedir (Guthrie, Anderson, Alao, & Rinehart, 1999).
Motivasyon çalışmalarının ortaya çıkmasında bireyin bir eylemi gerçekleştirirken kendisinin
tercihlerinin de önemli olduğu düşüncesi önemli olmuştur (Eccles, Wigfield, & Schiefele, 1988).
Okuma motivasyonunun bu genel kurala uygun olarak ele alındığı görülmektedir. Okuma
motivasyonun kavramsallaştırılmasında okuma etkinliklerine aktif olarak katılımı etkileyen farklı
nedenler olabileceğine ilişkin düşünceler öncülük etmiştir (Wigfield, & Guthrie, 1997). Okuma
motivasyonunu belirleyen temel yapıların inançlar, değerler ve amaçlar olduğu kabul edilmektedir.
Aslında bunun anlamı motivasyonun bireyin dışında değil kendi içinde var olan etmenlerle bağlantılı
olduğudur (Murdock, 2009). Guthrie ve Wigfield (2000) okuma motivasyonunu “okuma süreçlerini,
sonuçlarını ve konularını etkileyen kisisel amaçlar, değerler ve inançlar” olarak ifade etmektedir.
Okuma motivasyonu bu anlamda çok boyutlu bir alt yapıya sahip olup bunlardan bazıları evrensel
nitelik taşırken bazısı da kültürlere göre farklaşabilmektedir. Bu ortak ve farklı özelliklerin dikkate
alınması bireyin okuma motivasyonunu açıklamakta önemlidir. Elbette burada aynı kültürel alt yapıya
sahip olsalar bile farklı yaş gruplarına ilişkin özelliklerin de dikkate alınması gerekmektedir (Schutte
& Malouff, 2007).
Okuma motivasyonu, farklı eğitim düzeylerinde ve yaş gruplarında araştırılmalıdır. Çünkü okuma
motivasyonu, bireylerin okumaya yönelmesinde ve okumayı sürdürmesinde etkili olan temel faktörler
arasındadır. Bireylerin sahip oldukları kişisel, sosyal ve kültürel özellikler okuma eğilimlerini,
okumaya ayırdıkları zamanı, okuma türlerini ve okuma kalitesini belirlemektedir. Okuma
motivasyonuyla ilgili yapılan çalışmalarda yapılan çalışmaların alan yazına destek sunacağı, sonraki
çalışmalara ve genel eğilimi belirlemek amacıyla uygulanan meta analiz çalışmalarına kaynak
oluşturacağı kabul edilmektedir. Bu çalışmada sağlık alanında öğrenim gören öğrencilerin okuma
motivasyonlarının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla aşağıda yer alan soruların yanıtı aranmıştır.
Önlisans öğrencilerinin;
a) Okuma motivasyonlarına ilişkin puan ortalamalarının düzeyi nedir?
b) Okuma motivasyonlarına dersine ilişkin tutumları cinsiyet, sınıf düzeyi, ekonomik durum, ikâmet
yeri, anne ve baba eğitim durumu, mezun olunan lise türü, branş, değişkenlerine göre farklılaşmakta
mıdır?
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YÖNTEM
Araştırmanın bu bölümünde örneklem, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve analizine ilişkin
bilgiler sunulmaktadır.
Örneklem Grubu
Araştırmanın örneklem grubunu 2021-2022 akademik yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda (SHMYO) öğrenimlerini sürdüren 165 kadın,
45 erkek olmak üzere 210 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem grubuna ilişkin demografik bilgiler
aşağıda yer alan Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Örnekleme Ait Demografik Bilgiler
Değişkenler
Cinsiyet
Sınıf
Ekonomik
durum

Anne
eğitim

Baba
eğitim

Kadın
Erkek
1. sınıf
2. sınıf
1.Çok iyi
2.İyi
3.Orta
4.Düşük
1. İlkokul
2. Ortaokul
3. Lise
4. Üniversite
1. İlkokul
2. Ortaokul
3. Lise
4. Üniversite

(f)
165
45
140
70
2
32
146
30
122
52
27
9
72
48
66
24

(%)
Değişkenler
78.6
1. Köy
21.4
2. İlçe
İkamet
66-7
3. Şehir
33.3
4.Büyükşehir
1.0
1. Diyaliz
15.2
2. Tıbbi Gör. Tek.
69.5
3. Çocuk Gelişimi
Branş
14.3
4.Fizyoterapi
58.1
5. Anestezi
24.8
6. Ağız ve Diş Sağ.
12.9
1. Sağlık
4.3 Mezun
2. Teknik
34.3 olunan lise 3. İHL
22.9 türü
4. Düz lise
31.4
5. Diğer
11.4

(f)
34
42
108
26
30
27
37
48
7
61
52
18
25
62
53

(%)
16.2
20.0
51.4
12.4
14.3
12.9
17.6
22.9
3.3
29.0
24.8
8.6
11.9
29.5
25.2

Veri Toplama Araçları
Veriler Yıldız vd. (2013) tarafından geliştirilen “Yetişkin Okuma Motivasyonu Ölçeği” kullanılarak
elde edilmiştir.
Yetişkin Okuma Motivasyonu Ölçeği (YOMÖ): 19 maddelik Benlik (8 madde), Yeterlilik (4 madde),
Tanınma (3 madde) ve Diğer (4 madde) olmak üzere dört alt faktörden oluşan ölçek 5’li likert tipinde
hazırlanmıştır. Ölçek geliştirme çalışmasında ölçeğin faktörlerinde iç tutarlılığının 0.68-0.80 arasında
değiştiği; bu çalışmada ise 0.72-0.87 arasında değiştiği hesaplanmıştır. Katılımcıların alabilecekleri en
düşük puan 19 en yüksek puan ise 95 olmaktadır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada nicel araştırma yöntemleri arasında yer alan tarama modeli uygulanmış ve veriler
toplanmasında kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. veriler online anket uygulaması izlenerek
elde edilmiştir. Araştırmanın verileri 2021-2022 güz döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
SHMYO’da öğrenim gören öğrencilere 15 Ekim- 30 Ekim 2021 tarihleri arasında ölçeğin online
olarak uygulanmasıyla elde edilmiştir. Katılımcılara ölçeğin bağlantısı gönderilmiş ve yanıtlamaları
zorunlu tutulmamıştır. Ölçek bağlantısı toplamda 500 öğrenciye yönlendirilmiş ve ölçeği yanıtlayan
210 öğrenciden alınan verilere istatistiki analizler uygulanmıştır. Ölçek verileri Excel dosyası olarak
indirilip gerekli düzenlemeler yapılarak SPSS.25 programına yüklenmiş ve analiz edilmiştir. Verilerin
analizinde betimleyici istatistikler, Kolmogorov-Smirnov normallik testi, bağımsız gruplar testi,
ANOVA ve Tukey analiz teknikleri kullanılmıştır. Yapılan analizlerin neticesinde elde edilen
bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Her bir tablonun altında ilgili bulguların açıklamaları
verilmiştir.
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BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgular araştırma sorularına uygun şekilde tablolar halinde
sunulmuştur. Her bir tablonun altında açıklamalara yer verilmiştir.
Öğrencilerin YOMÖ’den aldıkları faktör ve madde puan ortalamaları, standart sapma değerleri ve
Cronbach Alfa değerleri bir bütün olarak Tablo 3’te sunulmaktadır.
Tablo 2. YOMÖ’ye İlişkin Betimsel İstatistikler
YOMÖ
Benlik
Yeterlilik
Tanınma
Diğer
Toplam

n
210
210
210
210
210

En
düşük
puan
10
5
3
4
26

En
yüksek
puan
40
20
15
20
95

28.77
13.68
9.78
14.42
66.64

Madde
ort. (1-5)

Madde
ort. (100)

ss

Cronbach
Alfa

3.60
3.42
3.26
3.61
3.51

71.93
68.40
65.62
72.10
70.15

6.87
3.33
3.09
3.52
13.64

0.87
0.72
0.76
0.78
0.91

Tablo 2 incelendiğinde; bu çalışmada uygulanan ölçek ortalamalarının toplam puan, benlik ve diğer
faktörlerde yüksek düzeyde olduğu, yeterlilik ve tanınma faktörlerinde orta düzeyde olduğu ve 3.26
ile 3.61 madde puan aralığında olduğu belirlenmiştir. Ölçek güvenirliğinin toplamda 0.91, faktörlerde
ise 0.72-0.87 arasında değiştiği görülmektedir.
Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre YOMÖ’den aldıkları puanlarda cinsiyet ve sınıf düzeyi
değişkenleri açısından istatistiksel düzeyde farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla
uygulanan bağımsız gruplar t testi sonuçları Tablo 3’te sunulmaktadır.
Tablo 3. Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Değişkenlerine Göre Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları
YOMÖ

Cinsiyet

Benlik
Yeterlilik
Tanınma
Diğer

Sınıf Düzeyi

Benlik
Yeterlilik
Tanınma
Diğer

Değişkenler
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
1. Sınıf
2. Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf

n
165
45
165
45
165
45
165
45
140
70
140
70
140
70
140
70

x̄
29.48
26.13
13.72
13.53
10.30
8.84
14.53
14.02
28.96
28.39
13.86
13.30
9.57
10.19
14.39
14.49

ss
6.30
8.18
3.33
3.36
2.85
3.71
3.42
3.89
7.26
6.03
3.44
3.10
3.11
3.01
3.62
3.33

t

sd

p

2.955

208

.003*

.322

208

.748

2.308

208

.022*

.791

208

.432

.604

208

.547

1.198

208

.233

-1.378

208

.170

-.199

208

.842

*p<.05
Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalamasının cinsiyet değişkenine göre
ölçeğin benlik ve tanınma faktörlerinde kadınlar lehine anlamlı farklılık gösterdiği (p<.05), ancak
diğer iki faktörde anlamlı farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır (p>.05). Katılımcı puan
ortalamalarının sınıf düzeyi değişkenine göre ölçeğin tüm faktörlerinde anlamlı farklılık ortaya
koymadığı belirlenmiştir (p>.05).
Öğrencilerin ekonomik durum ve ikamet yeri değişkenlerine göre okuma motivasyonlarının
istatistiksel düzeyde farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla uygulanan ANOVA testi
bulgularının sunulduğu Tablo 4 aşağıda yer almaktadır.
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Tablo 4. Ekonomik Durum, Ikâmet Yeri Değişkenleri ANOVA Testi Sonuçları
YOMÖ

Ekonomik durum

Benlik

Yeterlilik

Tanınma

Diğer

İkamet yeri

Benlik

Yeterlilik

Tanınma

Diğer

Değişkenler

n

x̄

ss

1.Çok iyi
2.İyi
3.Orta
4.Düşük
1.Çok iyi
2.İyi
3.Orta
4.Düşük
1.Çok iyi
2.İyi
3.Orta
4.Düşük
1.Çok iyi
2.İyi
3.Orta
4.Düşük
1. Köy
2. İlçe
3. Şehir
4.Büyükşehir
1. Köy
2. İlçe
3. Şehir
4.Büyükşehir
1. Köy
2. İlçe
3. Şehir
4.Büyükşehir
1. Köy
2. İlçe
3. Şehir
4.Büyükşehir

2
32
146
30
2
32
146
30
2
32
146
30
2
32
146
30
34
42
108
26
34
42
108
26
34
42
108
26
34
42
108
26

38.50
27.97
28.67
29.43
17.00
13.03
13.63
14.37
15.00
9.34
9.76
9.97
19.50
13.44
14.28
15.80
28.82
28.52
28.70
29.35
14.12
12.71
13.80
14.15
9.91
9.14
9.90
10.12
14.56
13.05
14.52
16.04

2.12
6.91
6.95
6.28
4.24
3.27
3.34
3.25
.00
2.97
3.01
3.43
.71
3.24
3.62
2.76
7.69
6.55
7.11
5.40
3.36
2.96
3.50
3.03
3.24
2.88
3.15
2.96
3.64
2.78
3.66
3.18

Varyans
kaynağı
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam

sd

F

p

Anlamlı
Farklılık

.601

.190

-

1.512

.213

-

2.196

.090

-

3.998

.009*

2-3*

3
206
209
3
206
209
3
206
209
3
206
209
3
206
209

.082

.970

-

1.603

.190

-

.770

.512

-

4.190

.007*

2-4*

3
206
209
3
206
209
3
206
209

Tablo 4’teki bulgular incelendiğinde sağlık alanında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin ölçekten
aldıkları puanların ekonomik durum ve ikâmet yeri değişkenlerine göre ölçeğin “Diğer” faktöründe
istatistiksel olarak anlamlı olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<.05). Diğer faktörlerde ise
anlamlı düzeyde farklılık belirlenmemiştir (p>.05).
Öğrencilerin anne ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre ölçekten aldıkları puan ortalamalarında
istatistiksel düzeyde farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla uygulanan ANOVA testi
bulgularının sunulduğu Tablo 5 aşağıda yer almaktadır.
Tablo 5. Anne ve Baba Eğitim Düzeyi Değişkenleri ANOVA Testi Sonuçları

Anne Eğitim

YOMÖ

Değişkenler

1. İlkokul
2. Ortaokul
Benlik
3. Lise
4. Üniversite
1. İlkokul
2. Ortaokul
Yeterlilik
3. Lise
4. Üniversite

n

x̄

ss

122
52
27
9
122
52
27
9

29.46
28.83
26.74
25.11
13.84
13.19
13.96
13.33

6.46
6.58
7.75
9.62
3.38
3.12
3.33
4.06

Varyans
kaynağı
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
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sd

F

p

Anlamlı
Farklılık

2.080

.104

-

.564

.640

-

3
206
209
3
206
209

Baba Eğitim
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1. İlkokul
2. Ortaokul
Tanınma
3. Lise
4. Üniversite
1. İlkokul
2. Ortaokul
Diğer
3. Lise
4. Üniversite
1. İlkokul
2. Ortaokul
Benlik
3. Lise
4. Üniversite
1. İlkokul
2. Ortaokul
Yeterlilik
3. Lise
4. Üniversite
1. İlkokul
2. Ortaokul
Tanınma
3. Lise
4. Üniversite
1. İlkokul
2. Ortaokul
Diğer
3. Lise
4. Üniversite

122
52
27
9
122
52
27
9
72
48
66
24
72
48
66
24
72
48
66
24
72
48
66
24

10.32
8.79
9.07
10.22
14.81
14.10
13.74
13.00
29.24
29.42
28.98
25.46
14.00
13.31
14.03
12.46
9.85
9.73
10.00
9.04
14.72
14.27
14.70
13.04

2.92
3.06
3.44
2.91
3.41
3.31
3.77
4.97
5.92
7.20
7.15
7.53
3.09
3.72
3.37
2.90
2.90
3.43
3.14
2.82
3.36
3.40
3.85
3.10

Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam

3
206
209

3.704

.013*

*1-2

1.484

.220

-

3
206
209
3
206
209

2.170

.093

-

1.752

.158

-

.582

.628

-

1.582

.195

-

3
206
209
3
206
209
3
206
209

Tablo 5’te yer alan bulgular incelendiğinde; katılımcıların anne eğitim durumu değişkenine göre
okuma motivasyonlarının ölçeğin “Tanınma” faktöründe annesi ilkokul ve ortaokul mezunu olan
gruplar arasında annesi ilkokul mezunu olan gruplar lehine olmak üzere anlamlı farklılık olduğu
(p<.05), ancak diğer faktörlerde olmadığı belirlenmiştir (p>.05). Katılımcıların baba eğitim durumu
değişkeni açısından ise okuma motivasyonlarında anlamlı farklılık belirlenmemiştir (p<.05).
Öğrencilerin mezun olunan lise türü ve branş değişkenlerine göre ölçekten aldıkları puan
ortalamalarında istatistiksel düzeyde farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla uygulanan
ANOVA testi bulgularının sunulduğu Tablo 6 aşağıda yer almaktadır.
Tablo 6. Mezun Olunan Lise Türü, Branş Değişkenleri ANOVA Testi Sonuçları
YOMÖ

Değişkenler

Mezun Olunan Lise Türü

1. Sağlık
2. Teknik
Benlik
3. İHL
4. Düz lise
5. Diğer
1. Sağlık
2. Teknik
Yeterlilik 3. İHL
4. Düz lise
5. Diğer
1. Sağlık
2. Teknik
Tanınma 3. İHL
4. Düz lise
5. Diğer
1. Sağlık
Diğer
2. Teknik
3. İHL

n
52
18
25
62
53
52
18
25
62
53
52
18
25
62
53
52
18
25

x̄

ss

29.08
28.28
30.92
26.84
29.87
13.77
14.44
13.96
12.81
14.21
10.10
10.39
10.44
9.31
9.49
14.62
13.89
14.52

6.39
7.31
5.80
7.35
6.70
3.67
2.31
3.30
3.52
2.95
2.85
3.66
2.80
3.07
3.23
3.67
4.24
2.80
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Varyans
kaynağı
Gruplar
arası
Gruplar
içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar
içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar
içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar

sd

F

p

Anlamlı
Farklılık

2.281

.062

-

1.709

.149

-

1.081

.367

-

.435

.783

-

3
206
209
3
206
209
3
206
209
3
206
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Branş

4. Düz lise
5. Diğer
1. Diyaliz
2. Çocuk Gel.
3. Tıb. Gör. Tek.
Benlik
4. Ağız, Diş Sağ.
5. Anestezi
6.Fizyoterapi
1. Diyaliz
2. Çocuk Gel.
3. Tıb. Gör. Tek.
Yeterlilik
4. Ağız, Diş Sağ.
5. Anestezi
6.Fizyoterapi
1. Diyaliz
2. Çocuk Gel.
3. Tıb. Gör. Tek.
Tanınma
4. Ağız, Diş Sağ.
5. Anestezi
6.Fizyoterapi
1. Diyaliz
2. Çocuk Gel.
3. Tıb. Gör. Tek.
Diğer
4. Ağız, Diş Sağ.
5. Anestezi
6.Fizyoterapi

62
53
30
37
27
61
7
48
30
37
27
61
7
48
30
37
27
61
7
48
30
37
27
61
7
48

14.06
14.77
29.73
28.22
27.67
27.62
33.29
30.00
13.93
13.49
13.04
13.15
14.43
14.58
9.47
10.54
9.56
9.26
9.43
10.21
14.53
14.46
14.37
13.66
15.43
15.17

3.56
3.43
6.61
5.78
6.47
7.81
3.68
6.82
3.29
2.84
3.33
3.75
3.41
3.07
3.31
3.00
3.08
2.95
3.10
3.16
3.82
3.37
3.28
3.75
3.51
3.23

içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar
içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar
içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar
içi
Toplam
Gruplar
arası
Gruplar
içi
Toplam

209
3
206

1.581

.167

-

209
3
206

1.359 .241

-

1.089 .368

-

1.134 .343

-

209
3
206
209
3
206
209

Tablo 6’daki bulgular incelendiğinde sağlık alanında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin ölçekten
aldıkları puanların mezun olunan lise türü, branş değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı olarak
farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p<.05).
Sağlık önlisans öğrencilerinin YOMÖ’den aldıkları puan ortalamalarının korelasyon düzeylerinin
belirlenmesi için yapılan Pearson Korelasyon Testi sonuçlarına Tablo 7’de yer verilmiştir.
Tablo 7. YOMÖ Toplam ve Faktörlerine Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları
Toplam
Benlik
Yeterlilik
Tanınma
Diğer

Toplam
1.00

Benlik

Yeterlilik

Tanınma

Diğer

.908**

.760**
.574**

.658**
.472**
.339**

.806**
.611**
.583**

1.00

,434**
1.00

1.00

1.00

Tablo 7 incelendiğinde; öğrencilerin YOMÖ toplam puanları ile Benlik (r=.908), Yeterlilik
(r=.760), Diğer (r=806), faktörleri arasında pozitif yönde yüksek düzeyde; Tanınma (r=.658)
faktörü arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir.
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bu çalışmada uygulanan ölçek ortalamalarının toplam puan, benlik ve diğer faktörlerde yüksek
düzeyde olduğu, yeterlilik ve tanınma faktörlerinde orta düzeyde olduğu, ölçek güvenirliğinin
toplamda 0.91, faktörlerde ise 0.72-0.87 arasında değiştiği görülmektedir. Ürün-Karahan (2015)
tarafından yapılan çalışmada elde edilen bulgular öğrencilerin okuma motivasyonlarının iyi düzeyde
olduğunu ortaya koymaktadır. Akbabaoğlu ve Yıldız-Duban’ın (2020) çalışmasında öğrencilerin
okuma motivasyonlarının yüksek düzeyde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
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Katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalamasının cinsiyet değişkenine göre ölçeğin benlik ve
tanınma faktörlerinde kadınlar lehine anlamlı farklılık gösterdiği, ancak diğer iki faktörde anlamlı
farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. Ürün-Karahan (2015) tarafından yapılan çalışmada tüm
faktörlerde kadın öğrenciler lehine anlamlı farklılık belirlenmiştir. Akbabaoğlu ve Yıldız-Duban’ın
(2020) araştırmasında da kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı
derecede daha yüksek okuma motivasyonuna sahip olduğu tespit edilmiştir. Benzer bir sonuç
Wigfield ve Guthrie (1997) tarafından yapılan çalışmada da elde edilmiştir. Bu duruma göre kız
öğrencilerin erkek öğrencilere göre okumaya yönelik motivasyonlarının daha iyi durumda olduğu ve
kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla okumayı daha çok sevdikleri söylenebilir.
Katılımcı puan ortalamalarının sınıf düzeyi değişkenine göre ölçeğin tüm faktörlerinde anlamlı
farklılık ortaya koymadığı belirlenmiştir. Akbabaoğlu ve Yıldız-Duban’ın (2020) çalışmasında bu
çalışmayla uyumlu olarak sınıf düzeyi değişkeninin okuma motivasyonunu etkilemediği bulgusuna
ulaşılmıştır.
Sağlık alanında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin ölçekten aldıkları puanların ekonomik durum
ve ikâmet yeri değişkenlerine göre ölçeğin “Diğer” faktöründe istatistiksel olarak anlamlı olarak
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Diğer faktörlerde ise anlamlı düzeyde farklılık belirlenmemiştir.
Katılımcıların anne eğitim durumu değişkenine göre okuma motivasyonlarının ölçeğin “Tanınma”
faktöründe annesi ilkokul ve ortaokul mezunu olan gruplar arasında annesi ilkokul mezunu olan
gruplar lehine olmak üzere anlamlı farklılık olduğu, ancak diğer faktörlerde olmadığı belirlenmiştir.
Katılımcıların baba eğitim durumu değişkeni açısından ise okuma motivasyonlarında anlamlı farklılık
belirlenmemiştir.
Sağlık alanında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin ölçekten aldıkları puanların mezun olunan lise
türüne göre anlamlı farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. Ürün-Karahan (2015) tarafından
yapılan çalışmada bu çalışmayla uyumlu olarak mezun olunan lise türünün okuma motivasyonu
üzerinde belirleyici bir etkisinin bulunmadığı sonucu elde edilmiştir. Akbabaoğlu ve Yıldız-Duban’ın
(2020) çalışmasında da benzer son uçlar elde edilmiştir.
Katılımcı puan ortalamalarının branş değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı olarak
farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Ürün-Karahan (2015) öğretmen adaylarına yönelik çalışmasında
okuma motivasyonu üzerinde branş değişkeninin etkisi olduğu bulgusuna ulaşmıştır
Çalışmaya katılan öğrencilerin YOMÖ toplam puanları ile Benlik, Yeterlilik ve Diğer faktörleri
arasında pozitif yönde yüksek düzeyde; Tanınma faktörü arasında ise pozitif yönde orta düzeyde bir
ilişki olduğu görülmektedir.
Erkek öğrencilerin okuma motivasyonlarını artırıcı ve onların ilgisini çekebilecek okuma
etkinliklerinin eğitimin ilk kademelerinden itibaren uygulanması gerekmektedir. Okuma
etkinliklerinin çağın gereklerine uygun olarak sadece matbu kitaplardan değil de dijital okuma
platformlarından da yapılabileceği göz önüne alınmalıdır. Ayrıca nitelle desteklenen araştırmalarda
bunun nedenlerinin daha derinlemesine incelenebileceği düşünülmektedir.
Okuma alışkanlığının ve motivasyonunun öğrencilere kazandırılmasında ilk rol model olan
ebeveynlerin eğitim durumlarının öğrencilerin okuma motivasyonları üzerinde genel itibariyle
belirleyici bir etki oluşturmadığı düşünüldüğünde bunun nedenlerini irdeleyecek çalışmaların
yapılması gerektiği görülmektedir. Eğitimle okuma alışkanlığının birbirini ne kadar yordadığı
araştırılmalıdır.
Öğrencilerin farklı liselerden mezun oldukları ancak okuma motivasyonları üzerinde bunun etkili
olmadığı belirlenmiştir. Bu anlamda mesleki ve genel liselerin eğitimlerinin benzer sonuçlar ortaya
koyduğu görülmektedir. Bunun nedenlerinin incelenmesi önemlidir. Çünkü mesleki liselerde kültür
derslerinin diğer liselere göre daha az olduğu dikkate alındığında öğrencilerin okuma deyince sadece
ders materyallerini okumayı mı anladıkları araştırılmalıdır. Okumanın bu anlamda öğrenci zihnindeki
karşılığı belirlenmelidir.
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SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TÜRK DİLİ DERSİNE
YÖNELİK TUTUMLARI
ATTITUDES OF HEALTH STUDENTS AT THE TURKISH LANGUAGE COURSE
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Özet
Yapılan bu çalışmada sağlık alanında öğrenim gören öğrencilerin aldıkları Türk Dili dersine yönelik
tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kolayda örnekleme
yöntemi tercih edilmiş ve veriler online anket uygulaması izlenerek elde edilmiştir. Araştırmanın
örneklem grubunu 2021-2022 akademik yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenimlerini sürdüren 198 kadın, 65 erkek olmak üzere 263
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri Arslan (2012) tarafından geliştirilen “Yükseköğretimde
Türk Dili Dersine Karsı Tutum Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Tek boyutlu olan ölçek 5’li likert
tipinde hazırlanmıştır. Ölçek geliştirme çalışmasında ölçeğin iç tutarlılığı 0.96, bu çalışmada 0.97
olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde betimleyici istatistikler, Kolmogorov-Smirnov normallik
testi, bağımsız gruplar testi, ANOVA ve Tukey analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde
edilen bulgulara göre; öğrencilerin Türk dili dersine ilişkin tutumlarına ilişkin puan ortalamalarının
orta düzeyde (68.19) olduğu, cinsiyet değişkenine göre kadın öğrencilere lehine anlamlı farklılık
gösterdiği belirlenmiştir (p<.05). Sınıf düzeyi, ekonomik durum, ikamet yeri, anne-baba eğitim
durumu, mezun olunan lise türü ve branş değişkenleri açısından ise anlamlı farklılık bulunmadığı
belirlenmiştir (p>.05).
Anahtar Kelimeler: Türk dili, tutum, yükseköğretim, öğrenci
Absract
In this study, it was aimed to examine the attitudes of the students studying in the field of health
towards the Turkish Language course in terms of various variables. In the research, convenience
sampling method was preferred and the data were obtained by following the online survey
application. The sample group of the research consists of 263 students, 198 women and 65 men, who
continue their education at Sivas Cumhuriyet University Health Services Vocational School in the
spring semester of 2021-2022 academic year. The research data were obtained by using the "Attitude
Scale Towards Turkish Language Lesson in Higher Education" developed by Arslan (2012). The onedimensional scale was prepared in a 5-point Likert type. In the scale development study, the internal
consistency of the scale was 0.96, and 0.97 in this study. Descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov
normality test, independent groups test, ANOVA and Tukey analysis techniques were used in the
analysis of the data. According to the findings obtained from the research; It was determined that the
average score of the students regarding the attitudes towards the Turkish language lesson was at a
moderate level (68.19), and there was a significant difference in favor of female students according to
the gender variable (p<.05). It was determined that there was no significant difference in terms of
class level, economic status, place of residence, educational status of parents, type of high school
graduated and branch variables (p>.05).
Keywords: Turkish language, attitude, higher education, student
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GİRİŞ
İletişimin en temel unsuru olan dil, geçmişten bugüne kadar insanoğlunun ürettiği duygu ve
düşüncelerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan, bir topluma, millete var olma bilinci kazandıran
en önemli araç olarak nitelendirilmektedir (Kaplan, 1998). Genelde bir toplumun varlığını,
birikimlerini içinde barındıran dil özelde ise bireyin istek, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade
edebilmesini sağlamaktadır (Aksan, 2000). Dil içinde var olduğu toplumun kültürel izlerini, tarih
boyunca yaşadığı tecrübelerini içinde barındırır. Atasözleri, deyimler, imalar, şiirler vb. birçok söz
sanatı aracılığıyla toplumsal bir anlatım sanatı olarak da işlevsel özellikleri bulunmaktadır (Özbay,
2009). Toplumsal hayatın içinde edebiyattan tarihe, sosyolojiden psikolojiye kadar hayatın birçok
alanını ilgilendiren dil üzerinde çağlar boyunca düşünülen bir olgudur. Birey dünyaya geldiği andan
itibaren içine doğduğu toplumun dilini ana dili olarak öğrenir ve bireyin hayatının sonuna kadar da bu
dil en iyi bildiği ve kendisini en rahat ifade ettiği dil olarak kabul edilir. Ancak bireye konuştuğu dilin
kuralları, özellikleri, kullanımı, yapısı vb. birçok özelliğine ilişkin olarak ilk eğitimleri okula
başladığında öğrenmeye başladığında verilir. Okul öncesinde başlayan bu eğitim üniversiteye kadar
farklı yoğunluklarda devam eder (Vural, 2007).
Üniversiteye kadar gelen birey önceki eğitim basamaklarında dilin sahip olduğu özellikler hakkında
yeteri kadar eğitim almamışsa hangi, branşta eğitim alırsa alsın istenilen düzeyde akademik başarı
edinemez. Çünkü derslerde verilen bilgiyi algılamak, anlamak, yorumlamak, sonuca ulaşabilmek için
dilin kodlamalarını üst düzeyde çözmekle gerekmektedir. Türkiye’de yükseköğretimden önceki
eğitim basamaklarında verilen Türk Dili dersinde bireyde olması gereken dil yetkinliğini sağlamak,
aydın bir kimlik oluşturmak, kültürel derslerin yetersizliğini kapatmak amaçlanmaktadır (Vural,
2007). Yükseköğretim kurumlarının tüm lisans ve önlisans programlarında iki akademik dönem
boyunca Türk Dili dersinin verilmesi zorunlu tutulmaktadır. Burada üniversiteye başlayan öğrencinin
yazılı ve sözlü becerilerinin geliştirilmesi, dilden yola çıkılarak ulusal benlik ve kimliğin edinilmesi,
dil bilinci ve sevgisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Ancak üniversiteden önceki eğitim
süreçlerinde yaşanan sorunların benzerlerinin yaşandığı görülmektedir. Sonuç olarak öğrencilerin
Türk dili dersinin amaçladığı kazanımlara yeterince ulaşamadığı belirtilmektedir (Cemiloğlu, 2004).
Üniversite öğrencilerinin Türk Dili dersine karşı ilgisiz olmaları, uzaktan eğitimle veya yüz yüze
verilen derslere aktif katılmamaları, dersin önemine inanmamaları gibi birçok nedene bağlanmaktadır
(Vural, 2007). Aslında burada öğrencilerin ilköğretimden itibaren aldıkları dile ilişkin derslerde
edindikleri olumsuz deneyimlerden kaynaklanan olumsuz bir tutumun varlığından bahsedilmektedir
(Arslan, 2012).
Tutumların insanı belirli bir davranışı yapmaya ya da yapmamaya sevk eden önemli unsurlar olduğu
ifade edilmektedir (Demirel, 2010; Evrekli, İnel, Balım, & Kesercioğlu, 2009). Eğitimle ilgili
konularda bireyin sahip olduğu olumlu davranışlar başarıyı sağlarken olumsuz tutumlar başarısızlığa
neden olmaktadır (Bağcı, 2007). Pozitif veya negatif yönde olabilen tutumları birey yaşadığı
deneyimler aracılığıyla öğrenmektedir (Pehlivan & Köseoğlu, 2010). Alanyazında yapılan
çalışmalarda tutumla akademik başarı arasında pozitif yönde bir korelasyonun olduğu bulgusuna
ulaşılmıştır (Arslan, 2017; House & Prison, 1998; Pehlivan, 1994). Öğrencinin ilgili derse yönelik
tutumu onun başarısını belirleyen önemli unsurlar arasında yer almaktadır (Sever, 2004). Dolayısıyla
Türk Dili dersine yönelik tutumların da bu anlamda belirlenmesinin bu dersteki başarılarını
etkileyebileceği kabul edilebilir. Bu amaçla sağlık alanında öğrenimlerine devam öğrencilerin bu Türk
Dili dersine ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi amacıyla bu çalışmanın
yapılması planlanmıştır. Önlisans ve lisans düzeyindeki tüm üniversite öğrencilerine verilmesi
zorunlu olan Türk Dili dersine yönelik olarak öğrencilerin tutumlarının belirlenmesi, bu dersteki
öğrenci başarılarını açıklamada yükseköğretim düzeyinde öğretim programı hazırlayanlara kaynaklı
edecektir. Bunun için de aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır:
SHMYO öğrencilerinin;
a) Türk Dili dersine ilişkin tutum puan ortalamalarının düzeyi nedir?
b) Türk Dili dersine ilişkin tutumları cinsiyet, sınıf düzeyi, ekonomik durum, ikâmet yeri, anne ve
baba eğitim durumu, mezun olunan lise türü, branş, değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır?
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YÖNTEM
Araştırmanın bu bölümünde örneklem, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve analizine ilişkin
bilgiler sunulmaktadır.
Örneklem Grubu
Araştırmanın örneklem grubunu 2021-2022 akademik yılı bahar döneminde Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi SHMYO’da öğrenimlerini sürdüren 198 kadın, 65 erkek olmak üzere 263 öğrenci
oluşturmaktadır. Örneklem grubuna ilişkin demografik bilgiler aşağıda yer alan Tablo 1’de yer
almaktadır.
Tablo 1. Örnekleme Ait Demografik Bilgiler
Değişkenler
Cinsiyet
Ekonomik
durum

Anne
eğitim

Baba
eğitim

İkamet

Kadın
Erkek
1.Çok iyi
2.İyi
3.Orta
4.Düşük
1. İlkokul
2. Ortaokul
3. Lise
4. Üniversite
1. İlkokul
2. Ortaokul
3. Lise
4. Üniversite
1. Köy
2. İlçe
3. Şehir
4.Büyükşehir

(f)
198
65
4
48
160
51
163
58
36
6
99
60
80
24
49
58
123
33

(%)
Değişkenler
75.3
1. sınıf
Sınıf
24.7
2. sınıf
1.5
1. Diyaliz
18.3
2. Tıbbi Gör. Tek.
60.8
3. Çocuk Gelişimi
19.4
4.Odyometri
62.0
5.Fizyoterapi
22.1 Branş
6. İlk ve Acil Yar.
13.7
7. Anestezi
2.3
8. Ağız ve Diş Sağ.
37.6
9. Diş Protez
22.8
10. Tıbbi Dok. ve Sek.
30.4
11. Tıbbi. Lab. Tek.
9.1
1. Meslek
18.6 Mezun
2. Anadolu
22.1 olunan lise 3. İHL
46.8 türü
4. Fen
12.5
5. Diğer

(f)
193
70
24
12
32
9
23
32
24
41
11
6
49
94
125
23
8
13

(%)
73.4
26.6
9.1
4.6
12.2
3.4
8.7
12.2
9.1
15.6
4.2
2.3
18.6
35.7
47.5
8.7
3.0
4.9

Veri Toplama Araçları
Veriler Arslan (2012) tarafından geliştirilen “Yükseköğretimde Türk Dili Dersine Karsı Tutum
Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir.
Yükseköğretimde Türk Dili Dersine Karsı Tutum Ölçeği (YTDDKTÖ): 29 maddelik tek boyutlu bir
yapıya sahip olan ölçek 5’li likert tipinde hazırlanmıştır. Ölçek geliştirme çalışmasında ölçeğin iç
tutarlılığı 0.96, bu çalışmada 0.97 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların alabilecekleri en düşük puan 29
en yüksek puan ise 145 olmaktadır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın verileri 2021-2022 güz döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulunda (SHMYO) öğrenim gören öğrencilere 15 Ekim- 30 Ekim 2021 tarihleri
arasında ölçeğin online olarak uygulanmasıyla elde edilmiştir. Katılımcılara ölçeğin bağlantısı
gönderilmiş ve yanıtlamaları zorunlu tutulmamıştır. Ölçeği yanıtlayan 263 öğrenciden alınan verilere
analizler uygulanmıştır. Ölçek verileri Excel dosyası olarak indirilip gerekli düzenlemeler yapılarak
SPSS .25 programına yüklenmiş ve analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimleyici istatistikler,
Kolmogorov-Smirnov normallik testi, bağımsız gruplar testi, ANOVA ve Tukey analiz teknikleri
kullanılmıştır. Yapılan analizlerin neticesinde elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Her
bir tablonun altında ilgili bulguların açıklamaları verilmiştir.
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BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgular araştırma sorularına uygun şekilde tablolar halinde
sunulmuştur. Her bir tablonun altında açıklamalara yer verilmiştir.
Öğrencilerin YTDDKTÖ’den aldıkları faktör ve madde puan ortalamaları, standart sapma değerleri ve
Cronbach Alfa değerleri bir bütün olarak Tablo 3’te sunulmaktadır.
Tablo 2. YTDDKTÖ’ye İlişkin Betimsel İstatistikler
YTDDKTÖ
Toplam

n
263

En
düşük
puan
35

En
yüksek
puan
140

Madde
ort. (1-5)

Madde
ort. (100)

ss

Cronbach
Alfa

3.41

68.17

1.57

0.97

98.87

Tablo 2 incelendiğinde; bu çalışmada uygulanan ölçek ortalamalarının toplam ve tüm faktörlerde orta
düzeyde olduğu (p<3.41), ölçek güvenirliğinin toplamda 0.97, olarak belirlendiği görülmektedir.
Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre YTDDKTÖ’den aldıkları puanlarda cinsiyet ve sınıf düzeyi
değişkenleri açısından Türk dili dersine ilişkin tutumlarında istatistiksel düzeyde farklılık olup
olmadığının belirlenmesi amacıyla uygulanan bağımsız gruplar t testi sonuçları Tablo 3te
sunulmaktadır.
Tablo 3. Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Değişkenlerine Göre Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları
Değişkenler
Cinsiyet
Sınıf Düzeyi

x̄
101.33
91.40
97.45
102.80

n
198
65
193
70

Kadın
Erkek
1. Sınıf
2. Sınıf

ss
25.36
24.52
25.87
24.08

t

sd

p

2.808

261

.006*

1.561

261

.121

*p<.05
Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalamasının cinsiyet değişkenine göre
kadın öğrenciler lehine olmak üzere anlamlı farklılık gösterdiği (p<.05), sınıf değişkenine göre ise
farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır (p>.05).
Öğrencilerin ekonomik durum, anne ve baba eğitim düzeyi ve ikamet yeri değişkenlerine göre Türk
dili dersine ilişkin tutumlarında istatistiksel düzeyde farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla
uygulanan ANOVA testi bulgularının sunulduğu Tablo 4 aşağıda yer almaktadır.
Tablo 4. Ekonomik Durum, Anne ve Baba Eğitim Düzeyi, Ikâmet Yeri Değişkenleri ANOVA Testi
Sonuçları
Değişkenler
Ekonomik
Durum
Anne
Eğitim
Durumu
Baba
Eğitim
Durumu
İşbirlikli

n
1.Çok iyi
2.İyi
3.Orta
4.Düşük
1. İlkokul
2. Ortaokul
3. Lise
4. Üniversite
1. İlkokul
2. Ortaokul
3. Lise
4. Üniversite
1. Köy
2. İlçe

4
48
160
51
163
58
36
6
99
60
80
24
49
58

x̄
113.50
93.88
99.11
101.71
99.60
99.36
97.08
85.17
98.63
102.20
97.03
97.75
93.63
102.03

ss
29.86
26.59
25.20
24.74
25.56
22.58
28.02
35.39
26.89
24.70
25.65
22.29
27.93
20.93

Varyans
kaynağı

sd

Gruplar arası

3

Gruplar içi
Toplam

259
262

Gruplar arası

3

Gruplar içi
Toplam

259
262

Gruplar arası

3

Gruplar içi
Toplam

259
262

Gruplar arası

3
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F

p

Anlamlı
Farklılık

1.275

.284

-

.688

.560

-

.497

.684

-

1.279

.282

-
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3. Şehir
4.Büyükşehir

123
33

100.29 26.20
95.81 25.82

Gruplar içi
Toplam

259
262

Tablo 4’teki bulgular incelendiğinde sağlık alanında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin ölçekten
aldıkları puanların ekonomik durum, anne ve baba eğitim düzeyi, ikâmet yeri değişkenlerine göre
istatistiksel olarak anlamlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p<.05).
Öğrencilerin mezun olunan lise türü ve branş değişkenlerine göre Türk dili dersine ilişkin
tutumlarında istatistiksel düzeyde farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla uygulanan
ANOVA testi bulgularının sunulduğu Tablo 5 aşağıda yer almaktadır.
Tablo 5. Mezun Olunan Lise Türü, Branş Değişkenleri ANOVA Testi Sonuçları
Değişkenler

n

1. Meslek
94
Mezun
2. Anadolu
125
Olunan
3. İHL
23
Lise
4. Fen
8
Türü
5. Diğer
13
1. Diyaliz
24
2. Tıbbi Gör. Tek.
12
3. Çocuk Gelişimi
32
4.Odyometri
9
5.Fizyoterapi
23
Branş
6. İlk ve Acil Yar.
32
7. Anestezi
24
8. Ağız ve Diş Sağ.
41
9. Diş Protez
11
10. Tıbbi Dok. Sek.
6
11. Tıbbi. Lab. Tek. 49

x̄
94.80
101.59
99.30
104.75
97.85
96.54
104.50
99.19
91.00
97.78
88.56
105.04
97.95
98.82
92.67
105.65

ss
25.19
24.76
29.09
28.03
25.84
31.39
31.50
25.05
35.21
23.89
26.92
16.24
22.21
29.33
19.93
24.02

Varyans
kaynağı

sd

Gruplar arası

3

Gruplar içi

259

Toplam

262

Gruplar arası

3

Gruplar içi

259

Toplam

262

F

p

Anlamlı
Farklılık

1.072

.371

-

1.234

.270

-

Tablo 5’teki bulgular incelendiğinde sağlık alanında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin ölçekten
aldıkları puanların mezun olunan lise türü, branş değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı olarak
farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p<.05).
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Araştırma bulgularına göre katılımcıların Türk dili dersine ilişkin tutumlarının orta düzeyde olduğu
belirlenmiştir. Alan ve Bağcı (2016) tarafından yapılan araştırma bulgularında da bu çalışmayla
uyumlu olarak öğrencilerin Türk dili dersine ilişkin tutumlarının orta düzeyde olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalamasının cinsiyet değişkenine göre kadın öğrenciler lehine
olmak üzere anlamlı farklılık gösterdiği saptanmiştir. Şahin ve Yaşar (2010) tarafından yapılan
çalışmada kadın öğrenciler lehine olmak üzere anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Alan ve Bağcı’nın
(2016) çalışmasında cinsiyet değişkeninin Türk dili dersi üzerinde anlamlı düzeyde bir etkisinin
olmadığı belirlenmiştir.
Sağlık alanında öğrenim gören öğrencilerin ölçekten aldıkları puan ortalamalarının sınıf düzeyi
değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. Şahin ve Yaşar’ın (2010)
çalışmasında da sınıf düzeyinin öğrencilerin Türk dili dersine ilişkin tutumlarında belirleyici bir
etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
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Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; sağlık alanında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin
ölçekten aldıkları puanların ekonomik durum, anne ve baba eğitim düzeyi, ikâmet yeri değişkenlerine
göre istatistiksel olarak anlamlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; sağlık alanında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin
ölçekten aldıkları puanların ikâmet yeri değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı olarak
farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Şahin ve Yaşar (2010) tarafından yapılan çalışmada ise öğrencilerin
yaşadıkları bölge üzerinden değerlendirme yapılmış ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık
bulunmamıştır.
Sağlık alanında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin ölçekten aldıkları puanların mezun olunan lise
türü açısından anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulunmuştur. Şahin ve Yaşar (2010) tarafından
yapılan çalışma sonuçlarında da bu çalışmaya paralel sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir.
Katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalamasının branş değişkenlerine göre istatistiksel olarak
anlamlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Alan ve Bağcı (2016) öğrencilerin Türk dili dersine
yönelik tutumlarını fakülte yüksekokul olarak karşılaştırmış yüksekokulda öğrenim gören öğrenciler
lehine anlamlı düzeyde farklılık olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.
Türk dili dersinin tüm üniversitelerin lisans ve önlisans programlarında verildiği dikkate alındığında
bu derse yönelik olarak öğrencilerin Başarı ve tutumlarının belirlenmesinin önemi anlaşılmaktadır.
Farklı değişkenlerle birlikte ele alınacak çalışmaların yapılabileceği düşünülmektedir.
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Özet
Yüksek stabiliteleri ve düşük maliyetleri nedeniyle geçiş metal oksitleri, enerji dönüşümü ve
depolamasında geniş çapta çalışılmıştır. Son zamanlarda, CoCr2O4 spinel tipi oksit katalizörleri, soljel, solvotermal veya birlikte çökeltme gibi çeşitli yöntemlerle sentezlenmiştir. Kimyasal yöntemler
kullanılarak spinel CoCr2O4 sentezi üzerine kapsamlı çalışmalara rağmen, tek kap elektrokimyasal
üretim araştırılmamıştır. Bu çalışmada CoCr2O4 nanoyapıları, tek kap elektrokimyasal yöntem
kullanılarak üretilmiştir. Bu amaçla Co(NO3)2·6H2O ve Cr(NO3)3·9H2O tuzları saf suda çözüldü.
Daha sonra metal çözeltileri 1:1 hacim oranlarıyla karıştırıldı. Bu ortamda ilk olarak, indiyum kalay
oksit (ITO) elektrodunun döngüsel voltamogramı kaydedildi ve biriktirme potansiyeli incelendi. Bu
ortamda, ITO elektrotunun döngüsel voltamogramı kaydedildi ve biriktirme potansiyeli incelendi.
Daha sonra, ITO elektrotunun yüzeyi, kobalt ve/veya kromun hidroksit türleri ile kaplandı. Son
olarak, metal hidroksit türleri, CoCr2O4 elde etmek için 500 °C'de 1 saat tavlandı. Üretilen
elektrotların kristal yapıları X-ışını kırınımı (XRD) ile incelenmiştir. Modifiye edilmiş yüzeyin
morfolojisi alan etkili taramalı elektron mikroskobu (FE-SEM) tekniği ile karakterize edilmiştir. Yük
transferi ölçümleri, elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) ile ölçülmüştür.
Anahtar kelimeler: Nanomateryal, Elektrokimyasal sentez, Kobalt kromit
Abstract
Due to their high stability and low cost, transition metal oxides have been widely studied in energy
conversion and storage. Recently, CoCr2O4 spinel-type oxide catalysts were synthesized by various
methods including sol-gel, solvothermal or co-precipitation. Despite extensive studies on the synthesis
of spinel CoCr2O4 using chemical methods, there are no reports available with one-pot
electrochemical fabrication. In this study, CoCr2O4 nanostructures were fabricated using one-pot
electrochemical method. For this purpose, Co(NO3)2·6H2O and Cr(NO3)3·9H2O were dissolved in
distilled water. Subsequently, the metal solutions were mixed by 1:1 volume ratios. Firstly, in this
medium, a cyclic voltammogram (CV) of indium tin oxide (ITO) electrode was recorded and
deposition potential was examined. Then the surface of ITO electrode was covered by hydroxide
species of cobalt and/or chromium by a potential controlled electrochemical co-reduction. Finally, the
metal hydroxide species were annealed at 500 °C for 1 h to obtain CoCr2O4. Crystal structures of
fabricated electrodes were investigated by X-ray powder diffractometer (XRD). The morphology of
modified surface was characterized by a field-emission scanning electron microscopy (FE-SEM)
technique. Charge transfer measurements were measured through electrochemical impedance
spectroscopy (EIS).
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GİRİŞ
Karışık metal oksitlerin önemli bir sınıfı olan spinel yapılar AB2O4 genel kimyasal bileşimine
sahiptirler; burada A ve B, sırasıyla tetrahedral ve oktahedral bölgeleri işgal eden katyonlardır.
Genellikle, A iki değerlikli ve B üç değerlikli bir atomdur (Dutta, 2009; Durrani, 2012).
Son yıllarda, ferrimanyetik malzeme özellikleri nedeniyle karışık metal oksitlerin önemli bir sınıfı
olan spinel yapılı geçiş metali kromitleri arasında kobalt kromit (CoCr2O4) dikkat çekmektedir.
CoCr2O4, sırasıyla oktahedral ve tetrahedral bölgelerde Co2+ ve Cr3+ ile normal bir spinel yapıya
sahiptir (Wang, 2015). Bu bileşik benzersiz frekansa bağlı dielektrik özellikler gösterir. Kristalit
boyutu, kimyasal bileşimi, kristal yapısı, katyonik dağılımı, sıcaklık ve uygulanan alanın frekansı gibi
çeşitli faktörler CoCr2O4’in dielektrik özelliklerini etkiler. Spinel tipi CoCr2O4, elektrokromik
kaplamalar (Xia, 2010), gaz sensörleri (Kim, 2018), korozyon için koruyucu tabakalar (Burriel, 2005),
yakıt hücreleri için elektrotlar (Chamyani, 2018) ve farklı uçucu organik bileşiklerin oksidasyonu
veya hidrojenasyonu (Chen, 2013) gibi çeşitli uygulamalarda kullanılmıştır. CoCr2O4’in
nanoparçacıkları sentezi üzerinde çalışma eksikliği nedeniyle, bu çalışmanın amacı CoCr2O4
parçacıklarını nanometre aralığında geleneksel yöntemle sentezlemektir.
MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada CoCr2O4 nanoyapılarının sentezi için elektrokimyasal teknik kullanılmıştır. Bu teknikte
geleneksel üç elektrotlu hücre sistemi kullanılmıştır. Çalışma elektrodu olarak indiyum kalay oksit
kaplı cam (ITO), karşıt elektrot olarak platin tel ve referans elektrot olarak da Ag/AgCl tercih
edilmiştir. 5 mM Co(NO3)2·6H2O ve 10 mM Cr(NO3)3·9H2O tuzlarını içeren metal çözeltileri 1:1
hacim oranlarıyla karıştırıldı. Elektrokimyasal depozisyon esnasında çözeltiden sabit akış hızında O2
gazı geçirildi. Sabit potansiyel elektrolizi esnasında ITO elektrotunun yüzeyi, kobalt ve/veya kromun
hidroksit türleri ile kaplandı. Sonrasında, metal hidroksit türleri, CoCr2O4 elde etmek için 500 °C'de 1
saat tavlandı. Üretilen elektrotların kristal yapıları X-ışını kırınımı (XRD) ile incelendi. Modifiye
edilmiş yüzeyin morfolojisi alan etkili taramalı elektron mikroskobu (FE-SEM) tekniği ile karakterize
edildi. Yük transferi ölçümleri, elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) ile ölçüldü.
SONUÇLAR
ITO elektrot yüzeyinde CoCr2O4 nanoyapılarının elektrokimyasal sentezi için depozisyon
potansiyelinin belirlenmesi amacıyla dönüşümlü voltamogramı (CV) alınmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. ITO elektrodun Cr+3 ve Co+2 iyonlarını içeren çözeltide kaydedilen CV grafiği.
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Şekil 1’de kaydedilen CV grafiği incelendiğinde; yaklaşık -1.3 V potansiyel değerine kadar CoCr2O4
nanoyapılarının elektrokimyasal olarak biriktirilebileceği görülmektedir. Farklı depozisyon
potansiyelleri ve elektroliz süreleri için yapılan elektrokimyasal biriktirmeler sonucunda -1.3 V sabit
potansiyelde 30 dakika depozisyon ile CoCr2O4 nanoyapılarının sentezlenebileceği kaydedilen XRD
spektrumunda görülmüştür (Şekil 2).

Şekil 2. ITO elektrot yüzeyinde sentezlenen CoCr2O4 nanoyapılarının XRD spektrumu.
Elektrokimyasal depozisyon sonrası ITO elektrotta meydana gelen morfolojik değişimleri görebilmek
amacıyla FE-SEM görüntüsü alınmıştır (Şekil 3). Şekil 3’teki FE-SEM görüntüleri CoCr2O4
nanoyapılarının ITO elektrodun yüzeyini tamamen kapladığını ve bu yapıların küresel şekilli
olduğunu göstermiştir. Ayrıca kaydedilen EDS spektrumunda CoCr2O4 nanoyapılarından kaynaklı
Co, Cr, O ve altlıktan kaynaklı Si, In ve Sn elementleri tespit edilmiştir.
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Şekil 3. CoCr2O4 nanoyapılarının farklı büyütme oranlarında alınan FE-SEM görüntüleri ve EDS
spektrumu.
TARTIŞMA
Literatürde CoCr2O4 nanoyapılarının sentezine yönelik çoğunlukla kimyasal teknikler kullanılmış
olmasına rağmen tek kaplı elektrokimyasal sentezine yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. XRD
spektrumu CoCr2O4 nanoyapılarının kristal yapılı olduğunu göstermiştir. Hem EDS spektrumunda
hem de XRD spektrumunda altlıktan kaynaklanan karakteristik piklerin gözlenmesi elektrokimyasal
teknik kullanılarak sentezlenen CoCr2O4 nanoyapılarının oldukça ince tabaka şeklinde elektrot
yüzeyinde bulunduğunu ifade etmektedir.
SONUÇ
Bu çalışmada ITO elektrot yüzeyinde Co+2 ve Cr+3 iyonlarını içeren çözelti karışımından tek kaplı
elektrokimyasal teknik kullanılarak CoCr2O4 nanoyapılarının sentezi gerçekleştirilmiştir. -1,3 V sabit
potansiyelde 30 dakika süre ile yapılan depozisyon sonrası sentezlenen nanoyapılar 500 °C'de 1 saat
süreyle ısıl işleme tabi tutulmuştur. Yapısal ve morfolojik karakterizasyonlar sentezlenen
nanoyapıların CoCr2O4 formunda olduğunu desteklemiştir.
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Summary
The paper deals with the problems of the formation of an oil cluster in Azerbaijan. The need for the
development and implementation of a state program for the transformation of the national economy in the
direction of the development of promising clusters is noted. The model of the formation of the oil cluster of
the republic is presented.
Key words: cluster, oil sector, diversification, innovation, technopark, value chain, strategy.
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C6 GLİOMA HÜCRE KÜLTÜRÜNDE SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ VE MAP KİNAZ YOLAĞI
İNHİBİTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİ
EFFICACY OF CYCLIN-DEPENDENT KINASE AND MAP KINASE PATHWAY INHIBITORS
IN C6 GLIOMA CELL CULTURE
Celal ALANDAĞ1
1

Sivas Numune Hospital, Department of Medical Oncology, Sivas, TURKEY
ORCID: 0000-0002-2589-8174

Özet
Glioblastoma multiforme (GBM) tedavisi zor, mortalitesi yüksek ve tedavi seçenekleri az olan bir
beyin tümörüdür. C6 hücre kültür hattı rattan üretilmiştir ve GBM çalışmalarında altın standart olarak
kullanılmaktadr. Siklin bağımlı kinaz 4/6 inhibitörü (CDK 4/6) ribosiklib ve MAP kinaz yolağı
inhibitörü olan lapatinib’in C6 hücre kültürü üzerine etkinliğinin değerlendirildiği bu çalışmada,
ribosiklib 100 mikromolün zayıf bir sitotoksik etkisi gözlenirken lapatininib hiçbir dozunun ya da iki
ilaç kombinasyonunun etkinliği görülmemiştir. Ribosiklib ile hücre içi kalsiyum oranını azaltan bir
tirozin kinaz inhibitörünün kombine edildiği başka hücre kültürü çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar kelimeler: C6, GBM, glioma, lapatinib, ribosiklib
Abstract
Glioblastoma multiforme (GBM) is a difficult-to-treat brain tumor with a high mortality rate and few
treatment options. The C6 cell-line is produced from rat and is used as the gold standard in GBM
studies. In this study, in which the efficacy of cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitor (CDK 4/6)
ribociclib and MAP kinase pathway inhibitor lapatinib on C6 cell culture was evaluated. A weak
cytotoxic effect of ribociclib 100 micromole was observed, while no effective dose of lapatinib or a
combination of two drugs were observed. . Further cell culture studies are needed in which ribociclib
is combined with a tyrosine kinase inhibitor that reduces intracellular calcium.
Keywords: C6, GBM, glioma, lapatinib, ribocyclib
Giriş
C6 glima hücreleri rat kaynaklı beyin tümörü hücreleridir. Hızlı proliferasyon ve varkülarizasyon
yapması ile glioblastoma multiforme hücre kültürü çalışmalarında en sık kullanılan hücre hattıdır [1].
C6 hücre içi kalsiyum artışının hücre proliferasyonunu arttırdığı gösterilmiştir. Hücre içi kalsiyumunu
azaltan tirozin kinaz inhibitörlerinin C6 proliferasyonunu azalttığı gösterilmiştir [2]. Bu durum hücre
içi kalsiyum miktarını değiştiren yeni nesil ajanların beyin tümörü üzeri etkisinin nasıl olacağı
merakını uyandırmaktadır. Yeni nesil tirozin kinaz inhibitörlerinden lapatinib insan epidermal büyüme
faktörü reseptörü (human epidermal growth factor receptor (Her-2)) reseptörünü hücre içi tirozin kinaz
bölgesinden bloke etmektedir. Lapatinib metastatik meme kanseri tedavisinde kullanılmaktadır. Bir
çalışmada lapatinibin meme kanseri hücre kültür hattında hücre içi kalsiyum miktarını arttırdığı
gösterilmiştir [3]. Biz çalışmamızda lapatinibin C6 hücre kültürü üzerine etkisini araştırmayı
planladık. Ayrıca hücre çoğalma hızı fazla olan tümörler üzerine mitoz inhibitörlerinin etkinliğinin
fazla olduğu bilinmektedir. Ribosiklib mitoz bölünmenin G1 fazından S fazına geçişte etkin olan
CDK4/6’yı bloke etmektedir. Ribosiklib’in C6 hücreleri üzerine olan etkisini de incelemeyi planladık.
Ribosiklib ve lapatinib kombinasyonunun C6 hücreleri üzerindeki anti-tümöral etkinliğini de ölçmeyi
planladık.
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Materyal-metod: Cumhuriyet üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Merkezinde (CÜTFAM) çalışma
yapılmıştır. C6 hücreleri inkübe edildikten sonra yeterli konsantrasyona ulaşınca ribosiklib 100, 50,
25, 12.5 mikromol (µmol) uygulandı. Lapatinib 1000, 500, 250, 125 nanomol (nM) ayrı ayrı
uygulandı. Ayrıca lapatinib ve ribosiklib’in çeşitli kombinasyonları uygulandı. 48’inci saatte hücre
canlılık analizi (MTT) analizi yapıldı. Kontrol grubu olarak hiç ilaç uygulanlmayan hücre kültürü
alındı. İlaçlar ile C6 hücre canlılık konsantrasyonlarındaki değişimler One-way Anova yöntemi ile
istatiksel olarak değerlendirildi. Ribosiklib ve laparinib Novartis firmasından ücretsiz olarak hibe yolu
ile temin edilmiştir.
Sonuç: Ribosiklib 100 µmol dozunda istatiksel anlamlı (p<0.05) hafif bir sitotoksite göslenirken 50
µmol ve altındaki dozlarda sitotoksisite gözlenmemiştir (Şekil 1). Lapatinib’in hiçbir dozunda
sitotoksisite gözlenmemiştir (Şekil 2). Lapatinib 6.25 nM dozu ile ribosiklib’in 50, 25, 12.5, 6.25 µmol
dozları kombine edildiğinde ribosiklibin etkinliğinin artmadığı tam tersine azaldığı gözlendi (Şekil 3).
Tartışma: Glioblastoma multifome en agresif seyirli beyin tümörüdür. Günümüzde çok sayıda
tedavisinde denenmektedir. Maalesef mevcut tedaviler ile ortalama yaşam süresi bir yıl civarındadır.
Başka endikasyonlarda üretilen yeni nesil ajanların GBM üzerine etkisi incelendi. Ribosiklib
metastatik meme kanserinde kullanılmaktadır, ayrıca birçok başka tümörler ile ilgili klinik çalışmaları
devam etmektedir. Lapatinib de benzer şekilde yeni nesil hedefe yönelik ajanlardan birisidir. Potent
olarak Her-2 yolağını bloke etmektedir. Ribosiklib tek başına C6 hücreleri üzerine hafif bir sitotoksik
etki göstermiştir. Lapatinib’in sitotoksik etkisi yoktur hatta numerik olarak hücre çoğalmasına denen
olmuştur. Lapatinib’in bu etkisinin hücre içi kalsiyum artışına bağlı olabileceği düşünülmüştür.
Ribosiklib’in etkin dozu ile hücre içi kalsiyum miktarını azaltan ajanların kombine kullanıldığı hücre
kültürü çalışmasının yapılmasının uygun olduğu düşünülmektedir.
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Şekil 1. Ribosiklib'in farklı dozlarının C6 glioma hücre kültürü üzerine olan sitotoksik etkisi,
MTT sonuçları.

*p<0.05

Şekil 2. Lapatinib'in farklı dozlarının C6 glioma hücre kültürü üzerine olan sitotoksik etkisi,
MTT sonuçları.
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Şekil 3. Ribosiklib ve lapatinib kombinasyonunun farklı dozlarının C6 glioma hücre kültürü
üzerine olan sitotoksik etkisi, MTT sonuçları.
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FOOD SAFETY MANAGEMENT

Ilir Morina
PhD,University MB-Faculty of
Business and Law-Beograd
Direction: Management
Abstract
This paper will justify the importance of food safety, food safety awareness and the possibility of presenting
risks that may come from various foodborne illnesses.
The quality of food is a basic factor for a healthy human body so it is very important to know what we
consume. Food is paramount to human existence and this issue needs to be addressed with special care. The
way of nutrition also plays an important role in health as well as the behavior of nutrition constitutes a
sufficient role that creates a bodily balance in order to keep the body vital, because even excessive weight
gain contributes to physical risks or even in the appearance of various diseases in the human body. The
need for food care has always been in the past and will be from now on.
When distinguishing between safe and unsafe foods, it is important to have the right knowledge and to
notice in time the doubts or uncertainties about the food, otherwise the consequences can be very large, up
to poisoning or various diseases that come as due to food.
Keywords: food, food security, food quality

1.Introduction
"Food" or "food product" is any substance or product,processed or not processed intended for human
consumption. The term "food" also includes beverages, chewing gum, food additives and any other
substance, which in a certain way, is part of the food during the process of its production or processing.
The term "food" also includes water, such as:
a) drinking water for the supply of the population;
b) water used and / or mixed with food during the process of its production or processing; c) bottled mineral
water, water sources, etc.
Food security at the national level is the achievement, at a reasonable price, of a satisfactory balance
between supply and demand. The first from the point of view of the household food security is the
opportunity to produce or buy safe and quality food products to meet the needs of its members.About 25%
of foodborne illness, the main culprits are: personal hygiene mistakes and food handler (persons working
in production, food processing) "Food safety" is the guarantee that food does not cause harmful effects on
human health, if it is prepared and consumed in appropriate conditions. 
"Food quality" will mean certain characteristics of the food that meet the requirements of the consumer.
The purpose of meeting the safety norms is: Protection of consumer health and interests;  Ensuring fair
competition in the market; Introduction of food products in the international market. Each business has
set some standards for the development of the activity, in this case the food activities. The standard means
(measure, regulation) norms,
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There are many standards, but they all have a common basis: preliminary programs (basic requirements of
sanitary measures, hygiene , production, etc.), which represent the minimum mandatory requirements set
by the government for food businesses. Good hygienic practices are described and defined by the Codex
Hygiene Code Alimentarius Principles of Nutrition CAC / RCP Kor.3 (1997), as amended in 1999. Kodex
Alimentairus It is a summary of international food standards accepted by the Kodex Alimentarius
Commission, presented as a stand for processed standards, uniform for food standards
The Codex Alimentairus includes Acceptable Daily Consumption- Acceptable Daily Consumption - is the
amount or amount of any chemical substance for which it has been proven that if consumed daily through
food throughout life they do not cause harm to the body. The Codex Alimentairus includes: Hygienic quality
norms (microbiological norms, norms for additives, pesticide residues, contaminants. Sampling methods,
and their analysis; Advice (in the form of regulations, practical applications, etc.)
Food Business Operators must apply the hygienic practices set out in this document to:
Provide food that is safe and suitable for consumption;
Ensure that consumers have clear and easily understood information, through labeling and other appropriate
tools;
Have faith in marketed food.
Literature review
2.1 How to keep food safe
Food safety is of particular importance for the life and health of citizens. Food spreads more than 200
diseases caused by microorganisms (bacteria, viruses, fungi, prions, parasites)
Food should be protected from "physical contamination" and "chemical contamination" where (chemicals
pass into food, eg cleaning products or chemicals for insect control).
Wash and disinfect refrigerators regularly
Transfer food from one refrigerator to another, or to another cool safe place and keep covered
Keep food covered
During the refrigerator storage process all fresh foods should be stored on the bottom shelves, while those
that are ready to be eaten on the top shelves;
Fresh foods should be separated from ready-made ones as far away as possible ;.
Dishwashers wash things thoroughly at very high temperatures, so this is a good way to clean and dispose
of bacteria (disinfection).
- Fresh foods, such as red meat, fish meat, other seafood, contain the pathogen, these foods should be
separated from the prepared foods or those that will be prepared
Never bring in contact animal foods that will be cooked (such as raw meat, live fish and fresh chicken),
with foods that will be consumed such as. salads, cheese, etc.
Refrigerate delicate foods such as meat, fish, milk, yogurt, chicken, eggs and cheese.
Do not keep any cooked food out of the refrigerator for more than 2 hours. Do not overload the refrigerator.
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Meat, chicken, fish, pasteurized milk, can not resist more than 2-3 days in the refrigerator, while in the
freezer they go up to 6 months.
Minced meat is more likely to cause infection.
Do not defrost any animal products outside the refrigerator, only in the refrigerator.
Do not thaw and freeze a food again, during the thawing phase the germs have multiplied and will remain
in the freezer.
The faster you launch a product the better.
Thoroughly wash surfaces and dishes with which live meat or fish has come into contact.
Wash vegetables and fruits with running water.
Cook the meat and fish in order to penetrate the right temperature and for enough time inside.
Personal hygiene Hand washing is one of the best ways to prevent the spread of bacteria.
Make sure all food-handling staff wash their hands regularly: Before entering the kitchen eg after a break
or after returning from the toilet, Before touching ready-to-eat food; After touching raw meat and eggs
After cleaning garbage bins (waste), After touching any cracks or after changing clothes (clothes).
It is not allowed to wipe hands for clothes. But towels, palms, etc. are used. Alcohol is used to disinfect
hands, but not to replace hand washing.
Equipment to be disinfected: to clean means that have been in contact with food; Work surfaces and cutting
boards, Tools for example: knives, mixers, etc .; Frigoriferet; Equipment with moving parts, for example:
food mixers, cutters and processors;
Ice machines Cleaning: Means the removal of dirt, oils, grease, organic matter, from any object using
detergent, warm water

2.2 .Safe food
Food quality refers to some specific characteristics such as, nutrient content, organoleptic properties that
are mainly related to taste, processing, packaging, etc., while food safety is one and only one: the discipline
of applying scientifically defined rules, in so that a food is suitable for consumption and does not result in
any way in consequences that affect the health of the consumer.
A food is safe when it is controlled at all stages of its production. For foods of plant origin, this means:
control of cultivated soil (for heavy metals, radioactivity, toxic chemicals, etc.), control of production such
as the use of chemical fertilizers, pesticides, fertilizers; control of crops that may have been infected by
dangerous fungi such as Aspergilus Flavus, which produces carcinogenic mycotoxins such as aflatoxins
and their disposal; post-harvest processing control (preservatives, artificial additives), storage control
(aeration, humidity, insects, etc.); determination of longevity; control of the way of transportation and
storage on the shelves. Infection or spoilage of food can occur at all stages of the food chain.
2.3 Unsafe food
Unhealthy food is food contaminated with pathogenic bacteria, or parasites, antibiotics, hormones,
mycotoxins, and other substances that have negative effects on human health. It can also be considered food
which has changed in (taste, aroma, and appearance)
According to international legal structures, food is considered unsafe food:. Food whose expiration date has
expired or there is any damage to the packaging.
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Contamination: - Cross-contamination can come from several ways:
Use the same board during the preparation of foods prepared from fresh ones;
Knives;
Forks;
Other aids ..
2.4 Consumption of unsafe foods
Contamination of food with pathogens is one of the biggest problems as it is responsible for countless
epidemics around the globe, many of them even deadly. Usually, germs that infect food come from the
digestive tract of animals and through their feces can spread to cultivated lands where they also infect plants.
Such pathogens are E.coli, Salmonella, Campylobacter, Listeria, etc., which are found in meat, milk, eggs
and chicken, but it is no wonder that they are also found in lettuce, spinach, cucumbers, melons or peppers.
Among the most unexpected epidemics of Salmonella it turned out that recently that of ice cream
transported by truck, who had previously transported chickens and as it turned out were not well disinfected.
More than 200 diseases caused by microorganisms (bacteria, viruses, fungi, prions, parasites), chemicals
or physical agents are spread through food.
3. Methodology
3.1 Research methodology
In order to realize the specific topic, through the research methodology, a study of questionnaires was
conducted in the territory of Kosovo, including 188 respondents who were from different age categories,
regarding safety food and food products.
3.2 RESEARCH SAMPLES (POPULATION)
Population and samples
The research was conducted in the city of Prishtina in Kosovo. . The population of this research are the
citizens of the Republic of Kosovo, in the municipality of Prishtina. The sample of this research is
numerically determined (188 persons).
Most respondents think they have average knowledge of food topic
About 44.15% of respondents express concern about the fact that a food
product may be harmful to their health. This result shows that most respondents show responsibility for
the products they decide to buy.
Most respondents read information on food products but not all the time during

they buy food

Expiration date is the dominant factor that is constantly checked by consumers konsumator surveyed while
nutritional values less.
Media and communication with certain people are the most common forms used to enrich knowledge
related to food safety. Fortunately, only a handful have responded that they are not interested in reading
about food safety.
Media and communication with certain people are the most common forms used to enrich knowledge
related to food safety. Fortunately, only a handful have responded that they are not interested in reading
about food safety.
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The decisions that respondents make about the food products they will consume, in most cases are based
on the place where they are produced
Most respondents still do not have full confidence in the safety of local food products.
4. Sanitary controls:
Health-hygienic controls are made to prevent infectious diseases of individuals. They are made under
conditions, deadlines and in a manner determined by law. The management of the legal entity is obliged to
send twice a year to the hygienic-sanitary control all the staff who have direct contact with food, people
who participate in the process of production and trade of food, and in the process of supply of the population
with drinking water;
4.1 Disinfection
Disinfection is a procedure by which microorganisms are destroyed and eliminated This procedure is
performed with detergents and warm water. Material for DISINFECTION must contain the following
characteristics:
Not to be poisonous to humans and animals;
Easily soluble in water;
Not to damage the objects that come in contact;
Be resistant to external influences;
Not to have a bad smell;
Water Disinfection - Chlorine and chlorine compounds. Serves for water disinfection in water supply plants;

4.2 Sanitation
Sanitation is the process of reducing pathogenic microorganisms to applicable levels, using warm water 82
ºC, or chemical agents such as: Chlorine, Iodine, etc. Hot water: 77 ,C, minimum 45 sec. 82 minimumC
minimum 10 sec. Chemical sanitizer: minimum 45 sec. 24 .C

Figure 1.Steps of dish washing
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Figure 2.Major Nutrients of Food

Example of harmful food ingredient
Sugar (sucrose) is constantly used to obtain the sweet taste of some types of food products.Saharin is about
200% sweeter than sugar, Cyclamate, which is 30% sweeter than sugar etc
During the treatment of experimental animals with high doses of Saharin and Cyclamate it was found that
this sweetener causes these damages in:
Kidney; Liver; Gastrointestinal tract; Thyroid. It has also been found that these sweeteners are also
CARCINOGENIC..
Antioxidants are used in order to protect food from oxidation and increase its shelf life. Antioxidants are
divided into natural and artificial (synthetic) Natural antioxidants are: Tocopherols, Lascorbic acid; DAscorbic acid, etc. Artificial antioxidants are: Gallic acid, hydroquinone, etc.
4.3. Food policies: The goal of the Food and Nutrition Strategy is to preserve and improve human health,
and reduce the incidence of foodborne illnes.
For food and nutrition three strategies are included:
1. Nutrition strategy;
2. Strategy for food control and
3. Strategy to make available food continuously
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The following are responsible for determining food safety and controlling it:
•
•
•

Veterinary Inspectors
Phytosanitary Inspectors
Sanitary Inspectors

Veterinary Inspectors - Carry out controls based on the annual plan and requests from the Kosovo Police,
throughout the territory, through border inspection points and seven regional offices located in major cities.
Part of the controls are live animals, slaughterhouses, meat processors, all shops that have products of
animal origin
Phytosanitary Inspectors-Are responsible for plant health, plant protection through the performance of
official controls whose purpose is to take measures aimed at preventing the entry, placement and spread of
diseases and their pests
Sanitary inspectors - Within the territory includes the control of food hygiene of plant origin, production,
processing, marketing and storage, food additives and additives, specific products and new products, control
of storehouses and sales locations of products with animal and plant origin as well as import, export and
transit control
Classification of food products based on their useful time:
•
•

long term of expiry date
short term of expiry date

4.4 Product attributes
• Internal quality • Functionality, security, • duration of use (morally, from competition, new discoveries,
innovations • efficiency and sustainability
4.5 Product description
A process such as labeling is very important as:
a. It must not mislead the buyer about the foodstuff in relation to the characteristics of the
foodstuff and, in particular, its nature, identity, properties, composition, quantity, shelf life,
origin or origin, and methods of processing or production; giving the food product effects
or properties which it does not have by emphasizing that the food product has special
characteristics, when in fact all similar food products have such characteristics in relation
to the presentation of food products, in particular the form their appearance or packaging,
the material used for packaging, the manner in which they are arranged and the place in
which they are placed; in relation to advertising;
b. Shall not be subject to the legal acts applicable to natural mineral waters as well as to food
products for special nutritional uses, giving each food product the properties of prevention,
treatment or cure of a human disease, or even refer to such characteristics.
4.6 General requirements for product description
The label of a food product must contain the following information:
1. the name under which the product is sold; 2. list of ingredients; 3. the amount of particular
ingredients or categories of ingredients 4. declaration of net quantity; 5. the minimum shelf life or,
in the case of foods which, from a microbiological point of view, pose a risk, the "date of use ..."
must be declared; 6. any special storage conditions or conditions of use ; 7. the name or designation
of the business and the address of the manufacturer or packager, or of the trader (Even when
produced for third parties, the address of the manufacturer, packager, trader and exporter is
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declared); 8. details of country of origin or origin for imported foodstuffs (failure to provide these
particulars may confuse the consumer with another product and of the true origin or origin of the
foodstuff); 9. instructions for use, in case the use of the food product in the appropriate way is
impossible in the absence of these instructions; 10. in relation to beverages containing more than
1.2% by volume alcohol, the actual alcoholic strength by volume.
2. The requirements of this article should be subject to more precise and extensive definitions in
relation to weights and measures
4.7 Product packaging
Today, there is a wide range of packaging technologies and types of packaging it does not matter if it is
food packaging, pharmaceuticals and healthcare or industrial items. Packaging can be equipped with a
variety of features, for example to increase customer attraction at points of sale or to optimize consumer
use. Packaging Materials Glass, wood, plastic, paper, combined. We also distinguish:
•
•
•

Primary packaging (during the production process)
Secondary packaging (for protection)
Transport packaging

Always based on the product that we will package, we will choose the packaging material. For example, if
we talk about food then they are:
6 (SIX) THINGS TO KNOW WHEN CHOOSING A FOOD PACKAGING PRESS COMPANY!
1. COST OF PACKAGING The first and most important thing to consider is the cost of packaging.
Food manufacturers generally want to save money on packaging to offer products at the lowest
possible cost to consumers. This makes sense, as a costly product is less likely to survive in the
consumer market.
2. Food care for the external environment An essential factor of food packaging is resistance to the
external environment. You need to look for a company that offers you a quality press with different
foils which protects your food or product from the outside environment.
3. Labeling on packaging If the packaging of your food product is in a material other than paper then
you have a choice of printing self-adhesive labels for these packaging of your food. These labels
can be offered in different sizes and dimensions.
4. Fast packing order To ensure that the supply of your product continues at the pace of market
demand. You should consider a company that ensures that your products or packaging for your
food will be ready
5. Quality of packaging material When choosing a food packaging company, one thing to consider is
to look for the company that provides you with quality and engineering support from the initial
design stage to the commercialization of the product.
6. Creativity and innovation Innovation is the key to a successful business. You need to look for a
company that offers your packaging design with creativity and innovation. It should be able to
bring creativity to your product without raising the cost of the product.
5. Conclusions

466

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Nutrition and healthy living are the basic needs of people. The emergence of many new diseases around
the world shows how important food safety is. Various foodborne illnesses have an impact on human
health in developing as well as developed countries. Especially in the elderly, children and expectant
mothers, these diseases pose great risks.
In short, food safety systems are systems to eliminate the dangers posed by food when consuming food
products. Risks that threaten food safety can occur at any stage of the food chain. Therefore, each phase
of the food chain must be effectively controlled. In other words, food security requires the contribution
of all parties in the food chain. All hazards that adversely affect food safety are caused by improper
application during production or subsequent biological, chemical and physical contamination.
Therefore, everyone involved in the food chain is responsible for food safety, and man himself is
responsible for what he consumes if he is not careful about the risks he may face from food insecurity.
In this context, hygienic practices in manufactured foods and efforts to continuously train employees
are important to improve food enterprises and increase people's standard of living.
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ECONOMIC AND SOCIAL EVOLUTION IN THE VISION OF PARAGH KHANNA
Vasilescu Cezar
Economic Highschol “Ion Ghica” College
Targoviste, Romania
Abstract
Paragh Khanna is a specialist in globalization and geopolitics, manager-partner at Future Map and
founder of CEO Factotum but also an editorialist at the New York Times. His work (7 books and dozens
of articles) covers vast areas such as the evolution of international relations, social evolution as economic
trends brought by globalization and liberalization in the last decades of the postwar period. In this article I
will briefly present some of them, grouped in two directions: the evolution of international economic
relations and social evolution. After a short introduction,in the first part the economic and social evolution
are analyzed the connectivity, the role of the informations in a globalized world and in the second part the
evolution of international relations are highlighted as coordinated the evolution of diplomacy,
technocracy but especially the economic rise of the asian area.
JEL Classication : F 23, F50,O 53;
1.Introduction
In this study I presented Paragh Khanna's conception regarding the tendencies of the economic-social
evolution in the current period.After a short presentation of the author and his main works, the study is
designed in two sections. In the first section, the economic-social evolution are presented as distinct
features:the connectivity (connection by means of technical-economic nature) generated by
hyperglobalization and the expansion of global supply chains but also the economic rise of emerging
economies (especially those in Asia). In the second part, the evolution of international economic relations
are presented as important features the evolution of diplomatic relations but also the importance of
technocracy as a way of governing. Finally, some conclusions are presented.
2. Paragh Khanna- man and opera
Paragh Khanna is a specialist in globalization and geopolitics, manager-partner at Future Map and
founder of CEO Factotum but also editorialist at the New York Times. Originally from India, he
completed his university studies in the USA (Georgetown University) and his doctorate at the famous
London School of Economics (LSE). Along with numerous articles and essays, Paragh Khanna's work
means to date a series of 7 books published by famous publishers and written over a period of over 11
years.In chronological order of publication these are: 1. The Second World: Empires and Influence in the
New Global Order, Random House, 2008. 2.How to Run the World: Charting a Course to the Next
Renaissance, Random House, 2011 3Connectography: Mapping the Future of Global Civilization, New
York: Random House, 2016 4. Hybrid Reality: Thriving in the Emerging Human-Technology Civilization,
TED Books, 2012 5. Technocracy in America: Rise of the Info-State. Kentucky : CreateSpace, 2017 6.
The Future is Asian: Commerce, Conflict and Culture in the 21st Century, New York : Simon &
Schuster, 2019 7. MOVE: The Forces Uprooting Us. Simon & Schuster, 20211. In general, they cover
vast areas such as the evolution of international relations, the evolution of society, the trends of
globalization and liberalization.
3. The evolution of economic and social relations
1
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Regarding at the economic and social evolution, Khanna's books present complex phenomena that take
place in the last decades with repercussions in everyday life.
3.1.Connectivity - the basic feature of economic and social relations
One of the important features of economic and social life is connectivity, a phenomenon analyzed in his
book Connectography-mapping the future of global civilization published in 2016 by Random House,By
connectivity, Khanna means the connection by means of any kind, technical but also of the infrastructure
of individuals and economic zones, regardless of geographical boundaries.This is the change within a
globalized economic and social system. According to Metcalfe's law, the power of global networks
increases as the number of nodes (connections) increases.2.In the first part Connectivity as destiny,
chapter 1 From borders to bridges, connectivity is amplified by the size of supply chains around the
world, but also by the tension between flows (goods, capital, etc.) and conflicts (frictions). According to
the World Economic Forum , reducing international customs barriers to half of the main standard would
raise world trade by 15% and global GDP by 5%, and by contrast the elimination of only the world's
import barriers would increase world GDP by only less than 1 %. The expansion of urbanization is
expected to triple during this century.Most of the world's population lives in cities and about 150,000
people a day in developed countries (the equivalent of one Los Angeles per month) will move to big
cities; the figure could reach about 2 billion people by 20303.An important factor in determining the
importance of a state in the global economy is not its location or population, but the connection- physical,
economic, digital - to the flows of resources, capital, data, talent and other valuable assets. The example
with China and India is relevant: both have a population of over 1 billion people, but China is the trading
partner of over 100 states (more than the US), and India is the main trading partner of Nepal and Kenya
alone. A connection index of the McKinsey Global Institute (a measure of the density of flows, people
and data), Germany has a flow (relative to GDP) of 110% and China 62%, while the US has only 36%.4
3.2.Globalization and connectivity
The evolution of globalization is accelerating connectivity. In chapter 3, New Maps from a New World,
Khanna presents the transition to a new stage, that of hyperglobalization.Since 2002, total world exports
of goods and services have risen from 20% to more than 30% of GDP, with some estimates pushing the
ratio to well over 50 percent in the coming years. in recent years sectors such as hardware, software,
automobiles and pharmaceutical companies are increasingly dependent on overseas sales, and 40% of
S&P 500 revenue are international.5Also, trade intensification over the past decade between major
regions of the world has grown exponentially: China-Africa trade of nearly $ 250 billion/year is now
almost double that of US-Africa trade, and trade is expected to catch up EU-Africa.Decreasing transport
costs, and enhanced global connectivity, allow virtually anyone to do business with anyone and anywhere
in the globe. In this sense, the volume of foreign investment has increased to more than 1/3 of world
GDP, in 2013 investment outside the United States increased to about 5 trillion dollars, while foreign
investment in the US reached the level of 3 trillion dollars. Since 2012, foreign investment in developing
countries has accounted for more than half of global investment, surpassing investment in developed
countries. Since 2012, foreign investment in developing countries has been more than half of its global
investment, surpassing investment in developed countries.China will quickly become the largest cross-

Parag Khanna-Connectography-mapping the future of global civilization –Random House , New York, 2016,
pag.36;
3
Idem , pag.33;
4
Idem , pag.44;
5
Idem , pag.41;
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border investor globally measured by foreign exchange reserves, portfolio capital and foreign investment
reaching $ 20 trillion by 20206
3.3 Development of the asian area in a polycentric world
Most of Khanna's books focus on the development of the asian area (especially China) in a polycentric
world. In her book The Future is Asian: Commerce, Conflict and Culture in the 21st Century, New York:
Simon & Schuster, 2019, he discusses this topic at length. The statistics that the author presents to
illustrate the development of the asian area are more than convincing. Asia produces and exports, as well
as imports and consumes, more goods than any other region, and asians trade and invest more with each
other than with Europe or North America.Asia also accounts for 60% of the world's population..It has ten
times as many people as Europe and twelve times as many people as North America.The Asian economic
zone accounts for 50% of global GDP and two-thirds of global economic growth. If in the period 20152030 an increase of 30 trillion in middle class consumption is estimated, only $ 1 trillion is expected to
come from today's western economies, most of which will come to Asia7
4. The evolution of international relations
Regarding the evolution of international relations in a globalized world, Paragh Khanna compares the
current status quo with a "New Middle Age" and believes that the "Renaissance" can become a great and
enlightened era. networks between governments, businesses and civic interest groups to address today's
crises and avoid tomorrow's crises. The solution is mega-diplomacy based on direct technocracy.
4.1 Mega-diplomacy - the key to success

The author understands mega-diplomacy as a coalition of motivated technocrats, influential leaders,
super-philanthropists, activists, and everyday believers. It can gather talent, pool money. and deploy
resources to make the global economy more equitable, rebuild failed states, fight terrorism, promote good
governance, provide food, water, health care and education to those in need, and prevent environmental
collapse.8 Mega-diplomacy is more than an ad-hoc approach to leading a world where no one is
responsible-it is the way to create a stable plan in a self-correcting world for future generations 9.
4.2. Direct technocracy - the key component of mega-diplomacy
In his book Technocracy in America: Rise of the Info-State. Kentucky: CreateSpace, 2017 Khanna
believes that traditional american democracy is only suitable for the governance of the 21st century The
ideal form of government for the complex 21st century is what Khanna calls a "direct technocracy" one
led by experts, but which constantly consults people through a combination of democracy and data10.
The real goal, the author argues, should be a combination of meaningful representation and effective
governance-one that requires a reduction of democracy in favor of technocratic administration.The
author's model for direct democracy is that of Switzerland, while his example of technocratic oversight is
6

Idem , pag.42;
Paragh Khanna -MOVE: The Forces Uprooting Us. Simon & Schuster, 2021,pag.67;
8
Paragh Khanna-How to Run the World: Charting a Course to the Next Renaissance, Random House, 2011 ,
pag.36;
9
Idem , pag.44;
10
Paragh Khanna -Technocracy in America: Rise of the Info-State. Kentucky : CreateSpace, 2017, pag.44;
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that of Singapore.The combination of the two systems, the author believes, would encourage utilitarian
results that would ultimately generate the greatest benefits for the greatest number of people. 11Continuing
her judgments, Khanna offers a number of government innovations in this regard: the existence of an
executive committee instead of a single president, the replacement of the senate with a meeting of
governors etc.
4.3 Mobility - the basic characteristic of the future society
In his latest book Move: The Forces Uprooting Us. Simon & Schuster 2021, Khanna, provides an
illuminating and authoritative vision of the next phase of human civilization - one that is both mobile and
sustainable12 As the book explores, in the years ahead people will move people to where the resources are
and technologies will flow to the people who need them, returning us to our nomadic roots while building
more secure habitats. In the 60,000 years since people began colonizing the continents, a recurring feature
of human civilization has been mobility-the ever-constant search for resources and stability.Seismic
global events-wars and genocides, revolutions and pandemics-have only accelerated the process. The map
of humanity is not settled-not now, not ever13.
5.Conclusion
Paragh Khanna's 7 books written over 11 years cover vast areas of economic and social evolution. They
present in a complex and interdependent way economic and social phenomena. diplomatic and governed
that affects our daily lives both now and in the future. From this point of view it can be stated that Paragh
Khanna, besides being a remarkable editorialist, is also an exceptional futurologist. The quality of
dynamically analyzing the economic-social status quo and providing predictions and solutions for the
future. offers added value to his works. His conceptions are useful, especially to adapt our daily existence
to a constantly evolving world for a better standard of living.
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Abstract
Depression has become the most frequent Community-level mental suffering. A study carried out
by the World Health Organization showed that depression affects around 121 milion people across
the world. It is estimated tha annually, 3 to15% of the population shows a depression episode, of
which 0,4 to 5 % are severe depressive episodes. In Europe, out of 1000 adults, 58 have a major
depressive disorder (i.e.33,4 milion people). All these worrying figures have made depression one
of the most studied mental disorders at the moment. The most worrying fact is that we find it most
often among young people. The causes of the depression could not be fully clarified, despite the
efforts made. The current unanimous vision of research and clinics calls for models suspected to
be triggers at the brain level, but practical nothing concrete.
Key words: depression, sport, scanner zyto
Introduction
In the vast majority, the first depressive episode takes place as a reaction to a negative life event,
triggered against a background of fragile emotional state. The living conditions, the social and
economic environment of which the person is a member also have an important focus.
Almost a quarter of young adults present a severe depression episode up to the age of 24, this
population group being more exposed than any other risk of depression. Depression in this critical
period of life can have very large-scale adverse consequences in the short term - including
deterioration in interpersonal relationships, poor socio-occupational performance and the risk of
radicalisation or consumption of psychoactive substances, but also in the long term affecting the
entire neuropsychiatric development.

Fig. 1. Global suicides based on age and income levels of the country
Source: Depression and Other Common Mental Disorders.Global Health Estimates, OMS, 2017 (OMS, 2017 )
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In this work we will focus on a group of young people, aged 19-21, who have been diagnosed with
early depression, who will be able to implement a program of physical training, and in the end we
will scan them through the zyto technology.
The Zyto scanner is not a medical device designed to diagnose, treat or cure, but rather to give you
a clearer picture of the imbalances in the body and how lifestyle influences health.
In the "Speed century" Zyto can quickly provide the decision-making support we need in order to
reach the maximum potential, both physically and emotionally.
Following the application of the training program, we want to see if it brings improvements to the
depression status.
Young people subjected to the experiment werw introduced into a training program, which lasted
from may 2020 to December 2020 and was carried out at the beginning 3 times a week, after which
the number of session gradually increased to 5.
They were scanned at the beginning and during this program, with a special interest in the final
meeting.
The adaptation with the effort has been done gradually, they are performing exercises of stiking,
pilates and yoga at the beginning trying to reconnect with nature.
After the first two weeks, they ran with a peak tempo of ¾ of their short-distance effore capacity
in the city park in a green clean-air area. After another two weeks, the program already included
in addition to stifling, yoga, pilates, running and sports games such as volleyball, basketball,
handball and football.
Results
After performing the scan with the zyto, we have seen significant improvements in emotional
States by reading the bio-questionnaires. They can change according to each situation, every
living, but what we are mainly interested in is, to show our subjects the way to knowledge from
where they can balance and control these emotional conditions. Below I will show one of the
results, stating that I had the patient's consent.
Before
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After

Conclusion
Anyone would have to practice a sport at least at the hobby level, walk and reconnect with nature.
Once, an important person told me that anyone should practice swimming, a self-defense sport, a
sports game for social networking and athletics because it is complete. By eliminating some stress
hormones during the effort and detaching from daily life, the human body can balance and
overcome the depression state. But in order to be able to treat a depression and reduce its effect
and its causes, first and foremost individually, it needs to be helped.
Bibliography:
1. Brousse M, Peronette V., the Body does not forget the healing of deep trauma from
unconscious, Ed. Philobia, 2020.
2. Jantz, G., final healing of depression, Ed. Imago dei, 2020.
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MODELING THE LESSON OF PHYSICAL EDUCATION CARRIED OUT IN THE VIRTUAL
ENVIRONMENT DUE TO THE 19 COVID PANDEMIC
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Abstract
With the declaration by the World Health Organization on 11 March 2020 of pandemic with the new
coronavirus, restrictive measures have been established worldwide to reduce virus transmission.
The COVID-19 pandemic created fear, anxiety, depression among the population, but the most exposed
were the young people who were accustomed to an active lifestyle.
The appearance of the pandemic has certainly led to a change in the way we live.
The COVID-19 pandemic has generated a number of impacts with a strong impact not only on the health
of the population, but also on economic and social life. Studies on the impact of the pandemic show that
young people are among the most affected groups of the population. They had to adapt to the dramatic
changes in education and social life.
The isolation of students, the courses conducted in the virtual environment, the closure of the sports halls,
the lack of a mentor in directing a program of physical development or correction of physical deficiencies
led to the need to model physical education lessons in the virtual environment. So our students were
permanently advised in the virtual environment by the teachers of the physical and Sports education
department. Teachers adapted the means and methods used in physical education to pandemic conditions
and to the virtual environment, choosing subjects and work tasks that required limited areas of activity and
sports materials that could be improvised. After analyzing the situation we have created, I think it is very
important to deal with preventing the physical deficiencies of students who are usually segmented.
Throughout the term, I worked in the lesson of complex virtual physical education of exercises for the
prevention and correction of physical deficiencies of light degree.
At the end of the semester we applied to the participating students a questionnaire on the degree of
satisfaction and efficiency of physical education lessons in the online environment.
Keywords: pandemic, deficiencies, harmonious physical development
Introduction
The COVID-19 pandemic has had a number of effects with a strong impact not only on the health of the
population, but also on economic and social life. Pandemic impact studies show that young people are
among the most affected population groups. They had to adapt to the dramatic changes in education but
also in social life.
The isolation of students, the courses held in the virtual environment, the closure of gyms, the lack of a
mentor in directing a physical development program or the correction of physical deficiencies led to the
need to model physical education lessons in the virtual environment.
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The purpose of the paper
Improving the negative effects caused by the psycho-physical pandemic and preventing and correcting mild
physical deficiencies, amplified by sedentary lifestyle, incorrect posture, etc.
Hypotheses
The hypothesis from which we started in our scientific approach in conducting this study:
If we introduce complexes of corrective exercises in the virtual lesson of physical education, we will
achieve two important objectives: the prevention of physical deficiencies and the optimization of the
psycho-physical condition.
Content
This paper aims to present some ways to prevent and correct physical disabilities in the virtual class of
university physical education.
Previous research has shown that most students have a harmonious growth and development, a correct body
posture, and some have a number of mild and moderate physical and organic deficiencies. Under the
conditions imposed by the Covid 19 pandemic, lack of exercise, prolonged state in front of the computer,
unhealthy diet, seem to have led to major physical and emotional imbalances, with an increased risk of
physical deficiencies or their aggravation depending on the case. Uncorrected in time, these mild
deficiencies worsen and alter the overall health of students. Under the influence of physical exercise, the
physical development of students optimizes their cues in the sense of quantitative and qualitative additions
(harmony and fairness). We aimed for the student's physical development to become optimal, to be an
element of health, along with mental and emotional development.
We considered it necessary during this period to make a specific modeling of the lesson, adapted to the
improvised conditions by selecting complex corrective exercises for the virtual lessons of physical
education, all in a methodological-organizational framework.
Material and methods
The experiment started from the premise that, in the physical education activity, conducted even in the
virtual environment, we can prevent and ameliorate possible physical deficiencies by recommending
complex corrective exercises, but also through playful means, which by their nature are considered
attractive activities. , which stimulates the psychomotor background for the benefit of increasing muscle
tone.
This experiment was performed on first year students from the Faculty of Petroleum Engineering, we chose
4 groups totaling 100 people. The students were divided equally into two working groups, an experimental
one consisting of 50 students, chosen at random, and a control group that also had a staff of 50 members,
chosen by the same criteria as those in the experiment group.
Those in the experimental group participated weekly in 2 hours of physical education, being applied
complex exercise exercises in order to prevent and ameliorate any physical deficiencies, development and
toning of the muscles supporting the musculoskeletal system.
The students from the control group carried out their sports activity within the virtual classes of physical
education with improvised means, rolls of toilet paper, plastic bottles working only physical exercises for
the development of coordination, of joint mobility.
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The experiment took place over a semester, respectively 3 months, during the lockdown and the hours took
place online.
In the present experiment we used well-known research methods and techniques: the bibliographic
study method and the questionnaire, the anamnesis, these being the only safe methods, viable in the
conditions of the virtual development of the sports activity.
In the initial phase of the experiment we requested the anthropometric data of the students and pictures of
the front, back and profile, as well as the answer to the following questions:
1. If they consider that they have posture defects
2. If they have been diagnosed and treated for any minor or major physical impairment
Based on the answers to these questions, we selected the complex sets of corrective exercises specific to
kyphosis, which proved to be the most common, most common after centralizing the answers given by
students who wanted to participate in our study.
In the following we present the complex of exercises applied for the prevention and correction of kyphosis:
Learning correct breathing and forced breathing:
1. Standing apart, bending the torso forward, placing the palms on the ground, extending the torso with the
upper limbs stretched upwards (2x8 times)
2. Standing in front of the mirror, corrective straightening of the torso, alternating with relaxation (8 times)
3. Standing with a walking stick at the level of the shoulder blades, walking on tiptoes with small steps
4. Sit on a chair with your hands at the nape of the neck, torso extension bent forward with your head
extended (2x8 times)
5. Sit on a stool with your hands at the nape of your neck, twisting your torso left and right (2x8 times)
6. Dorsal decubitus with palms under the nape of the neck, elbows glued to the ground alternating flexion
of one knee to the chest (2x8 times)
7. Lying on your back with your hands under your neck, elbows glued to the floor, bringing both knees bent
to your chest, back (2x10 times)
8. Ventral decubitus, arms outstretched in torso extension, torso extension, head and upper limbs (2x4
times)
9. On your knees, arms outstretched forward with your hands on a chair or bed, at shoulder height - move
to sit on your heels and press your torso down, head extended. (2x10 times)
10. Lying upright, with the back supported by the door, with the hands on the door frame, raising the knee
alternately (2x10 times)
11. Walking on tops 5 room lengths
12. Walking with alternate lifting of the knees bent horizontally -5 room lengths
13. Walking on small steps with the stick / tail of the mop held at the level of the shoulder blades held by
the ends 5 lengths of the chamber
14. Standing in front of the mirror with the mop stick / tail held at the level of the shoulder blades, lifting
on tiptoes with the cane up and returning to the corrective position (2x10 times)
15. Sitting on a chair, corrective straightening of the torso, alternatively, relaxation, (2x10 times)
16. Dorsal decubitus with palms under the nape of the neck, elbows on the ground alternately raising the
lower limbs vertically (4x10 times)
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17. Dorsal decubitus with palms under the nape of the neck, elbows on the ground simultaneous lifting of
the lower limbs vertically (4x10 times)
18. Walking on tiptoes at the shoulder blades - 5 chamber lengths
19. Walking on tiptoes with arms outstretched - 5 room lengths
20. Sit on a chair in a corrective position with a half-liter plastic bottle filled with water in each hand, raising
the arms from the side up (4x10 times)
21. Sit on a chair in a corrective position with a half-liter plastic bottle filled with water in each hand, raising
and lowering the arms forward (4x10 times)
Result
The students performed the gymnastic exercises with the utmost responsibility during the physical
education class. During the breaks, they participated in games of attention, skills and coordination. The
game through its playful function had the role of relaxing them and enjoying a collective activity even if it
was virtual.
Therefore, at the end of the lockdown period, we applied a short questionnaire with closed questions to the
students participating in the experiment, as well as to those in the control group, following the students'
satisfaction with the virtual physical education class.
Answers of students participating in the experiment:
75.25% of the students participating in the program confirm that the pain, the discomfort of the vicious
attitude of the posture have improved
22.30% of participating students answered "maybe"
2.45% of the students participating in the program answered "no" I felt improvements
Student responses - control group:
62% of the students in the control group confirm that during all this period they felt discomfort in the
cervical area and they did not improve.
30, 56% of students in the control group and would like to participate in the preventive and recovery
program
7.44% of students in the control group did not respond
Conclusions and recommendations
Pandemic worsening of the musculoskeletal system through incorrect posture in front of the computer, loss
of muscle mass, loss of muscle tone, sedentary lifestyle, poor nutrition (fast food, boredom snacks), obesity
due to depression and lack of exercise. We consider opportune the online intervention of the physical
education teacher in these conditions, as a minimal but valuable help in optimizing the psycho-physical
health of the student. We recommend complex exercise exercises in improvised conditions, adapted to the
needs and activity of each student.
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Abstract
The gastrointestinal (GI) tract is host to thousands of microorganisms the majority of which is
bacteria. The way the animals were born, the composition of their mother's microbiota, early nutrition
compositions and levels, diseases they suffered, their stress level, and the use of antibiotics can affect
the type of microorganisms at the GI tract. As a result, the microbiome in the GI tract is special for
every living being. The gut microbiome performs a number of vital functions such as assisting
digestion, producing various vitamins, and supporting the immune system. Current studies suggest that
microbiota in the GI tract is associated with many diseases such as colon cancer, type 1 and type 2
diabetes, multiple sclerosis, Parkinson's, autism, celiac, obesity, and inflammatory bowel disease.
Particularly, recent research implied that the gut microbiota could have a significant effect on the
development and functions of the host brain. It has been suggested that there can be two-way
interactions between brain and gut, and a conceptual model is purposed called the microbiota-gutbrain axis. The gut-brain axis is an interactive system that incorporates immunological, neural,
endocrine, and metabolic pathways. Dysfunctions in this axis can create pathophysiologic effects on
the host. The Vagus nerve, immunologic responses, short-chain fatty acid, endocrine signals, and
tryptophan metabolism assist the communication between brain and gut. Therefore, this interaction
between gut and brain suggests that behavioral response may be altered depending on the changes in
gut microbiota. This review is aimed to examine the possible effects of gut microbiota changes in
animal behavior.
Keywords: Animal behavior, Animal nutrition, Gut-brain axis, Gut microbiome.
Özet
Gastrointestinal sistem, çoğunluğunu bakterilerin oluşturduğu binlerce mikroorganizma türüne ev
sahipliği yapmaktadır. Gastrointestinal sistemdeki bu mikroorganizmaların türü canlının doğum
şekline, annesinin mikrobiyota bileşimine, erken dönem beslenmesine ve seviyesine, geçirdiği
hastalıklara, stres seviyesine ve antibiyotik kullanımına bağlı olarak değişebilir. Bu yüzden
mikrobiyom her canlı için özeldir. Mikrobiyom sindirime yardımcı olma, çeşitli vitaminleri
sentezleme ve bağışıklık sistemine destek olma gibi bir dizi hayati işlevi yerine getirmektedir. Yapılan
bazı çalışmalar gastrointestinal sistemde bulunan mikrobiyotanın kolon kanseri, tip 1 ve tip 2 diyabet,
multipleskleroz, Parkinson, otizm, çölyak, obezite ve inflamatuvar bağırsak rahatsızlıkları gibi
hastalıklar ile de ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Özellikle, son araştırmalar bağırsak
mikrobiyotasının konakçı beyninin gelişimi ve işlevi üzerinde de önemli etkilere sahip olduğuna
dikkat çekmektedir. Yakın zamanda yapılan çalışmalar bağırsak mikrobiyotası ve beyin arasında çift
yönlü bir etkileşimin olabileceğini düşündürmekte ve mikrobiyota-bağırsak-beyin ekseni adı verilen
kavramsal bir model önermektedir. Bağırsak-beyin ekseni, immünolojik, nöral, endokrin ve metabolik
yolları bütünleştiren bir etkileşim sistemidir. Bu eksendeki fonksiyon bozuklukları konakçı üzerinde
patofizyolojik etkiler oluşturabilmektedir. Vagus siniri, immünolojik yanıtlar, kısa zincirli yağ asitleri,
endokrin sinyaller ve triptofan metabolizması, bağırsak ve beyin arasındaki iletişimin kurulmasına
yardımcı olmaktadır. Dolayısı ile, bağırsak ve beyin arasındaki bu iletişim, bağırsak
mikrobiyotasındaki değişikliklere bağlı olarak canlının davranışsal tepkilerinin de değişebileceğini
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düşündürmektedir. Bu derlemede bağırsak mikrobiyotasındaki değişikliklerin hayvan davranışları
üzerine olası etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler:Hayvan
mikrobiyomu.

davranışı,

Hayvan

besleme,

Bağırsak-beyin

ekseni,

Bağırsak

WHAT ARE MICROBIOTA AND MICROBIOME?
Animals host a diverse community of microorganisms majority of which are bacteria and also include
fungi, viruses, archaea, bacteriophages, and other one-cell organisms in their physiological systems
(Diker, 2017). It is known that the total number of microorganisms in animals is ten times more than
that of animal cells and the number of genomes of these microorganisms is 150 times more than the
genome of the host animals (Qin et al., 2010). Bacteria and other microorganisms are generally known
for their disease-causing effects. However, there are also microorganisms that do not have a diseasecausing effect and are actually beneficial to the host animal. Recently it has been emphasized that
these microorganisms are closely associated with the physiology of living beings. Healthy gut
microbiota besides microbial abundance also strengthens the metabolism of living beings against
various infections and inflammations via the endocrine signal mechanism increases resistance against
autoimmune diseases and cancer and takes part in brain development and functions. Furthermore,
these microorganisms perform these functions by means of gut permeability and motility, mucus layer,
epithelial cell function, innate and acquired immunity, and neurotransmitter substance secretion. Until
recently, the microbial population that is closely related to the general condition and health of the
animals was called microbial flora or bacterial flora. On the other hand, since flora is a term for plants,
it was not appropriate to use for microorganisms. Thus, the terms of microbiota and microbiome are
being started to use instead of flora. While microbiota refers to the total microbe population of a place
or ecological unit, microbiome refers to the total genome and metabolites that occur as a result of
microbial activities (Diker, 2017).
GUT MICROBIOME AND BEHAVIOR CONNECTION
The gut microbiome is thought to influence behavioral plasticity early in life (developmental
plasticity; Snell-Rood, 2013) and/or an organism's adaptation to environmental changes throughout its
lifetime (reversible behavioral flexibility; Alberdi et al., 2016). In order to determine the role of the
brain-gut axis in ecological and evolutionary processes, it is necessary to measure microbiotamediated behavioral and cognitive changes in nature (Davidson et al., 2020). There are a number of
studies that prove how the gut microbiome can affect the central nervous system (CNS) through the
gut-brain axis and the consequences of such effects on behavior and cognition (Davidson et al., 2020).
Biomedical-oriented studies in laboratory rodents that used different methods (e.g., germ-free animals,
fecal transplantation, and antibiotic therapy) were conducted to document the impact of the altered gut
microbiome on social behavior, anxiety, and cognitive performance. These biomedical studies have
revealed that in addition to sex, hormonal fluctuations, and some neurological diseases, the gut
microbiome can also have a major impact on the physiology of behavior in animals (Desbonnet et al.,
2014; DiazHeijtz et al., 2011).
GUT-BRAIN AXIS
Two-way signaling between the gastrointestinal system and the brain is critical for maintaining
physiological equilibrium. This bidirectional signaling is regulated at neural (both central and enteric
nervous system), hormonal and immunological levels (Cryan and O’Mahony, 2011). Disruption of this
system gives rise to changing stress response and general behavior. With this interactive signaling,
psychological and physical stressors can be effective in altering the metabolic activity and content of
the gut microbiota. Thus, experimental modifications in the gut microbiome can influence emotional
behavior and associated brain systems (Mayer et al., 2014). It has been suggested that many types of
intestinal microorganisms regulate brain functions in health and disease states.
Similarly, changed mood and constant stress may also alter the composition of the gut microbiome.
The formation of the proper gut microbiota at birth influences many functions, including brain
481

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

development. Altered gut microbiota may disrupt the intestinal barrier function by causing increased
intestinal permeability, and microbiota problems observed in adulthood are associated with many
chronic diseases (Tatlı et al., 2018). At the same time, the microbiota can affect gene expression and
inflammation in the CNS by forming peptides or short-chain fatty acids. Recent studies have implied
that the microbiome takes an important part in crucial neurogenerative developments such as the
formation of the myelination, neurogenesis, microglia maturation, and blood-brain barrier and thus can
regulate many animal behaviors (Braniste et al., 2014; Hoban et al., 2016).
COMMUNICATION BETWEEN THE GUT AND THE BRAIN
The gut microbiome uses various ways to communicate with the brain and other CNS organs. The first
of these is the enteric nervous system which is thought to be the second brain. Millions of neurons
extending throughout the GI tract can transmit changes in the gastrointestinal tract to the brain via the
vagus nerve (Forsythe et al., 2014). Another way that the intestinal microbiota transmits messages to
the brain is through the release of various cytokines due to the stimulation of the immune system of
the intestinal mucosa by the bacteria (Fung, 2017). Moreover, gut bacteria can generate neuroactive
substances similar to the precursors of monoamine neurotransmitters used in the gut-brain axis that
influence behavior, including anger and stress (Strandwitz, 2018).
HYPOTHALAMIC-PITUITARY-ADRENAL AXIS
The CNS, especially the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, can be activated by
environmental factors such as emotion and anxiety. HPA regulates the cortisol release and is
controlled by a complex interaction by the amygdala, hippocampus, and hypothalamus of the limbic
system. Secretion of corticotrophin-releasing factor from the hypothalamus causes the secretion of
adrenocorticotropic hormone from the hypophyseal gland and this leads to cortisol secretion from the
adrenal cortex. Simultaneously, the CNS communicates with different intestinal targets such as the
enteric nervous system (ENS), muscle layers, and intestinal mucosa by using both afferent and efferent
autonomic pathways and gut mucosa and regulates gut motility, immunity, permeability, and mucus
secretion (Carabotti et al., 2015).
SEROTONIN, TRYPTOPHAN METABOLISM, AND GUT-BRAIN AXIS
As mentioned previously, the gut-brain axis has a two-way communication between the CNS and the
GI tract (O'Mahony et al., 2015). Serotonin is a key neurotransmitter for this network. Previous studies
highlighted that the gut microbiome has a critical role to regulate the normal process of this axis.
There is also a significant overlap between behaviors influenced by the gut microbiota and behaviors
based on serotonergic neurotransmission (O'Mahony et al.,2015). Especially, it is clear that microbiota
in the GI tract can alter the serotonergic system through tryptophan metabolism. The microbiota can
modulate serotonin levels. As a result, the mood and behavior of an animal could be altered. For
example, clostridium sporogenes reduce tryptophan levels by expressing the tryptophan
decarboxylases, and thus serotonin production in the brain decreases (Takaki et al., 1985). In contrast,
serotonin is produced by Streptococcus, Escherichia, and Enterococcus. In addition, it has been
suggested that Bifidobacterium infantis regulates 5-HT levels by increasing plasma tryptophan levels
(Neuman et al., 2015).
MICROBIOME AND BEHAVIOR RELATIONSHIP IN DOGS
Pet dogs (Canis familiaris) have been with humans for more than 14.000 years and they have been in
close relation with humans since then (Nobis, 1979). As humans started to share their foodstuff with
their dogs, changes have been shaped in the digestive and metabolic systems of dogs, enabling them to
adapt more easily to a starch-rich diet than their wild ancestors, and eventually leading to alterations
that affect the behavior (Axelsson et al., 2013; Ollivier et al., 2016).
In recent years dogs have gained popularity due to their capacity to form strong bonds with people and
other species, which has led to a variety of pro-social, collaborative projects. (Udell and Wynne,
2008). However, the aggressive behavior of certain dogs with behavioral problems towards people and
other animals is an undeniable fact and can pose a serious risk. Aggression is a serious behavioral
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disorder in pets that endanger both animals and humans. Aggressive interactions, especially those
involving bites, can cause physical harm, psychological trauma, disease transmission, and even death.
Thus, when the behavior problems cannot be overcome, even the euthanasia of the dog becomes the
choice (Patronek et al., 1996). However, in today's world, where humans and dogs are in constant
interaction, the best way for these two species is to treat this behavior problem more humanely. In
order to be able to effectively treat aggression in such dogs, we must first know exactly the underlying
causes. Studies suggest that the environment, experience, and the owner can influence the
development of aggressive behavior in dogs (Jagoe and Serpell, 1996).
Along with these factors, genetics, sex, hormone levels, nutrition, high cortisol, and low serotonin
levels (Rosado et al., 2010, DeNapoli et al., 2000, Duffy et al., 2008) and some neurological diseases
can be related to aggression. Generally, the stress level of a dog is determined by measuring the blood
cortisol levels (Beerda et al.,1996), and it is generally associated with behavioral disorders such as
anxiety and aggression. Consequently, the majority of the dogs diagnosed with violence are also
diagnosed with anxiety (Bamberger and Houpt, 2006). Anxious behavior in dogs includes increased
heart rate, tremors, increased salivation, circling, transient anorexia, excessive vocalization,
destructiveness, and restlessness. Canines with anxiety can also exhibit antagonistic behavior such as
attacking (Stelow, 2018). There is much to learn about the underlying causes of aggressive behavior
that limit the development of new preventive strategies, diagnostics, and therapeutic interventions.
Recent studies showed that the gut microbiome can also interact with mammalian physiology to
influence behavior in a variety of ways.
The microbiome stimulates host neurophysiology by producing neurotransmitters such as epinephrine
and histamine, either by direct interaction with receptors in the GI tract or by passaging through the
intestinal wall and entering into the portal vein (Lyte,2013). Within the gut, the neuronal transmission
of the enteric nervous system can innervate the entire length of the microvilli (Yoo and Mazmanian.,
2017). There is a large amount of sensory information propagated throughout the intestinal lumen and
can be detected by the host. Moreover, the gastrointestinal tract contains numerous cells (such as
Enterochromaffin cells and luminal epithelial chemoreceptors) that collect information about the
composition of the luminal environment (Lyte, 2013). Thus, this sensory information from the luminal
environment can be transferred to the CNS, interpreted by the brain and other components of the CNS,
and affect the behavioral state.
There are not enough studies investigating the relationship between the gut microbiome and
aggression in dogs. Studies suggest that there may be an interaction between dog aggression and the
microbiota population in the GI tract. Diet is a strong regulator of gut microbial composition in
mammals (Kim et al., 2020). Therefore, certain dietary components are most probably associated with
aggression and reduced aggressive behavior in dogs. In addition to diet, the dog's behavior could also
be associated with other factors such as the canine gut microbiome, inflammatory bowel disease, and
acute diarrhea (Suchodolski et al., 2012). Cortisol is released through the HPA axis during sudden
stress in dogs. Studies have shown that the gut microbiome is effective on the HPA axis. Tryptophan
is an essential amino acid for canines. Thus, the presence of tryptophan in diet can directly affect the
gut microbiota, as tryptophan is the precursor to the production of indole compounds. Indole
compounds can only be synthesized by bacteria and these compounds have been demonstrated to
increase the expression of genes related to decreased intestinal permeability, increased mucin
production, and improved intestinal homeostasis in different animals (Pilla and Suchodolski, 2020). In
a different study, it was investigated how the protein content and the amount of tryptophan in the diet
affected the dog's aggressive behavior. It was concluded that adding tryptophan to high-protein diets
or switching from a high to a low-protein diet could reduce aggressive behavior (DeNapoli et al.,
2000).
AGGRESSIVE BEHAVIOR AND EFFECT OF GUT MICROBIOME IN DOGS
The stool samples were collected from 31dogs (21 aggressive and 10 non-aggressive pitbull breed
dogs) to compare the possible differences in gut microbial composition between aggressive and nonaggressive dogs living in the same shelter (Kirchoff et al., 2019) The results suggested that there was a
strong connection between the gut microbiome and aggressive behavior.
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The study was carried out by taking fecal samples from each animal under sterile conditions, followed
by DNA extraction from the feces, and using 16S sequencing methods. Firmicutes, Fusobacteria,
Bacteroidetes, and Proteobacteria were detected as dominant phyla in all stool samples. However, the
relative abundance of these dominant phyla differed significantly between aggressive and nonaggressive dogs. Particularly, Firmicutes were relatively more abundant in aggressive dogs, whereas
Proteobacteria and Fusobacteria were relatively more abundant in non-aggressive dogs. Consistently,
Lactobacillus was more common in aggressive dogs, while Fusobacteria was more common in nonaggressive dogs. Dorea, a strain of bacteria, is found in higher concentrations in non-aggressive dogs
and in lower concentrations in dogs with inflammatory bowel disease. Of the 578 classes common in
aggressive or non-aggressive dogs, 96 of them differed significantly in abundance between the two
populations. Fifty-seven of these classes have significantly higher average relative abundance in the
gut microbiome of non-aggressive dogs, while 39 have higher relative abundance in the aggressive
canine microbiome. Nine classes that have genus Bacteroides are higher in non-aggressive dogs’
intestinal microbiome compared to aggressive dogs. In addition, 25 subclasses of the Lactobacillus
genus were found to be more common in aggressive dogs.
These findings were particularly striking since relatively abundant phylotypes in fecal samples
differed and suggested that determining the physiological effects of the microbiome could be worthy
of investigating the causes of aggression in dogs in more detail and exploring the use of probiotics as a
treatment method for behavioral disorders (Kirchoff et al., 2019)
GUT MICROBIOME IN LIVESTOCK ANIMALS
The increasing evidence suggests that microbiota in different parts of the GI tract plays a crucial role
in the basic physiological functions of invertebrates (Montalban-Arques et al., 2015). In addition to the
influence of the gut microbiome on immunity, growth, and metabolism, the functional effects of this
microbiome on brain development and behavior were also investigated in human and rodent species.
However, data on the influence of the microbiota-gut-brain (MGB) axis on behavior is limited in farm
animals (Kraimi et al., 2019). One study suggests that a better understanding of the connection
between the gut microbiome and behavior could create different opportunities in animal production
because the effect of the gut microbiome in different farm animals (ruminant, horse, pig, rabbit,
chicken, turkey, etc.) could alter social and feeding behavior. As a result, studies on determining the
gut microbiome composition have been increasing (Kraimi et al., 2019). Characterizing the GI tract
microbiome composition is very important to detect abnormal composition and dysbiosis. The gut
microbiome composition is a complex subject, as it varies throughout the digestive tract, between the
lumen and the mucosa, even between the tip of the villi and the crypt (Kraimi et al., 2019). It is almost
impossible to characterize the gut microbiome with traditional cell culture methods, so the gut
microbiome is detected by 16S rRNA sequencing analysis. (Chakravorty et al., 2007). With this
method, the sequencing of highly variable regions of 16S rRNA genes and the bioinformatics analysis
of the sequencing results have made the microbiome more convenient to study. However, there are
still some important Bioinformatics problems, such as sequence length variability, start and end sites
of highly variable regions, and matching of sequencing markers and microorganisms (Turan et al.,
2018). The following table shows the gut microbiome compositions obtained by 16S rRNA
sequencing in some farm animals. Table 1 gives the compositions at the Phyllium level.
Table 1. The gut microbiome compositions obtained by 16S rRNA sequencing in some farm
animals (Adopted from Kraimi et al., 2019)
Host

GI

Firmicutes

Bacteroidetes

Actinobacteria

Proteobacteria

Verrucomicrobia

Animal

segment

%

%

%

%

%

Cow

Rumen

25-58

38-75

<1

0-5

---

Sheep

Rumen

49

47

<1

<1

<1

Horse

Cecum

30-50

30-50

----

5

<7

Swine

Hindgut

35-95

<2

<1

3-40

----
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Rabbit

Cecum

83

6

<1

<1

----

Chicken

Cecum

85

----

6

6

---

Quail

Cecum

56-70

25-35

----

----

----

Duck

Cecum

34

57

----

7

----

MICROBIOME MEDIATED BEHAVIOR IN WILD VERTEBRATES
The studies in common laboratory animals have suggested that the gut microbiome can strongly affect
the host behavior and cognition via the MGB axis. However, the importance of such mechanisms is
still unknown in wild animals. Understanding the microbiota-mediated behavioral and cognitive
process in nature is essential to determine the role of the MGB axis in ecological and evolutionary
processes (Davidson et al., 2020).
The intestinal microbiome can intercede reversible plasticities in basic behavioral phenotypes like
migration, sociability, mate-seeking, or foraging behavior (Davidson et al., 2020). There is also the
possibility that these behaviors may shape the microbiome by altering microbial exposures by
changing environmental or social contamination, or by changing diet through foraging behavior
(Davidson et al., 2018). Such alterations imply that microbes can increase environmental perception in
regulatory pathways that adjust behavior. The microbiome can adjust homeostatic and allostatic
regulation in this perspective. Homeostatic regulation controls only negative feedback and helps the
host by buffering phenotypic alterations. For instance, the microbiome can change foraging
preferences which can lead to a better nutritional status and microbiome composition for the host
(Davidson et al., 2020). On the other hand, the microbiome may also operate as an allostatic regulator,
allowing hosts to adapt quickly to altered phenotypic conditions (Sterling, 2004 and 2012). Allostatic
regulation may include negative and/or positive feedback that assist phenotypic change in the direction
of the most favorable phenotype for the current environmental condition. For example, the
microbiome can modulate host behavior during periods of fluctuation such as seasonal periods and
migration processes, letting the host acclimate to the new environment (Davidson et al., 2020).
Occasionally, it can be difficult to draw causal implications from observational data. On the other
hand, statistical inferences can be made for causality between microbiome-behavior covariates. To
determine the direction of causality, predictions can be made within the framework of equational
modeling using various inference methods, depending on the underlying nature of microbiome
variation (Pearl, 2009). With the known structural changes of the microbiome over a given time
period, Granger causality methods can help to predict whether the microbiome causes behavioral
alterations (Peters et al., 2016).
THE EFFECT OF GUT MICROBIOME ON MICE BEHAVIOR
In studies on how the gut microbiota affects the behavior of mice, it has been determined that the
absence of microbiota leads to behavioral abnormalities in mice via the HPA axis (Luo et al., 2018).
To test this hypothesis, germ-free mice were subjected to various behavioral tests. Following the
behavioral tests, the serum basal cortisone levels and glucocorticoid receptor pathway genes in the
hippocampus were investigated using ELISA and real-time PCR validation after microarray analysis
to explore molecular mechanisms, respectively. Studies have shown antianxiety and antidepressantlike behaviors in germ-free mice. In addition, these studies found 6 upregulated glucocorticoid
receptor pathway genes (Slc22a5, Aqp1, Stat5a, Ampd3, Plekhf1, and Cyb561) in the hippocampus of
germfree mice. These genes are closely related to neurological disorders. In the study, specific
pathogen-free 13 male mice were given daily drinking water containing 20 μg/ml concentration of E.
coli-derived lipopolysaccharide (LPS) for 2 weeks, while the control group was given daily drinking
water without E. coli LPS and then subjected to various behavioral tests. In the same study, mice were
treated with E. coli. LPS showed a reduced baseline serum cortisol level compared to control mice,
and 2 genes (Stat5a and Ampd3) were found to be up-regulated. In addition, fecal microbiota from
behaviorally depressed mice was transplanted into the germ-free mice, and anxiety and depressive
behaviors were observed in those germ-free recipient mice. At the same time, downregulation of the
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glucocorticoid receptor pathway gene Stat5a, and an increase in basal serum cortisol levels were
observed in the recipient mice (Luo et al., 2018).
CONCLUSION
The microbiota composition in the GI tract may be affected by diet, antibiotic use, stress levels, etc.
The previous studies suggest that normal gut microbiota can affect brain development and behavioral
functions by using the gut-brain axis which is regulated at neural, endocrine, and immunologic levels.
This axis has bidirectional signaling and it is necessary for maintaining homeostasis. The
hypothalamic-pituitary-adrenal axis is responsible for the hormonal regulation of the gut-brain axis.
Studies carried out on various species have determined that there is a correlation between behavioral
state and gut microbiota. This suggests that behavioral conditions may be altered by gut microbiota.
Fluctuations in gut microbiota can also affect struggling and compliance to environmental stressors.
Thus, present knowledge suggests that making behavioral adjustments is possible by changing the
microbiota composition in the GI tract and different probiotics can be used to treat behavioral
problems in aggressive mammals.
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Özet
Makedonya Kralı Büyük İskender’in gençlik yıllarından yakın arkadaşı olan Ptolemaios, Büyük
İskender’in tahta çıkmasıyla birlikte, önce kral muhafızı ardından Makedonya ordusunun
generallerinden biri olmuştur. Büyük İskender’in MÖ 323 yılında ani ölümüyle birlikte
Makedonya İmparatorluğu parçalanmış ve taht varisinin kim olacağı, ülkenin nasıl yönetileceği
hususunda Makedonya’nın ileri gelen devlet adamları tarafından Babil Konseyi kurulmuştur.
Konseyin sonunda imparatorluk toprakları Büyük İskender’in generalleri arasında paylaşılmıştır.
Bu paylaşımda Ptolemaios, Mısır satrapı olmuştur. Ptolemaios hanedanlığının Mısır’daki mutlak
hâkimiyeti ise, Diadokhlar Savaşı denilen, Makedonya İmparatorluğu’nun generalleri arasında
çıkan savaş nihayetinde, MÖ 305 yılında sağlanmıştır. I. Ptolemaios, Mısır’da krallığını güvence
altına aldıktan sonra Kıbrıs, Suriye, Kirene gibi uzak bölgelere çeşitli seferler düzenleyip kontrol
altına almıştır. Ele geçirdiği bölgelerde mutlak hâkimiyet sağladıktan sonra oğlu II. Ptolemaios’u
ülke yönetimine ortak edip kral naibi yaparak, onu krallığa hazırlamıştır. I. Ptolemaios, Mısır kralı
olduktan sonra “Soter” yani “kurtarıcı” unvanını almıştır. Ptolemaios Soter, krallığın yanı sıra
kendisini Firavun ilan etmiştir. Hâkimiyeti süresince Mısır’a sosyo-kültürel anlamda önemli
katkıları bulunan I. Ptolemaios’ın MÖ 283 yılında 84 yaşındaki ölümün ardından oğlu II.
Ptolemaios tahta çıkmıştır. Dış politikada babasının izinden giden, II. Ptolemaios’ın saltanatının
yaklaşık olarak üçüncü yılında, Mısır Devleti Doğu Akdeniz’in deniz gücü haline gelmiştir.
Ptolemaios hanedanlığı Kraliçe VII. Kleopatra’ya kadar devam etmiştir. Mısır’da Helenistik
Ptolemaios hanedanlığı MÖ 31 senesinde, kraliçe VII. Kleopatra döneminde, Roma
İmparatorluğu ile yapılan savaştan yenilgiyle çıkılmasıyla son bulmuştur. Bu tarihten itibaren
Mısır, Roma eyaleti olmuştur. Çalışmamızın giriş kısmında, Mısır’ın Makedonya topraklarına
katılması, I. Ptolemaios’ın Makedonya ordu generalliğinden, Mısır kralı olmasına kadar geçen
süreçteki faaliyetlerine değinilecektir. Alt başlıklar halinde I. Ptolemaios dönemi Mısır’ın söz
konusu dönemdeki siyasi, sosyal, kültürel durumu ele alınacaktır. Çalışmamızın sonuç kısmında
Helenistik kültürün Antik Mısır’da yayılmasında Ptolemaios hanedanlığının rolü ve bölgedeki
etkinliği değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Antik Mısır, Ptolemaios Hanedanlığı, Helenizm, Diadokhlar
Abstract
Ptolemy, who was a close friend of Macedonian King Alexander the Great from his youth, became
first the king's guard and then one of the generals of the Macedonian army after Alexander the
Great ascended the throne. With the sudden death of Alexander the Great in 323 BC, the
Macedonian Empire was disintegrated and the Babylonian Council was established by the
prominent statesmen of Macedonia to determine who the heir to the throne would be and how the
country would be governed. At the end of the council, the imperial lands were divided among
Alexander the Great's generals. In this sharing, Ptolemy became the satrap of Egypt. The absolute
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dominance of the Ptolemaic dynasty in Egypt was finally ensured in 305 BC, after the war
between the generals of the Macedonian Empire, called the War of the Diadochi. After Ptolemy
I secured his kingdom in Egypt, he organized various expeditions to distant regions such as
Cyprus, Syria and Cyrene and took them under control. After gaining absolute dominance in the
regions he conquered, his son II. He made Ptolemy a partner in the administration of the country
and made him the regent and prepared him for the kingdom. After Ptolemy I became the king of
Egypt, he took the title of "Soter", that is, "redeemer". Ptolemy Soter declared himself Pharaoh
as well as king. Ptolemy I, who made important socio-cultural contributions to Egypt during his
rule, died in 283 BC at the age of 84, and his son II. Ptolemy ascended the throne. Following his
father's footsteps in foreign policy, II. In approximately the third year of Ptolemy's reign, the State
of Egypt became the naval power of the Eastern Mediterranean. Queen of the Ptolemaic dynasty
VII. It continued until Cleopatra. Hellenistic Ptolemaic dynasty in Egypt in 31 BC, Queen VII. It
ended with the defeat of the war with the Roman Empire in the period of Cleopatra. From this
date on, Egypt became a Roman province. In the introduction part of our study, the annexation of
Egypt to Macedonia, the activities of Ptolemy I from Macedonian army general to being king of
Egypt and will be discussed. Under subtitles, Ptolemaic I era in, the political, social and cultural
situation of Egypt in the said period will be discussed. In the conclusion part of our study, the role
of the Ptolemaic dynasty in the spread of Hellenistic culture in Ancient Egypt and its effectiveness
in the region will be evaluated.
Keywords: Ancient Egypt, Ptolemy Dynasty, Hellenism, Diadochi
GİRİŞ
Büyük İskender, uyguladığı Asya politikası gereği Perslerle uzun yıllar savaşmıştır. Mısır,
Makedon-Pers Savaşlarında stratejik öneme sahip bir bölge olması nedeniyle İskender, Pers
İmparatorluğu’nun gücünü kırmak MÖ 332 yılında bölgeyi işgal etmiştir. Nitekim Mısır ele
geçirilir ise, Perslerin bölgedeki son deniz üssü ele geçirilmiş olacak ve Mısır gibi verimli
topraklardan faydalanılacaktır. Büyük İskender’in yaklaşık 40.000 kişilik ordusu Mısır’a
girdiğinde, Pers ordusunun Makedonya ordusu karşısındaki (İssos Muharebesi) hezimetini duyan
Mısır satrapı Mazakes, herhangi bir mukavemet göstermeden merkez Memphis’i Büyük
İskender’e teslim etmiştir. Perslerin sıkıyönetiminden bunalan Mısır halkı, Büyük İskender’i
meşru kralları olarak kabul etmişlerdir (Bevan, 1914, s. 1; Mansel, 1995, s. 443; Albecer, 2000,
s. 57). Büyük İskender’in emriyle, Afrika ve Akdeniz’in önemli liman şehirlerinden biri olan,
İskenderiye (Aleksandreia) şehri kurulmuştur. Adını kurucusundan alan İskenderiye şehri, Grek
tarzı Hippodamos planında kurulan şehrin inşasının tamamlanması ve Mısır’ın başkenti olması,
Ptolemaios hanedanlığı zamanına denk gelmiştir (Seyyid, 200, s. 574). I. Ptolemaios, Büyük
İskender’in gençlik yıllarında yakın arkadaşlarından biridir. I. Ptolemaios, İskender’in diğer
arkadaşları arasında kendi farkını yaratmak ve kral olmak için her fırsatı değerlendirmiştir.
Örneğin, Büyük İskender Babil’de öldüğünde oluşan kaos ortamında, Mısır kralı olmak için
harekete geçmiştir (Heckel, 2018, s.1).
Yaklaşık olarak MÖ 367/6 yıllarında dünyaya gelen I. Ptolemaios’un annesi Makedonyalı
Arsinoe, kesin olmamakla birlikte, tarihçiler arasında genel kabul babasının Makedonya
soylularından Lagos olduğu yönündedir. Büyük İskender Makedonya kralı olduğunda, kralın yedi
korumasından biri olmuştur (Bevan, 1914, s. 21-22). Eşi Berenike’den II. Arsione, Philotera, II.
Ptolemaios adlarında üç çocuğu olmuştur.
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Tablo 1. I. Ptolemaios’un Ailesini Gösteren Soyağacı (Ager, 2018, s. 39).

Tablo 2. I. Ptolemaios’un Eşi ve Çocukları (Ager, 2018, s. 39).

I. Ptolemaios, Perslerle yapılan savaşlarda ordu komutanı olarak görev yapmıştır. İskender’in
bütün Asya seferlerinde bulunmuştur. Mısır’ın ele geçirilmesiyle bölgede satraplık yapan I.
Ptolemaios, Büyük İskender’in ölümünün ardından yapılan Babil konseyinde, Mısır satraplığı
görevine atanmıştır. İskender’in generallerinin toplandığı konseyde, Büyük İskender’in cenaze
işlemlerinin, vasiyeti doğrultusunda yapılması kararı alınmıştır. General Perdikkas ise, planı
bozarak İskender’i Makedonya’da defnetmek istemiştir. Perdikkas bunu yaparak, İskender’in
İmparatorluğu’nun tamamına hükmetmeyi amaçlamış olmalıdır. Nitekim konseyde alınan karara
göre, İskender’in Persli hamile eşi Roksana’nın doğuracağı çocuk erkek olursa yönetim ona
verilecektir. Bu süre zarfında imparatorluğu naip olarak yönetme hakkı Perdikkas’a verilmiştir
(Worthing, 2014, s.334; Bosch, 1942, s. 131-133). Perdikkas’ın gücünün farkında olan I.
Ptolemaios, İskender’in cenaze arabası hazır olduğunda, harekete geçerek, cenaze arabasının
naklinden sorumlu olan Arrhidaios’u ikna edip, Perdikkas’a karşı plan yapmıştır. Ptolemiaos,
İskender’in cenazesini önce Mısır’ın o zamanki başkenti Memphis’e kaçırmıştır. Perdikkas,
üzerine askerlerini göndermiş ancak geç kalınmıştır. I. Ptolemaios İskender’i burada defnetmiştir
(Hauben, Meeus, 2014, s. 273). Birkaç yıl sonra ise cenaze İskenderiye’ye nakledilmiştir. Büyük
İskender’in lahti, Ptolemaios’un bu süre zarfında inşa ettirdiği tapınağa yerleştirilmiştir. Büyük
İskender’in halefliği için çatışan Diadokhlardan biri olan I. Ptolemaios açısından, mezarın kendi
hükümdarlık bölgesinin yeni başkentinde olması büyük önem taşımaktadır. I. Ptolemaios Büyük
İskender’i kendi topraklarında gömerek bölgedeki iktidarını meşrulaştırmayı amaçlamış olabilir
(Lauffer, 2004, s. 195-196; Heckel, 2018, s.1).
1. Helenistik Mısır Ptolemaios Hanedanlığının Kuruluşu
I. Ptolemaios, Babil Konseyi sonrası Mısır'a gelişinden çok kısa bir süre sonra bağımsız bir
politika yürütmeye başlamıştır. İlk icraatı, Perdikkas'ın Mısır satrap vekili tayin ettiği Kleomenes'i
öldürmek olmuştur. I. Ptolemaios, Perdikkas'ın kendisini devirmeye çalışacağını düşündüğü için,
Antipatros ile Perdikkas'a karşı bir işbirliği anlaşması imzalamıştır. Daha evvel Büyük İskender,
satrapların kendi paralı askerlerine sahip olmasını yasaklamış olmasına rağmen, I. Ptolemaios

492

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Mısır’da asker toplamaya başlamıştır. Kurduğu orduyla MÖ 321 yılında, Girne'de fiilen olmasa
da iktidarı ele geçirmiştir. I. Ptolemaios’un yaptığı tüm bu icraatlar, Mısır'ın Makedonya
İmparatorluğu’ndan ayrılmasının ilk adımları olarak yorumlanabilir (Hauben, Meeus, 2014,
s.271-272). I. Ptolemaios’un, İskender’in cenazesini kaçırıp kendi yönetimindeki Mısır’a
defnetmekteki amacı akıllara bazı sorular getirmektedir. İskender’in cenazesini defnetmek bütün
generallerin isteği olmuştur. Nitekim mutlak hakimiyet kurmak ya da denetlemek isteyen
generallerin her biri için, İskender’in cansız bedeni, potansiyel siyasi bir silahtır. I. Ptolemaios,
İskender’in defin işlemlerini yaparak, onunla arasında bir bağ kurmuştur. Ancak amacı
Makedonya İmparatorluğu’nu yönetmek olsaydı, krallığını Mısır ile sınırlandırmazdı. Mısır,
Makedonya İmparatorluğu’nun yalnızca satraplığı olmuştur. I. Ptolemaios’un hedefi geçici bir
imparator naibi olmaktansa, kalıcı bir krallık kurmak olmuştur. Mısır’da Helenistik bir krallık
kurarak, kendi hanedanlığını var etmiştir. Bu fikri destekleyen bir başka örnek olarak, Ptolemaios
ve Perdikkas arasındaki savaş gösterilebilir. I. Ptolemaios, İskender’in cenazesini kaçırarak,
Mısır’a gider gitmez Perdikkas’ın tayin ettiği kişiyi öldürerek, Perdikkas’a karşı Antipatros ile
anlaşma yaparak ve kendisine danışmadan Kyrene’yi işgal ederek, aralarındaki savaşın ilk
kıvılcımını başlatmıştır. Perdikkas, I. Ptolemaios’un tüm bu girişimlerine karşılık MÖ 320
yılında, I. Ptolemaios’a karşı saldırıya geçmiştir. Ancak başarısız olmuştur. Nil Nehri’ni geçmek
üzere Memphis civarında kurduğu kampta, içlerinde Seleukos’un da olduğu adamları tarafından
öldürülmüştür. Ordusu I. Ptolemaios’un tarafına geçmiştir. Perdikkas’ın ölümüyle konsey
yeniden toplanmıştır. I. Ptolemaios’a burada, Perdikkas’ın ölümüyle boşalan Makedonya kral
naipliği görevinin teklif edildiği ancak I. Ptolemaios’un kabul etmediği bazı antik yazarlar
tarafından dile getirilmiştir. Kral naipliği görevi Antipatros’a verilmiştir (Diakov, Kovalev, 1987,
s. 481; Mansel, 2014, s. 379; Hauben, Meeus, 2014, s. 273-278). Bu örnekten de anlaşılacağı
üzere, I. Ptolemaios’un asıl hedefi Mısır’da kalıcı bir Helenistik krallık kurmaktır. I. Ptolemaios,
Mısır’da Makedonyalı ve Mısırlı halkın evlilikleri gibi, “farklı popülasyonları bir araya getirerek,
“çok kültürlü” ve “çok uluslu” diye bahsedilen Mısır kültürünün oluşmasında ve yeni bir toplum
ortaya çıkmasında etkin rol oynamıştır (Bovet, 2014, s. 4).

Harita 1. Helenistik Mısır (Heckel, 2018, s. 1)
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1.1. Makedonya Generalliğinden Mısır Firavunluğuna: I. Ptolemaios Soter
Köklü bir geçmişe sahip olan Mısır uygarlığında, din ve siyaset ilişkisinin birlikteliğini gözler
önüne seren bir sistem geliştirilmiştir. İlk Sülaleler Dönemi’nden (M.Ö. 3100-2600) itibaren,
Mısır hükümdarları Tanrı-kral veya firavun-kral olarak başkent Memphis’te siyasi birliği
sağlamıştır. Uzun yıllar devam edecek olan monarşinin temellerinin atıldığı bu dönemde,
özellikle de M.Ö. 2500’lerde, firavunun Güneş tanrısı Ra’nın temsilcisi olarak görülmesiyle
firavun-kral anlayışı gelişerek devam etmiştir. Söz konusu firavun-kral anlayışı Ptolemaios
hanedanlığının yıkılışına kadar (MÖ 30) varlığını sürdürmüştür (Güzel, 2017, s. 28). Mısır
Ptolemaios hanedanlığının kurucu hükümdarı I. Ptolemaios, MÖ 305 senesinde Helenistik bir
hükümdar olmasının yanı sıra, Mısır'daki Firavun-kral geleneğini devam ettirmiştir. I. Ptolemaios
Soter, Mısır'da "Amun'un Sevgilisi, Ra'nın Seçilmişi" anlamına gelen “Meryamun Setepenre”
adını almıştır (Dunn, 2005, s. 1-5; Arslantaş, Yılmaz, 2017, s. 365).

Şekil 1. Mısır Firavunu olarak Ptolemaios heykeli (Ruiter, 2021, s. 114)
I. Ptolemaios kendisinin Mısır firavunu olarak tasvir edilmesini sağlamıştır. Mısır
geleneklerini özümseyen kral, yeni bir Mısırlı kimliği yaratmıştır. Rahipler, I. Ptolemaios’tan
hakikat, adalet ve düzeni destekleyen dindar bir Mısırlı diye bahsetmişlerdir. I. Ptolemaios
saltanatı, antik dönemde asker kökenli liderliğin, karmaşık kültürel tarihin güzel bir örneğidir
(Howe, 2018, s. 156-157). Antik dünyada, askerlerin hükümdar olmaları şaşırtıcı bir durum
değildir. Nitekim generalliğe kadar yükselen kişiler, genellikle önemli idari becerilere sahip lider
ruhlu kimselerdir. Dünya tarihi boyunca var olan bu gelenek, günümüze kadar takip edilmiştir
(Dunn, 2005, s. 1).

494

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

I. Ptolemaios’un Ordusu ve Hakimiyet Sahası
Ptolemaios hanedanlığı ordusunun (MÖ 323–30) incelenmesi Helenistik Dünyanın, siyasi,
sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini ve modern dünya öncesi devletleri anlamamıza katkıda
bulunmaktadır. I. Ptolemaios’ın henüz Mısır satraplığı (MÖ 323) yaptığı zaman kendisine
ordu kurduğu düşünülmektedir. Hakimiyetinin ilk yılları Diadokhlar ile mücadele etmek ile
geçen I. Ptolemaios, öncelikle Mısır’da saltanatını kuvvetlendirmek ardından ülke sınırlarını
genişletmeyi hedeflemiştir. Bu nedenle Mısır’da güçlü bir ordu oluşturmaya önem vermiştir.
Ordusunun temelini, Büyük İskender’in MÖ 331 yılında kurduğu 4.000 askerin yanısıra,
Mısır hazinesinde kalan 8.000 talant bütçe ile subay ve paralı asker tutmuştur. Savaşlarda
taraf değiştiren askerler ve esirler ile ordusunu genişletmiştir. Buna Perdikkas’ın I.
Ptolemaios’a karşı giriştiği savaşta başarısız olması sonucu askerlerinin Ptolemaios ordusuna
katılması örneğini verebiliriz. I. Demetrius’a karşı giriştiği Gazze Savaşı’nda ise zafer
kazanan I. Ptolemaios, ordusuna 18.000 piyade 4.000 süvari, 43 adet fil dahil etmiştir.
Ardından Filistin ve Fenike’yi kontrol altına almıştır (Bovet, 2015, s. 3). I. Ptolemaios
Klikya, Likya, Karya kıyılarına çeşitli seferler düzenlemiştir.
I. Ptolemaios, Büyük İskender’den kalan yaklaşık 160-170 adet savaş gemisini himayesine
almıştır. (Bovet, 2015, s. 3). Böylece Helenistik Mısır ordusu nicelik ve nitelik olarak
kuvvetlenmiştir. Savaş gemilerini Kıbrıs Savaşı’nda kullanacak olan I. Ptolemaios, gemilerinin
en büyüğünün “quinquereme”, en küçüğünün ise “quadrireme” olmak üzere 140-150 savaş
gemisiyle ve yaklaşık 10.000 piyadeyi taşıyan 200’ü aşkın nakliye gemisinden oluşan bir
donanmayla Kıbrıs’a çıkarma yapmıştır. Ancak savaşta Demetrius’a yenilmiştir. Ptolemaios
burada savaş gemilerinin çoğunu kaybetmiştir (Kınacı, 2017, s. 155-157). II. Ptolemaios
zamanında da devletin yayılımı devam etmiştir. Bu dönemde sınırlar Suriye, Kıbrıs, Trakya, Ege
Adaları ve Girit’e kadar dayanmıştır. (Bovet, 2015, s.3)
İlk üç Ptolemaios kralı askeri açıdan güçlü ve başarılı hükümdarlar olarak kabul edilirken,
ardından gelen hükümdarlar Romalıların MÖ 30'da Mısır'ı işgal etmesine kadar devleti bir
gerileme sarmalına sürüklemiştir (Bovet, 2014, s. 4-6).
1.2. I. Ptolemaios Dönemi Helenistik Mısır’da Sosyo-Ekonomik Hayat
Helenistik devletlerin ekonomilerini karakterize etmek zor olmuştur, nitekim bu devletlerin
sosyo-ekonomik yapısı heterojendir. Kültürel dokusu birbirinden çok farklı iki medeniyet olan
Makedonya ve Pers halklarının sentezini yansıtmaktadır. Ptolemaios hanedanlığının ekonomisi,
kraliyet hazinesine bağımlı olarak kraliyet ekonomisine dayanmaktadır (Manning, 2008, s. 298301). Ülke ekonomisinin nakdi gelir ihtiyacı, ticaret, vergiler ve önemli merkezlerden geçiş
ücretine dayanmaktadır. Mısır tapınakları kilit noktalarda bulunmakta olup, Ptolemaioslar bu
bölgelere önem verip ticari amaçla istifade etmişlerdir. Ptolemaioslardan evvel bu uygulamaya
Pers İmparatorluğu’nda ve Yakın Doğu’da rastlanmaktadır (Manning, 2008, s. 303). Bunun yanı
sıra I. Ptolemaios, Fenike ve Kıbrıs gibi bölgeleri ithalatın önemli merkezi haline getirmiştir. Söz
konusu bölgelerden kereste temin edildiği, adada nakliye hatlarının kontrolü ve gemi inşa
merkezleri yapıldığı bilinmektedir (Anson, 2018, s. 26).
Ptolemaios hanedanlığı, Mısır halkının Makedon yönetimini benimsemesi için, dini ve
kültürel değerlerini özümsemiştir. Firavun unvanı alan Ptolemaios hükümdarları, rahipler ile iyi
ilişkiler kurmuştur. Bu bağlamda Mısır halkı dini törenleri düzenlenmeye devam etmiştir.
Böylece I. Ptolemaios, Mısır’da krallığını meşrulaştırmayı hedeflemiştir (Güzel, 2017, s. 30-31).
Büyük İskender’in emriyle kurulan İskenderiye şehrinin inşasına, I. Ptolemaios döneminde
devam edilmiştir. Şehir kozmopolit yapısı, kültür, sanat ve bilim merkezi olmasıyla Antikçağ’ın
önemli şehirlerinden biri haline gelmiştir. Kozmopolit yapının temel nedeni, kralın Yunan ve
Mısır halkının kaynaşması için Yunanlıları, şehir merkezlerine ve köylere yerleştirmesidir.
(Şenel, 2018, s. 263; Mccoskey, 2002, s. 19).
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SONUÇ
Büyük İskender’in sınırları Hindistan’a dayanan imparatorluğu, ani ölümü üzerine generalleri
arasında paylaşılmıştır. I. Ptolemaios, bu paylaşımdan Mısır satraplığı görevini almıştır. Satrap
olarak gittiği Mısır’da kendi adına ordu kurup, Makedonya İmparatorluğu’nu naip olarak, geçici
bir şekilde yönetmektense kendi krallığını kurma yolunda attığı adımlarla, İskender’in diğer
generallerinden ayrılmaktadır. Bazı antik kaynaklara göre, naip Perdikkas’ın öldürülmesi üzerine,
naiplik görevi I. Ptolemaios’a teklif edilmiştir ancak I. Ptolemaios kabul etmemiştir. I.
Ptolemaios’un imparatorluk naipliği yapmak istememesinin çeşitli sebepleri olabilir. Öncelikle I.
Ptolemaios, İskender’in ardında bıraktığı imparatorluğun, geleneksel Makedon monarşisinin
uzantısı olarak devam etmeyeceğini öngörmüş olabilir. Ardında kendi saltanatını ve hanedanlığını
devam ettirebileceği bir krallık bırakmak istemiş olabilir. I. Ptolemaios’ın, Büyük İskender’in
cenazesini kaçırıp Mısır’da inşa ettirdiği mezar tapınağına defnetmesi, generaller arasında
ayrıcalık kazanmaya çalıştığını, kendi krallığını meşrulaştırmak istediğini göstermektedir.
Generaller arasında en büyük rakibi Perdikkas olmuştur. Nitekim Perdikkas’ın naiplikten, Büyük
İskender’in varisi olma yolunda ilerlemesinden rahatsız olmuştur. Perdikkas’a karşı generaller
arasında kendi birliğini kurmuştur. Makedonya naipliği yapmak istemese de, karşısında güçlü bir
Makedonya naibi istememiştir. Çünkü I. Ptolemaios Mısır temelinde kurduğu krallığının
sınırlarını genişleterek imparatorluk olma yolunda ilerlemeyi hedeflemiştir. Ptolemaios
hanedanlığı, Mısır kültür ve geleneğini özümseyip Firavun unvanı almışlardır. Mısır’da İki yüz
yılı aşkın süre hakimiyet süren Ptolemaios hanedanlığı, MÖ 30 senesinde Roma’nın işgali sonucu
sona ermiştir. Helenistik Ptolemaios hanedanlığının Mısır’da bıraktığı sosyo-kültürel iz yıllarca
devam etmiştir. I. Ptolemaios Mısır’da hemen her alanda uyguladığı Helenistik kültür ile yeni bir
Mısırlı kimliği ortaya çıkmasını sağlamıştır.
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Özet
Karpal tünel sendromlu hastalarda farklı fizyoterapi yöntemlerinin yaşam kalitesi ve kas kuvveti üzerindeki
erken dönem etkilerini araştırmak ve birbirlerine üstünlüğünü değerlendirmektir. Çalışmamıza 25-60 yaş
aralığında 75 hasta (69: K, 6: E) dahil edildi. Hastalar 3 gruba ayrıldı. Birinci gruba median sinir ve tendon
kaydırma egzersizlerini içeren ev programı verildi. İkinci gruba aynı ev programına ilaveten yumuşak doku
ve eklem mobilizasyonu içeren manuel tedavi (MT) uygulandı. Üçüncü gruba aynı ev programına ilaveten
ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWT) uygulandı. Kas kuvveti manuel kas testi ile yaşam kalitesi SF36 ile değerlendirildi. Değerlendirmeler tedaviden önce ve sonra yapıldı. Tedaviden sonra tüm gruplarda
kas kuvvetinde artış bulundu (p<0.05). Gruplar arası karşılaştırmalarda, MT ve Ev programı grupları
arasında supinatorius, biceps brachii, pronator teres, pronator quadratus, fleksör karpi radialis ve ulnaris
kaslarında fark görüldü(p<0.05). Bu farkı yaratan grubun MT grubu olduğu saptandı. Gruplar arasında
yaşam kalitesi karşılaştırmalarında, MT grubunda fiziksel rol güçlüğü, emosyonel rol güçlüğü ve ağrı
parametrelerinde ev programı grubuna göre fark görüldü (p<0.05). ESWT grubunda fiziksel rol güçlüğü,
emosyonel rol güçlüğü, sosyal işlevsellik ve ağrı parametrelerinde ev programı grubuna göre fark tespit
edilirken (p<0.05), MT ve ESWT grubu arasında fark görülmedi (p>0.05). Tüm gruplarda erken dönemde
kas kuvvetinde ve yaşam kalitesinde fark görüldü. MT ile ESWT gruplarında SF-36 anketi alt
parametrelerinde fark bulunmazken, ev programı grubuna göre etkili oldukları görüldü. Tedaviden sonra
yapılan kas kuvveti ölçümlerinde grupların birbirlerine üstünlüğünün olmadığı görüldü.
Anahtar Kelimeler: Karpal Tünel Sendromu, Sinir Kaydırma, Tendon Kaydırma, Manuel Tedavi,
Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi.
Abstract
To investigate the early effects of different physiotherapy methods on quality of life and muscle strength in
patients with carpal tunnel syndrome and to evaluate their superiority over each other. Our study included
75 patients (69: F, 6: M) aged 25-60 years. The patients were divided into 3 groups. The first group was
given a home program including median nerve and tendon gliding exercises. In addition to the same home
program, manual therapy (MT) including soft tissue and joint mobilization was applied to the second group.
Extracorporeal shock wave therapy (ESWT) was applied to the third group in addition to the same home
program. Muscle strength was evaluated with manual muscle test and quality of life was evaluated with
SF-36. Evaluations were made before and after treatment. An increase in muscle strength was found in all
groups after treatment (p<0.05). In comparisons between the groups, there were differences between the
MT and Home program groups in the supinatorius, biceps brachii, pronator teres, pronator quadratus, flexor
carpi radialis and ulnaris muscles (p<0.05). It was determined that the group that created this difference
was the MT group. In comparisons of the quality of life between the groups, a difference was observed in
the physical role difficulty, emotional role difficulty and pain parameters in the MT group compared to the
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home program group (p<0.05). While a difference was found in the physical role difficulty, emotional role
difficulty, social functionality and pain parameters in the ESWT group compared to the home program
group (p<0.05), there was no difference between the MT and ESWT groups (p>0.05). There was a
difference in muscle strength and quality of life in the early period in all groups. While there was no
difference in the SF-36 questionnaire sub-parameters in the MT and ESWT groups, they were found to be
more effective than the home program group. It was observed that the groups were not superior to each
other in the muscle strength measurements made after the treatment.
Keywords: Carpal Tunnel Syndrome, Nerve Gliding, Tendon gliding, Manual Therapy, Extracorporeal
Shock Wave Therapy.
GİRİŞ
Karpal tünel sendromu (KTS), el ve bilek hareketlerinde önemli rolü olan median sinirde sıkışma sonucu
gelişen hastalıktır (Alfonso vd, 2010). Sinir etki alanlarında ağrı, uyuşma ve karıncalanma ile
karakterizedir. İlerleyen dönemlerde elde basının artmasıyla elde güç ve beceri kaybı, kaslarda zayıflık
ortaya çıkabilir (Burton vd, 2014). KTS tanısında ayrıntılı öykü, elektrofizyolojik incelemeler ve klinik
muayene kullanılır (Uchiyama vd, 2010). KTS tedavisinde genel prensip, bireylerde ağrıyı gidermek ve
günlük yaşamdaki fonksiyonlarına dönme sürecini hızlandırmaktır. KTS’li bireylerde tedavi yöntemleri:
günlük yaşam aktivite düzenlemesi, egzersiz, çeşitli elektroterapatik uygulamalar, manuel tedavi
yaklaşımları, ortez uygulamaları, bantlama, derin friksiyon, Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWT),
antienflamatuar ilaç kullanımı uygulamaları ve cerrahi yaklaşımlar olarak sayılabilir (Uchiyama vd, 2010).
Tendon kaydırma egzersizleri, karpal tünel etrafındaki ödem ve sinovyal inflamasyonu ortadan kaldırmayı
ve böylece sinir üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçlar. Egzersizlerin doku beslenmesini ve aksonal iletimi
destekleyerek sinir iletimini arttırdığı düşünülmektedir Uchiyama vd, 2010; Basson vd, 2017). Sinirin
kaydığı nöral mobilizasyon aynı zamanda periferik sinir sistemi ve çevre dokuların tedavisinde kullanılan
bir nörodinamik tedavi yöntemidir. Nöral mobilizasyonda amaç, hareket ile sinir dokusunu çevreleyen ara
yüzler arasındaki dinamik dengeyi yeniden kurarak nörofizyolojik fonksiyonu artırmak ve sinir dokuda
basıncı azaltmaktır. Böylece nöral dokularda fleksiyon kabiliyetin yeniden kazanılmasına ve nöral yapıların
normal fizyolojik fonksiyonunun yeniden uyarılmasını sağlar (Kim, 2015). Konservatif tedaviye ilaveten
nöral mobilizasyon tekniklerinin incelendiği çalışmalarda, nöral mobilizasyon grubunda işlevsellik
düzeylerinde önemli oranda düzelme gözlemlenmiştir (Kim, 2015; Abdolrazaghi vd,2021).
Manuel terapi, mekanoreseptörleri uyararak eklem hareketliliğini arttırır. Artan eklem mobilitesi çevre
yapılarda doku gücünü ve esnekliğini artırır (Kaltenborn FM). Eklem içi harekette bir artış, sinovyal sıvı
hareketini uyarır ve dolaşımı hızlandırır. Böylece ödem azalır ve eklem içi yapılar beslenir. Kas gerginliğini
azaltarak spazmla ilişkili ağrıyı azaltmada etkilidir. Fernandez ve arkadaşlarının KTS'li kadınlarda yaptığı
bir çalışmada, semptomatik eldeki işlevselliği, semptom şiddeti ve parmak ucu kavrama kuvvetini
iyileştirmede MT ve cerrahinin benzer şekilde etkili olduğu sonucuna varılmıştır (Fernández-de-Las-Peñas
vd, 2017). Analjezik etkiden yararlanmak için derin friksiyon ve miyofasyal gevşetme teknikleri
kullanılmaktadır (Dommerholt ,2015; Benjamin vd, 2005). Fleksör retinakulumun miyofasyal gevşetmesi
ile potansiyel tedavi oluşturularak karpal ligaman fleksiyonunda ve bozulmuş sinir fonksiyonlarında
düzelme sağlanır (Kaltenborn FM). Böylece ağrı ve koruyucu kas spazmları azalır.
Son yıllarda KTS tedavi yöntemleri arasında ESWT de yer almaya başlamıştır (Baloğlu vd, 2005). ESWT,
yüksek amplitüdlü ses dalgalarının uygulama bölgesine odaklanmasıyla tedavi etkisi oluşturan yöntemdir.
Yüksek amplitüdlü şok dalgaları, tekli vuruş yapan akustik dalgalardır (Dıraçoğlu, 2004). ESWT uygulanan
bölgede büyüme faktörlerinin ekspresyonunun tetiklendiği, revaskülarizasyonun sağlandığı ve
oksijenasyonun artmasıyla iyileşme süresinin kısaldığı ileri sürülmüştür. Hücresel düzeyde artan nitrik
oksit ekspresyonu ile inflamasyonun azaldığı düşünülmektedir (Mariotto vd, 2005). ESWT lateral
epikondilit, plantar fasiit, patellar tendinit gibi kas-iskelet sistemi bozukluklarında sıklıkla uygulanmakta
ve KTS hastaları için tercih edilen yeni bir seçenek haline gelmiştir (Baloğlu vd, 2005; Gerdesmeyer vd,
2008).
Yaptığımız literatür taramalarında karpal tünel sendromlu hastalarda median sinir mobilizasyonu, manuel
tedavi teknikleri ve ESWT’nin etkilerinin karşılaştırıldığı çalışmalara rastlanılmamıştır. Çalışmamızın
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amacı KTS hastalarına uygulanan MT ve ESWT yaklaşımlarının kas kuvveti ve yaşam kalitesi üzerine kısa
süreli etkilerini araştırmak ve bunların birbirlerine üstünlüklerini değerlendirmektir. Çalışmanın hipotezi,
tendon ve sinir kaydırma egzersizleri, MT ve ESWT yöntemleri ile uygulanan KTS hastalarının sonuçları
arasında kas kuvveti ve yaşam kalitesi açısından farklılık olacağıdır.
YÖNTEM
Çalışmaya 25-60 yaş aralığında KTS tanısı konan ve çalışmaya katılmayı kabul eden hastalar kabul edildi.
Gebelik, malign tümör varlığı, kalp pili, bilek bölgesinde ameliyat veya son 6 ay içerisinde fizik tedavi
öyküsü, tedavi sürecinde analjezik kullanımı ve gönüllü olmak istemeyen hastalar çalışmaya dahil edilmedi.
25 Aralık Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Genel Polikliniğinde yapılan tek merkezli
randomize kontrollü çalışmaya, çalışma kriterlerine uyan 75 hasta başvuru sırasına göre randomize edilerek
3 gruba ayrıldı. Tüm hastalardan araştırmaya gönüllü katılım için bilgilendirilmiş onam alındı.
Tedaviden önce ve sonra el bileğine fleksiyon (fleksör carpi radialis, fleksör carpi ulnaris), ekstansiyon
(ekstansör carpi radialis longus ve ekstansör carpi radialis brevis), supinasyon (supinatorius ve biceps
brachii) ve pronasyon (pronator teres ve pronator quadratus) yaptıran kaslara manuel kas testi uygulandı.
Elde edilen değerler 0–5 arasında derecelendirildi ve kaydedildi.
Hastalarda yaşam kalitesi değerlendirmesinde SF-36 kullanıldı. 36 sorudan oluşan bu testte 10 madde ile
fiziksel fonksiyon, 2 madde ile sosyal fonksiyon, 5 madde ile mental sağlık, 4 madde ile fiziksel sorunlara
bağlı kısıtlılıklar, 3 madde ile duygusal sorunlara bağlı kısıtlılıklar, 4 madde ile enerji/vitalite, 2 madde ile
ağrı ve 5 madde genel sağlık algılanmasını içerir. Maddeler son 4 hafta göz önüne alınarak değerlendirildi.
0-100 puan arasında puanlanan bu testte 0 sağlık durumunun kötü olduğunu; 100 puan sağlık durumunda
bir problem olmadığını gösterir (Koltarla, 2008).
Tüm hastalar, KTS'nin mekanizması, ilerleme ve önleyici tedbirler hakkında genel eğitim aldı. Hastalara
ayrıca nörodinamik median sinir mobilizasyonu ve tendon kaydırma egzersizlerini içeren ev egzersizleri
öğretildi. Bu egzersizler 4 hafta boyunca haftada 5 gün, her seansta 10 tekrar uygulandı. Haftada bir kez
tüm hastalara hatırlatma mesajı gönderildi. Nörodinamik median sinir mobilizasyonu omuz depresyon,
abduksiyon ve dış rotasyonda, dirsek ekstansiyonda, ön kol supinasyonda, el bileği ve parmaklar
ekstansiyondayken yapıldı. Bu hareketlerin sonuna baş lateral fleksiyon eklenerek median sinire germe
uygulandı (Wolny, 2017). Median sinirin nörodinamik mobilizasyonu için, baş lateral fleksiyona
getirildiğinde, bilek ve parmaklar fleksiyona getirilip baş nötral pozisyona getirildikten sonra el ve
parmaklar ekstansiyona getirilerek sinir kayması uygulandı. (Duruöz vd, 1996). Tendon kayma egzersizleri
parmaklar sıralı pozisyonları düz, parmaklar çengel pozisyonunda, parmaklar yumruk pozisyonunda,
parmaklar masa üstü ve parmaklar düz yumruk olacak şekilde uygulandı (Rozmaryn vd, 1998).
MT grubuna ev egzersiz programına ilaveten 4 hafta boyunca haftada 3 gün olmak üzere toplam 12 seans
MT teknikleri uygulanmıştır. Yumuşak doku mobilizasyonu için ön, orta ve arka skalen, pektoralis majör
ve minör, biceps brachii kasları ve fleksör retinakulum miyofasyal gevşetme uygulandı. Eklem
mobilizasyonu için distal ve proksimal radio-ulnar, radiokarpal ve interkarpal eklemlere servikal traksiyon
ve mobilizasyon uygulandı. Hasta yüzüstü pozisyonda iken fizyoterapist tarafından tüm servikal
vertebralara traksiyon uygulayarak servikal bölgeye önce genel sonra her servikal boşluğa segmental olarak
traksiyon uygulandı. Hasta bu pozisyonda iken önce anterior-medial ve posterior skalen, ardından
pektoralis majör-minör ve biceps brachii kaslarına miyofasyal gevşetme uygulandı. Kayma, distal ve
proksimal radio-ulnar eklemlere anterior ve posterior mobilizasyonlar olarak ve radiokarpal ve interkarpal
eklemlere dorsal ve volar yönde uygulandı. Daha sonra metakarpofalangeal eklemlere traksiyon ile
mobilizasyon uygulandı. Fleksör retikulanumun derin friksiyon ve miyofasyal gevşetme tekniklerinde bilek
dorsi fleksiyondayken fizyoterapistin başparmağı fleksör retikulanumun lateral kenarlarına yerleştirildi. Bu
uygulama fleksör retikulanumda gevşeme sağlanana kadar uygulandı. Bilek dorsi fleksiyonu ile KTS
semptomlarında artış olan hastalarda dorsi fleksiyona getirilmeden uygulandı.
ESWT grubuna ev egzersiz programına ilaveten 4 hafta boyunca haftada 3 gün olmak üzere toplam 12
ESWT seansı uygulandı. ESWT tedavisi Vibrolith ESWT cihazı ile (Elmed Medical Systems, Orlando, FL,
ABD) 1.5 bar basınçta, 2000 atış ve 10 Hz uygulandı. Uygulama alanının dar olması ve median sinirin
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karpal tünelde yüzeyel seyri nedeniyle komplikasyonları en aza indirmek için düşük basınç tercih edilmiştir
(Fernández-de-Las-Peñas vd, 2017). Çalışmanın sonuna kadar takip edildi ve lokal doku etkisi bildirilmedi.
SONUÇLAR
Tedaviden önce gruplar arası kas kuvveti değerleri karşılaştırılmasında grupların homojen olmadıkları
görüldü (p>0.05). Tedaviden sonra ekstansör karpi radialis longus ve brevis kaslarında grupların
birbirlerine üstünlüğü saptanmadı (p>0.05), ancak diğer kas grupları kas kuvveti değerlerinde anlamlı fark
bulundu (p<0.05) (Tablo 1).

Tablo 1: Manuel Kas Testi Değerlerinin Grup İçinde ve Gruplar Arasında Karşılaştırılması
Ev Programı

Supinatorius

Biceps Brachii

Pronator Teres

Pronator Quadratus

Fleksör Carpi
Radialis

Fleksör Carpi Ulnaris

Manuel Tedavi

pa

ESWT

TÖ

3.37±0.33

3.58±0.35

3.15±0.47

0.001*

TS

3.58±0.35

3.89±0.31

3.81±0.36

0.011*

pb

0.010*

0.002*

<0.001

TÖ

3.37±0.33

3.58±0.35

3.13±0.51

0.001*

TS

3.58±0.35

3.87±0.30

3.78±0.39

0.014*

pb

0.010*

0.002*

<0.001

TÖ

3.37±0.33

3.58±0.35

3.05±0.50

<0.001*

TS

3.58±0.35

3.87±0.30

3.77±0.40

0.014

pb

0.010*

0.002*

<0.001

TÖ

3.34±0.36

3.58±0.35

3.09±0.52

0.001*

TS

3.58±0.35

3.87±0.30

3.78±0.39

0.014

pb

0.011*

0.002*

<0.001

TÖ

3.45±0.34

3.65±0.36

3.14±0.51

<0.001*

TS

3.63±0.36

3.90±0.28

3.81±0.38

0.026*

pb

0.014*

0.004*

<0.001

TÖ

3.45±0.34

3.65±0.36

3.14±0.51

<0.001*

TS

3.63±0.36

3.90±0.28

3.81±0.38

0.026*

pb

0.014*

0.004*

<0.001

TÖ

3.49±0.33

3.63±0.37

3.10±0.52

<0.001*

TS

3.66±0.36

3.90±0.28

3.81±0.38

0.052
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Ekstansör Karpi
Radialis Longus
Ekstansör Karpi
Radialis Brevis

pb

0.020*

0.003*

<0.001

TÖ

3.49±0.33

3.63±0.37

3.10±0.52

<0.001*

TS

3.66±0.36

3.90±0.28

3.81±0.38

0.052

pb

0.020*

0.003*

<0.001

*p<0.05; p : Gruplar arasında karşılaştırılması Tek yönlü ANOVA testi; *p<0.05; pb: Grup içi
karşılaştırmalarda Wilcoxon İşaret Testi ESWT: Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi, TÖ: Tedaviden önce;
TS: Tedaviden Sonra
a

Tedaviden önce gruplar arası manuel kas testi ortalamaları karşılaştırılmasında ESWT- Ev programı
grupları arasında pronator teres, fleksör karpi radialis ve ulnaris kaslarında, ekstansör karpi radialis longus
ve brevis kaslarında anlamlı fark tespit edildi. ESWT – MT grupları arasında ise supinatorius, biceps
brachii, pronator teres, pronator quadratus, fleksör karpi radialis ve ulnaris kaslarında, ekstansör karpi
radialis longus ve brevis kaslarında anlamlı fark bulundu (p<0.05). Tedaviden sonra kas kuvveti
ölçümlerinin ortalamaları karşılaştırılmasında ise, MT ve Ev programı grupları arasında supinatorius,
biceps brachii, pronator teres, pronator quadratus, fleksör karpi radialis ve ulnaris kaslarında anlamlı fark
tespit edildi. Bu farkı yaratan grubun MT grubu olduğu saptandı (p<0.05) (Tablo 2).
Tablo 2: Tedaviden Sonra Manuel Kas Testi Sonuçlarının Gruplar arası Karşılaştırılması
MT- Ev Programı
Pa

Ev Programı ESWT
Pa

ESWT - MT
Pa

0.009*

0.120

0.544

0.012*

0.115

0.620

0.012*

0.115

0.620

0.012*

0.115

0.620

Fleksör Carpi Radialis

0.021*

0.679

0.608

Fleksör Carpi Ulnaris

0.021*

0.679

0.608

Supinatorius

Biceps Brachii

Pronator Teres

Pronator Quadratus

*p<0.05; pa: Tukey Post-hoc testi, MT: Manuel Tedavi; ESWT: Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi

Gruplar arasında SF-36 anketi alt parametreleri tedaviden önce ve sonra karşılaştırılması. Grupların
tedaviden önce değerlendirmelerinde sosyal işlevsellik alt parametresine fark gözlenirken (p<0.05), diğer
alt parametrelerin homojen olduğu tespit edildi (p>0.05) Tedaviden sonra değerlendirmelerde fiziksel rol
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güçlüğü, emosyonel rol güçlüğü, sosyal işlevsellik ve ağrı alt parametrelerinde anlamlı fark gözlendi
(p<0.05) (Tablo 3).

Tablo 3: SF-36 Anketi Alt parametrelere Değerlerinin Grup içi ve Gruplar Arasında
Karşılaştırılması
Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ev Programı

Manuel Tedavi

ESWT

pa

TÖ

47.60±19.04

45.00±20.96

50.20±16.42

0.625

TS

54.80±18.22

50.20±21.28

54.60±13.91

0.598

pb

<0.001

<0.001*

0.005*

TÖ

15.00±33.85

16.00±37.41

39.00±47.91

0.064

TS

29.00±45.46

76.00±41.75

67.00±46.05

0.001*

pb

0.055

<0.001*

0.011*

TÖ

20.00±40.82

16.00±37.41

37.33±48.41

0.176

TS

24.00±43.58

65.33±47.60

61.33±48.76

0.004*

pb

0.327

<0.001*

0.019*

TÖ

50.00±5.59

49.80±8.22

49.80±12.70

0.996

TS

51.20±4.62

49.80±9.94

52.20±13.54

0.700

pb

0.056

1.000

0.110

TÖ

52.96±3.87

48.64±9.42

48.80±11.25

0.150

TS

52.96±3.51

51.52±8.89

48.64±11.87

0.217

pb

1.000

0.047*

0.770

TÖ

42.50±14.43

54.50±20.37

43.70±19.09

0.042*

TS

54.00±13.36

60.50±16.40

68.00±16.56

0.009*

pb

0.005*

0.090

<0.001*

TÖ

27.60±8.01

29.40±11.30

26.90±11.64

0.685

TS

55.00±14.21

66.20±12.41

66.40±17.42

0.015*

pb

<0.001*

<0.001*

<0.001*

TÖ

42.00±11.27

48.20±12.40

46.60±10.67

SF-36

Fiziksel Fonksiyon

Fiziksel Rol Güçlüğü

Emosyonel Rol
Güçlüğü

Enerji/Canlılık/Vitalite

Ruhsal Sağlık

Sosyal İşlevsellik

Ağrı

Genel Sağlık Algısı
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TS

43.80±10.13

49.20±12.63

49.00±9.89

pb

0.004*

0.364

0.037*

0.150

*p<0.05; pa: Gruplar arasında karşılaştırılması Tek yönlü ANOVA testi; *p<0.05; pb: Grup içi
karşılaştırmalarda Eşleştirilmiş T testi ESWT: Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi, TÖ: Tedaviden önce;
TS: Tedaviden Sonra

Tedaviden sonra gruplar arasında SF-36 anketi alt parametrelerinin karşılaştırılmasında, MT grubunda
fiziksel rol güçlüğü, emosyonel rol güçlüğü ve ağrı parametrelerinde ev programı grubuna göre anlamlı
fark görüldü (p<0.05). ESWT grubunda fiziksel rol güçlüğü, emosyonel rol güçlüğü, sosyal işlevsellik ve
ağrı parametrelerinde ev programı grubuna göre anlamlı fark tespit edilirken (p<0.05), MT grubu ve ESWT
grubu arasında anlamlı fark görülmedi (p>0.05) (Tablo 4).
Tablo 4: Tedaviden Sonra Gruplar Arasında SF-36 Anketi Alt Parametre Değerlerinin
Karşılaştırılması
Yaşam Kalitesi Ölçeği
SF-36

Ev Programı –
Manuel Tedavi
Pa

Ev Programı –
ESWT
Pa

Manuel Tedavi ESWT
Pa

0.001*

0.010*

0.755

0.007*

0.017*

0.951

Sosyal İşlevsellik

0.306

0.006*

0.209

Ağrı

0.025*

0.041*

0.980

Fiziksel Rol Güçlüğü
Emosyonel Rol Güçlüğü

*p<0.05; p :Tukey Post-hoc testi , ESWT: Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi
a

TARTIŞMA
Çalışmamız KTS hastalarında farklı fizik tedavi yöntemlerinin kas kuvveti ve yaşam kalitesi üzerindeki 4
haftalık erken dönem etkilerinin araştırılması ve MT, ESWT ile ev programının birbirlerine göre
üstünlüğünü belirlemek amacıyla yapıldı. Sonuçlara baktığımızda, tüm tedavi gruplarında uyguladığımız
tedavi yöntemlerinin erken dönemde yaşam kalitesini ve kas kuvvetini artırdığı görüldü.
Tedaviden önce hastalara yönelik tanımlayıcı değişkenlerin tedavi sonuçlarını etkileyebileceğini
düşündüğümüzden kaydedilmiştir. Tüm gruplardaki hastalarda yaş ve vücut ağırlığı benzerdi.
Burke vd’nin iki mobilizasyon tekniğini karşılaştırarak yaptıkları çalışmada tedavi sonrası ve 3 ay sonraki
değerlendirmede iki mobilizasyon tekniğinin de bilek gücünü artırdığını belirtmişlerdir (Burke vd, 2007).
Yapılan hayvan çalışmalarında ESWT’nin substance P üretimini artırdığı ve bu yolla nörovasküler
yenilenmeyi hızlandırdığı belirtilmiştir (Zelle vd, 2010).
Bizim çalışmamızda tedaviden önce ve sonra yapılan grup içi değerlendirmelerde kas kuvvet değerlerindeki
artış her üç grupta anlamlı bulundu. Tedaviden sonra gruplar arasında yapılan kas kuvveti ölçümlerinin
sonuçlarının karşılaştırılmasında MT grubunda supinatorius, biceps brachii, pronator teres ve quadratus
kaslarında, fleksör karpi radialis ve ulnaris kaslarında ev programı uygulanan grubuna göre kas
kuvvetlerinde fark saptandı. Tedaviden sonra yapılan diğer ölçümlerde grupların birbirlerine üstünlüğünün
olmadığı görüldü.
Atroshi vd yaptıkları çalışmada KTS’li bireyler ile genel popülasyon arasında SF-36 anketi verilerini
karşılaştırmış ve SF-36 parametrelerinde skorların KTS ‘li bireylerden oluşan grupta daha kötü olduğu
belirtilmiştir (Atroshi vd, 1999).
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Çalışmamızda tüm grupların tedaviden önce SF-36 anketi ortalamalarının sonuçları karşılaştırıldığında,
ağrı değerlerinin benzer olduğu bulunurken diğer alt parametrelerin farklı değerlerde oldukları görüldü.
Tedaviden sonra gruplar arasında SF-36 değerlendirme sonuçlarının karşılaştırılmasında ise tüm anket
değerlendirmelerinin farklılığını koruduğu tespit edildi. Gruplar arası karşılaştırmada, MT ile ESWT
gruplarının yaşam kalitesi sonuçlarına etkisi birbirine eşit bulundu. MT grubunda ev programı grubuna göre
fiziksel rol güçlüğü, emosyonel rol güçlüğü ve ağrı alt parametrelerinde; ESWT grubu ev programı grubuna
göre fiziksel rol güçlüğü, emosyonel rol güçlüğü, sosyal işlevsellik ve ağrı alt parametrelerinde fark
oluşturduğu tespit edildi. Bu anlamlı farkın ağrı ve diğer semptomlarda azalmaya bağlı olarak ortaya
çıktığını düşünmekteyiz.
Bu sonuçlardan yola çıkarak, derin friksiyon masajı birlikte yumuşak doku ve eklem mobilizasyonlarının
ve ESWT uygulamasının KTS hastalarında, klasik ev program yöntemlerine göre daha etkin bir şekilde
iyileşme sağladığını ve güvenle uygulanabilecek bir yöntemler olduğunu söyleyebiliriz.
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Gündelik toplum ve yaşam düzeninin yürütüldüğü maddesel ve fiziki araçların birçoğu sayısallaşarakdijitalleşerek mekân ve objelerden bağımsız hale gelmektedir. Bu değişen teknolojik araçlar yüksek
kapasite ve küçük boyutları ile her an yanımızda bulunabilmekte, bizlerin bir uzantısı olarak sosyalekonomik ilişkilerin anlık olarak yönetilebilmesini sağlamaktadır. Teknolojinin getirdiği bu sanal,
sayısal ortamlar gerçek yaşantıya paralel uzay-mekân ile sınırlı olmayan ortamlar oluşturmaktadır.
Gündelik araçlar için gerçekleşen dijitalleşme değişiminin mekânlar için gerçekleştiğini varsaymak
mümkün görünmektedir. Metaverse oluşumu ile birbirinden bağımsız sanal mekânlar, sosyal ortamlar
tek bir çatı altında bir araya gelmeye başlamaktadır. Bir moda kelime olmaktan öte, Metaverse kavramı
doğrultusunda değişen sanal mekânlar hızla büyümekte ve eğitim/öğrenme, oyun, eğlence, iş
sektörlerindeki fiziki mekânlara alternatif, artırıcı konumunu almaktadır. Bunun sonucu olarak
insanların kullanımına açık olacak Metaverse’ün dijital mekânları ile bu sanal mekânların dijital
araçlarla kullanımı doğrultusunda şekillenecek gerçek yaşam alanları oluşmaktadır. Bu mekânların ve
yaşam alanların planlanması ve değişimi tasarımcı olan mimar ve iç mimarların meselesi olarak
görülmektedir. Sanal eğitim-iş-eğlence mekânlarının belirli şirketler tarafından elde tutulması ve
buradaki ekonomik ilişkilerin varlığına ek olarak taşınır- taşınmaz mal edinebilme olanağı, mimari-iç
mimari alanda yeni bir tip tasarım, üretim, hizmet alanı oluşturmaktadır. Tasarımcılar ve iç mimarların,
bu sanal dünyaların mekânlarının planlanmasında, bununla birlikte sayısallaşan, fiziksel ortamları terk
eden gerçek mekânların gündelik ev, iş, kamusal alanlarımızda yaratacağı sadeleşme ve eksilmeler
doğrultusunda mevcut yaşam alanlarımızın da kurgulanmasında da aktif bir rolü olacağı ön görülebilir.
Bu bağlamda; dijitalleşmenin getireceği Metaverse gibi paralel evrenler gündelik yaşamın terk edilişi
ve boşalması şeklinde değil, zaman ve mekândan bağımsız sosyo-ekonomik ilişkilerimizin bunların
fiziksel ortamlarının yeniden kurgulanması şeklinde düşünülecektir.
Çalışmada; Metaverse kapsamında dijital-sanal ortamlarda varlık üretme, sahiplenme ve satma
üzerinden mimar ve iç mimarın paralel evrendeki yeri sorgulanacaktır. Bu sanal ortamları deneyimleme
araçları ve gerçekliğe vekil dünyalar yardımıyla yaşam mekânlarımızın uğrayacağı değişimler, mevcut
öngörüler ve olası tasarım önerileri üzerinden incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Metaverse, Metaverse ve Mimarlık, Sanal Mekân, Tasarım, paralel evren
Abstract
Many of the material and physical tools through which the daily society and life order are carried out
become independent from space and objects by digitizing. These changing technological tools can be
with us at any time with their high capacity and small dimensions, and as an extension of us, they
provide instant management of social-economic relations. These virtual-digital environments brought
by technology create environments that are not limited to the space-physical environment parallel to
real life. It seems possible to assume that the digitalization change that took place for everyday tools
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took place for spaces. With the formation of the Metaverse, independent virtual spaces and social
environments are starting to come together under a single roof. Beyond being a buzzword, virtual
spaces, which are changing in line with the concept of Metaverse, are growing rapidly and taking an
alternative and enhancing position to physical spaces in education/learning, gaming, entertainment and
business sectors. As a result of this, the digital spaces of Metaverse, which will be open to the use of
people, and the real life spaces that will be shaped in line with the use of these virtual spaces with digital
tools are formed. The planning and change of these spaces and living spaces is seen as a matter of
architects and interior architects, who are designers. The possibility of acquiring movable and
immovable property in addition to the existence of economic relations in virtual education-businessentertainment places by certain companies creates a new type of design, production and service area in
the field of architecture-interior architecture. It can be foreseen that designers and interior architects
will play an active role in the planning of the spaces of these virtual worlds, as well as in the construction
of our existing living spaces in line with the simplifications and reductions that digitalized real spaces
will create in our daily home, work and public spaces. In this context; Parallel universes such as
Metaverse, which will be brought by digitalization, will not be thought of as the abandonment and
emptiness of daily life, but as the reconstructing of our socio-economic relations independent of time
and space and their physical environments.
Keywords: Metaverse, Metaverse and Architecture, Virtual Space, Design, parallel universe
GİRİŞ
Teknolojik gelişmeler, toplumsal yaşamda değişimlere neden olurken, Covid-19 salgınının da ortaya
çıkmasıyla, dijital dünyaya hızlı bir geçiş yaşanmıştır. Salgın nedeniyle sanal ortamlarda yapılan eğitim,
alışveriş, spor, sosyalleşme, vb gibi gerçek mekânlarda yapılan fonksiyonlar değişime uğramıştır.
Gündelik yaşamda, kişiden kişiye fiziksel temasın azaltılmasına yönelik değişimler, yaşam
aktivitelerinin dijital ortamlara taşınmasına ya da daha aktif kullanılmasına sebep olmuştur. Salgın
öncesi, bireylerin yetkinliklerine ya da tercihlerine bağlı sıklıkta kullanılan dijital platformlar ve araçlar,
gelen kapanma ve karantinalar sebebiyle evden yaşamı kolaylaştıran alışveriş, bankacılık, kamusal
vatandaşlık işleri gibi günlük ihtiyaçların yürütüldüğü birincil ortamlar haline gelmiştir. Uzaktan
çalışma ve uzaktan eğitim gibi çevirim içi aktiviteler işyerleri, okullar ve üniversite kampüsleri gibi
gerçek fiziksel mekânlarda gerçekleşen iş, eğitim-öğrenim, sosyalleşme ilişkilerini değiştirmiştir.
Gündelik yaşamın rutini haline gelen bu ilişkiler; bilgisayarlarımız, tabletlerimiz ve telefonlarımız
sayesinde evlerimize, odalarımıza ya da oturduğumuz, bulunduğumuz herhangi bir açık-kapalı mekâna
taşınabilmiştir. Fiziksel deneyimde meydana gelen eksilmeler gözlenebildiği gibi iş yapma, ticaret
yürütme, öğrenme ve bilgi üretme faaliyetlerinin büyük ölçüde devamlılığı sağlanmış, olumsuz
adaptasyon süreçlerinin yanında pozitif performans artışları da gözlemlenmiştir. Bu durum, salgın ile
yaşanan köklü ve hızlı değişimler neticesinde; kendi binalarını, konferans salonlarını, ofislerini,
sınıflarını ve sayısız mobilyalarını gerektiren bu hacimsel aktivitelerin, fiziksel mekânlarından ayrılarak
varlıklarını mevcut yaşam alanlarımızda küçük metrekarelerde sürdürebileceğini göstermiştir. Analog
olarak gerçekleştirilen yazı, haberleşme, içerik üretme ve paylaşma araçlarının küçülerek telefonlar
bilgisayarlar ile çantalarımıza ve ceplerimize girdiği dijital değişim evriminde artık fiziksel
mekânlarımızın da vücudun ayrılmaz bir parçası olarak yanımızda taşınmaya başlandığını gözlemlemek
mümkün hale gelmiştir. Taşınabilir olarak insan vücudunun bir parçası haline gelmeye başlayan bu
dijital mekânlar, onları deneyimlememizi sağlayan mevcut yaşam alanlarımızda da belirli değişimler
meydana getirmektedir.
Sanal mekânlar ve bunları sağlayan, ara yüzü olan teknoloji uzun yıllardır bizlerle olmakla birlikte
fiziksel yaşantımıza paralel olarak gelişen bu ikincil evrenler, zaman geçtikte bir araya gelmekte ve
kullanıcıların bu evrenlerdeki etkinlikleri, nüfuzları artmaktadır. Her değişimde var olabileceği gibi
fiziksel mekânlarımızın ve aktivitelerin yaşadığı bu dijital dönüşümde de kullanıcıları tarafından bir
adaptasyon, öğrenme ve alışma süreci meydana gelmektedir. Bu geçiş döneminde tasarımcılara düşecek
rolün; faydaların ön plana çıkartılarak yaşanacak olumsuzlukların ve negatif etkilerin en aza indirilmesi
olduğu düşünülmektedir. Bu yeni oluşacak ortak sanal mekânlar, dijital dünyanın getirdiği fiziksel
sınırlamalardan bağımsız yapıları ve mekânları mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte kullanıcısı insan
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olacak bu ortamların, gündelik yaşantımıza ait fiziksel dünya ile belirli oranda bağ kurması
gerekmektedir. Hem yeni gelişen sanal mekânların, hem de bu sanal sanal mekânların deneyimlenme
biçimlerine göre değişen mevcut yaşam alanlarımızın her birinde; verimli ve sağlıklı bir kullanımı
mümkün kılan tasarımsal, yapısal ve mekânsal çözümler gerekli görülmektedir. Bu doğrultuda; yaşam
alanlarında insanın fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarını gözeten tasarımcılar olarak mimarlara ve
içmimarlara yaşanabilir, kullanılabilir, verimli ve sağlıklı mekânlar oluşturma görevi düşmektedir.
Geleceğe yönelik bu gelişmeler, henüz bir karmaşanın yaşandığı ve netleşmediği sanal ve gerçek
mekânların, metaverse dünyasının araştırılıp tartışılmasını zorunlu hale getirmektedir.
Çalışmada; mimarlar ve iç mimarlar, bu yeni sanal dünyada nasıl bir rol üstlenebilir, sanal mekânlar ile
gerçek mekânların mimari etkileşimleri nasıl olacak, mimari tasarım eğitimindeki değişimler neler gibi
sorulara cevaplar aranmıştır. Bu amaca yönelik olarak, internet dünyası, sanal gerçeklik, arttırılmış
gerçeklik, metaverse dünyası gibi konular, mimar ve iç mimar gözüyle incelenmiştir.
ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Çalışma betimsel bir çalışmadır. Araştırmada literatür tarama, izleme, gözlem ve deneyim yöntemleri
kullanılmıştır. Karşılaştırmalı araştırma yapılmıştır. Geçmiş dönemler ve güncel durum, gerçek ve sanal
mekân etkileşimleri karşılaştırılmıştır.
Farklı disiplinlerdeki sanal ortamlar, kullanıcı ve tasarımcı bakış açısıyla ele alınmış, bugüne kadar
yapılan araştırmalar taranmıştır. Araştırma konusu, kavramsal çerçeve bazında tanımlanarak, değişen
paradigmalarla metaverse dünyasının mekânsal etkileri ortaya koyulmuştur. Sanal ve gerçek mekân
yaratımında mimar ve iç mimarların rolleri tartışılmıştır. Sanal dünyanın, uygulama alanı dışında,
tasarım eğitimindeki etkileri, deneyimler ve gözlemlerle ortaya konmuştur. Araştırma sonunda mevcut
durumun bugünkü koşullar doğrultusunda olumlu ve olumsuz yanları, karşılaştırma yöntemiyle
belirlenerek, ileriye yönelik farkındalık oluşturmaya çalışılmıştır.
Günümüzdeki metaverse dünyasının geldiği noktada yapılan güncel çalışma ve araştırmaların az
olması, konu seçiminin önemini ortaya koymaktadır. Geleceğe yönelik çalışmalara veri oluşturmak
amacıyla kullanıcı odaklı tasarım yöntemleri üzerinden konuya yaklaşılmıştır. Sanal mimarlık eğitimi
üzerine yazar tarafından daha önceden yapılan çalışma, araştırmanın arka planını oluşturmuş ve ileriye
yönelik tahminlerin yapılmasına olanak sağlamıştır.
METAVERSE DÜNYASINA KAVRAMSAL YAKLAŞIM
Metaverse kelimesi, ‘meta’ ve ‘verse’ kelimelerinin birleşmesinden oluşan ‘öte evren/evren ötesi’
anlamına gelmektedir. Dijital ortamda oluşturulan evrenler ve bu evrenlerde fiziksel dünyaya ait
aktivitelerin sınırsız olarak yapılabildiği sanal ortamlar, siber toplumsal bir alandır. Başka bir tanımla
metaverse, bir ekranda veya sanal gerçeklikte 3D grafikleri içeren paylaşılan bir çevrimiçi alandır. (Kuş,
O., 2021)
1. Metaverse’in tarihçesi
Metaverse terimini, bilim kurgu yazarı Neal Stephenson, bu terimi, internetin gelecekteki bir sanal
gerçeklik versiyonunu içeren ve kurgusal bir gezegenin 65,536 kilometrelik çevresini dolaşan 100 metre
genişliğindeki bir yol olan ‘Street’, 1992 romanı Snow Crash'te kullanmıştır. Daha yakın zamanlarda,
‘Ready Player One’ adlı romanda ve filmde OASIS adlı bir metaverse (Şekil 1) yer almıştır. (Sparkes,
2021).
Belki de gerçek bir metaverse yaratmaya yönelik ilk girişim, 2003'te başlatılan ve zirvesinde yaklaşık
bir milyon düzenli kullanıcıya ulaşan sanal bir ortam olan Second Life'tır. Yaratıcısı Linden Labs,
2007'de Second Life'ın basit bir video oyunu olmadığını söyleyerek: "Yapılmış bir çatışma, belirlenmiş
bir hedef yok. Esasen, başarmanız gereken belirli bir şey yoktu - sadece kaynaşma ve iletişim için bir
ortamdı. Kendi para birimine sahipti ve kullanıcılar mülk inşa edebilir, etkinlikler düzenleyebilir ve
kendi avatarlarını tasarlayabilirdi.” şeklinde belirtmektedir (Sparkes, 2021).
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Şekil 1. (a) Minecraft evreninde Snow Crash romanındaki 'Street' adlı meteverse temsili
(https://www.youtube.com/watch?v=rT6Z55B2Axs. Accessed 19 Jan. 2022. (b) 'Ready Player One '
OASISmeteverseü(https://editorial.mintable.app/2021/10/10/the-journey-towards-the-metaverse/
2. Metaverse’ ün Parametreleri
Metaverse dünyasını kesin sınırlarla tanımlamak veya sınıflandırmak pek kolay olmasa da, zaman
zaman birbirinin yerine de kullanılan, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, meatspace, karma gerçeklik,
yardımlı gerçeklik, çoklu evren gibi parametrelerle anlatmak mümkündür. Bu parametrelerdeki bazı
deneyimler gerçekliğin çeşitli versiyonlarını da karma olarak kullanabilmektedir. Örneğin, Horizon
Workrooms, sanal bir toplantıya katılmak için bir Oculus Quest 2 başlığı gerektiriren, ancak
meslektaşları da video konferans yoluyla katılabilmektedir. (TechRepublic, 2021).
Arttırılmış gerçeklik (AR), gerçek ortamda doğal olmayan yapay bilgi akışıyla gerçek algısının
yükseltilmesidir. (İpek, A.,R., 2020) Gerçek dünyanın (RW) belirli konum ve etkinliklerine bağlı
olarak, bilgisayar tarafından oluşturulan içerikle ortaya çıkan bir deneyim biçimidir. Gerçek dünyayı
ayar olarak kullanan ve bu görünüme bilgisayar görüntülerinin eklendiği bu deneyimde kullanıcı
çevresiyle, fiziksel ortamı ile etkileşim içindedir (Şekil 2). Bir mobilya mağazasının, yeni bir kanepenin
müşterinin oturma odasında nasıl görüneceğini göstermesi örnek olarak verilebilir (Yuen, S., Yuen, Y.,
2011).

Şekil 2. Telefon ile deneyimlenen artırılmış gerçeklik
(https://www.shutterstock.com/search/Augmented+reality)
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Sanal gerçeklik (VR), fiziksel gerçekliğe alternatiif olarak, bilgisayar tarafından oluşturulan 3 boyutlu
bir model veya sanal ortam ile, kullanıcıya duyusal ve psikolojik bir deneyim yaratır. Gerçek ortamda
yapay ortamın kurgulanması olan ve VR gözlük gerektiren sanal gerçeklik, kullanıcıyı eğitim, sağlık,
ticaret, eğlence gibi farklı sanal dünyalara götürebilmektedir (Şekil 3) ((Christou, 2010)(Mazuryk,
Gervautze, 1999).

Şekil 3.FVrofis ortamı.(https://www.shutterstock.com/search/virtual+reality)
Karma gerçeklik (MR), gerçek nesneler gibi görünen ve hareket eden sanal nesnelerin eklenmesiyle,
gerçek dünyanın bir görünümünü tanımlar (Şekil 4). Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğin birleşimi
ve kapsayıcısı anlamına gelen karma gerçeklikte kullanıcılar, hem sanal nesnelerle hem de gerçek
nesnelerle etkileşime girebilir. Realwear cihazları bu kategoriye girer. (İpek, A.,R., 2020)

Şekil 4. AG SG karışımı gerçeklik. (https://pazarlamaturkiye.com/karmagerceklik- mixed-realitynedir/)
Yardımlı gerçeklik, bir kişinin bir ekranı görüntülemesine ve onunla etkileşim kurmak için ellerin
serbest olarak kontrolleri kullanmasına izin veren herhangi bir teknolojiyi ifade eder. Realwear cihazları
bu kategoriye girer (Şekil 5). Yardımlı gerçeklik, bir kullanıcının görüş alanına büyük ölçüde ellerin
serbest olması imkânı tanıyarak ek bilgi yansıtmayı ifade etmektedir (URL 1). Artırılmış gerçeklikten
farklı olarak; kullanıcının gördüklerini değiştirmeden, yalnızca çevresel görüşe fazladan bir bilgi
katmanı eklenmektedir. Yön bulma talimatlarını ön cama yansıtan bir araba ya da başa takılabilir göz
üstü ekranı, bu teknolojiye örnek gösterilebilir.

Şekil 5. Realware yardımlı gerçeklik. (https://www.realwear.com/pressreleases/ realwearacceleratesleaderships/
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Meatspace: Bu, çoğumuzun zamanının çoğunu harcadığı fiziksel dünyadır (Şekil 6 ).

Şekil 6. Fiziksel Dünya. https://www.shutterstock.com/search/rea l+world)
Çoklu evren: Bu terimin genel tanımı, genellikle birbirinden bağımsız olarak işleyen birçok farklı
evrene atıfta bulunur. Teknoloji/internet/sosyal medya bağlamında bu, Facebook, Minecraft, Instagram,
Twitch, Roblox, Fortnite, Discord ve insanların sosyalleştiği, oyun oynadığı ve alışveriş yaptığı diğer
tüm sanal sosyal medya ve oyun yerleridir (Şekil 7). Teoride, meta evren tüm bu çoklu evrenleri tek bir
yerde toplayabilir. (TechRepublic, 2021)

Şekil 7. Sosyal medya platformları ve oyun evrenleri ile çoklu dijital
evrenler temsili (yazar arşivi)
3. Metaverse’ün kullanım alanları
Dijital sanal dünyalar yeni bir oluşum olmamakla birlikte birleşik, yüksek sayıda kullanıcıya açık ve
müdahale edilebilir birleşik sanal bir evren, farklı disiplinleri bir araya getiren ortak bir platform
sunmaktadır. Sanal gerçeklik ve türevi deneyimleri hali hazırda birçok sektörde kullanılmaktadır. Bu
sektörler ve meteverse’ün yaygın olacağı sektörler;
• Spor ve eğlence: 3D Spor Müsabakaları, Konserler, Konferanslar
• Eğitim: Sanal Kampüsler, İş Eğitimleri, Konferanslar, Teknisyen Bilgilendirme
• ve Antrenmanları
• Sağlık: Sanal Hastane, Rehabilite merkezleri, Doktorların ortak operasyonları
için işbirliği
• Çalışma: Uzaktan Çalışma için ofisler, toplantı
• Ticaret: Fuarlar, Satış Mağazaları
• Askeri: VR'nin askeri alanda kullanımı, sanal eğitim, sanal silah üretimi ve tasarımı, sanal
muharebe alanı tatbikatları, denizcilik uygulamaları, harp ve ayrıca mühendislik tasarımı gibi
birçok alanı kapsamaktadır (Luan ve diğ., 2003).
şeklinde sıralanabilir. (TechRepublic, 2021)
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4. Metaverse ve Mimari
Sanal evrenlerin artışı ve ortak-birleşik dijital evrenler aracılığı ile günlük yaşantımızda anlık olarak
Meteverse’ü deneyimle potansiyeli, mevcut yaşam alanlarımıza ve mimari yapılarımıza farklı bir bakış
açısı kazanma gerekliliğini getirmektedir. Marcos Novak bu sanal ortamları ve mimarisini; ‘mantık,
perspektif ve yerçekimi yasalarının beklentilerinden kopmuş, Öklid geometrilerinin rasyonel
kısıtlamalarına uymayan’, ‘Likit Mimari’ olarak adlandırdığı mimari tür şeklinde tanımlamaktadır
(Novak, 1991). Novak (Novak 1991) bu mekânların ‘kapısız, koridorsuz, bir sonraki odanın daima
neresi ve ne olması gerektiği ihtiyacımızı karşılayan mekânlar olduğunu belirtir. Novak’ın bu
likit/akışkan mekân tanımı, sanal mekânların ve mimarinin ötesinde bu değişken mekânlar aracılığı ile
farklı bir bulunma deneyimi yaşayacak kullanıcının ihtiyaçlarını gözetme gerekliliği oluşturmaktadır.
Bu doğrultuda kullanıcı ihtiyacı öneminin, tercihe bağlı sınırlı kullanım zamanına ek olarak yaşam
faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu bu dijital ortamlara taşıyacak bireyler için daha çok artacağı tahmin
edilebilir (Tasa, 2009).
Gündelik yaşamın önemli bir bölümünün gerçekleşeceği bu mekânlar kısa süreli eğlence deneyimleri
olmaktan çıkıp yaşamsal deneyimlerin devam ettiği kalıcı ve tekrarlayan alanlar olacaktır. Bu sürekli
mekânların fiziksel dünya ile bağının kurulması, kullanıcının algı ve mekânsal ihtiyaçları doğrultusunda
psikolojik konfor ve sağlığını gözetecek şekilde planlanması gerekmektedir (Şekil 8). Çevresel
uyaranlara maruz kalmanın bina tasarımı ve işletim uygulamalarına rehberlik ederek kullanıcı
konforunu, refahını ve üretkenlik seviyelerini etkilediği gösterilmiştir. Bu değişkenler sanal gerçeklik
kullanıcıları için de geçerli görülmektedir.

Şekil 8.Sanal mekânda verimli kullanım ve psikolojik sağlık
(Görsel yazar tarafından oluşturuldu).
Sanal gerçeklik, tek başına kendi mimarisini barındırdığı gibi karma gerçeklik ile fiziksel dünya
üzerine yansıtılan dijital veriler ile gündelik yaşam mekânlarına da etki etmektedir. Bu sanal dünyaların
deneyimlenmesinde kullanıcının verimli etkileşiminin ve psikolojik sağlığının önemli bir rol alacağı
düşünülmektedir. Bu bağlamda fiziksel dünya mekân ve yapıları kadar olmasa da bu dijital yaşam
alanlarında da sistematik ve işlevsel mimari tasarım prensiplerinin uygulanması gerekli görülmektedir.
Sanal mekânları ışık, ses, doku, hacimler, geometrik kütleler ile deneyimleyecek kişiler için bu
değişkenlerin dengesinin olumlu etkiye sahip, psikolojik açıdan tutarlı ve işlevsel bir dijital mekânın
gerekliliği olduğu düşünülmektedir (Gürbüz, 2021) (Alkan, 2022).
Tasarımcılara düşen görev sadece sanal ortamların kurgulanması ile sınırlı kalmamaktadır. Bu dijital
evrenlerin fiziksel dünyadan azalttığı mekân ihtiyacı, gündelik yaşam alanlarında eski işlevini yitirmiş
tanımsız mekânlar meydana getirecektir. Bu tanımsız mekânların yeniden işlevlendirilmesi ya da sanal
gerçeklik kullanım ve araçlarına göre uyarlanmasının metaverse geçişindeki aşamalardan biri olacağı
düşünülmektedir. Fiziksel mekânlarımızdaki bu eksilmelerimize ek olarak konutlarda ve kamusal belirli
alanlarda sanal ortamlara giriş yapmayı ya da deneyimlemeyi sağlayacak uygun araç ve hareket
esnekliği sağlayacak işlevsel alanların oluşma gerekliliği açıktır. Bu işlevsel alanların sandalyede
oturarak bir ofis masası üzerinde bilgisayar kullanımının getirdiği mekânsal düzenleme pratiğinden bir
farklı bulunmamaktadır. Deneyimleme cihazlarının kapasite ve yetkinliklerine göre mevcut fiziksel
mekânların da ihtiyaç duyacağı donanım seviyesinin değişeceği tahmin edilmektedir.
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Mimaride meydana gelen bu değişimler göz önünde bulundurulduğunda; dijital dünyaya taşınan
mekânların-objelerin, yaşam alanlarımızda ayrı işlevsel alanlar bulundurma gerekliliğini ve fiziksel
obje sahipliği gerekliliklerini azaltacağı düşünülmektedir. Temel yaşam ihtiyaçları fiziksel
gerekliliklerini korurken sadece görsel yansımalarına ihtiyaç duyduğumuz objelerin yerini sanallarına
bırakması mümkün görünmektedir. Dijital evrenlerin kullanım araçlarının ulaşılabilirliği arttıkça
televizyon, bilgisayar gibi gündelik yaşamın alışmış cihazları ve bunları mekâna bağlayan mobilyaların
kullanımının da mevcudiyetini yitirmesi dönüşüm senaryoların biri olarak öngörülmektedir. (Şekil 9).

Şekil 9. Karma gerçeklik ile değişen iç mekânlarımızdaki fiziksel azalma- eksilme.(Şekil yazar
tarafından oluşturuldu)
Değişen ve etkinliği artan bu sanal evrenlerde NFT(non-fungible tokens) objeler ve yapılar fiziksel
dünyaya kıyasla farklı bir yapılaşma ve mülk sahipliği kavramlarını beraberinde getirmektedir. Sanal
dünya kullanıcılarının talepleri doğrultusunda kişisel istek ve ihtiyaçlara uygun sanal ve sanal deneyimi
barındıracak fiziksel mekânların tasarım ve planlama ihtiyacı tasarımcı ve mimarların meslek
kapsamlarında önemli bir yere sahip olacaktır.
5. Metaverse ve Z kuşağı
Kuşak, “belirgin bir oluşum farkı yaratan bir dizi tarihsel olay ve ilgili fenomen” olarak
tanımlanmaktadır (Parry ve Urwin, 2011). Parry ve Urwin'e (2011) göre, bir nesil tanımlanırken ortak
olaylara veya kültürel fenomenlerin bir tür sosyal 'yakınlık' olduğuna dikkat çekilmektedir.
Zsuzsa Emese Csobanka (2016), kuşaklar arası çeşitliliğin ve gençlik olarak adlandırılan yeni nesilden
(temelde 1968'den beri) farklı olma durumuna güncel bir bakış açısıyla yeniden ele alınma
gerekliliğinin, Avrupa'da giderek daha önemli hale geldiğini belirtmektedir. 21. yüzyılın bilgi ve
iletişim teknolojisinin (BİT) yoğun bir şekilde yayılması (üssel bir şekilde), bu sorunun uluslararası bir
ölçekte ele alınması gerekliliğini de göstermektedir (Csobanka, 2016) . Tarihsel bir dönem için farklı
kuşakların etkisinin olduğu açıktır. Bununla birlikte; yakın zaman gelişmelerinin içine doğan yeni bir
neslin gençlik ve yetişkinlik çağında teknoloji, üretim ve ekonomi alanlarında daha aktif bir etki
yaratacağı beklenebilir. Bu noktada, internetsiz bir dünyayı tanımayan, ‘dijital sosyal medya’ ortamı
içine milenyum yakınlarında doğan Z kuşağının bilgiyi tüketme, üretme becerilerinde ve karar verme
yetilerinde farklılıklar olacaktır. Yeniliklerde kuşak farklılıkları bireylerin yetkinlik bakımından
ayrışmasını da beraberinde getirmektedir. Gelişmelerin artan hızla yaşandığı 21. yy’da yeniliklere uyum
sağlamak ve eski ile yeni alışkanlıklar arasında bağ kurmak toplumun gündelik olarak çözmekle
yükümlü olduğu meseleler haline gelmektedir. Teknolojinin artış ve değişim hızının 21. yy’a nazaran
daha yavaş olduğu 20. Yy. sonları kullanıcıları; birbirine uzak ötekini geçersiz, modası geçmiş kılan
teknolojik skalanın farklı iki ucunu deneyimleme imkânında bulunmuşlardır. Kimi kullanıcı için birçok
gelişme gereksiz ya da öğrenmeye değer görülmeyecek kadar zor bulunmuş ve adaptasyon sürecinden
kaçınılmıştır. Bireylerin, teknolojinin değiştiği hızda alışkanlarını ve paradigmalarını değiştirmelerinin
büyük zorluklar getirdiği düşünülmektedir. Bununla birlikte oturmuş teknolojik sistemlerin içine doğan
yeni kuşaklar doğdukları andan itibaren bu yeni düzenin araçlarına ve ara yüzlerine maruz kalmaktadır.
Öğrenme ve yeni bilgiyi hazmetme becerisi yüksek olan yeni doğan bebekler ve çocuklar fiziksel ve
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dijital dünyaların iç içe geçmeye başladığı gelişmeler içerisinde önceki kuşaklara göre farklı bir algı ve
yetkinlik grubu içerisinde bulunmaktadırlar. Bu farklı algının varlığı, gelecek fiziksel ve dijital
mekânların kurgulanmasında tasarımcı ve mimarların da düşünsel kalıplarını esnek tutmaları
gerekliliğini getirmektedir. Tasarım süreçleri katılımcı tasarım prensiplerini benimseyerek ilerlemeli,
kullanıcı odaklı olarak mekân ihtiyaçlarını belirlemeli ve bu ihtiyaçlara çözüm üretilmelidir.ı
Bu bilgiler doğrultusunda yeni kuşakların gelişen ve değişen toplumlar üzerindeki önemi belirgin hale
gelmektedir. Metaverse dünyasında değişen ve birleşen dijital dünya ve etkilediği mevcut yaşam
alanlarımızda tasarım, mimarlık ve mekân çözüm üretme süreçlerinin yeni kuşağın kullanımı ve sürecin
parçası olarak üretecek yeni kuşakların eğitimi için güncellenmesi ve irdelenmesi gerekli bir konu
olarak önem kazanmaktadır.
6. Metaverse ve Mimarlık Eğitimi
Covid-19 salgını, hayatın her alanını etkilediği gibi eğitim alanında da acil uzaktan eğitime geçilmesine
neden olmuştur. Arttırılmış gerçeklik ile fiziksel dünya - sanal dünya iç içe geçmiş, sanal ortamlar
desteğiyle yapılan eğitimin, esnek ve verimli bir şekilde yürütülebilir olduğu görülmüştür. Çevrimiçi
eğitim fiziksel mekân, araç ve zaman kısıtları olmasına karşın esnek çalışma, öğrenme imkânları
sağlanmıştır. Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik, tasarım eğitiminde salgın öncesinde de
kullanılmış ve eğitimin olumlu yönde gelişimine neden olmuştur
Metaverse ve mimarlık eğitimi, ileriye yönelik olarak düşünüldüğünde; ortak çalışmaya imkân tanıyan
sınırsız öğrenim evrenleri bilgi akışını hızlandıracak ve kullanıcı-tasarımcı daha etkin bir şekilde bir
araya gelecektir. Metaverse etkileşimli deneyim odaklı, kullanıcı merkezli bir yaklaşımdır ve burada
mimarlık da kullanıcı odaklı, katılımcı ve deneyim odaklı olacaktır. Dolayısıyla tasarım eğitiminde,
tasarlama-üretme-deney-geri bildirim süreçleri arasında kesintisiz akış sağlanacaktır. Tasarım ürününü
bire bir deneyimlemek, tasarlanan mekânlarda dolaşabilmek, tasarımcının hata payını azaltmasına
neden olurken, aktif katılım-öğrenme şartını da yerine getirecektir. Ayrıca sanatsal tarihi mekânlara
sanal, arttırılmış, yardımcı gerçeklikler yardımıyla aktif erişim, eğitime yerinde öğrenme gibi önemli
katkılara neden olacaktır (Gürel, U., 2021) (Yüksel, Ş., 2021).
Bu yeni sanal ortamların mekân, mimarlık ve iç mimarlık bağlamında sağlıklı oluşturulabilmesi için
tasarım eğitiminde metaverse’ün önemi tartışılmazdır. Değişimlere adaptasyon sürecinin yaşandığı
günümüzde, eğitim alanında neler yapılabiliri araştırmak, konuyu olumlu olumsuz yönleriyle düşünerek
çözüm arayışlarına yönelmek gerekmektedir.
7. Gündelik Sanal Gerçeklik Araçları İle Anlık Evrenler Arası Geçiş
Dijitalleşme ve metaverse gibi fenomenler doğrultusunda gerekli hale gelen sanal dünya deneyimlerinin
artışı ve geniş kitlelerce benimsenmesi, bu evrenleri deneyimlememize imkân sağlayacak sanal
gerçeklik (Virtual Reality) araçlarının ulaşılabilirliğinin ve kullanılabilirliğinin artışıyla mümkün
olacağı düşünülmektedir.
Sanal gerçeklik (VR) teorisinin iki temel kavramı, içine gömülme (imersiyon) ve mevcudiyettir. Bazen
birbirlerinin yerine kullanılmakla birlikte resmi olarak imersiyon, bahsi geçen sürükleyici teknolojiyi
kullanma deneyimini tanımlamaktadır (Jensen ve Konradsen, 2018). Bu teknoloji, görüntüler ve sesler
gibi dijital olarak üretilen duyusal girdilerle gerçeklikten gelen duyusal girdiyi değiş tokuş ederek
çalışmaktadır (Ott ve Freina, 2015). Sanal gerçeklik araçlarının gelişmesi ve kullanılabilirliğinin
artması geniş kitlelere hitap etmesini artırırken, yaşanan deneyimin imersiyon etkisi de yükselecektir.
Bu doğrultuda mevcudiyet hissi daha yüksek deneyimlerin günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası
olma rolünün güçleneceği tahmin edilmektedir. Yaşamsal sosyo-ekonomik faaliyetlerin gerçekleşeceği
bu sanal ortamlar önemini aynı ölçüde eğitim ve deneyimsel öğrenme ortamlarında da sürdürmektedir.
Tasarım ve mimari alanını da ilgilendirecek bu gelişmelerin yakın zamanda daha da önem kazanmasının
sebebinin geçtiğimiz on yıllara göre artış gösteren sanal gerçeklik araçlarına ulaşılabilirlik olduğu
görülmektedir.
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Jensen ve Konradsen’e göre (2018); VR konusundaki argümanlara bakıldığında, öğrencilerin ve
öğreticilerin, düzeltme, tekrarlama ve tehlikeli olmayan hatalara olanak tanıyan, aynı zamanda pahalı
veya uzak mesafelerle etkileşime erişim sunan simüle edilmiş bir ortamda yeni beceriler
uygulayabilecekleri simülasyon tabanlı eğitim için kullanılabileceği görülmektedir. Buna karşın,
yüksek umutların bulunduğu bu fikirler, ilk zamanlarda uygulamadan çok spekülasyona dayanıyordu
ve cerrahlar, pilotlar ve askeri personel için özel eğitim simülatörlerinin dışında VR teknolojisi eğitim
ve öğretimde genel olarak uygulanabilecek bir seviyede görülmemekteydi (Jensen ve Konradsen,
2018). Bu durum, 2013'te Oculus Rift şirketinden bir Başa Monte Ekranın (Head-Mounted
Displays/HMDs) 'nin ilk geliştirici sürümlerinin güncellenmiş yeni nesil tüketici fiyatlı VR
teknolojilerinin tanıtmasıyla değişmiştir. Sonraki birkaç yıl boyunca, sayısız rakip kendi HMD'lerini
piyasaya sürmüş ve bu yeni teknolojiyi daha geniş halk için ve araştırma ve eğitim amaçları için
erişilebilir hale getirmiştir (Jensen ve Konradsen, 2018). Hodgson ve diğerlerinin belirttiğine göre
(2015), 2006 ve 2014 yıllarından sırasıyla 45.000 USD ve 1300 USD' ye mal olan karşılaştırılabilir VR
donanım fiyatları bu değişime örnek gösterilebilir.
Bu değişimde de görüldüğü üzere, sanal gerçeklik araçları ulaşılabilir ve daha küçük taşınabilir –rahat
kullanılabilir bir forma dönüşmektedir. Yakın gelecekte yaşanacak teknolojik yenilikler ile
kullanıcıların bu araçları günlük yaşamlarına daha aktif bir şekilde dâhil edeceklerini tahmin etmek
mümkün görünmektedir. Bu araçlarda; kafa üstü kütlesel ekranlardan gözlüklere, basit hafif ara yüzlere
ve sonrasında tek başına beyin ile iletişime geçen bozuk para boyutundaki cihazlara evrilme potansiyeli
görülmektedir. Bu değişim potansiyelinde tasarım-mimari ve iç mimari mekân anlayışı için iki çıktı
öngörülmektedir. Bu çıktılardan ilki; gerçek mekânların dijitalleşmiş deneyimlerini sunma araçlarının
kapasiteleridir. İkincisi; bu yüksek kapasiteli araçların, vücudumuza günümüz cep telefonları gibi
entegre olarak dijital mekânları günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası yaparak anlık geçişlere imkân
tanıyacak olduğu düşünülmektedir(Şekil 10).

Şekil 11. Sanal gerçeklik araçlarının insan vücuduna entegre olması. (Görsel yazar tarafından
oluşturuldu.)

Şekil 10.Rayban kameraları gözlük serisi.ray-ban-stories. (n.d.). ..Ray-Ban.Erişim: Ocak 17, 2022,
https://www.ray-ban.com/uk/ray-ban-stories
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Gözlük gibi ulaşılabilir ve kolay kullanılabilir araçlar sayesinde dijital-fiziksel evrenler arası geçişin
hızlanacağı ve artan bir biçimde üst üste geçişler meydana geleceği tahmine dilmektedir. Bu bağlamda
Facebook’un Ray-Ban markası ile yaptığı ortak çalışma örnek gösterilebilir (Şekil 11). Dijital medya
ve sanal ortamları deneyimleme araçlarının gündelik kullanım objelerimize entegre olması dijital
mekânlarında yaşamımızın sürekli bir parçası olacağına işarettir.
8. Metaverse Önündeki Engeller ve Tasarım-Mimari Alanda Olası Olumsuzluklar
Günümüzde, tam kapsamlı biçimde oluşmuş gerçek bir metaverse dünyasından söz etmek olası değildir.
Mekânsal ve teknik altyapıların henüz tam kurulamamış olması, özellikle 5G teknolojisinin yaygın
olmayışı, araç ve ekipmanların pahalı, zor ulaşılır olması metaverse dünyasının gerçekleşmesine,
şimdilik engel gibi görünmektedir. Yüksek veri akışı gerektiren sanal ortamların oluşması, her yerde
aynı niteliklere sahip alt yapının kurulmasıyla gerçekleşebilir. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda
zamana bağlı olarak adaptasyon süreci yaşanmaktadır. Bugünkü koşullar ve daha tam gerçekleşmeyen
sanal bir dünya için kesin yargıya varmak doğru olmayacaktır. Ancak bugünkü koşullarda bilgi,
deneyim ve gözlemler sonucu, bazı olumsuzluklardan bahsetmek mümkündür.
Fiziksel gerçeklik ile sanal gerçeklik arası sürekli geçişlerden ya da üst üste binmelerden kaynaklı bellek
yitimi olabilir. Bu bellek yitirilmesi, fiziksel sanal arası gerçeklik farkının azalması ile daha belirgin
hale gelerek zihinsel sağlık kaybına yol açabilir. Hareketsiz sadece zihinsel yolculuk, sanal ortam için
kullanılan gözlükler, kulaklıklar fiziksel sağlığı da olumsuz etkileyebilir.
Fiziksel ve sanal mekânlar arasındaki bağlam kaybı, yani sanal evrenlerde fiziksel mekânlara
benzemeyen mekânların tasarlanması kültür kaybına neden olabilir. Tasarım mirasının gözardı edilerek,
alışılagelmiş mekânların dışında evrenlerin oluşması, kültür kaybını da beraberinde getirecektir.
Fiziksel dünyada modernleşme sonucunda kısmen gerçekleşmiş olan yerden kopuş, sanal mekânlarla
tamamen kopacaktır. Fiziksel dünya ile bağlam oluşturmak bu olumsuzluğu önleyebilir. Güvenirlilik
ve etik düzen için belki kurallar koyulabilir.
Sağlık, mekân yaratımı ve alt yapı bakımından olası olumsuz yanları ile birlikte; mimarlık, iç mimarlık
uygulama ve eğitim açısından, yukarıda da bahsedildiği ve kısmen yaşandığı gibi muhtemel olumlu
yanları da mevcuttur.
SONUÇ
Hızla değişen algı ve paradigmalar, mimarlık uygulamalarında ve mimarlık eğitiminde de hızlı bir
değişimin gerekliliğini göstermekte, bu doğrultuda geleceğe yönelik çalışmaları ve altyapı hazırlıklarını
gerekli kılmaktadır. Teknolojinin hızı paralelinde, her disiplinin kendi alanında, olası olumsuzluklara
karşı önlem alarak, çalışmalara başlaması ve gözlemde bulunması gerekmektedir. Ancak mimarlık ve
mimarlık eğitiminde metaverse evreninden yararlanmak için gereken ekipman, alt yapı ve cihazların
kolay erişilebilir ve sorunsuz kullanımın sağlanması önemlidir. Mevcut ekipman ve altyapı
ulaşılabilirliğinde belirgin olan üssel artış doğrultusunda, mimarlık ve mimarlık eğitiminde hızlı
değişimlerin ve bu disipline bağlı olarak yaşam alanlarımıza yansımalarının görülmesi beklenmektedir.
Metaverse dünyasında, insanlara daha sınırsız bir var olma yolu görünmektedir. Yeni araçlar ve sanal
ortamların kullanımı ile çoklu mekânlarda var olmaya yönelik farklı bir bilişsel algı oluşmaktadır. Yeni
tip mekân ve var olma pratiklerinin oluşması, adaptasyon sürecini kaçınılmaz hale getirecektir. Bu
süreç, ilgili disiplinler tarafından ele alınarak, kullanıcılar ve üreticiler için eğitimler oluşturularak
planlanmalıdır.
Büyük bir şantiye gibi düşünülen metaverse evreninde, mimarlar ve iç mimarlar için mekân tasarımı
fiziksel mekânlarda olduğu gibi, belki de daha çok sorumluluk ve önem taşıyacaktır. Fiziksel ve sanal
mekân geçişlerinde, bağlam, yer duygusunun kaybolması ve olası kopuşlar, tasarımcıların arttırıp
eksilterek denge sağlamasına yönelik birer kavram haline gelecektir. Likitleşen yeni algılar oluşturan
mekânlar doğrultusunda mevcut insan belleğinin korunarak geçişin sağlanması meteverse-mimarlık
ilişkisindeki önemli noktalardan birini oluşturmaktadır. Sanal evrenlerde mekân yaratımında fiziksel
mekânlardan referans alınarak, fiziksel dünyanın bağlamından kopmadan yeni mekân tasarımları
yapmak, gerçeklikten kopmayı önleyebilir. Bu görüşe karşıt olarak fiziksel dünyadaki mekân yaratım
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ilkelerinin de gözden geçirilmesi, sorgulanması gündeme gelebilir. Bu noktada fiziksel ve sanal mekân
etkileşimlerinde mimarların nasıl tavır takınacağı ve ne yapması gerekeceği büyük önem taşımaktadır.
Mimarlık bakış açısından ön yargılardan kaçınarak, geleceğe yönelik gelişmeleri gözlemleyerek,
kullanıcı odaklı düşünmek ve mimari devinimlere karşı sorumlu, sorgulayıcı davranmak önem
taşımaktadır. Fiziksel mekân ve insan bağlamında kontrollü değişikliklere gitmek, gelecek dünyaya
daha sağlıklı uyumlar getirecektir.
Mimarlık eğitiminde de önemli değişimler olacağı kaçınılmazdır. Sanal ve arttırılmış gerçekliğinin
eğitimde kullanıldığı ve olumlu sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Farklı evrenler ve evrenler arası
dolaşımlar mimarlık eğitiminde olumlu kullanımlara yol açabilir. Mimarlık eğitimi veren kurumlar
kendi evrenlerini yaratarak deneyimleme yoluyla eğitim yapabilir. Daha görsel ve deneyim tabanlı daha
az zaman harcayarak, tasarım öğretimi yapılabilir. Öğrenenler için farklı evrenlerden farklı deneyimler
edinme şansı olabilir. Bu deneyimler; meteverse’ün eğlence,spor, çalışma, ticaret gibi faaliyetleri sanal
ve fiziksel ortamda bağlayıcılığı doğrultusunda, mesleki eğitimin profesyönel ve uygulama olanlarıyla
aktif şekilde bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Araçlar bağlamında mimarlık eğitiminin, elle çizim
döneminden bilgisayara geçiş ve modelleme, parametric tasarım noktalarına hızla geldiği görülmüştür.
Bu değişimler araçlar bağlamında olmuş ve öğrenen sadece tasarladığı ürünü deneyimlemiştir.
Metaverse dünyasında ise tasarladığı ürünü kendisi yaşayarak deneyimleyebilme imkanına sahip
olabilir. Dijital dünyaya alışkın Z kuşağı için bu uygulamalar çok daha kolay olacaktır. Mimarlık
eğitiminde araçlar bazında, elle çizimden bilgisayarda çizime geçme sürecinde, direnme, red etme gibi
yaşanan geçiş sıkıntıları, metaverse ile eğitime geçişte de yaşanabilir. Ancak gözlemlemek ve fikir
üreterek olumlu yönde eğitimi ileriye götürecek alanları kaçırmamak gerekmektedir.
Üç boyutlu sanal evren metaverse, mimarlık ve mimarlık eğitimine neler getirecek zaman içinde daha
net olarak görülecektir. Bu çalışma günümüzdeki durumuyla ilgili görüşleri ve önerileri kapsamaktadır.
Zaman sürecinde gelişimlere parallel olarak, bu görüşler üzerine yeni çalışmalar yeni fikirler
üretilmelidir. Hızla gelişmekte olan bu teknolojinin avantajlarını anlamak ve olası sorunların önüne
geçmeye çalışmak önem taşımaktadır.
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Özet
Günümüzde turistik aktiviteler, güneşli ve deniz kıyısında bir coğrafyada lüks bir otelde tatil yapma,
klasik mutlaka görülmesi gereken anıtlar, müzeler gibi fiziksel mekânları ziyaret, tarihi ve doğal
zenginlikleriyle ön plana çıkan bir destinasyonda turlara katılıp hoşça zaman geçirmenin ötesinde;
giderek artan bir şekilde, destinasyonlardaki somut olmayan kültürel miras ve yerel yemek
deneyimlerini de kapsamaya başlamıştır. Herhangi bir destinasyonu tanıtan web sayfalarına göz
atıldığında, seyahatleri sırasında iyi yemekler yemenin, yeni yerel lezzetleri denemenin turistler için ne
kadar önemli olduğunun ipuçlarına muhakkak rastlanacaktır.
Türkiye’nin önemli destinasyonları arasında yer alan Kapadokya için gastronomik ürünler ve yerel
yemekler temel çekicilik unsuru olarak değerlendirilemez. Bu destinasyonun en önemli çekicilik
unsurları arasında hiç şüphesiz eşsiz yeryüzü şekilleri (peri bacaları ve vadiler), tarihi eserler ve balon
turları başı çekmektedir. Ancak, gastronomi turizmi destinasyonda desteklenmesi gereken turizm
türlerindendir. Bölge, çok bilinmese de zengin bir yerel mutfağa sahiptir. İç Anadolu mutfağının
geleneksel yemekleri, bölge mutfağında da hazırlanıp sunulan yemekler arasındadır. Bölgeye gelen
yabancı turistler testi kebabı, Nevşehir tava, Kayseri mantısı, yaprak sarması gibi yemeklere ilgi
göstermektedirler. Bu bağlamda son yıllarda bölgede faaliyet gösteren turistik restoranların
menülerinde yerel yemekler de yer almaya başlamıştır. Dahası Airbnb paylaşım sitesi vasıtasıyla
destinasyona gelen yabancı turistlere yönelik yemek kursu etkinliği düzenleyen birkaç girişimci de
bölgede bulunmaktadır.
Bu çalışmada Kapadokya bölgesinde konaklayan ve Airbnb paylaşım sitesi üzerinden bölgede
düzenlenen bir yerel yemek kursu etkinliğine katılan yabancı turistlerin motivasyonları ve etkinlik
hakkındaki değerlendirmeleri ele alınmıştır. Nitel olarak tasarlanan araştırmada, beş sorudan oluşan bir
form vasıtasıyla elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucu
elde edilen bulgular tablolar halinde düzenlenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda yabancı
turistlerin yerel yemek kursu etkinliğine katılım motivasyonlarının başında yerel halkın kültürünü ve
yemeklerini öğrenme isteği olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada alan araştırması sonucu elde edilen
diğer bulgulara da yer verilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Yerel yemek, Yemek kursu, Airbnb, Kapadokya
Abstract
Today, touristic activities are beyond spending a pleasant time in a luxury hotel in a sunny and seaside
geography, visiting physical places such as classical must-see monuments and museums, participating
in tours in a destination that stands out with its historical and natural riches; increasingly, it has begun
to include intangible cultural heritage and local food experiences in destinations. When browsing the
web pages promoting any destination, you will surely find clues about how important it is for tourists
to eat good food and try new local flavors during their travels.
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Gastronomic products and local cuisine can not be considered as the main attraction for Cappadocia,
which is among the important destinations of Turkey. Undoubtedly, unique landforms (fairy chimneys
and valleys), historical artifacts and balloon tours are among the most important attraction elements of
this destination. However, gastronomic tourism is one of the types of tourism that should be supported
in the destination. Although the region is not well known, it has a rich local cuisine. The traditional
dishes of the Central Anatolian cuisine are among the dishes prepared and served in the regional
cuisine. Foreign tourists who come to the region are interested in dishes such as testi kebab, Nevşehir
tava, Kayseri mantısı and yaprak sarması. In this context, local dishes have started to take place in the
menus of touristic restaurants operating in the region in recent years. Moreover, there are several
entrepreneurs in the region who organize cooking classes for foreign tourists coming to the destination
through the Airbnb sharing site.
In this study, the motivations and evaluations of foreign tourists staying in the Cappadocia region and
participating in a local cooking class event organized in the region through the Airbnb sharing site are
discussed. In the research designed as qualitative, descriptive analysis method was used in the analysis
of the data obtained through a form consisting of five questions. The findings obtained as a result of
the analysis were arranged in tables and interpreted. As a result of the research, it has been determined
that the main motivation for foreign tourists to participate in the local cooking course event is the
desire to learn the culture and food of the local people. In the study, other findings obtained as a result
of the field research are also included and suggestions are made.
Keywords: Local food, Cooking course, Airbnb, Cappadocia
Giriş
Pek çok tur programı, özellikle İtalya, Fransa ve Tayland gibi ülkelerde çiftlikleri ve pazar yerlerini
gezerek, şarap tadarak ve yemek pişirme dersleri alarak yerel yemekleri tecrübe etmeye
odaklanmaktadır (Haines ve Sammells, 2010). Zira günümüz insanı artık hayatta kalmak ve fiziksel
ihtiyaçlarını asgari ölçüde karşılamak için gıda tüketmekle yetinmeyip; tükettiği gıdalar ve gıdaların
kalitesi konusunda bir uzmanlaşmaya doğru gitmektedir.
Ortalamanın üzerinde bir gelire sahip ve kendi ülkesi dışında seyahatlere katılan turistler gittikleri
ülkelerde en iyi yiyeceği ve içeceği tüketme, orijinal ve yeni yerel yiyecek-içecekleri deneme
eğiliminde olmaktadırlar. Dahası bazı turistler yerel yemekleri tecrübe etmek, onların tadına bakmanın
yanında o yemeklerin nasıl yapıldığını, hazırlık ve pişirme sürecini, kullanılan malzemeler ve araçgereçleri de öğrenmek istemektedirler.
Yerel Yiyecek ve Turizm
Yemek, tüm kültürlerin önemli bir parçasıdır ve yine küresel somut olmayan mirasın da önemli bir
bölümünü oluşturmaktadır. Bir destinasyona özgü yemekler, son zamanlarda turistler için giderek
artan önemli bir çekicilik unsuru haline gelmektedir (Hjalager ve Richards, 2002). Şüphesiz, turistlerin
destinasyon seçiminde değerlendirdikleri kriterlerden birisi de yerel yiyecek ve içeceklerdir.
Dolayısıyla son yıllarda destinasyonların tanıtım faaliyetlerinde üzerinde en çok durulan ürünler
arasında yerel gastronomik ürünler yer almaktadır (Akgöz ve diğerleri, 2018). Yerel yiyecek
tanımıyla ilgili unsurlardan birisi coğrafi yakınlıktır; yani yiyecek-içeceklerin bulunulan coğrafyaya ait
olma durumudur. Tüketiciler tarafından yerel gıda sistemlerini tanımlamak için kullanılabilecek bir
dizi başka özellik vardır. Bazıları üretim yöntemlerini, yerel yiyecekleri tanımlamanın bir parçası
olarak ilişkilendirebilir. Örneğin, sürdürülebilir üretim ve dağıtım uygulamaları sentetik kimyasalların
ve enerji bazlı gübrelerin kullanımını azaltır, çevre dostudur ve gıdalardaki kimyasal ve pestisit
kalıntılarını sınırlar. Yerel yiyecek kavramı, yiyeceği kimin ürettiği ile de ilişkilendirilebilir.
Yetiştiricinin kişiliği ve etiği, çiftliğin ve çevredeki manzaranın çekiciliği ve "gıdanın arkasındaki
hikayeyi" oluşturan diğer faktörler gibi. "Menşe" terimi de yerel etkilere atfedilebilen üretim
yöntemlerini veya geleneklerini tanımlar ve yerel yiyecek tanımının bileşeninin özünü yakalıyor gibi
görünmektedir (Teodoroiu, 2015). Özgün ve yerel yiyecekler çoğu turist için önemlidir ve
gastronomik çekicilikleriyle tanınan destinasyonlara ya bağımsız olarak ya da organize turlarla seyahat
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ederler. Gastronomik ürünleri temel çekim unsuru olarak kullanmayan destinasyonlar için de yerel
yiyecekler önemlidir. Çünkü yiyecek ve turizm arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Yerel
yiyecekler turistler için destinasyon deneyiminin önemli bir parçasını oluşturabilir ve o destinasyonu
yeniden ziyaret etme kararlarını etkileyebilir (Kim vd., 2011).
Kapadokya destinasyonu için gastronomik ürünler ve yerel yemekler temel çekicilik unsuru olmaktan
uzaktır. Bilindiği üzere bölge için son yıllardaki en önemli çekicilik unsuru balon turlarıdır. Türsab’a
(2020) göre Nevşehir kültür, inanç, doğa ve termal turizm gibi birçok farklı alanda turist ağırlama
potansiyeline sahiptir. Gastronomi turizmi, bölgede desteklenmesi gereken turizm türlerindendir.
Gastronomi alanındaki potansiyelin daha da görünür kılınması için tanıtım çalışmaları
gerçekleştirilebilir.
Paylaşım Ekonomisi ve Ev Yemekleri (Home Cooking)
Çalışmaya konu edilen etkinlik bir paylaşım sitesi vasıtasıyla düzenlendiği ve yerel ev yemekleri
etkinliğin ana unsuru olduğu için “paylaşım ekonomisi” ve “ev yemekleri” kavramları üzerinde
durmakta yarar görülmektedir.
Paylaşım ekonomisi yeni bir olgu olarak değerlendirilmektedir ancak, paylaşımın insan hayatının en
eski etkinliklerinden olduğu da bir gerçektir. Paylaşım olgusu, önceleri aile, arkadaşlar ve yakın çevre
ile sınırlı iken, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte birbirini tanımayan kişiler
arasında da gerçekleşmeye başlamış olup; geleneksel işletme modellerini etkileyen bir yapıya
dönüşmüştür (Demir ve Baykal, 2020; Piscicelli ve diğerleri, 2015). “Paylaşım ekonomisi” aslında
çeşitli alt kavram ve fikirleri içeren şemsiye bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. İçerdiği kavramlar
arasında “ortaklaşa tüketim” (collaborative consumption), “erişim tabanlı tüketim” (access-based
consumption), “ticari paylaşım sistemleri” (commercial sharing systems), tüketici katılımı (consumer
participation) sayılabilir (Belk, 2014; Hawlitschek ve diğerleri, 2018). Son yıllarda, “paylaşım
ekonomisinin” yükselişi sayesinde gelişen, kâr amacı güden ve kâr amacı gütmeyen sayısız işletmenin
varlığına şahitlik etmekteyiz. Ortaklaşa tüketim eylemleri, esasen, “bir veya daha fazla kişinin bir veya
daha fazla kişiyle ortak faaliyetlerde bulunma sürecinde, ekonomik mal veya hizmetleri tükettiği
etkinliklerdir” şeklinde ifade edilebilir (Belk, 2014). Paylaşım ekonomisi ile ilgili terimlerden bir veya
daha fazlasının içeriğine giren işletmelere örnek olarak Airbnb, Zipcar, Wikipedia, YouTube, Flickr,
Facebook, Freecycle ve Twitter verilebilir.
Son yıllarda dünyada trend olan “yerel insanlar gibi yeme” (eat like a local), turistlerin gittikleri
destinasyonlardaki dikkat çeken deneyimlerinden biri haline gelmiştir. İnternet üzerinden rezervasyon
kabul eden yemek deneyimi platformları arasında Mealsharing, Bonappetour, Travveling Spoon,
Withlocals, Dinneer, Plateculture, ShareDnD ve EathWith sayılabilir (Özdoğan ve diğerleri, 2020).
Aslında tatil amaçlı oda veya ev kiralama platformu olarak ortaya çıkan Airbnb bünyesinde yer alan
etkinlikler arasında, turistlerin destinasyonlarda katıldıkları yerel yemek kursu etkinliği de
bulunmaktadır. Bu etkinliğin genel yapısı, bir veya birden fazla yerel yemeği ev sahibi ve turistlerin
birlikte hazırlaması ve tüketmesi şeklindedir. Ayrıca yemekle ilgili AirBnb deneyimleri arasında
yemek yeme, yiyecek tadım turu, şarap tadımı gibi etkinlikler de yer almaktadır.
Ev yemekleri (home cooking), Merriam-Webster sözlüğünde (2021) “evde pişirilen veya evde
pişirilen yiyeceklere benzer yiyecekler” şeklinde tanımlanmaktadır. Günlük hayatta “ev yemekleri”
denildiğinde genellikle bir restoranda yapılan veya hazır olarak satın alınan yiyeceklerin aksine, evde
hazırlanan yiyecekler kastedilir. Oysa, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de bazı
ticari yiyecek içecek işletmelerinde hazırlanıp servis edilen yemekler, “ev yemekleri” diye
adlandırılmakta ve tanıtımları yapılmaktadır. Bir yemeğin gerçek anlamda “ev yemeği” olarak
adlandırılması için, yemekte kullanılacak malzemelerin temin edilip ev ortamına getirilmesi, hazırlık
ve pişirme aşamalarının ev mutfağında gerçekleştirilmesi; pişirilen yemeklerin az sayıda kişi için,
küçük tencere veya kaplarda pişirilmiş olması gereklidir.
Yemek pişirmek, genellikle cinsiyete dayalı derin sosyal beklentilerle karakterize edilen eski bir insan
faaliyetidir. Yemek yapmak, insanların çevrelerine uyum sağlamadaki ustalıklarını gösterir, hem
ulusun hem de bireysel kimliğin temsilcisi olabilir, hayatta kalmamıza yardımcı olabilir, aynı zamanda
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haz ve zevk veren bir etkinlik de olabilir (Hirtenfelder, 2016). Günümüzde sanayileşmiş ülkelerdeki
kalabalık nüfuslu şehir ve kasabalarda veya yakınında yaşayan ailelerin çoğu için, ticari olarak
hazırlanmış yemekler çeşitli şekillerde kolayca elde edilebilmektedir. Marketlerde, ısıtmaya hazır
yemekler dondurucu reyonundan, yenmeye hazır sıcak veya soğuk yemekler şarküteri reyonlarından
kolayca satın alınmaktadır. Aileler ayrıca restoranlarda hazırlanmış yemekleri yerinde tüketebilir,
evlerine paket servisi olarak alıp götürebilir, hatta arzu ettikleri yemekleri telefon veya internet
üzerinden sipariş ederek evlerine getirilmesini sağlayabilirler. Oysa evde yemek yapmak; yapılacak
yemeği belirlemek, mutfak araç gereçlerinin temin etmek, malzeme alışverişi için zaman ve para
harcamak, malzemeleri ailenin keyif alacağı bir yemeğe dönüştürmek için bilgi-beceri sahibi olmayı
ve fazlasını gerektirir. Daha sonra temizlik için harcanan zaman ve çaba da bunlara ilave edilebilir
(Simmons ve Chapman, 2012). Hal böyle olunca, ticari olarak üretilmiş yemeklerin rahatlığına
rağmen, insanlar neden evde yemek pişirmeye devam ediyorlar? Ev yemekleri neden tercih ediliyor?
Pek çok insan için bu soruların cevabı hiç şüphesiz, ev yemeklerinin daha sağlıklı ve lezzetli
olmasıdır.
İngiliz ve Amerikalıların katılımıyla yapılan bir araştırmada, katılımcılar tarafından “ev yemekleri”
kavramı, sıfırdan (malzeme temininden başlayarak) yemek hazırlamak, sevgi ve özenle yemek yapmak
ve nostalji olarak tanımlanmıştır. Aynı araştırmada, insanların evde yemek yapma ile ilgili sosyal ve
duygusal bir takım algılara sahip oldukları ortaya konulmuştur (Mills ve diğerleri, 2020).
Yabancı turistler tarafından gidilen destinasyondaki yerel yemekler ilgi görmektedir. Ancak restoranda
hazırlanan yerel yemeklerle evde hazırlananlar arasında lezzet yönünden fark olabileceği bir gerçektir.
Zamanı uygun olan, destinasyonun yemek kültürünü ve lezzetlerini ev ortamında tecrübe etmek
isteyen turistler, yerel insanlar tarafından düzenlenen yemek etkinliklerine katılmayı arzu
etmektedirler. Yemek hazırlama sürecinin içinde yer alarak, küçük bir grup için ve kişiye özel
hazırlanan ev yemeklerinin tadına bakmak pek çok turiste çekici gelebilmektedir.
Araştırmaya Dahil Edilen Yerel Yemek Kursu Etkinliği Hakkında Bilgiler
Araştırmanın yapıldığı yemek kursu etkinliği Airbnb paylaşım sitesinde “Airbnb Mutfak Sanatları
koleksiyonunun bir parçası” olarak tanıtılmaktadır. Yaklaşık 3.5 saat süren etkinlik akşam 17.00’de
başlamaktadır ve aynı anda en fazla 5 misafir kabul edilmektedir. Etkinlikle ilgili tanıtım yazısında
misafirlere Türk lokumu ile karşılanacakları, üç adet yemeği birlikte yapacakları, bu yemeklerin mantı,
yaprak sarması ve Nevşehir tava olduğu bildirilmektedir. Ayrıca menüde yer alan yemekler ve Türk
yemek kültürü hakkında bilgiler aktarılacağından bahsedilmektedir. Yemekler pişirildikten sonra
birlikte yenecek, yemekte sürpriz bir tatlı da yer alacaktır. Yemekten sonra konuklara tercihlerine göre
Türk kahvesi veya çay ikram edilecektir.
Etkinlik sahibi “yerel insanlar gibi yeme” (eat like a local) trendine atıfta bulunarak, etkinliğe “Arka
bahçede Türk gibi pişir ve ye” (Cook and eat like Turkish on backyard) adını vermiştir. Etkinlik 2019
yılı Ağustos ayı içinde başlatılmıştır. Etkinliğe Kapadokya bölgesinde konaklayan yabancı turistler ilgi
göstermektedir. Bu etkinliğe katılan yerli turist hiç olmamıştır. Etkinlik sahibinin ifadesine göre,
etkinliği başlattıktan sonra covid-19 pandemi sürecinin devreye girmesi etkinliğe olan katılımı
olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak, kapanmanın olmadığı, uluslararası seyahatlerin serbest olduğu
dönemlerde az sayıda da olsa etkinliğe katılım gerçekleşmiştir. Etkinlik sahibi girişimci, Turizm
İşletmeciliği alanında yüksek lisans öğrencisidir ve tez konusu olan yerel mutfaklar ile ilgili
araştırmalar yaparken böyle bir etkinlik fikrinin aklına geldiğini ve uygulamaya koyduğunu ifade
etmektedir. Etkinliği gerçekleştirirken aile fertlerinden ve özellikle mantı yapma konusunda iyi olan
komşu kadınlardan destek almaktadır.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırma, Airbnb paylaşım sitesi üzerinden Kapadokya bölgesinde konaklayan turistlere “yemek
kursu” (cooking class) etkinliği sunan bir girişim sahibinin etkinliğine katılan yabancı turistlere
yönelik olarak yapılmıştır. Araştırma verilerinin derlenmesi için 5 sorudan oluşan bir soru formu
kullanılmıştır.
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Pandemi öncesi ve sırasında yaklaşık 2 yıllık bir süreç içinde (Eylül 2019-Ağustos 2020), farklı
tarihlerde yemek kursu etkinliğine katılan turistlerin, etkinlik sonrasında onayları alınmak suretiyle,
İngilizce hazırlanan dördü açık uçlu toplam 5 soruya yazılı olarak cevap vermeleri istenmiştir. Bu
sorular (1) “Kapadokya bölgesinin size göre en belirgin çekicilikleri nelerdir?”, (2) Kapadokya’da
yerel yemek kursu etkinliğine katılma motivasyonlarınız nelerdir?, (3) Deneyimin Kapadokya/Türk
mutfağını ne ölçüde yansıttığına inanıyorsunuz?, (4) Deneyim sizi tatmin etti mi? ve (5) Daha iyi bir
yerel yemek kursu etkinliği için tavsiyeleriniz var mıdır? şeklinde sıralanmıştır. Ayrıca soru formunun
sonuna görüşme yapılan kişilerin yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, ülke, iş ve konaklama süreleri
hakkındaki bilgileri sağlamak üzere bir bölüm ilave edilmiştir.
Etkinlikte hazırlanan yemeklerin yenilmesi sonrası, çay-kahve ikramı yapılmış ve samimi ortamdaki
sohbet sırasında bilimsel bir çalışmada kullanılmak üzere tek sayfadan oluşan ve en fazla 5
dakikalarını alacak soru formunu doldurmak isteyip istemedikleri sorulmuştur. Kabul eden yabancı
turistlere gerekli açıklamalar yapılarak formu el yazılarıyla doldurmaları sağlanmıştır.
Elde edilen verilerin analizinde, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Toplanan verileri açıklayacak
kavramlara ve ilişkilere ulaşmak, içerik analizinde temel amaçtır. Toplanan veriler kapsamlı bir
şekilde analiz edilerek araştırmaya dair temalar ve boyutlar ortaya konur. Kodlama yöntemi
uygulanarak verilerin içindeki kavramlar ve aralarındaki bağlantılar açığa çıkarılır (Yıldırım ve
Şimşek, 2013). Turistlerden yazılı olarak elde edilen demografik bilgiler ve etkinliğe dair
değerlendirmeler, İngilizceden Türkçeye çevrildikten sonra içerik analizine tabi tutulmuştur. Veriler
bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra bir kodlama programı yardımıyla kodlama yoluna gidilmiştir.
Her iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı kod ve temalar oluşturulmuş ve sonuçlar karşılaştırılarak
birleştirilmiş; böylece güvenirlik sağlanması amaçlanmıştır.
Evren ve Örneklem
Daha önce belirtildiği gibi, araştırmanın evrenini Kapadokya Turistik Bölgesinde Göreme, Uçhisar ve
Ortahisar ilçelerinde tatil amaçlı bulunan ve Airbnb paylaşım sitesi üzerinden bölgede düzenlenen
yemek kursu etkinliğine katılan yabancı turistler oluşturmaktadır. Araştırmanın yapıldığı zaman dilimi
içerisinde belirtilen paylaşım sitesi üzerinden rezervasyon kabul edip, bölgede yemek kursu etkinliği
düzenleyen iki farklı girişimci bulunmaktaydı. Yazarlardan birisinin bizzat etkinliği düzenleyenlerden
olması, verilerin toplanmasında kolaylık sağlamıştır. Etkinliğe katılan toplam 21 yabancı turiste
hazırlanan soru formu yüz yüze doldurtulmuş ve veriler derlenmiştir. 21 soru formundan sonra alınan
cevaplar benzerlik taşımaya başladığından, sayı yeterli bulunmuş ve araştırma sonlandırılmıştır.
Araştırmanın Bulguları
Araştırmada elde verilerin analizi sonucunda elde edilen katılımcılara ait bilgiler ve yöneltilen her bir
soruya dair bulgular aşağıda yer almaktadır.
Katılımcılara Ait Bilgiler
Araştırmanın örneklemini oluşturan 21 katılımcıya ait demografik bilgiler ve diğer bazı bilgiler Tablo
1’de yer almaktadır.
Tablo 1: Katılımcılara ait bilgiler

Cinsiyet
Yaş
Eğitim Durumu

Değişken
Kadın
Erkek
22-30
31-40
41 ve üzeri
Lise
Üniversite
Yüksek Lisans

Frekans
11
10
11
7
3
3
9
9
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%
52.38
47,61
52.38
33.3
14.2
14.2
42.8
42.8

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Ülke

Geceleme Sayısı

ABD
Meksika
Hindistan
Fransa
Brezilya
Ukrayna
Estonya
Çin
2 gece
3 gece
4 gece
5 gece

11
2
2
2
1
1
1
1
5
7
2
7

52.38
9.5
9.5
9.5
4.7
4.7
4.7
4.7
23.8
33.3
9.5
33.3

Katılımcıların 11’i kadın 10’u erkektir. Kadın ve erkek sayısının dengeli olması, turistlerin etkinliğe
genelde çift olarak katılmalarından kaynaklanmaktadır. Katılımcıların yarıdan fazlası (11 kişi) 22-30
yaş aralığındadır. 31-40 yaş aralığındaki katılımcı sayısı da 7’dir. Bu durum, etkinliğe ilgi duyanların
genellikle 40 yaş altındaki turistler olduğunu göstermektedir. 21 katılımcıdan 18’i üniversite ve
yüksek lisans düzeyinde eğitim aldıklarını beyan etmişlerdir. Dolayısıyla etkinliğe katılanlar genelde
eğitim düzeyi yüksek olan turistlerdir.
Etkinliğe dünyanın farklı ülkelerinden Kapadokya’ya gelen turistler ilgi duymaktadır. Araştırmaya
dahil olan turistlerin yarıdan fazlası (11 kişi) Amerikalıdır. Bu sonuç, Amerikalı turistlerin gittikleri
destinasyondaki yerel mutfağa daha çok ilgi duydukları ve destinasyonun mutfak kültürünü tanımak
istedikleri şeklinde yorumlanabilir.
Nevşehir’e gelen turistlerin ortalama geceleme sayısı 1.8’dir (Erol, 2020; KTB, 2019). Ancak, yemek
kursu etkinliğine katılan turistlerin çoğunluğu, Tablo 1’de görüldüğü gibi, bölgede 2 geceden fazla
konaklama yapmaktadırlar. Katılımcılardan 7 adedi geceleme sayısını 5 olarak ifade etmiştir ki bu sayı
bölgedeki geceleme ortalamasının çok üzerindedir.
Kapadokya Bölgesinin En Belirgin Çekicilikleri
Araştırmaya katılan turistlere ilk olarak “Kapadokya bölgesinin size göre en belirgin çekicilikleri
nelerdir?” sorusu sorulmuştur. Tablo 2’de verilen cevapların analizi sonucu elde edilen bulgular
sıralanmıştır.
Tablo2: Kapadokya bölgesinin en belirgin çekicilikleri
Sıra
Çekicilikler
1
Balon turları
2
Manzarası
3
Peri bacaları
4
Mağara odalı butik otelleri
5
Yeraltı şehirleri
6
Tarihi eserleri
7
Dinlendirici atmosferi
8
Yemekleri
9
Misafirperver insanları
10
Vadileri
11
El sanatları/çanakçılık
12
Enerjisi
Not: Katılımcılar birden fazla çekicilik belirtmişlerdir.
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Frekans
16
11
8
6
4
3
3
3
2
2
1
1

%
76
52
38
28.5
19
14
14
14
9.5
9.5
4.7
4.7
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Yemek kursu etkinliğine katılanlara göre, bölgenin en belirgin çekicilikleri arasında balon turları ilk
sırada yer almaktadır (% 75). Onu manzara, peribacaları, mağara odalı butik oteller ve yeraltı şehirleri
takip etmektedir. Yerel yemekleri bölgenin çekicilikleri arasında belirten turistler sadece üç kişidir. Bu
durum yemek kursu etkinliğine katılmaları ile tezat teşkil edebilir. Ancak, bölgede ikiden fazla
geceleme yaptıkları dikkate alındığında, tatilleri süresince günübirlik turlarla birlikte, balon turu vb.
değişik aktivitelere katıldıkları ve yerel kültürü tanıma adına yemek kursu etkinliğine de katılım
sağladıkları sonucuna varılabilir.
Kapadokya’da Yerel Yemek Kursu Etkinliğine Katılım Motivasyonları
Katılımcıların “Kapadokya’da yerel yemek kursu etkinliğine katılma motivasyonlarınız nelerdir?”
sorusuna verdikleri cevaplar analiz edildiğinde ve benzer cevaplar aynı başlıklar altında
birleştirildiğinde elde edilen bulgular Tablo 3’te sıralanmıştır.
Tablo 3: Kapadokya’da yerel yemek kursu etkinliğine katılım motivasyonları
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8

Motivasyonlar
Yerel halkın kültürünü ve yemeklerini öğrenme isteği
Yerel insanlarla otantik bir deneyim yaşamak
Ev yapımı yemekleri test etmek
Yemek pişirmeyi ve yerel mutfağı seven arkadaşımın etkisi
Airbnb sitesindeki iyi yorumlar
Küçük grupla yapılan bir etkinlik olması
Ülkeme döndüğümde öğrendiklerimi arkadaşlarımla ve ailemle
paylaşmak
Turistik olmayan yemek deneyimi yaşamak

Frekans
12
5
4
4
3
2
2

%
57
24
19
19
14
10
10

1

5

Not: Bazı katılımcılar birden fazla motivasyon belirtmişlerdir.
Turistlerin yerel yemek kursu etkinliğine katılım motivasyonları arasında ilk sırada “yerel halkın
kültürünü ve yemeklerini öğrenme isteği” yer almaktadır. Bunu “yerel insanlarla otantik bir deneyim
yaşamak”, “ev yapımı yemekleri test etmek”, “yemek pişirmeyi ve yerel mutfağı seven arkadaşımın
etkisi”, “Airbnb sitesindeki iyi yorumlar” ve diğerleri takip etmektedir.
Yerel halkın kültürünü ve yemeklerini öğrenme isteği katılımcıların çoğu için önem arz etmektedir.
Bazı turistler etkinliğe katılım motivasyonlarını aşağıdaki cümlelerle ifade etmişlerdir:
- “Gerçek bir Türk ailenin içinde yerel kültürü keşfetmek istiyorum” (“I want to discover the local
culture in a real Turkish family”)
- “Yerel insanların hayatını tecrübe etmeye olan ilgim ve yemek bunun önemli bir parçası” (“My
interest in experiencing the life of locals, and food is an important part of this.”)
- “Gittiğim her yerde yerel yemekler yapmayı ve yemeyi seviyorum” (I like trying to cook and eat local
food from each place I visit.”)
- “Bölgenin insanlarıyla otantik bir deneyim yaşamak istedim.” (I wanted to have an authentic
experience with people from the region.”)
-“Airbnb’de iyi yorumlar okudum” (“I read good reviews on Airbnb.”)
Deneyimin Kapadokya/Türk Mutfağını Yansıtıp Yansıtmadığına Dair Katılımcıların
Düşünceleri
Soru formunda yer alan “Deneyimin Kapadokya/Türk mutfağını yansıttığına inanıyor musunuz?”
şeklindeki soruya katılımcıların verdikleri cevapların analizi sonrasında elde edilen bulgular Tablo 4’te
yer almaktadır.

526

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Tablo 4: Deneyimin Kapadokya/Türk mutfağını yansıtıp yansıtmadığına dair düşünceler
Sıra
1
2
3
4
5
6

Düşünceler
Evet
Kesinlikle
Eminim
İnanıyorum
Evet, çok fazla
Tamamıyla

Frekans
7
6
4
2
1
1

%
33
29
18
10
5
5

Katılımcıların hemen hepsi yerel yemek kursu etkinliğinin Kapadokya/Türk mutfağını yansıttığına
dair hemfikirdir. Bunu farklı kelimelerle ifade etmişlerdir. Bazı katılımcılar düşüncelerini aşağıdaki
cümlelerde olduğu gibi belirtmişlerdir:
- “Kesinlikle! Ev sahiplerimiz çok bilgilendirici ve misafirperverdi ve bize kültürü kapsamlı verdi.”
(Absolutely! Our hosts were very informative and welcoming and gave us the inside scope of the
culture.”)
- “ % 100 Türk deneyimi. Türkiye gezimizde öne çıkan” (“100 % Turkish experience. Highlight of
our Turkey trip.”)
- “Eminim, benim açımdan yerel bir ailede yerel bir yemek yemek gerçek yaşam tarzını yansıtıyor, ya
da yerel kültürü yansıtıyor.” (“Sure, from my point of view, having a local dining in a local family
reflects the real life style or say, reflect the local culture.”)
Katılımcıların Yerel Yemek Kursu Etkinliği Tatmin Düzeyleri
Katılımcılara dördüncü soru olarak kapalı uçlu “Deneyim sizi tatmin etti mi?” sorusu yöneltilmiştir.
Sorunun altında sıralanan “kesinlikle tatmin oldum”, “tatmin oldum”, çekimserim”, “tatmin olmadım”
ve “kesinlikle tatmin olmadım” seçeneklerinden birisini işaretlemeleri istenmiştir. Toplam 21
katılımcının 18’i “kesinlikle tatmin oldum” seçeneğini, 3 katılımcının ise “tatmin oldum” seçeneğini
işaretledikleri görülmüştür. Bu durum turistlerin katıldıkları yerel yemek kursu etkinliğinden büyük
ölçüde tatmin olduklarını göstermektedir.
“Tatmin oldum” seçeneğini işaretleyen üç katılımcının, diğerlerine göre tatmin düzeylerinin bir ölçüde
düşük olması, 5. soruya verdikleri yanıtlardan anlaşılmaktadır. Bu üç katılımcının tavsiyeleri arasında
belirttikleri hususlar aşağıdaki gibidir:
- “Yerel şarap servis edilebilir”
- “Hazırlık işlemine daha çok katılabilirdik”
- “Bahçedeki sinekler yiyeceklerden uzak tutulmalı”
Daha İyi Bir Yerel Yemek Kursu Etkinliği İçin Katılımcıların Tavsiyeleri
Beşinci ve son soru olarak katılımcılara “Daha iyi bir yerel yemek kursu etkinliği için tavsiyeleriniz
var mıdır?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya katılımcıların verdikleri cevapların analizi sonrasında elde
edilen bulgular Tablo 5’te yer almaktadır.
Tablo 5: Daha İyi Bir Yerel Yemek Kursu Etkinliği İçin Katılımcıların Tavsiyeleri
Sıra
1
2
3
4
5
6
7

Tavsiyeler
Tavsiyem yok
Türk müziği/otantik müzik olabilir
Yerel şarap servis edilebilir
Yazılı yemek reçetesi veya kare kod erişimi verilebilir
Konuklar hazırlık işlemine daha çok katılabilir
Bahçede yumuşak led ışıklı ek aydınlatma olabilir
Yerel ürünlerin yerel pazarda tanıtımı olabilir
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Frekans
12
2
1
1
1
1
1

%
57,1
9.5
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
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8
9

Bahçedeki sinekler yiyeceklerden uzak tutulmalı
Etkinliğe belki turistik bir tur eklenebilir

1
1

4.7
4.7

Tablo 5’te görüleceği üzere katılımcıların çoğunluğu etkinlikle ilgili tavsiyeleri olmadığını ifade
etmişlerdir. Ayrıca, başlangıçtan sona etkinliğin güzel olduğu, bu şekilde devam edilmesinin iyi
olacağı, bölgeye gelen herkesin bu etkinliği ve ev sahiplerinin misafirperverliklerini tecrübe etmeleri
gerektiğini belirtmişlerdir. Katılımcıların 5. Soruya verdikleri cevapların bazıları aşağıdaki gibidir:
- “Gerçekten, bu mükemmeldi. Sıfır tavsiyem var.” (“Honestly, this was perfect. I have zero
recommendations.”)
- “Bu deneyimi olduğu gibi sevdim ve başka tavsiyem yok.” (“I loved this experience as is and have
no further recommendations.”)
- “Misafirlere çok yemek yiyecekleri uyarısında bulunun, aç gelsinler!” (“Warn guests they will eat so
much! So they do not eat too much before the experience.)
- “Tavsiyem yok. Bölgeye gelen herkes sizin şaşırtıcı misafirperverliğinizi tecrübe etmeli.” (“I don't
have any. Everyone visiting this region should come experience your amazing hospitality.”)
- “Gerçekten mükemmeldi. Hazırlık, yemek, enerji, sohbet, hepsi gerçekten mükemmeldi. Gelecek
misafirlerinize sadece aç karnına gelmelerini öneririm, böylece tüm bunların tadını çıkarabilirler.”
(“It was truly perfect. The preparation, the food, the energy, the conversation it was all really perfect.
I would only suggest to your upcoming guesst to come with an empty stomach so they can enjoy all of
it.”)
Sonuç
Kapadokya destinasyonunda tatillerini geçiren turistlerin kalış süreleri içinde katılacakları etkinlik
çeşitleri azımsanmayacak sayıdadır. Balon turu, atv turu, at turu, deve turu, vadi yürüyüşü, fotoğraf
turu, cip safari, bisiklet turu ve Türk gecesi etkinliği bunlar arasında sayılabilir. Bunlara ilave olarak
özellikle paylaşım sitesi Airbnb kanalıyla organize edilen farklı etkinlikler de son birkaç yıldır
dikkatleri çekmektedir. Yerel yemek pişirme, çanak yapımı, klasik araba turu, yoga gibi etkinlikler
bunlar içinde sayılabilir.
Bu çalışmada Airbnb paylaşım sitesi kanalıyla rezervasyon yapmak suretiyle bölgeye gelen yabancı
turistlerin katıldığı bir yerel yemek kursu etkinliğine, turistlerin katılım motivasyonları ve etkinlik
hakkındaki değerlendirmeleri araştırılmıştır. Araştırma verileri 5 sorudan oluşan bir soru formu
vasıtasıyla derlenmiştir.
Elde edilen veriler analiz edildiğinde, katılımcıların yarıdan fazlasının (11 kişi) Amerikalı olduğu ve
çoğunluğunun (18 kişi) eğitim düzeylerinin üniversite ve yüksek lisans düzeyinde olduğu bulgusu
dikkatleri çekmektedir. Bu sonuçlar Amerikalı turistlerin destinasyonun yerel gastronomisi ve yemek
kültürüyle daha çok ilgili oldukları şeklinde yorumlanabilir. Yine katılımcıların eğitim düzeylerine
bakıldığında, yerel yemek kursu etkinliğine eğitim düzeyi üniversite ve üzeri olan turistlerin daha çok
ilgi duydukları söylenebilir.
Destinasyondaki ortalama geceleme sayısının 1.8 olduğu dikkate alındığında, yemek kursu etkinliğine
katılanların çoğunluğunun geceleme sayılarının 3’ün üzerinde olması manidardır. Bu durum, kültürel
amaçlı seyahat eden turistlerin destinasyonda daha fazla zaman geçirdikleri ve farklı kültürel
etkinlikler arayışı içinde oldukları şeklinde yorumlanabilir. Kapadokya Bölgesinin en belirgin
çekiciliklerinin neler olduğu kendilerine sorulduğunda, katılımcıların 16’sı balon turları (% 76)
cevabını vermişlerdir. Bunu sırasıyla manzara, peri bacaları, mağara odalı butik oteller, yeraltı
şehirleri takip etmiştir. Bölgenin temel çekicilikleri arasında yerel yemeklerden bahseden sadece 3
katılımcı olmuştur. Ancak, Kapadokya’da yerel yemek kursu etkinliğine katılım motivasyonlarının
neler olduğu sorusuna verilen cevaplar arasında “yerel halkın kültürünü ve yemeklerini öğrenme
isteği” ilk sırada (% 57) yer almıştır. Bunu “yerel insanlarla otantik bir deneyim yaşamak” ve “ev
yapımı yemekleri test etmek” cevapları takip etmiştir. Dolayısıyla yerel yemek etkinliğine katılanların,
destinasyonun yemek kültürünü, yerel insanlarla birlikte olunan bir etkinlikte keşfetmek arzusu içinde
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oldukları ifade edilebilir. Güler ve arkadaşları (2018) tarafından Adana’yı ziyaret eden yerli turistler
üzerine yapılan bir araştırmada bireylerin yerel yemek tüketim motivasyonlarının heyecan arayışı,
kültürel deneyim, duyusal çekicilik ve sağlık beklentisi olmak üzere toplam dört faktör altında
toplandığı sonucuna ulaşılmıştır. Yabancı turistler için de yerel mutfağın, yerel kültürü tanımanın
önemli bir vasıtası olarak görüldüğü söylenebilir.
Katılımcıların tamamı, etkinliğin Kapadokya/Türk mutfağını yansıttığı görüşündedirler. “Deneyim sizi
tatmin etti mi?” sorusuna verdikleri cevaplar da bu görüşü desteklemektedir. Katılımcılara “daha iyi
bir yerel yemek etkinliği için tavsiyeleri” sorulduğunda, çoğunluğu (%57) tavsiyeleri olmadığına ve
etkinliğin aynı şekilde sürdürülmesi gerektiğine dair görüş belirtmişlerdir. Etkinliği beğenmekle
birlikte, etkinliğin daha iyi olması yolunda iki katılımcı “Türk müziği/otantik müzik olabilir”, bir
katılımcı “yerel şarap servis edilebilir”, bir katılımcı “yazılı yemek reçetesi veya kare kod erişimi
verilebilir”, bir diğer katılımcı etkinlik öncesi “yerel ürünlerin yerel pazarda tanıtımı olabilir” şeklinde
yapıcı tavsiyelerde bulunmuşlardır. Bu tavsiyelerin çoğunluğu, sonraki etkinliklerde girişimci
tarafından dikkate alınmış ve uygun düzenlemeler yapılmıştır.
Sonuç olarak, Kapadokya destinasyonunun gastronomi kültürünün tanıtımında bu tür
organizasyonların gerçekleştirilmesinin faydalı olduğu düşünülmektedir. Ancak, geleneksel Türk
misafirperverliğinden, hizmet ve yemeklerde kullanılan malzemelerin kalitesinden ödün vermeden bu
tür etkinliklerin düzenlenmesi önem arz etmektedir. Yabancı turistlere yönelik bu tür etkinliklerin ön
planında ticari kaygı yer almamalıdır. Türk mutfağı ve yerel mutfak konusunda yetkinliği olmayan,
yabancılarla iletişim konusunda sorun yaşayan ve etkinliğin düzenleneceği uygun bir mekana sahip
olmayan kişilerin bu tür girişimlerde bulunması, hem kendilerini hem de turistlerin gözündeki yerel
halk imajını olumsuz etkileyebilecektir.
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Abstract
There is more than one way to draw inferences about social change in the social sciences. Examining
the changes in social values is one of the perspectives that allows to make inferences about the
process of social change. Since the concept of social value has a wide scope, it is not possible to deal
with every aspect of it.
In order to better understand social values, it has become necessary to deal with events from a microsociological point of view. Family values, one of the sub-dimensions of social values, are
encountered at this point. Addressing the changes in family values will allow interpretations on the
change of social values. The concept of generation comes into play here. With the concept of
generation, it will be possible to see the changes that occur in the society in a period of 15-25 years.
For this reason, studies on generations are important for social sciences.
In this study, a family values scale was developed in order to determine and interpret the value change
between the Y and Z generations with the family values sub-dimension. The sample of the study
consists of 414 people, consisting of Y and Z generation participants living in the province of Bartın.
The family values scale, which was prepared by the researcher and arranged in line with the expert
opinions, was applied to the participants. A scale form has been developed so that the participants
can give a clear and most appropriate answer for themselves. The form was filled in by the researcher
in line with the statements of the participants by interviewing the participants face to face. Data
obtained from 414 participants were subjected to frequency, factor routines and reliability tests using
the SPSS 12.0 statistical package program. The scale consists of 30 evaluation questions gathered
around four main categories; patriarchal family structure and values, male roles in patriarchal family,
female roles in patriarchal family and patriarchal family marriage values. The scale developed to
determine family values in patriarchal societies will offer a different perspective to examine the
change in family values in Y and Z generations.
Keywords: Generation, Generation Z, Generation Y, Bartın Patrıarchal Famıly Values Allegıenca
Scale (Pfvas), Bartın

Özet
Sosyal bilimlerde toplumsal değişim hakkında çıkarımlarda bulunabilmenin birden fazla yolu vardır.
Toplumsal değerlerde meydana gelen değişimlerin incelenmesi, toplumsal değişimin süreci hakkında
çıkarım yapılmasına olanak tanıyan perspektiflerden bir tanesidir. Toplumsal değer kavramı geniş
bir kapsama sahip olduğu için her boyutunun burada ele alınması mümkün değildir
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Bu yazının dayandığı yüksek lisans tezi kapsamında yürütülen saha çalışmasında, toplumsal
değerlerde meydana gelen değişim, “Y kuşağı” ve “Z kuşağı” olarak adlandırılan toplumsal kesimleri
temsil edenlerin, aile değerlerine yaklaşımları arasındaki fark üzerinden tespit edilmeye
çalışılmaktadır. Kuşak kavramı sosyal bilimler literatüründe tartışmalı bir kavramdır. Kuşak
kavramı, yaklaşık olarak 15-25 yıllık dönemleri ifade etse de geçmişte ve günümüzde kuşaklar arası
değişim ifade edilirken farklı referanslara başvurulduğu görülmektedir. Modern veya geleneksel
olmak/davranmak, politik veya apolitik olmak, teknolojiyi iyi kullanabilmek veya teknolojiye uyum
sağlayamamak vb. 1980 sonrasında Türkiye’de ve dünyada bilgi iletişim teknolojilerinin kuşaklara
arası farklılıklarda ortak bir referans olduğu görülmektedir.
Bu çalışmada Y ve Z kuşakları arasında var olan değer değişimini aile değerleri alt boyutu ile
saptamak ve yorumlamak amacı ile geliştirilmiş olan aile değerleri ölçeği anlatılacaktır. Çalışmanın
örneklemini Bartın ili içerisinde yaşayan Y ve Z kuşağı katılımcılarının oluşturduğu 414 kişi
oluşturmaktadır. Katılımcılara araştırmacı tarafından hazırlanmış ve uzman görüşleri doğrultusunda
düzenlenmiş aile değerleri ölçeği uygulanmıştır. Katılımcıların net ve kendileri için en uygun cevabı
verebilmeleri için ölçek formu geliştirilmiştir. Form araştırmacı tarafında katılımcılar ile yüz yüze
görüşülerek katılımcıların ifadeleri doğrultusunda doldurulmuştur. 414 katılımcıdan elde edilen
veriler SPSS 12.0 istatistik paket programı kullanılarak frekans, faktör rutinleri ve güvenirlik
testlerine tabi tutulmuştur. Ölçek dört ana kategori etrafında toplanan 30 değerlendirme sorusundan
oluşmaktadır; ataerkil aile yapısı ve değerleri, ataerkil ailede erkek rolleri, ataerkil ailede kadın rolleri
ve ataerkil aile evlilik değerleri. Ataerkil toplumlarda aile değerlerini saptamak amacı ile geliştirilen
ölçek Y ve Z kuşaklarında aile değerlerinde meydana gelen değişimin incelenebilmesi için farklı bir
perspektif sunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kuşak, Y kuşağı, Z kuşağı, Değerleri Bağlılık Ölçeği (Aadbö) Bartın,

*Bu araştır a Erka Ayde ir’i Bartı Ü iversitesi, Sosyoloji A a Bili
içer ektedir.
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1.GİRİŞ
Değerler insan davranışlarını ve tutumlarını belirleyen önemli faktörlerin başında gelmektedir.
Kısaca “öznenin ilgili nesneye yönelmesinden doğan anlam atfetme“ olarak tanımlanan değer
kavramı bireyin doğumdan kısa süre sonra kazandığı ve hayatı boyunca uygulayıcısı olduğu bir
olgudur (Cevizci, 2002). Değer olgusunun birey üzerinde büyük etkilere sahip olması çatışma
olgusunun da temelinde yer alabilmektedir. Bireyin kazandığı, sahip olduğu değerlerde belirli zaman
aralıklarında yaşanan değişimler beraberinde değer çatışmasını ve bunun bir sonucu olarak kuşak
çatışmasını da meydana getirmektedir (Duman, 2021).
Değer çatışması aynı toplum içerisinde var olan bireylerde de sık rastlanılan bir durumdur. Bu
boyuttan bakıldığı zaman odaklanılması gereken nokta kuşak kavramıdır. Kuşak kavramı ile aynı
toplum içerisinde farklı zaman aralığında toplumsallaşmış bireylerin toplumsal değerleri algılama ve
yorumlamalarında yaşanan değişimleri açıklamak için gerekli perspektifi sunmaktadır (Kadılar,
2012).
1.1Değer
Değer; Latince “valere” kelimesinden türemiş ve kıymet taşımak anlamında kullanılan bir kavramdır.
Sosyal bilimler literatüründe ilk kez 1918 yılında Znanciecki tarafından kullanılan kavram sosyal
bilimlerin ilgi alanlarına göre farklı tanımlamalar ve sınırlılıklar dâhilinde sık kullanılan bir kavram
haline gelmiştir (Bilgin, 1995).
Sosyoloji başta olmak üzere birçok sosyal bilim değer tanımlamalarında insan davranışları
üzerindeki belirleyici ve sınırlandırıcı etkisini merkeze alarak tanımlamalar gerçekleştirmiştir.
Sosyal bilimlerin değer kavramına odaklanmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi değer
olgusunun birey kaynaklı ve zihinsel bir biçimde meydana gelse de zamanla toplumsal yapının
önemli bir parçası halini almasından kaynaklıdır (Kuşdil ve Kağıçıbaşı, 2000).
Sosyolojide değer kavramına yönelik çalışmalar genellikle değerlerin toplumsal boyutu üzerinedir.
Toplumsal boyut kazanmış değerlerin bütünü olan toplumsal değerler ile toplum genelinde hakim ve
kolektif zihinde ortak bir öneme sahip olgular olarak karşılaşılmaktadır.
1.2.Kuşak
Kuşak kavramı birçok sosyal bilimin çalışma alanında yer almış önemli kavramlardan bir tanesidir.
Kavrama yönelik ilgi alanlarının farklılığından kaynaklı olarak kuşak kavramının tanımlamasında da
farklı bakış açıları mevcuttur. Kuşak kavramına dair en temel tanımlama “aynı zaman diliminde
doğan bireyler” biçiminde yapılabilir (Duman, 2019). Detaylı bir kuşak tanımı yapılacak olursa; aynı
zaman diliminde doğmuş ve toplumsallaşmış, toplumsallaşma sürecinde ortak değer yargılarını,
tutum ve normları kazanmış ve benimsemiş, toplumda meydana gelen sosyal olaylardan etkilenmiş,
birçok noktada ortak paydaya sahip olan gruplar olarak tanımlanabilir (Yüksekbilgili, 2015; Tezcan,
1981; Kuran, 2020).
Farklı kuşakları tanımlamak amacıyla kullanılan zaman aralıklarında değişimler söz konusu olsa da
sosyal bilimler literatüründe yaygın kullanılan kuşak aralığı ortalama 20 yıl olarak yer edinmiştir
(Kavak ve Şener, 2021; Kuran, 2020). Kuşakları birbirinden ayıran bu zaman dilimi yaklaşımlara
göre değişim göstermektedir. Kuşaklara dair yapılan isimlendirmeler de kuşak dönemlerinde belirgin
olan toplumsal özelliklerin merkeze alınmasından kaynaklanmaktadır.
1.2.1.Bebek Patlaması Kuşağı
Bebek patlaması kuşağı sosyal bilimlerde yaygın olarak 1946 ile 1964 yılları arasında doğan bireyleri
kapsamaktadır. Bu kuşak ismini döneminin en belirgin özelliği olan nüfus artış hızında yaşanan
değişimden almaktadır. Dünya savaşlarının son bulması ve ülkelerin nüfus artışını teşvik edici
politikaları sonucunda bu dönemde yaşanan büyük doğum oranı kuşağa ismini vermektedir (Kavak
ve Şener, 2021).
Bebek patlaması kuşağında yer alan bireylerin en belirgin özellikleri özgürlük kavramına olan yoğun
ilgileridir. Özgürlük konusunda hassas tavırlara sahip olan bireyler huzur ve refah ortamına olan
ilgilerinden kaynaklı olarak sosyal uyum becerilerinin yüksekliği ile göze çarpmaktadır (Altuntuğ,
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2012). Sahip olunan refah ortamının muhafaza etme arzuları bu kuşak bireylerini sakin, uyum
sağlayan, sorun çözmeye odaklı ve kolektif işlerde başarılı bireylere dönüştürmüştür (Gürbüz, 2015).
1.2.2.X Kuşağı
X kuşağının literatürde yaygın zaman aralığı 1965-1979 yıllarını kapsamaktadır. Kuşak
isimlendirilmesinin temelinde etimolojik bir alt yapı bulunmaktadır. X kuşağı ismini “ex olmak
(ölmek)” kavramından almıştır. Bu dönemde liberal ekonomi politikasının yaygınlaşması sonucu
ekonomik bir buhran meydana gelmiştir. Toplumların refah düzeyinde sert bir düşüş yaşanmış ve
nüfus artış hızı ciddi oranda azalmıştır. Yaşanan bu olumsuzluklar bu kuşağın “ölü kuşak” veya
“kayıp kuşak” olarak isimlendirilmesine neden olmuştur(Özel, 2017; Bayhan, 2014).
Ekonomide yaşanan büyük buhranın bir sonucu olan hayat standartlarındaki düşüş X kuşağını direkt
olarak etkilemiştir. Ekonomik kaygılardan kaynaklı olarak bu kuşağın ebeveynleri gelecek
kaygısından dolayı çalışma hayatında odaklanmış bu nedenle de bu kuşak bireylerinde güven ve
bağlılık duygularında yıpranmalar yaşanmıştır (Demirkaya, vd. 2015). Ekonomik kaygılar kişilerin
sosyal hayatlarını doğrudan etkileyerek bu dönem bireyleri sosyal ve kültürel aktivitelerden uzak
kalmış ve kişisel tatmin ve kaliteli zaman konusunda sorunlar yaşamıştır. Aynı zamanda mesleki
gelişime ve tecrübeye yükledikleri anlamın yoğunluğu onları kaliteli ve vasıflı elemanlar olarak
yetişmişlerdir (Altuntuğ, 2012).
1.2.3.Y Kuşağı
Y kuşağı sosyal bilimler literatüründe yaygın olarak 1980 ve 1999 yılları arasında doğmuş ve
toplumsallaşmış bireyleri kapsamaktadır (Keleş, 2011; Altuntuğ, 2019; Bayhan, 2014; Ergil, 2013;
Kyles, 2005; Duman, 2019). Y kuşağının isimlendirmesine etimolojik olarak bakıldığında “Why”
kelimesinde türetildiği görülmektedir. Y kuşağı bireylerini diğer kuşaklardan ayıran en belirgin
özellik sorgulama ve araştırmaya yönelik yoğun ilgileridir (Çınkır, 2018).
Y kuşağının en belirgin özelliklerinden bir tanesi ebeveynlerinden kaynaklanmaktadır. Bu kuşağın
ebeveynleri aile planlaması konusunda sahip oldukları yüksek bilinç Y kuşağının yetiştirilme
biçimini doğrudan etkilemiştir. Ebeveynler çocuk sahibi olmak için en uygun zamanı belirlemiş,
planlı ve bilinçli bir biçimde çocuk sahibi olmuş ve çocukları yetiştirirken aynı şekilde bilinçli
davranmışlardır (Howe ve Strauss, 2007).
Y kuşağının belirgin özellikleri arasında dönemde gelişen teknolojik gelişmelerden kazandıkları
avantajları iletişim odaklı kullanmalarıdır. Teknoloji ile birlikte iletişim imkânlarındaki artış Y
kuşağının farklı coğrafya ve kültürler ile kurulan iletişimin yoğunluğu artmış bu durum Y kuşağının
yeniliklere açık bir kuşak olmasını sağlamıştır (Kavak ve Şener, 2021).
1.2.4.Z Kuşağı
Uluslararası çalışmalarda yaygın kullanılan Z Kuşağı zaman aralığı 2000 ve 2020 yılları arasını
kapsamaktadır (Duman, 2019). Teknolojik gelişmelerin göbeğinde var olmuş olan Z Kuşağı
kendilerini teknoloji ile paralel bir şekilde geliştirmiştir. Bu durum kuşağın genel özelliklerine iki
farklı biçimde yansımıştır. İlk olarak teknoloji ile olan yoğun ilişki onların motor becerilerini yüksek
oranda geliştirmiştir (Serçemeli, vd, 2015). Aynı şekilde internet kullanımının en yüksek oranda
olduğu Z kuşağı toplumsal olaylara karşı duyarlı ve kolay örgütlenebilir bir özellik kazanmıştır.
Adalet, eşitlik, hayvan hakları ve çevre gibi konularda aşırı hassas tutumlara sahip bilinçli kuşak
olarak da aktarılabilir ( Taş, vd. 2017). Bunların yanı sıra teknolojinin Z kuşağın üzerindeki bir diğer
yansıması ise negatif yönde gerçekleşmiştir. Sanal ilişkilerin bu kadar yoğun olmasının bir sonucu
olarak bu kuşak bireyleri devamlı olarak sosyal medyalarda görünür olmuştur. Zamanla bu
görünürlük kişisel tatmin ve beğeni kazanmak amacıyla dış görünüşe verilen aşırı öneme bunun
sonucunda da psikolojik rahatsızlıklara neden olmaktadır (Kırık ve Köyüstü, 2018).
Tablo 1.Çalışmada Kullanılan Kronolojik Kuşak Sınıflandırması
Kuşak Adı

Kronolojik Kuşak Sınıflandırması
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Bebek Patlaması Kuşağı 1946-1964
X Kuşağı

1965-1979

Y Kuşağı

1980-1999

Z Kuşağı

2000-2020

1.3.Çatışma
Çatışma; isteklerin, arzuların ve ihtiyaçların farklılığından kaynaklı ortaya çıkan bir durumdur. Bir
diğer tanım ise; birey veya grupların sahip olduğu düşünce, bakış açısı veya değerlerde farklılıktan
kaynaklı gerçekleşen durumdur (Folger, vd. 1997).
Çatışma tanımlamalarında bulunurken merkeze alınan kavramlardan bir tanesi değer kavramındır.
Son yüzyılda yaşanan toplumsal ve teknolojik gelişmeler çatışma kavramına toplumsal bir boyutta
kazandırmıştır. Bireylerin yaşadıkları dönemin maddi ve maddi olmayan kültür ögelerini
benimsemesi ve onları içselleştiresi bu ögelerde yaşanan değişime karşı onları savunucu veya
saldırgan bir konuma getirmiştir. Bu duruma verilebilecek en belirgin örneklerden bir tanesi kuşak
çatışmalarıdır (Duman, 2019).
Farklı zaman aralığında toplumsal hayata katılım sağlamış ve toplumsal değerleri içselleştirmiş
bireyler zamanla bu değerlerde meydana gelen değişime karşı muhafazakâr bir tutuma sahip olabilir.
Toplumsal değişimin son yüzyılda hız kazanması bireylerin sahip olduğu bu değerlerin kısa zaman
içerisinde değişimine neden olmaktadır. Bu durum kuşak kavramını ve aynı zamanda kuşak çatışması
kavramını meydana getirmiştir.
Kuşaklar, kendi dönemlerinde içselleştirdikleri değerleri savunurken kendinden önce var olmuş veya
kendinden sonra var olan kuşaklar ile çatışma içerisine girebilmektedir.
1.3.1.Kuşak Arası Çatışmanın Nedenleri
Kuşak çatışmalarının birçok nedeni bulunmaktadır. Kim’e (2002) göre kuşaklar arasında çatılmanın
en önemli nedenleri; bireycilik ve toplumculuk arasındaki ikilem, iletişim ve etkileşim biçimlerinde,
toplumsal ilişkilerde ve sosyal kurumlarda meydana gelen değişimlerdir (Polat ve Arslan 2016). Anıl
(2011) araştırmasında kuşak çatışmasının temelinde; teknolojik gelişmeler ve bunun bir sonucu
olarak iletişim kanallarında yaşanan değişimleri, toplumsal kurumlarda yaşanan değişimleri ve örf,
adet, gelenek ve toplumsal değerlerde yaşanan değişimlerin yer aldığı sonucuna ulaşmıştır.
Her kuşak kendinden sonra gelen kuşakta meydana gelen değişimlere uyum konusunda zorluklar
çekmektedir. Bu durum sahip olunan daha sıkı muhafazasına ve yeni olana karşı çıkılmasına neden
olmuştur. Yeni kuşaklar toplumda meydana gelen değişimleri daha hızlı benimseyen ve uyum
sağlayan bir özelliğe sahip olduğu için eski ve yeni arasında çatışma devamlı olarak var olmuştur.
(Çelik, Soysal ve Alıcı, 2003).
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2.YÖNTEM
2.1.Araştırma Modeli
Araştırma aile değerlerinde kısa zaman içerisinde meydana gelen değişimi kuşak perspektifinden
bakarak sosyolojik bir inceleme yapılabilmesi amaçlandığından tarama modelinden yararlanılarak
gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda çalışmayı amaca uygun bir biçimde gerçekleştirmek için bir
değerlendire formu oluşturulmuş, geliştirilmiş ve ilgili örnekleme uygulanmıştır. Araştırma sonucu
elde edilen bulgular sosyal bilimlere yeni perspektif ve bulgular üreterek bilime katkı sağlamak
araştırmanın esas ilkesidir.
2.2.Çalışma Grubu
Değerlendirme formlarının uygulanacağı örneklem belirlenirken araştırmanın amacına uygun kuşak
profilleri belirlenmiş, ilgili profillere görüşme formları uygulanmıştır. Bu doğrultuda araştırma iki
ana kuşak ekseninde gerçekleştirildiği için katılımcılar belirlenirken öncelikle kuşak profiline uyup
uymadıkları tespit edilmiştir. Çalışma grubu cinsiyet ve yaş dengelerinin sağlanmaya çalışıldığı 206
Y kuşağı ve 208 Z kuşağı bireylerinden oluşan toplamda 414 katılımcıdan oluşmaktadır.
2.3. Çalışmanın Sınırlılıkları
Araştırmanın kapsamına bakıldığında Y ve Z kuşaklarının sahip olduğu nüfus yoğunluğu
düşünülerek çalışma yalnızca Bartın ili sınırlı tutulmuştur. Aynı zamanda dönem koşulları arasında
yer alan Covid-19 pandemi nedeni ile katılımcılar görüşmeler gerekli önlemler alınarak
gerçekleştirilmiştir.
2.4.Sayıltılar
Katılımcıların ölçekte yer alan sorulara kimsenin etkisi altında kalmadan tamamen özgür iradeleri ile
katıldıkları ve kendi düşüncelerini yansıttıkları varsayılmaktadır.
2.5.Veri Toplama Süreci
Araştırma için gerekli olan kuramsal çerçeve alan yazım taraması yapılarak oluşturulmuştur. Alan
yazın taraması gerçekleştirildikten sonra çalışmanın kuramsal kısmını oluşturmak amacı ile
kullanılmıştır. Görüşme formları oluşturulurken araştırmanın amacına uygunluğu ve katılımcılar
tarafında açık ve net şekilde anlaşılabilir olması için çalışılmıştır. Bu nedenle anket formunda
karmaşık ifadelerden kaçınılmış, sade, yalın bir dil kullanılmıştır. Alanların uzman akademisyenlerin
görüşleri alınarak formda gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiş, bazı sorular düzenlenmiş ve bazılar
ise formdan tamamen çıkartılmıştır. Anketin uygulanabilir son hali beşli eşit aralık ölçeğinde toplan
30 sorudan oluşan Likert tip ölçek olarak hazırlanmıştır.
Araştırmada yer alan katılımcılar araştırma formuna verdikleri cevapların ve araştırma buğularının
araştırma dışında herhangi bir kurum veya kuruluşun ile paylaşılmayacağı konusunda
bilgilendirilmiştir. Katılımcılar ile araştırma öncesinde ön görüşme gerçekleştirilmiş ve katılım için
uygun zaman ve mekan belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan değerlendirme formu ilgili katılımcı
sayısına göre çoğaltılmıştır. Katılımcılar ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek formlar
doldurulmuştur.
2.6.Verilerin Analizi
Araştırma uygulamalarının tamamlanması sonrasında elde edilen verilerin analiz işlemleri
başlamıştır. Çözümlemelerin yapılması için, istatiksel veri analiz için yaygın kullanılan SPSS 12.0
paket programından yararlanılmıştır. Veri çözümlemelerinde, korelasyon, frekans, alfa güvenlik
testi, Cronbach ve faktör analizi test ve teknikleri kullanılmıştır.
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3.BULGULAR
3.1.Örneklem Uygunluğunun Ölçülmesi
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (K.M.O) değeri; değişkenlerin oluşturmuş
oldukları varyans miktarını göstermektedir. Elde edilen K.M.O. değerinin 1,00’e yakın olması
uygulama verilerinin faktör analizi için uygun olduğunu gösterirken K.M.O değerinin 0,50’nin altına
düşmesi elde edilen verilere faktör analizi gerçekleştirmenin uygun olmadığı göstermektedir. Barlett
testi ve ortaya çıkan anlamlılık değeri ise uygulama değişkenlerinin birbiri ile korelasyon gösterip
göstermediğini bildirir. Elde edilen Barlett testi p değeri olarak gösterilmektedir ve p değeri 0,10
veya daha yüksek bir değere sahipse elde edilen verilere faktör analizi yapmanın doğru olmayacağı
anlamına gelmektedir (Büyüköztürk, 2002).
Araştırmanın Kaiser-Meyer-Olkin (K.M.O) değerine bakıldığında, bu değerin (0,924>0,50) 0,50’nin
üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum Kaiser-Meyer-Olkin ölçütüne göre ”iyi” olarak kabul
edilmektedir. Kaiser-Meyer-Olkin değerine göre çalışmanın gerçekleştirildiği örneklem büyüklüğü
yeterli demektir. Barlett testi sonuçlarında ise 8217,492 ve p=0,000 değerleri saptanmıştır. Bu değer
göz önüne alındığında Barlett testinin sonucu 0,001 düzeyinde anlamlıdır (Kara, 2007). Bu anlamlılık
korelasyon matrisi için faktör analizi yapmanın uygun olduğunu göstermektedir (Tablo 2).

Tablo 2. KMO ve Barlett testi sonuçları.

Küresel
Barlett
testi
K.M.O

Ki-kare Değeri
Serbestlik Derecesi
Önem Düzeyi (p)

8217,492
435
0,000
0,924

3.2.Geçerlilik Çalışmaları
Ölçek kapsam geçerliliği ve yapı geçerliliği olmak üzere iki ana yolla test esilmiştir; kapsam
geçerliliği ve yapı geçerliliği.
3.2.1.Kapsam Geçerliliği
Kapsam geçerliliği ilgili çalışmalarda öncelikle ilgili alan yazım detaylı ve tekrarlı okumalar ile
incelenmiş, sonrasında ilgili alanda uzman görüşlerine (akademisyen ve sosyal çalışmacıların
sosyolog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları) başvurulmuştur. Aile Değerleri Ölçeğinin bütünü
incelendikten sonra ölçek nitelik açısından yeterli olarak değerlendirilmiştir.
3.2.2.Yapı Geçerliliği
Ölçeği yapı geçerliliğini belirlemek için uygulanabilir halinde yer alan maddelere Temel Bileşenler
Analizi-TBA (Principal Component Analysis) yapılmıştır. Elde edilen öz değerlerin (eigen value)
birin üzerinde olan dört faktör altında toplandığı görüşmüştür. Faktörler arasındaki bağımsızlığın en
yüksek olması adına faktör analizi uygulamasına varimax dik döndürme metodundan
yararlanılmıştır. Faktör yük değerleri 0.30’un altında olan ve birden fazla faktöre girip aralarındaki
faktör yük değer farkları 0.10 ve daha az olan maddeler de elenerek analiz 30 madde ile sürdürülmüş
ve tekrarlanan rotasyonlar sonucunda ölçekteki maddelerin bir tanesinde 12 , bir tanesinde 9, bir
tanesinde 6 ve birinde 3 madde bulunan dört faktör altında toplandığı görülmüştür. Faktörler madde
içerikleri dikkate alınarak Aile Yapısı ve Değerleri, Ailede Erkeğe Atfedilen Roller, Ailede Kadına
Atfedilen Roller ve Aile Değerlerinin Evlilik Kurumuna Yansımaları olarak isimlendirilmiştir.
Birinci faktörde yer alan maddelerin yük değerleri 0.508 ile 0.865 arasında, ikinci faktörde yer alan
maddelerin yük değerleri 0.350 ile 0.779 arasında, üçüncü faktörde yer alan maddelerin yük değerleri
0.396 ile 0.723 arasında, ve dördüncü faktörde yer alan maddelerin yük değerleri 0.468 ile 0.623
arasında değişmektedir. Dört faktör birlikte toplam varyansın %53.098’ini açıklamaktadır. Birinci
faktörün varyansa katkısı %23.255, ikinci faktörün varyansa katkısı % 9.998, üçüncü faktörün
varyansa katkısı % 7.891, dördüncü faktörün varyansa katkısı % 6.474 ve beşinci faktörün varyansa
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katkısı ise % 5.481’dir. Maddelerin faktör analizi sonuçları (maddelerin faktör yükleri) Tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 3. Aile Değerlerine Bakışı Saptama Ölçeği Faktör Yapısı Sonuçları

Maddeler

Aile Yapısı ve Değerleri
Aile içi şiddete maruz kalan kadın sessiz kalmalıdır.
Erkeğin attığı bir tokat şiddet sayılmaz.
Aile içerisinde görev dağılımı cinsiyete göre
yapılmalıdır.
Ailenin namusunu kadın temsil eder.
Çocuk sahibi olmak aile içi şiddet ve geçimsizliğe son
verir.
Her insan aile kurmak zorundadır.
Sadece dini nikah aile olmak için yeterlidir.
Çocuk sahibi olmak aile bağlarını güçlendirir.
Aile kurmada bekaret önemli bir olgudur.
Eğitim düzeyi aile içerisinde sahip olunan statüyü etkiler.
Aile bireyleri en yaşlı üyenin sözünden çıkmamalıdır.
Akraba evlilikleri aileyi güçlendirir.
Ailede Erkeğe Atfedilen Roller
Evin maddi giderleri erkeğin sorumluluğundadır.
Erkek evde otoriter olmalıdır.
Erkek gerek gördüğünde kadının sosyal hayatını
sınırlandırabilir.
Erkek kadın üzerinde otorite kurmalıdır.
Evin reisi erkektir.
Evde erkeğe hizmet edilmelidir.
Evde alınan kararlarda son sözü erkek söyler.
Gelecek için yatırım yapmak sadece erkeğin görevidir.
Çocuk sahibi olma kararını erkek tek başına alamaz.
Ailede Kadına Atfedilen Roller
Kadın çalışsa bile ev işlerinden sorumludur.
Çocuk bakımı annenin görevidir.
Temizlik ve yemek gibi ev içi işler kadının görevidir.
Çocuklara davranış eğitimi anne vermelidir.
Kadın, ev işlerine vakit ayıramayacağı işlerde
çalışmamalıdır.
Çocukların duygusal sorunları ile anne ilgilenmelidir.
Aile Değerlerinin Evlilik Kurumuna Yansımaları
Kadın erkeğin soyadını taşımalıdır.
Evlilikte kadın erkekten küçük yaşta olmalıdır.
Farklı inanca sahip erkek ve kadın evlenmemelidir.
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Döndürme
Sonrası
Yük
Değerleri
0,865
0,777
0,726
0,664
0,590
0,665
0,542
0,803
0,508
0,529
0,717
0,527
0,703
0,702
0,671
0,779
0,764
0,575
0,740
0,746
0,350
0,688
0,723
0,688
0,580
0,541
0,396
0,623
0,575
0,468

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Aile değerlerine bakışı saptama ölçeğinin bütünü ile alt ölçek puanları arasındaki korelasyon
değerleri hesaplanmış, “Eril değerlerin aile kurumu üzerindeki etkileri” ile “Eril değerlerin aile
kurumu üzerindeki etkileri” arasındaki korelasyon değeri 1.0, “Eril değerlerin aile kurumu üzerindeki
etkileri” ile “Eril değerlerin erkek üzerindeki etkileri” arasındaki korelasyon değeri 0.583, “Eril
değerlerin aile kurumu üzerindeki etkileri” ile “Eril değerlerin kadın üzerindeki etkileri” arasındaki
korelasyon değeri 0.645, “Eril değerlerin aile kurumu üzerindeki etkileri” ile “Eril değerlerin evlilik
olgusu üzerindeki etkileri” arasındaki korelasyon değeri 0.524, “Eril değerlerin erkek üzerindeki
etkileri” ile “Eril değerlerin erkek üzerindeki etkileri” arasındaki korelasyon değeri 1.0, “Eril
değerlerin erkek üzerindeki etkileri” ile “Eril değerlerin kadın üzerindeki etkileri” arasındaki
korelasyon değeri 0.720, “Eril değerlerin erkek üzerindeki etkileri” ile “Eril değerlerin evlilik olgusu
üzerindeki etkileri” arasındaki korelasyon değeri 0.558, “Eril değerlerin kadın üzerindeki etkileri”
ile “Eril değerlerin kadın üzerindeki etkileri” arasındaki korelasyon değeri 1.0, “Eril değerlerin kadın
üzerindeki etkileri” ile “Eril değerlerin evlilik olgusu üzerindeki etkileri” arasındaki korelasyon
değeri 0.558, “Eril değerlerin evlilik olgusu üzerindeki etkileri” ile “Eril değerlerin evlilik olgusu
üzerindeki etkileri” arasındaki korelasyon değeri 1.0 olarak bulunmuştur. Alt boyutların toplam
puanla korelâsyonları hesaplandığında eril değerlerin aile kurumu üzerindeki etkileri ile 0.824; Eril
değerlerin erkek üzerindeki etkileri ile 0.903; Eril değerlerin kadın üzerindeki etkileri ile 0.708; Eril
değerlerin evlilik olgusu üzerindeki etkileri ile 1.0, düzeyinde ilişkiye sahip oldukları görülmüştür
(Tablo 3). Bu bağlamda, toplam puanlara ilişkin korelâsyonlar incelendiğinde aile değerleri ölçeğinin
ölçmek istenilen özellikleri ölçmekte olduğu söylenebilir. Alt boyutların toplam puanla
korelâsyonlarının yüksek olması da, dört alt boyutun eril tahakkümün toplumlarda yansımış
özelliklerin alt boyutları olduğunu göstermektedir.
3.3.Güvenirlik Çalışması
Ölçeğin güvenirliği, Cronbach alfa değerleri hesaplanarak elde edilmiştir. Aile değerleri ölçeğinin
bütününe ilişkin hesaplanan Cronbach alfa değeri 0.942 olarak bulunurken, alt ölçeklere ilişkin
Cronbach alfa değerleri, Eril değerlerin aile kurumu üzerindeki etkileri 0.910, Eril değerlerin erkek
üzerindeki etkileri 0.875, Eril değerlerin kadın üzerindeki etkileri 0.867, Eril değerlerin evlilik olgusu
üzerindeki etkileri 0.443, olarak belirlenmiştir (Tablo 4). Hem alt ölçekler hem de testin bütününe
ilişkin elde edilen güvenirlik katsayılarının yüksek olduğu görülmektedir. Bu değerler, EDÖ’nin
çalışmada kullanılabilecek güvenirliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 4. ADÖ’nin Bütünü İle Alt Ölçeklerine Ait Cronbach Alfa Güvenirlik Değerleri

Eril değerlerin aile
kurumu üzerindeki
etkileri
Eril değerlerin erkek
üzerindeki etkileri
Eril değerlerin kadın
üzerindeki etkileri
Eril değerlerin evlilik
olgusu
üzerindeki
etkileri
EYDÖ

Madde
sayısı

Ortalama

SS

Güvenirlik
katsayıları

12

56,657

5,442

0,910

9

38,145

7,657

0.875

6

25,704

4,724

0.867

3

12,324

2,516

0.433

30

132,831

17,315

0.942
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4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmada daha önce yapılmış olan çalışmaların incelenmesi sonucu oluşturulmuş teorik çerçeve
kapsamında yeni bir aile değerleri ölçeği geliştirilmiştir. Ölçek yüksek geçerlilik ve güvenirlik
değerlerine sahip, tutarlı ve belirgin dört alt ölçek içermektedir. Alt ölçekler; Eril değerlerin aile
kurumu üzerindeki etkileri, eril değerlerin erkek üzerindeki etkileri, eril değerlerin kadın üzerindeki
etkileri, eril değerlerin evlilik olgusu üzerindeki etkileri biçimde yer almaktadır. Ölçeğin son hali 30
maddeden oluşan beşli derecelendirmeli likert tip ölçek biçiminde sunulabilir. eril değerlerin aile
kurumu üzerindeki etkileri on iki, eril değerlerin erkek üzerindeki etkileri dokuz, eril değerlerin kadın
üzerindeki etkileri altı ve eril değerlerin evlilik olgusu üzerindeki etkileri üç maddeden oluşmaktadır.
Maddelerin her biri olumlu yönde düzenlemiştir. Maddelere verilen yanıtlar “Kesinlikle
Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum”
biçiminde derecelendirilmiştir.
Kesinlikle katılıyorum cevabı 5 ve kesinlikle katılmıyorum cevabı 1 puan olarak yer almaktadır.
Ölçeğin tamamına erilen yanıtlar aynı zamanda yapılan tutum ölçümünün tümünü özetleyen bir
derecelendirme olarak da görülebilir. Ölçeğin tamamından alınabilecek en düşük puan madde sayısı
olan 30 iken, en yüksek puan ise 150 puandır.
Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek adına her bir testin toplamı ile alt ölçeklerin toplamları arasında
yapılan değerlendirmede korelasyon bulunmuş dolayısıyla tüm sonuçların istatistiksel olarak anlamlı
bir yapıda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda test yapı geçerliliğine sahip demek
mümkündür.
Aile değerleri ölçeği kullanılarak yapılacak olan araştırmaların analizinde, aile değerleri ölçeğinde
elde edilen toplam puan sürekli bir değişken olarak kullanılabileceği gibi yapılan hesaplamalar göz
önünde bulundurularak her bir alt başlık bağımsız bir biçim de de kullanılabilir.
Sonuç olarak, bu araştırma erkek egemen toplumlarda bireylerin aile değerlerine olan bağlılık ve
tutumlarını birden fazla alt boyut ile saptamak için oluşturulmuştur. Oluşturulan ölçek sosyal
çalışmacılara ilgili alan doğrultusunda nitelik açısında yeterli bir veri toplama aracı olarak
kullanılabilir bir yapıdadır. Ölçek özellikle geleneksel, ataerkil toplumlarda yaygın görülen
değerlerin aslında ne kadar desteklendiği, bireylerin bu değerlere nasıl bir bağlılık gösterdiğini
saptamak, yaygın kanı ile doğru bilgi arasında bir köprü oluşturmak amacıyla oluşturulmuştur.
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Abstract
Data science techniques have its broad relevance in many domains especially in education and future job
placement of students (young graduates). The fundamental concepts of data science are by extracting
knowledge from data to solve societal problems and by using knowledge of machine learning to extract
data from a dataset and transform it into useful structure for further refined use. Students’ job placement
after graduation is a major concern of all young graduates; so predicting students’ job placement after
graduation through the use of performance in schools has opened different interpretations to researchers
and academicians. Many young graduates are finding it difficult to obtain a worthy graduate grade that
would provide him/her the job aiming at. The study aims at looking towards ensemble data science
techniques or models that predicts students’ future job placement using CGPA or GPA of students while
in the institution. The study as well puts forward the best predictive model among others. In order to
realize this, previous year's student's historical data in form of gross point average was used as dataset for
this research work. Decision tree algorithm, Support Vector Machine, and K- Nearest Neighbours
algorithm were used as techniques to predict the students’ future job placement after graduation. The
models applied showed that students’ future job placement could be predicted based on the previous data
of such students. In doing this, the prediction would enhance student directional focus and helpful in
making students to adjust to better determination if the predicted results go against the intending job in
mind. The results also showed the strength and weakness of students towards the course of study and how
they should prepare themselves for the future job placement if they are not yet in the right path. In total,
prediction to make decision or to place students well after graduation is a critical issue and must be
tackled with a well established model or algorithms using data science techniques.
Keywords: Data science, Algorithms, Prediction, Future Job Placement
Introduction
Students’ future job placement after graduation has a pivotal role in institutional students’ life planning.
From the past studies, professional career appraisers used questionnaires or diagnoses to quantify the
factors potentially influencing career choices. However, due to the complexity of each person’s goals and
ideas, it is difficult to properly forecast their career choices (Nie , Xiong, Zhong, Deng & Yang, 2020). As
institutions are increasingly held accountable for students career outcomes and as competition for jobs
increases, institutions need to understand which students are more likely to be employed upon graduation
and why (Hugo, 2018). Every student wants a perfect job after graduation and every student has their own
dream profession. But practically it is not possible for everyone to get into their dream profession. The
reason behind is that students lack knowledge regarding profession placement criteria (Viram, Sinha,
Tayde,& Shinde, 2020). Student employability is crucial for educational institutions as it is often used as
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a metric for their success. Identifying the significant factors affecting employability, as well as the
requirements of the new job market can tremendously help all stakeholders. Knowing their weaknesses
and strengths, students might better plan their career. Program managers can anticipate and improve their
curriculum to build new competencies, both for educating, training and re-skilling current and future
workers. The students’ future job placement is a major concern for the institutions offering higher
education and a method for early prediction of employability of the students is always desirable to take
timely action (Mishra, Kumar & Gupta, 2016)
Machine learning techniques have been extensively used in various fields of educational data mining.
More and more studies are investigating machine learning techniques for the prediction of students’ future
job placement after graduation. The usual techniques involved Naïve Bayes algorithm, Support Vector
Machine, Regression algorithm, Multilayer Perceptron, Decision Tree, K-Nearest Neighbour and many
more.
Related Literatures
Researchers have conducted studies in relation to students’ future job placement after graduation using
varied approaches. Amongst was Kinash et al., (2017) who worked to explore how university students
and those who had graduated and been subsequently employed, made career decisions. Their studies
employed interviews and focus group discussions with 22 university students and 28 graduates from
Australian undergraduate and postgraduate courses in a variety of disciplines. The main findings of their
work were that at the enrolment-stage of university and during their studies, most students were
pessimistic about their career outcomes and felt largely unsupported in identifying suitable career goals.
However, the outcomes after graduation were unexpectedly positive in that, by this point most had
identified career goals and were in careers they had desired. The key take away from this research was a
set of recommendations for universities regarding how to better support students to make career choices.
Smith, Taylor-Smith, Smith, & Webster (2018) conducted a study on computing graduates into the
workplace and explored their undergraduate experiences of work placements and subsequent impact on
graduate employment. The study involved 14 Scottish universities, the researchers found that graduates
had benefited from work experience financially, earning more than those who had not completed
placements. They had also found graduate positions more quickly and were more likely to be in work than
those who had graduated without completing a placement.
Bowers, (2017) worked on how to assist students with their digital research skills while simultaneously
allowing them to research and explore college and career options. The major aim of his systematic
literature review was to evaluate the effectiveness of placements for career outcomes and to identify any
underpinning core psychological processes and to offer a theoretically grounded framework for future
research.
Ali and Jalal (2018) researched to explore the common perception of students about their education for
their practical lives, also investigated the relationship between higher education and employment, and the
extent higher education predicted employment for students. Number of participants used was 1,210 from
public universities in Punjab. The collected data were analyzed through statistical techniques of multiple
regression, correlation, t-test, and ANOVA. The results of their study revealed that most of the
respondents strongly agreed with the view that higher education was for world of work. The relationship
between higher education and employment found significantly positive and it was evident that higher
education strongly affected and applied as predictor of employment. On the bases of their findings, it was
suggested that Educational ministry must engage its strength for the expansion of higher education and
encouragement of proper structural reforms in employment directions. Career guidance and services to
search employment inside institutions should be provided to the students for the sake of saving their
energies with long time of searching job. Students of postgraduate level should be given more
opportunities for placement of work with employment experience. According to Hugo (2018) the study to
determine the extent at which undergraduate and post graduate students were able to gain job
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opportunities after graduation could predict if a student secures full-time employment prior to graduation
or not. In order to predict employment opportunities prior to graduation, the study used commonly
recognized and advanced machine learning models, including logistic regression, discriminant analysis,
decision trees, and neural networks. Results demonstrated that employment opportunities prior to
graduation could be predicted with 73% accuracy with a neural network as the most accurate predictive
model. Moreover, a sensitivity analysis identified co-curricular activities and majors as statistically
significant variables in predicting employment upon graduation.
The recent work of Muraina, Adesanya, & Agoi, (2021) on accessing programming skills acquisition of
students in computer science and related areas. The study was conducted to look into the correlation
between competency level of student in programming skills acquisition and future job placement of
student after graduation. As a result of this, qualitative research design was used which targeted graduate
students in computer science that are currently working in one firm or the other. 15 participants formed
the sample using non-probability sampling technique approach. A structured interview question was used
to collect data from the participants via WhatsApp social media platform. The findings and results
showed that competency level of students in programming skills could clearly and correctly predict future
job placement of student after graduation; similarly, expert skills competency level was noted to be the
most powerful required of students that mostly contribute to their future jobs placement over other related
skills. It was concluded that computer graduates needed to be adequately sensitized to develop in them the
consciousness of acquiring the necessary programming job-related competencies before and after
graduation, to enable them secure and sustain good employment in programming firms or related firms.
The paper presented by Kumar, D’Souza, Lindén & Laakso (2019) used a Support Vector Machine to
predict a model to determine if prior programming knowledge and completion of in-class and take home
formative assessment tasks might be suitable predictors of examination performance. Student data from
the academic years 2012 - 2016 for an introductory programming course was captured via ViLLE elearning tool for analysis. The results revealed that student prior programming knowledge and assessment
scores captured in a predictive model, is a good fit of the data. However, while overall success of the
model is significant, predictions on identifying at-risk students is neither high nor low and that persuaded
them to include two more research questions. However, their preliminary post analysis on these test
results showed that on average students who secured less than 70% in formative assessment scores with
little or basic prior programming knowledge in programming may fail in the final programming exam and
increase the prediction accuracy in identifying at-risk students from 46% to nearly 63%. Hence, these
results provide immediate information for programming course instructors and students to enhance
teaching and learning process. Nie, Xiong, Zhong, Deng & Yang (2020) used students’ behavioral data to
predict their career choices. Based on the simple premise that the most remarkable characteristics of
classes were reflected by the main samples of a category, they proposed a model called the Approach
Cluster Centers Based On XGBOOST (ACCBOX) model to predict students’ career choices. The
experimental results of predicting students’ career choices clearly demonstrated the superiority of their
method compared to the existing state-of-the-art techniques by evaluating on 13 M behavioral data of
over four thousand students.
Mishra, Kumar & Gupta (2017) systematically reviewed the work done in the field of academic
performance prediction and employability prediction of students in higher education. Their survey first
explained how higher education has become an exciting field of research and why the prediction of
academic performance and employability is beneficial for the institutions. They also explained briefly on
how many ways higher education was being provided world-wide. The results of the study highlighted
and found that prediction of academic performance had progressed a lot but employability prediction is
yet to mature. It was concluded that few parameters that hah not been considered so far in predicting the
performance or employability should be taken seriously and resolved
In the same vein, Viram, Sinha, Tayde & Shinde (2020) represented a placement prediction system with
the help of Machine learning, in which they used a Support Vector algorithm. The major instrument used
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was a questionnaire via Google form which contained all students performance like there higher
secondary marks diploma score, communication skills, area of interest and most important dream job on
the basis they provided them necessary guidance to achieve their goal they then tracked their results each
year, also their technical interest and also informed them on how much efforts they needed to achieve
their dream job. Even if they missed their dream job due to company criteria the proposed algorithm
would develop new data where they could suggest another alternation to students according to their
achievements, their skills and also give guidelines at every phase.. Hence the future scope and relevance
of the system was discussed. The work of Ploutz, (2018) used predictive modeling to student likelihood
of completing a degree. If students were predicted to be most likely to drop out, interventions could be
enacted to increase retention and completion rates. The researcher used University of Nevada, Las Vegas
(UNLV), four-year graduation rates of 15% and six-year graduation rates of 39%. To improve these rates,
they gathered seven years worth of data on UNLV students who began in the fall 2010 semester or later
up to the summer of 2017 which included information from admissions applications, and academic
performance. The student group which was reported federally was full-time freshmen beginning in the
summer or fall. Their data set included all freshmen and transfer students within the time frame who met
the criteria laid down. In the study, they applied data analysis and visualization techniques to understand
and interpret the data set of 16,074 students. Predictive modeling such as logistic regression, decision
trees, support vector machines, and neural networks were applied to predict whether a student would
graduate. In their analysis, decision trees gave the best performance. The work of Mezhoudi, Alghamdi,
Aljunaid, Krichna, & Düştegör (2021) focused on a comprehensive roadmap, enabling the application of
data mining for employability.
In complementing the previous studies, Mishra, Kumar & Gupta (2016) used different classification
techniques of data mining, like Bayesian methods, Multilayer Perceptrons and Sequential Minimal
Optimization (SMO), Ensemble Methods and Decision Trees, to predict the employability of Master of
Computer Applications (MCA) students and found the algorithm which was best suited for this problem.
In the course of this, a dataset was developed with the traditional parameters like socioeconomic
conditions, academic performance and some additional emotional skill parameters. A comparative
analysis concluded that J48(a pruned C4. 5 decision tree) was most suitable for employability prediction
with 70. 19% accuracy, easy interpretation and model building time (0. 02Sec) less than Random Forest,
which had slightly better prediction accuracy (71. 30%), higher building time(0. 11) and difficult
interpretation. Further, Empathy, Drive and Stress Management abilities are found to be the major
emotional parameters that affect employability.
Materials and Methods
Students’ previous years’ historical data in form of gross point average (GPA) was used as dataset for the
research work. Machine learning including: Decision tree algorithm, Support Vector Machine, and KNearest Neighbours algorithm were used as techniques to predict the students’ future job placement after
graduation. It was established that the GPA results used were from validated and reliable sources.
Graduating students GPA results was purposefully collected to predict the future job placement of
students after graduation

Analysis and Results
Table 1: Comparison of classifiers with Time
Time/Classifier Decision Tree
Time taken to 0.08 seconds
build model
Time taken to 0.01 seconds

Support
Machine
0.7 seconds

Vector K-Nearest Neighbour

0.09 seconds

0.14 seconds
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test the model
on test split
Table 1 compared the time taken to build model and the time taken to test the model on the test split. KNearest Neighbour had the least time taken to build the model; next to this was Decision Tree while
Support Vector Machine time taken to build the model is the longest. Similarly, Decision tree had the
least time taken to test the model on test split, followed by SVM and finally the KNN in ascending order.
Table 2: Accuracy, Recall, Precision and Statistical errors comparison
Decision Tree
Support Vector Machine
Correctly
Classified 17.9215
9.0559
Instances
Incorrectly
Classified 2.3116
11.1772
Instances
Kappa statistic
0.8256
0.1932
Accuracy
88.5753 %
44.7581 %
Mean absolute error
0.0762
0.3548
Root mean squared 0.276
0.4394
error
Relative absolute error
17.017 %
79.2792 %
Root relative squared 58.0579 %
92.4314 %
error
Precision
0.896
0.296
Recall
0.886
0.448
F-Measure
0.885
0.349

K-Nearest Neighbour
12.265
7.9681
0.3849
60.6183 %
0.2747
0.4974
61.3695 %
104.6434 %
0.621
0.606
0.606

The accuracy, precision, recall and F-measure across the three classifiers showed that Decision tree had
the best accuracy, precision, recall as well as F-measure statistics – 89%, 90%, 89%, and 89%
respectively. In comparison with K-Nearest Neighbour which had better accuracy, precision, recall as
well as F-measure statistics - 61%, 62%, 60%, and 61% respectively. Support Vector Machine had the
least accuracy, precision, recall as well as F-measure statistics – 45%, 30%, 45%, and 35% respectively.
Likewise, correctly classified instances in Decision tree showed the best classification among others with
18, next was KNN with 12, while SVM had the smallest classification with 9 instances. Conversely, SVM
had the highest incorrectly classified instances with 11; next to it was KNN, while Decision tree had the
least. Going through the errors from the analysis, it showed that Decision tree had the required least errors
that made the classifiers accurate than other classifiers – MAE (0.08), RMSE (0.3), RAE (17%), and
RRSE (58%) respectively. The error reported by other two classifiers proved that the two classifiers did
not perform to the expectations for instance, SVM classifier had - MAE (0.35), RMSE (0.44), RAE
(79%), and RRSE (92%) respectively while KNN classifier had - MAE (0.27), RMSE (0.50), RAE
(61%), and RRSE (105%) respectively
Table 3: Comparison of classifiers on Confusion matrices
Decision Tree
Support Vector Machine
4.49
0
0.9
2.69
0
2.69
0
6.36
0
0
6.36
0
0
1.41
7.07
2.83
5.66
0
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K-Nearest Neighbour
4.49
0
0.9
0
2.12
4.24
0
2.83
5.66
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The comparison of classifiers on table 3 depicted that Decision tree had incorrect classification of (0.9
+1.41+0+0+0+0 = 2.31), Followed by SVM that had incorrect classification of (2.69 +2.83+5.66+0+0+0
= 11.18), while KNN had incorrect classification of (0.9 +4.24+2.83+0+0+0 = 7.97)

Figure 1: Decision Tree Visualization
The figure 1 complementing accuracy, precision, recall and tree visualization of decision tree with
conditions to place students to different three levels of job placements (Remarkable for best job,
Remarkable for good job, and Remarkable for any available job ) all these were based on the GPA of the
students
Discussion
It was observed from the analysis that data science techniques used to predict future job placement of
students after graduation included Decision Tree, Support Vector Machine, and K-Nearest Neighbour.
The findings proved that Decision Tree outperformed other two classifiers, though KNN had the least
time taken to build the model.
In comparison, the three classifiers regarding the accuracy, precision, recall, and F-measure; the result
showed that Decision Tree had the best classification correctness as well as accuracy measure which
included precision, recall, F-measure statistics with – Accuracy (89%), Precision (90%), Recall (89%),
and F-measure (89%) respectively. Also, the minimal errors were reported in Decision Tree classifier than
other two classifiers.
On confusion matrix, Decision tree had incorrect classification of (0.9 +1.41+0+0+0+0 = 2.31), Followed
by SVM that had incorrect classification of (2.69 +2.83+5.66+0+0+0 = 11.18), while KNN had incorrect
classification of (0.9 +4.24+2.83+0+0+0 = 7.97). From these statistics, Decision Tree had the minimum
of incorrectly classified instances by compared to other classifiers
Conclusion
The study concluded that students should keep pace with the times, broaden their horizons, learn more
knowledge, and adapt themselves with the future employment environment. Gaining job opportunity
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/employability of students graduating from an institution always determine the value of the institution,
researches is required to develop comprehensive models for predicting future job placement with
employability tool and develop a system that will be able to predict accurate students’ future job
placement after graduation. Students will be clear about their career growth and what various options are
available in the profession and how far they can improve themselves
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Abstract
The creative process of a textile designer generally begins with an idea that must first be visualised
through artistic means, while appropriate technical processes and development strategies are
considered. The process of conceptualising and materialising an idea requires a broad understanding
and experience in artistic disciplines and sociology, as well as knowledge of production technologies.
The study of textile and fashion design at the Department of Textiles, GraphicsArts and Design at the
Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana, Slovenia, develops analytical
and conceptual thinking to support project-oriented and team-based working methods. Students learn
about graphical representation of knitted structures, are introduced to computer simulation
programmes, study basic weft and warp knitted structures, and work on hand-operated knitting
machines in the knitting laboratory. By taking an elective course in knitting at the master's level,
students deepen the knitting knowledge and skills they have acquired in their previous education.
Working individually with the teacher, teaching assistant, and technical assistant, students implement
a planned design and technology project. Work includes hand knitting and crochet as well as machine
knitting and computer simulations of knitted structures. Knitting as a design option is also integrated
into the design courses. To provide students with a comprehensive understanding of the complexities
of knit structures outside of established teaching practises, an inspirational approach can be integrated
through project work.
Keywords: knitting, knitted structure, textile design, fashion design, inspiraton, study programme

INTRODUCTION: CREATIVITY
Although textile and fashion design has its origins in traditional craftsmanship, it is a branch that has
evolved over the last century into a distinct and specific system of expression linked to other artistic
and design practises and theories. Textile design is a broad subject that covers a variety of design
contexts, from wallpaper to clothing. Because of this breadth, textile design overlaps, connects, and
drives many other areas of design practise, including fashion, jewellery, and architecture (1). Knitting
as a technology, and therefore as a means of expression within textile and fashion design, enables the
design, planning, and manufacture of a wide range of products, from clothing, interior textiles,
footwear, and decoration to technical items such as composites, wearable electronics, and more.
The creative journey, from concept to final design, always begins with a process of research and idea
collection. In this context, an idea can be defined as "a thought or plan that arises through mental
effort (1)." Many of the methods used for research and idea collection are similar to those used in
other creative disciplines, but the textile designer views and analyzes the world around him or her
through a very specific lens (1,2). Creativity touches all of our lives in a thousand different ways,
from the clothes we buy to the buildings we live in, from the food we eat to the cars we drive.
Creativity invents, perfects, and defines our world. It explains and entertains us (2).
The imagination of a pure textile artist remains unaffected by practical considerations during the
process of artistic creation. A textile work of art does not require any specific textile knowledge or
textile craft skills. A textile is only the means for an artistic expression. In experimental textile work,
a fashion or textile designer fuses artistic value and textile knowledge and experience into a more
complex textile artwork that need not have functional value. Nevertheless, some textile technology
must be involved. An industrial textile or fashion designer, on the other hand, who designs a market
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collection or branded item, must work within the constraints imposed by raw material, available
technology, market, cost, current fashion trends, and other influencing factors. In his case, his idea (a
sketch on paper or in digital form) must be translated into a useful textile or apparel product that must
meet a consumer's original need or functional purpose. At the same time, a textile engineer must be
aware of these technological limitations; he or she must be able to predict and control them and adapt
the technological possibilities to the designer's proposals (3,4).
Traditionally, the textile designer's primary role has been in color, pattern, and fabric aesthetics. This
role is now evolving. With the development of new technologies and social media, consumers and
customers can now be involved in the design process from the beginning. The designer not only
designs, but also works with users as a facilitator or contributor, which is known as customisation.
This makes the role of the textile designer even more complex and exciting (1). In the design of
knitted fabrics and knitwear, and also in the design of technical and multifunctional knitted items, the
role of the designer has evolved to include a complex (technical) knowledge of conventional and
special knitting materials (yarns), knitted structures, specifics of patterns and styles of sewn or
seamless knitted products, finishing and upgrading effects with other technologies such as printing
and embroidery. Even 3D printing on knitted substrates has been explored.
Creative ideas related to fashion and textile design emerge from a variety of sources, not only current
and past fashion, but also related activities outside of fashion, such as the visual arts, theatre and
cinema, street style, window shopping, media events, spectacular news of innovation and
achievement, expeditions and travel to foreign lands, even micro- and macrosocial events, politics,
economics, and so on. Thus, the interests of the fashion designer must go beyond his basic textile
field. Creative ideas in the field of textile technology also come from very different sources: past and
present technical innovations and developments, science, research, the environment and ecology, and
also fashion and consumer needs. In fact, textile technology and fashion are very closely linked. They
drive each other spirally in their development (3,4).
We live in a world bursting with new and exciting technological developments. The digital revolution
is transforming industry, re-imaging careers, and forever changing the way we create and do things.
But we must always remember that technology is not an idea. It is the means to express an idea (2).
Circumstances in industry are encouraging the circulation of knowledge and the integration of once
almost unconnected sectors. With the growing disapproval of the exaggerated consumerism, a shift to
non-clothing production, especially the production of technical textiles has become a necessity. All
this also applies to the knitting sector where increasingly close contacts between knitting machines
manufacturers and direct knitwear users dictate advertising strategies aimed at the innovative
multifunctional and seamless products. There are also adaptations to knitting machines that enable
them to knit unconventional materials, such as foils and rigid yarns. Technologies and principles that
were considered abandoned are being revived. The final goals in knitting are sustainable production
and Industry 4.0 (5).
In the textile, fashion and knitting industries, the entire creative team must be made up of fullyfledged creatives who can bring their creative ideas to life and be able to present them convincingly
and successfully to their partners/customers. They must all be masters of their profession as well as
masters of visual and verbal communication, individually and as a group. They must be equipped with
the appropriate knowledge and experience in design and technology, complemented by expertise in
marketing, business, media communications, information technologies, sustainability, etc.

TEXTILE AND CLOTHING EDUCATION: KNITTING
There are different approaches to education in textile technology and design at all levels. Often, textile
and clothing technologists and textile and fashion designers are trained in separate institutions. The
teaching objectives, teaching methods, and approaches in the two fields of technology/engineering
and fashion/design are quite different. The education of technologists follows appropriate scientific
and research-based methods. Teaching in pure textile and fashion design usually focuses on
developing students' imagination and artistic creativity (6).
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The separation of two such different disciplines can be seen in its simplest form in the organization of
the pure design programs at the art academies on the one hand and the technical engineering programs
at the natural-sciences and engineering oriented institutions on the other (6). With the society
becoming more and more technical, and the trend of technical textiles and clothing becoming
everyday textiles and clothing, the bipolarity of textile and clothing education as a whole (including
textile technology and design) has led to the formation of parallel conceived degree programs located
in both technological and artistic institutions. Suddenly, the bipolar diversity of curricula in fashion
design and textile technology transformed into three directions: textile technology (engineering),
which is firmly based in technological institutions; textile and fashion design, which is based in art
academies; and textile and fashion design, which is taught in technical institutions. In the past, the
technological components of a designer's education were usually an obstacle in translating an artistic
idea into a real end product. They might sometimes confuse and block the design student's creativity
instead of broadening perspectives and getting him or her to think outside the box. Today, there is no
fashion without technology. The trend towards (multi)functionality demands at least a basic
technological knowledge from designers.
Slovenia is a small country with only two million inhabitants and a long tradition in the textile and
clothing industry. With the relocation of textile and clothing mass production to other countries, the
remaining industry had to change its focus and strategies. The perspective of the Slovenian textile and
clothing industry is similar to the perspective of the European industry. Its future lies in products with
higher added value, high quality, top design, creative products of the future, technical and smart
textiles and the like. Among other things, the goals are closely related to the relevant knowledge and
skills of employees (7).
Textile and clothing design is an industry based on traditional crafts, but in the last century has
developed its own system of expression associated with artistic and other design practices and
theories. The process of conceptualizing and materializing an idea for a textile or clothing item
requires a great deal of knowledge and experience in artistic disciplines, social sciences, and
knowledge of performance technologies (7). To support this, educational programs must provide
experts in textile and clothing technology and design. Therefore, any Slovenian textile design or
technology program must be "universal." Specialization and diversification of students and
knowledge occurs spontaneously, replacing the deficiencies in fashion design and technology studies
in Slovenia and compensating for the universality of both programs (6).
In addition to textile engineering courses, the Department of Textiles at the Faculty of Science and
Engineering at the University of Ljubljana, Slovenia, also offers courses in graphic arts, media,
interactive communication, and textile and fashion design. Within a few decades, the Textile and
Fashion Design programme has developed into a modern, interesting and internationally comparable
course of study. Although it is located in a technologically oriented faculty, its concept and teaching
methods resemble those of art colleges. The joint study of Textile and Fashion Design develops
analytical and conceptual thinking in support of project-oriented and team-based work methods
designed to solve design issues of the greatest possible scope and to recognise the rapid changes in the
profession and in culture in general. Designing innovative concepts is based on various methods of
information gathering, observation, development and presentation. Through a balanced course
structure, students develop independent design creativity and critical observation while acquiring the
necessary knowledge of textile technology, art history, sociology, marketing, economics, and the tools
to present their ideas virtually. They gain the ability to plan, support and lead the realisation of design
projects that nowadays go beyond the traditional orientation (8).
In knitting, design becomes a fundamental step in a long industrial chain that begins with the
development of new fibres and leads to the innovation of new machines that now allow the production
of new products. These novelties, offered by the textile industry and presented to insiders at important
fairs - Pitti Filati in Florence, Milano Unica, Premiere Vision in Paris, as well as technology fairs like
Itma and Techtextil, etc. - become the starting point for the project to understand what can be done
and where the limits for innovation are. The designer's goal is always to go further, to create a new
meaning and new concepts, to rework elements that may seem trivial and give them a new
perspective. Innovation comes not only from the development of "new", but also from understanding
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the production and processes of traditional materials in a different way (9).
PRACTICAL KNITTING: LEARNING BY DOING AND PROJECT WORK
Learning by Doing is an educational approach that incorporates learning activities tailored to students'
needs and interests. Students are motivated to learn by their stimulated curiosity. The Learning by
Doing approach is able to develop students' critical thinking and analytical skills. The curriculum
takes an interdisciplinary approach that ensures students' holistic development (10). Learning by
Doing through laboratory work is an important element of the holistic approach. Laboratory practise
is especially necessary in engineering courses as well as in design courses where students need to
experience the materialised results of their research and creation with all their senses, with emphasis
on sight, touch, and smell. The importance of hands-on, i.e., laboratory or experimental work became
especially apparent during the times when universities were closed due to the Covid19 pandemic and
laboratory and practical work was replaced by digital surrogates and experiments at home. The idea of
Learning by Doing enables the acquisition of practical knowledge that can hardly be taught from a
textbook, but is successfully activated through experience. When teaching Knitted structures and
Knitwear design, practical knitting can contribute significantly to mastering the possibilities and
limitations of the chosen material, knitting machine, sewing technique and finishing.
Project Based Learning is a teaching method that supports, facilitates and enhances the learning
process. It also allows for differentiation among individual students and enriches their creativity. In
addition, it is described as engaging and motivating because it allows students to work collaboratively
(11). A defining characteristic of Project Based Learning is that students actively engage in authentic
tasks that serve as vehicles for further learning. Students determine what they need to know and how
and where to find it. They are constantly checking their understanding. The use of collaborative teams
is an integral component. The instructor provides appropriate support and acts as a mentor,
encouraging students to learn more deeply by questioning and challenging assumptions (12). The
teacher's primary role in Project Based Learning is to facilitate the tutorials, with the pedagogical goal
of creating a space for reasoned discourse in which they can assess student learning, develop problemsolving skills, and promote critical thinking. The PjBL curriculum consists of a sequence of
independent investigations and regular tutorials. The teacher seeks to gradually step back from his or
her support and expertise while encouraging students to take more responsibility for group facilitation
as an important part of their learning experience (13-16).
As part of the Learning by Doing concept of knitting instruction, it is important that students
understand the properties of a knitted fabric. Experimentation with small knitted samples is essential
to understanding what can be made from a selected yarn. Hand knitting can be replaced by knitting on
hand-operated knitting machines. Under the supervision of knitting technicians in a knitting lab,
students learn how to make a knitted fabric, a part of a product, or a finished product/garment. They
also learn about the almost endless possibilities of knit fabrication. The learning by doing approach
encourages experimentation and finding new solutions, as well as mastering knitting techniques and
all the possibilities they offer. They sharpen their professional character by experimenting,
transferring knitting effects from small to large scale, dealing with constraints and finding solutions to
work around production limitations. They learn to constantly focus on what they are doing.
Collaboration with outside experts is essential. The simulation of industrial reality during the
education of knitwear designers is of strategic importance for the training of professionals capable of
managing knitting projects at all stages. Finally, the finished object must be presented and all the
important points of product development must be highlighted (9).

INTERDISCIPLINARY TECHING OF KNITTING TECHNOLOGY AND DESIGN
Technological expertise in knitted structures is an important part of the content of the design
programme at the Department of Textiles, Graphics Arts and Design at the University of Ljubljana. It
is included in the compulsory courses Woven and Knitted Structures. Knitted structures are taught by
a technology teacher and supported by practical work in the knitting laboratory and simulation of
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knitted structures through CAD programmes in the computer laboratory. In the courses, students learn
the construction and manufacturing techniques of basic weft and warp knitted fabrics. They learn
about the effects of raw materials, yarns, and knitted structures on the appearance, performance,
quality, and intended use of knitted fabrics and knitwear. As part of the knitting structures course,
students also master symbolic representations of various weft and warp knitted structures ( structural
representation, yarn path, notation).
Knitting as a design option is integrated into the Textile Design and Fashion Design courses in the
form of project work. The design courses are taught by design teachers and focus on textile and
fashion design by exploring and experimenting through inspirational work, developing creative ideas,
and translating the selected ideas into collections with a strongly articulated concept.
The curricula of the Knitting Structures and Textile and Fashion Design courses are complemented,
yet they are taught separately. The content and objectives of the two courses are conceptually closely
related, even interdependent. Understanding of the complexities of knitting technology and knitted
structures is deepened at the master's level, where knitting is an elective course. Students work
individually in the knitting lab with the knitting technician and under supervision and based on
consultations with the knitting teacher. They supplement their research with consultations with their
chosen textile or fashion design teacher. The course ends with the public presentation of the student
projects at the end of the semester, a fashion show or/and an exhibition.

Figure 1. Klara Rašetić and Gašper Gajšek: Garnir 2, final collection 2018
(https://zavodbig.com/klara-resetic-in-gasper-gajsek/)

Figure 2. Nina Žnidaršič: Mermaid collection, Master thesis 2021
(https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=147310&lang=slv)
554

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Figure 3. Karmen Hočevar: Knitted light, Diploma thesis 2018
(https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=113716&lang=slv)
CONCLUSION
Learning by Doing and Project Based Learning in knitting lead to, on the one hand, a number of very
innovative and attractive knitted structures, and in some cases, finished interior knits or knitwear, and
on the other hand, practical knowledge of the complexity of knitted structures. In addition, students
learn the importance of linking raw material (yarn), structure and texture, and design and technology.
They learn the difference between hand and machine knitting, as well as the importance of fully
fashioned and seamless knitting in accordance with the low-waste and no-waste concepts. In addition,
students became aware that mastery of both very basic and more comprehensive knitted structures, in
conjunction with the raw material used for knitting, is essential for translating design ideas into the
final knitted product. They also learned that very effective solutions can be the result of an innovative
approach to a basic knitted structure, while on the other hand, a complex structure may not necessarily
bring the expected superior visual effect. They combine knitting (including crocheting) with other
textile technologies such as printing, embroidery, tufting and finishing. They also experiment with the
use of knitted fabrics as substrates for various composites. They learn about the possibilities and
limitations of different knitted structures and fabrics. They manipulate digitally with images of knitted
samples, work on storytelling and visual and verbal presentations of their creations. The bottom line is
that they can learn to deeply understand knitted fabrics and knitwear if they choose to.
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Özet
Dünyada ve ülkemizde görülen yükselen nüfus artışı karşısında, canlıların gereksinimlerini karşılamak
ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla daimi olarak üretimi devamlı kılan çalışmalar yapılması
gerekmektedir. Bununla birlikte, üretimi fazlalaştırmak amacıyla yapılan yatırımların finansal
maliyetinin fazla olması ve doğal kaynakların kıtlığı sebebiyle de, var olan üretim tesislerinin
işleyişinde verimliliği yükseltici çalışmalar gündeme gelmektedir. Günümüz şartlarında kıt olan
kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması, sürdürülebilir kalkınma ile halkın yaşam kalitesini
yükseltilmesinin altın anahtarı konumundadır. Verimliliği küresel seviyelerde artırabilmek için,
örgütler seviyesinde verimlilik artışını devamlı kılmak gerekmektedir. Firmaların toplam veya kısmi
verimliliğini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş çeşitli modeller bulunmaktadır. Bu
çalışmada İşgücü verimliliğinin ölçümünü amaçlayan modellerden, Oranlarla İşgücü Verimlilik
Yönetim (WPMR) Modeli kullanılmıştır. WPMR Modeli, çalışma amacı için, verimliliğe işgücü,
ustabaşı ve yöneticilerin etkisini sergileyen en uygun modeldir. Uygulama basınçlı kaplar üreten bir
firmada gerçekleştirilmiştir. İncelemeye alınan ürün 47 m3 LPG Semi treyler tankıdır. Bu tankın üretim
toplam 13 üretim hattından oluşmaktadır. Öncelikle, firmada yapılan çalışmalar, üretilen ürünler ve
üretim süreçleri incelenmiş, sistemin tasarımı için gerekli bilgiler elde edilmiştir. Pilot çalışmanın
yapılabilmesi için seçilen ürünün 13 üretim hattından biri olan Yürüyüş Grubu Montaj-Kaynak Hattı
(YG) ele alınmıştır. Bu hatta ürünün günlük üretim ve kayıp sürelerini belirlemek için iş etüdü
uygulanmıştır. YG hattında ki toplam 11 işçi için belirlenen standart zaman, kayıp zaman verilerinden
yararlanılarak WPMR Modeli kullanılarak işgücü verimlilik oranları hesaplanmıştır. Elde edilen
sonuçlar ile modelin firmanın tüm üretim süreçlerinde uygulanabilirliğine yönelik bazı öneriler
sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: WPMR, Verimlik Ölçümü, Basınçlı Kaplar Üretimi, Türkiye
Abstract
In the face of the increasing population growth in the world and in our country, it is necessary to carry
out studies that make production continuous in order to meet the needs of living things and increase
their quality of life. However, due to the high financial cost of investments made to increase production
and the scarcity of natural resources, efforts to increase efficiency in the operation of existing production
facilities are on the agenda. The more effective and efficient use of scarce resources in today's conditions
is the golden key to sustainable development and raising the quality of life of the people. In order to
increase productivity at global levels, it is necessary to maintain productivity growth at the
organizational level. There are various models developed to measure and evaluate the total or partial
productivity of companies. In this study, Labor Productivity Management with Ratios (WPMR) Model,
which is one of the models aiming to measure labor productivity, was used. The WPMR Model is the
557

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

most appropriate model for the purpose of the study, demonstrating the impact of workforce, foreman
and managers on productivity. The application was carried out in a company producing pressure vessels.
The product inspected is 47 m3 LPG Semi trailer tank. The production of this tank consists of a total of
13 production lines. First of all, the studies carried out in the company, the products produced and the
production processes were examined, and the necessary information for the design of the system was
obtained. In order to carry out the pilot study, the Walking Group Assembly-Welding Line (YG), which
is one of the 13 production lines of the selected product, was handled. In this line, work study was
applied to determine the daily production and loss times of the product. Labor productivity rates were
calculated by using the WPMR Model, using the standard time and lost time data determined for a total
of 11 workers on the RO line. With the results obtained, some suggestions for the applicability of the
model in the whole production processes of the company are presented.
Keywords: WPMR, Productıvıty Measurement, Pressure Vessels Production, Turkey

GİRİŞ
Verimliliğin ulusal refahı arttırmada önemli bir rolü vardır ve bu durum bugün herkes tarafından kabul
edilmektedir. İster gelişmiş, isterse gelişmekte olan, serbest piyasa ekonomisi ya da merkezi planlama
uygulayan tüm ülkelerde, ekonomik gelişmenin en önemli ve en temel kaynağı verimlilik artışının
sağlanmasıdır. Buna rağmen, gelişmenin yavaşlaması, durgunluk ve gerilemeye ise her zaman ya
verimlilik artışında düşüş eşlik etmekte ya da verimlilik düşüşüne neden olmaktadır.
Son yıllarda, insan ve sermaye kaynaklarının yaygın kullanımından yoğun kullanımına doğru önemli
bir kayma söz konusu olmuştur. Bu durum verimlilik potansiyelini arttırmış, ancak teknolojik gelişme
sonucu ortaya çıkan işsizlik acil olarak çözülmesi gereken bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Ancak,
karşın, teknolojik gelişme yavaşlamamış; aksine hızlanarak devam etmiştir. Gelişmiş ülkeler
paradoksal olarak, işsizliğe karşın gittikçe artan oranda nitelikli işgücü açığı ile karşılaşmakta ve bu
açığı gidermek için kimi alanlarda sermaye-yoğun teknolojiyi uygulamak zorunda kalmaktadırlar.
Diğer taraftan gelişmekte olan ülkelerin sermaye eksikliği ve çok yüksek işsizlik oranları, başka
önceliklerin belirlenmesi neden olmaktadır (Ekin ,1997).
Verimlilik ölçümünde, dengenin akademik dünyadan uygulamaya doğru kaydırılması gerekmektedir.
Bu kavram, verimlilik artışının temek ölçüt ya da amaç olarak kabul edilmesi durumunda daha da önem
kazanır. Bir işletmenin temel amacının, yalnızca satışları ya da kârları en üst düzeye çıkarmak veya
maliyetleri en aza indirmek olduğu birçok durumda başarısızlıkların ortaya çıktığı bilinir.
Verimliliği arttırmak için, hızla değişen dünya koşulları göz önünde bulundurulmalı ve dikkate alınmalı
ve işletmelerin kapasiteleri değişimlere ayak uyduracak şekilde geliştirilmelidir. İşletme sürekli değişen
çevre koşullarına uyum sağlayamazsa, çok etkili ve kendini işine adamış yöneticiler bile ayakta
kalamazlar. Değişimin doğru bir şekilde anlaşılması, kavranması ve yönetimi verimlilik artışında
önemli bir rol oynar. İşletmeler, değişimlere nasıl ayak uyduracaklarını ve değişim sürecinden nasıl
öğreneceklerini bilmek durumundadırlar (Ekin, 1997).
Bu bildiride, basınçlı tanklar üreten bir firmanın seçilen bir ürünü için verimlilik sistemi tasarım
çalışması yapılmıştır. İlk olarak işletmede yapılan çalışmalar, üretilen ürünler ve seçilen ürünün üretim
süreçleri incelenmiş, sistemin tasarımı için gerekli bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler ışığında
Kazukiyo Kursawa yaklaşımı olarak bilinen WPMR verimlilik modeli yardımıyla işgücü verimlilik
oranları hesaplanmıştır. Elde edilen verimlilik oranlarının yönetimce denetiminin yapılacağı, işçinin,
ustabaşının ve yöneticinin işgücü kullanım sorumluluğunu ortaya koyan verimlilik sonuçları elde
edilmiştir.
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İşgücü Girdisinin Ölçülmesi
Üretimde kullanılan işgücü faktörünün fiziksel ölçümü iki şekilde yapılabilir (Kahya ve Karaböcek,
2004).;
1. İşgücü girdisinin çalışanların sayısı veya işçi sayısı cinsinden ifade eden ölçüt.
2. Üretimde kullanılan işgücü girdisini süre cinsinden ifade eden “işgücü sayısı” veya “işgücü –
saat (işgücü-saat) ölçütü.
Birinci ölçüte göre fiziksel verimlilik, çalışan bir işçiye düşen fiziksel üretim miktarıdır ( parça sayısı,
m, m2, kg, ton, vb.). İkinci ölçüte göre ise fiziksel verimlilik, çalışılan saat başına düşen üretim
miktarıdır (Kahya ve Karaböcek, 2004).
Birinci ölçüt, çalışan sayısı ölçütüdür ve uygulamada en çok kullanılan işgücü girdisi ölçütüdür. Çünkü
işçi sayısına ilişkin istatistiksel bilgileri çalışılan saatlere ilişkin bilgilere göre daha kolay elde edilebilir
ve bu şekilde iş gücü faktörünün ölçümü oldukça kolay ve basittir. Ancak bu ölçüt iş görenlerin
niteliklerindeki (yaş, cinsiyet, deneyim) farklılıklardan dolayı değişkenlik gösterebilir (Kahya ve
Karaböcek, 2004).
En uygun hesaplama yöntemi çalışma saatlerine dayanan ikinci ölçüttür. Çünkü bu yöntemde iş
görenlerin dinlenme, tatil, işi geciktirme ve grev gibi üretim dışı faaliyetleri ihmal edilirken sadece
fiilen üretimde geçen (çalışılan) süre göz önüne alındığından dolayı çalışma saatlerine dayanan ikinci
ölçüt en uygun hesaplama yöntemidir (Kahya ve Karaböcek, 2004). İşgücünü parasal olarak ölçerken,
işçilere yapılan tüm ödemeler dikkate alınır. Bu ödemelerin büyük bir bölümü birim sürede çalışanlara
ödenen ücret, prim, ikramiye ve çeşitli sosyal ödemelerden oluşmaktadır.
Üretilen ürün çeşitliliği ve ürünler arasındaki kalite farkları arttıkça bir noktadan sonra fiziksel ölçüm
olanaksız hale gelir ve bu durumda parasal ölçüm tek alternatif haline gelir. Böyle bir durumda, yani
üretim çok sayıda ve birbirinden farklı ürün çeşitlerinden oluştuğunda, öncelikli olarak alt üretim
bölümleri ve ürünlerin gruplandırılmalı ve iş işlemlere ayrılmalıdır (Kahya ve Karaböcek, 2004)
MALZEME VE YÖNTEM
Oranlarla İş Gücü Verimliliği Modeli (WPMR)
WPMR Sisteminin genel amacı her bir çalışan, ilk kademe yöneticisi ve üst yönetimin işgücü kaynağı
kullanım sorumluluğunu ortaya koymaktır. Sistem, zaman ve insan kaynağının önemli olduğu anlayışı
ve bilinci üzerine kurulmuştur. Zaman bilinci yalnızca işgücü verimliliğinin değil, hammadde ve
sermaye verimliliğini arttırmanın da en temel öğesidir (Özsever vd., 2009; Kahya ve Polat, 2007). Bu
nedenle WPMR Sistemi, genel olarak bir verimlilik kampanyası için ve özellikle de işgücü yoğun
endüstriler için tercih edilen model olmalıdır (Köroğlu, 1998)
Temel Özellikleri
Verimlilik yönetimi işletme yönetiminin en temel faaliyetidir. Dolayısıyla, verimlilik yönetimi ilgili
diğer koordine ve kontrol faaliyetlerinin merkezidir. WPMR sistemi, işgücü kaynağı kullanımı
açısından verimlilik yönetiminin tipik bir çerçevesidir. Yani, işgücü verimliliği yönetimi, ürün başına
minimum maliyeti amaçlayan toplam verimlilik kontrolüne dayanmaktadır (Kahya ve Polat , 2007)..
WPMR Sisteminin genel amacı her bir çalışan, ilk kademe yöneticisi (ustabaşı) ve üst yönetimin işgücü
kaynağı kullanım sorumluluğunu ortaya koymaktır. Sistem, zaman ve insan kaynağının önemli olduğu
anlayışı ve bilinci üzerine kurulmuştur (Kahya ve Polat , 2007)..
WPMR sisteminde çalışma ve verim kontrolleri günlük olarak yapılır, değerlendirme ve önlemler ise
haftalık toplantılarda yapılan incelemeler sonucunda alınır. Ayrıca üst düzey yöneticilere gelişmeler
hakkında bilgi vermek amacıyla da aylık analizler hazırlanır, toplantılar düzenlenir. Sistemin işleyip,
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değerlendirmelerin yapılmasındaki en önemli süreç, tutulan raporlar ve bu raporlardaki bilgilerin
işletme standartlarıyla karşılaştırılmasıdır (Kahya ve Polat , 2007).
Modelin Bileşenleri
Modelin anlaşılabilmesi için, adam saat (A/S) yapısı açık bir şekilde tanımlanmalıdır. Böylece her
çalışanın (yönetici, ustabaşı, işçi) sorumluluğu belirlenebilir ve buna bağlı olarak etkili önlemler
alınabilir. Adam saat yapısı Şekil 1’de verilmiştir (Kahya, 2006).

Şekil 1. İş gücü adam-saat girdisinin yapısı
Adam saat yapısındaki bu değişkenlerin tanımları Tablo 1’deki gibidir (Prokopenko, 1998).
Tablo 1.Eşitliklerde kullanılan değişkenler
Notasyon Açıklama
LR
Q çıktısını üretmek için kullanılan fiili işgücü-saati
LO
Kullanılmayan ve yönetime yüklenen işgücü saati. Yöneticiye yüklenen adam
saatlerdir. İşçilik saati hesabında hariç tutulan durma, yemek, temizlik, bakım, taşıma
vb. süreler bu kapsamda yer alır.
LR'
İşçilik saatleri. Çoğunlukla nezaretçiler ve işçiler tarafından kullanılacak işgücü
saatidir.
LM
Nezaretçiden kaynaklanan kayıp zamanlar
LU
Verimsiz saatler,
LE
Etkili işçilik saatleri. İşçilere yüklenen işgücü süresidir, işçiler tarafından verimli olarak
kullanılması beklenir.
LS
Standart adam saat
Bu sürelerin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılır
LR = Bordrodaki İşçi Sayısı * Görevli Saatler

(1)

LR = LR’ + LO

(2)

LR' = LR - LO ya da LR' = LE + LM

(3)

L U = LO + LM

(4)

LE= LR’ - LM

(5)
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LS=Üretilen Miktar * Standart Süre

(6)

Toplam işgücü kaynağı potansiyel olarak kullanılabilir işgücü süresidir ve işçilerin belirlenmiş çalışma
saatleri ve işçi başına belirlenmiş çalışma günlerinin bütünü olarak tanımlanır. Grevler, lokavtlar veya
devamsızlıklar nedeniyle işgücü-saat kayıpları toplam işgücünden çıkarılarak kullanabilir işgücü süresi
bulunur.
Genel sistem için kullanılan formüller aşağıdaki gibidir (Prokopenko, 1998);
Çıktının adam saat oranı τR, Eşitlik 7’de ifade edildiği gibidir.
τR= Q/LR

(7)

Standart Verimlilik, τS, Eşitlik 8’de ifade edildiği gibidir.
τS= Q/LS

(8)

İşgücü etkenliği, EW, Eşitlik 9’da ifade edildiği gibidir. İşgücü etkenliği, işgücünün verimliliğe
katkısını gösterir ve verimlilik yönetiminin odağıdır.
EW= LS / LE

(9)

Etkili işçilik saatlerin toplam işçilik saatlerine oranı, te(1), Eşitlik 10’da ifade edildiği gibidir. Ön
hattaki deneticinin (formen, ustabaşı vb.) sorumluluğundadır.
te(1)= LE/LR’

(10)

İşçilik saatleri girdisinin toplam işçilik saatlerine oranı, te(2) , yönetimin sorumluluğundadır.
Eşitlik 11’ kullanılır.
te(2)= LR’/LR

(11)

Genel sistem için, tüm çıktı işgücü saat oranı, elde edilir.

Şekil 2. İşgücü süreler oranı
Yukarıdaki denklemler dikkate alınarak
Süreç verimliliği, �

�

′′

=

⁄

′

=

�

∗

′′

=

⁄

�

=

, Eşitlik 12 ile hesaplanır.
∗

�⁄

(12)

′

Etkili adam saatlerin toplam adam saat girdisine oranı,
�

L�

�′

’∗

�′
�

=

�
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Genel süreç verimliliği/tüm süreç verimliliği, � ′′′ , WMMR sistemi tarafından geliştirilecek olan süreç
verimliliği olup, işgücü için ayrılan toplam işçilik süresinde standart işgücüne ait kısmı gösteren orandır
ve Eşitlik 14 ile hesaplanır
�

′′′

=

⁄

(14)

UYGULAMA
Bu çalışmada başınclı kaplar üreten bir firmada gerçekleştirilmiştir. ABC San. Tic. Ltd. Şti.’ de
AKARYAKIT TANKI üretim kısmında WPMR verimlilik modeli kullanılarak verimlilik ölçme sistemi
uygulanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla firmanın ürettiği üç tip tanktan biri olan 47 M³ LPG SEMİTREYLER AKARYAKIT TANKI seçilmiştir.
İşletmenin Tank üretim bölümünde 13 hat bulunmaktadır. Bu üretim hatları Şekil 3’de görülmektedir
ve bu hatlarda toplam 2 ustabaşı 67 üretim elemanı olmak üzere toplam 69 işçi çalışmaktadır.

Şekil 3. Tank üretim hattı
İşletmenin çalışma saatleri 08:00 – 18:00 saatleri arası toplam 10 saat (600 dk.) tir. Tek vardiya çalışan
işletmenin, yemek molası 30 dakika ve çalışma saatleri içinde öğleden önce ve öğleden sonra olmak
üzere iki çay molası (15’er dakika) 30 dakika üretken olmayan saatler olarak ayrılırsa 540 dakika (60030-30) işgücü süresi
İşletmede üretim duruş nedenleri araştırılmış ve Tablo 2’de işletmedeki genel duruş nedenleri
listelenmiştir.
Duruşların çoğu birbiriyle aynı anlama gelmekte ancak belirli bir standartta olmadığı için kaydı zor
olmaktadır. Duruşlar için herhangi bir analiz yapılmamaktadır. Oysa WPMR modelinin en önemli
özelliklerinden biri kayıp sürelerin tespit edilmesi ve bunların sorumluluğunun belirlenmesidir.
Belirlenen farklı türdeki duruşları tek bir çatı altında birleştirerek Tablo 3 oluşturulmuştur. Böylece
hangi duruşun kimden ve ne şekilde kaynaklı olduğu belirlenmiştir.
Tablo 2. Genel duruş nedenleri
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Tablo 3.Verimsizliğe neden olan etkenler

SONUÇLAR
Yöntemin uygulanması ve verimlilik oranlarının hesaplanması için 13 bölümde de çalışmalar
yürütülmüş ve Yürüyüş Grubu Montaj- Kaynak Hattı (YG)’nda gerçekleştirilen uygulama örnek olarak
verilmiştir. Diğer 12 üretim hattında da benzer uygulamalar gerçekleştirilmiştir.
Yürüyüş Grubu Montaj- Kaynak Hattı (YG) Verimlilik Analizleri
Sürelerin hesaplanması
540 dakika işgücü temel alınarak YG hattında işçi sayısı 11 olduğu ve her bir işçinin çalışma süreleri
Tablo 4’de de verilmiştir. 47 m3 LPG Semi treyler tankının 6. üretim hattı Yürüyüş Grubu Montaj-

563

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH

Kaynak hattıdır. Aşağıdaki hesaplamalar toplam 11 işçinin verimlilik analizi olarak hesaplanmıştır. Bu
hattaki üretim yaklaşık 10 gün sürmüştür.
Tablo 4. Operasyon Tanımları ve Zaman etüdü
47 M³ LPG SEMİ-TREYLER (TESİSLER ARASI&DİP) Yürüyüş Grubu
İşlem
Normal
Standart
Proses
süresi
zaman
zaman
İlerleme
(dk) (adamsaat) Tolerans (adamsaat) Yüzdesi
Operasyon Tanımı
Adet Birim İşçi
Kavrama Ön imalat montaj
2
150
300
15%
345
1%
Kavrama Ön imalat kaynak
1
120
120
15%
138
1%
Şase ön imalat montaj
2
540
1080
15%
1242
5%
Şase ön imlata kaynak
2
660
1320
15%
1518
6%
Şase montaj
2
270
540
15%
621
2%
Şase kaynak
2
360
720
15%
828
3%
Toplam
11
2100
4080
4692
%18

Yürüyüş grubu montaj-kaynak hattında 10 günlük inceleme süresi boyunca gerçekleşen duruşlar ve
süreleri Tablo 5’de verilmektedir
Tablo 5. Yürüyüş Grubu montaj-kaynak hattı duruş işlemleri ve süre bilgileri

Denetçiden kaynaklanan duruşlar

Yöneticiden kaynaklanan duruşlar

LR Standart zaman adam saat üzerinden işçilik süreleri toplamı hesaplanarak bulunmuştur.
= � �şç� �

ü� � =

,

Duruşlardan kaynaklı yönetime yüklenmek üzere hesaplanan duruşların toplamıdır. Yöneticiden
kaynaklı duruşların süreleri Tablo 5’de verilmiştir.
�

= �

� �

���

ü�

−

=

=

İşçilik süresinden yönetimin sorumluluğundan kaynaklanan duruşların toplamını çıkartılarak işçiye
verilen fiili süre, yani toplam fiili işgücü süresi 4696,6 dk.elde edilir
′

= � �� � �ş�ü ü ü� � =

, –

=

,

.

Durmalardan işçilere yüklenmek üzere ayrılan duruşların toplamıdır. Denetçiden kaynaklı duruşların
süreleri Tablo 3 de verilmektedir.
�

= � ���� ü�

=

İşçiler tarafından verimli kullanılması beklenen, işgücü süresinin duruş sürelerinden arındırılmış,
işgücü kaynağının net kullanılabilir süresidir.
�

= � � � � �ş�ü ü ü� � =

′

−
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�
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Yukarıda ifade edildiği şekilde hesaplanan Yürüyüş Grubu Montaj Kaynak Hattı Süre Bilgileri Tablo
6’da görülmektedir.
Tablo 6. Yürüyüş Grubu Montaj Kaynak Hattı Süre Bilgileri
İşçilik Süresi
(LR) (dk)

Kullanılmayan
Süre
(LO) (dk)

Fiili İşçilik
Süresi
(LR’) (dk)

Kayıp süre
(LM)(dk)

Etkili İş
gücü süresi
(LE) (dk)

Standart
İşgücü süresi
(LS) (dk)

5133,6

437

4696,6

660

4036,6

4080

Benzer şekilde tüm üretim hatları için hesaplanan süre bilgileri Tablo 7’de görülmektedir.

Etkili İş gücü
Süresi (LE)(dk)

275
98
182
230
64
437

2528
842
1198
2580,6
1316
4696,6

105
67
81
124
54
660

2253
1196
1200
2580,6
1200
4080

2423
775
1117
2444
1262
4036,6

%11
%5
%5
%10
%5
%18

1
1
1
1
11
8
1

441
414
276
138
4554
4692
138

50
28
31
21
138
186
18

391
386
255
117
4416
4506
120

38
34
12
11
78
98
9

384
360
240
120
4338
4080
120

353
352
243
106
4338
4408
111

%2
%2
%1
%1
%18
%18
%1

Fiili İşçilik Süresi
(LR’ )(dk)

Kullanılmayan
Süre (LO)(dk)

İlerleme Yüzdesi

Standart İşgücü
süresi (LS)(dk)

28303
940
1380
2810,6
1380
5133,6

süre
Kayıp
(LM)(dk)

Parça Hazırlama Hattı (PH)
Büküm hattı
Gövde montaj hattı
Gövde montaj-kaynak toz altı hattı
Nozul Dablin Montaj-kaynak hattı
Yürüyüş Grubu montaj-kaynak
Hattı
Hidrostatik test hattı
Asitleme Kumlama hattı
Astar hattı
Boya hattı
Son montaj
Tesisat montaj-kaynak hattı
Final test hattı

Süresi
İşçilik
(LR) (dk)

13
4
1
8
5
11

İşçi sayısı

Üretim Hattı

Tablo 7. Üretim hatlarının süre bilgileri

Verimlilik oranlarının hesaplanması

Yürüyüş grubu montaj-kaynak hattı için verimlilik oranları aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

İşgücünün verimlilik üzerinde ki etkisini gösterir. Önemli olan oran işçilerin verimlilikleri ve
çalışma saatleri hakkındaki fikirleridir. %100 den düşük çıkması, işçilerin standardının altındaki
verimlilik ile çalıştığını gösterir.
� = �ş�ü ü � ��

� �ğ� =

/

�

=

/

= %

,

Ustabaşı sorumluluğunda olan zamanın ne derece verimli kullanıldığını gösterir. Ustabaşının,
işçileri hangi düzeyde başarılı organize edebildiğini göstermektedir
��

=

ç� � ��

� �ğ� =

�/

�′

=

/

= %

,

Fiili işgücü süresinin toplam işçilik süresine bölünmesi ile bulunur. Yönetimin işçilik süresinin
toplamının ne kadarını işçilere fiili olarak ayırabildiğini göstermektedir. Yönetimin sorumluluğu
altında olan verimliliktir.
��

= ��

� � � ��

� �ğ� =

�′ /
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Yürüyüş Grubu montaj-kaynak hattı genel süreç verimliliği standart işgücü süresinin fiili işgücü
süresine bölünmesiyle bulunur.
�

′′′

=�

ü� ç

��

� �ğ� =

⁄

=

,

=%

Yukarıdaki gibi hesaplanan Yürüyüş Grubu montaj-kaynak hattı verimlilik oranları Tablo 8’de
özetlenmiştir.
Tablo 8. Yürüyüş Grubu montaj-kaynak hattı verimlilik oranları

Yönetici
verimliliği

Denetçi
verimliliği

İşgücü
verimliliği

İşçi verimliliği

91.48 %

85,94 %

98,92 %

78,62 %

Genel
verimlilik

Benzer şekilde tüm üretim hatları için verimlilik oranları hesaplanmıştır ve sonuçlar Tablo 9’da
özetlenmiştir
Tablo 9. Üretim Hatlarındaki verimlilik oranları

Üretim Hatları
Parça Hazırlama Hattı (PH)
Büküm hattı
Gövde montaj hattı
Gövde montaj-kaynak toz altı hattı
Nozul Dablin Montaj-kaynak hattı
Yürüyüş Grubu montaj-kaynak Hattı
Hidrostatik test hattı
Asitleme Kumlama hattı
Astar hattı
Boya hattı
Son montaj
Tesisat montaj-kaynak hattı
Final test hattı

Yönetici
verimliliği
(%)

Denetçi
verimliliği
(%)

İşgücü
verimliliği
(%)

İşçi
verimliliği
(%)

95.54
89,00
86,81
91,81
95,36
91.48
88,54
93,23
78,76
84,78
96,96
96,03
86,95

97,19
92,00
93,23
95,19
95,89
85,94
90,28
91,19
95,29
90,59
98,23
97,82
92,50

93,66
154,32
107
99,48
95,08
98,92
108,78
102,27
98,76
113,20
91,28
92,55
108,10

92,86
82,00
80,94
87,38
91,14
78,62
79,93
85,02
88,04
76,81
95,25
93,94
80,43

Genel
süreç
verimliliği
(%)
7,96
127,23
86,96
91,82
86,96
79,48
87,07
86,96
86,96
86,96
95,26
86,96
86,96

TARTIŞMA
Verimliliğin artırılmasındaki en önemli faktör; her alanda çalışan insandır. Üretimde verimlilik,
üretim faaliyetlerine katılan bütün faktörlerin ve ortak çabaların kesişimine bağlıdır. Bu sebeple her
firmada verimliliği olumlu veya olumsuz etkileyen faktörler ve bunların etki dereceleri farklılık
gösterebilmektedirler.
Yapılan çalışmada Basınçlı Kaplar üreten bir firmada, 47 m3 Semi treyler Akaryakıt Tankerinin 13
üretim hatlarındaki, işçi verimliliği hesaplanması ve verimsizliğe sebep olan faktörlerin belirlenmesi
amaçlanmış çıkan sonuçlar dâhilinde gerekli raporlamalar yapılıp, iyileştirme önerileri sunmayı
amaçlanmıştır.
Çalışma sonucunda bazı hatlarda elde edilen işgücü verimliliğinin yüksek çıkmasının sebebi; o
hatlarda yoğun işgücüne dayalı olmayan üretim yapılmasıdır.47 m3 Semi Treyler Akaryakıt
Tankerinin İşletmedeki aynı seride 3. kez üretilen tank olması da verimlilikte avantajlar sağlanmasına
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sebebiyet vermiştir. Çünkü aynı işlemlerin 3.kez yapılması birçok noktada avantaj sağlamıştır. Diğer
2 tankta yaşanan sorunların olasılığı 3.kez yaşanma olasılığını ciddi derecede düşürmüştür
Boya Hattı(BY) , Yürüyüş Grubu Montaj- Kaynak Hattı(YG) , Hidrostatik Test Hattı(HT) işçi
verimliliği diğer oranla düşük çıkmıştır. Bu hatlardaki işçi verimliliğinin düşük çıkması
araştırılmalıdır. Bu hatlarda iş gücü yoğun olarak kullanılmaması, makinelerin daha ön planda olması
buna sebebiyet vermiş olabilirler arasındadır. Bu durumun sebepleri hatta çalışan işçilerle bir toplantı
veya anket uygulaması yoluyla yapılabilir.
Verimsizliğe sebep olan genel duruşların değerlendirilmesi ile taşımaların fazla olduğu bu işletmede
bu taşımaların azaltılması gerekmektedir. Çünkü bu durumda işgücünün üretimin dışında
kullanılması zaman israfına yol açmaktadır. Bu da etkili iş süresinden giden zaman demektir.
Makineler arıza sorunları vermesinde duruşlar arasında büyük paya sahiptir. Ustabaşı
sorumluluğundaki zaman duruşları kayıplar arasındayken işçilerinde işe geç gelişleri ve dikkatsizlik
sonucu meydana getirdikleri kazalarda zaman kayıpları arasındadırlar. Yapılan çalışmalarda denetçi
ve yönetici kaynaklı duruşlar istatiksel olarak kontrol altına alınılabilir ve haftalık olan toplantılarda
duruş sürelerini azaltmak için çalışmalar başlatılabilir. Buna ek olarak da buruş nedenleri de
araştırılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. İşçilerin olumsuz davranışlarından kaynaklı zaman
kayıplarından yönetiminde sebep olduğu söylenebilir.
Verimliliği artırmada ustabaşı, verimlilik dinamiğinin önünde ilerleyen bir lider konumundadır. İş
bilgisi, ekibin başkanı ve her bir hattın ilgili problemlerini koordine eden bir bireydir. Bu sebeple
verimlilik hareketini teşvik edici hale getiren ve hatların dengesini sağlayacak güçlü bir liderlik
göstermelidir.
SONUÇ
İşletmede işçi verimliliğini yükseltmek veya işçi verimliliği yüksek olan hatların verimliliğini daha
yüksek seviyeler çıkartmak için teşvikli ücret politikası uygulanabilir. Özellikle işçilerin işe girişlerde
ücret konusunda özverili davranışları bu düşüncenin verimliliği yükseltmesi gerektiği gerçeğini
doğrulayacağı niteliktedir. Birlikte çalışan işçilerin karşılıklı tutumları verimliliğin arttırılmasında
anahtar görevi görür. Uyumsuzluğun, verimliliğin gelişmesinde çok ciddi engel oluşturduğu temel bir
gerçektir. Çalışanların tutumları, motivasyonları, kültürleri, yapılan işin niteliği, kişisel değer sistemleri
ve yaşam beklentileri yönetimin üzerinde durması gereken önemli konulardır. Çalışma esnasında gerek
ustabaşıları ve gerekse işçilerin önerileri de dikkate alınmıştır. İşletme genelinde yapılacak öneri sistemi
sayesinde hem işçilerin motivasyonu artacak hem de yaratıcılıkları ön plana çıkaracaktır. Çalışma
hayatının kalitesinin artmasının yolu çalışma koşullarının ve çevresinin kalitesinin artmasından ve
insana uygun hale getirilmesinden geçer. Bu da çalışanların ekonomik, psikolojik ve toplumsal
gereksinimlerinin karşılanması yoluyla sağlanabilir.
Verimlilikte çok önemli payı olan bu ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması için işverenler ve
çalışanlar iyi eğitilmeli ve bilinçlenmelidirler.
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Özet
Uyku hayatımızın yaklaşık 1/3’ü kaplayan ve hem zihin hem beden performansı üzerinde önemli
etkileri olan bir süreçtir. Sağlıklı bir uyku hem beden hem de zihin sağlığı için gereklidir. Horlama,
nefes alma esnasında hava yolu duvarlarının bir araya gelmesi sonucunda oluşan titreşimin neden
olduğu bir solunum sesidir. Horlama, hava yolunun kısmen tıkanması, boğaz yapısının genişlemesi ya
da kasların gevşemesi nedeniyle oluşur. Hava yolu tıkalı olduğu ve rahat nefes alınamadığı için, nefes
almaya çalışırken boğazda titreme meydana gelir, bu durum da horlamaya neden olur. Genel nüfusun
en az %20’sinin, 50 yaş üstü erkeklerin ise %50’sinin horladığı belirtilmektedir. Horlamaya her
zaman apne, hipopne, hipoventilasyon gibi hastalıklar eşlik etmez. Ancak uzun dönem horlamanın ve
horlamaya bağlı titreşimlerin obstrüktif uyku apnesinin (OSA) gelişimini kolaylaştıran nörojenik
lezyonlara sebep olduğu ve büyüttüğü düşünülmektedir. Horlama, genellikle yaşla birlikte her iki
cinsiyette de artmaktadır. Ayrıca horlama kişinin etrafındaki kişilerin de uyku performansını ve
kalitesini etkilemektedir. Bir çalışmaya göre horlamadan rahatsız olan eşlerin %40’ı ayrı yatak
odalarında uyuduklarını, %26’sı ise uyku ilacı ya da kulak tıkacı kullandığını belirmişlerdir. Bu
sebeple horlamanın azaltılması, hem kişinin kendisi hem de uyku partneri için önemlidir. Horlamayı
engellemek için hem cerrahi hem cerrahi olmayan metotlar uygulanmaktadır. Cerrahi olmayan
metotlardan en yaygın kullanılanı kişiyi sırt üstü pozisyonda uyutmamaktır. Araştırmalar sırt üstü
pozisyonun, yan yatma pozisyona göre daha çok horlamaya sebep olduğunu göstermektedir. Ayrıca
horlamanın azaltılması için sadece başın yan çevrilmesinin yeterli olduğu da belirtilmiştir. Bu
çalışmada, uyku pozisyonunun değiştirilmesi ile horlamayı azaltmayı amaçlayan bir akıllı tekstil
ürünü tasarımı verilmiştir. Mikrofonlar yardımıyla ile ortamda ses kaydı yapılmakta, kaydedilen ses
verilerinden çeşitli algoritmalar ile horlamanın tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Horlama tespit
edildiğinde sisteme yerleştirilen valfler aktive edilecek ve hava beslenerek yastığın – ve böylece başın
- pozisyonu değiştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: horlama, horlama tespiti, uyku takibi, akıllı tekstil

Abstract
Sleep is a process that covers approximately 1/3 of our lives and has important effects on both mental
and physical performance. A healthy sleep is essential for both physical and mental health. Snoring is
a breathing sound caused by the vibration of the narrowed airway walls during breathing. Snoring
may occur because of partial obstruction of the airway, or enlargement of the throat structure, or
relaxation of the muscles. As the airway is partly blocked, vibrations occur in the throat while trying
to breathe, which causes snoring. It is stated that at least 20% of the general population and 50% of
men over the age of 50 do snore. Snoring is not always accompanied by diseases such as apnea,
hypopnea, and hypoventilation. However, it is thought that long-term snoring and snoring-related
vibrations may cause neurogenic lesions which lead obstructive sleep apnea (OSA). Snoring generally
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increases with age in both gender groups. In addition, snoring affects the sleep performance and
quality of the people around the snorer. According to one study, 40% of partners who are disturbed by
snorer stated that they sleep in separate bedrooms, and 26% of them use sleeping pills or earplugs. For
this reason, reducing snoring is important for both the snorer and the sleep partner of snorer. Both
surgical and non-surgical methods are used to prevent and reduce snoring. The most widely used nonsurgical method is not letting the snorer to sleep in the supine position. Studies showed that the supine
position causes more snoring than the lateral position. It was also stated that only changing head
position from supine to lateral can be sufficient to reduce the snoring. In this study, a smart textile
product design that aims to reduce snoring by changing the sleeping position is proposed. By using
microphones, sound is recorded. It is aimed to detect snoring with various algorithms from the
recorded sound data. When snoring is detected, the valves placed in the system will be activated and
by airflow the position of the pillow – and also head – will be changed.
Keywords: snoring, snoring detection, sleep tracking, smart textiles

GİRİŞ
Uyku günlük hayatın yaklaşık 1/3’ünü kaplayan ve hem zihinsel hem fiziksel performans üzerinde
önemli etkileri olan bir süreçtir. Bu sebeple sağlıklı uyku uyuyabilme ve uyku düzeninin takip
edilmesi önem kazanmaktadır.
Uyku REM (rapid eye movement) ve NREM (non-rapid eye movement) adı verilen evrelerden oluşur.
Bu evrelerin birbirini takip ederek oluşturduğu döngüye uyku siklusu adı verilir ve yaklaşık 90-120
dakika sürer. NREM uyku evreleri dört aşamadan oluşur: birincisi uyanıklıktan uykuya geçiş
evresidir. İkinci aşamada vücut ısısı düşer, kalp ve solunum hızı düzenlenir. Bu aşama hafif uykudur.
Bundan sonraki aşamalarda uyku derinleşir. REM evresine geçildiğinde hızlı göz hareketleri görülür.
Vücut kasları hareketsizdir ancak beyin dalgaları kişinin uyanık olduğu haline benzer bir şekil alır.
Tamamlanan döngü tekrar başa döner ve gece boyunca dört veya beş kez tekrarlanır (Serdar et al.,
2021).
Uyku kalitesi üzerine yapılan çalışmalar ve uyku evrelerinin takibi uyku kalitesinin artırılmasına ve
böylece kişinin hayat kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır (Serdar et al., 2021). Uyku
bozukluklarının klinik araştırmalarında kullanılan metotlar objektif ve sübjektif olmak üzere iki
başlıkta incelenebilir. Objektif metotlar polisomnografi ve aktigrafi kullanılarak uygulanmaktadır
(Crivello et al., 2019). Polisomnografi sağladığı bilgi çeşidi ve hassasiyeti bakımından bu alanda
kullanılan en güvenilir sistemdir, ancak pahalıdır ve teknik bilgi gerektirir. Ayrıca kullanılan donanım
sebebiyle kişinin doğal uyku ortamından oldukça farklıdır (Laurino et al., 2020; Yi et al., 2006).
Aktigrafi ise genellikle bir bileklik şeklindedir ve kişinin polisomnografiden daha uzun sürelerde
takip edilmesine imkân verir. Ancak bu cihazlar aktiviteyi takip ettiği için hareketsiz uyanıklık haliyle
uykuyu ayırt edemez (Yi et al., 2006). Sübjektif metotlar ise uyku günlükleri ve anketlerini kapsar
(Crivello et al., 2019). Uyku anketleri hem uygulaması kolay hem de ucuz bir yöntem olduğundan
akademik çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak geçmiş bilgilerin hatırlanmasını
gerektirdiğinden ve kişi uyku sırasında bilinçli olmadığından bu yöntemler yüksek doğruluk
sağlamayabilir (Haghayegh et al., 2021). Ayrıca sübjektif metotlar uykunun yapısal özellikleri
hakkında bilgi vermez (Yi et al., 2006).
Günümüzde ticari olarak bulunabilen uyku takip sistemleri ve uygulamaları mevcuttur. Cep
telefonlarında bulunan mikrofon ve hareket sensörlerini kullanarak uyku takibi yapan uygulamalar
bulunmaktadır. Bu uygulamaların hassasiyet oranları net olarak takip edilemese de uyku süresi tespiti
ve horlama tespiti gibi parametreleri toplayabilmektedir. Ayrıca akıllı saatler ve bileklikler de uyku
takibinde kullanılmaktadır. Bu cihazlardaki sensörler bilekten ölçüm yaptıkları için hassasiyetleri
sadece cep telefonu ile elde edilen parametrelere göre daha yüksektir (Serdar et al., 2021).
Bunların dışında yatak üzerinde ya da kenarında konumlandırılarak uyku parametrelerini ve çevresel
şartları tespit eden ürünler mevcuttur. Bu sistemlerin bir kısmı bir sensör şeridinin yatağa
yerleştirilmesi ile veri toplamaktadır. Kaydedilip analiz edilen nabız, solunum hızı, uyku evreleri
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tespiti, uyku ve uyanıklık süreleri vb. veriler bir mobil uygulama vasıtasıyla kullanıcıya
sunulmaktadır. Ayrıca yatağın yanına yerleştirilen bazı uyku takip cihazlarıyla temassız sensörler
kullanılarak uyku parametrelerinin yanında ortam sıcaklık ve nem değeri gibi parametreler
kaydedilebilmektedir (Serdar et al., 2021).
Sağlıklı bir uyku yaşamsal fonksiyonlarımızın düzenli işleyebilmesi için elzemdir. Uyku hem zihin
hem beden performansını etkilemektedir (Serdar et al., 2021). Horlama, nefes alma esnasında hava
yolu duvarlarının bir araya gelmesi sonucunda oluşan titreşimin neden olduğu bir solunum sesidir.
Genel nüfusun en az %20’sinin, 50 yaş üstü erkeklerin ise %50’sinin horladığı belirtilmektedir (Wei,
Kim, et al., 2010). Horlamaya her zaman apne, hipopne, hipoventilasyon gibi hastalıklar eşlik etmez.
Ancak uzun dönem horlamanın ve horlamaya bağlı titreşimlerin obstrüktif uyku apnesinin (OSA)
gelişimini kolaylaştıran nörojenik lezyonlara sebep olduğu ve büyüttüğü düşünülmektedir. Horlama,
genellikle yaşla birlikte her iki cinsiyette de artmaktadır (Cazan et al., 2017). Yapılan bir başka
çalışmada horlamanın uykunun yapısal özelliklerini etkilemediği ancak uyku verimliliğini ve ayılma
süresini etkilediği belirtilmiştir (Hoffstein et al., 1991).
Horlama, kişinin etrafındakilerin de uyku performansını ve kalitesini etkilemektedir. Bir çalışmaya
göre horlamadan rahatsız olan eşlerin %40’ı ayrı yatak odalarında uyuduklarını, %26’sı ise uyku ilacı
ya da kulak tıkacı kullandığını belirmişlerdir. Bu sebeple horlamanın azaltılması hem kişinin kendisi
hem de uyku partneri için önemlidir. Horlamayı engellemek için hem cerrahi hem cerrahi olmayan
metotlar uygulanmaktadır. Cerrahi olmayan metotlardan en yaygın kullanılanı kişiyi sırt üstü
pozisyonda uyutmamaktır. Araştırmalar sırt üstü pozisyonun, yan yatma pozisyona göre daha çok
horlamaya sebep olduğunu göstermektedir (Cazan et al., 2017). Uyku pozisyonunun obstrüktif apneyi
etkilediği yapılan birçok çalışma ile belgelenmiştir (Zuberi et al., 2004). Ayrıca horlamanın
azaltılması için sadece başın yan çevrilmesinin yeterli olduğu da belirtilmiştir (Cazan et al., 2017).
Bu çalışma kapsamında uyku bozukluklarına tanı koymakta kullanılan klinik cihazlar ve
yöntemlerden daha ziyade günlük hayattaki uyku kalitesinin takibi ve iyileştirilmesi için horlama
üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu nedenle, bu çalışma uyku bozuklarından bağımsız olarak horlama
davranışı ve horlamanın giderilmesi veya azaltılması üzerine yapılan çalışmalarla kısıtlanmıştır. Bu
alandaki literatür incelenmiş ve derlenmiştir. Sonraki aşamada ise horlamayı tespit edip, azaltacak bir
yastık tasarımı sunulmuştur.
HORLAMANIN TESPİTİ, ÖNLENMESİ ve HORLAMA KARŞITI YASTIK TASARIMLARI
Horlama birçok hastalık için bir semptom olduğundan takibi önemlidir. Ancak her zaman başka
hastalıkların semptomu olması gerekmez. Tek başına horlama hem horlayan hem de onunla
yaşayanlar için önemli bir konforsuzluk parametresidir. Bu sebeple de üzerine yapılan çok araştırma
mevcuttur. Uyku takibi ve horlama tespiti üzerine yapılan çalışmalarda akıllı sistemler ve giyilebilir
teknolojilerden de faydalanılmaktadır. Bu sistemlerdeki önemli ilk basamak horlamanın doğru olarak
tespit edilebilmesidir. Gece boyunca kaydedilen tüm seslerin içinden horlamanın hassas ve doğru
şekilde ayırt edilmesi önemlidir. Horlamanın otomatik olarak tespiti için farklı çalışmalarda farklı
yöntemler ve algoritmalar kullanılmıştır. Bu yöntemlerin her birinin avantajları ve dezavantajları
vardır. Bu çalışmanın temel odak noktası algoritmaların verimliliğinin değerlendirilmesinden daha
ziyade horlama esnasında horlamanın azaltılabilmesi için uygun yastık tasarımıdır. Bu nedenle
yazılım detayları ve algoritmalarla ilgili literatür burada incelenmeyecektir.
Elliot ve meslektaşları, mikro yerçekiminin horlama üzerindeki etkilerini araştırmak için uzay
görevine giden astronotların uyku ve horlama davranışlarını incelemişlerdir. 5 sağlıklı astronotun
uzay görevi öncesi ve sonrası polisomnografi ile uyku parametreleri kaydedilmiştir. Çalışma
sonucunda yerçekiminin horlama ve apne gelişimde etkin bir rolü olduğu belirtilmiştir (Elliott et al.,
2001; Zuberi et al., 2004). Yine yer çekimi etkisi arttığından sırt üstü uyurken yan yatmaya göre daha
çok horlandığı belirtilmektedir (Cazan et al., 2017). SONA yastık yerçekiminin horlama üzerindeki
etkilerini azaltmak üzere geliştirilen özel bir tasarımdır (Şekil 1). Yastığın üçgen formu kişinin sırt
üstü uyumasını imkansız hale getirmekte ve böylece horlamayı azaltmayı amaçlamaktadır. 22
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obstrüktif uyku apnesi hastasının katıldığı bir araştırmada geliştirilen yastığın hafif apnelerin
tedavisinde etkili olduğu belirtilmiştir. Geliştirilen yastığın bir katılımcı hariç tüm katılımcılarda
horlamayı azalttığı ya da durdurduğu görülmüştür (Zuberi et al., 2004).

Şekil1. SONA yastık (Zuberi et al., 2004).
Ünal (2010) horlama tespit edildiğinde yastığın şişirilmesiyle baş pozisyonunu değiştiren bir sistem
tasarlamıştır. Sistem ses sinyali aldığında yastığa bağlı kompresör çalışarak yastığı bir miktar şişirir,
ses devam ederse yastık %100 kapasite ile şişirilir. Ses kesilirse valfler açılarak yastık yüksekliği
tekrar düşürülmekte, eğer ses kesilmezse yastığa yerleştirilen titreşim motoruyla kişi
uyandırılmaktadır. Çalışmada özel bir yastık tasarımı yapılmamıştır (Ünal, 2010).
Wei ve arkadaşları (2010), bir yastık üzerine entegre ettikleri iki mikrofon ile ortamdan ses kaydı
alarak ve kaydedilen sesleri çeşitli filtrelerden geçirerek horlamayı ayırt etmişlerdir. Yastığın boyun
bölgesine yerleştirilen hava kesesi ile horlama esnasında boyun bölgesinin yüksekliği artırılmakta ve
böylelikle çene göğüsten uzaklaştırılarak hava yolu genişletilmektedir (Şekil 2). Yastık yüksekliği
hava pompası ve valfler ile kontrol edilmektedir. Horlama kesildiğinde valfler açılarak yastık
yüksekliği eski haline getirilmektedir. Klinik deneylerde bir denek gece boyunca hem normal yastıkla
hem de geliştirilen yastıkla uyumuş ve polisomnografi ile takip edilmiştir. Horlama süresi yastık
kullanıldığında %63 azalmıştır. Ayrıca akıllı yastık kullanımında en uzun horlama sekansı %95
azalarak 25,6 dakikadan 1,3 dakikaya düşmüştür (Wei, Li, et al., 2010). Bir başka çalışmada yazarlar
aynı prensiple çalışan yastığı 2 gece laboratuvar ortamında test etmişler ve yastık kullanımında
horlama süresinin %50 azaldığını göstermişlerdir (Wei, Kim, et al., 2010).

Şekil2. Horlama karşıtı yastık tasarımı (Wei, Li, et al., 2010)
Koç (2016), horlamayı tespit edip baş pozisyonunu değiştirmek için bir cihaz tasarlamıştır. Ses kaydı
için bilgisayar ya da cep telefonunun kullanıldığı sistemde horlama tespiti için makine öğrenmesi
yöntemleri denenmiş, sınıflandırma başarısı verimli bulunmadığı için spektograma dayalı ayırt etme
yöntemi kullanılmıştır. Horlama algılandığında bluetooth ile mikroişlemciye bağlanılır ve hava
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pompası aktive edilmektedir. Yastık içerisine hava beslenerek baş pozisyonunun değiştirilmesi ve
horlamanın azaltılması amaçlanmıştır (Koç, 2016).
Cazan ve arkadaşları (2017), uyku esnasındaki baş pozisyonu ve horlama arasındaki ilişkiyi
incelemişlerdir. 22 katılımcı ile yapılan klinik deneyler dört hafta sürmüştür. Katılımcıların hiçbirinde
obstrüktif uyku apnesi görülmemektedir. İlk iki aşama deneklerin evlerinde, üçüncü aşamada
laboratuvarda polisomnografi ile tamamlanmıştır. Deneylerde Sissel® horlama karşıtı yastık
kullanılmıştır (Şekil 3). Poliüretan köpükten yapılmış olan Sissel® yastık içerisine iki mikrofon, başın
konumunu belirlemek için bir sensör tabakası ve hava hücreleri yerleştirilmiştir. Horlamayı tespit
etmek için örüntü tanıma algoritması kullanılmıştır. Horlama algılandığında yastık, içerisindeki belirli
hava hücrelerini şişirerek başı hafifçe döndürmeye başlar. Horlama durduğunda hava beslemesi de ve
dolayısıyla baş dönmesi de durmaktadır. Yastık bulunduğu pozisyonu yeniden horlama tespit edilene
ya da baş pozisyonu değişene kadar korumaktadır. Eğer yeniden horlama tespit edilir ya da baş
pozisyonu değişirse hava hücrelerindeki hava boşaltılmakta ve süreç yeniden başlatılmaktadır.
Katılımcıların %70’inde horlama en az %10 azalmıştır (Cazan et al., 2017).

Şekil3. Sissel® yastık (Cazan et al., 2017)
Miao ve arkadaşları (2018) horlamayı tespit edebilecek ve horlama anında yastık yüksekliğini
değiştirebilecek bir sistem üzerinde çalışmışlardır. TMS320VC5509A işlemci kullanarak kurdukları
yastık sisteminde bulunan hava pompası ve hava valfi ile horlama anında yastık yüksekliğinin
ayarlanması amaçlanmıştır. Sistemin yazılım kısmı 4 aşamadan oluşmaktadır; mikrofon modulü ile
elde edilen ses kayıtlarına ilk olarak ön işlemler uygulanmış daha sonra sırasıyla sınır tanımlama,
öznitelik çıkarımı (MFCC- Mel-frequency cepstral coefficients) ve tanımlama algoritmaları (KNN-KNearest Neighbor algorithm) kullanılmıştır. 10 dakika boyunca horlama sesi çalınarak sistem test
edilmiş ve sistemin horlamayı tespit etme başarısı %85'ten yüksek olarak kaydedilmiştir. Bu
çalışmada sunulan yastık yalnızca yükseklik ile horlamanın azaltılması üzerine yoğunlaşmıştır. Klinik
çalışma yapılmadığı için sistemin horlamanın azaltılmasını sağlayıp sağlamadığı net değildir (Miao et
al., 2018).
HORLAMANIN AZALTILMASI İÇİN YASTIK TASARIMI
Horlama hem kişinin kendisi hem de uyku partneri için en yaygın görülen uyku rahatsızlığıdır. Bu
çalışmada horlamanın azaltılması için bir yastık tasarımı verilmiştir. Baş pozisyonu ve horlama
arasında doğrudan bir ilişki olduğu bilindiğinden yapılan çalışmalar baş pozisyonunun değiştirilmesi
üzerine odaklanmıştır. Miao ve arkadaşları (2018), Koç (2016) ve Ünal (2010) çalışmalarında sadece
yastık yüksekliğinin artırılması ile horlamayı azaltmayı amaçlamışlardır. Ancak sadece yastık
yüksekliğinin artırılmasının horlamayı azalttığına dair klinik çalışma bulunamamıştır. Öte yandan Wei
ve arkadaşları (2010) çalışmalarında yastığın tamamının değil de boyun bölgesinin yükseltilmesinin
horlamanın azaltılmasında etkili olduğunu göstermiştir. Klinik çalışmalar bir denekle yapıldığından
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bu ilişkinin daha derinlikli araştırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın odak noktası da baş
pozisyonunun değiştirilmesidir. Ancak bahsedilen sistemlerdeki gibi yastık yüksekliğinde tümden bir
artıştan daha ziyade bölgesel artış amaçlanmıştır. Bu alanda Sissel® yastığa benzer bir tasarım
düşünülmüştür.

Şekil4. Önerilen yastık tasarımı
Şekil 4’te önerilen yastık tasarımı verilmiştir. Yastığa eni boyunca yerleştirilen üç hava kesesi ve üç
basınç sensörü bulunmaktadır. Basınç sensörleri ile horlama anında başın pozisyonu belirlenecek ve
başın üzerinde bulunduğu hava kesesi kademeli olarak hava beslenerek yükseltilecektir. Böylece
başın konumu değiştirilecektir. Hava keseleri 2 kademeli olarak şişecek ve horlama kesilmezse yastık
üzerine yerleştirilen titreşim motoru devreye girecektir. Sistem bu tasarımı ile Sissel® yastığa
benzemekle birlikle kullanılan yastık hammaddesi ve malzeme çeşitleri yönünden farklılaşmaktadır.
Sissel® yastık poliüretan köpükten yapılmıştır ve kullanım ömrü boyunca sünger deformasyona
uğrayacaktır. Önerilen yastık tasarımında polyester boncuk elyaf kullanılacaktır. Elyaf dolgulu yastık
hem daha yaygın kullanılan bir yastık formudur hem de iç elyaf malzemesi zamanla deforme
olduğunda değiştirebilir. Hava kesecikleri yastığın alt kısmına yerleştirilecek böylelikle elyaf dolgusu
ve hava keseleri birbirinden ayrı tutulacaktır. Bu aynı zamanda keselerin şişirilmesi esnasında daha
yumuşak bir müdahale imkânı sağlar. Hava keseleri kaplamalı polyester kumaştan üretilecektir.
Yastık dış kaplaması konfor parametreleri göz önüne alınarak pamuk tercih edilmiştir.
SONUÇ
Uyku hayatımızda kapladığı alan ve etkileri bakımında önemli ve incelenmesi gereken bir süreçtir.
Günümüzde teknolojik gelişmeler birçok alanda veri takibine olanak sağlamaktadır. Uyku da bu
alanlardan biridir. Klinik çalışmalarda kullanılan sistemler pahalı olduklarından ve uyku konforu
açısından dezavantajlı olduğundan sürekli takip için kullanılmaları mümkün değildir. Öte yandan
gelişen teknoloji ile sadece belirli parametrelerin takibi için maliyeti düşük sistemler kurmak
mümkündür. Bu çalışmada baş pozisyonunu değiştirerek horlamayı azaltacak yeni bir yastık tasarımı
sunulmuştur. Klinik çalışmalar bu tarz bir tasarımın başın döndürülmesi sağladığını göstermiştir.
Önerilen tasarım hem daha ucuza mal edilebilecek hem de var olan sistemlerin dezavantajlarını
giderecektir. Çalışmanın odağı yastık tasarımı ve tekstil olduğundan horlama tespitinde kullanılacak
algoritmanın farklılaştırılması yerine var olan bir horlama tespit algoritmasının bu tasarıma entegre
edilmesi tercih edilmiştir.
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