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KONGRE PROGRAMI/ CONGRESS PROGRAM 

 

 
 

KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ 

KONGRE PROGRAMI 2019 

15 Mart 2019 

08:30 – 9:00 Kayıt İşlemi 
  

09:00-12:45 1. Oturumlar 

  

9:00-9:15 Salon 1 

Oturum Başkanı: 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMA 

YILMAZ RAKICI 

Salon 2 

Oturum Başkanı: 

DOÇ. DR. İZZET 

YÜCETOKER 

Salon 3 

Oturum Başkanı: 

PROF. DR. HACER HÜSEYNOVA 

9:15 – 9:30 ZEYNEP SAĞLAM 

DİLEK KIYMAZ 

YASEMİN SOY 

ZELİHA KOÇ 

Huzurevinde Kalan Yaşlılarda 

Sağlık Algısını Etkileyen 
Faktörler 

NİYAZİ AYHAN 

HAKKI İŞCAN 

Kırgızistan Basınının Yeni 

Medyada Görünümü 

DR. GÜLARE BALAYEVA 

Öğretmenin Çalışmasının Özellikleri, 

Öğretmenin Asıl Görevleri Ve Mesleki 

Özellikleri 

9:30 - 9:45 DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMA 

YILMAZ RAKICI 

Radyasyon Onkolojisi Kliniğine 

Başvuran Mastektomi Yapılmış 

Meme Kanseri Hastaların 
Retrospektif Değerlendirilmesi 

UFUK UĞUR 

Türk Sinemasının Altın Çağı: 

60’lı Yıllar 

PROF. DR. HACER HÜSEYNOVA 

Azerbaycan’ın Türk Dilli Yer-Yurt 

İsimleriGİZEM 

9:45 – 10:00 ESMA AYŞE ÖZTÜRK 

ASLI KURTGÖZ 

ZELİHA KOÇ 

Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu Öğrencilerinin 

Merhamet Düzeylerini Etkileyen 

Faktörler 

UFUK UĞUR 

Yeşim Ustaoğlu Sineması: 

Pandoranın Kutusu 

ELVAN CAFAROV 

Doğu Anadolu Ağızlarında Bazı Fonetik 

Özelliklerin 

10:00 – 

10:15 

ISMAİLOV Y.B. & 

ISMAİLOVA A.T. & 

SALİMLİ T.A. & JAFAROVA 

G.K. & GARAYEVA S.G. 

The Effect Of Heavy Metal On 

The Hormonal-Mediator Status 

DOÇ. DR. KÖKSAL 

APAYDINLI 

Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli 

Koro Ders Kitaplarinin 

Incelenmesi 

DOÇ. DR. ESER ÜLTAY 

ARŞ. GÖR. SALİH KÜRŞAT ÇİLİNGİR 

ÖĞRETM. İBRAHİM TOPKARA 

Fen bilimleri eğitiminde ilköğretim 

düzeyinde yapılmış Disiplinlerarası 
çalışmaların içerik analizi 

10:15 – 

10:30 

ZEYNEP SAĞLAM 

ZELİHA KOÇ 

Üniversite Öğrencilerinin 

Bireysel Yenilikçilik 

Düzeylerinin Belirlenmesi 

PROF.DR. FATMA KOÇ 

ÖĞR.GÖR. LEYLA KAYA 

DURMAZ 

Küresel Modanın İmgesel 

Tutkusu Pantolon Tercihlerinin 

Belirlenmesine Yönelik 

Karşılaştırmalı Bir Analiz 

ESMA AYŞE ÖZTÜRK 

ZELİHA KOÇ 

Üniversite öğrencilerinin bilişim 

teknolojilerini kullanma Durumlarını 

etkileyen faktörler 

10:30 – 

10:45 

KONUL GARAYEVA GALİB 

The Results Of Food Ration 

Pregnancy in Pregnant Women 

With Diabetes 

DOÇ. DR. İZZET 

YÜCETOKER 

Müzik Eğitimi Yayınlarında 

Kullanılan Nitel Ölçme 

Araçlarında Geçerlik Sıkıntıları 

ve Çözüm Önerileri 

DOÇ. DR. ESER ÜLTAY 

ARŞ. GÖR. SALİH KÜRŞAT ÇİLİNGİR 

EDANUR SEVİNÇ 

8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Kapsamında 

Teknoloji Uygulamaları ve Tasarımına 
Ilışkın Öğrencı Görüşlerı 

http://www.karadenizkongresi.org/
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10:45 – 

11:00 

ISMAİLOV Y.B. & 

ISMAİLOVA A.T. & 

SALİMLİ T.A. & JAFAROVA 

G.K. & GARAYEVA S.G. 

Influence Of Hormonal- 

Mediator Status Disorder As A 

Result Of Exposure To Stress 

During Pregnancy On The 

Formation Of Neuroendocrine 

System İn Postnatal 
Development Of Babies 

ÇİĞDEM EDA ANGI 

Müzik Öğretmeni Adaylarının 

Oyun Dans ve Müzik Dersine 

Yönelik Motivasyonlarına İlişkin 

Bir Değerlendirme 

AYETHAN ZİYAT (İSKENDEROV) 

Zahid Halil’in Şiirlerinde Çocuk Folkloru 

Motivleri: Bulmacalar 

11:00 – 

11:15 

PINAR BİLGİCİ 

ÖĞR. GÖR. ESRA 

BALCIOĞLU 

PROF. DR. A. MEHMET 

SOMDAŞ 
DOÇ. DR. ARZU YAY 

Bilimsel Araştımalar İçin Kohlea 
Diseksiyon Metadolojisi 

DOÇ. DR. İZZET 

YÜCETOKER 

Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans 

Programına Göre Piyano Eğitimi 

Dersinin Değerlendirilmesi 

DR. TERANE NAĞIYEVA 

Muhammed Fuzuli’nin Gazellerinde 
Kullanılan Bileşimli Fiillerin İlk Bölümünün 

Morfolojik Özellikleri 

11:15 – 

11:30 

MİNEL SİNANOĞLU 

Hastane Öncesi Alanda 

Giyilebilir Teknoloji 

ÇİĞDEM EDA ANGI 

Başlangıç Keman Eğitiminde 

Kullanılan “Susi Und Eddi” Band 

1 Metodunun Öğrenim Alanları 

Açısından İncelenmesi 

DR. ZEMFİRA ABBASOVA 

Bazı Yazarların Kullandığı Onomastik 

Birimler ve Onların Gruplandırılması 

11:30 – 

11:45 

АХУНДОВ РАМИЗ 

АТАЛЛА ОГЛЫ & 

ПОЛУХОВА ШАХЗАДЕ 

МУСА ГЫЗЫ & ХАНУМ 

АЙДЫН ГЫЗЫ & 

РАДЖАБОВА ФАТМА 

ОРУДЖ ГЫЗЫ 
Ранозаживляющее Действие 
Белого Нафталана 

PROF. DR. EMİNE KOCA 

ÖĞR. GÖR. GÜLŞAH POLAT 

Moda Tasarımı Öğrencilerinin 

Trend Algılarına Yönelik Bir 

Araştırma (Giresun Üniversitesi 

Şebinkarahisar Uygulamalı 

Bilimler Yüksekokulu Örneği) 

Д.филос. по педагогике, доцент 

НАЗИЛЯ АБДУЛЛАЗАДЕ 

Новая Система Образования и Проблемы 

Подготовки Современного Учителя 

11:45 – 

12:00 

AGHASHİRİN RUSTEMOV 

Clinical And Functıonal 
Manifestations Of Reperfusion 

Syndrome Hepatitis 

DR. ÖĞR. ÜYESİ DEMET 

AYDINLI GÜRLER 
Türkiye’de Müzik Eğitimi 
Alanındaki Denklik Başvuruları 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZENNUBE ŞAHİN 

YILMAZ 

Heinrich Böll’ün “Ademoğlu Neredeydin” 

Adlı Romanında Epizotlarin Kurgusal Rolü 

12:00 – 

12:15 

MEHRİBAN SARDAROVA 

Türkiye Üniversitelerinin Türk 

Dünyası Birliğinin 

Oluşumundaki Rolü 

NURDAN KUMAŞ ŞENOL 

ÇİĞDEM ÖZDEMİR 
Moda Tasarımındaki 

Dekonstrüksiyon Örneklerinin 

Tasarım İlkelerine Göre 

Yorumlanması 

Tavaldiyeva Gulbaxar Nishanovna 

БОЛАШАҚ МУЗЫКА МҰҒАЛІМІН 
ДАЙЫНДАУДА ДАУЫС ҚОЮ 

ЖОЛДАРЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

12:15 – 

12:30 

 DR. BİLGEN ÖZCAN 

COŞKUNSOY 

Etkili Koro Şefi Yönetiminde Yüz 

İfadelerinin, Koristlerde Vokal 

İfade Bakımından 
Değerlendirilmesi 

 

  Н.Т. Кулданов 

БОЛАШАҚ МУЗЫКА 

МҰҒАЛІМІН ДАЙЫНДАУДА 

ДАУЫС ҚОЮ 

ЖОЛДАРЫНЫҢ КЕЙБІР 
МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

12:45 -13:30 Öğlen Arası 

13:30 – 
17:30 

2. Oturumlar 

 Salon 1 

Oturum Başkanı: 

DR. ÖĞR. ÜYESİ KERİM 

BEKAR 

Salon 2 

Oturum Başkanı: 

PROF. DR. AHMET SARI 

Salon 3 

Oturum Başkanı: 

DR. ÖĞR. ÜYESİ TUĞÇE KAYNAK 

AKÇAOĞLU 

http://www.karadenizkongresi.org/
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13:30 – 

13:45 

DR. ÖĞR. ÜYESİ KERİM 

BEKAR 

Quası-Konveks Fonksiyonlar 

İçin İntegral Eşitsizliklerin 

Bazı Yenilemeleri 

DR. YILDIRIM İSMAİL 

TOSUN 

Yarı Erimiş Tuz Bulamaçlarında 

Şırnak Asfaltit Şlamının 

Mikrodalga Pirolizi 

İBRAHİM HALİL GÜZELBEY 

YÜKSEL ERASLAN 

A Computatıonal Study On An Aırfoıl 

Sectıon Wıth Flap 

13:45 – 

14:00 

OKSAL MACAR 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

EMİNE YALÇIN 
TUĞÇE MACAR 

Albino Farelerde Akut 
Vanadyum (V) Maruziyetinin 

Genotoksik Etkileri Üzerine Bir 

Araştırma 

PROF. DR. AHMET SARI 

MOHAMMED OUIKHALFAN 

Palygorskıte/caprıc Acıd-Myrıstıc 

Acıd Eutectıc Mıxture as Shape- 

Stabılızed Composıte Pcm For 

Thermal Energy Storage 

 

14:00 – 

14:15 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDAL 

ÜNLÜYOL & YETER 

ERDAŞ & DİLAN 

YARDİMCİEL 

Some Refirements Of Convex 

Inequality Via Hölder-İşcan 
Inequality 

PROF. DR. AHMET SARI 

MOHAMMED OUIKHALFAN 

GÖKHAN HEKİMOĞLU 

Fly Ash Based-Thermal Energy 

Storage Materıal For Buıldıng 

Applıcatıons 

YEGANE KAHRAMANOVA 

Türk Etnosu ve Dilleri Baresınde Tarihi 

Gerçekleri Araştırma Zaruretı 

14:15 – 

14:30 

OKSAL MACAR & TUĞÇE 

MACAR & EMİNE YALÇIN 

& KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 
Allium Cepa L.’da Vanadyum 

(V) Toksisitesinin Fizyolojik Ve 

Anatomik Etkilerinin 

Araştırılması 

ARŞ. GÖR. ERTUĞRUL 

AYYILDIZ 

ASLIHAN YILDIZ 

PROF. DR. ALEV TAŞKIN 

GÜMÜŞ 

PROF. DR. COŞKUN ÖZKAN 

Sinema ve Tiyatroların 

Etkinliğinin Veri Zarflama 
Analizi İle İncelenmesi 

DR. AYNURE ELİYEVA 

Azerbaycan’ın Bazı Toponimleri 

14:30 – 

14:45 

DENİZ KURT & EMİNE 

YALÇIN 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

Allium Cepa L.’da 

Metilparaben’ın Lipid 

Peroksidasyonu ve Antioksidan 

Enzim Aktivitesi Üzerine 

Etkileri 

PROF. DR. AHMET SARI 

Synthesıs and Characterızatıon of 

Paraffın Eutectıc Mıxture/polymer 

Composıte as Phase Change 

Materıal For Thermal Energy 

Storage 

PROF. DR. A BARAN DURAL 

ÖĞR. GÖR. BAHRİYE ESELER 

İnternet Gazetlerinde Haber İçeriklerinin 

Okuyucu Yorumlarına Etkisinin İncelenmesi: 

2019 Yerel Seçim Haberleri 

14:45 -15:00 ERDAL ÜNLÜYOL & 

SEREN SALAŞ & GÖRKEM 

DALKUN 

On Improvement Some 

Inequalities Of Hermite 

Hadamard Inequalities For 

Functions When A Power Of 

The Absolute Value Of The 

Second Derivative Hand P- 
Convexity 

ARŞ. GÖR. ERTUĞRUL 

AYYILDIZ 

ASLIHAN YILDIZ 

PROF. DR. ALEV TAŞKIN 

GÜMÜŞ 
PROF. DR. COŞKUN ÖZKAN 

Avrupa Birliği Ülkelerinin Yaşam 

Kalitelerine Göre Çkkv 

Yöntemleri Kullanılarak 

Sıralanması 

DR. İRADE KERİMOVA 

Arap Apelyativlerine Göre Şekıillenmiş 

Azerbaycan Toponimler 

15:00 – 

15:15 

DR. ÖĞR. ÜYESI ERDAL & 

ÜNLÜYOL & DİLAN 

YARDİMCİEL & YETER 

ERDAŞ 

Some Improments Of Hermite- 
Hadamard Type Integral 

Inequalities For Preinvex And 

Log-Preinvex Functions By 
Using Hölder-Işcan Inequality 

DR. YILDIRIM İSMAİL 

TOSUN 

Enerji Üretimi için Sıcak Enerji 

Depolamada Mikrodalga Tuz 

Eritme 

DR. ÖĞR. ÜYESİ TUĞÇE KAYNAK 

AKÇAOĞLU 

Bologna Sürecinde Yer Alan Ders 

Programları Çerçevesinde Batı Müziği 

Teorisi ve İşitme Eğitimi Dersi Kazanımları 

İle Koro Dersi Kazanımlarının Birbirlerine 

Olan Etkisi 

15:15 – 

15:30 

DENİZ KURT & EMİNE 

YALÇIN & KÜLTİĞİN 

ÇAVUŞOĞLU & ALİ ACAR 

& KÜRŞAD YAPAR 

Allium Cepa’da Nikel (NiCI2) 

Toksisitesinin Neden Olduğu 
Sitogenetik Değişimler 

BORA ALKAN & H. IŞIL 

ALKAN 

Merkantilist Politikaların Avrupa 

Ülkelerindeki Farklı 

Uygulamaları ve Sonuçları 

Üzerine Bir Değerlendirme 

ADEM YÜCEL 

Ambalaj Baskı Teknolojilerinde Grafik 

Tasarımlama Süreçleri 
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15:30 – 

15:45 

MEHMET ÇAĞRI 

AKGÜNDÜZ 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

EMİNE YALÇIN 

KÜRŞAD YAPAR 

ALİ ACAR 

Kronik Formaldehit 

Maruziyetinin Sebep Olduğu 
Toksisiteye Karşı Yeşil Çay 

Özütünün Koruyucu Rolü 

ÖĞR. GÖR. DR. ÖZGÜR 

TOMAK 

Deneysel Mod Ayrıştırma ve 

Hassas Gauss Destek Vektör 

Makinesi Kullanarak Aritmi 

Tespiti 

DR. ÖĞR. ÜYESİ TUĞÇE KAYNAK 

AKÇAOĞLU 

Güzel Sanatlar Fakültelerinde Müzik Teorisi 

ve İşitme Eğitimi Derslerinde Başarı 

Düzeyini Etkileyen Unsurlar 

15:45 – 

16:00 

ERDAL ÜNLÜYOL & 

GÖRKEM DALKUN & 

SEREN SALAŞ 

On Improvement Of Hermite 
Hadamard Inequalities For h 

Preinvexity Via Hölder-Işcan 

Integral Inequality 

IŞIL ALKAN & BORA 

ALKAN 

TR 83 Bölgesinde İşgücü 

Piyasasının Temel Sorunları ve 

Çözüm Önerileri 

ADEM YÜCEL 

Grafik Tasarımda Esinlenme “Copy 

Antıcopy” Örnekleri 

16:00 – 

16:15 

MEHMET ÇAĞRI 

AKGÜNDÜZ & KÜLTİĞİN 

ÇAVUŞOĞLU & EMİNE 

YALÇIN & ALİ ACAR & 

KÜRŞAD YAPAR 

Allium Cepa L.’Da Arsenik 

(As) Toksisitesinin Neden 

Olduğu Biyokimyasal 

Değişimler 

HARİTA YÜK. MÜH. FIRAT 

ALTINTAŞ & PROF. DR. 

ERTAN GÖKALP 

Deniz Dolgu Sahalarındaki 

Yüzey Deformasyonlarının Snap- 

Stamps Entegrasyonlu Daimi 

Yansıtıcı Interferometre 

Yöntemiyle İzlenmesi; Şenol 

Güneş Medikal Park Arena Spor 

Kompleksi Örneği 

ŞEFA MURADOVA 

İmadeddin Nesimi Eserlerinde Kur’an 

Ayetleri 

16:15 – 

16:30 

TUĞÇE MACAR 

KÜLTIĞIN ÇAVUŞOĞLU 

OKSAL MACAR 

EMINE YALÇIN 

Albino Farelerde Berilyum 
Sülfat (Beso 4 )’ın Genotoksik 

Etkilerinin Araştırılması 

PROF. DR. AHMET SARI 

MOHAMMED OUIKHALFAN 

Attapulgıte/polymer Composıte 

As Composıte Pcm For Thermal 

Energy Storage in Buıldıngs 

HURİYE KADAKAL 

MAHİR KADAKAL 

İMDAT İŞCAN 

Hölder-İşcan Eşitsizliği Yardımı İle Quası- 

Konveks Fonksiyonlar İçin Sımpson Tipli 

Eşitsizlikler 

16:30 – 

16:45 

TUĞÇE MACAR & EMINE 

YALÇIN & OKSAL MACAR 

& KÜLTIĞIN ÇAVUŞOĞLU 

Allium Cepa’da Berilyum Sülfat 

(Beso 4 )’ın Genotoksik Etkileri 

ÖĞR. GÖR. DR. ÖZGÜR 

TOMAK 

Yumuşatilmiş Sözde Wigner 

Ville Dağilimi ve Geliştirilmiş 

Karar Ağaçlari Kullanarak Aritmi 

Tespiti 

HURIYE KADAKAL 

Hölder-Işcan Eşitsizliği Yardimi Ile Integral 

Eşitsizliklerin Bazi Yenilemeleri 

16:45 – 

17:00 

G. İ. AJALOVA & Sh. H. 

GASIMOV & M. Y. 

YUSİFOVA 

Kh. İ. HASANOV 

Mixed Ligand Coordination 

Compounds Of Palladium With 

Polyamine And Heterocyclic 

Amines 

HARİTA YÜK. MÜH. FIRAT 

ALTINTAŞ & PROF. DR. 

ERTAN GÖKALP 

Hassas Nivelman Ölçüleri İle 

Deniz Dolgu Sahalarındaki Yüzey 

Yükseklik Değişimlerinin 

Belirlenmesi; Şenol Güneş 

Medikal Park Arena Spor 

Kompleksi Örneği 

SELİME MEMMEDOVA 

Orta Okullarda Gramer Analizinin 

Öğredilmesi Usulleri 

17:00 – 

17:15 

ÖĞR. GÖR. TUĞBA 

BAYAZIT & 

PROF. DR. MURAT 

TOMAKİN & DR. ÖĞR. 

ÜYESİ MEHMET ALİ 

OLĞAR & PROF. DR. 

TAYFUR 

KÜÇÜKÖMEROĞLU & 

PROF. DR. EMİN 

BACAKSIZ 

Effect Of Sulfurization 

Temperature On Structural 

Properties In Cu2SnS3 Thin 

Films 

DR. GIZEM DURAK 

YÜZÜAK 

DOÇ. DR. VAGIF 

NEVRUZOĞLU 

DOÇ. DR. ERCÜMENT 

YÜZÜAK 

Optical Properties Of Evaporated 

Cofe And Cu Metal Films At 

Low Substrate Temperatures 
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17:15 – 

17:30 

S. A. ALIYEV 

A. Y. IMANOVA 

A. A. AHMAD 

Spectral Distribution Of The 

Photocurrent Of Single Crystals 

Of High-Resistance-İnse And 

Low-Resistance N-InSe 

+0,4At/Sn 

DR. GİZEM DURAK 

YÜZÜAK 

DOÇ. DR. ERCÜMENT 

YÜZÜAK 

Exploring Magnetoimpedance 
Properties Of Magnetron Co- 

Sputtered Of Fe/Fe-Ni Thin 

Films 

 

17:30-17:45  PROF. DR. AHMET SARI 

Phase Change Materials for 

Latent Heat Thermal Energy 

Storage 

 

17:45-18:00  АМОНОВА ДИЛЬБАР 

СУБХОНОВНА 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

ГОСУДАРСТВА В 
УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 

16 MART 
 

09:00- 12:30 1. Oturumlar   

 Salon 1 

Otutum Başkanı: 

DOÇ. DR. CELİL 

NEBİYEV 

Salon 2 

Oturum Başkanı: 

PROF. DR. CAVİT YAVUZ 

Salon 3 

Oturum Başkanı: 

ELVAN YILMAZ AKYÜZ 

9:00 – 9:15 DR. BEKİR GÜRBULAK 

ARŞ. GÖR. KAZIM YASİN 

ÖZBEY 

DR. SEVDA SARITAŞ 

PROF. DR. SONGÜL 

DUMAN 
Katkısız TlGaS2 ve Fe Katkılı 

TlGaS2 Yarıiletkenlerin 
Büyütülmesi ve Yapısal 

Özelliklerinin İncelenmesi 

DOÇ. DR. İBRAHİM SEZER 

Doğa ve Kültür Varlıklarının 

Sürdürülebilir Turizm Açısından 

Değerlendirilmesi: Kabadüz 

(Ordu) İlçesi Örneği 

ELVAN YILMAZ AKYÜZ 

Beslenme ve Diyetetik Öğrencilerinin Uyku 

Düzenlerinin ve Sirkadiyen Ritm İle İlgili 

Farkındalıklarının Değerlendirilmesi 

9:15 - 9:30 DOÇ. DR. CELİL NEBİYEV 

On E-Radıcal Supplemented 

Modules 

DOÇ. DR. SADETTİN 

GÜLTEKİN 

Ticaret Savaşları ve Küresel 
Değer Zincirine Etkileri 

ŞOLDUBANOV HAFİS 

Güreşçilerin Organizmasında Fiziksel 
Egzersizin Neden Olduğu Bağışıklık 

Parametrelerinin Değişimi 

9:30 – 9:45 DOÇ. DR. CELİL NEBİYEV 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN 

HÜSEYİN ÖKTEN 
Weakly Ge-Supplemented 
Modules 

PROF. DR. CAVİT YAVUZ 

Kamu Yönetimlerinin Tanıtım 

Faaliyetlerinde Sosyal Medya 

(Ordu Giresun İlleri Örneğinde) 

KEVSER ÖZDEMİR 

AYŞE ÇEVİRME 

Kegel Egzersizi Eğitiminin Yararlılığını ve 

Uygulanabilirliğini Değerlendirme 
Ölçeği’nin Geliştirme Çalışması 

9:45 – 10:00 ARŞ. GÖR. FERDİ 

ÖZBİLGİN 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇETİN 

KURNAZ 
İris Analizi Yöntemi İle 

Kolesterol Seviyesinin 
İncelenmesi 

ÖĞR. GÖR. HANDE 

DEMİRCİ 

Turizmde Dış Kaynak 
Kullanımının Örgütsel Güven ve 

Örgütsel Sessizlik Üzerindeki 

Etkileri 

ELVAN YILMAZ AKYÜZ 

İLAYDA ÖZTÜRK 

Sirkadiyen Ritim ve Sağlık Üzerine Etkileri 

10:00- 10:15 DR. GÜRBULAK BEKİR 

Growth And Temperature 

Dependence Of Hall Effect For 

Cd Doped GaSe Single Crystal 

DOÇ. DR. İBRAHİM SEZER 

Havalimanlarının Yerel ve 

Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: 

Erzurum Örneği 

GARAYEV GALIB SH. 

KHALILOV VIDADI H. 

MUSEYIBOV FARID MUSA 

ƏLIYEVA SEVDA İ. 

Pathological Changes In Liver Tissue During 

Chronic Poisoning With Cadmium Ions In 
Experimental Conditions 

10:15- 10:30 ÖĞR. GÖR. FEYYAZ 

ALPSALAZ & DR. ÖĞR. 

DOÇ. DR. SADETTİN 

GÜLTEKİN 

TURGAY ÖNÇEKEN 

MENŞURE NUR ULUTAŞ 
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 ÜYESİ YAVUZ TÜRKAY & 

ARŞ. GÖR. FERDİ 

ÖZBİLGİN 

Hibrit Elektrikli Araçlarda Enerji 

Yönetim Sistemindeki Farklı 

Şarj Eşik Değerlerinin Araç 
Parametrelerine Etkileri 

Küresel Ticaret Savaşları ve 

Dünya Ekonomisine Etkileri 

Alternatif Protein Kaynağı ve Biyolojik 

Mücadele Etmeni: Böcekler 

10:30-10:45 BETÜL ATALAY GÜNEY 

YAVUZ GÜNEY 

CAHİT YEŞİLYAPRAK 

Ravinsonde Rasat Gözlemlerinin 

Astronomik Amaçlarla 

Kullanımı: Erzurum Örneği 

PROF. DR. CAVİT YAVUZ 

Ordu İlindeki Otellerin Tanıtım ve 

Pazarlama Faaliyetlerinde Sosyal 

Medya 

ALİ ACAR 

EMİNE YALÇIN 

KÜRŞAD YAPAR 
KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

Lamda Sihalotrin Tarafından Teşvik Edilen 

Fizyolojik ve Genetik Yapıdaki Değişimlere 
Karşı Arı Sütünün Koruyucu Etkisi 

10:45-11:00 YAVUZ GÜNEY 

CAHİT YEŞİLYAPRAK 

Kırmızı Yıldızlarda Renk 

Bağıntıları 

DR. ÖĞR. ÜYESI ERAY 

TURPCU 

DR. ÖĞR. ÜYESI HAKAN 

AKYURT 

Yerli Turistlerin Destinasyon 

İmajı Algısının Ölçülmesi: Ordu 
İli Örneği 

ALİ ACAR 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

EMİNE YALÇIN 

KÜRŞAD YAPAR 

Dinikanazol Fungusitinin Teşvik Ettiği 

Kronik Toksisiteye Karşı Üzüm Çekirdeği 
Özütünün Koruyucu Rolü 

11:00-11:15 DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SÜLEYMAN ŞENYURT & 

GÜLŞAH KAYA 

Successor Eğrisinden Elde 

Edilen Smarandache Eğrileri 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET 

MERT PASLI & YASEMİN 

YILMAZ 

Giresun İli’nde Kültürel Turizm 

Potansiyeli 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU & KÜRŞAD 

YAPAR & EMINE YALÇIN & ALI 

ACAR 

Fenol Tarafından Teşvik Edilen 

Biyokimyasal Toksisiteye Karşı Kombucha 

Çayının Koruyucu Etkisi 

11:15-11:30 DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SÜLEYMAN ŞENYURT & 

GÜLŞAH KAYA 

Successor Eğrisinin Vektörel 

Moment Eğrileri 

MELİKE KURTARAN ÇELİK 

AHMET KURTARAN 

FEGAN MUTLU 

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin 
Girişimcilik Eğilimlerinin 

Belirlenmesine Yönelik Alan 

Araştırması 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU & EMİNE 

YALÇIN & ALİ ACAR & KÜRŞAD 

YAPAR 

Allium Cepa L.’da Fenol Tarafından Teşvik 

Edilen Genotoksisiteye Karşı Kombucha 

Çayının Koruyucu Rolü 

11:30-11:45 A. ALIYEV 

B. MAMMADOVA 

SH. AHMAD 

Synthesis and Properties Of 

Allylphenoxymethil Substituted 

1,2-Oxazolidines 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET 

MERT PASLI & GİZEM 

KARTAL 

Yerel Ürünlerin 

Sürdürülebilirliğinin 

Sağlanmasında Coğrafi İşaretlerin 

Rolü: Sürmene Bıçağı Örneği 

EMİNE YALÇIN & KÜLTİĞİN 

ÇAVUŞOĞLU & ALİ ACAR & KÜRŞAD 

YAPAR 

Anti-diabetic potential and multi-biological 

activitıes of smilax excelsa l. Extract 

11:45-12:00 NIZAMI MAMEDOV 

ISMAIL ISMAILOV 

ELARA MAMEDOVA 

CdİnGaS4 Bazında Hazırlanmış 

Elektroqrafik Tabakalarda 

Potansiyel Relyefin Oluşma 

Mekanizmi 

DR. ÖĞR. ÜYESI HAKAN 

AKYURT & DR. ÖĞR. ÜYESI 

ERAY TURPCU 

Turizm Eğitimi Alan Lisans 

Öğrencilerinin Sürdürülebilir 

Çevreye Yönelik Davranışlarının 

İncelenmesi: Giresun 
Üniversitesi’nde Bir Uygulama 

EMİNE YALÇIN &KÜLTİĞİN 

ÇAVUŞOĞLU & KÜRŞAD YAPAR & 

ALİ ACAR 

Anti-proliferative and anti-mutagenic effects 

of trachystemon orıentalis (l.) G. Don. Extract 

by using allium test 

12:00-12:15 ARZU SADIGOVA 

AYNURE HADIYEVA 

VILAYET ALEKPEROV 

ELŞAD SAFIEV 

Polietilen+ Nanokil 

Nanokompozıtlerin Mekanik ve 
Elektrik Yıpranma Mekanizması 

 RUMEYSA YILDIZ 

Hastane Öncesi Acil Tıp ve Geleceğin Acil 

Servisleri 

12:15-12:30 DR. ÖĞR. ÜYESİ HAŞİM 

ÇAYIR 

Almost Lorentzian R- 

Paracontact Structures With 

Respect To Complete And 

Vertical Lifts On Tangent 
Bundle T(M) 

 RUMEYSA YILDIZ 

Hastane Öncesi Alanda Elektrokardiyografi 

(Ekg) Kemeri Kullanımı 
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12:30 -13:30 Öğlen Arası   

13:30 – 
18:00 

2. Oturumlar   

 Salon 1 

Oturum Başkanı: 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN 

HÜSEYİN ÖKTEN 

Salon 2 

Oturum Başkanı: 

DOÇ. DR. MELİKE 

KURTARAN ÇELİK 

Salon 3 

Oturum Başkanı: 

PROF. DR. MUHAMMET ARICI 

13:30-13:45 DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SÜLEYMAN ŞENYURT & 

SEZER DURMAZ 

İnvolüt Eğrisinin Darboux 

Vektörüne Ait Vektörel Moment 

Vektörü Tarafından Çizilen 

Eğrisinin Frenet Aparatları 

BANU ÇİÇEK KURDOĞLU & 

ELİF BAYRAMOĞLU & 

SULTAN SEVİNÇ KURT 

KONAKOĞLU & SEYHAN 

SEYHAN & PINAR ÖZGE 

YENİÇIRAK 

Akçaabat Orta Mahalle Örneğinde 

Erişilebilirlik Kriterlerinin 
İrdelenmesi 

ESRA MURAT 

SAİM ZEKİ BOSTAN 

Çayda Farklı Tarihlerde Çırpmanın Hasat 

Tarihi ve Verime Etkisi 

13:45-14:00 DOÇ. DR. CELİL NEBİYEV 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN 

HÜSEYİN ÖKTEN 
Amply Ge-Supplemented 

Modules 

DR. ÖĞR. ÜYESİ EDA 

BOZKURT 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SELÇUK 

KORUCUK 

Ordu ve Giresun’daki Tekstil 

İşletmelerinde Lojistik 

Performans Unsurlarının 

Ölçülmesine Yönelik Bir 
Uygulama 

NİLAY AKÇAY 

ŞULE GÜZEL 

YUNUS ÇINAR 

Rize İlindeki Karalahana Bitkisi 

Örneklerindeki Gama Radyoaktivite 

Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

14:00-14:15 DOÇ. DR. ÖZGÜR 

BOYACIOĞLU KALKAN & 

DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SÜLEYMAN ŞENYURT 

Minkowski 3-Uzayda İnvolüt- 

Evolüt Eğrilerinin T*C* ve 

B*C* Smarandache Eğrileri 

Üzerine 

DOÇ. DR. MELİKE 

KURTARAN ÇELİK & DOÇ. 

DR. AHMET KURTARAN 

Çalışma Sermayesi Yönetiminin 

Firma Performansına Etkisi 

ARİF KÜLAHÇILAR 

TAHSİN TONKAZ 

SAİM ZEKİ BOSTAN 

Farklı Su Seviyesi Uygulamalarının Tombul 

Fındık Çeşidinde Yaprak Su Potansiyeli, 

Yaprak Sıcaklığı ve Klorofil Miktarına Etkisi 

14:15-14:30 DOÇ. DR. CELİL NEBİYEV 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN 

HÜSEYİN ÖKTEN 
Amply G-Supplemented Lattıces 

ARŞ. GÖR. SERKAN NEBİ 

YILDIRIM 

Seçme Hakkında Vatandaşlık 

Şartı 

ASLIHAN YILDIZ & ARŞ. GÖR. 

ERTUĞRUL AYYILDIZ & 

PROF. DR. COŞKUN ÖZKAN & 
PROF. DR. ALEV TAŞKIN GÜMÜŞ 

Fındık Üretimi İçin Kalite Fonksiyon 
Yayılımı Uygulaması 

14:30-14:45 SÜLEYMAN ŞENYURT 

KEMAL EREN 

Minkowski Uzayında Timelike 

Salkowski Eğrilerinden Elde 

Edilen Smarandache Eğrileri 

DOÇ. DR. BANU ÇİÇEK 

KURDOĞLU & ARŞ.GÖR. 

SEYHAN SEYHAN & DOÇ. 

DR. ELİF BAYRAMOĞLU 

Giresun Gazi Caddesi Alışveriş 

Sokağı’nın Kullanıcı Üzerindeki 

Etkilerinin Belirlenmesine 
Yönelik Bir Araştırma 

BAYRAM YÜKSEL 

Atış Artığı Metallerinden Kurşun, Baryum ve 

Antimonun Dermal Kalıcılığı: Ceza Adaleti 

ve Halk Sağlığı Açısından Bir Araştırma 

14:45-15:00 DOÇ. DR. ÖZGÜR 

BOYACIOĞLU KALKAN & 

DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SÜLEYMAN ŞENYURT 
Minkowski 3-Uzayda Timelike- 

Spacelike Mannheim Eğri 

Çiftlerinin T*N* ve T*B* 

Smarandache Eğrileri Üzerine 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SELÇUK 

KORUCUK 

DR. ÖĞR. ÜYESİ EDA 

BOZKURT 
İnovatif Örgütler ve Başarılı 

Girişimleri Etkileyen Unsurların 

Önceliklendirilmesi: Karaman İli 
Örneği 

KÜRŞAD YAPAR & KÜLTİĞİN 

ÇAVUŞOĞLU & EMİNE YALÇIN 

ALİ ACAR 

Glifosat Herbisitinin Sebep Olduğu 

Toksisiteye Karşı Gınkgo Bıloba l. Yaprak 

Özütünün Koruyucu Rolü 

15:00-15:15 DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SÜLEYMAN ŞENYURT & 

KEMAL EREN 

Minkowski Uzayında Timelike 

Anti-Salkowski Eğrilerinden 

Elde Edilen Smarandache 
Eğrileri 

ASLIHAN YILDIZ & ARŞ. 

GÖR. ERTUĞRUL AYYILDIZ 

& PROF. DR. COŞKUN 

ÖZKAN & PROF. DR. ALEV 

TAŞKIN GÜMÜŞ 

Kadın Müşterilerin Otobüs 
Firmalarına Yönelik Kalite 

KÜRŞAD YAPAR & EMİNE YALÇIN & 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU & ALİ ACAR 

Kronik Benzen Toksisitesine Karşı Üzüm 

Çekirdeği Özütünün Koruyucu Rolü 
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  Beklentilerinin Yamuk Bulanık 

Ahp İle Önceliklendirilmesi 
 

15:15-15:30 DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SÜLEYMAN ŞENYURT & 

BURAK ÖZTÜRK 
Anti-Salkowski Eğrisine Ait 

Frenet Vektörlerinden Elde 

Edilen Smarandache Eğrileri 

DR. YAHYA YÜKSEL 

Dîvân Şiirinde Para Birimlerinin 

Gerçek Anlamı Dışında Kullanımı 

DERVİŞ ÖZDEMİR 

Bazı Kanatlılarda Plexus Lumbosacralis 

Üzerinde Makroanatomik Araştırmalar 

15:30-15:45 DR. ÖĞR. ÜYESİ HAŞİM 

ÇAYIR 

The Lie Derivatives Of The 

Almost Lorentzian R- 

Paracontact Structures 

According To Horizontal And 

Vertical Lifts On Tangent 
Bundle 

DR. YAHYA YÜKSEL 

Dîvân Şiirinde Ticari Unsur ve 

Maddi Değer Olarak Para 

Birimleri 

DERVİŞ ÖZDEMİR 

Balaban (Botaurus Stellaris) ve Evcil Kazın 

(Anser Domesticus) Neurocranium’u 

Üzerinde Karşılaştırmalı Makroanatomik 

Araştırmalar 

15:45-16:00 NURGÜL OKUR 

VİLDAN KARAHAN 

Hermıte-Hadamard Type 

Inequalıtıes For Multı- 

Dımensıonal Pre-Invex 

Stochastıc Processes 

N. AGAYEVA 

Position And Part Of English 

Classical Literature in Current 

Educational Communication 

TÜLAY ŞENOĞUL 

PROF. DR. MUHAMMET ARICI 

Antik Buğday Türleri ve İnsan Sağlığı 

16:00-16:15 DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SÜLEYMAN ŞENYURT & 

BURAK ÖZTÜRK 

Salkowski eğrisine ait frenet 

vektörlerinden elde edilen 
Smarandache eğrileri 

PROF. DR. ÜLKÜ ELİUZ 

ARŞ. GÖR. DR. GÜLŞAH 

ŞİŞMAN 

Duyuların Dönemecinde: Bilge 

Karasu Yazınında Resim, Müzik 

ve Sinemaya Dair 

 

16:15-16:30 NURGÜL OKUR 

Generalızed Hadamard’s 

Inequalıtıes For Two- 

Dimensional Harmonically 

Convex Stochastic Processes 

PROF. DR. ÜLKÜ ELİUZ 

SÜMEYYE YAZICI 

BÜŞRA GÖKÇE YÜCE 

Duyuş ve Düşünüş Ufkunda Bir 

Rind Olan Yahya Kemal 
Beyatlı’nın Rind Üçlemesi 

 

16:30-16:45 DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SÜLEYMAN ŞENYURT & 

SEZER DURMAZ 

İnvolüt Eğrisinin Teğet 

Vektörüne Ait Vektörel Moment 

Vektörünün Çizdiği Eğrinin 
Frenet Aparatları 

  

16:45-17:00 ERTUGRUL OSMAN 

BURSALİOGLU 

Investigation Of The Antibiotic 
Effect Of Rubus Fruticosus 

Leaves Against To Three 

Bacteries 

  

17:00-17:15 МЕХТИЕВ БАХРАМ ИСАГ 

ОГЛЫ & КУЛИЕВА 

ГЮЛНАРА ГУСЕЙН 

КЫЗЫ & ШОВГИЙЯ АЛЯР 

КЫЗЫ АМИРОВА 

Проверка e - 
Универсальности В Процессе 

Рассеяния Положительного 

Мюона На Электроне В 

Рамках 

SU (2) U (1) U (1) - 
Модели 

  

17:15-17:30 SHAKİR MAMEDOGLU 

NAGİYEV & VAFA 

ALİMGİZİ 
TARVERDİYEVA & AZER 
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 INSHALLAOGLU 

AHMADOV 
Tıme Evolutıon Of Quadratıc 

Quantum Systems: Evolutıon 

Operators, Propagators, And 

Invarıants 

  

17:30-17:45 ШАКИР МАМЕДОГЛЫ 

НАГИЕВ & ВАФА 

АЛИМКЫЗЫ 

ТАРВЕРДИЕВА & АЗЕР 

ИНШАЛЛАОГЛЫ 

АХМЕДОВ 

Точное Решение 

Релятивистского Конечно- 

Разностного Уравнения Для 

Комбинации Кулоновской И 

Ринг-Шейпт Потенциалов 
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İÇİNDEKİLER 

KONGRE KÜNYESİ i 

FOTOĞRAF GALERİSİ ii 

BİLİM KURULU iii 

KONGRE PROGRAMI iv 

İÇİNDEKİLER v 

SÖZLÜ SUNULMUŞ BİLDİRİ TAM METİNLERİ 

Zeynep SAĞLAM & Dilek KIYMAZ & Yasemin SOY & Zeliha KOÇ 

1 HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA SAĞLIK ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Sema YILMAZ RAKICI 

11 RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİNE BAŞVURAN MASTEKTOMİ YAPILMIŞ MEME 
KANSERİ HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ 

Esma Ayşe ÖZTÜRK & Aslı KURTGÖZ & Zeliha KOÇ 

18 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MERHAMET 

DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Y.B. Ismailov & A.T. Ismailova & G.K. Jafarova & T.A. Salimli & S.G.Garayeva 

38 THE EFFECT OF HEAVY METAL ON THE HORMONAL-MEDIATOR STATUS 

Zeynep SAĞLAM & Zeliha KOÇ 

43 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN 
BELİRLENMESİ 

Y.B. ISMAILOV & A.T. ISMAILOVA &T.A. SALIMLI & G.K. JAFAROVA & S.G. 

GARAYEVA 

54 INFLUENCE OF HORMONAL-MEDIATOR STATUS DISORDER AS A RESULT OF 
EXPOSURE TO STRESS DURING PREGNANCY ON THE FORMATION OF 

NEUROENDOCRINE SYSTEM IN POSTNATAL DEVELOPMENT OF BABIES 

Ufuk UĞUR 
60 

TÜRK SİNEMASININ ALTIN ÇAĞI: 60’LI YILLAR 

Ufuk UĞUR 
70 

YEŞİM USTAOĞLU SİNEMASI: PANDORANIN KUTUSU 

Hacer HÜSEYNOVA 
83 

AZERBAYCAN'IN TÜRK DİLLİ YER-YURT İSİMLERİ 

Esma Ayşe Öztürk & Zeliha Koç 

87 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA 
DURUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Pınar BİLGİCİ & Esra BALCIOĞLU & A. Mehmet SOMDAŞ & Arzu YAY 
98 

BİLİMSEL ARAŞTIMALAR İÇİN KOHLEA DİSEKSİYON METADOLOJİSİ 

Ахундов Рамиз Аталла оглы & Полухова Шахзаде Муса гызы & Ханум Айдын 

гызы & Раджабова Фатма Орудж гызы 105 
РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ БЕЛОГО НАФТАЛАНА 

Aghashirin RUSTEMOV 

111 CLINICAL AND FUNCTIONAL MANIFESTATIONS OF REPERFUSION SYNDROME 
HEPATITIS 

Emine KOCA & Gülşah POLAT 

116 MODA TASARIMI ÖĞRENCİLERİNİN TREND ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 
(GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 

ÖRNEĞİ) 

Kerim BEKAR 13 313 
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SOME REFINEMENTS OF INTEGRAL INEQUALITIES FOR QUASI-CONVEX FUNCTIONS  

Oksal MACAR & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU & Emine YALÇIN & Tuğçe MACAR 

138 ALBİNO FARELERDE AKUT VANADYUM (V) MARUZİYETİNİN GENOTOKSİK ETKİLERİ 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Oksal MACAR & Tuğçe MACAR & Emine YALÇIN & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 

145 ALLİUM CEPA L.’DA VANADYUM (V) TOKSİSİTESİNİN FİZYOLOJİK VE ANATOMİK 

ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Deniz KURT & Emine YALÇIN & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 

150 ALLİUM CEPA L.’DA METİLPARABEN’İN LİPİD PEROKSİDASYONU VE ANTİOKSİDAN 
ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Erdal ÜNLÜYOL & Dilan YARDIMCİEL & Yeter ERDAŞ 

156 SOME IMPROMENTS OF HERMITE-HADAMARD TYPE INTEGRAL INEQUALITIES FOR 
PREINVEX FUNCTIONS BY USING HÖLDER-İŞCAN INEQUALITY 

Deniz KURT & Emine YALÇIN & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU & Ali ACAR & Kürşad 

YAPAR 
163 

ALLİUM CEPA’DA NİKEL (NİCI2) TOKSİSİTESİNİN NEDEN OLDUĞU SİTOGENETİK 
DEĞİŞİMLER 

Mehmet Çağrı AKGÜNDÜZ & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU & Emine YALÇIN & Kürşad 

YAPAR & Ali ACAR 
168 

KRONİK FORMALDEHİT MARUZİYETİNİN SEBEP OLDUĞU TOKSİSİTEYE KARŞI YEŞİL 

ÇAY ÖZÜTÜNÜN KORUYUCU ROLÜ 

Erdal ÜNLÜYOL & Görkem DALKUN & Seren SALAŞ 

173 ON IMPROVEMENT OF HERMITE HADAMARD INEQUALITES FOR h PREINVEXITY VIA 

HÖLDER-İŞCAN INTEGRAL INEQUALITY 

Mehmet Çağrı AKGÜNDÜZ & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU & Emine YALÇIN & Ali ACAR 

& Kürşad YAPAR 
185 

ALLİUM CEPA L.’DA ARSENİK (As) TOKSİSİTESİNİN NEDEN OLDUĞU BİYOKİMYASAL 

DEĞİŞİMLER 

Tuğçe KALEFETOĞLU MACAR & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU & Oksal MACAR & Emine 

YALÇIN 
191 

ALBİNO FARELERDE BERİLYUM SÜLFAT (BESO4)’IN GENOTOKSİK ETKİLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Tuğçe KALEFETOĞLU MACAR & Emine YALÇIN & Oksal MACAR & Kültiğin 

ÇAVUŞOĞLU 200 
ALLIUM CEPA L.’DA BERİLYUM SÜLFAT (BESO4)’IN GENOTOKSİK ETKİLERİ 

Özgür TOMAK 

207 DENEYSEL MOD AYRIŞTIRMA VE HASSAS GAUSS DESTEK VEKTÖR MAKİNESİ 
KULLANARAK ARİTMİ TESPİTİ 

Fırat ALTINTAŞ & Ertan GÖKALP 

212 DENİZ DOLGU SAHALARINDAKİ YÜZEY DEFORMASYONLARININ SNAP-STAMPS 
ENTEGRASYONLU DAİMİ YANSITICI INTERFEROMETRE YÖNTEMİYLE İZLENMESİ; 

ŞENOL GÜNEŞ MEDİKAL PARK ARENA SPOR KOMPLEKSİ ÖRNEĞİ 

Özgür TOMAK 

223 YUMUŞATILMIŞ SÖZDE WİGNER VİLLE DAĞILIMI VE GELİŞTİRİLMİŞ KARAR AĞAÇLARI 
KULLANARAK ARİTMİ TESPİTİ 

Fırat ALTINTAŞ & Ertan GÖKALP 

228 HASSAS NİVELMAN ÖLÇÜLERİ İLE DENİZ DOLGU SAHALARINDAKİ YÜZEY YÜKSEKLİK 

DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ; ŞENOL GÜNEŞ MEDİKAL PARK ARENA SPOR 
KOMPLEKSİ ÖRNEĞİ 

Adem YÜCEL 

236 METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA GRAFİK TASARIMDA ESİNLENME “COPY 
ANTICOPY” ÖRNEKLERİ 

Huriye KADAKAL & Mahir KADAKAL & İmdat İŞCAN 
252 

SIMPSON TYPE INEQUALITIES FOR QUASI-CONVEX VIA HÖLDER-İŞCAN INEQUALITY 
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 Huriye KADAKAL   

SOME REFINEMENTS OF INTEGRAL  INEQUALITIES FOR-FUNCTION VIA HÖLDER- 

İŞCAN INEQUALITY 
260 

S. A. Aliyev & A. Y. Imanova & A. A. AHMAD 

267 SPECTRAL DISTRIBUTION OF THE PHOTOCURRENT OF SINGLE CRYSTALS OF HIGH- 
RESISTANCE p-InSe AND LOW-RESISTANCE n-InSe + 0.4 at.% Sn 

G. İ. AJALOVA & SH. H. GASIMOV & M. Y. YUSIFOVA & KH. İ. HASANOV 

271 MIXED LIGAND COORDINATION COMPOUND OF PALLADIUM WITH POLYAMINE AND 
HETEROCYCLIC AMINES 

Fatma KOÇ & Leyla KAYA DURMAZ 

274 KÜRESEL MODANIN İMGESEL TUTKUSU PANTOLON TERCİHLERİNİN 
BELİRLENMESİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 

Bekir GÜRBULAK & Kazım Yasin ÖZBEY & Sevda SARITAŞ & Songül DUMAN 

287 KATKISIZ TlGaS2 ve Fe KATKILI TlGaS2 YARIİLETKENLERİN BÜYÜTÜLMESİ ve YAPISAL 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Celil NEBİYEV 
303 

ON E-RADICAL SUPPLEMENTED MODULES 

Bekir GÜRBULAK 

308 GROWTH AND TEMPERATURE DEPENDENCE OF HALL EFFECT FOR Cd DOPED GaSe 
SINGLE CRYSTAL 

Süleyman ŞENYURT & Gülşah KAYA 

318 SUCCESSOR EĞRİSİNİN FRENET VEKTÖRLERİNDEN ELDE EDİLEN SMARANDACHE 
EĞRİLERİ 

Süleyman ŞENYURT & Gülşah KAYA 
325 

SUCCESSOR EĞRİSİNİN FRENET VEKTÖRLERİNİN VEKTÖREL MOMENT EĞRİLERİ 

Ali ALİYEV & Balaqiz MAMMADOVA & Shahla AHMAD 

331 SYNTHESIS AND PROPERTIES OF ALLYLPHENOXYMETHYL SUBSTITUTED 1,2- 
OXAZOLIDINES 

Sadettin GÜLTEKİN 
339 

TİCARET SAVAŞLARI VE KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİNE ETKİLERİ 

Hande DEMİRCİ 

350 TURİZMDE DIŞ KAYNAK KULLANIMININ ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Sadettin GÜLTEKİN 
367 

KÜRESEL TİCARET SAVAŞLARI VE DÜNYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ 

Eray TURPCU & Hakan AKYURT 
384 

YERLİ TURİSTLERİN DESTİNASYON İMAJI ALGISININ ÖLÇÜLMESİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ 

Hakan AKYURT & Eray TURPCU 

398 TURİZM EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE 

YÖNELİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR 
UYGULAMA 

Ali ACAR & Emine YALÇIN & Kürşad YAPAR & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 

412 LAMBDA SİHALOTRİN TARAFINDAN TEŞVİK EDİLEN FİZYOLOJİK VE GENETİK 
YAPIDAKİ DEĞİŞİMLERE KARŞI ARI SÜTÜNÜN KORUYUCU ETKİSİ 

Garayev Galib Sh. & Khalilov Vidadi H. & Museyibov Farid Musa & Guliyeva Sevda V. 

418 PATHOLOGICAL CHANGES IN LIVER TISSUE DURING CHRONIC POISONING WITH 
CADMIUM IONS IN EXPERIMENTAL CONDITIONS 

Ali ACAR & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU & Emine YALÇIN & Kürşad YAPAR 

422 DİNİKANAZOL FUNGUSİTİNİN TEŞVİK ETTİĞİ KRONİK TOKSİSİTEYE KARŞI ÜZÜM 
ÇEKİRDEĞİ ÖZÜTÜNÜN KORUYUCU ROLÜ 

Kültiğin ÇAVUŞOĞLU & Kürşad YAPAR & Emine YALÇIN & Ali ACAR 429 

http://www.karadenizkongresi.org/
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2812929_1_2&amp;s1=%EF%E0%EB%EB%E0%E4%E8%E9


UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 2019 

www.karadenizkongresi.org/ ISBN: 978-605-69046-4-6 KONGRE TAM METİN KİTABI 

 

 

 

FENOL TARAFINDAN TEŞVİK EDİLEN BİYOKİMYASAL TOKSİSİTEYE KARŞI KOMBUCHA 
ÇAYININ KORUYUCU ETKİSİ 

 

Kültiğin ÇAVUŞOĞLU & Emine YALÇIN & Ali ACAR & Kürşad YAPAR 

435 ALLIUM CEPA L.’DA FENOL TARAFINDAN TEŞVİK EDİLEN GENOTOKSİSİTEYE KARŞI 
KOMBUCHA ÇAYININ KORUYUCU ROLÜ 

Emine YALÇIN & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU & Ali ACAR & Kürşad YAPAR 

441 ANTI-DIABETIC POTENTIAL AND MULTI-BIOLOGICAL ACTIVITIES OF SMILAX EXCELSA 

L. EXTRACT 

Emine YALÇIN & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU & Kürşad YAPAR & Ali ACAR 

448 ANTIPROLIFERATIVE AND ANTIMUTAGENIC EFFECTS OF TRACHYSTEMON 
ORIENTALIS (L.) G. DON EXTRACT 

Celil NEBIYEV & Hasan Hüseyin ÖKTEN 
454 

AMPLY GE-SUPPLEMENTED MODULES 

Celil NEBIYEV & Hasan Hüseyin ÖKTEN 
459 

AMPLY G-SUPPLEMENTED LATTICES 

Süleyman ŞENYURT & Burak ÖZTÜRK 

463 ANTİ-SALKOWSKİ EĞRİSİNE AİT FRENET VEKTÖRLERİNDEN ELDE EDİLEN 
SMARANDACHE EĞRİLERİ 

Süleyman ŞENYURT & Burak ÖZTÜRK 

472 SALKOWSKİ EĞRİSİNE AİT FRENET VEKTÖRLERİNDEN ELDE EDİLEN SMARANDACHE 
EĞRİLERİ 

Nurgül OKUR 
 

481 GENERALIZED TWO-DIMENSIONAL HADAMARD’S INEQUALITY FOR HARMONICALLY 
CONVEX STOCHASTIC PROCESSES 

Бахрам Исаг оглы Мехтиев & Гюлнара Гусейн кызы Кулиева & Шовгийя Аляр 

кызы Амирова 
 

490 
ПРОВЕРКА  e -УНИВЕРСАЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАССЕЯНИЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО МЮОНА НА ЭЛЕКТРОНЕ В РАМКАХ )1()1()2( UUSU  -

МОДЕЛИ 

Eda BOZKURT & Selçuk KORUCUK 
 

496 ORDU VE GİRESUN’DAKİ TEKSTİL İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK PERFORMANS 

UNSURLARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA 

Selçuk KORUCUK & Eda BOZKURT 

507 İNOVATİF ÖRGÜTLER ve BAŞARILI GİRİŞİMLERİ ETKİLEYEN UNSURLARIN 
ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ 

Nigar AGHAYEVA 
 

517 POSITION    AND   PART   OF ENGLISH CLASSICAL LITERATURE IN CURRENT 
EDUCATIONAL COMMUNICATION 

Kürşad YAPAR & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU & Emine YALÇIN & Ali ACAR 
 

523 GLİFOSAT HERBİSİTİNİN SEBEP OLDUĞU TOKSİSİTEYE KARŞI GINKGO BILOBA L. 
YAPRAK ÖZÜTÜNÜN KORUYUCU ROLÜ 

Kürşad YAPAR & Emine YALÇIN & Kültiğin ÇAVUŞOĞLU & Ali ACAR 
 

530 KRONİK BENZEN TOKSİSİTESİNE KARŞI ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ ÖZÜTÜNÜN KORUYUCU 
ROLÜ 

Derviş ÖZDEMİR 

537 BAZI KANATLILARDA PLEXUS LUMBOSACRALİS ÜZERİNDE MAKROANATOMİK 
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ABSTRACT 

The article focuses on educational communication as a complex special characteristics and 

functions, academic and discussion strategies. Educational communication is pragmatic and 

institutional one. The interaction of an individual occurs in the definite communicative 

environment, definite social sphere of discourse. The general purpose of the educational 

communication under consideration is to study the establishing of conditions for development of 

well-rounded personalities in their psychophysical, social and personal characteristics. Language 

is considered both as a means and aim of teaching. The arguments first propose that the modern 

educational discourse is the crossroads of anthropology, contemporary approaches to studying 

language and culture comprises knowledge of classical literature. Second, global approach to 

English determines new teaching strategies: to teach international, generally received language, 

to adopt it to the needs of your society and to save its uniqueness. The third matter under 

consideration is classical English literature as an important component of a total language arts 

and the way it provides a language model. Furthermore, literature shows the gigantic 

interrelation between language and society, commercial and political conditions in Britain and 

the whole world during the centuries. In addition, our century brought significant new 

developments in the study of educational communication. The methods of lingua-cultural, 

theoretical, qualitative analyses are used. The conclusion is drawn on the matter of the English 

classical literature as not only the wealth of sociolinguistic knowledge but also a means of 

recording changes in English, the way of studying or teaching language and forming aesthetical 

and moral values, a means of forming tolerance that is valuable in the modern multicultural 

world. 

Keywords: Educational communication, English literature, educational 

1. Introduction 

Classical literature of any nation is the standard of the language. Classical English 

literature is worth admiration. It is based on the works outstanding masters such as W. 

Shakespeare, G. Byron, T. Hardy, the Bronte sisters, J. Austin, Ch. Dickens, W. Thackeray etc. 

The texts of classical literature are used in language-teaching process increasingly as they 

possess the ability not only to motivate foreign language study but also to acquaint students with 
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realia of the country, its geography, history; they educate students’ taste in literature. This 

approach allows the teacher to combine cultural, historical elements with linguistic phenomena 

that are not only a means of communication but also the way of upbringing and cultivating 

tolerance and neighbourly charity. So the importance of the English classical literature in 

forming basic human values as well as linguistic skills in the second language acquisition is 

underlined and special attention to the English classical literature as a reservoir of linguistic 

artefacts is given. The educational discourse that has informational, semiotic, culturological and 

anthropological sources, is considered both as a product of the activity and as an efficient 

process of creation interaction of its sources. 

1.1. Contemporary Educational Communication 

The most important present-day world development trend caused by a transition to the 

information society represents an increased role of education, setting it as one of top priorities. 

Our century brought significant new developments in the study of educational discourse. The 

educational conversation is considered as pragmatic and institutional one because interaction of 

individual occurs in the definite communicative environment, definite social sphere of 

communication. The educational discussion is communication of educational establishments 

with their consumers. So, the educational discourse is established in the scope of a specific social 

institute (educational institution), centers on a person in terms of its content (purpose, methods 

and means relate to development of a student’s personality in an organized process of social 

education); it is characterized by status-role relations of communication participants (a teacher 

and a student) and has a specific aim (socialization of a new member of the society) (Karasik, 

2004). 

Strategies of the educational communication are determined by a main aim – socialization 

of a person – and reduced to communicative intentions which specify a main aim of the 

discourse. So, a general purpose of the educational communication is to establish conditions for 

development of a well-rounded personality in a full variety of its psychophysical, social and 

personal characteristics. Thus, the main functions of the educational discourse are informative, 

pragmatic, emotive and maintaining contact. The last two but not the least are directly connected 

with using classical English literature in studying/teaching process as they are carried out with 

linguistic means for expressing the attitude to the content or the collocutor and using means for 

coming into psychological contact with the addressee. 

Norms of the educational discourse reflect ethnic values of a community in general and 

values of a specific social group forming the institute. The educational discourse is 
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conventionally considered in two levels: micro (school class, student group, conference, 

discussion group, etc.) and macro (the big social group, e.g. controverting on urgent educational 

issues). 

Pragmatic necessity of good English speaking/teaching, as it is a language of international 

communication, is put forward. The English language helps to form the united educational area 

and to solve such problem as the language and cultural barrier, as well as later political problems 

caused by globalization. Global encroachment of the English language determines new teaching 

strategies: to teach international, generally received language, to adopt it to the needs of your 

society and at the same time to save its incite. In this situation, the English classical literature is 

of great importance. 

1.2. Classical English Literature as Integration of History and Language  

Classical English literature is a conglomerate of literature of different times and nations. 

When speaking about the classical English literature the focus is on literature in the English 

language from anywhere, not just the literature of England. It includes works by Scottish, Irish, 

Welsh writers as well as literature in English from former British colonies, including the USA. 

Expansion of the English language in the world caused spreading of the English literature along 

all continents. Being the literature of a great nation of a small island, it has made its marks in the 

world on account of its spirit of adventure, perseverance and tenacity. The classical English 

literature has always been a useful resource for history and historians. It may offer a practical 

and comprehensive guide to English history from Anglo-Saxon times to the present.  

Typically, the classical English literature promises a view of that fine grain of events and 

experiences which otherwise tend to shrink to invisibility in the long perspectives of historical 

explanation. The classical English literature seems to have some of the authority of the eye-

witness account, in providing the historians with enactment, particularity and individual 

testimony. This approach is based upon an awareness of the relations between literary forms and 

their historical context. The increasing contemporary interest in studying the interaction between 

language and literature, its specific application to English teaching is a subject of many 

discussions. Contemporary and recent publications are reviewed for the wide range of 

possibilities and the benefits that integration offers in an attempt to identify common ground in 

the literature (Butler, 2014).  

Classical English literature is an important component of a total language arts and it 

provides a language model for those who hear and read it, supports all areas of the language arts 

curriculum. Moreover, classical English literature saves the English language from irreversible 
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changes. 

1.3. Sociolinguistic Knowledge through Classical Literature 

English literature is one of the resources for English language studying. It is obvious that 

literary texts can be used as a resource for enhancing foreign language learners' sociolinguistic 

knowledge. As the sociolinguistic ability is a temporal issue relating to here and now to a great 

extent, the contemporary and classical literature is the best choice. Literature helps in 

understanding other cultures and learning more about cultural and communicative norms and 

issues. “From the linguistic perspective, studying classic literature from the Western canon 

(Shakespeare, Dickens, Orwell and so on) affords students of English the opportunity to 

understand, analyze and evaluate language quite different from their own. Structures, trends in 

punctuation and in the way we speak have evolved through the ages and being aware of these 

developments really helps us to better understand language in its current context (Law, 2014). As 

literature is the reflection of society, the various changes, which have come about in English 

society, from the earliest to the modern time, have left their stamps on English literature. 

Literature is a wonderful way to teach the English language and certainly a great way to explore 

the power of relationships, culture, ideas and attitudes. “There are more benefits to the study of 

literature. Understanding a story through the experiences of a character enables us to feel what it 

could have been like and helps us consider the impact of events, significant or otherwise, on 

ordinary people. Gaining a broad view of society, through the eyes of another, fosters 

understanding, tolerance and empathy and the value of these capacities cannot be underestimated 

in today's world (Law, 2014). Chaucer gave great characteristics of the period in which he was 

living, Shakespeare took proper notice of great events which were taking place during Elizabeth 

reign, Jane Austin understood the experience of love and love disappointed. She is different from 

other writers of her time, because her main interest is in moral, social and psychological behavior 

of her characters. 

Literature is rich with social context. The writings of authors through different periods give 

us an opportunity to experience the lives of people and the way they spoke/speak over different 

ages even up to today. In a text, learners enrich their knowledge with new vocabulary; recognize 

different grammatical structures according to their levels, identifying how English words are 

pronounced while listening to them. Moreover, learners are exposed to writing too; moving from 

one paragraph to another teaches them that each paragraph should treat one idea. 

Finally, Working with literature in foreign language lessons is a valuable addition to all 

other teacher's and learner's activities. Even poetry is very useful in acquisition-processes related 
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to phonological aspects. 

 

1.4. English Literature as a Foundation of ‘Current’ Spelling Issues 

The spelling problem of the English language is caused by using the alphabet that was 

designed for a different language. It is a modified version of the Latin alphabet that doesn’t have 

enough letters for English sounds and, moreover, there are several of letters are unnecessary. 

What is more, current English alphabet isn’t the only one that’s been used to record the English 

language. 

The history of the language and the country forms simultaneously, these branches of the 

history influence on each other and foreshadows future development. “The English vocabulary 

was large even when the language had a few tens of thousands of illiterate speakers who 

attracted no international attention. Starting around the year 500, tribes from north-central 

Europe began to settle in the British Isles. These tribes, known as the Angles, the Saxons, and the 

Jutes, spoke their own closely related Teutonic or Germanic languages; once they displaced the 

existing Celtic population to the outer edges of the British Isles, their speech began both to 

achieve a kind of unity among themselves and to drift from its Continental cousins, eventually 

resulting in a distinct language.”(Lynch, 2010) 

2. Conclusion  

The educational discourse having informational, semiotic, anthropological and 

culturological sources, is considered not only as a product of the activity, but also as a process of 

its creation, and efficiency of this process is determined by a wide range of external and internal 

factors. External factors are stipulated by social and educational environment where the 

educational discourse is established and functions, while internal factors relate to personality 

traits and attitudes of parties of the educational process. 

The English classical literature, History and the English language are three components 

that interact with each other and forms temporal and spatial lingua-cultural area.  

The English classical literature is not only the wealth of sociolinguistic knowledge, 

heritage and history but also a means of recording changes in the English language, the way of 

studying/teaching language and forming aesthetical and moral values, a means of forming 

tolerance that is highly important in the modern global multicultural world. 
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GLİFOSAT HERBİSİTİNİN SEBEP OLDUĞU TOKSİSİTEYE KARŞI GINKGO 

BILOBA L. YAPRAK ÖZÜTÜNÜN KORUYUCU ROLÜ 
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ÖZET 

Glifosat, geniş spektrumlu bir herbisit olması nedeniyle, günümüzde dünyada en yaygın 

kullanılan herbisittir. Tarımda yabani otların kontrolünde, tarım dışı alanlarda ise bitki örtüsünün 

kontrolü ve ürün kurutucusu olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca, hava uygulamaları yoluyla 

yasadışı mahsul üretimini önlemek amacıyla da yararlanılmaktadır. Bu faydalarının yanında, son 

zamanlarda gerçekleştirilen bazı çalışmalar Glifosat maruziyetin insanlarda karsinogeneze yol 

açtığını da rapor etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Glifosat herbisitinin toksik etkilerini 

fizyolojik ve genetik parametreler yardımıyla araştırmak, ayrıca bu etkilere karşı Ginkgo biloba 

L. (GB) yaprak özütünün koruyucu rolünü test etmektir. Mabet ağacı olarak da bilinen GB 

yaşayan en eski ağaçlardan biridir. Yaklaşık 200 milyon yıldan fazladır varlığını devam 

ettirmektedir. GB yaprağı Alzheimer hastalığı başta olmak üzere hafıza bozukluklarının,  baş 

dönmesi, bacak ağrısı, astım ve bronşitin tedavisinde kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen 

çalışmada, canlı ağırlık ile karaciğer ve böbrek organ ağırlıkları fizyolojik parametreler, lökosit 

hücrelerindeki MN sıklığı ise genetik parametre olarak kullanılmıştır. Deneysel materyal olarak 

ise toplam 36 adet Swiss albino fare kullanılmıştır. Fareler her grup 6 hayvan içerecek şekilde, 

toplam 6 gruba ayrılmıştır. Grup 1: Kontrol, Grup 2: 50 mg/kg c.a GB, Grup 3: 150 mg/kg c.a 

GB, Grup 4: 50 mg/kg c.a Glifosat, Grup 5: 50 mg/kg c.a Glifosat + 50 mg/kg c.a GB, Grup 6: 

50 mg/kg c.a Glifosat + 150 mg/kg c.a GB. Kontrol grubundaki fareler intraperitoneal yolla 

dimetil sülfoksit, uygulama grubundaki fareler ise intraperitoneal yolla Glifosat ve oral yolla 

GB’nın iki farklı dozu ile ardışık 8 gün süresince muamele edilmişlerdir. Sonuçta, Glifosat 

uygulamasının canlı ağırlık ve organ ağırlıklarında azalmaya, lökosit hücrelerinin MN sıklığında 

ise artışa neden olduğu belirlenmiştir. Kontrol grubuna göre gözlenen bu artış ve azalışların 

“One-way ANOVA” ve “Duncan” testlerinin sonuçlarına göre anlamlı (p<0.05) olduğu da 

belirlenmiştir. GB uygulaması ise Glifosat’ın sebep olduğu toksisite de bir iyileşmeye neden 
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olarak, organ ağırlıkları ve canlı ağırlıkta tekrar bir artışa, MN sayılarında ise tekrar bir azalışa 

neden olmuştur. Sonuç olarak, tüm Dünya’da tarım alanlarında yaygın şekilde kullanılan 

Glifosat’ın belirli bir doz seviyesine ulaştığında toksisiteye neden olduğu, GB yaprak özütünün 

ise toksisitenin bu etkilerini azaltmada güçlü bir antioksidan olarak kullanılabileceğini 

göstermiştir.  

Anahtar kelimeler: Glifosat, fizyoloji, MN, lökosit Ginkgo biloba L. 

 

1. GİRİŞ 

Glifosat (N-fosfonometil-glisin);  tarım, ormancılık, endüstriyel alanlar ile sucul ortamdaki 

yabani otların kontrolünde, 1971 yılından beri yaygın olarak kullanılan, seçici olmayan bir 

herbisittir. Özellikle pirinç, mısır ve soya fasulyesi gibi tarım ürünlerinin yabani otlardan 

korunması amacıyla kullanılmaktadır. Memelilerde kardiyotoksisitiye neden olduğu 

bilinmektedir. Ayrıca, son zamanlarda insanlarda cilt ve boğaz tahrişi başta olmak üzere, 

hipotansiyon, kanser ve hatta ölümlere neden olabileceği de rapor edilmiştir. Aktif bileşen olarak 

Glifosat içeren sayısız ticari formülasyonunun üretilmesi nedeniyle de, dünya çapında popüler 

hale gelmiştir (1, 2).  

Ginkgo biloba L. (GB) çeşitli hastalıkların tedavilerinde kullanılan, bu nedenle de çok iyi 

tanınan geleneksel bir bitki türüdür. Özellikle yaprakları antioksidant maddelerce zengindir. Bu 

maddeler arasında flavonoidler, polisakaritler ve terpenoitlerdir sayılabilir. GB’nın antioksidan 

özellikleri ile serbest radikal temizleme ve terapötik aktivitelerinin bu maddelerin 

kombinasyonundan ileri geldiği öne sürülmektedir (3).  

Bu çalışmanın amacı, Glifosat tarafından teşvik edilen toksisiteye karşı GB yaprak 

özütünün koruyucu rolünü araştırmaktır.   

2. MATERYAL VE METOT 

2.1.  Deney Materyali 

Bu çalışma, 25-30 g ağırlığında toplam 36 adet erkek Swiss albino fare kullanılarak, 

gerçekleştirilmiştir. Farelerin çelik kafeslerde, 22 
o
C (± 3) sıcaklık, % 55 (±5) bağıl nem ve 12 

saatlik aydınlık-12 saat karanlık döngüde bakımları sağlanmıştır. Deneysel işlemelerden 1 hafta 

önce hayvanların laboratuvar koşullarına adaptasyonları sağlanmıştır. Farelere uygulanan işlem 

ve yöntemler GRÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

yönergelerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.  

2.2. Ürün ve Kimyasallar 

Antioksidan ürün olarak GB yaprak özütü ve test kimyasalı olarak ise Roundup Ultra-Max 
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(450 g/L Glifosat) herbisiti kullanılmıştır.  

2.3. Deney Gruplarının Oluşturulması 

Bu çalışmada, 36 adet erkek albino fare kullanılmıştır. Her bir grup 6 hayvan içerecek 

şekilde, toplam 6 gruba ayrılmıştır. 

Grup 1:  Kontrol,  

Grup 2:  50 mg/kg c.a GB yaprak özütü,  

Grup 3:  150 mg/kg c.a GB yaprak özütü,  

Grup 4:  50 mg/kg c.a Glifosat, 

Grup 5:  50 mg/kg c.a Glifosat + 50 mg/kg c.a GB yaprak özütü,  

Grup 6:  50 mg/kg c.a Glifosat + 150 mg/kg c.a GB yaprak özütü.  

Kontrol grubundakiler intraperitoneal olarak 0.2 mL dimetil sülfoksit, uygulama 

grubundakiler ise intraperitoneal olarak 50 mg/kg c.a Benzen ve oral yolla GB yaprak özütünün 

50 ve 150 mg/kg dozlarıyla, ardışık 8 gün süresince beslenmişlerdir.  

2.4. Ağırlık Ölçümleri 

Canlı ağırlıklar; uygulama öncesi ve sonrasında farelerin vücut ağırlıklarının hassas terazi 

yardımıyla ölçülmesiyle, organ ağırlıkları ise uygulama periyodu sonunda farelerin karaciğer ve 

böbrek organ ağırlıklarının yine hassas terazi ile ölçülmesiyle belirlenmiştir.   

2.5. Lökosit MN Testi 

Kan örnekleri 5.000 rpm’de 10 dk. santrifüj edilmiş, üsteki berrak kısım uzaklaştırılmış, 

kalan tortu üzerine 0.075 Molar KCI çözeltisinden 5 ml eklenerek, 20 dk. oda sıcaklığında 

bekletilmiştir. Sonrasında tüpler 5.000 rpm’de 10 dk. santrifüj edilerek, yine üsteki kısım 

uzaklaştırılmış, kalan tortu üzerine 5 ml (3: metanol ve 1: glasial asetik asit) yıkama solüsyonu 

eklenerek, -20 
o
C’de 30 dk. bekletilmiştir. Son aşamada ise lökosit hücreleri steril soğuk lamlar 

üzerine yayılarak, %5’lik Giemsa ile boyanmış ve araştırma mikroskobunda incelenerek, x500 

büyütmede fotoğraflanmıştır. 

MN tespiti Fenech ve ark. (3) tarafından önerilen esaslara göre yapılmıştır:  

  MN hacmi, hücre çekirdeğinin 1/3’ü kadar olmalı,  

  MN şekil bakımından oval yâda yuvarlak olmalı,  

  MN ve hücre çekirdek zarlarının bir birlerine teması halinde, temas sınırın açıkça 

gözlenebilmesi gerekmektedir.  

2.6. İstatistiksel Analiz 

İstatiksel değerlendirme IBM SPSS İstatistik 22 Paket Programı yardımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Veriler ortalama ± standart sapma (SD) olarak ifade edilmiş, ortalamalar 
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arasındaki önem One-way ANOVA ve Duncan testleri ile belirlenmiş, p<0.05 değeri ise 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Glifosat tarafından teşvik edilen toksisite ile bu toksisiteye karşı GB yaprak özütünün 

koruyucu rolü Tablo 1 ve 2 ile Şekil 1’de gösterilmiştir. Glifosat uygulaması canlı ağırlık ve 

karaciğer ile böbrek organ ağırlıklarında azalmaya, lökosit hücrelerinin MN sayılarında ise artışa 

neden olmuştur. Bu azalış ve artışlarında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) olduğu tespit 

edilmiştir. GB yaprak özütü ile besleme ise Glifosat’ın neden olduğu toksisitede iyileşmeye 

neden olarak, canlı ağırlık ve organ ağırlıklarında tekrar istatistiksel olarak anlamlı bir artışa 

(p<0.05), lökosit MN sayılarında ise tekrar istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bir azalmaya 

sebep olmuştur.  Bu düzelmenin, GB yaprak özütünün içeriğinde yer alan flavonoidler, 

polisakaritler ve terpenoit gibi antioksidan bileşenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Tablo 1.  Glifosat ve GB yaprak özütü uygulamalarının ağırlık parametreleri üzerine etkisi 

Ağırlık (g) Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 

Canlı ağırlık  +6.48
a 

(30.14±2.62 

- 

36.62±3.01) 

+6.27
a 

30.27±2.94 

- 

36.54±3.34 

+6.36
a 

30.37±2.85 

- 

36.73±2.84 

-4.62
c 

30.39±2.57 

- 

25.77±2.51 

-0.97
c 

30.46±4.17 

- 

29.49±3.08 

+2.08
b 

30.33±3.75 

- 

32.31±2.95 

Karaciğer  1.75±0.16
a 

1.74±0.17
a 

1.75±0.18
a 

1.20±0.20
c 

1.35±0.14
bc 

1.54±0.15
ab 

Böbrek  0.75±0.12
a 

0.75±0.08
a 

0.75±0.09
a 

0.45±0.10
c 

0.52±0.11
bc 

0.63±0.07
ab 

*Grup 1: Kontrol, Grup 2: 50 mg/kg c.a GB, Grup 3: 150 mg/kg c.a GB, Grup 4: 50 mg/kg c.a Glifosat, 

Grup 5: 50 mg/kg c.a Glifosat + 50 mg/kg c.a GB, Grup 6: 50 mg/kg c.a Glifosat + 150 mg/kg c.a GB. 

Veriler ortalama ± SD olarak ifade edilmiş (n=6), SPSS bilgisayar programında ANOVA varyans analizi 

ve Duncan testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Aynı satırda farklı harfler
(a-c)

 ile gösterilen ortalamalar 

p<0.05’de istatistiksel olarak önemlidir. 

 

Tablo 2. Glifosat’ın teşvik ettiği MN oluşumu üzerine GB yaprak özütünün koruyucu etkisi  

Hücre tipi Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 

Lökosit 2.00±0.89
d 

1.67±0.82
d 

1.33±0.52
d 

72.83±9.52
a 

50.00±11.30
b 

38.50±8.38
c 

*Grup 1: Kontrol, Grup 2: 50 mg/kg c.a GB, Grup 3: 150 mg/kg c.a GB, Grup 4: 50 mg/kg c.a Glifosat, 

Grup 5: 50 mg/kg c.a Glifosat + 50 mg/kg c.a GB, Grup 6: 50 mg/kg c.a Glifosat + 150 mg/kg c.a GB. 

MN sıklığı için her grup da toplam 1.000 hücre analiz edilmiştir. Veriler ortalama ± SD olarak ifade 

edilmiş (n=6), SPSS bilgisayar programında ANOVA varyans analizi ve Duncan testleri kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Aynı satırda farklı harfler ile gösterilen ortalamalar p<0.05’de istatistiksel olarak 

önemlidir. 
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Şekil 1. Glifosat tarafından teşvik edilen MN oluşumu 

(a: lökosit hücresinin normal görünümü, b: MN’li lökosit hücresi) 

 

Literatürde, hayvansal organizmalarda, Glifosat tarafından teşvik edilen toksisite üzerine 

gerçekleştirilmiş bazı çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin; Jasper ve ark. (2) Glifosat herbisitinin 

500 mg/kg c.a dozunun, albino farelerde, ALT, AST ve γ-GT düzeylerinde artışa, kırmızı kan 

hücreleri ile hematokrit ve hemoglobin düzeylerinde ise azalmaya neden olduğunu rapor 

etmişlerdir. Avdatek ve ark. (4) ise 375 mg/kg c.a dozunda Glifosat uygulamasının Wistar erkek 

ratların testis dokusunda sperm hareketliliğini, anormal sperm hızını, sperm plazma zarı 

bütünlüğünü, GSH ve SOD aktivitesini azalttığını, MDA aktivitesi ile DNA hasarlarını ise 

arttırdığını bildirmişlerdir.  

Son yıllarda, pestisitlerin sebep olduğu toksisiteyi azaltmak için karoten, likopen, üzüm 

çekirdeği vb. biyolojik ürünlerin kullanımı oldukça artmıştır. Bu ürünlerden biri de GB yaprak 

özütüdür. Literatürde, çeşitli kimyasal ajanlar tarafından Swiss albino farelerde teşvik edilen 

toksisiteye karşı GB’nın koruyucu rolünü araştıran bazı çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin 

Çavuşoğlu ve ark. (5) 50 mg/kg c.a dozunda Glifosat uygulamasının, albino farelerde, serum 

ALT, AST, kreatinin ve BUN düzeyleri ile böbrek ve karaciğer MDA düzeylerini arttırdığını ve 

GSH düzeylerini ise azalttığını, GB yaprak özütüyle beslemenin ise nefrotoksisite ve 

hepatoksisitede iyileşmeye neden olarak AST, ALT, BUN ve kreatinin düzeylerinde normale 

doğru tekrar bir artışa, lipid peroksidasyonu ve oksidatif stres indikatörleri olan MDA 

düzeylerinde ise tekrar bir azalışa, GSH düzeylerinde ise tekrar bir artışa neden olduğunu tespit 

etmişlerdir. Yapar ve ark. (6) ise 5 mg/kg c.a dozunda Uranyuma maruz kalan Swiss albino 
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farelerin serum örneklerinde ALT, AST, kreatinin ve BUN düzeylerinde artış ile böbrek ve 

karaciğer dokularının MDA düzeylerinde artış, GSH düzeylerinde ise azalma olduğunu, GB 

yaprak özütü ile beslemenin ise Uranyumun neden olduğu nefrotoksisite ve hepatotoksisitede 

iyileşmelere neden olarak, MDA, ALT AST,  kreatinin ve BUN düzeylerinde kontrol grubu 

kadar olmasa da anlamlı bir azalmaya, GSH düzeylerinde ise yine anlamlı bir artışa neden 

olduğunu belirlemişlerdir. 

Sonuç olarak, Glifosat uygulamasının albino farelerde toksisiteye neden olduğu, GB 

yaprak özütünün ise bu toksisitenin azaltılmasında yararlı bir biyolojik ürün olduğu 

gösterilmiştir.  
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KRONİK BENZEN TOKSİSİTESİNE KARŞI  ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ ÖZÜTÜNÜN 
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ÖZET 

Benzen endüstride kullanılan yaygın bir kimyasal olmasının yanında, benzinin de temel 

bileşenidir. Bu nedenle de, günlük yaşamımızda sıkça maruz kaldığımız kimyasal ajanlardan 

biridir. Bilimsel çalışmalarda, Benzen maruziyetinin aplastik anemi, lösemi ve multiple 

miyeloma’ya neden olduğu rapor edilmiştir. Üzüm çekirdeği ise C ve E vitaminlerinden yaklaşık 

50 kat daha fazla antioksidan özellik gösteren bir besindir. Hücreyi iç yâda dış kaynaklı serbest 

oksijen radikallerinden korur. Flavonoid ve oligomerik protoantosiyanidin maddelerince 

zengindir. Bu çalışmanın amacı, albino farelerde Benzen’in sebep olduğu toksisiteye karşı üzüm 

çekirdeği özütünün koruyucu rolünü araştırmaktır. Canlı ağırlık ile karaciğer ve böbrek 

ağırlıkları toksisitenin fizyolojik, lökosit hücrelerindeki MN sıklığı ise toksisitenin genetik 

indikatörü olarak kullanılmıştır. Araştırma 36 adet Swiss albino fare kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Fareler her grupta 6 hayvan olacak şekilde, 1 kontrol ve 5 uygulama olarak 

toplam 6 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubundakiler çeşme suyu, uygulama grubundakiler ise 250 

mg/kg c.a dozunda Benzen ve 50 mg/kg c.a ile 150 mg/kg c.a dozlarında üzüm çekirdeği 

özütüyle, ardışık 50 hafta süresince, oral yolla beslenmişlerdir. Süre sonunda, canlı ağırlık ve 

organ ağırlıkları hassas terazi, MN sıklığı ise MN testi yardımıyla araştırma mikroskobu altında 

belirlenmiştir. Sonuçta, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, Benzen uygulamasının canlı ağırlık 

ve organ ağırlıklarında istatistiksel açıdan önemli (p<0.05) düzeyde azalmaya, lökosit 

hücrelerinin MN sıklığında ise yine istatistiksel açıdan önemli (p<0.05) düzeyde artışa neden 

olduğu tespit edilmiştir. Üzüm çekirdeği özütüyle besleme ise Benzenin sebep olduğu toksisite 

de iyileşmeye neden olarak, canlı ağırlık ve organ ağırlıklarında tekrar bir artışa, lökosit 

hücrelerinin MN sayılarında ise tekrar bir azalmaya neden olmuştur. Sonuç olarak, günlük 

yaşamımızda sıkça maruz kaldığımız Benzen’in belirli bir doz seviyesine ulaştığında toksisiteye 

neden olabileceği, üzüm çekirdeği özütünün ise Benzen gibi toksik kimyasalların sebep olduğu 
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toksisitenin etkilerini azaltabileceği belirlenmiştir.   

Anahtar kelimeler: Benzen, üzüm çekirdeği özütü, canlı ağırlık, organ ağırlığı, MN, 

Swiss albino fare 

 

1. GİRİŞ 

Benzen; hematotoksisite ve miyelotoksisiteyi teşvik eden, yaygın bir endüstriyel kimyasal 

ve çevresel kirleticidir. Kimya endüstrisinde çözücü olarak kullanıldığı gibi, diğer kimyasalların 

sentezlenmesi işleminde de başlangıç materyali olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, benzin ve tütün 

dumanının da önemli bir bileşenidir. İnsanlarda Benzene maruz kalmanın aplastik anemi ve akut 

miyeloid lösemi insidansında artışa, hayvan modellerinde ise tümör oluşumuna neden olduğu 

rapor edilmiştir. Benzen maruziyetinin MN oluşumu ve kemik iliği hücrelerinde kardeş kromatit 

değişimlerini teşvik ettiği de bildirilmiştir (1).  

Üzüm çekirdeği özütü; üzüm çekirdeğinden elde edilen doğal bir ekstraktır.  Flavonoidler, 

proantosiyanidinler ve polifenoller gibi antioksidan bileşikler yönünden oldukça zengindir.  

Ayrıca, kateşin ve epicatechin oligomerleri ve bunların gallat türevlerininde kompleks bir 

karışımını içermektedir. Farmakolojik, tıbbi ve antioksidan özellikleri nedeniyle arteroskleroz, 

mide ülseri, meme, akciğer, mide ve kalın bağırsak kanserleri ile katarakt ve şeker hastalığının 

tedavisinde kullanılmaktadır. Üzüm çekirdeği özütünün antimikrobiyal ve antienflamatuar 

özelliklere sahip olduğu da rapor edilmiştir (2).  

Bu çalışmanın amacı, Benzen tarafından teşvik edilen fizyolojik ve genetik toksisiteye 

karşı, üzüm çekirdeği özütünün koruyucu rolünü araştırmaktır. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1.1. Deney Materyali 

Çalışma, 25-30 g ağırlığında toplam 36 yetişkin erkek Swiss albino fare (Mus musculus 

var. albinos) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Farelerin 26x15x50 cm paslanmaz çelik 

kafeslerde, 22 ± 3 
o
C sıcaklık, % 55 ± 5 bağıl nem ve 12 saatlik aydınlık-12 saat karanlık 

döngüde bakımları sağlanmıştır. Deneysel işlemelerden 1 hafta önce hayvanların laboratuvar 

koşullarına adaptasyonları sağlanmıştır. Farelere uygulanan yöntem ve teknikler Giresun 

Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul ve Dünya Sağlık Örgütü (Cenevre, İsviçre) 

yönergelerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.  

2.1.2. Antioksidan Ürün ve Test Ajanı 

Antioksidan ürün olarak Üzüm Çekirdeği Özütü ve test ajanı olarak ise Benzen 

kullanılmıştır.  
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2.1.3. Deney Gruplarının Oluşturulması 

Bu çalışmada, 36 adet erkek albino fare kullanılmıştır. Her bir grup 6 hayvan içerecek 

şekilde toplam 6 grup oluşturulmuştur: 

Grup I:  Kontrol,  

Grup II:  50 mg/kg c.a Üzüm Çekirdeği Özütü,  

Grup III:  150 mg/kg c.a Üzüm Çekirdeği Özütü,  

Grup IV:  250 mg/kg c.a Benzen, 

Grup V:  250 mg/kg c.a Benzen + 50 mg/kg c.a Üzüm Çekirdeği Özütü,  

Grup VI:  250 mg/kg c.a Benzen + 150 mg/kg c.a Üzüm Çekirdeği Özütü. 

Kontrol grubundakiler çeşme suyu, uygulama grubundakiler ise Benzen ve Üzüm 

Çekirdeği Özütünün iki farklı dozuyla, 50 ardışık hafta süresince, oral yolla beslenmişlerdir.  

2.1.4. Ağırlık Ölçümleri 

Canlı ağırlıklar; uygulama öncesi ve sonrasında farelerin vücut ağırlıklarının hassas terazi 

yardımıyla ölçülmesiyle, organ ağırlıkları ise uygulama periyodu sonunda farelerin karaciğer ve 

böbrek organ ağırlıklarının yine hassas terazi ile ölçülmesiyle belirlenmiştir.   

2.1.5. Lökosit MN Testi 

Farelerden alınan kan örnekleri 5.000 rpm’de 10 dk. santrifüj edilmiş, üsteki berrak kısım 

uzaklaştırılmış, kalan tortu üzerine 0.075 Molar KCI çözeltisinden 5 ml eklenerek, 20 dk. oda 

sıcaklığında bekletilmiş, süre sonunda tüpler 5.000 rpm’de 10 dk. santrifüj edilerek, yine üsteki 

kısım uzaklaştırılmış, kalan tortu üzerine 5 ml (3: metanol ve 1: glasial asetik asit) yıkama 

solüsyonu eklenerek, -20 
o
C’de 30 dk. bekletilmiştir. Süre sonunda, lökosit hücreleri steril lamlar 

üzerine yayılarak, %5’lik Giemsa ile boyanmış ve araştırma mikroskobunda incelenerek, x500 

büyütmede fotoğraflanmıştır. 

MN tespiti Fenech ve ark. (3) tarafından önerilen esaslara göre yapılmıştır:  

  MN çapı, hücre çekirdeğinin 1/3’ü kadar olmalı,  

  MN şekil bakımından oval yâda yuvarlak olmalı,  

  MN ve hücre çekirdek zarlarının bir birlerine temas etmesi halinde, aradaki sınırın net bir 

şekilde ayırt edilebilmesi gerekmektedir.  

2.1.6. İstatistiksel Analiz 

İstatiksel analizler IBM SPSS İstatistik 22 Paket Programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Veriler ortalama ± standart sapma (SD) olarak ifade edilmiş, ortalamalar arasındaki önem One-

way ANOVA ve Duncan testleri ile belirlenmiş, p<0.05 değeri ise istatistiksel olarak anlamlı 

kabul edilmiştir. 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Benzen tarafından teşvik edilen fizyolojik ve genetik toksisiteye karşı Üzüm Çekirdeği 

Özütünün koruyucu rolü Tablo 1 ve 2 ile Şekil 1’de gösterilmiştir. Benzen uygulaması fizyolojik 

toksisitenin biyo-belirteçleri olan canlı ağırlık ile karaciğer ve böbrek organ ağırlıklarında 

istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bir azalmaya, genotoksisitenin indikatörü olan lökosit 

hücrelerinin MN sayılarında ise yine istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bir artışa neden 

olmuştur. Üzüm Çekirdeği Özütü ile besleme ise, doza bağlı olarak, Benzen tarafından teşvik 

edilen toksisitede iyileşmeye neden olarak, canlı ağırlık ve organ ağırlıklarında tekrar bir artışa, 

MN sayılarında ise tekrar bir azalmaya neden olmuştur. Üzüm Çekirdeği Özütünün bu koruyucu 

rolünün yapısında yer alan flavonoidler, proantosiyanidinler ve polifenoller gibi antioksidant 

maddelerden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 

Tablo 1.  Benzen ve Üzüm Çekirdeği Özütü uygulamalarının ağırlık parametreleri üzerine etkisi 

Ağırlık (g) Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 

Canlı ağırlık  +23.48
a 

(26.56±1.49 

- 

50.04±3.28) 

+23.90
a 

26.78±1.84 

- 

50.68±3.22 

+23.78
a 

26.94±1.90 

- 

50.72±2.21 

+6.07
d 

26.72±2.00 

- 

32.79±2.71 

+10.04
c 

26.73±1.86 

- 

36.77±2.02 

+15.94
b 

26.72±1.82 

- 

42.66±2.78 

Karaciğer  2.35±0.16
a 

2.34±0.16
a 

2.35±0.13
a 

1.41±0.14
d 

1.65±0.16
c 

1.90±0.21
b 

Böbrek  0.98±0.18
a 

0.98±0.17
a 

0.98±0.19
a 

0.49±0.06
c 

0.59±0.09
bc 

0.70±0.09
b 

*Grup 1: Kontrol, Grup 2: 50 mg/kg c.a Üzüm Çekirdeği Özütü, Grup 3: 150 mg/kg c.a Üzüm Çekirdeği 

Özütü, Grup 4: 250 mg/kg c.a Benzen, Grup 5: 250 mg/kg c.a Benzen + 50 mg/kg c.a Üzüm Çekirdeği 

Özütü, Grup 6: 250 mg/kg c.a Benzen + 150 mg/kg c.a Üzüm Çekirdeği Özütü. Veriler ortalama ± SD 

olarak ifade edilmiş (n=6), SPSS bilgisayar programında ANOVA varyans analizi ve Duncan testleri 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Aynı satırda farklı harfler
(a-d)

 ile gösterilen ortalamalar p<0.05’de 

istatistiksel olarak önemlidir. 

 

Tablo 2. Benzen’in teşvik ettiği MN oluşumu üzerine üzüm çekirdeği özütünün koruyucu etkisi  

Hücre tipi Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 

Lökosit 0.50±0.55
d 

0.00±0.00
d 

0.00±0.00
d 

65.00±6.81
a 

48.00±8.20
b 

35.00±6.32
c 

*Grup 1: Kontrol, Grup 2: 50 mg/kg c.a Üzüm Çekirdeği Özütü, Grup 3: 150 mg/kg c.a Üzüm Çekirdeği 

Özütü, Grup 4: 250 mg/kg c.a Benzen, Grup 5: 250 mg/kg c.a Benzen + 50 mg/kg c.a Üzüm Çekirdeği 

Özütü, Grup 6: 250 mg/kg c.a Benzen + 150 mg/kg c.a Üzüm Çekirdeği Özütü. MN sıklığı için her grup 

da toplam 1.000 hücre analiz edilmiştir. Veriler ortalama ± SD olarak ifade edilmiş (n=6), SPSS 

bilgisayar programında ANOVA varyans analizi ve Duncan testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Aynı 

satırda farklı harfler
(a-d)

 ile gösterilen ortalamalar p<0.05’de istatistiksel olarak önemlidir. 
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Şekil 1. Benzen tarafından teşvik edilen MN oluşumu 

(a: lökosit hücresinin normal görünümü, b: MN’li lökosit hücresi) 

Literatürde, hayvansal organizmalar kullanılarak, Benzen tarafından teşvik edilen 

toksisiteyi araştıran bazı çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin; El-Shakour ve ark. (4) 14 gün 

süresince 10, 30 ve 50 ppm dozlarında Benzene maruz kalan Wistar ratlarda serum AST, ALP ve 

ALP enzim düzeyleri ile BUN, kreatinin, ürik asit ve üre düzeylerinin arttığını ve serum ile 

karaciğer GSH düzeylerinin ise azaldığını rapor etmişlerdir. Ward ve ark. (5) ise 13 hafta 

süresince 1, 10, 30 ve 300 ppm dozlarında Benzen buharına maruz kalan Sprague‐Dawley 

ratlarda subkronik etkilerini davranış, vücut ağırlıkları, organ ağırlıkları, patolojik ve 

histopatolojik parametreler yardımıyla araştırmışlar, sonuçta benzen maruziyetine bağlı olarak, 

hematokrit, toplam hemoglobin, eritrosit sayısı, lökosit sayısı, trombosit sayısı, miyeloid/eritroid 

oranları ve lenfositlerin yüzdesinde azalma, ortalama hücre hacmi, ortalama hücre homoglobini, 

gliserol lizis zamanı ve kırmızı kan hücrelerinin morfolojilerin değişiminde artış ile lenfosit 

sayısında azalma ve nötrofil yüzdelerinde nispi bir artış tespit etmişlerdir. Ayrıca timusta, kemik 

iliğinde, lenf nodlarında, dalakta, yumurtalıklarda ve fare testislerinde ise histopatolojik 

değişikliklerin meydana geldiğini belirlemişlerdir. 

Son yıllarda, Benzen gibi kimyasal ajanların teşvik ettiği toksisiteyi önlemek ve azaltmak 

amacıyla antioksidan ürünlerin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bu ürünlerden biride Üzüm 

Çekirdeği Özütüdür. Literatürde Üzüm Çekirdeği Özütünün koruyucu rolü üzerine Swiss albino 

fareler kullanılarak gerçekleştirilmiş bazı çalışmalar bulunmaktadır.  Örneğin; Yalçın ve ark. (6) 

Doksorubisinin Swiss albino farelerde teşvik ettiği genotoksisite ile oksidatif stres ve lipid 

peroksidasyonuna karşı Üzüm Çekirdeği Özütünün koruyucu rolünü araştırmışlar, sonuçta 

Doksorubisin uygulamasının kalp MDA düzeylerinde artışa, GSH düzeylerinde ise azalmaya 

neden olduğunu, ayrıca eritrosit hücrelerinin MN sayılarında artış ile kemik iliği hücrelerinde 
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kromatit kırığı, disentrik kromozom, asentrik fragman ve gap oluşumunu teşvik ettiğini 

bildirilmişlerdir. Üzüm Çekirdeği Özütü ile beslemenin ise Doksorubisin toksisitesinde 

iyileşmeye neden olarak, MDA düzeylerinde tekrar bir azalışa, GSH düzeylerinde ise tekrar bir 

artışa neden olduğunu, ayrıca MN ve kromozomal hasar sayılarında ise azalmayı teşvik ettiğini 

gözlemlemişlerdir. Çavuşoğlu ve ark. (7) ise 250 mg/kg c.a dozunda Benzenin Swiss albino 

farelerde MN, kromozomal hasar ve anormal metafaz sayılarında artış ile mitotik indeks (MI) 

değerinde azalma ve patolojik hasarlara neden olduğunu, Üzüm Çekirdeği Özütü ile beslemenin 

ise Benzen toksisitesinde iyileşmelere neden olarak, MN ve kromozomal hasar sayılarında tekrar 

bir azalmaya, MI değerinde ise tekrar bir artış ile patolojik hasarlarda azalmaya neden olduğunu 

belirlemişlerdir. 

Sonuç olarak, Benzen uygulamasının albino farelerde fizyolojik ve genetik toksisiteye 

neden olduğu, Üzüm Çekirdeği Özütünün ise bu toksisiteyi azalttığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 

de, Üzüm Çekirdeği Özütü Benzen gibi kimyasalların sebep olduğu toksisiteyi azaltma ve 

toksisiteden korunmada yardımcı besin takviyesi olarak kullanılabilir.  
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BAZI KANATLILARDA PLEXUS LUMBOSACRALİS ÜZERİNDE 

MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR 

 

Derviş ÖZDEMİR 

Atatürk Üniversitesi  

 

ÖZET 

Sinir sistemi; çoğunlukla çok hücreli organizmalardaki organların ve kasların aktivitelerini 

düzenlemede aktif rol alan en karmaşık bir sistemdir. Bu sistem; merkezi sinir sistemi ile 

periferik sinir sistemi diye ikiye ayrılır. Medulla spinalis, ince, uzun ve dar bir şekle sahiptir. 

Medulla spinalis'in transversal kesitinde; ortası gri, çevresi beyaz olan, ''H'' harfine benzeyen bir 

oluşum görülür. ''H'' harfinin kısa ve geniş olan alt kısmı cornu ventrale, uzun ve dar olan üst 

kısmı ise cornu dorsale olarak tanımlanır. Cornu ventrale’den başlangıç alan motor lif 

demetlerine radix ventralis, cornu dorsale’den çıkan sensitif lif demetlerine ise radix dorsalis 

denmektedir. Radix dorsalis ile radix ventralis, foramen vertebrale laterale içerisinde birleşir ve 

spinal siniri meydana getirir. Spinal sinir, foramen vertebrale laterale’den çıktığında, ilk önce 

ramus meningeus adındaki ince bir dalı verir ve sonrasında sempatik lifleri de bünyesine alarak 

ramus dorsalis ve ramus ventralis olarak iki dala daha ayrılır. Ramus ventralis'ler aralarında 

birleşerek plexus’ları yapar.  Medulla spinalis, canalis vertebralis içerisindeki seyri boyunca 4.-5. 

lumbal segmentler arasında yapmış olduğu kalınlaşmaya intumescentia lumbalis denir. Bu 

oluşumdan,  pelvis bölgesi ve arka ekstremitelerin innervasyonunu sağlayan plexus 

lumbosacralis kapsamındaki sinirler başlangıç alır. Kanatlılarda plexus lumbalis; üç lumbal 

spinal sinirlerin ventral kollarının birleşmesiyle şekillenir. Bunların ilk ikisi gerçek sinirdir. 

Sonuncusu ise nervus furcalis olarak adlandırılır. Plexus lumbalis; n. ilioinguinalis, n. 

iliohypogastricus,  n. obturatorius, n. femoralis, n. gluteus cranialis ve n. saphenus, n. cutaneus 

femoris,  isimli sinirleri verir. Kanatlılarda plexus sacralis, genellikle 1-5. sacral spinal sinirlerin 

ramus ventralis'lerinin birleşmesiyle oluşur. Bu dalların sonuncusu nervus bigeminus olarak 

adlandırılır. Plexus sacralis; n. ischiadicus, n. tibialis ve n. peroneus’un ortak kökü, n. coxalis 

caudalis, n. cutaneus femoris caudalis ve rami musculares orijin alır. Bu derlemede bazı 

kanatlıların plexus lumbosacralis’i hakkındaki detaylı bilgilerin planlanan çalışmalara kaynak 

olması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Anatomi, plexus lumbosacralis, poultry. 
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MACROANATOMIC INVESTIGATIONS ON PLEXUS LUMBOSACRALIS IN 

SOME POULTRY 

 

ABSTRACT 

Nervous system; it is often the most complex system that plays an active role in regulating 

the activity of organs and muscles in multicellular organisms. This system; the central nervous 

system and the peripheral nervous system are divided into two. The medulla spinalis has a thin, 

long and narrow shape. Transverse section of the medulla spinalis; the center of gray, white 

around, ''H'' looks like a similar form. The short and wide lower part of the letter ''H'' is defined 

as cornu ventrale, the long and narrow upper part is defined as cornu dorsale. Motor fiber 

bundles starting from Cornu ventrale are called radix ventralis, and sensual fiber bundles from 

cornu dorsale are called radix dorsalis. Radix ventralis with radial dorsalis, the foramen 

vertebrale in the laterale and spinal nerve is formed. When the spinal nerve exits the foramen 

vertebrale laterally, it first gives a thin branch called ramus meningeus, which is then divided 

into two branches as ramus dorsalis and ramus ventralis. Ramus ventralis combine together to 

make plexus. Medulla spinalis, canalis vertebralis in the course of the course of the 4th-5th. The 

thickening of the lumbal segments is called 'intumescentia lumbalis'. From this formation, the 

nerves within the scope of plexus lumbosacralis, which provide innervation of the pelvic region 

and posterior extremities, start. Plexus lumbalis in poultry; the ventral arms of three lumbal 

spinal nerves. The first two are real nerves. The last one is called nervus furcalis. Plexus 

lumbalis; n. ilioinguinalis, n. iliohypogastricus, n. obturatorius, n. femoralis, n. gluteus cranialis 

and n. saphenus, n. cutaneus femoris, called nerves. Plexus sacralis in poultry, usually 1-5. It is 

formed by the ramus ventralis of sacral spinal nerves. The last of these branches is called nervus 

bigeminus. Plexus sacralis; n. ischiadicus, n. tibialis and n. common root of peroneus, n. coxalis 

caudalis, n. cutaneus femoris caudalis and ramie musculares take origin. In this review, it is 

aimed to give detailed information about the plexus lumbosacralis of some birds to the planned 

studies. 

Keywords: Anatomy, plexus lumbosacralis, poultry. 

 

GİRİŞ 

Sinir sistemi; canlı organizmaların çevresini algılamasında, organların ve kasların 

aktivitelerinin düzenlenmesinde aktif rol alan kompleks bir sistemdir.  

Sinir sistemi; beyin ve omurilik'ten meydana gelen merkezi sinir sistemi ile merkezle 
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çevredeki organlar arasında uyarı işlevlerini gören çevresel sinir sistemi olarak iki bölüm halinde 

incelenir.  

Kanatlılarda beyin, memelilerin aksine daha uzun ve dardır. İki boğumlanma ile üç kısma 

ayrılır. Dura mater, arachnoidea ve pia mater isimli zarlar beyin ve omiriliği sarar (1,2). 

Afferent lifler aracılığıyla çevreden gelen uyarılar, beyin ve omuriliğe getirilir. Merkezde 

değerlendirilen bu uyarılar, organizma açısından ihtiyaç duyulan durum efferent lifler ile perifere 

iletilir. Kaslara giden lifler somatomotor lifler, iç-dış salgı bezleri ile tükrük bezlerine gidenler 

sekretomotor lifler, iç organlara gidenler visceromotor lifler olarak adlandırılır (3,4). 

Organlar ile merkezi sinir sistemi arasındaki ilişki periferik sinirler aracılığı ile düzenlenir. 

Bu ilişkide afferent ve efferent sinir lifleri rol oynar. Periferik sinir sistemi; cranial sinirler, 

spinal sinirler ve otonom sinirler diye üç bölüm halinde incelenir (3,4). 

Medulla spinalis, ince, uzun ve dar şekillidir. Medulla spinalis'in transversal kesitinde 

ortası gri, çevresi beyaz olan ''H'' harfine benzeyen bir şekil gözlenir. ''H'' harfinin distal kısmı 

cornu ventrale, üst kısmı ise cornu dorsale’dir. Cornu ventrale’den çıkan motor demetler radix 

ventralis, cornu dorsale’den çıkan sensitif demetler de radix dorsalis olarak adlandırılır. Bir 

yarımındaki radix dorsalis ile radix ventralis foramen vertebrale laterale içerisinde birleşir ve 

ilgili tarafın spinal sinirini oluşturur. Bu sinirler foramen vertebrale laterale çıkışında ilk önce 

''ramus meningeus'' adı verilen ince bir dal verir. Sempatik lifleri de bünyesine aldıktan sonra, 

ramus dorsalis ve ramus ventralis adlı iki dala ayrılır. Ramus ventralis'ler aralarında birleşir ve 

plexus'ları meydana getirir (2,3,5). 

Medulla spinalis, canalis vertebralis içerisindeki seyri sırasında bel bölgesinde yaptığı 

kalınlaşma intumescentia lumbalis olarak isimlendirilir ve 4.-5. lumbal segmentler arasında yer 

alır. Bu kalınlaşmadan arka ekstremiteler ve pelvis bölgesinin innervasyonunu sağlayan plexus 

lumbosacralis’i oluşturan sinirler orijin alır (3). 

Kanatlılarda plexus lumbosacralis, synsacrum adlı oluşumdan dolayı, ''plexus synsacralis'' 

olarak da isimlendirilmektedir. Kanatlılarda plexus lumbalis, 3 adet synsacral spinal sinirlerin 

ramus ventralis’lerinin; plexus sacralis ise genellikle 1. ve 5. sacral spinal sinirin ramus 

ventralis'lerinin birleşmesiyle oluşur (6,7). 
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Şekil 1. Plexus lumbosacralis ve dalları (6). 

Plexus lumbosacralis’in bıldırcında (7-9) ve güvercinde (10) yedi; kaya kekliğinde (11), 

Japon bıldırcınında (12), saksağan ve kınalı keklikte (17) ve tavukta sekiz (13), kümes 

hayvanlarında (14,15) dokuz, deve kuşunda (16) oniki adet sinirden oluştuğu bildirilmektedir.  

Plexus Lumbalis 

Plexus lumbalis’in, keklikte (17,19), saksağanda (17) ve bıldırcında (18,19) üç adet spinal 

sinirin ventral dalının oluşturduğu rapor edilmiştir. Deve kuşunda (8) ise lumbal plexus’u 4 adet 

synsacral spinal sinirin ramus ventralis’inin meydana getirdiği belirtilmiştir.  

Kanatlılarda plexus lumbalis; üç tane lumbal spinal sinirlerin ventral kollarının 

birleşmesiyle şekillenir. Bunların ilk ikisi gerçek sinirdir. Sonuncusu ise nervus furcalis olarak 

adlandırılır (6,7,17,19). 

Nervus İlioinguinalis 

Nervus pubicus olarak da isimlendirilen bu sinir, karın kaslarının caudal bölümünün 

innervasyonunu sağlar (1,20). 2. synsacral spinal sinirin ramus ventarilis'inden köken alan ince 

bir sinir olan n. ilioinguinalis’in, caudoventral yönde ilerlediği bildirilmiştir (17,19). 
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Nervus Obturatorius 

N. obturatorius, lumbal plexus’un 2. ve 3. köklerinin birleşmesiyle meydana gelir (6,17). 

Evcil kanatlılarda, Baumel ve ark.(6) n. obturatorius’un n. saphenus’la birlikte fassiculus 

ventralis’in bir parçası olarak plexus lumbalis’ten orijin aldığı (6), bu sinirin iki kökün 

birleşmesinden sonra, for. obturatum’a doğru yönelerek m. obturatorius externus ve adductor 

kaslara dallar verdiği (1,20) bildirilmektedir. Deve kuşunda (8), os pubis’in cranial kenarından 

caudal’e doğru uzandığı, bir başka literatürde (21) ise bu sinirin femur’un proximal’nin 

medial’inde yer aldığı rapor edilmiştir.  

Nervus Cutaneus Femoris 

N. cutaneus femoris, m. sartorius’a ayrılan dallarından sonra uyluk bölgesindeki lateral 

derinin innervasyonunu sağlayan yüzeysel bir daldır (10,19,22). Deve kuşunda (8), nervus 

coxalis cranialis’ten nervus cutaneus femoris cranialis et lateralis’in başlangıç aldığı ve uyluğun 

craniolateral derisinin innervasyonunu sağladığı bildirilmiştir. Saksağan ve kınalı keklikte, 

nervus cutaneus femoris’in lumbal plexus’tan diğerlerinden daha kalın bir kök halinde orijin 

aldığı, n. cutaneus femoris lateralis’i verdikten sonra saksağanda tek bir dal halinde sonlandığı, 

kınalı keklikte ise ventral ve dorsal olmak üzere iki kola ayrıldığı ve uyluğun craniolateral bölge 

derisini innerve ettiği belirtilmiştir (17). 

Nervus Femoralis 

N. femoralis, plexus lumbalis'ten orijin alan en kalın sinirdir. Bu sinir kısa bir mesafeden 

sonra rami musculares ve rami laterales'e ayrılır. Arter ve venler ile birlikte femur’un 

medial’inde seyreder (1,20,21,23). 

Orijininden hemen sonra caudoventral yönde ilerleyen n. femoralis’in, saksağanda (kara) 

ve güvercinde (10) iki; atmaca (10), kınalı keklikte (17) ve Japon bıldırcınında (12,18) üç, kaya 

kekliğinde (11) ise beş ana dala ayrıldığı bildirilmiştir (17). N. femoralis’in başlangıcından 

hemen sonra r. lateralis ile r. medialis isimli iki kola ayrıldığı ve bu kolların m.gracilis, m. 

quadriceps femoris’i, m. iliacus ve m. tensor fasciae latae’nın  innervasyonundan sorumlu olduğu 

ettiği rapor edilmiştir (1,2,22). N. femoralis’in vermiş olduğu musculer kollar, diz ekleminin 

gerici kaslarında dağılır (21,22). 

Nervus Gluteus Cranialis 

İlk üç synsacral spinal sinir'in ventral dallarının birleşmesinden oluşur (18). N. gluteus 

cranialis, evcil kuşlarda plexus lumbalis'ten, evcil memelilerde ise plexus sacralis'ten köken alır 

(3). Musculus gluteus medius ile musculus profundus'un innervasyonundan sorumludur (1,20). 
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Nervus Saphenus 

N. cutaneus femoralis medialis olarak da isimlendirilen (6) n. saphenus’un, bazı 

kaynaklarda (12,17) plexus lumbalis’in arka tarafından, El-Mahdy ve ark. (8) ise nervus 

femoralis’ten köken aldığını bildirmiştir.  

Plexus Sacralis 

Sacral spinal sinirlerin, ramus ventralis'lerinin bir araya gelmesiyle oluşan sinir ağı plexus 

sacralis olarak tanımlanır (3). 

Plexus sacralis; Japon bıldırcınında (12) dört; tavuk (9), kaz (24), puhu kuşu (25), saksağan 

ve kınalı keklik (17), sülünde (26) beş adet; hindide (24) beş ya da altı,  beyaz hindide (27) altı; 

deve kuşunda (8) yedi adet adet synsacral spinal sinirin ventral dallarının birleşmesiyle oluşur.  

Plexus sacralis'i meydana getiren sinirler üç kök halinde bir araya gelir. Bu köklerden ilk 

üçü truncus cranialis’i meydana getirir. Dördüncü kök olan truncus medianus ayrı bulunur. 

Beşinci ve altıncı kökler truncus caudalis'i oluşturur (7,9,11,25). 

Evcil kuşlarda, n. ischiadicus, n. tibialis ve n. peroneus’un ortak kökü, n. coxalis caudalis, 

n. cutaneus femoris caudalis ve rami musculares plexus sacralis’ten orijin alırlar (1,20). 

Nervus İschiadicus 

Nervus ischiadicus siyatik sinir olarak da adlandırılır. Plexus sacralis’ten orijin alan ilk 

dört kökün bir araya gelmesiyle şekillenir. Plexus lumbosacralis’den başlangıç alan en kalın sinir 

olan n. ischiadicus (8,15,17,23), üç truncus’un bir araya gelmesiyle şekillenir ve for. 

ischiadicum’u geçtikten sonra dört kola ayrılır (6,9,27). En önde bulunan ilk dal n. tibialis ve n. 

peroneus'un ortak köküdür. İkinci dalı n. coxalis caudalis, üçüncü dalı n. cutaneus femoris 

caudalis ve son dalları ise rami musculares'lerdir. Nervus ischiadicus, Japon bıldırcınında dört, 

kaya kekliğinde ise beş adet spinal sinir tarafından oluşturulur (12,19). 

N. Tibialis ve N. Peroneus’un Ortak Kökü 

N. ischiadicus, foramen ischiadicum’un çıkışında verdiği ilk dalıdır. Ortak seyreden bu iki 

sinirden, caudal’de n. tibialis, cranial’de ise n. peroneus yer alır (11,12,17,19). Bu iki sinirin 

ortak kökü, m. semitendinosus’un ön tarafına paralel olarak uyluğun iç tarafında ve aşağıya 

doğru seyreder (11,12,17,19).  

Nervus Peroneus 

Diz ekleminde n. tibialis’ten ayrıldıktan sonra, circulus tendinosus’un içerisinden ve m. 

semitendinosus arasında ilerler. M. gastrocnemius’un lateral ve tibial başlarının arasında biri 

derinde n. peroneus profundus, diğeri ise yüzeysel seyreden n. peroneus superficialis’e ayrılır 

(1,7,8,19,20). 
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Nervus Tibialis 

N. tibialis, n. peroneus’tan ayrıldıktan sonra ventral’e doğru yönelir. Nervus tibialis’ten ilk 

orijin alan sinir n. paraperoneus’dur. Uyluğun alt 1/3’ünde, n. tibialis medialis ve n. tibialis 

lateralis olmak üzere iki dala ayrılarak son bulur (1,12,18-20).  

Güvercinde n.tibialis, femur’un orta bölümünde n. cutaneus suralis ve n. interosseus isimli 

dallara ayrılır. Tibia’nın orta kesiminde ise bacağın flexor kaslarını innerve eden n. suralis 

lateralis ve n. suralis medialis’i verir (6). Japon bıldırcınında n. tibialis, diz ekleminin proximal 

kısmı seviyesinde dorsal ve ventral olarak iki dala ayrılır (16,28). 

Bıldırcında n. tibialis, orijinininden hemen sonra n. tibialis plantaris adında bir dal verir. 

Bu dal n. peroneus ile berlikte seyrederek m. flexor digitorum superficialis et profundus'a dağılır 

(18). 

Nervus Coxalis Caudalis 

Nervus ischiadicus, pelvis boşluğundan ayrıldıktan sonra ikinci dal olarak n.coxalis 

caudalis’i verir. For. ischiadicum hizasında n. ischiadicus’tan ayrıldıktan sonra cranioventral 

yönde ilerler. M. gluteus superficialis, m. quadriceps femoris ve m. biceps femoris kaslarını 

innerve eder (11,12,17,19).  

Nervus Cutaneus Femoris Caudalis 

N. ischiadicus’un arka tarafından çıkar.  Foramen ischiadicum’u geçer geçmez 

caudoventral yönde seyreder. Bu bölgedeki kaslardan m. semitendinosus ve m. biceps femoris 

arasından geçerek bacağın arka tarafındaki deri altında dağılır (2,6,11,12,20). 

Rami Musculares 

Nervus ischiadicus’tan orijin alan son dallardır. N. cutaneus femoris caudalis’in hemen 

arkasında yer alır. Uyluğun arka tarafındaki m. semimembranosus, m. quadratus femoris, m. 

semitendinosus ve m. gemelli kaslarınının innervasyonundan sorumludur (1,11,12,20).  

SONUÇ 

Bu derlemede, bazı kanatlı türlerinde plexus lumbosacralis hakkındaki detaylı bilgiler bir 

araya getirilerek, bu alanda çalışma yapacak araştırmacılara kaynak olması düşüncesiyle 

planlanmıştır. 
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BALABAN (BOTAURUS STELLARİS) VE EVCİL KAZIN (ANSER DOMESTİCUS) 

NEUROCRANİUM’U ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKROANATOMİK 

ARAŞTIRMALAR 

 

Derviş ÖZDEMİR 

Atatürk Üniversitesi 

 

ÖZET 

Araştırmada, balaban ve evcil kazı’ın neurocranium kemiklerinin komparativ anatomi 

açıdan detaylı olarak incelenerek, bu alandaki bilgi eksikliğinin giderilmesine katkı sağlanması 

amaçlandı.
 
Araştırmada cinsiyet farkı gözetmeksizin dörder adet balaban ve evcil kaz kullanıldı. 

Neurocranium’u; os occipitale, os parietale, os frontale, os sphenoidale ve os temporale’nin 

oluşturduğu, memelilerden farklı olarak os interparietale’nın ise bulunmadığı tespit edildi.
 
Os 

ethmoidale ise orbita’nın büyük olması nedeniyle nasal kısma çok yakındı ve neurocranium 

kemikleri kapsamında incelenmedi. Os occipitale; basioccipitale, exoccipitale ve 

supraoccipitale’nin birleşmesinden ibaretti. Foramen magnum, her iki türde de vertical ve nuchal 

bölgedeydi. Condylus occipitalis’in tek olup atlas ile eklem yaptığı gözlendi. Kafatası yüzeyine 

göre oldukça büyük bir delik olan for. magnum’u ve atlas ile eklemleşmeye yarayan yarım küre 

şeklinde küçük ve tek çıkıntıdan ibaret condylus occipitalis’i kapsadığı belirlendi. Os 

parietale’nin hem balaban hem de evcil kazda kafatası tavanının caudolateral kısmını 

oluşturduğu ve dorsal yüzeyinin konveks bir şekle sahip olduğu tespit edildi. Os frontale’nin 

evcil kazda geniş, balabanda ise dar olduğu gözlendi. Os sphenoidale’nin üçgen şeklinde olup 

ossa cranii’nin ventral duvarını teşkil ettiği gözlendi.  Presphenoidale ve basisphenoidale olarak 

iki ayrı bölüm halinde incelendi. Os sphenoidale’nin ön kısmındaki bölümü olan presphenoidale; 

corpus ve iki adet ala orbitalis’ten meydana geldiği görüldü. Basisphenoidale; presphenoidale’ye 

kıyasla daha büyük ve caudal’de yer almaktaydı. Os temporale’nin kafatasının her iki tarafında 

bulunduğu, os oticum ve pars squamosa adlı iki kısım içerdiği görüldü.
 
Os oticum’un; memeli 

hayvanlardaki pars petrosa ve pars tympanica’nın karşılığı olarak kabul edildiği, ancak bu 

türlerde pars tympanica’nın bulunmadığı gözlendi. Os temporale’nin porus acusticus externus ve 

meatus acusticus internus isimli oluşumlara sahip olduğu belirlendi.
 
Pars squamosa, cavum 

cranii’nin lateral duvarını şekillendirmekteydi. 

Sonuç olarak; balaban ile evcil kaz neurocranium’ları arasında bazı önemli farklılıklara 

sahip olduğu ve bu tür farklılıkların taksonomi alanında kaynak olarak kullanılabileceği kanısına 

varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Balaban, evcil kaz, makroanatomi, neurocranium. 
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COMPARATIVE MACROANATOMICAL INVESTIGATIONS ON NEUROCRANİUM 

IN THE BITTERN (Botaurus stellaris) AND DOMESTİC GOOSE (Anser Domesticus) 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to investigate the bones of bittern and domestic excavation 

neurocranium in terms of comparative anatomy and to contribute to the elimination of the lack of 

knowledge in this area. In the study, four bittern and domestic goose were used. Neurocranium; 

os occipitale, os parietale, os frontale, os sphenoidale and os temporale formed, unlike mammals 

were not found to be os interparietale. Os ethmoidale was very close to the nasal part due to the 

large size of the orbita and was not examined within the scope of the neurocranium bones. Os 

occipitale; basioccipitale was the merger of exoccipitale and supraoccipitale. Foramen magnum 

was in vertical and nuchal region in both species. Condylus occipitalis was the only one with 

atlas. For the skull surface is a rather large hole. It was determined that the small and single 

protrusion, condylus occipitalis, was used to articulate the magnum and atlas. Os parietale was 

found to have a caudolateral part of the skull roof in both the bittern and domestic goose, and the 

dorsal surface had a convex shape. It was observed that os frontale was wide in the domestic 

goose and narrow in the bittern. It was observed that os sphenoidale was triangular and formed 

the ventral wall of ossa cranii. Presphenoidale and basisphenoidale were examined in two 

sections. Presphenoidale; corpus and two orbitalis. Basisphenoidale; it was larger and caudal 

compared to presphenoidale. Os temporale was found on both sides of the skull, including os 

oticum and pars squamosa. Os oticum; it was accepted that pars petrosa and pars tympanica were 

accepted as the equivalent of mammalian animals, but pars tympanica was not found in these 

species. It was determined that os temporale had the formations called porus acusticus externus 

and meatus acusticus internus. Pars squamosa was shaping the lateral wall of the cavum cranii. 

As a result; it is concluded that there are some important differences between bittern and 

domestic goose neurocranium and such differences can be used as a source of taxonomy. 

Keywords: Bittern, domestic goose, macroanatomy, neurocranium. 

 

GİRİŞ 

Ciconiiformes takımı içerisinde Ardeidae familyasına ait olan Balaban Kuşu (Botaurus 

stellaris), uzun bacaklı ve uzun gagalı kuşlardandır. Daha çok kamışlık ve sazlık alanlarda yaşar. 

Ayaklarında dört parmak bulunur (1,2).  

Kaz, kazsılar (Anseriformes) takımının Anatadie familyasına aittir. Kazlar irilikleri 

bakımından aynı familyadan olan kuğularla ördeklerin arasında yer alır (3,4).  Ancak, bu iki 
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akrabası kadar suya bağlı bir yaşam sürmezler (3,5-7). Başları küçüktür ve ördeklerinki gibi 

lamellidir, fakat tabanı daha kalın gagalara sahiptirler. Oldukça uzun olan boyunlarını 

çoğunlukla dik tutarlar (7,8). Bedenlerinin gerisinde yer alan kısa bacakları suda ilerlemelerini 

kolaylaştırır ve karada paytak yürümelerine sebep olur (8). Bacakları, ördek ve kuğuya göre 

gövdenin biraz önünde yer aldığından, daha kolay yürürler (3,5). 

Kuşlarda kafa iskeleti, uçmaya özelleşmiş bir yapıya sahiptir (9). Kafatası kemiklerinin 

büyük bir çoğunluğu yavru yumurta içerisindeyken ya da yumurtadan çıktıktan sonra 

kaynaşırlar. Ergin kuşlarda bu kemikleri ayırt etmek pek de kolay değildir (10). 

Kuşların taksonomisinde kafatasının anatomisi sıklıkla kullanılmaktadır (1). Evcil ve 

yabani kuşların neurocranium kemiklerinin anatomisi ile ilgili yapılan literatür taramasında 

birkaç araştırmaya (10,11-13) karşılamasına rağmen, yeterli miktarda çalışmanın olmadığı 

belirlendi.  

Bu çalışmada, balaban ve evcil kazda neurocranium kemiklerinin karşılaştırmalı olarak 

incelenmesi ve bu alanda yapılacak çalışmalara kaynak olarak kullanılabilmesi amacıyla 

planlandı. 

MATERYAL ve METOT 

Araştırma materyali olarak, bir kaçı ölü, bir kaçı da Atatürk Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Kliniğine getirilen, tedavisi mümkün görülmeyip ötenaziye alınan dört adet balaban 

kuşu ile Kars Kaz Evi’nden temin edilen dört adet evcil kaz kullanıldı. Kafatasları maserasyon 

tekniklerine uygun (14) bir şekilde masere edildi. Cinsiyet farkına bakılmaksızın dörder tane 

balaban ve evcil kaz kullanıldı. Kafatasları makro-anatomik olarak incelendi ve materyallerin 

fotoğrafları çekildi. Terminolojik ifadeler, Nomina Anatomica Avium’a (15) göre yazıldı. 

 

BULGULAR 

Balaban ve evcil kazda neurocranium’u oluşturan kemiklerin; os occipitale, os parietale, os 

frontale (Şekil 1-4) sphenoidale ve os temporale’den oluştuğu gözlendi (Şekil 1-2,4). 

Neurocranium kemikleri arasında suturalar materyallerin hiçbirinde bulunmamaktaydı. 

Os occipitale: For. magnum’un, os basioccipitale, exoccipitale ve os supraoccipitale 

tarafından oluşturulduğu gözlendi. For. magnum, türlerin her ikisinde de vertical ve nuchal 

bölgedeydi. Condylus occipitalis, balabanda yarım küre, evcil kazda ise küreye benzemekteydi. 

Os parietale ile os supraoccipitale arasında iki adet fontenalla bulunmaktaydı (Şekil 5). 

Os sphenoidale: Cavum cranii'nin ventral duvarında yer alan os sphenoidale üçgen 

şeklindeydi. Basisphenoidale ve presphenoidale isimli iki bölümden ibaretti. 
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Basisphenoidale’nin corpus’u bir çıkıntı şeklinde olup her iki yanında ala temporalis’ler 

bulunmaktaydı. Os sphenoidale’nin öndeki kısmı olan presphenoidale, corpus ve iki adet ala 

orbitalis’e sahipti. Öne doğru seyreden ala orbitalis’ler, os ethmoidale’nin vertikal bir parçası 

birlikte septum interorbitale’yi teşkil etmekteydi (Şekil 1-2). 

Os parietale: Os supraoccipitale, os frontale ve os temporale arasında yer alan os parietale 

kafatası tavanının arka kısmının lateral yarısını oluşturmaktaydı. Os parietale, balabanda dorsal, 

evcil kazda ise caudal konumdaydı. Ayrıca, balabanda parietal kemikler arasında bir crista 

mevcuttu. Os parietale'nin dorsal yüzü her iki kuş türünde de konveksti (Şekil 1-4). 

Os frontale: Os frontale; pars orbitalis, pars nasalis ve pars frontalis olmak üzere üç 

bölümden oluşmaktaydı. Os frontale, balabanda uzun ve ince, evcil kazda ise geniş bir 

şekildeydi. Pars nasalis çok iyi gelişmiş olup processus supraorbitalis ve processus orbitalis adlı 

iki çıkıntıya sahipti. Tuber frontale’ler belirgindi. Pars orbitalis’te bir kaç tane delik dikkat 

çekmekteydi. Orbita'nın dorsomedial yüzünde for. nn. olfactorii, for. opticum, for. n. trochlearis, 

for. nn. abducenti, for. n. oculomotorius ve for. n. ophtalmicus bulunmaktaydı.  

Os temporale: Cavum cranii'nin lateralinde bulunan os temporale, pars squamosa ile os 

oticum’un birleşmesiyle oluşmaktaydı. Os parietale, os exoccipitale ve os basisphenoidale 

arasında yer alan os oticum’un; os prooticum, os epicoticum ve os opisthoticum tarafından 

oluştuğu gözlendi. Porus acusticus externus fevkalede büyüktü.  Fossa temporalis'i kapsayan pars 

squamosa, kafatasının lateral duvarında yer almaktaydı. Pars squamosa kısmında eklem çukuru 

ile bu çukurun önünde processus oticus bulunmaktaydı. 

Os interparietale’nin her iki hayvan türünde de bulunmadığı, orbita’nın çok büyük 

olmasından dolayı os ethmoidale'nin ossa faciei kemikleri kapsamında olduğu belirlendi (Şekil 

2). 

TARTIŞMA 

Neurocranium’u kemiklerinin arasında yetişkin kuşlarda sutura’ların kaybolduğu 

bildirilmiştir (11,16). İncelenen materyallerin hepsinde aynı durum tespit edildi. 

For. magnum’un, ördek ve kazda (9) nuchal bölgede ve vertikal, tavukgillerde intermedier, 

güvercinde basal'de ve horizontal olarak bulunduğunu belirtmiştir. For. magnum'un kızıl şahin'de 

yuvarlak ve horizontal (12), tavukta üçgenimsi (17), bıldırcında dorsoventral yönde basık (11), 

kelaynakta ise ossa cranii’nin uzun eksenine göre oblik ve caudoventral pozisyonda yer aldığı 

(10) bildirilmiştir. İncelenen materyallerin her ikisinde de for. magnum’un, ördek ve kazdaki (9) 

gibi vertical ve nuchal pozisyona sahip olduğu tespit edildi.  

Fontanella'nın genç kuşların hepsinde (17), kaz ve ördekte iki adet delik olarak bulunduğu 
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(18) rapor dilmiştir. Ancak, kelaynaklarda (10) fontanella'nın bulunmadığı bildirilmiştir. 

Çalışmada, os supraoccipitale ile os parietale arasında yer alan fontanella’nın hem balaban hem 

de kazda ikişer adet olarak tespit edildi.  

Literatürde (12), os frontale’nın dış yüzünün düz olduğu, arkaya doğru üçgen şeklinde 

genişlediği belirtmiştir. Os frontale’nın balabanda uzun ve ince, evcil kazda ise geniş olduğu 

belirlendi. 

Cavum cranii'nin tavan kısmının yırtıcı kuşlarda yassı ve geniş kemiklerden oluştuğu ve os 

parietale'nın, os frontale'den fevkalade geniş olduğu bildirilmiştir (16). İncelenen materyallerin 

her ikisinde de os frontale'nın os parietale'den oldukça geniş olması dikkat çekmekteydi. 

Literatürde (10,13,17-21) belirtildiği gibi, her iki materyal türünde de os ethmoidale'nin 

viscerocranium kemiklerinin kapsamına girdiği,  os interparietale’nin ise bulunmadığı tespit 

edildi.  

Orhan ve ark. (12), os frontale’nın pars nasalis isimli bölümünün çok iyi geliştiği ve 

üzerinde proc. orbitalis ile proc. supraorbitalis adlı iki çıkıntının bulunduğu bildirmiştir. 

Araştırma materyallerinin her ikisinde de benzer bulgular rapor edildi. 

Sonuç olarak; balaban ve evcil kazda neurocranium kemikleri makroanatomik yönden 

incelenerek, taksonomide alanındaki çalışmalarda kullanılabileceği ve literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Şekiller 

  

Şekil 1. Balabanda cranium'un lateral'den görünümü. 

Figure 1. Lateral view of cranium in the bittern. 

a-Os occipitale   b-Os frontale  c-Os parietale   

d-Os sphenoidale  e-Os temporale. 

 

Şekil 2. Kazda cranium'un lateral'den görünümü. 

Figure 2. Lateral view of cranium in the domestic goose. 

 a-Os occipitale  b-Os frontale c-Os parietale 

d-Os sphenoidale   e-Os temporale. 
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Şekil 3. Balabanda cranium'un dorsal'den görünümü. 

Figure 3. Dorsal view of cranium in the bittern. 

a-Os frontale  b-Os Parietale  c-Os occipitale. 

 

Şekil 4. Kazda cranium'un dorsal'den görünümü. 

Figure 4. Lateral view of cranium in the domestic goose. 

a-Os occipitale   b-Os frontale  c-Os parietale   

d-Os sphenoidale  e-Os temporale 
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Şekil 5. Evcil kazın kafatasının caudal’den görünümü. 

a: Os Occipitale d: Os Parietale  e: Os Frontale  

g: Foramen Magnum h: Condylus Occipitalis ı: Fontanella 
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ANTİK BUĞDAY TÜRLERİ VE İNSAN SAĞLIĞI 
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ÖZET 

Buğday, 120'den fazla ülkede yetiştirilen en eski tahıldır. Son yüzyıl boyunca değişmeden 

kalan türler olarak tanımlanan antik buğdaylar, Bronz ve Neolitik çağlar boyunca insan 

beslenmesinin temel bir bileşeni olarak kabul edilmiştir. Antik buğday türleri, Siyez (Triticum 

monococcum), Emmer (Triticum dicoccum), Horasan (Triticum turgidum ssp. turanicum) ve 

Spelt (Triticum spelta) buğdayıdır. Bu literatür çalışmasında, antik buğday türlerinin besin 

değerleri incelenerek modern buğday ile karşılaştırılması yapılmış ve insan sağlığına olan 

faydaları ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmalara göre, antik buğday türlerinin, lipit ve 

glisemik profiller gibi kardiyo-metabolik hastalıklar ile, enflamatuar ve oksidatif durumlara bağlı 

çeşitli parametreler üzerinde faydalı etkileri görüldüğü belirtilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Antik buğday, beslenme, sağlık 

ABSTRACT 

Wheat is the oldest grain which is grown in more than 120 countries. Ancient wheat, which 

has been defined as the unchanged species during the last century, has been accepted as a basic 

component of human nutrition throughout the Bronze and Neolithic ages. Ancient wheat species 

are Einkorn (Triticum monococcum) wheat, Emmer (Triticum dicoccum) wheat, Khorasan 

(Triticum turgidum ssp. turanicum) wheat and Spelt (Triticum spelta) wheat. In this literature 

study, nutritional values of ancient wheat species were examined and compared with modern 

wheat and the benefits to human health were tried to be revealed. According to studies, it is 

stated that ancient wheat species have beneficial effects on cardio-metabolic diseases such as 

lipid and glycemic profiles and on various parameters related to inflammatory and oxidative 

conditions.  

Keywords: Ancient wheat, nutrition, health. 

 

GİRİŞ 

Buğday, 120'den fazla ülkede birçok farklı teknoloji ve gelenekle yetiştirilen en eski 

tahıldır [1]. Küresel düzeyde, insanların günlük kalori ihtiyacının %19’unu ve protein 

ihtiyacının %21’ini karşıladığı bilinmektedir [2]. İnsanlar için temel besin maddesi olmanın 
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dışında, hayvan yemi olarak da önemli bir oranda kullanılmaktadır [3].  

Buğday, Tibet’te deniz seviyesinden 4750 m yükseklikte bile gelişebilecek kadar adapte 

olmuş farklı ortamlarda büyüyebilen bir türdür. Yılın her ayında dünyanın herhangi bir yerinde 

buğday hasadı yapılmaktadır [4]. 

Buğdayın Kökeni ve Gelişimi 

Yapılan arkeolojik ve botanik çalışmalar, yaklaşık 8000-10000 yıl önce Bereketli Hilal’in 

buğdayın doğum yeri olduğunu göstermektedir [4].  

 

Şekil 1.  Bereketli Hilal [7] 

Kökeni Türkiye’nin güneydoğusunda 7800-8600 yıl öncesine dayanan hekzaploid 

ekmeklik buğday T. aestivum, tetraploid buğday Triticum turgidum (2n = 4x = 28, BBAA 

genomu) ve diploid keçi otu Aegilops tauschii (2n = 2x = 14, DD genomu) arasındaki doğal 

hibritleşme ile oluşmuştur [5]. 

Diploid siyez buğdayı, T. monococcum ssp. monococcum (2n = 2x = 14), Bereketli Hilal'de 

Türkiye'nin güneydoğusunda Karacadağ sıradağlarında doğrudan yabani formu T. monococcum 

ssp. aegilopoides (2n = 2x = 14) ‘den evcilleşmiştir. Benzer şekilde, emmer buğdayı Triticum 

dicoccum (2n = 4x = 28), 300.000–500.000 yıl önce yabani emmer, Triticum dicoccoides (2n = 

4x = 28)’den evcilleşmiştir [4]. 

Bugünkü durum buğdayının tetraploid atası yaklaşık 500.000 yıl önce ortaya çıkarken, 

ekmeklik buğdayın hekzaploid atası yaklaşık 8.000 yıl önce Ortadoğu'da poliploidizasyon yolu 

ile oluşmuştur. Daha sonra ekmeklik buğday dünya çapında hızla yayılarak dünya nüfusunun 

büyük bir bölümünü besleyen birincil tahıl mahsulü haline gelmiştir [6]. 

ANTİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİ 

Antik buğdaylar, Bronz ve Neolitik çağlar boyunca insan beslenmesinin temel bir bileşeni 

olarak kabul edilmiştir. Eski Asur, Babil ve Mısırlı milletler arasında stratejik olarak önemlidir. 
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Siyez, emmer ve spelt buğday türleri en önce yetiştirilenlerdir; bu nedenle, antik buğday olarak 

adlandırılmıştır [7]. 

Emmer buğdayı (Triticum dicoccum), evcilleştirilen ilk türlerdendir. Yetiştiriciliği, 

Bereketli Hilal bölgesinde “Neolitik Devrim” sırasında yaklaşık 8.000-10.000 yıl önce 

başlamıştır.  Oradan, daha sonra Asya, Avrupa (özellikle İtalya) ve Afrika'ya yayılmıştır. 

Emmer, Neolitik ve Bronz Çağı dönemlerinde en yaygın buğday türü haline gelmiş ve fırında 

pişmiş ekmek yapan ilk topluluk olan Babilliler, Süryaniler ve Mısırlılar için temel bir gıda 

olmuştur. Bronz Çağı bitiminde yetiştiriciliği azalmaya başlamış ve 20. yüzyılın başlarında, 

durum ve ekmeklik buğday ile neredeyse tamamen yer değiştirmiştir [8]. 

Siyez buğdayı (Triticum monococcum L. ssp. monococcum)’nın Türkiye’nin Karacadağ 

bölgesinde yaklaşık 10.000 yıl önce tarımı yapıldığı bilinmektedir [9].  Ardından Orta Doğu, 

Balkanlar, Kafkaslar, Türkmenistan, Kuzey Afrika ve Avrupa’ya yayılmış ve bu bölgelerde 

tarımda önemli rol oynamıştır [10].  

Spelt buğdayı (Triticum aestivum subsp. spelta), yüzyıllar boyunca, Orta Avrupa'nın birçok 

ülkesinde yetiştirilmiş antik hekzaploid bir buğday türüdür [11]. Spelt Almanya'da, buğday 

ekmeğinden sonra ekmek yapımı için kullanılan ikinci en önemli buğday türüdür [12]. 

Horasan buğdayı (Triticum turgidum ssp. turanicum), durum buğdayına yakın morfolojik 

özelliklere sahip antik bir türdür. Horasan buğdayının (Kamut), 4000 yıl önce eski Mısır'da 

yetiştirildiği bilinmektedir. Amerikalı bir bilim adamı Bob Quinn, 1990'da bu buğdaya “Kamut” 

adını vermiş ve Amerika'da ticari üretime sokmuştur [13]. Kamut, Kamut International Ltd'nin 

tescilli ticari markasıdır ve sadece sertifikalı organik çiftliklerde yetiştirilmektedir [14].  

Antik Buğday Çeşitlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

Antik buğday (einkorn, emmer, spelt ve Kamut), makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayın 

kimyasal bileşimleri Çizelge 2.1'de gösterilmektedir. Buna göre, ekmeklik buğdaydaki 

karbonhidrat içeriği antik buğdaylardan biraz daha yüksektir. Siyez dışındaki antik buğdaylar, 

ekmeklik buğdaydan daha fazla lipit içeriğine sahiptir. Kamut, ekmeklik buğday ve durum 

buğdayına yakın oranda Ca, Fe, Mg, K, Na ve Zn içeriklerine sahiptir. Vitamin içeriği ile ilgili 

olarak ise, Kamut'un ekmeklik buğday ve durum buğdayından daha yüksek A vitaminine sahip 

olduğu belirtilmiştir [15]. 
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Çizelge 1. Antik buğday çeşitleri, durum buğdayı ve ekmeklik buğdayın kimyasal bileşimi 

[15] 

 Siyez Emmer Spelt Kamut Durum Buğdayı Ekmeklik 

Buğday 

Enerji (kcal/100g) 333 362 324 337 339 340 

Karbonhidrat 

(g/100g) 

67 72 68 71 71 75 

Protein (g/100g) 13,3 12,8 14,7 14,5 13,7 10,7 

Lif (g/100g) 6,7 10,6 5,9 11,1 11,6 12,7 

Yağ (g/100g) 1,7 2,1 2,9 2,1 2,5 2 

Mineraller 

Kalsiyum (mg/100g) R. R. 17,6 22 34 34 

Demir (mg/100g) 3,6 1,5 3,1 3,8 3,2 5,4 

Magnezyum 

(mg/100g) 

200 128 R. 130 144 90 

Fosfor (mg/100g) R. R. R. 364 508 402 

Potasyum (mg/100g) R. R. R. 403 431 435 

Sodyum (mg/100g) R. R. R. 5 2 2 

Çinko (mg/100g) 15 4,8 R. 3,7 4,2 3,5 

Vitaminler (µ/100g) 

A Vitamini R. R. R. 0,3 0 0 

B6 Vitamini 0,4 R. R. 0,26 0,42 0,38 

C Vitamini R. R. R. 0 0 0 

E Vitamini R. R. R. 0,61 0 1,01 

R.: Raporlanmamıştır 

Horasan buğdayının tanesi, yaygın buğday türüne göre %20-30 daha büyüktür ve daha 

yüksek besin değerine sahiptir. Ekmeklik buğdaydan %20-40 daha fazla toplam protein ve %65 

kadar esansiyel amino asit içerir. Ayrıca yağ içeriği, vitaminler ve mineral tuzları daha zengindir 

[13]. Uzun bitki boyu ve küllemeye karşı yüksek duyarlılık nedeniyle Horasan buğdayı organik 

tarım sistemleri için daha uygundur [16]. 

Emmer buğdayı diğer antik buğday çeşitleri gibi sert bir kabuğa sahip olup kırılgandır [17]. 

Triticum dicoccum, T. aestivum'a kıyasla özellikle hastalıklara karşı direnci, düşük azot ve su 

gereksinimi ve yabancı otlara karşı yüksek rekabet kabiliyeti nedeniyle organik tarım için uygun, 

alternatif, düşük verimli, antik bir tahıldır. Emmer buğdayının diyet lifi içeriği yüksek, biyoaktif 

bileşikler bakımından zengindir ve nişastasının yavaş sindirilebilirliği bildirilmiştir. Emmer 

buğdayı, protein, karbonhidrat, mineral bakımından zengin ve yağ bakımından fakirdir ve bu 
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nedenle çok sağlıklı bir tahıl olarak kabul edilmektedir. [18].  

Siyez buğdayı özellikle yüksek protein ve antioksidan özellikleri bakımından üstündür 

[19]. Siyez buğdayı yüksek protein, antioksidan, doymamış yağ asitleri ve mikroelement içeriği 

bakımından yüksek besleyici özellik göstermektedir. Diğer taraftan siyez buğdayında nispeten 

düşük diyet lifi ve beta-glukan yüzdesi belirlenmiştir [20].  

Spelt ekmeklik buğdayla karşılaştırıldığında, hastalıklara ve mantarlara karşı daha 

dirençlidir. Bu nedenle daha az pestisit ve herbisit kullanımı ile daha az gübrelemeye ihtiyaç 

duyar. Islak, soğuk topraklar, yüksek yerler gibi zorlu gelişme koşullarına daha iyi adaptasyon 

sağlar [21]. Ekmeklik buğday ile karşılaştırıldığında spelt buğdayındaki lipid ve doymamış yağ 

asidi oranının daha fazla olduğu bulunmuştur. Bakır, çinko, magnezyum, fosfor içeriği de daha 

yüksektir [22]. Ayrıca A, E ve D vitaminleri içerir. Spelt buğdayındaki E vitamini bileşimine 

gama ve alfa-tokoferoller hakimdir [23]. 

İnsan Sağlığı ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

Siyez buğdayının gliadin proteininin çölyak hastaları için toksik olmadığına dair bazı 

çalışmalar vardır. Siyez buğdayı gluten içerir, ancak diğer buğdaylardan farklıdır. Çünkü 

emmerde 28, modern buğdayda 42'ye karşılık siyez sadece 14 kromozom içermektedir. Bu 

durum, gluten yapısını değiştirir. Bu nedenle gluten intoleransı olan bireyleri diğer buğdaylar 

kadar etkilemez [24]. 

Bazı immünojenik α-gliadinler, buğdayın D genomu tarafından kodlanır. Siyez, emmer ve 

durum buğdayı gibi D genomundan yoksun olan türler, normal buğdaydan daha düşük reaktivite 

göstermektedir. Spelt buğdayı D genomuna sahip olduğundan, sitotoksisitesinin ekmeklik 

buğdayla benzer olduğu bulunmuştur. Yalnızca A genomuna sahip olan siyez buğdayı ise 

sitotoksisitesi en düşük olan türdür. Siyez, emmer ve durum buğdayları düşük reaktiviteye 

rağmen, test edilen hastaların %25 ila %38'inde reaksiyon üretmiştir. Bu değişkenlik, çölyak 

hastalığı olan kişiler için hiçbir çeşit buğday türünün güvenli olmadığını göstermektedir [25]. 

Çölyak hastası olan dört çocukta yapılan bir çalışmada, dokuz çeşit emmer buğdayından 

elde edilen prolaminlere karşı T-hücrelerinin immün tepkisi incelenmiştir. Buna göre protein 

bileşimlerindeki farklılıklar nedeniyle T-hücresi immünolojik aktivasyonunda geniş çeşitlilik 

görüldüğü, bazı “dicoccum” türlerinin zararlı gluten proteinlerinden yoksun olduğu belirtilmiştir 

[26]. 

Çölyak hastası olan 13 kişi üzerinde yapılan diğer bir çalışmada antik ve modern 

buğdayların etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak T. monococcum’un gliadin yapısının modern 

buğdaydan oldukça farklı olduğu ve immün toksisitesinin daha az olduğu belirtilmiştir [27]. 
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T. monoccoccum’un çölyak hastaları üzerindeki etkisinin araştırıldığı diğer bir çalışmada, 8 

çölyak hastası 60 gün boyunca T. monoccoccum’dan yapılan bisküvileri günlük 100 g olacak 

şekilde tüketmiştir. Çalışma sonunda çölyaktan dolayı oluşan villöz atrofi ve dermatitis 

herpetiformis hastalıklarında artış görülmüştür [28]. 

İtalya’da yapılan bir çalışmada, Kamut buğdayının çölyak hastaları üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Sonuç olarak, bu antik durum buğday türünün de modern buğdaylar kadar toksik 

olduğu ve çölyak hastalarının diyetinde kullanılmamaları gerektiği belirtilmiştir [29]. 

İtalya’da antik İtalyan durum buğdayından üretilen makarna tüketiminin kardiyovasküler 

parametreler üzerine etkisinin incelendiği bir çalışmada antik buğday makarnası tüketimi 

süresince toplam kolesterol oranında %10,3 azalma gözlemlenmiştir. Ayrıca tam kan 

viskozitesinde ve kırmızı kan hücrelerinin deformasyonununda önemli ölçüde iyileşme 

görülmüştür [30]. 

Horasan buğdayının kardiyovasküler risk faktörleri üzerindeki etkisinin incelendiği diğer 

bir çalışmada, horasan buğday ürünleri tüketimi ile kolesterol oranında %4, LDL kolesterol 

oranında %7,8 azalma görülmüş ve kan şekerinde de azalma tespit edilmiştir. Horasan ürünleri 

tüketiminden sonra, potasyum ve magnezyumda önemli oranda artış görülmüştür [31]. 

Antik Triticum turgidum subsp. turanicum buğdayının irritabl bağırsak sendromu üzerinde 

etkilerinin araştırıldığı bir çalışma yürütülmüştür. Antik buğday ürünleri ile yapılan test 

döneminde, hastaların mide-bağırsak semptomlarında (abdominal distansiyon, şişkinlik, 

yorgunluk, ağrı ve yaşam kalitesi) iyileşme görülmüştür [32]. 

Yapılan bir çalışmada, horasan buğdayından yapılan ekmeklerin sıçan karaciğerindeki 

antioksidan koruyucu etkileri incelenmiştir. Sonuçlar, horasan buğdayından yapılan ekmeğin, 

sıçanları Triticum durum buğdayından yapılan ekmeğe göre oksidatif strese karşı daha iyi 

koruduğunu göstermiştir [33]. 

Yapılan farklı bir çalışmada emmer buğdayının, kronik hiperglisemiye ve erken evre tip 2 

diyabetle ilişkili oksidatif strese karşı diyet desteğinin bir parçası olarak kullanılabileceği 

belirtilmiştir [34]. 

SONUÇ 

Antik buğday türleri, insanlık tarihinde önemli bir yer tutmuş ve insan beslenmesine büyük 

katkılarda bulunmuştur. Son yıllarda, antik buğdaylar tüketiciler arasında modern ekmeklik 

buğdayın “sağlıklı alternatifleri” olarak muazzam bir popülerlik kazanmıştır. Antik buğday 

türlerinin tanıtım faaliyetlerinin artması, beslenme düzenimizde daha çok yer alması hem 

ülkemiz hem de dünya insanları için önem arz etmektedir. İnsan sağlığına yönelik faydalı etkileri 
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konusundaki araştırmalar arttırılmalıdır. 
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AMBALAJ BASKI TEKNOLOJİLERİNDE GRAFİK TASARIMLAMA 

SÜREÇLERİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Adem YÜCEL 
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ÖZET 

Günümüz bilgi teknolojileri ile birlikte gelişen ve değişen ambalaj tasarımı, grafik tasarım 

üretim süreçleriyle şekillenen bir endüstriye sahiptir. Tasarımın oluşum aşamalarında şüphesiz ki 

masaüstü yayıncılık teknolojilerinin katkısı ve günümüz baskı teknolojilerinin grafik tasarıma 

etkisi büyüktür. Baskı öncesi, baskı aşaması ve baskı sonrası tasarım süreçlerinde yapılması ve 

uygulanması gereken adımlar ve özellikler, tasarımın tüketiciyle buluşması noktasında önem arz 

etmektedir. Özellikle baskı konusunda en hassas aşama olan renk uygulaması, tasarımın baskı ile 

buluşmasında bilinmesi gereken teknolojik bilgi ve gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır. 

Tasarımcı, ambalaj baskı teknolojileri bağlamında, grafik tasarım süreçlerinde öngörü sahibi 

olmalı ve donanımı ile tasarımı, tasarı aşamasında çözümlemelidir. Baskı teknolojilerini tanımak 

ve grafik tasarım süreçlerinde doğru adımları atmak ürünün kalitesini ve tasarımsal gücünü 

vurgulayarak daha iyi sonuçlar almamızı sağlar. Ambalaj sürekliliği olan bir üretim olduğu için 

belirli aralıklarla üretimi yapılan bir tekrarlama serüvenine sahiptir. Baskı sürekliliği, tasarımın 

baskı teknolojileri ile yeniden üretime geçtiği andır ve bu süreklilik önceki ambalaj tasarımı ve 

renkleriyle uyumlu olmak zorundadır. Tasarımın baskı ile buluşmasında bu tekrarın doğru bir 

şekilde yeniden uygulanmasını gerektirmektedir. Ürün raftaki yerini alırken ambalaj kalitesinden 

ödün vermeden aynı şekilde üretilmeli ve aynı canlılığını koruyarak sergilenmelidir. Bu canlılığı 

ve kaliteyi korumak için özel renk kullanımlarına ihtiyaç vardır. Bu noktada tasarımcı, tasarım 

ve baskı teknolojilerinin kullanımı ve süreçlerini iyi takip etmeli ve bilmelidir. Sonuç olarak, 

tasarımcının baskı süreçlerindeki adımları ve detayları çözümlemesi, tasarımın ürüne 

dönüşmesindeki baskı teknolojilerini tanıması, gerekli teknikleri bilerek hareket etmesi önem arz 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Ambalaj, Baskı Teknolojileri, Grafik Tasarım,  Tasarım Süreçleri 

 

ABSTRACT 

Today's information technology, along with the evolving and changing packaging design, 

has an industry shaped by the graphic design production processes. Undoubtedly, the 

contribution of desktop publishing technologies and the impact of today's printing technologies 

on graphic design are great in the stages of design. The steps and features to be made in pre-
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press, printing stage and post-press design processes are important in meeting the design with the 

consumer. Color application, which is the most sensitive step especially in printing, requires the 

technological knowledge and requirements that must be known in the design's meeting with 

printing. In the context of packaging printing technologies, the designer must have a foresight in 

the graphic design processes and analyze the hardware and design with the design phase. Getting 

to know the printing technologies and taking the right steps in the graphic design process 

emphasizes the quality and design power of the product and enables us to get better results. Since 

the packaging is a continuous production, it has a repetition adventure which is produced at 

certain intervals. Print continuity is the moment when design is re-produced by printing 

technologies, and this continuity must be consistent with previous packaging design and colors. 

This requires re-application of the repetition of the design to the repression. The product should 

be produced in the same way without sacrificing the quality of the packaging while taking its 

place in the shelf and should be exhibited while maintaining the same vitality. Special color uses 

are required to maintain this vitality and quality. At this point, the designer should be able to 

follow and know the usage and processes of design and printing technologies. As a result, it is 

important for the designer to analyze the steps and details in the printing processes, to recognize 

the printing technologies in the transformation of the design into products, and to act with the 

necessary techniques. 

Keywords: Packaging, Printing Technologies, Graphic Design, Design Processes 

 

1. Giriş 

Sanayi devrimi dediğimiz şey, teknik ilerlemelerin olanaklarıyla ortaya çıkan makineleşme 

düzeninin, geniş çaplı sermaye birikimlerinin de desteğiyle büyük bir üretim mekanizmasına 

dönüşmesidir. Bu dönüşüm, üretim biçimlerini değiştirip üretimi arttırırken, seri üretim 

sonucunda ucuzlayan tüketim malları da, özellikle orta sınıfın evlerini doldurmaya başlamıştır. 

Döneme özgü olan bütün bu ürünler sanayileşmenin nesneleridir. Ele alınan bu nesnelerle ilgili 

olarak üzerinde önemle durulması gereken iki konu vardır. 

• Birincisi, kullanılan tekniktir. 

• İkincisi ise, tekniğin kullanılmasıyla ortaya çıkan nesnedir(Bodur, 2012, s30-32). 

Teknolojinin ve endüstrinin gelişimi şüphesiz ki her şeyde olduğu gibi özellikle ambalaj 

sektöründe büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Tüketim dünyasında önemli bir yere sahip olan 

ambalaj, gerek endüstriyel biçimi ve kullanımı gerekse de grafik tasarımı açısından ele alınan 

disiplinleri içinde barındırır. Bir mesaj iletisini anlamlı ve özgün şekilde ifade eden ve bunu en 
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iyi şekilde konumlandırırarak raflardaki yerini alma sürecinde çok disiplinli bir yaklaşım ile 

tüketiye sunmak, içinde tasarımsal bir süreci gerektirir. İçerik, ürün, renk, işlev, biçim, marka, 

düzen, form, zıtlık, denge, oran… v.b. birçok özellik gibi tasarımsal unsurların birçoğunu içinde 

barındıran ambalaj, grafik tasarım üretim süreçlerinde önemli adımlardan geçer. Becer’e göre; 

“Ambalaj grafiği, grafik tasarımın özel bir uzmanlık dalıdır”(Becer, 2007). 

2. Grafik Tasarımı Üretim Süreçlerinde Ambalaj 

Grafik tasarım artık farklı coğrafyalardan disiplinlerarası iş ortaklıkları içinde 

gerçekleşiyor. Karmaşık sorunlar, pek çok alandan yararlanan sofistike çözümler gerektiriyor. 

Farklı disiplinler bir araya geldiği ve çarpıştığı zaman, çeşitli zorluklar ortaya çıkıyor: amorf ve 

dünyaya yayılmış ekipleri organize etmek, birbiriyle iletişim içinde olmalarını sağlamak, kimin 

neyi yapacağına karar vermek, disiplinlere özgü teknolojileri senkronize etmek (Twemlow, 

2008, s24)... 

Grafik tasarım üretim süreçleri; müşteri(kurum-marka), tüketici(hedef kitle), tasarımcı 

(ürün,reklam-grafik) ilişkileri üzerinden kurgulanan bir dizi serüveni içinde barındırır.  

Tasarımın oluşum aşamalarında, müşteri, isteklerini belirten nesnel ve tasarımsal 

gereksenimlerini söyleyen, yön bilgiyi (brief) ileten taraftır, tüketici ürünün pazarlanacağı hedef 

ve ana kitledir, tasarımcı ise ürün üzerinde araştırma yapan, bilgi toplayan, konu üzerine yaratıcı 

süreci ele alarak eskiz ve taslaklar yaparak ve de görsel araştırmalar ile konuyu çözüme 

kavuşturan kişidir. Sürecin geri dönüşünün, tasarımcı tarafından debrief olarak müşteriye tekrar 

sunulması ve müşteri tarafından onaylanan yaratıcı fikir ve görsel taslakların uygulamaya 

dökülmesini kapsayan çoklu düşünce biçimi ürünün somutlaşmasında birçok disiplini içinde 

barındırmaktadır.  

Kimlik ve Marka Stratejisi Kimlik ve Marka tanımları eşanlamlı olarak kullanılmaktadır 

ama her iki terim de farklı kavramları ifade etmektedir. Bir kimlik, bir kurumun hizmet seviyesi 

bağdaşan niteliklerin tamamı anlamına gelir. Markaysa bu kimliğin görsel ifade haline 

getirilmesi sürecini temsil eder. Tasarıma veya ona yönelik eleştiriye yapılan yorum, zaman 

geçtikçe değişebilir ve hedef kitlesinin algısındaki yerini yitirebilir. Marka logolarının periyodik 

olarak yeniden tasarlanmasının sebebi budur. Markalar bu yolla tüketicinin karşısına sürekli yeni 

ve çekici bir imajla çıkabilir (Ambrose, 2012). Tüketici ürün hakkındaki bilgilerini o ürünü 

algılama şekli ile elde etmektedir ve tasarım olgusu pazarlamada temel rol oynamaktadır. Marka 

stratejisinde bu algı önemli rol oynamaktadır. Kimlik ve marka olma stratejisi yolunda birçok 

disiplin, ürüne zenginlik katmak için bu sürece dahil olabilmektedir. Görsel tasarımların çok 

boyutlu bir şekilde iletiye dönüşebilmesi için bu disiplinlerin stratejik bir ortaklıkla veya 
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bütünsel bir yapı içinde çalışması gerekmektedir. 

Özellikle ambalaj tasarımı ve ambalaj grafiği disiplinleri tasarımlama aşamaları ve tasarım 

süreçleri ile eş güdümlü olarak aktarılması gereken kollektif bir yapılanmayı gerektirir. Bu 

kapsamda “Ambalaj” iki farklı tasarım disiplini şeklinde ele alınabilir. Birincisi ambalajın nesnel 

olarak ürüne dönüştürülmüş form, şekil, biçim gibi içinde geometrik tasarımsal unsurları 

barındırdığı endüstriyel tasarım hali, ikincisi ise daha çok yüzey, renk, imaj, marka gibi görsel 

unsurların yer aldığı grafik tasarım ifadesi olarak gösterilebilir. 

İnsanların renkleri algılaması, ışığın cisimler tarafından yansıtılmasıyla ve cismin göz 

yardımıyla beyne iletilmesi sonucunda gerçekleşir. Gözün algıladığı ışık, retinada sinirsel 

sinyallere dönüştürülüp, optik sinir olan Nervus Opticus aracılığıyla beyne iletilir. Göz, üç temel 

renk olan; kırmızı, sarı ve yeşile tepki verir ve beyin, diğer renkleri bu üç rengin farklı 

birleşimleriyle algılar (Uzuner, 2014: 25). 

Ambalaj; ürünü içeren plastik, cam ya da metal taşıyıcıları, bu taşıyıcıların konulduğu 

karton kutuları ve bu kutuları içine alarak tek birim haline getiren büyük paket ya da mukavva 

kutuları kapsayan genel bir terimdir. Her taşıyıcı, kutu ve paket ayrı bir tasarım malzemesidir. 

Ambalaj, özellikle dayanıksız tüketim mallarının üretimi, satışı ve dağıtımındaki 

gelişmelerin her aşamasında devreye girmektedir. 2000’li yıllardan sonra süper marketlerin 

artışı, şehirleşme hareketleri, turistik tesislerin yaygınlaşması, ambalajlı gıda tüketim kültürünün 

tüm dünyaya yayılması, genel ekonomik canlılık ve büyüme hızı gibi faktörlerin bileşkesi olarak 

ambalaj sektörü gelişmiştir. 

 

 

Resim 1: Ambalajlama kategorileri 
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Ambalaj Tasarımı yaparken dikkat edilecek en önemli detay ürünü rekabete sokacak etkili 

bir tasarım yaparak müşterinin seçim yapmasını sağlamaktır. Hiçbir ortamda reklamı ya da 

tanıtımı yapılmadığı halde tüketici tarafından rahatlıkla algılanabilen, 2-3 sn. içinde özellikleri ve 

türü bakımından fark edilip 3-10 sn. içinde satın alınan bir ürünün ambalajı çok iyi demektir. 

Dolayısıyla, reklam ve tanıtım olanakları olmayan markaların rekabet anlamında zayıf oldukları 

düşünülürse, rafta duran görsel kimliklerine daha fazla özen göstermelidir. Ambalaj, dikkat 

çekici, bilgilendirici ve kaliteyi tanımlayıcı özelikte olmalı mümkünse de ürünü göstermelidir. 

Ambalaj üzerinde kullanılacak görsel veya illüstrasyonlar abartıdan uzak mesajı doğru ve net 

biçimde vermelidir. Örneğin iki tavuk budu içeren bir ambalaj üzerine üç tavuk budu 

konmamalıdır. 

Ambalaj tasarımının amacı, diğer reklam ya da diğer tanıtım işlerinde çalışan 

meslektaşlarından farklı değildir. Pazarlama uzmanı Louis Cheskin’e göre; tasarımcı ambalajı, 

ambalaj da ürünü satmak durumundadır. Ambalaj; ürünün ömrünü uzatır, taşıma maliyetini 

düşürür ve satıcı unsurunu devreden çıkarır. Ambalajın üzerindeki grafik tasarım ise; çekiciliği 

ve akılda kalıcılığı artırıp, ürünün satın alınmaya değer olduğunu vurgulamak durumundadır. 

Reyonlarda satışa sunulan benzer ürünlerin arasından fark edilmesi, tercihlerde öncelikli olması, 

fiziksel yapısı ile iyi bir ambalaj; 

• Bu ürün çok lezzetli imajını vermeli, 

• Kullanılan ambalaj, ürünü sağlıklı olarak koruyor, 

• Güvenilir ve özenli bir firma tarafından üretiliyor mesajlarını vermeli; böylece tüketici 

ürünün içeriği ile ilgili genel bilgi sahibi olabilmelidir. 
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Resim 2: Ambalaj tasarımı süreçleri 

Bir ambalajın alışılmış görsel kimliği, müşterinin sürekli aldığı bir ürünü hemen tanımasını 

sağlar. Ambalajında yeni ve alışılmadık bir tasarım bulunan ürünlerin pazarlanmasında her 

zaman bir risk payı vardır. Bu nedenle bazı firmalar; ambalajı seri üretime geçmeden önce, 

müşterinin yeni ambalaj maketi üzerindeki tepkisini ölçme yoluna giderler. Bu değişim, sürekli 

müşteriyi kaybetmemek için aşama aşama uygulanmalıdır. Bazen özel tanıtım, yıldönümü ya da 

kutlama için yeni ve farklı bir tasarıma ihtiyaç duyabilir. 

Grafik tasarım üretim süreçlerinde, oluşturulan ürünlerin ambalajları tasarlanırken, 

aralarında bütünlük sağlayıcı bir görsel kimlik oluşturmaya çalışır. Bu bütünlük içinde, ürün 

farklılıkları vurgulanmalıdır. 

3. Yöntem 

Araştırma verileri nitel araştıma yöntemlerinden betimsel analiz kullanılarak yapılmıştır. 

“Bu yaklaşıma göre elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve 

yorumlanır. Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre düzenlenebileceği gibi, 

görüşme ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar dikkate alınarak da sunulabilir. 

Betimsel analizde görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı biçimde yansıtmak 

amacıyla doğrudan alıntılara çok sık yer verilir. Bu tür analizde amaç elde edilen bulguları 
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düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır” (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 

224). 

Ayrıca bu araştırma, grafik tasarım üretim süreçlerinde yapım aşamaları ele alınarak 

gözlemci, geliştirici, eleştirel bir yaklaşımla desenlenmiş nitel bir çalışmadır. 

Veri analizi verilerin düzenlenmesi, araştırma soruları çerçevesinde betimlenmesi ve 

yorumlanması aşamalarından oluşur. Eylem araştırmalarında analiz genellikle süreklilik gösterir; 

yani veri toplama ile eş zamanlı yürütülür ve toplanacak ek verilerin türü ve niteliğine ışık tutar. 

Toplanan verilerin analizi araştırmaya konu olan uygulamanın ya da sürecin anlaşılmasını sağlar. 

Verilerin betimlenmesi ve alan yazın değerlendirmesi çerçevesinde araştırmacı bir takım 

yorumlara ulaşır ve araştırma problemine ilişkin öneriler ortaya koyar (Yıldırım ve Şimşek, 

2008: 303). 
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4. Bulgular ve Sonuç 

 

Resim 3: Ambalaj tasarımı süreçleri 

Günümüz dünyası teknolojinin akıl almaz değişim ve gelişimlerine tanıklık etmektedir. 

Devrim niteliğindeki bu değişimler hayatın her alanında olduğu gibi ambalaj ve grafik tasarım 

alanında da etkisini göstermektedir. Tüketiciler için ilk algıyı oluşturan ambalaj unsuru biçim ve 

içerik olarak insanlara mesajın anlamlı şekilde aktarılmasının ilk adımıdır.  

Grafik tasarımın özel bir alanını kapsayan ambalaj tasarımı üretim süreçleri eskiz 

aşamasından form ve endüstriyel biçimlenmesine aktarılmasında önemli adımları içinde 

barındırır. Ambalajın önemli işlevlerinden olan raf ömrü ve saklanma koşullarını en iyi şekilde 

tasarlamak 3 boyutu ve belirli fizik, kimya ve biyoloji konularını da içine alan farklı disiplinlere 

sahiptir. Formunu bulan ambalaj tasarımı müşteri ile buluşma noktasında ve kendisini ifade etme 

konusunda grafik tasarımlama süreçlerinde ve tasarım prensiplerinde mesaja bürünür. 
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Üreticiler tarafından tüketime sunulan ürün renk, düzen, form ve oransal değerler açısından 

grafik etkiler oluşturarak mesajın en etkili biçimde bireye ulaşmasını sağlar. Bu bağlamda en 

önemli unsur olarak karşımıza grafik tasarım ürünleri çıkmaktadır. Grafik tasarım sayesinde 

üretici-müşteri ilişkisinde bilgi akışı ve çoklu algı güçlü biçimde oluşturulabilmektedir. Bir 

ürünün kimlik ve marka değeri günümüz ticari yapısı içerisinde tüketiciye grafik değerler 

sayesinde yeni ve çekici bir imajla sunulabilmektedir. Grafiğin özgün ve yaratıcı tasarımları 

ürünün ambalajlanması sürecini çok boyutlu ve bütünsel değerler ile tamamlar. Nesnel olarak 

ambalajlanmış olan ürün grafik ve tasarım etkenler sayesinde endüstriyel bir form kazanır. 

Günümüz disiplinlerarasılığı bağlamında kollektif bir yapılanmayı gerektiren ambalajlanmış 

ürün tasarımı rekabet ortamında tüketiciye en hızlı bilgi akışını ve estetik değerleri 

aktarabilmelidir. Ambalajlanmış ürünü ifade eden görsel bilgiler ya da grafik değerler ürün ile 

aktarımları tüketiciye en nesnel biçimde gerçekleştirmelidir. Grafik tasarımla amaçlanan, raf 

ömrünü de uzatan ambalaj içindeki ürünün satış sürecinde çekicilik ve akılda kalıcılığını da 

sağlamaktır.  
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Resim 3: Grafik tasarımı ve ambalaj tasarımı sunumu 

Ambalaj tasarımının üç boyut kaygısı ile bütün yüzeylerinin grafiksel tasarımla buluşması 

ve hesaplanarak çalışılması gerekmektedir. Tasarımın bütün elemanları bu iki tasarım disiplini 

ile buluştuğu bütüncül bir yapıyla irdelenmelidir. Tasarım prensiplerinin yüzeye uygulanması 

noktasında endüstriyel ve grafiksel kaygıların asıl amacının ürünü en iyi ve etkili şekilde sunmak 

olduğu göz önünde bulundurularak hem müşteri hem de tüketici ile buluşmasına zemin 

hazırlamak önemlidir. Ürün reklam çekimleri ve sunumu tüm tasarımsal çalışmaların ardından 

etkili bir şekilde yapılmalıdır. Renk, biçim, yerleştirme gibi dikkat çekici özellikleri 

konumlandıran prensipler yerinde kullanılmalı, bilgi verici ifadeler tipografik unsurlarla akılda 
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kalıcı, okunaklı ve dikkat çekici olmalıdır. 

Çalışmanın sonucunda modern pazarlama dünyasında güçlü rekabet şartları ortamında 

grafik tasarım sayesinde ambalajlanmış ürünün görsel kimliği de oluşturularak tüketicinin 

alışkanlıklarına da etki edildiği gözlemlenmektedir.  

Kaynaklar 

[1] Ambrose, G. Harris, P. (2012). Grafik Tasarımın Temelleri. İstanbul: İnkılap  Kitap 

Evi. 

[2] BECER, E.(2007). İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Kitabevi. 

[3] YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri,  

Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

[4] Twemlow, A. (2008). Grafik Tasarım Ne İçindir? İstanbul: Yem Yayın. 

[5] Uzuner E., (2014), Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Renklerin Ürün 

Kimliğine Etkisi Ve Çözümleri Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

https://beta.thedieline.com/blog/2013/10/17/student-magellans.html 

http://www.bitrebels.com/design/design-evolution-favorite-soda-cans/ 

  

 

  



UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

2019 

576 
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Azerbaijan Medical University, Scientific Research Center 

 

ABSTRACT 

Myoma is the most common disease among the numerous uterine diseases. As mentioned in the 

literatures, this illness often results in the reproductive functional disorders, covering all ages. Excessive 

abnormalities in the quality of life of the patients, endangering human life through profuse bleeding, and 

depriving the woman of the opportunity to be a mother by reproductive functional disorders made this issue 

the main problem of gynecology. Despite the fact that hundreds of scientific researches are carrying out 

on its treatment and prevention, the complete treatment of Myoma has not been found. The frequent 

relapse of the illness after surgery has a serious impact on the psychiatry of the patients, and the patients 

are sick and tired of this case. The pathogenesis of the disease is not sufficiently explained. That is one of 

the main reasons. 

For this purpose, we considered experimental researches to be more appropriate. We took 

mother rabbits that belong to the group of Chinchilla and placed nichrome electrode on the 

anterior, middle and posterior nuclei portion of the hypothalamus through the stereotaxis 

apparatus at the Soyer Atlas. After 7 days from starting the research, we experienced irritation of 

anterior hypothalamus of the first group of experimental animals, middle hypothalamus of the 

second group of experimental animals, posterior hypothalamus of the third of group 

experimental animals. The duration of irritation was 7, 15 and 30 days. In the above mentioned 

period, the experimental animals were removed from the experience and their uteruses were 

taken by following recommendations on the rules of behavior with experimental animals of 

Europe. The entire operation was carried out under anesthesia (injection of Kallipsol solution 

into the vena). 

The uterus was divided into 10 sections and samples taken from bottom, body and neck 

portion of the uterus and included paraffin block and painted with hematoxylin and eosin color by 

preparing for light microscopy by removing thin and semi-thin cuts from it. 

Key words: uterus, myoma, hypothalamus 

 

Target of the research. 

Clarification of the role of hypothalamus in the pathogenesis of fibromyomas. 
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Material and method. 

Experimental studies were conducted in labs of the Azerbaijan Medical University 

Scientific Research Center. The research was conducted on 63 rabbits belonging to Shinshilla of 

2.5-3.5 kg. The experimental animals were divided into the following groups: 

In the case of intrauterine insufficiency, the structure of the fetus was investigated in the 3 

rabbits included in the first group. 

In the 15th head rabbit entering the 2nd group, the nuclei at the foreground of the 

hypothalamus were irritated. 

All experimental animals were placed on the front, middle and back cores of the 

hypothalamus with a nixron electrode on the basis of the Soyer Atlas sterotaxis apparatus. 7 days 

later they were divided into groups and experiments were started. In the 3
rd

 group, the middle 

lobe of the hypothalamus is irritated in 15 rabbits, the posterior lobe of the hypothalamus is 

irritated in 15 rabbits, included to IV group. The irritation period 30 days to the posterior lobe, 

anterior lobe in VII day, middle lobe in 15
th

 day.  

In each of these periods, five rabbits were excluded from experience and their uteruses 

were removed following the recommendations on animal behavior rules of the European Union. 

At this time, all operations were performed under the condition of dehydration (insertion of 

Kalpsol solution into the vein). 

The uteruses was divided into 10 sections in longitudinal cuts and samples were taken from 

the bottom of the cervix, body and neck, forming a paraffin block, and 4 microns in size, it were 

prepared for the light microscopy and painted with hemotoxylin-eosin.  
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MODA TASARIMINDAKİ DEKONSTRÜKSİYON ÖRNEKLERİNİN TASARIM 

İLKELERİNE GÖRE YORUMLANMASI 

 

Nurdan KUMAŞ ŞENOL
 

Giresun Üniversitesi 

Çiğdem ÖZDEMİR
 

Giresun Üniversitesi 

 

ÖZET 

Moda, Latince’de “Modo” kelimesinin karşılığı olan “hemen şimdi” demek olup 

İtalyanca’da ise “değişiklik gereksinimi ve geçici yenilik” anlamlarını taşımaktadır. Moda 

kavramı tarihsel olarak değişime uğradıkça moda olgusu da değişmiştir. Kelime anlamından da 

anlaşılacağı üzere modanın belirleyici özelliğinin özü olan değişim, çağlar boyunca devinimsel 

bir anlamda ilerlemiş ve bu devinimliği ile birçok sanat akımına öncülük etmiş, birçok sanat 

akımından beslenmiştir. Her geçen gün moda ve sanatın daha da yaygınlaşarak çağdaş yaşamın 

elemanları haline gelmesi, iki disiplinin birbirlerinin sınırları içine girmelerini kaçınılmaz 

kılmıştır. Bu yaklaşımlardan biri olan dekonstrüksiyon (yapı bozumculuk) kavramı, 20. yy. 

filozofu Fransız- Cezayirli Jacques Derrida tarafından ortaya atılmış ve hayli karmaşık, sofistike 

bir eleştirel felsefe yöntemini ifade etmiştir.1980’lerin sonlarına doğru ortaya çıkmış olan 

dekonstrüksiyon kavramı ve 1990’ların estetiği üzerinde geniş çapta etkili olmuş olmuş; moda 

alanında çeşitli tasarımlarla karşımıza çıkmıştır. Geleneksel dekontrüksüyon kavramını yıkan ve 

kıyafetlerin nasıl giyildiğinin anlamını yeniden sorgulatan düşüncede eleştirellik ön planda 

bırakılmıştır. Fikirlerin somut bir esere dönüştürülmesinde orijinallik, yenilik ve yaratıcılık 

değerleri yüksek olan koleksiyonlar tasarım ilkeleriyle beraber yorumlandığında, daha net bir 

açıklama içerdiği söylenebilir. Moda tasarımcılarının yapı bozum olarak sergilediği 

çalışmalardaki giysilerin incelenmesinde disiplinler arası etkileşimin öneminin vurgulandığı bu 

çalışmada; dekonstrüksiyon (yapı bozumculuk) felsefesiyle oluşturulmuş giysi tasarımlarını, 

tasarım ilkelerine göre yorumlayarak (denge, birlik-bütünlük, değişiklik, armoni, hareket-ritm, 

koram, proporsiyon)  alana farklı bir bakış açısı getirmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda çağdaş 

dekonstrüktif çalışmalar incelenmiş ve ağırlıklı olarak hangi tasarım ilkelerinin kullanıldığı 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: moda, moda tasarım, dekonstrüksiyon, tasarım ilkeleri 

 

GİRİŞ 

İlk olarak Derrida’nın 1967’de yayımladığı Ses ve Fenomen adlı eserinde ortaya çıkan yapı 

söküm terimi (Dastur, 2014: 180) temel olarak Batı felsefesinin genetiğinde yer alan ve gelenek 
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oluşturmuş hâkim düşünme mantığının işleyişindeki keyfiliği ve temelsizliği göstermeye 

odaklanan bir metin okuma stratejisini imler (Rutli, 2016: 52). Derrida tarafından 

yapılandırılarak önerilen deconstruction kavramı, destrüksiyon ve konstrüksiyon kavramlarının 

birleşiminden türetilmiştir dolayısıyla da hem bozmak (yıkmak) hem de yapmak (kurmak) 

olgularını içerir. Fransızca bir sözcük olan deconstruction Türkçe'ye dekonstrüksiyon, yapı 

söküm, yapı çözüm, yapı bozum, kurgu bozum, kurgu söküm olarak farklı karşılıklarla 

çevrilmiştir (Saydam, 2009: 160). Dekonstrüksiyon, bilgiyi dilden ve anlamlandırma 

çabalarından kaynaklanan kirlilikten arındırmayı ifade etmektedir. Dekonstrüksiyon, bir yapıyı 

parçalara ayırarak çeşitli malzemelerini yeniden kullanmak veya geri dönüştürmek için 

kurtarmak anlamına gelir. Geleneksel yıkımın alternatifi olarak uygulanmaktadır (Ayan, 2013 

21). 

Dekonstrüksiyon anlamın sabit, evrensel, mutlak, tarihten ve kontekstten bağımsız olduğu 

varsayımını eleştirir. Dekonstrüksiyon metinlerin anlamsız olduğunu göstermez; aksine daha çok 

metinlerin çoğulcu ve sıklıkla da çelişik anlamlarla dolup taştığını gösterir: Aynı metin kendi 

içinde sonsuz sayıda metin üretebilir (Demir, 2010: 116). Derrida’ nın bu kuramından yola 

çıkılarak pek çok sanat disiplini kendi alanlarına yönelik açılımlar getirmişlerdir.  

 

Moda Tasarımda Dekonstrüksiyon  

Modadaki yapı bozum düşüncesi hayli karmaşık ve sofistike bir eleştirel felsefe 

yönteminin basitleştirilmesi ve yanlış anlaşılmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu düşünce 1980’lerden 

itibaren moda dünyasında giderek yaygınlaşmıştır. Tahrip edilmiş moda ve grunge adıyla bilinen 

stillerin tekniği ve uygulama yöntemi dekonstrüksiyon olarak tanımlanmıştır. 

Derrida dekonstrüksiyonu, bize sunulan hazır değerlere karşı çıkış olarak var olan yapının 

eleştirel sorgulanmasına dayanan bir yöntem olarak tanımlamıştır. Moda endüstrisi ise 

dekonstrüksiyonu, geleneksel giysi konseptlerine uymayan, giysilerin tamamen söküldüğü ya da 

parçalara ayrılıp ters yüz edilerek ya da bozuk bir şekilde yeniden bir araya getirildiği, 

tamamlanmamış, eksik parçalı v.b. giysileri yaratmak için kullanmıştır. Dekonstrüksiyondan 

etkilenmiş giysiler günümüz tasarımlarında apresiz, uçları sökük, soldurulmuş ve yırtık 

kumaşlardan yararlanılarak kullanılmaktadır (Ambrose ve Harris, 2012: 79-282). Yapı bozum 

modasının en önemli unsuru, giysinin yapışana dikkat çekmektir. Giysinin tamamlanmamış 

haline, kıyafetin tamamını oluşturan giysi öğelerinin parçalarına ve bu düzenin bozulmasına ya 

da üzerinde oyunbaz deneyler yapılmasına dikkat çekmektir (Fogg, 2014: 498). 

Dekonstrüksiyon modası geleneksel olarak giyside saklanan özellikleri (pens, teyel, astar) 
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görünür kılmayı hedefler. Bu hedef Punk Geleneği ve Japon Avangardizmi ardından daha geniş 

bir bakışla, kıyafetlerin tasarımı, sunumu ve kullanılmasına ilişkin alışagelmiş tutum ve 

yaklaşımlara meydan okuma olarak değerlendirilebilir (Mackenzie,2016: 120). Artık günümüzde 

gündemdekine benzer bir şey yapmak, mevcut eğilimi izlemek ve modaya uymak değil de tam 

aksine güncel fikirlere karşı çıkmak ve deneysel bir çalışmayla yeni bir akım ve moda 

oluşturmak, hem moda tasarımcıları hem de moda tüketicileri için daha tercih edilebilir bir 

yaklaşım olmuştur (Çileroğlu ve Balcı, 2018: 17). Daha geniş çerçeveden bakıldığından ise giysi 

modasında dekonstrüksiyon 1990’larda geniş çapta etkili olmuş ve Belçika moda tasarımı ile 

yakın ilişkili bir sanat dalı olarak dikkat çekmiştir. Bu sanat dalı estetik üzerine somut etkiler 

yaparak gerçeküstücülüğü daha göz önünde tutmuştur. Moda dünyasında da bu akımdan 

etkilenerek tasarımlarında örnekler sunan modacılardan bazıları: Martin Margiela,Walter Van 

Beirendonck, Drıes Van Noten, Dırk Bıkkembergs, Ann Demeulemeester, Rıck Owens, Vıktor 

Horstıng, Rolf Snoeren ve Issey Miyake olarak betimlenmiştir. 

 

Martin Margiela (d.1957) Aykırı tasarımlarına rağmen ironik bir şekilde Belçikalı en iyi 

tasarımcı olarak bilinen Margielanın tasarımları entelektüel incelemelere konu olmuş, sanat 

galerilerinde enstalasyon olarak sergilenmiş, moda duayenleri arasında fetişist bir saygı 

uyandırmış, geleneksel moda uygulamalarını ısrarla sorgulamış ve yıkmış bir tasarımcı olarak 

nitelendirilmiştir (Mackenzie,2016: 121). Yaptığı çalışmalarda sıklıkla giysinin dikiş yerlerini ve 

astarlarını göz önüne sermekle tanınmış ve giysiye dikkat çekmek için genellikle modellerin 

yüzleri saklı bir şekilde podyuma çıkarmıştır (G.1.) 

 
G.1. 1995, Margiela tasarımları 

(https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-1995-ready-to-wear/maison-martin-margiela) 

Ann Demeulemeester (d.1959) Belçika modasını dünya sahnesine yerleştiren ve 
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“Antwerp Altılısı” olarak anılan tasarımcı grubun üyelerinden olan Demeulemeester, 

Dekorasyon değil tasarım felsefesini bu takıma somut olarak yansıtmıştır. 1990’da ürettiği atlet 

ve tişörtler, dikkatleri dikiş yerlerine çekerek yapı bozumun bir örneğini sergilemiş ve giysilerin 

biçimlerini neredeyse bozmuştur (Fogg, 2014: 498). Yalın, çift cinsiyetli ve yapılandırılmamış 

bir siluet, kasten oluşturulmuş kırışıklıklar, yumuşak renk ve terzilik tekniklerinin zekice 

dekonstrüksiyonunu kendine her zaman referans olarak almıştır (G.2.) 

 
G.2. 1993, Demeulemeester 

(https://www.europeana.eu/portal/en/record/2048208/OBJ25244.html) 

 

Issey Miyake (d. 1938) Tasarımlarında yeni kumaş teknolojilerini ve yapıbozum 

unsurlarını kullanmış olan moda tasarımcısı; 1993 yılında ilk koleksiyonu olan Pleats Please (Pli 

Lütfen) piyasaya sürmüş ve pililer ile yeni deneyler yapmıştır. 1997 yılında Dai Fujiwara ile 

yaptığı çalışmalar sonunda tek bir kumaş topu içinde önceden oluşturulan giysilerden yapılan A-

POC sistemini ortaya çıkarmışlardır (G.3). 

 

G.3. 1997, Miyake 
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(https://www.moma.org/collection/works/100361) 

 

Rei Kawakubo (d.1942) 

Giysinin el yapımı değil ancak kumaş üreten makinenin bir ya da iki vidası genişletilerek 

elle yapılmış gibi bir görüntü elde edilmesiyle oluşturulduğunu savunan tasarımcı hazırladığı 

elbiselerde farklı ağırlıkta ve renklerde kumaşları üst üste dizerek değişik biçimlere vurgu 

yapmıştır. Kawakuba, Japoncadan “eski püskü” olarak çevirelebilecek boro boro estetiği ile 

tanınmıştır. Bu teknikle giysiye ütü yardımıyla kalıcı kırışıklıklar eklenmiş böylece önceden 

giyilmiş formu yakalatılmıştır (G.4.) 

 

G.4. 1998, Kawakubo 

(https://www.pinterest.es/pin/72057662761171788/?lp=true) 

 

Tasarım İlkeleri 

Denge:  Aynı ya da farklı nesneler arasındaki uyumlu ilişkidir (Buyurgan, 2007: 120). 

Denge doğanın bir ilkesidir. Görsel sanatlarda da kullanılması bir zorunluluktur. Karşıt iki gücün 

denk gelmelerinden doğan durum olarak tanımlanabilir (Yılmaz, 2010: 37). Ayrıca eserde yer 

alan elemanların, aynı oranda yer alması ve düzenlenmesi esasına dayanır. Örneğin açık 

değerlerin yer aldığı bir kompozisyonda koyu ve orta değerlerin de kullanılması, sıcak renklerin 

yanı sıra soğuk renklerin de eser de yer alması gibi (Tepecik ve Toktaş, 2014: 50). 

Görsel tasarımda, birlikte kullanılan elemanların kendi uzaylarında yarattıkları sonsuz 

ilişkiler zinciri farklı ve yeni oluşumlar yaratabilir (Uçar, 2004: 154). Denge; simetrik denge 

(bakışık)  ve asimetrik denge (bakışımsız) olarak ikiye ayrılır. Simetrik denge, bir eksene göre 

öğelerin aynı durumda tekrar etmesiyle; Asimetrik denge, eşit ya da eşit olmayan görsel 

ağırlıktaki ve çekicilikteki öğelerin düzenlenmesiyle oluşur (Çellek ve Sağocak, 2014: 266). 
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Birlik (Bütünlük): Birlik, çalışma yüzeyi üzerinde, tasarım(düzenleme) elemanlarının 

(çizgi, doku, renk, leke, biçim, form, boşluk, der) tümünün, tasarım ilkeleri doğrultusunda estetik 

bir bütünlük oluşturmasıdır (Buyurgan, 2007: 123). Kompozisyonu oluşturan elemanlar arasında 

ki uygun bağlantılar, birliği ortaya koyar. Örneğin leke değerlerinin gelişigüzel serpiştirilmesi 

lekeler arasında kopukluğa ve dağınıklığa neden olacaktır. Oysa gerek koyu, gerekse açık leke 

değerlerinin gözümüzün bağlantıları kurabileceği devamlılığı sağlayabileceği şekilde 

yerleştirilmesi, birliği, bütünlüğü temin edecektir (Yılmaz, 2010: 36). 

Farklı elemanlar bir arada belirli bir düzen içerisinde kullanılarak birliği oluşturur. Boydaş 

(1994)’a göre bir sanat eserinin birlik içerisinde olması gerektiği konusunda tüm estetisyenler 

hem fikirdir. Çünkü birlikten uyum doğar (s.117). 

Değişiklik: Zor ve karmaşık ilişkiler oluşturma yoluyla elemanlar arasında bütünlük, birlik 

yaratma olgusudur (Mittler, 1994: 42). Kompozisyonda monotonluğa düşülmesini engellemek 

için kullanılması gereken ilkedir. Düzende kullanılan tekrarlar, birliği sağlamakla birlikte, aynen 

tekrar edilmeleri monotonluk yaratır. Bu durumdan kurtarmak için tekrarlardan değişikliğin 

sağlanması gerekir (Yılmaz, 2010: 37). 

Ahenk (Uyum, Armoni): Bir sanat eserinde kullanılan komşu değerler “ahenk” 

oluştururlar. Yani ahenk, elemanların benzerliğini vurgulamaktır. Örneğin dikdörtgen bir biçim 

kareyle yuvarlak bir biçim ise elips ile ahenklidir. Dikey bir çizgi hafif eğik duran bir çizgiyle 

yön bakımından ahenk oluştururken, yatay bir çizgi ile yön kontrastı teşkil eder (Yılmaz, 

2010:38). 

Hareket ve Ritim: Ritmi uyuşum, hareketi bir eylem olarak tanımlayabiliriz. Bu 

kavramların ikisi de yaşamın her evresinde yaşamın iç içe olduğumuz faktörlerdir. Ritim uyumlu 

hareketler bütünüdür (Buyurgan, 2007:119). Gökaydın (1990)’a göre binlerce yıl önce insan kalp 

atışlarında ritmi sezmiş ve bundan ilkel bir müzik doğmuştur. Sonradan meydana gelen bu 

müziğe uyarak, vücuduna hareket vermiş, müziğin ve hareketin bu uyumu da dansı meydana 

getirmiştir (s.43).  

Görsel elemanlar, yön değiştirerek ritmi tekrarlar doğrultusunda düzene hareket 

kazandırırlar. Tekrarlanan unsurlar izleyici bakışının eserin yüzeyinde kolayca dolaşmasını 

sağlar (Yılmaz, 2010: 38). Motif-aralık ilişkisi ve tekrarlardaki çeşitli düzenlemelerle düzenle, 

değişken, tesadüfi, akıcı… ritimler yaratılabilir (Boydaş, 2004: 26). 

Derecelenme (Koram): İki karşıt ucu basamaklarla birbirine bağlayan köprünün 

yaratılmasıdır. Örneğin ayak parmaklarımızın büyükten küçüğe doğru sıralamasıdır. Ayrıca 

Piramitlerde derecelenmenin güzel bir örneğini sunarlar. Derecelenme, kontrast ve ahengin özel 
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bir birleşimidir. Derecelenmede ani geçişler görülmez, çünkü kontrast değerler iki uçta beklemek 

ve uyumlu basamaklarla birleşmek zorundadırlar (Yılmaz, 2010: 39) 

Koram; eserde yer alan elemanların derecelenmesi ile oluşan tekrarı ifade eder. Bu 

tekrarlar belli bir ölçeğe göre oluşur ve biçim, renk, doku, değer gibi çeşitli yönlerden görülebilir 

(Divanlıoğlu, 1997: 101). 

Oran-Orantı (Proporsiyon): Düzenleme elemanlarının birbirleriyle veya bütünle ölçü 

veya boyut açısından ilişkisine işaret eder. Bir kompozisyonda biçimlerin aynı boyutlarda, 

renklerin aynı ölçü ve şiddette, leke alanlarının aynı büyüklüklerde dağılması monoton ve 

dengesiz bir anlatım ortaya çıkaracaktır. O halde unsurların boyut ve ölçülerinde orantılı bir 

düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç vardır (Boydaş, 2004: 26).  

YÖNTEM 

Bu araştırmanın verileri genel tarama modeli çerçevesinde kullanılarak elde edilmiştir. 

Çalışmanın amacı dekonstrüksiyon öğeleriyle giysi tasarım ilkelerini ilişkilendirmek ve 

dekonstrüksiyon kapsamındaki tasarımları tasarım ilkeleri bağlamında açıklamaktır. Bu amaçla 

betimsel yöntem kullanılmıştır. Görsel kaynaklarda ulaşılan 46 dekonstrüksiyon örnekleri 

içinden random olarak seçilen 17 adet tasarım; tasarım ilkelerini gösteren ölçekle karşılaştırılmış 

ve açıklanmıştır. 

BULGULAR VE YORUM  

                                                                 

                                             
     Şekil -1 

Gömleğin sağ tarafının ceket, sol etek ucunun da etek ile bağlantısı asimetrik dengeye, 

aynı zamanda bu parçaların farklı yönlerde olması değişikliğe örnek oluşturmuştur. Sol taraftaki 

eteğe bakıldığında yatay çizgilerin düzenli tekrarı ise de hareket ve ritme örnektir. 

Tasarım İlkeleri                     

Denge   

Birlik (Bütünlük)  

Değişiklik   

Ahenk (Uyum,Armoni)  

Hareket ve Ritm   

Derecelenme (Koram)  

Oran- Orantı 

(Proporsiyon) 
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Şekil-2 

 

Kapitone montun kollardan ceket ile bütünleşen parçaları, her iki eldeki beyaz eldivenler 

ve çantalar, paçada kullanılan beyaz parçalar, gömlekteki kırmızı yakalar birlik- bütünlüğe ve 

simetrik dengeye örnek oluşturmuştur. Aynı zamanda parçaların birbiriyle oranları ve uyumları 

ahenge ve oran- orantıya örnektir.  

 

 

 

   Şekil -3 

Önden kısa arkadan uzun olan fırfırlarla bezeli elbise, kısa-uzun ilişkisiyle hareket ve ritme 

örnek olup ön bedende dirsek altı kol parçalarıyla yoğunluk kazanmış, bu da değişikliği 

Tasarım İlkeleri                     

Denge   

Birlik (Bütünlük)   

Değişiklik  

Ahenk (Uyum,Armoni)   

Hareket ve Ritm  

Derecelenme (Koram)  

Oran- Orantı 

(Proporsiyon) 

  

Tasarım İlkeleri                     

Denge  

Birlik (Bütünlük)  

Değişiklik   

Ahenk (Uyum,Armoni)  

Hareket ve Ritm   

Derecelenme (Koram)  

Oran- Orantı 

(Proporsiyon) 

 



UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

2019 

586 

örneklemiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-4 

 

Gömlek üstüne kat kat parçalar ve omuza atılmış püsküllü mont ile farklı parçaların yığma 

bir görüntü oluşturması değişikliği oluşturmuş ön bedendeki sarı çanta ve sütyenin altlı üstlü 

kullanımı ve renk bütünlüğü de ahenge örnek teşkil etmiştir.   

 

  
Şekil-5 

Ceket ve pantolondan oluşan takım elbisenin hem bluz parçası hem de etek parçasıyla 

bütünleşmesi sonucu yarı maskülen yarı feminen bir birleşim olmuştur. Monotonluğu önleyen bu 

birleşim değişikliğe ve dengeye örnek oluşturmuştur. Pantolon üzerindeki eteğin üzerine tekrar 

ceket parçasının yerleştirilmesi de birlik-bütünlüğe örnektir. 

Tasarım İlkeleri                     

Denge   

Birlik (Bütünlük)  

Değişiklik  

Ahenk (Uyum,Armoni)   

Hareket ve Ritm   

Derecelenme (Koram)  

Oran- Orantı 

(Proporsiyon) 

 

Tasarım İlkeleri                     

Denge   

Birlik (Bütünlük)  

Değişiklik   

Ahenk 

(Uyum,Armoni) 

 

Hareket ve Ritm  

Derecelenme (Koram)  

Oran- Orantı 

(Proporsiyon) 
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Şekil-6 

Sağ taraftaki kahverengi ceket parçasının sol bacak üzerine yerleştirilen aynı renk ve 

desendeki parça ile uyumu ahenge, farklı yönlerde oluşuyla da asimetrik dengeye,  hareket ve 

ritme örnektir. 

 
Şekil-7 

Siyah askılı elbisenin altından görünen balenlerle kot kumaştan oluşmuş kısmı değişikliğe, 

elbisenin dikey yönde balenlerin de yatay yönde görünümü hareket ve ritme örnek 

oluşturmuştur.  Aynı zamanda sol tarafının kot, sağ tarafının da siyah kumaş yoğunluğu da 

asimetrik dengeye örnektir. 

Tasarım İlkeleri                     

Denge   

Birlik (Bütünlük)  

Değişiklik   

Ahenk 

(Uyum,Armoni) 

 

Hareket ve Ritm   

Derecelenme 

(Koram) 

 

Oran- Orantı 

(Proporsiyon) 
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Şekil -8 

Üst üste yığma montlar ve kollardan düğümlerle oluşmuş üst bedende, simetrik ve 

asimetrik denge söz konusudur. Üst bedenin yoğunluğuna karşı alt bedenin sadeliği de 

değişikliğe örnek oluşturmuştur. 

 

  
Şekil -9 

Altlı üstlü iki takımdan oluşan giyside straplez görünümlü üstün, ceketle birleşimi 

değişikliğe, yine üst bedenin sağlı - sollu olarak simetrik görünümü dengeye işarettir. Göğüs 

Tasarım İlkeleri                     

Denge   

Birlik (Bütünlük)  

Değişiklik   

Ahenk (Uyum,Armoni)  

Hareket ve Ritm   

Derecelenme (Koram)  

Oran- Orantı 

(Proporsiyon) 

 

Tasarım İlkeleri                     

Denge   

Birlik (Bütünlük)  

Değişiklik   

Ahenk (Uyum,Armoni)  

Hareket ve Ritm  

Derecelenme (Koram)  

Oran- Orantı 

(Proporsiyon) 
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hattından itibaren yatay formdaki fırfırlara karşın üstten dikey yönde inen ceket yakası da 

hareket ve ritme örnektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil -10 

Sağ üst bedendeki yarım monta karşın sol taraftaki boşluğun yarım mont kolu ile 

tamamlanması asimetrik dengeye, monttaki yatay kapitonelere karşın dikey şeritli elbise de 

hareket ve ritme örnektir. Bütünde yine dikey formlara karşın yatay formların kullanılması da 

değişikliğe örnektir. 

 
                 Şekil-11 

Alttaki maskülen giysiye karşın üstte feminen bir ebisenin kullanılması değişikliğe, elbisenin sağ 

Tasarım İlkeleri                     

Denge   

Birlik (Bütünlük)  

Değişiklik   

Ahenk (Uyum,Armoni)  

Hareket ve Ritm   

Derecelenme (Koram)  

Oran- Orantı 

(Proporsiyon) 

 

Tasarım İlkeleri                     

Denge   

Birlik (Bütünlük)  

Değişiklik   

Ahenk 

(Uyum,Armoni) 

 

Hareket ve Ritm   

Derecelenme 

(Koram) 

 

Oran- Orantı 

(Proporsiyon) 
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ceketin içinde olup sol ceketin üstünde olması asimetrik dengeye, düz bir formdaki maskülen 

giysinin üstündeki fırfırlı elbise de hareket ve ritme örnektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Şekil-12 

 Giysinin sol bedeninin yarım palto sağ bedeninin ceketle kaplı olması asimetrik dengeye, 

beldeki kuşağın yatay eksendeki görüntüsü hareket ve ritme, sol palto cebinden kol çıkması da 

değişikliğe örnek teşkil etmiştir. 

  
       Şekil-13 

Üst bedenin her iki tarafının da eşit parçalı giysilerden oluşması simetrik dengeye, sarı 

Tasarım İlkeleri                     

Denge   

Birlik (Bütünlük)  

Değişiklik   

Ahenk 

(Uyum,Armoni) 

 

Hareket ve Ritm   

Derecelenme 

(Koram) 

 

Oran- Orantı 

(Proporsiyon) 

 

Tasarım İlkeleri                     

Denge   

Birlik (Bütünlük)  

Değişiklik   

Ahenk 

(Uyum,Armoni) 

 

Hareket ve Ritm   

Derecelenme 

(Koram) 

 

Oran- Orantı 

(Proporsiyon) 
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renkli giysinin üst kısmının kapitone montla kaplı olması değişikliğe, elbisedeki dikeyliğe karşın 

monttaki yatay uzanışın hareket ve ritme, montun yaka kısmındaki katların büyükten küçüğe 

uzanışı da derecelenmeye örnektir. 

 

 
Şekil-14 

Bedeni ortadan ikiye ayırdığımızda her iki tarafındaki giysilerin dengede olduğunu 

görmekteyiz bu da simetrik dengeye, bedendeki tüm parçaların birbiriyle uyumu birlik-

bütünlüğe, üst bedendeki dikeyliğe karşın alt bedendeki dikeyliğin ahenge, maskülen giysinin 

üstüne feminen giysinin yerleştirilmesi de değişikliğe örnektir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Şekil-15 

Bedendeki giysi parçalarının birbiriyle oranı, oran ve orantıya, dikdörtgen formda uzanan 

kollar ahenge, omuzlardan çıkan kollar değişikliğe, parçaların sağ ve sol taraftaki uyumu da 

Tasarım İlkeleri                     

Denge   

Birlik (Bütünlük)  

Değişiklik   

Ahenk (Uyum,Armoni)   

Hareket ve Ritm  

Derecelenme (Koram)  

Oran- Orantı 

(Proporsiyon) 

  

Tasarım İlkeleri                     

Denge   

Birlik (Bütünlük)   

Değişiklik   

Ahenk (Uyum,Armoni)   

Hareket ve Ritm  

Derecelenme (Koram)  

Oran- Orantı 

(Proporsiyon) 
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simetrik dengeye örnektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Şekil-16 

Ceketteki fermuar detayının sağ taraftan uzanışı bedeni asimetrik dengeye ayırmış, cekette 

ve etekteki teğel görünümleri değişiklik yaratmıştır. Teğellerin farklı yönlerde oluşu hareket ve 

ritme, etek içinde dikişlerle oluşturulmuş bölmeler de ahenge örnektir. 

  
          Şekil-17 

Montun sol taraftan sağ tarafa uzanışı asimetrik dengeye, yatay eksendeki monta karşın 

dikey eksendeki pilili eteğin varlığı hareket ve ritme, pastel tonlarına karşın sarı çorap çizmenin 

kullanılışı da değişikliğe örnektir. 

 

 

Tasarım İlkeleri                     

Denge   

Birlik (Bütünlük)  

Değişiklik   

Ahenk (Uyum,Armoni)  

Hareket ve Ritm   

Derecelenme (Koram)  

Oran- Orantı 

(Proporsiyon) 

 

Tasarım İlkeleri                     

Denge   

Birlik (Bütünlük)  

Değişiklik   

Ahenk (Uyum,Armoni)  

Hareket ve Ritm   

Derecelenme (Koram)  

Oran- Orantı 

(Proporsiyon) 
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SONUÇ 

Moda tasarımındaki dekonstrüksiyon örneklerinin tasarım ilkelerine göre yorumlanmasının 

incelendiği bu çalışmada dekonstrüksiyon kavramı farklı görüşlerle açıklanmaya çalışılmıştır. 

Özellikle bu fikri ortaya çıkaran Jacques Derrida’ nın fikirleri çalışmada etkili olmuştur. 

Ayrıştırma ve parçalamada yapı bozum modasının karakter özellikleri açıklanarak;  bu fikrin 

temel felsefesi üzerinde durulmuştur. Giysi modası çerçevesinde ise giysinin çözülüp 

parçalanmasına yol açan eskime ya ada çürüme gibi bir sürecin kanıtı olan bir görünüm halini 

aldığı söylenebilir. 

Bu çalışmada, dekonstrüksiyon sanatını tasarımlarında yer veren Martin Margiela, Ann 

Demeulemeester, Issey Miyake, Rei Kawakubo gibi dünya moda sektörünün en önemli 

isimlerinden olan tasarımcıların çalışmaları örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca ulaşılan 

yazınsal ve görsel kaynaklar sonucunda yapılan uygulama çalışmasından ise 17 farklı 

dekonstrüksiyon tasarımının, tasarım ilkeleri bağlamında yorumlanmasına yer verilmiştir. 

Kullanılan 17 şekilden elde edilen sonuca göre dekonstrüktif giysilerden en çok tekrarlanan 

ilkenin asimetrik Denge, en az tekrarlanan ilkenin ise Derecelenme (Koram) olduğu 

söylenebilir. Diğer ilkelerin tekrar sayıları ise 15’si Değişiklik, 5’i Ahenk (Uyum-Armoni), 11’i 

Hareket ve Ritm,   2’si Oran-Orantı (Proporsiyon) iken Derecelenme (Koram) ilkesine uygun hiç 

örnek bulunamamıştır. Ayrıca tasarımcıların bakış açısını genişleten bu sanat dalının kendine has 

yorumlama gücü yapılan tasarımların değeri ve özgünlüğünün daha da arttıracağı sonucuna 

varılmıştır.  
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SEÇME HAKKINDA VATANDAŞLIK ŞARTI
1
 

 

Arş. Gör. Serkan Nebi Yıldırım 

       Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

     

ÖZET 

Seçme hakkına hâkim olan birçok temel ilke vardır. Bu ilkelerden birisi de genel oy 

ilkesidir. Demokratik yönetimlerde kabul edilen ilke de bu ilkedir. Genel oy ilkesi; ırk, dil, din, 

cinsiyet, öğrenim, servet ve benzeri durumlarına bakılmaksızın kişilerin oy hakkına sahip 

olmalarıdır. Genel oy ilkesi, herkesin oy hakkına sahip olmasını amaçlamaktadır. Bununla 

birlikte oy hakkına bazı sınırlamalar getirilebilir. Vatandaşlık şartı da bu sınırlamalar içerisinde 

yer almaktadır. AİHM, Venedik Komisyonu ve başkaca yargısal ve idari makamların ifade ettiği 

gibi seçme hakkında vatandaşlık koşulu, genel oy ilkesinin objektif sınırlamaları içerisinde yer 

almaktadır. Yani seçme hakkı bir siyasal hak olduğu için devlet yönetiminin belirlendiği 

seçimlerde vatandaşlık koşulunun aranması makul karşılanmaktadır. Buna paralel olarak, 

ülkelerin seçim mevzuatları incelendiğinde seçme hakkının kullanılmasında vatandaşlık şartının 

arandığı ekseriyetle görülmektedir. Az da olsa kimi ülkeler vatandaşlık şartı aramaksızın 

yabancılara genel seçimlerde oy hakkı tanımıştır.  

Yabancı tipleri (göçmen, mülteci, yerleşik yabancı vs.) ve seçme hakkının olumlu-olumsuz 

şartları birlikte değerlendirildiğinde seçme hakkının ön şartlarından biri olarak kabul edilen 

vatandaşlık şartının yumuşatılması siyasal katılım zenginliği bakımından olumlu bir gelişme 

olarak görülebilir. Çalışma, bu yöndeki hipotezleri değerlendirmektedir. Yabancıların 

bulundukları ülkedeki nüfusu, ikamet etme süresi yine yabancıların bulundukları ülke 

ekonomisine katkısı, yabancıların sosyal ve mali hakları gibi hususlar göz önünde 

bulundurulduğunda yabancılara oy hakkı tanınması tartışılabilir hâle gelmektedir. Tabi, 

yabancıların sınırlı da olsa devlet yönetiminde söz sahibi olmasının sağlıklı bir işlerlik 

kazanması, bulundukları ülkenin demokrasi kültürü ve demokratik yapısıyla yakından ilgilidir. 

Aksi takdirde hem seçme hakkı hem de seçilme hakkı suiistimalci yaklaşımlar nedeniyle 

zedelenebilir. Çalışma ayrıca, yerleşik yabancıların yerel düzeyde yapılan seçimler için oy 

hakkını da ele almaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Seçme Hakkı, Oy Hakkı, Vatandaşlık, Genel Oy İlkesi. 

ABSTRACT 

There are many basic principles that dominate the right to vote. One of this principles is 

universal suffrage principle. It is the one accepted in democratic governances. The universal 

                                                 
1
 Bu çalışma Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde devam etmekte olan yüksek 

lisans tez çalışmasından türetilmiştir. 
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suffrage principle is that all persons have the right to vote regardless of their race, language, 

religion, education, possessions etc. Universal suffrage principle aims that everyone has the right 

to vote. However, there can be some restrictions for the right to vote. Citizenship requirement 

takes places in these restrictions. As European Court of Human Rights, Venice Commision and 

other judicial and administrative authorities express, citizenship requirement for the right to vote 

takes place within objective bounds of the universal suffrage. That is, the condition of citizenship 

in elections to designate government is considered reasonable as the right to vote is a political 

right. Concordantly, it is mostly observed that citizenship condition is mostly required in the use 

of the right to vote when other countries’ law on election is viewed. Just a few countries entitle 

foreigners the right to vote in general elections without stipulating citizenship. 

When types of foreigners (immigrant, refugee, resident aliens etc.) and the positive and 

negative conditions of the right to vote are assessed, helping with citizensip requirement which is 

accepted as one of the preconditions of the right to vote can be seen as a favorable development 

in terms of political participation. The study assesses the hypotheses in this aspect. When the 

aspect that is foreigners’ population, the duration of residence and again their contribution to 

economy, their social and financial rights taken into consideration, it is totally negotiable 

foreigners should be given the right to vote. Of course, foreigners’ gaining the right to speak 

about governance, even so restricted is closely related with the democracy culture and the 

democratic structure of the country. Otherwise, not only the right to vote but also the right to 

stand for election can suffer because of abusing attitudes. The study also adresses the issue of 

resident aliens’ right to vote in local elections. 

Key Words: Suffrage, The Right to Vote, Citizenship, Universal Suffrage Principle. 

 

Giriş 

Demokrasi, Lincoln’un tanımıyla halkın halk tarafından halk için yönetimidir. Dolayısıyla 

seçimler demokrasinin vazgeçilmezidir. Seçimlerin demokratik olması ve de seçimlerin 

demokrasiye hizmet etmesi karşılıklı bir etkileşimdir. Seçimlerin demokratik olması ve 

seçimlerin demokrasiye hizmet etmesi hususları birbirlerinin hem nedeni hem sonucudur.  

Seçimlerin ana gövdesini “seçme hakkı” oluşturmaktadır. Seçimlerin yukarıda ifade 

ettiğimiz demokrasi tanımıyla bağdaşması için zaman içerisinde seçme hakkında bazı dinamikler 

gelişmiştir. Bu dinamiklere seçme hakkının demokratik ilkeleri denilmektedir. Bunlar; genel oy, 

eşit oy, gizli oy, serbest oy, açık sayım ve seçim uyuşmazlıklarının yargısal çözümü ilkeleridir.  

Genel oy ilkesi; ırk, dil, din, cinsiyet, öğrenim, servet ve benzeri durumlarına 
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bakılmaksızın kişilerin oy hakkına sahip olmalarıdır.
2
  Genel oy ilkesi, herkesin oy hakkına sahip 

olmasını amaçlamaktadır. Ülkelerin seçim hukukları incelendiğinde zaman içerisinde bu yönde 

bir ilerleme hep olmuştur. Özellikle 20. yy.ın başından bu yana oy hakkının genelliği hususu hep 

pozitif anlamda gelişim göstermiştir. Bununla birlikte oy hakkına bazı sınırlamalar getirilebilir. 

Örneğin yaş, vatandaşlık, ikametgâh, kısıtlı olmak, hükümlü olmak, asker olmak bu sınırlamalar 

içerisinde yer almaktadır.
3
 

I. Vatandaşlık ve Seçme Hakkı 

Vatandaşlık, gerçek bir kişiyi devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağ olarak tanımlanabilir.
4
 

Peki, kişi hangi devlete bağlıdır? Bu sorunun cevabını aradığımız zaman ortaya aidiyetlik ilişkisi 

çıkmaktadır. Seçme hakkı ve seçimler, demokrasi dâhilinde bu aidiyetliğe; yön verme, onu 

kullanma, onu tayin etme anlamına gelmektedir. Bundan dolayıdır ki seçme hakkında 

vatandaşlık şartının aranması makul ve doğal karşılanmaktadır. Uluslararası belgelerde de oy 

hakkının yalnızca vatandaşlara özgü olduğu ifade edilmektedir. 1789 tarihli İnsan Hakları 

Evrensel Bildirisinin 21. maddesi şu şekildedir; “Herkes, doğrudan veya serbestçe seçilmiş 

temsilciler aracılığı ile ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.”
5
 1966 tarihli Medeni ve 

Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 25. maddesinde seçme hakkından bahsederken 

“vatandaşın” ibaresi kullanılmıştır.   Yine Afrika İnsan ve Halkları Hakları Sözleşmesi’nin 13. 

maddesinde ve 1969 tarihli Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 23. maddesinde seçme 

hakkından bahsederken “vatandaş”  ibaresi kullanılmıştır.  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 

“yabancıların siyasal etkinliklerinin kısıtlanması” başlıklı 16. maddesi; “sözleşmede yer alan 10. 

11. ve 14. madde hükümlerinin yabancıların siyasi faaliyetlerine ilişkin olarak bir kısıtlama 

getirme yasağı anlamında değerlendirilemez” şeklindedir.
6
  2002 tarihli Venedik Komisyonu 

Raporu’nda, seçimlerin kılavuz ilkelerinde oy hakkında vatandaşlık şartının uygulanabileceği 

belirtilmiştir.
7
 

                                                 
2
 Özbudun, Ergun; Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013, 14. Baskı, s.89 

3
 Ayrıntılı bilgi ve diğer sınırlamalar için bkz. Keskinsoy, Ömer; Anayasa ve Türk Anayasa Hukuku, Monopol 

Yayınları, Ankara,2018, 2.Baskı, s.102,103 
4
 Doğan, Vahit; Türk Vatandaşlık Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2012, 11.Baskı, s. 23 

5
 Akartürk’ün ifadesiyle,  her ne kadar bu madde de “herkes” ibaresine yer verilmiş olsa da, madde de yer alan 

“ülkesinin” ifadesi vatandaşlık şartının arandığını göstermektedir. Akartürk, Ekrem Ali; Oy Hakkının Anayasal 

İlkeleri, Legal Yayınevi, İstanbul, 2017 s. 88 
6
 AHİS m.16 dolaylıda olsa göstermektedir ki, siyasi faaliyette bulunmada vatandaş koşulunun aranması sözleşmeye 

aykırılık oluşturmamaktadır. 
7
 Buna karşılık raporda, belli bir süre ikamet eden yabancıların yerel seçimlerde oy kullanması tavsiye edilmektedir. 

TBMM Araştırma Merkezi Venedik Komisyonu, Seçimlerin Kılavuz İlkeleri, s. 173 
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Seçme hakkında vatandaşlık şartı aranabileceği kayıt altına alınmışsa da bu şarta ilişkin 

normlar hak ihlali doğuracak biçimde düzenlenmemelidir. Bu hususta AİHM, Aziz/Kıbrıs
8
 

davasında ihlal kararı vermiştir. İbrahim Aziz Kıbrıs Rum kesiminde yaşamaktadır. Kıbrıs Rum 

kesiminde 2001 yılında yapılacak olan seçimlerde oy kullanmak istemektedir. Aziz, Kıbrıs 

Anayasası ve seçim mevzuatında yer alan  “Kıbrıslı Türklerin” oy kullanamayacağını yönünde 

hüküm nedeniyle oy kullanamamaktadır. Ulusal kökeni nedeniyle oy kullanamayan 

başvurucunun dosyasında AİHM, seçimlere ilişkin sınırlamaların devletlerin takdirinde olduğunu 

ancak bunun makul ve nesnel biçimde olması gerektiğine vurgu yapmıştır. Sonuç olarak AİHM, 

sözleşmenin 14. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağı ile 1 No.lu Protokolün 3. maddesinde yer 

alan serbest seçim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. 

Bununla birlikte, geçmiş dönemlere baktığımız zaman bazı ülkelerde yabancı statüsünde 

bulunan kişilere oy hakkının tanındığını görmekteyiz.
9
 Örneğin 1800’lü yıllarda Amerika’da 

federe devletler yabancı statüsünde olan kişilere seçme hakkını tanımıştır. Ta ki 20. yüzyılın ilk 

çeyreğine kadar bu uygulama hayat bulmuştur.
10

 Yine Sovyetler Birliğinde seçme hakkı 

yabancılara da tanınmıştır. Birliğin 1918 tarihli Anayasası “işçi ve köylü yabancı emekçilerin 

Sovyet vatandaşlarının siyasal haklarından yararlanabileceğini” kayıt altına almıştır. Bu 

uygulama 1938 yılında çıkarılan Vatandaşlık kanunu yürürlüğe girinceye kadar sürmüştür.
11

  

Günümüzde bazı ülkeler yapacakları her düzeydeki seçimler için vatandaşlık koşulu 

ararken bazı ülkeler bu şartı başkaca şartlar arayarak yabancıların oy kullanmasını az ya da çok 

mümkün kılmıştır. Örneğin İsveç, İsveç parlamentosu seçimlerinde vatandaşlık koşulunu 

aramaktadır. Bunun yanı sıra Avrupa Parlamentosu seçimlerinde vatandaşların yanı sıra AB 

üyesi devletlerin vatandaşlarına seçim gününden en az 30 gün öncesinde ikamet etme şartına 

bağlı olarak oy kullandırma hakkı tanınmıştır. İsveç belediye seçimlerinde belediye sınırları 

içinde nüfusa kayıtlı olma şartına bağlı olarak vatandaşlarına, AB vatandaşlarına, Norveç ve 

İzlanda vatandaşlarına oy kullanma hakkı tanımıştır. Bu tahdidi olarak sayılanların haricinde 

yabancı statüsünde bulunanlar, seçim gününden öncesi olmak üzere 3 yıl İsveç’te yerleşik iseler 

yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahiptirler.
12

 

Seçme hakkında vatandaşlık koşulunu makul görmekle birlikte bazı tartışmaları 

beraberinde getirse de ifade etmek gerekir ki ülkelerin bu yönde bir sınırlamaya gitmeksizin 

                                                 
8
 Aziz/Kıbrıs, no.69949/01, 22.06.2004,pr.34-48; Şirin, Tolga; İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne Göre Serbest 

Seçim Hakkı, MÜHF –HAD, C.17, S.1-2, s.324,325. 
9
 Hatta anılan dönemdeki Alman-Fransız gerilimine rağmen 1871 yılında Paris Komünü yöneticileri arasında Alman 

bir vatandaş bulunmaktadır. Eroğul, Cem; Devlet Yönetimine Katılma Hakkı, İmge Kitabevi, Ankara, 1991, s.81  
10

 Keyysar, Alexander; The Right to Vote, Basic Books, 2000, s.32,33 
11

 Karamustafaoğlu, Tuncer; Seçme Hakkının Demokratik İlkeleri, Sevinç Matbaası, Ankara,1970,s.169 
12

 www.val/se/servicelankar/other-languages/english-engelska/the-right-to-vote.html (e.t. 19.03.2019) 

http://www.val/se/servicelankar/other-languages/english-engelska/the-right-to-vote.html
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seçimlerde (yerel düzeyde ki seçimler haricinde) yabancılara da söz hakkı vermesi demokratik 

bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bazı ülkelerde yerleşik yabancı statüsünde 

bulunanların ve yasal durumda ülkede ikamet eden yabancıların sayısı bir hayli fazladır. Yabancı 

statüsünde de olsa artık bu kişiler o toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel bir parçası hâline 

gelmiştir. Bundan dolayı bu kişilerin devlet yönetimine katılması gerekliliği de ön plana 

çıkmaktadır. Bir kişi bir ülkenin vatandaşlığında olmasa da uzunca bir süre o ülkede ikamet eden 

kişi hiç şüphesiz ki bulunduğu ülkenin yönetilenidir. Ancak vatandaşlık sınırlaması burada 

demektedir ki “Sen benim yönetilenim olsan da sana seni yönetecek olanı belirleme hakkı 

vermiyorum”. Dünya nüfusu bu denli yer değiştirmiş iken ve de sayısı milyonları bulan 

yabancılar memleketi dışında başka ülkelerde ikamet ederken bu kişilerin bulundukları ülkede oy 

kullanamaması bir mağduriyet oluşturabilir. Seçme hakkına sahip olmanın faydaları saymakla 

bitmez ama temel olarak şunlar söylenebilir ki bu haktan mahrum olan yabancı bulunduğu 

ülkede hem kendisinin hem ailesinin hayatında ve de geleceğinde söz sahibi olamayacaktır. Tabi 

burada çalışmamızın başında da ifade ettiğimiz gibi seçme hakkı bir siyasi hak olduğu için ulusal 

çıkarlar ön plandadır. Bu durumda ülkeler vatandaşlık şartı aramaksızın seçme hakkını kitlesel 

olarak değil de kişi bazlı ele alıp yabancı da olsa yönetilen olarak ona kendini ifade etme, 

kendisine yönetileni belirleme hakkı tanıyacak ya da aidiyetlik düşüncesini esas alıp bu hakkı 

ona tanımayacaktır. Ezcümle,  yabancıların bulundukları ülkedeki nüfusu, ikamet etme süresi 

yine yabancıların bulundukları ülke ekonomisine katkısı, yabancıların sosyal ve mali hakları gibi 

hususlar göz önünde bulundurulduğunda yabancılara oy hakkı tanınması tartışılabilir hâle 

gelmektedir. 

Yabancılara oy hakkı tanınmasında bu hakkı tanıyan ülke bakımından da büyük bir kârlılık 

vardır. Şöyle ki her şeyden önce yabancıya oy hakkı veren ülke teorik olarak o yabancıyı 

sorumlu bir birey hâline getirmektedir. Ayrıca, yapılacak seçimlerde seçim sonucu ne olursa 

olsun konsensusun sağlanması veya konsensusu sağlamak adına en fazla katılımı oluşturmak, 

ülkenin demokrasisi için bir meşruiyet kaynağı olacaktır. Hem bu sayede yabancı, ikamet ettiği 

ülkeye daha çok ve daha hızlı bir şekilde uyum sağlayacaktır.  

Tabi, yabancıların sınırlı da olsa devlet yönetiminde söz sahibi olmasının sağlıklı bir 

işlerlik kazanması, bulundukları ülkenin demokrasi kültürü ve demokratik yapısıyla yakından 

ilgilidir. Aksi takdirde yabancılara seçimlerde söz hakkı verilmesi, hem seçme hakkını hem de 

seçilme hakkını suiistimalci yaklaşımlar nedeniyle zedeleyebileceği gibi toplumsal bir ayrışmaya 

da zemin hazırlayabilir. Ayrıca devlet yönetimini belirleyecek seçimler haricinde referandumlar 

içinde yabancılara söz hakkı verilmesi yabancıların kendini ifade etmesi adına son derece 
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önemlidir. 

II. Yerleşik Yabancıların Yerel Düzeyde Seçme Hakkı
13

 

Oy hakkının vatandaşlık koşulunda incelenmesi gereken bir diğer husus da “yerleşik 

yabancıların yerel düzeydeki seçimlere katılması” durumudur. Yerleşik yabancı terimi 

Yabancıların Yerel Düzeyde Kamu Hayatına Katılma Sözleşmesi m. 2’de açıklanmıştır. Yerleşik 

yabancı, “devletin uyruğu olmayan ve bu devletin topraklarında yasal olarak ikamet eden kişi” 

anlamındadır.
14

 Sözleşmenin sunduğu amaç yabancılarında vatandaşlar gibi yerel düzeyde aynı 

sorumluluklara sahip olduğu bahsiyle yabancılarında vatandaşlar gibi aynı haklara sahip 

olmasıdır. Peki, yerel düzeydeki birimler için gerçekleştirilen seçimler yukarıda bahsedilen 

aidiyetliğin kapsamında mıdır? Yerel düzeydeki birimler devletin asli organı mı yoksa ferî 

organı mıdır?
15

 Şöyle ki yerleşik yabancı artık bulunduğu ikamette ki yerel yönetimlerin hizmet 

götürdüğü konumundadır. Bu hizmet nihayetinde çıkar ilişkisini ortaya çıkarmaktadır. Bu çıkar 

ilişkisi de tabi olarak seçimde söz sahibi olmayı gerektirmektedir. Aslında bu çıkarım ileri 

demokrasi ile sosyal ve siyasal yaşamı sağlam temellendiren ülkeler esas alınarak ifade 

edilmiştir. Bu standartlara ulaşamayan ülkelerde yerel seçimler bir güvenoyu ya da güvensizlik 

oyu şekline çok çabuk bürünebilir. Hatta kimi zaman seçimler bir plebisite bile 

dönüşebilmektedir. Bu da yukarıda bahsettiğimiz aidiyetliğe yön vermenin dolaylı da olsa bir 

örneğini oluşturmaktadır. Ancak bu negatif bir örnek olarak değerlendirilebilir. Çünkü 

seçimlerin bu şekilde dönüşümü en iyi ihtimalle seçimin ana temasını, ana amacını ikinci planda 

atacaktır. Bu durumda yabancıların seçimlere katılmasındaki fayda ortadan kalkacaktır.  

Yerleşik yabancıların yerel düzeyde yapılan seçimlerde oy kullanması devlet birliklerinde 

de görülen bir husustur. Örneğin 7 Şubat 1992 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması’nın 8. 

maddesinde Avrupa Birliği vatandaşlığı tesis edilmiştir.  Madde 8b’deki düzenlemeye göre, 

birlik vatandaşları uyruğu olmadığı üye devlette mahallî seçimlerde ve Avrupa Parlamentosu 

seçimlerinde oy kullanabilecektir.   

Belli bir süre bir ülkede ikamet eden yabancıların yerel düzeyde gerçekleştirilen 

seçimlerde oy kullanması gerektiği kanısındayız. Bu görüşe karşıt olanlara göre, devletin asli ve 

ferî organlarının belirlenmesine yönelik olan siyasi hak ve hürriyetler sadece vatandaşlara 

tanınmalıdır. 

                                                 
13

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Yontar, İbrahim Güray; Avrupa Konseyi Kararlarında Yerleşik Yabancıların Yerel 

Düzeyde Seçme ve Seçilme Hakları, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2011; Öztürk, Necla; Yabancıların Yerel Seçimlerde 

Oy Kullanma Hakkı, MHB, C.33, S.1 
14

 Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Yaşama Katılımına Dair Sözleşme’nin resmi olmayan çevirisi için bkz. 

Yontar, İbrahim Güray; Avrupa Konseyi Kararlarında Yerleşik Yabancıların Yerel Düzeyde Seçme ve Seçilme 

Hakları, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2011, s. 155-160 
15

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Öztürk, Necla; Yabancıların Yerel Seçimlerde Oy Kullanma Hakkı, MHB, C.33, S.1,s.160 

vd. 
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III. Türk Hukukunda Seçme Hakkında Vatandaşlık Şartı 

Türk hukuk sistemine baktığımız zaman Osmanlı dönemi dâhil yabancılara hiçbir zaman 

seçme hakkının tanınmadığını görmekteyiz.  Meri anayasamız 1982 Anayasası, vatandaşlığı 66. 

maddede tanımlamıştır. “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Türk 

babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür.” diyerek anayasa vatandaşlığı ifade etmiştir. 

Akabinde 67. madde de seçme ve seçilme hakkına ilişkin olarak şu ifadeye yer vermiştir, 

“Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya 

bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.” 

Yani 1982 Anayasası ve 298 sayılı Kanun (m.6)
16

 seçme hakkına ilişkin olarak vatandaşlık 

koşulunu aramıştır.  Türk hukuk sistemine göre yabancılar yerel düzeyde yapılan seçimlerde de 

oy kullanamazlar. Ancak Yabancıların Yerel Düzeyde Kamu Hayatına Katılma Sözleşmesi’nde 

“danışma kurullarından” bahsedilmektedir. Danışma kurulları belli bir bölgede yoğun bulunan 

yabancıların kamu hayatına katılması amaçlı bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk 

hukuk mevzuatında bu yönde bir düzenleme yer almazken resmî olmayan danışma kurulu 

benzeri Alanya Belediyesi sınırları içerisinde “Alanya Yabancılar Meclisi” kurulmuştur. Bu 

oluşum Avrupa’da örnekleri görülen Yabancılar Meclisine benzemektedir. 2006 yılında getirilen 

düzenleme ile (Kent Konseyi Yönetmeliği) Alanya Yabancılar Meclisi, Alanya Kent Konseyinin 

bir parçası hâline gelmiştir.  Alanya Yabancılar Meclisi kuruluşu ve amacı bakımından yerel 

seçimlerde seçme hakkının tanınması yönündeki eğilimin öncüsü konumundadır. 

Ülkemizde çok sayıda Suriyeli bulunmaktadır. Bu kişilerden Türk vatandaşlığına geçenler 

zaten seçmen olabilmek için diğer gerekli şartları sağlıyor ise oy kullanabileceklerdir.
17

  Suriyeli 

olanlar ise Türk hukuk mevzuatından dolayı herhangi bir seçimde oy kullanamayacaklardır. Bu 

kişilerin yabancı olarak statüsü “geçici koruma satsüsü”nde bulunan kişilerdir.
18

 Bu kişilerin 

daha uzun yıllar ülkemizde ikamet etme ihtimalinde oy hakkına kavuşmaları; sosyal, siyasi ve 

hukuki bakımdan tartışılabilir gözükmektedir. 

Son olarak çifte vatandaşlık durumunda bu hususa ilişkin olarak kanunen herhangi bir 

sınırlama olmadığı için bu durumdaki vatandaşlar seçme hakkından yararlanabilecektir.  

 

 

                                                 
16

 298 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun” madde 6: “Onsekiz yaşını 

dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. “ 
17

 İçişleri bakanlığı tarafından istisnai olarak vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı 79.894 kişidir. Vatandaşlığa alınan 

bu kişilerin bazıları 18 yaşın üstündedir. Haliyle bu kişiler mevzuat gereği ayrıca bir kısıtlama olmadığı takdirde 

seçimlerde oy kullanabilecektir. Bkz. https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/ (e.t. 25.03.2019) 
18

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Erdem, Bahadır; Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Sosyal, Siyasi ve Vatandaşlık 

Hukuku Bakımından Türkiye’deki Durumları, MHB, C.37, S.2, s.337 vd. 

https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/
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SONUÇ 

Seçme hakkı demokrasinin öznesidir. Vatandaşlıkta bir devlete ait olmanın ve onu 

yönetmenin en önemli unsurudur. Bu iki bileşeni birleştirdiğimiz zaman seçme hakkında 

vatandaşlık şartının aranması makul karşılanmaktadır. Bununla birlikte kişilerin seçme hakkına 

sahip olmasının faydaları niceliksel olarak sayılamaz hacimdedir. Ama seçme hakkının faydası 

ve nedeni olarak ilk başta şunlar söylenebilir: Bir kişinin seçme hakkına sahip olmasının en 

büyük faydası ve nedeni onun insan olmasından ötürü ona ifade hakkı, söz hakkı tanımaktadır. 

Ona geleceğini tayin etme, yöneteni belirleme hakkı vermektir.  Bundan dolayı,  yabancılara bazı 

şartlarla birlikte (belli bir süre ikamet vb.) genel seçimlerde, devlet başkanı seçimlerinde ve 

referandumlarda seçme hakkı tanınması tartışılabilir gözükmektedir. Yabancı ikamet ettiği 

ülkede oy kullanırken, vatandaşı olduğu devletin çıkarını üstün tutarak oy kullanabilir ya da 

egemenliğinde herhangi bir paya sahip olmadığı ülkenin seçiminde bulunduğu ülkenin çıkarını 

düşünmeyebilir. Yabancılara oy hakkı tanınmasında tartışılabilir olan ise terazinin bir kefesinde 

seçimlerde “vatandaşın” oy kullanması gerekliliği hususu yer alırken bir kefesinde yabancının 

bulunduğu ülkede bugünkü seçme hakkı ile ifade edilen tüm kazanımlara sahip olmasıdır. Bu 

durumda ikinci kefe yani yabancılara oy hakkı tanınmasının terazide ağır basma ihtimali göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

Bazı ülkeler yerleşik yabancıların yerel düzeyde yapılan seçimlere katılmasını sağlamıştır. 

Bu durum olması gereken bakımından yerinde bir uygulamadır. Ülkemizde de bu yönde bir 

değişim, ülkemizde ikamet eden yabancıların yerel hizmetler bakımından daha iyi bir hizmet 

almasını sağlayacak, yabancılar sorunlarını daha iyi ve etkili bir şekilde ifade edebileceklerdir.  

Tüm bu açıklamalarla birlikte nihai olarak şu denilebilir: Her türlü seçimler için 

yabancılara oy hakkı tanınmasının demokratik ve faydalı bir uygulama olarak değerlendirilmesi, 

yine bu hakkı tanıyacak ülkenin demokrasi kültürü ve demokratik alt yapısıyla doğrudan 

ilişkilidir. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У КРЫС ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 

СМЕСЬЮ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Ибрагимов Р.И. 

Азербайджанский Медицинский Университет 

 

Современный человек подвержен повышенному риску интоксикации тяжелыми 

металлами, которые поступают в организм человека через воду и воздух, а также 

продукты питания. Воздействие тяжелых металлов на человека является глобальной 

проблемой, так как последние влияют практически на все системы организма, оказывая 

токсическое действие. Следует отметить, что при оценке действия тяжелых металлов на 

состояние организма одним из важнейших показателей являются изменения со стороны 

центральной нервной системы и ее высшего отдела – коры больших полушарий головного 

мозга [1-3]. Результаты исследований последних лет указывают на важную роль тяжелых 

металлов в этиологии современных неврологических эпидемий - аутизма, синдрома 

дефицита внимания, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и др. [4-7]. 

Одновременное воздействие таких тяжелых металлов, как свинец, кадмий, мышьяк и 

ртуть, особенно важно из-за их длительного воздействия на мозг. Точные механизмы 

заболеваний, вызываемых воздействием смесей тяжелых металлов до сих пор неясны и 

соответственно невыявлены методы профилактики и лечения данных патологий. 

Исходя из вышеизложенного целью настоящего исследования было изучение 

поведенческих реакций экспериментальных животных при отравлении смесью тяжелых 

металлов.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Эксперименты проведены на 20 белых нелинейных крысах-самцах, массой 200-220г.  

При проведении экспериментов руководствовались рекомендациями, изложенными в 

«Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых в 

экспериментальных и научных целях» (Страсбург 18 марта 1986 г). Животных содержали 

при естественном световом режиме и свободном доступе к воде и корму. Затравку 

животных осуществляли раствором смеси солей тяжелых металлов (хлорид ртути, кадмий 

сернокислый и ацетат свинца). Маточный раствор тяжелого металла (хлорид ртути - 0,1 

мг/кг, кадмий сернокислый - 1мг/кг и ацетат свинца -10мг/кг) рассчитывался по 

уравнению А=(Х*В) *С, где Х-коэффициент=6,77; В-средний вес крысы; С-

среднесуточное потребление воды животными) и добавляли в питьевую воду поилок. 

Крысы контрольной группы получали эквивалентный объём обычной питьевой воды. 
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Прослеживание изменений поведенческих реакций экспериментальных животных 

проводилось в «Суок-тесте», позволяющем анализировать состояние тревожности, 

моторно-вестибулярных нарушений, а также вызванных тревогой двигательных 

нарушений. При этом оценивали: горизонтальную и вертикальную двигательную 

активность, количество и продолжительность остановок, вертикальных стоек, 

заглядываний вниз, актов груминга и дефекации. Исследования проводились на 15, 30 и 

60 сутки затравки. 

Статистический анализ полученных цифровых значений выполняли с помощью 

программы Statistica 7.0. Значение уровня статистической значимости принималось в 

случаях как минимум р≤ 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты нашего исследования показали, что во все периоды исследования смесь 

соединений тяжелых металлов оказывала выраженное повреждающее действие на 

головной мозг экспериментальных животных, выражавшееся в нарушении поведенческих 

реакций (табл.1). Так на 15-е сутки исследования у крыс, подвергавшихся воздействию 

солей тяжелых металлов, по сравнению с контрольной группой отмечалась тревожность и 

плохая координация движений. Количество остановок, совершенных крысами было в 

среднем на 38% (р <0,01) больше показателей контрольных особей. Однако, время 

остановок при этом возросло на 11 % (р <0,05). Параллельно у крыс, отмечалось снижение 

горизонтальной двигательной активности в среднем на 20% (р <0,05) и также несколько 

увеличилось количество актов груминга – в среднем на 10%, однако это изменение не 

было статистически значимым. В указанный срок также в сравнении с контролем 

наблюдалось снижение исследовательской активности. Так, вертикальная активность, в 

виде стойки, у животных получавших смесь тяжелых металлов статистически значимо 

уменьшилась в среднем на 28% (р <0,05), количество заглядываний вниз в сравнении с 

контрольной группой увеличилось на 22% (р <0,05). Эти изменения сопровождались 

статистически недостоверным увеличением количества дефекаций.   

На 30-е сутки исследования у животных опытной группы, получивших смесь солей 

тяжелых металлов отмечалось значимое снижение количества остановок в среднем на 

65%  (р <0,01) с параллельным увеличением продолжительности времени остановок почти 

в 2 раза (р <0,01) по сравнению с контрольными животными.  Горизонтальная активность 

также снизилась почти 2 раза (р <0,01), количество акта груминга уменьшилось в среднем 

на 39%  (р <0,01). Вертикальная активность и количество заглядываний вниз в этот срок 
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исследования снизилось соответственно в среднем на 56% (р <0,001) и 20% (р <0,05) по 

сравнению с данными контрольной группы.  Переходы в центр и дефекация уменьшились 

статистически достоверно на 24% (р <0,05) и 32% (р <0,05) соответственно.   

Таблица 1 Изменения показателей поведенческих реакций в «СУОК-тесте» у крыс, при 

затравке смесью хлорида ртути, сернокислого кадмия и ацетата свинца  (M±m, n=10) 

Показатели 

поведенческих  

реакций 

 

Контроль 

Затравка смесью тяжелых металлов 

15 дней 30 дней 60 дней 

Количество 

остановок 

6,2±0,5 

 

8,6±0,4** 

 

10,2±0,6** 11,5±0,5** 

Время 

остановок 

28,2±0,4 

 

31,4±0,44* 

 

57,25±0,45** 107,5 ±0,54** 

Горизонтальная 

активность 
26,4±1,31 

21,0±1,21* 

 

15,0±1,1** 12,0±0,9*** 

Груминг 
5,1±0,18 5,6±0,2 3,1±0,15** 2,1±0,32*** 

Вертикальная 

активность 

2,5±0,36 1,8±0,26* 1,10±0,2*** 0,9±0,1*** 

 

Заглядывания 

вниз 

12,5 ±0,56 15,2 ±0,8* 10,0±0,46* 6,2 ±0,46** 

Переходы в 

центр  
2,5 ±0,46 

3,1±0,6* 2,1±0,34* 1,5±0,55** 

Дефекации  
1,75±0,27 1,82±0,14 1,2±0,26* 1,1±0,23** 

Примечания: *-Р <0,05; **-Р <0,01; ***- Р <0,001 статистическая значимость по отношению к  

контрольной группе 
 

Указанные нарушения двигательной и исследовательской активности 

экспериментальных животных получавших смесь солей свинца, кадмия и ртути были еще 

более выраженными на 60 сутки исследования. Так, количество остановок в данный срок 

исследования было меньше чем у контрольных животных на 85% (р <0,001), 

увеличивалось время остановок в 3,8 раза (р <0,001). Статистически значимо 

уменьшились горизонтальная активность и количество актов груминга более чем в 2 раза 

(р <0,001). Исследовательская активность опытных животных на 60-й день затравки также 

резко снижалась.  Наблюдалось статистически значимое уменьшение вертикальной 

активности, количества заглядываний вниз соответственно на 64%(р <0,01) и 50%(р 

<0,01).  Переходы в центр и акты дефекации снизились в среднем на 40% (р <0,01).   

Таким образом, данные полученные в ходе эксперимента показали, что под 

действием смеси солей тяжелых металлов во все периоды исследования изменяется 

высшая нервная деятельность экспериментальных животных.  Через 15 дней после 

затравки у животных прослеживалось повышение уровня тревожности и снижение как 
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двигательной, так и исследовательской активности. Об этом свидетельствовало 

увеличение как количества, так и продолжительности остановок, снижение 

горизонтальной и вертикальной двигательной активности в указанный срок исследования. 

Спустя месяц после затравки уже наблюдалось подавление эмоциональной, двигательной 

и исследовательской компонентов поведения одновременно. Указанные нарушения 

поведенческих реакций еще более прогрессировали через два месяца после затравки 

смесью солей тяжелых металлов. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

деструктивное воздействие тяжелых металлов на центральную нервную систему 

экспериментальных животных имеет хронический характер и необходима разработка 

соответствующих методов профилактики и лечения. 
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GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇOK SESLİ KORO DERS KİTAPLARININ 

İNCELENMESİ 

 

Doç. Dr. Köksal APAYDINLI 

Ordu Üniversitesi 

 

ÖZET 

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 2016 yılında Müzik, Türk Halk Müziği (THM) ve 

Türk Sanat Müziği (TSM) olmak üzere üç alana ayrılarak yeniden yapılandırılmış, haftalık ders 

saatleri ise Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 29/06/2016 tarih ve 43, 45, 47 sayılı kararları 

ile 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak 

uygulanmaya başlanmıştır. Haftalık ders çizelgelerine göre THM ve TSM alanlarında uygulama 

alanının özellikleri dikkate alınarak THM Koro veya TSM Koro dersleri dört yıl boyunca haftada 

2 saat; Müzik alanında ise Çoksesli Koro dersleri haftada 2 saat sadece 10. ve 11. sınıflarda 

uygulanmaktadır. Bireysel ses eğitimi derslerinin dışında öğrencilere toplu ses eğitimi 

verilmesine olanak sağlayan çoksesli koro eğitimi özellikle mutasyon döneminde olan lise 

öğrencilerinin seslerini doğru, sağlıklı ve etkili kullanabilmeyi öğrenmesi açısından önemlidir. 

Uzun ve dikkatli bir eğitim süreci gerektiren çoksesli koro eğitiminde iyi bir entonasyon için 

nefes desteğiyle ses üretmeyi ve rezonans bölgeleri yardımıyla sesi büyütebilmeyi öğretebilme, 

sesli ve sessiz harflerin iyi boğumlanarak eserleri doğru artikülasyonla söyletebilme, iyi bir tını 

oluşturabilmek için ses grupları arasındaki dengeyi sağlayabilme ve mutasyon döneminde olan 

öğrencilerin seslerini zorlamayacak eserlerin seçimi iyi bir koro eğitimcisinden beklenen 

özelliklerden bazılarıdır. Bu nedenle Güzel Sanatlar Lisesi Müzik alanı haftalık ders çizelgesine 

göre eğitim süresi iki yıl ile sınırlandırılan çok sesli koro dersinde okutulan ders kitaplarının, 

koro eğitimcisine yol gösterici nitelikte olması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı; 2018-

2019 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Güzel Sanatlar Liseleri 

Çoksesli Koro ders kitaplarının içerik ve repertuar düzeyi açısından işlevselliğini incelemektir. 

Betimsel tarama modelli bu araştırmada çalışma grubunu oluşturan ders kitapları, MEB’nın 

resmi internet sitesinden elde edilmiş ve nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi yoluyla 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda çoksesli koro ders kitaplarının içeriği ve kitaplarda yer alan 

repertuarın düzeyi konusunda bazı eksiklikler görülmüş ve bundan sonraki basımlarda bu 

eksikliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar Lisesi, Koro Eğitimi, Çok Sesli Koro, Ders Kitapları  
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GİRİŞ 

Güzel Sanatlar Liseleri kurulduğu 1989 yılından bu yana gerek yapısal ve gerekse öğretim 

programı açısından bir çok değişikliğe uğramıştır. İlk kurulduğunda Anadolu lisesi statüsünde 

olan bu liseler, 16 Haziran 2009 tarih ve 27260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe 

göre “Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi adını” alarak Spor lisesiyle birleştirilmiş, 07 Eylül 2013 

tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre de Spor lisesinden ayrılarak 

“Güzel Sanatlar Lisesi” adını almıştır.  

Kurulduğu yıldan günümüze kadar olan süreçte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 

kararları ile Güzel Sanatlar Lisesi (GSL) müzik bölümü haftalık ders çizelgeleri 1989, 1990, 

1991, 1992, 1995, 1996, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014 ve 2016 yıllarında toplam 14 

defa değişmiştir (İlhan ve Karabulut, 2018).  1990 ile 2016 yılları arası müzik bölümü haftalık 

ders çizelgelerinde koro dersleri “Koro” ve “Batı Müziği Koro Eğitimi” şeklinde yer almış ve 

10., 11. ve 12. Sınflarda haftada 2 saat olarak planlanmıştır. 2016 yılında ise Güzel Sanatlar 

Lisesi Müzik Bölümü yeniden yapılandırılmış ve Müzik, Türk Halk Müziği (THM) ve Türk 

Sanat Müziği (TSM) olmak üzere üç alana ayrılmıştır. THM ve TSM alanlarında okutulan 

dersler içerisinde koro dersleri Türk Halk Müziği Koro ve/veya Türk Sanat Müziği Koro olmak 

üzere 9. Sınıftan itibaren dört yıl boyunca haftada 2 saat okutulmaktadır. Müzik alanına ait 

dersler içerisinde koro dersi ise “Çok Sesli Koro” adı altında sadece 10. Ve 11. Sınıflarda haftada 

2 saat okutulmaktadır. 

Talim Tebiye Kurulu Başkanlığı’nın 19.02.2018 tarih ve 60 sayılı kararına göre Güzel 

Sanatlar Lisesi Müzik, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği alanlarına ait haftalık ders 

çizelgeleri aşağıda gösterilmiştir:  
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Çizelge 1. Müzik Alanı 
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 Çizelge 2. Türk Halk Müziği Alanı 

 

 

Çizelge 3. Türk Sanat Müziği Alanı 
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Koro derslerinin çok önemli bir bölümünü kapsayan toplu ses eğitimi; henüz mutasyon 

döneminde olan öğrencilerin seslerini doğru, sağlıklı ve etkili kullanabilmelerini öğretebilmek 

açısından önemlidir. Yukarıdaki çizelgelere göre ayrı bir ders olarak okutulan bireysel ses 

eğitimi dersi 10. Sınıfta ve haftada 1 saat olarak planlanmıştır. Ancak sadece bir yıl okutulan bu 

dersin mutasyon döneminde olan öğrenciler için yeterli olmayacağı düşünüldüğünden, toplu ses 

eğitimi verilen çok sesli koro derslerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. THM ve TSM 

alanlarında dört yıl kesintisiz okutulan Türk Halk Müziği Koro ve/veya Türk Sanat Müziği Koro 

dersleri, öğrencilerin alana özgü ses eğitimlerine katkıda bulunurken (Çizelge 2 ve Çizelge 3); 

Müzik alanındaki bireysel ses eğitimi dersinin sadece bir yıl, çok sesli koro dersinin ise sadece 

iki yıl okutulması ve 12. Sınıfta devam etmemesi (Çizelge 1); dersin içeriği gereği evrensel 

nitelikte verilen ses eğitiminde eksikliklere neden olacağını düşündürmektedir.  

Genel anlamda ses eğitimi; önceden saptanmış ilke ve yöntemlerle, bireyin anatomik ve 

fizyolojik yapı özelliklerine uygun olarak sesini eğitsel ve/veya sanatsal amaçlar doğrultusunda 

belirli bir müziksel duyarlılıkla doğru, güzel ve etkili kullanabilmesi için gerekli davranışların 

kazandırıldığı planlı-programlı bir etkileşim sürecidir (Çevik, 2013:53 ve Töreyin, 2008:82).  

Töreyin’e (2008) göre ses eğitiminin amaçları; sesin değişim/gelişim döneminin 

(mutasyon) özelliklerine, bulunduğu yaş ve ses grubunun anatomik yapısına uygun olarak 

konuşma ve şarkı söylemede doğru ses üretip kullanmasına yönelik davranışları kazandırmaktır 

(Akt. Otacıoğlu, 2017:50). Bu amaçlar doğrultusunda özellikle ses değişiminin başladığı ergenlik 

döneminde, ses eğitimi derslerinin özenle planlanması ve dikkatle yürütülmesi gerekmektedir. 

Yavuzer’e (2001:262) göre ergenlik dönemi, “Biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal 

açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir”. Bu 

dönemde bireylerin fiziksel değişimleriyle birlikte ses de değişime uğrar. Çocuk sesinden 

yetişkin sesine geçiş sürecini kapsayan bu döneme “mutasyon dönemi” adı verilir. Çevik 

(2013:36), bu dönemde özellikle erkek çocukların seslerinde denetim dışı iniş ve çıkışların, 

kırılma ve çatlamaların olduğunu belirtmiştir. Kızlarda ise bu dönemde yaşanan değişimler 

erkekler kadar belirgin ve sorunlu değildir. Erkek çocukların ses telleri yaklaşık 1 cm uzarken 

seslerinde bir oktavlık kalınlaşma görülür. Kız çocuklarının ses telleri ise yaklaşık 3-4 mm uzar 

ve bir büyük üçlü kadar kalınlaşır. Bu dönemde ses kısık ve güçsüzdür. Kızlar mutasyon 

dönemini erkeklere göre daha kolay atlatırlar ancak bu dönem erkekler için oldukça zorlu bir 

süreçtir. Yine de bu dönemde ses sorunlarının kızlarda bazen 17, erkeklerde ise 19 yaşına kadar 

devam edebileceği unutulmamalıdır (Cevanşir ve Gürel, 1982:58; Çevik, 2013:36). Özellikle 

koro ve ses eğitimcileri bu dönemdeki öğrencilerin seslerini zorlamamalı, aşırılıktan korumalı, 
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bilinçli ve dikkatli çalıştırmalıdır.  

Bireysel ses eğitimi derslerinin dışında öğrencilere toplu ses eğitimi verilmesine olanak 

sağlayan, uzun ve dikkatli bir eğitim süreci gerektiren çok sesli koro eğitiminde; iyi bir 

entonasyon için nefes desteğiyle ses üretmeyi ve rezonans bölgeleri yardımıyla sesi 

büyütebilmeyi öğretebilme, sesli ve sessiz harflerin iyi boğumlanarak eserleri doğru 

artikülasyonla söyletebilme, iyi bir tını oluşturabilmek için ses grupları arasındaki dengeyi 

sağlayabilme ve mutasyon döneminde olan öğrencilerin seslerini zorlamayacak eserlerin seçimi 

iyi bir koro eğitimcisinden beklenen özelliklerden bazılarıdır. Bu nedenle Güzel Sanatlar Lisesi 

Müzik alanı haftalık ders çizelgesine göre eğitim süresi iki yıl ile sınırlandırılan çok sesli koro 

dersinde okutulan ders kitaplarının, koro eğitimcisine yol gösterici nitelikte olması 

gerekmektedir.  

Bu araştırmanın amacı; 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından hazırlanan Güzel Sanatlar Liseleri Çok Sesli Koro ders kitaplarının içerik ve repertuar 

düzeyi açısından işlevselliğini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır: 

1. Güzel Sanatlar Lisesi çok sesli koro ders kitaplarının içeriği, öğretim programındaki 

kazanımlarla tutarlı mıdır? 

2. Güzel Sanatlar Lisesi çok sesli koro ders kitaplarında yer alan eserlerin düzeyi, 

mutasyon dönemindeki öğrenciler için uygun mudur? 

Bu araştırma, GSL’de öğrenim öğrencilere düzeylerine uygun ve nitelikli bir koro 

eğitiminin verilebilmesi için, ders kitaplarındaki eksiklikleri giderici öneriler içermesi 

bakımından önemli görülmektedir. 

Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından hazırlanan ve ders kitabı olarak okutulan Çok Sesli Koro 10 ve Çok Sesli Koro 11 

kitaplarıyla sınırlıdır. 

Betimsel tarama modelli bu araştırmada çalışma grubunu oluşturan ders kitapları, Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden elde edilmiş ve nitel araştırma yöntemlerinden 

döküman analizi yoluyla incelenmiştir. Elde edilen veriler, 2016 yılında MEB tarafından 

yayınlanan çok sesli koro dersi öğretim programında yer alan kazanımlar ve bu öğretim 

programının uygulanmasına ilişkin açıklamalar göz önünde bulundurularak analiz edilmiş ve 

yorumlanmıştır.  
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BULGULAR ve YORUM 

A. Birinci Alt Amaca İlişkin Bulgular 

A.1. Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Koro 10 ders kitabının içeriği, öğretim programında 

yer alan ünitelere göre belirlenen kazanımlar doğrultusunda incelenmiş ve aşağıdaki bulgulara 

ulaşılmıştır. 

 

ÜNİTE 1. KORODA SES EĞİTİMİ UYGULAMALARI 

Konu: Koroda Ses Eğitimi Uygulamalarına Giriş 

Konu Başlıkları 

- Koro Nedir? 

  - Koro Müziğinde Kullanılan Terimler  

  - Koroda Şarkı Söylerken Duruşumuz Nasıl Olmalıdır? 

  - Bedensel Rahatlama Egzersizleri 

  - Diyafram Nefesi 

  - Nefes Egzersizleri 

  - Ses İçin Isınma Egzersizleri 

  - Tekerlemeler 

Ünite ile ilgili kazanımlara göre öğrenciler; toplu olarak duruş, gevşeme, yumuşama, 

solunum, ses üretme ve yayma, dil ve konuşma alıştırmaları yapar. 

“Koroda Ses Eğitimi Uygulamaları” ünitesi kapsamında kitap içeriğinde koro müziğinde 

çok sık kullanılan artikülasyon, postür, fonasyon, rezonans, entonasyon kavramları açıklanmış, 

koro türleri hakkında bilgi verilmiş ve şarkı söyleme duruşu (postür) görsellerle desteklenerek 

açıklanmıştır. Vücudu şarkı söylemeye hazırlamak için rahatlama ve gevşemenin önemi üzerinde 

durulmuş ve konuyla ilgili egzersizlere yer verilmiştir. Ancak bu egzersizler sadece boyun ve bel 

için rahatlama-gevşeme egzersizleriyle sınırlı kalmıştır. Oysa sesin doğru, güzel ve etkili 

kullanılabilmesi için tüm kasların gevşemesi ve esneklik kazanması gerekmektedir. Bu nedenle 

sadece boyun ve bel kaslarının değil; omuz, kol ve bacak kaslarının da bedensel esnekliği 

kazandırıcı alıştırmalarla rahatlatılması gerekir. (Çevik, 2013:94-97). Böylece birey, tınlamaya 

elverişli bir vücutla şarkı söylemeye hazır olacaktır.  

Kitap içeriğinde tekerlemeler yoluyla telaffuz etme becerisi kazandırmak için artikülasyon 

çalışmalarına yer verilmiş, diyafram nefesi anlatılmış ve şarkı söylemek için en uygun olan bu 

nefes biçimi egzersizlerle desteklenmiştir. Ancak “f” ve “s” sessizleriyle uygulanan nefes 

egzersizleri ile ilgili çok sınırlı örneklere yer verilmiştir. Kitap incelendiğinde legato ve staccato 
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nefes egzersizlerinde nüansların uygulanmadığı görülmektedir. Oysa öğrencilerin diyafram 

kasını kontrollü çalıştırabilmeleri ve nefes desteğinin önemini anlayabilmeleri için p, mf, f 

nüanslarını içeren legato ve staccato nefes egzersizleri ile cümlelemeler için uzun ve dalgalı 

legato nefes çalışmalarına kitapta yer verilmelidir. Ayrıca öğrencilerin nefes kontrolü geliştikçe 

uzun ve bağlı cümleler için tek nefeste cresendo ve decresendo nüanslarını içeren alıştırmalar da 

yaptırılmalıdır. 

Kitap içeriğindeki ses için ısınma egzersizleri dikkatle incelendiğinde; ilk egzersizlerin 

uzun cümleler içerdiği görülmektedir. Son iki egzersiz ise bağlı söyleme ve vokallerle ses 

üretimini hazırlayıcı egzersizler şeklindedir. Müzik alanı haftalık ders çizelgesine göre ses 

eğitimine ve koro eğitimine yeni başlayan öğrencilerin uzun cümleli alıştırmaları amacına uygun 

ve doğru seslendirebilmeleri kolay olmayabilir. Bu nedenle öğrencilerin rezonans bölgelerini 

kavrayabilmeleri için ilk derslerde “mam, mom, mim” gibi hecelerden oluşan ve kısa motifleri 

içeren alıştırmalardan başlamalarının daha uygun olacağı düşünülmektedir.  

Yapılan analiz sonucunda; öğretim programında yer alan kazanımların “Koroda Ses 

Eğitimi Uygulamaları” ünitesinde anlatılan konuların teorik boyutu ile tutarlı olduğu görülmüş, 

ancak uygulama boyutunda eksiklikler bulunmuştur.  

ÜNİTE 2. KORODA SESLER 

Konu: Koroda Ses Türleri 

Konu Başlıkları 

- Koroda ses türleri  

- Koroda ses türlerinin önemi 

- İki sesli koro eserleri 

   * Dostluk  

   * Kışa Veda  

   * Yalvarış (Yeni Dünya Senfonisi’nden) 

   * Ay 

Ünite ile ilgili kazanımlara göre öğrenciler; koro müziğinde kullanılan ses türlerini ayırt 

eder, koroda ses türlerinin önemini açıklar ve koroda şarkı söylerken ses türleri arasındaki 

uyumu müzikal dinamikler doğrultusunda uygular. 

“Koroda Ses Türleri” ünitesi kapsamında kitap içeriğinde çocuk sesleri ve yetişkin insan 

sesleri anlatılmış; soprano, mezzo soprano, alto, tenor, bariton ve bas ses türleri açıklanmış, 

koroda ses türlerinin önemi üzerinde durulmuş ve dört sesli eserleri seslendirirken partiler arası 

dengeden bahsedilmiştir. Ancak üniteye ait örnek eserler incelendiğinde bu örneklerin dört sesli 
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eserler değil, iki sesli eserler olduğu görülmüştür.  

Çok sesli koro eğitiminde nefes ve ses alıştırmalarından sonra toplu ses eğitimine yeni 

başlayan öğrencilerin ses bütünlüğünü sağlayabilmeleri, birlikte doğru ve temiz söylemeyi 

öğrenebilmeleri için koro eğitimine iki, üç ve dört sesli eserlerden önce, tek sesli eserlerden 

(marşlar, şarkılar) başlanması gerektiği düşünülmektedir. Yeterli düzeyde ses alıştırmaları 

yaptırılıp tek sesli eserler ve kanonlar çalıştırıldıktan sonra ve öğrenciler belirli bir yetkinliğe 

ulaştığında öğrencilerin sesleri önce 1. ses ve 2. ses olarak ayrılarak iki sesli eserler 

çalıştırılmalıdır. Daha sonraki zaman diliminde ise ses türleri konusu anlatılmalı ve öğrencilerin 

sesleri soprano-alto-tenor-bas şeklinde doğru ses gruplarına ayrıldıktan sonra örnek eserlerle 

uygulama yapılmalıdır.  

Yapılan analiz sonucunda öğretim programında belirtilen kazanımlar doğrultusunda 

“Koroda Ses Türleri” ünitesinde anlatılan teorik konularla verilen örnekler arasında tutarlılığın 

olmadığı görülmüştür.   

ÜNİTE 3. KORO MÜZİĞİNE GİRİŞ 

Konu: Koroda Şarkı Söylemeye Giriş  

Konu Başlıkları 

  - Kanon ve kanonun özellikleri 

  - Tek sesli şarkılarda ses bütünlüğü ve şarkının türüne uygun söylemek 

- Kanon örnekleri  

   1. Ne Güzel Şarkı Böyle (4 sesli) 6. Tekerim (3 sesli) 

   2. Dumanlı Dağlar (2 sesli)  7. Gençlik (2 sesli) 

   3. Ata’ya (2 sesli)   8. Solfej (3 sesli) 

   4. Yedi Cüce (2 sesli)   9. Dostlar (4 sesli) 

   5. Pınar (2 sesli)   10. Mutluluk Şarkısı (? Sesli) 

Ünite ile ilgili kazanımlara göre öğrenciler; verilen şarkının solfejini, ritmik yapısını ve 

sözlerini uygun şekilde seslendirir, verilen tek sesli şarkılarda ses bütünlüğünü sağlar ve verilen 

şarkıyı kanon özelliklerine uygun olarak seslendirir. 

“Koro Müziğine Giriş” ünitesi incelendiğinde sırasıyla koro disiplini ile koro-şef uyumu 

konusunda önemli açıklamaların yapıldığı, kanon ve özelliklerinin anlatıldığı, daha sonra da tek 

sesli şarkılarda ses bütünlüğünün ne kadar önemli olduğunun vurgulandığı görülmekte olup, 

kanon örnekleri ile ünite bitirilmektedir. Tek seslilik uygulaması, kanon özelliği taşıyan ezgileri 

önce ünison söyleterek verilmeye çalışılmış ve ardından kanon uygulamalarına geçilmesi 

istenmiştir.  
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Çok sesli koro eğitimine yeni başlayan öğrencilere ilk olarak düzeylerine uygun tek sesli 

marşlar ve okul şarkıları repertuarında bulunan seçkin örneklerden yeterli sayıda söyletilerek ses 

bütünlüğü, birbirini dinleme ve koro-şef uyumu kavratılmalı, daha sonra kanonlar öğretilmelidir. 

Koroyu oluşturan öğrenciler tek sesli eserler yoluyla birlikte doğru, temiz ve kurallara uygun 

söyleme (vokallerin birlikteliği, esere aynı anda başlama, eseri bitirirken p, ç, t, k, ş, m, n gibi 

sessizleri aynı anda konuşma gibi) becerileri kazandıktan sonra kanon uygulamalarına 

geçildiğinde düzgün bir artikülasyon ve temiz bir entonasyonla tını oluşturma çalışmaları 

yapabilirler. Kanonlar yoluyla gruplar arası tını dengeleri oluşturulduktan sonra da iki sesli 

eserler planlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 

yayınlanan ‘Çok Sesli Koro Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar’a 

göre; 

“Madde 4: Eser seslendirilirken birlikte başlayıp bitirme, nüansları uygulayabilme, 

boğumlama, ses bütünlüğü ve entonasyon (müzikal dinamikler) gibi koroyu koro yapan 

özellikler, tek seslilik aşamasında verilmeye başlanmalı ve her aşamada kontrol 

edilmelidir. Çok sesliliğe geçiş için kanonlar kullanılmalı ancak seçilecek kanonların ses 

genişliğine dikkat edilmelidir. Çok sesli eserler iki sesli, üç sesli ve dört sesli 

sıralamasıyla işlenmelidir” (MEB, 2016:8). 

  Daha önceki ünitede iki sesli eser örneklerinin verildiği düşünüldüğünde kanonların bu 

aşamada öğretilmesinin doğru olmadığı düşünülmektedir. Bu durumda kitaptaki konular ve 

örnekler planlanırken sıralama hatalarının yapıldığı anlaşılmaktadır.  

Ayrıca kanon örnekleri incelendiğinde ilk örneğin dört sesli bir kanon olduğu, iki sesli 

kanonların ise daha sonraki sıralarda yer aldığı görülmektedir. Eğitimde basitten karmaşığa ilkesi 

düşünüldüğünde kanon öğretimi önce iki sesli kanonlardan başlamalı, daha sonra üç ve dört sesli 

kanonlar seslendirilmelidir. Bunların dışında ünitenin en sonunda yer alan “Mutluluk Şarkısı” 

isimli kanonun (Şekil 1) kaç sesli olduğu, kanona nerede başlanıp nasıl bitirileceği 

belirtilmemiştir.  
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Şekil 1. Mutluluk Şarkısı (Kanon) 

 

                 (Kaynak: GSL Çok Sesli Koro 10 Ders Kitabı, 2018:56) 

Yapılan analiz sonucunda; öğretim programında yer alan kazanımların “Koroda Şarkı 

Söylemeye Giriş” ünitesinde anlatılan konuların teorik boyutu ile kısmen tutarlı olduğu 

görülmüş, ancak uygulama boyutunda eksiklikler bulunmuş ve Ünite 2’deki iki sesli eserlerden 

sonra Ünite 3’te kanonların öğretilmesi gibi sıralama hataları fark edilmiştir.  

ÜNİTE 4. KORO MÜZİĞİNDE ÇOK SESLİLİĞE GİRİŞ  

Konu: İki, Üç, Dört Sesli Eser Seslendirme  

Konu Başlıkları 

- Çok seslilikle ilgili temel terimler 

- Eser örnekleri 

1. Süpürgesi Yoncadan (2 sesli) 7. İleri Marşı (Tek sesli) 

  2. Ha Buradan Aşağı (2 sesli) 8. Zımterelelli (4 sesli) 

  3. Dere Geliyor (2 sesli)  9. Müziğe Çağrı (4 sesli) 

  4. Denizciler (3 sesli)   10. Atatürkçüyüz Marşı (Tek sesli) 

  5. Gece (2 sesli)   11. Vatan Marşı (2 sesli) 

  6. Mor Koyun (2 sesli) 

Ünite ile ilgili kazanımlara göre öğrenciler; iki, üç ve dört sesli şarkılarda ses grupları 

arasındaki ses uyumunu sağlar ve çok sesli şarkı seslendirirken partiler arasındaki uyuma dikkat 

eder. 
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“Koro Müziğinde Çok Sesliliğe Giriş” ünitesi kapsamında kitap içeriğinde armoni, 

kontrpuan, polifoni gibi çok seslilikle ilgili temel terimler açıklanmış olup; iki, üç ve dört sesli 

eser örnekleri bulunmaktadır.  

Daha önceki ünitede yer alan kanon konusunun bu ünite başlığı altında yer almasının daha 

uygun olduğu düşünülmektedir. Çünkü kanon türündeki eserler en temel ve en basit çok sesli 

eserler kategorisinde yer almaktadır ve Egüz’e (1991:81) göre; “tek sesli eserler üzerindeki 

uygulamalar belli bir düzeye ulaşınca, çok sesli eserlere geçmeden önce, çok sesliliğe köprü 

niteliğinde sayılan kanonlar ele alınmalıdır”.  Bu durumda kolaydan zora ilkesi gözetilerek bu 

ünitedeki konu sıralamasının kanonlar, iki sesli, üç sesli ve dört sesli eserler şeklinde 

oluşturulmasının daha sistemli olacağı düşünülmektedir.  

Örnek eserler incelendiğinde ise eserlerin ünite başlığındaki gibi çok seslilik sırasında 

olmadığı görülmektedir. Buna göre; iki sesli eserlerin arasında üç sesli eser yer almış, sonra 

tekrar iki sesliye dönülmüş; tek sesli bir marştan sonra dört sesli eserlere geçilmiş, ardından tek 

sesli başka bir marşa yer verilmiş ve ünite iki sesli eserle bitirilmiştir. Eser sıralaması ünite 

başlığında olduğu gibi sırasıyla iki, üç ve dört sesli eserler şeklinde daha planlı olabilir. Ayrıca 

“Koroda Sesler” ünitesinde yer alan iki sesli eserlerin bu ünitede, tek sesli marşların ise ilk 

üniteden sonra yer almasının öğrenciler açısından daha verimli olacağı düşünülmektedir.  

Yapılan analiz sonucunda; öğretim programında yer alan kazanımların “Koro Müziğinde 

Çok Sesliliğe Giriş” ünitesinde anlatılan konuların teorik boyutu ile tutarlı olduğu görülmüş, 

ancak uygulama boyutunda eksiklikler bulunmuştur.  

ÜNİTE 5. KORO MÜZİĞİNDE DÖNEMLER 

Konu 1. Orta Çağ Dönemi ve Koro 

Konu Başlıkları 

- Orta Çağ dönemi, Gregoryan ezgilerinin genel özellikleri, organum. 

- Orta Çağ’ın önemli bestecileri 

- Orta Çağ koro müziğinin stil ve yorum özellikleri 

- Orta Çağ dönemi eser örneği (3 sesli Motet) 

Konu 2. Rönesans Dönemi ve Koro 

Konu Başlıkları 

- Rönesans dönemi 

- Rönesans müziğinin genel özellikleri, koral, madrigal 

- Rönesans döneminin önemli bestecileri 

- Rönesans dönemi müziğinin stil ve yorum özellikleri 
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- Rönesans dönemi eser örneği (Dona Nobis Pacem-3 sesli kanon) 

Konu 3. Barok Dönemi ve Koro 

Konu Başlıkları 

- Barok dönemi 

- Barok müziğin genel özellikleri, oratoryo, kantat 

- Barok dönemi önemli bestecileri 

- Barok dönemi müziğinin stil ve yorum özellikleri 

- Barok dönem eser örneği (4 sesli Motet) 

Ünite ile ilgili kazanımlara göre öğrenciler; her döneme ait önemli bestecileri tanır, 

dönemlere ait koro müziklerinin karakteristik özellikleri ile stil ve yorum özelliklerini açıklar ve 

dönemlere ait koro müziği eserlerini seslendirir.  

“Koro Müziğinde Dönemler” ünitesi incelendiğinde Orta Çağ, Rönesans ve Barok 

dönemlerine ve müziklerine ait genel özelliklerin anlatıldığı, bestecileri hakkında bilgi verildiği, 

dönemlere özgü olan müziklerin stil ve yorum özelliklerinin açıklandığı görülmekte olup, her 

döneme ait eser örnekleri verilmiştir.  

Eserler incelendiğinde ise; Orta Çağ dönemine ait olan örnek eser modal yapıda 

olduğundan döneme ait özellikleri yansıttığı görülmektedir. Ancak Rönesans dönemine ait eser 

örneği olarak 3 sesli kanon tercih edilmiştir. Oysa bu dönemin en belirgin özelliğinin madrigal 

türünde eserler olduğu düşünüldüğünde, üç ya dört sesli madrigallerden birinin daha iyi bir örnek 

teşkil edeceği düşünülmektedir. Ayrıca barok dönem için verilen örnek koro eseri (motet) 

incelendiğinde ölçü sayısının yanlış yazıldığı, aslında 4/2 lik olan ölçü sayısının sebare (2/2) 

şeklinde yazıldığı anlaşılmaktadır (şekil 2). 4/2 lik ölçü sayısıyla yazılmış eserler yerine 

öğrencilerin daha rahat anlayabileceği eserler seçilebilir. Barok dönem koro literatürü 

düşünüldüğünde dönemin en ünlü bestecileri olan Bach ve Handel’e ait çok sayıda koro eserinin 

varlığı bilinmektedir. Bu eserlerden uygun bir tanesi örnek olarak verilebilir. 
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Şekil 2. Aller Augen Warten Auf Dich (Motet) 

 

(Kaynak: GSL Çok Sesli Koro 10 Ders Kitabı, 2018:85) 

 Yapılan analiz sonucunda; öğretim programında yer alan kazanımların “Koro Müziğinde 

Dönemler” ünitesinde anlatılan konuların teorik boyutu ile tutarlı olduğu görülmüş, ancak 

uygulama boyutunda yer alan repertuar seçiminde bazı eksiklikler bulunmuştur. 

ÜNİTE 6. ESER UYGULAMALARI 

Konu: Eser İnceleme, Çözümleme, Seslendirme 

Bu ünite ile dünya koro edebiyatının seçkin örnekleri yanında Türk koro edebiyatının 

geleneksel ve çağdaş yapıtlarına yer verilerek koronun teknik ve müzikal birikim düzeyine 

uygun olan, öğrencilerin beğenisine ve duygularına seslenen aynı zamanda da koroyu geliştiren 

nitelikte eserlerin seçilmesi gerektiği vurgulanmıştır (MEB, 2016:14).  

Ünite ile ilgili kazanımlara göre öğrenciler; eserlerin tonunu, ölçü sayısını, partilerin ses 

alanlarını, tüm partilerdeki ezgisel ve armonik yapıyı belirtir ve eserleri müzikal dinamiklere 

uygun olarak seslendirir. 

Kitabın en sonundaki bu bölüm, öğrenci düzeyine göre eser seçimi amacıyla 

oluşturulmuştur. Bir başka deyişle ünite açıklamasında da değinildiği gibi Türk ve koro 

edebiyatının seçkin örneklerinin yer aldığı bölümdür.  

Yapılan analiz sonucunda seçilen repertuarın kazanımlarla tutarlı olduğu görülmektedir. 

Ancak repertuar sırasının tek sesli eserler, kanonlar, iki sesli, üç sesli ve dört sesli eserler 

şeklinde belli bir düzey sırasına göre oluşturulmasının daha sistematik ve işlevsel olacağı 

düşünülmektedir.  
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A.2. Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Koro 11 ders kitabının içeriği, öğretim programında 

yer alan ünitelere göre belirlenen kazanımlar doğrultusunda incelenmiş ve aşağıdaki bulgulara 

ulaşılmıştır.  

ÜNİTE 1. KORO TÜRLERİ 

Konu: Oluşumlarına Göre Koro Türleri  

Konu Başlıkları 

  - Koro türlerinin sınıflandırılması 

  - Koro türlerini ayırt etme 

  - Örnek eserler (Havuzbaşı – 4 sesli, Güçlükleri Yeneceğiz –Tek sesli) 

Ünite ile ilgili kazanımlara göre öğrenciler; oluşumlarına göre koro türlerini açıklar, 

dinlediği ve izlediği koronun türünü ayırt eder. 

“Koro Türleri” ünitesi incelendiğinde; ses türlerine göre korolar (kadın koroları, erkek 

koroları, karma korolar, çocuk koroları), kuruluş amaçlarına göre korolar (profesyonel ve amatör 

korolar),  yaş gruplarına göre korolar (çocuk, gençlik ve yetişkin koroları), müzik türlerine göre 

korolar (tek sesli, çok sesli korolar, THM, TSM, tasavvuf  müziği koroları, kilise koroları, opera 

koroları) ve sayısal oluşumlarına göre korolar (oda koroları, orta büyüklükteki korolar ve büyük 

korolar) hakkında bilgi verildiği, görsellerle desteklendiği ve farklı tür özelliklerine ait örnek 

eserlerin yer aldığı görülmüştür. 

Yapılan analiz sonucunda ünite içinde anlatılan konuların ve örneklerin kazanımlarla 

tutarlı olduğu görülmektedir.  

ÜNİTE 2. KORO MÜZİĞİNDE DÖNEMLER 

Konu 1. Klasik Dönem 

Konu Başlıkları  

  - Klasik Dönem koro müziğinde önemli besteciler 

  - Klasik Dönem koro müziklerinin karakteristik özellikleri 

  - Klasik Dönem koro müziğinin stil ve yorum özellikleri 

  - Klasik Dönem koro müziği eserleri 

Konu 2. Romantik Dönem 

  - Romantik Dönem koro müziğinde önemli besteciler 

  - Romantik Dönem koro müziklerinin karakteristik özellikleri 

  - Romantik Dönem koro müziğinin stil ve yorum özellikleri 

  - Romantik Dönem koro müziği eserleri 

Konu 3. Yirminci Yüzyıl Müziği 
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  - Yirminci Yüzyıl koro müziğinde önemli besteciler 

  - Yirminci Yüzyıl Dönem koro müziklerinin karakteristik özellikleri 

  - Yirminci Yüzyıl Dönem koro müziğinin stil ve yorum özellikleri 

  - Yirminci Yüzyıl Dönem koro müziği eserleri 

Ünite ile ilgili kazanımlara göre öğrenciler; her döneme ait önemli bestecileri tanır, 

dönemlere ait koro müziklerinin karakteristik özellikleri ile stil ve yorum özelliklerini açıklar ve 

dönemlere ait eser örneklerini seslendirir. 

“Koro Müziğinde Dönemler” ünitesi incelendiğinde Klasik, Romantik ve Yirminci Yüzyıl 

(Çağdaş) dönemlerine ve müziklerine ait genel özelliklerin anlatıldığı, bestecileri hakkında bilgi 

verildiği, dönemlere özgü olan müziklerin stil ve yorum özelliklerinin açıklandığı görülmekte 

olup, her döneme ait eser örnekleri verilmiştir. Seçilen örneklerin dönem özelliklerini yansıttığı 

ve çok sesli eserlerden oluştuğu görülmüştür.  

Yapılan analiz sonucunda ünite içinde anlatılan konuların ve örneklerin kazanımlarla 

tutarlı olduğu görülmektedir.  

ÜNİTE 3. ESER UYGULAMALARI 

Konu 1. Eser İnceleme, Çözümleme, Seslendirme 

Bu ünite ile dünya koro edebiyatının seçkin örnekleri yanında Türk koro edebiyatının 

geleneksel ve çağdaş yapıtlarına yer verilerek koronun teknik ve müzikal birikim düzeyine 

uygun olan, öğrencilerin beğenisine ve duygularına seslenen aynı zamanda da koroyu geliştiren 

nitelikte eserlerin seçilmesi gerektiği vurgulanmıştır (MEB, 2016:16). 

Ünite ile ilgili kazanımlarla; öğrencilerin eserlerin tonunu, ölçü sayılarını, partilerin ses 

alanlarını, tüm partilerdeki ezgisel ve armonik yapıyı belirtir ve eserleri müzikal dinamiklere 

uygun olarak seslendirir. 

Kitabın en sonundaki bu bölüm, öğrenci düzeyine göre eser seçimi amacıyla 

oluşturulmuştur. Bir başka deyişle ünite açıklamasında da değinildiği gibi Türk ve koro 

edebiyatının seçkin örneklerinin yer aldığı bölümdür.  

Yapılan analiz sonucunda seçilen repertuarın kazanımlarla tutarlı olduğu görülmektedir. 

Ancak oluşturulan repertuar içerisinde görülen “Sultaniyegah Şarkı” nın Çok Sesli Koro 11 ders 

kitabında yer alması; dersin adı, içeriği ve türü ile uyuşmamaktadır. Bu eser çok sesli 

düzenlenmemiş olup, TSM türüne ait tek sesli bir eserdir ve haftalık ders çizelgesine (Çizelge.1) 

göre bu tür eserler 12. Sınıfta “Türk Sanat Müziği Koro” dersinde zaten öğretilecektir.  

B. İkinci Alt Amaca İlişkin Bulgular 

Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Koro 10 ve Çok Sesli Koro 11 ders kitaplarında yer alan 
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eserler, mutasyon dönemindeki öğrenciler göz önüne alınarak, ses sınırları ve eser zorluk 

düzeyleri açısından incelenmiş ve aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 

- Çok Sesli Koro 10 ders kitabında yer alan eserlerin çoğunlukla öğrencilerin ses sınırına 

uygun olduğu görülmüştür. Ancak barok dönem için örnek verilen eser olan Motet’in bas partisi 

incelendiğinde ezginin Şekil 3’te görüldüğü gibi fa sesine kadar indiği görülmektedir. 

Şekil 3. Aller Augen Warten Auf Dich (Motet) Ses Sınırları 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kaynak: GSL Çok Sesli Koro 10 Ders Kitabı, 2018:85-86) 
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Ses değişim döneminde olan 10. Sınıf erkek öğrencilerin bu derece kalın sesleri 

seslendirmeye çalışması seslerini zorlayabilir. Frank ve Sparber (1980), erkek çocuk seslerinde 

ses değişimini premutasyon (değişim öncesi), mutasyon (ses değişimi) ve postmutasyon (değişim 

sonrası) şeklinde sınıflandırmıştır. 14-17 yaş arasına denk gelen değişim sonrası dönemde şarkı 

sesi parlaklığını kaybetmiştir ancak yetişkin sesi tınısı da içermemektedir. Sesteki değişimin son 

aşamasının 2-3 yıl daha devam edebileceği düşünüldüğünde (Otacıoğlu, 2017:52-53), bu 

dönemde erkek seslerini zorlayacak eserlerin çalıştırılmamasına özen gösterilmelidir. Bu yüzden 

“Motet” adlı eserin öğrencilerin rahat seslendirebilecekleri bir eserle değiştirilmesi daha uygun 

olacaktır.   

Ayrıca bazı kanon örneklerinin (Yedi Cüce, Tekerim) ilköğretim okulu düzeyinde olduğu 

düşünülmektedir (Şekil 4 ve Şekil 5). 10. Sınıftaki öğrencilerin 15-16 yaşları arasında oldukları 

ve ergenlik döneminin ruhsal özelliklerini de gösterdikleri unutulmamalıdır. Bu yaş grubundaki 

gençler; başkalarının kendisine çocuk gözüyle bakmasını istemez, yeterince büyümüş olduğunu 

düşünür ve büyükler üzerinde yetişkin etkisi bırakır (Yavuzer, 2001:281-282). Bu nedenle örnek 

eserlerin, amacına ulaşabilmesi için, belirtilen noktalar göz önünde bulundurularak ortaöğretim 

öğrencisi düzeyinde seçilmesi gerekmektedir.  

Şekil 4. Yedi Cüce Kanonu 

 

(Kaynak: GSL Çok Sesli Koro 10 Ders Kitabı, 2018:52) 

Şekil 5. Tekerim Kanonu 
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(Kaynak: GSL Çok Sesli Koro 10 Ders Kitabı, 2018:53) 

- Orijinal tonu sol minör olan dört ses için düzenlenmiş İstiklal Marşı’nın, Çok Sesli Koro 

10 ders kitabının eser uygulamaları bölümünde “mi minör” tonuna transpoze edildiği 

görülmektedir. Soprano ve tenor grubundaki öğrencilerin tiz seslere denk gelen pasajları daha 

rahat söyleyebilmeleri için düşünülen bu yöntem, alto ve bas grupları için dezavantaj 

oluşturmaktadır. Çünkü alto partisini seslendiren öğrencilerin kalın sol sesine, bas partisini 

seslendiren öğrencilerin ise fa anahtarında mi sesine kadar inmesi gerekecektir. (Şekil 6). Bu da, 

ergenlik döneminde ses değişimini çok yoğun hisseden 10. sınıf öğrencilerinin seslerini 

fazlasıyla zorlayabilir. Bu nedenle 10. Sınıf ders kitabında dört ses için düzenlenmiş İstiklal 

Marşı yerine, iki sesli düzenlemesinin yer alması daha doğru olacaktır.  
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Şekil 6. İstiklal Marşı (4 Sesli – Mi minör) 

 

(Kaynak: GSL Çok Sesli Koro 10 Ders Kitabı, 2018:92-93) 

- Koro 11 ders kitabında ise dört sesli düzenlenmiş İstiklal Marşı’na yer verilmemiş olması 

dikkat çekicidir. 10. Sınıfta hem bireysel ses eğitimi dersini alan, hem de çok sesli koro dersinde 

yapılan toplu ses eğitimiyle belli davranışları kazanan ve belirli bir yetkinliğe ulaşan 11. Sınıf 

öğrencileri, İstiklal Marşı’nın sol minör tonundaki dört sesli düzenlemesini seslendirebilir.  17 

yaş grubuna denk gelen 11. Sınıftaki kız öğrencilerin ses değişim sürecinin, erkek öğrencilere 

göre daha erken tamamlandığı düşünüldüğünde; soprano sese sahip olanlar ince sol notalarını 

seslendirmede yeterliyse diğer ses grupları açısından marşın sol minör tonunda öğretilmesi daha 

uygundur. Bu noktada koro dersini yürüten öğretmenin dikkatli olması ve doğru karar vermesi 

gerekmektedir.  

- Çok Sesli Koro 11 ders kitabında yer alan eserlerin çoğunlukla öğrencilerin ses sınırına 

uygun olduğu görülmüştür. Ancak Ahmet Adnan Saygun’a ait Yunus Emre Oratoryosu’ndan bir 

bölüm olan “Dertli Dolap” adlı eserin partisyonu incelendiğinde alto partisi dışındaki partilerin 

tiz ses aralıkları, öğrencileri zorlayabilir. Ayrıca andante hızında olan eserde uzun legato nefesler 

gerektiren ince sol diyez notalar bulunmaktadır (Şekil 7). Bu eserin 11. Sınıf düzeyinin üzerinde 
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olduğu düşünülmekte olup; soprano ve bas sesler açısından üstesinden gelinse bile, özellikle 

tenor partisinde kaçak nefes yöntemi kullanılsa dahi uzatma bağları ile birbirine bağlı uzun tiz 

sesler bulunduğundan entonasyon sorununa neden olabileceği hatırlanmalıdır.  

Şekil 7. Dertli Dolap (4 Sesli) 

 

 

 

(Kaynak: GSL Çok Sesli Koro 11 Ders Kitabı, 2018:64-69) 

- Eser uygulamaları bölümünde yer alan, değerli bestecimiz Muammer Sun tarafından dört 
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sesli düzenlenen ve çok görkemli bir eser olan İzmir Marşı, profesyonel koroların bile çok 

dikkatli ve titizlikle çalıştığı zor eserlerden biridir. Özellikle soprano ve tenor partilerinin bazı 

bölümlerinde oldukça tiz seslerin var olduğu ve fortissimo (ff) nüansıyla yorumlanması gerektiği 

göz önünde bulundurulduğunda, ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin sesleri 

zorlanabileceğinden bu eserin 11. Sınıf düzeyine uygun olmadığı düşünülmektedir (Şekil 8). 

Şekil 8. İzmir Marşı (4 Sesli) 
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(Kaynak: GSL Çok Sesli Koro 11 Ders Kitabı, 2018:135-144) 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Güzel sanatlar Lisesi Çok Sesli Koro 10 ve Çok Sesli Koro 11 kitapları içerik ve repertuar 

düzeyi açısından incelenmiş ve alt amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen sonuçlara 

ulaşılmıştır. Buna göre; 

- Çok Sesli Koro 10 ders kitabı içerik açısından incelendiğinde; teorik boyutta konu 

anlatımlarının kazanımlarla kısmen tutarlı olduğu ancak uygulama boyutunda eksiklikler olduğu 

sonucu ortaya çıkmıştır. Buna göre; rahatlama-gevşeme egzersizlerinin tüm vücudu değil, sadece 

boyun ve bel kaslarını rahatlatmaya yönelik olduğu; nefes alıştırmalarının yeterli düzeyde yer 

almadığı ve çeşitlilikte sınırlı kaldığı, kapalı ağız ile basit rezonans ve vokal çalışmalarına yer 

verilmeden uzun cümleler içeren alıştırmaların yer aldığı görülmüştür. Ayrıca ses bütünlüğünü 

ve birlikteliği sağlamak için koro eğitimine tek sesli eserlerle başlanmayıp iki sesli eserlerle 

başlandığı ve dolayısıyla seçilen eserlerin eğitimde kolaydan zora ilkesine göre önce tek sesli 

eserler ve kanonlar, daha sonra iki sesli, üç sesli ve dört sesli eserler şeklinde sistematik bir 

biçimde yer almadığı görülmüş olup, “Çok Sesli Koro Dersi Öğretim Programının 

Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar, Madde 4” (MEB, 2016:8) ile de çelişkili olduğu ve bazı 

kanon örneklerinin sözleri nedeniyle 10. Sınıf düzeyinde olmayıp ilköğretim düzeyinde olduğu 

sonuçlarına ulaşılmıştır.  

İlgili ders kitabı repertuar düzeyi açısından incelendiğinde ise; bazı eserler dışında kitapta 

yer alan repertuarın mutasyon dönemindeki öğrencilerin ses sınırlarına uygun olduğu sonucu 

ortaya çıkmıştır.   

- Çok Sesli Koro 11 ders kitabı içerik açısından incelendiğinde; anlatılan konuların ve 

seçilen eserlerin kazanımlarla tutarlı olduğu ve görsellerle desteklendiği, oluşturulan repertuar 
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arasında Türk ve dünya koro edebiyatının seçkin örneklerine de yer verildiği görülmüş, ancak bir 

eserin (Sultaniyegah Şarkı) dersin türüne ve içeriğine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

İlgili ders kitabı repertuar düzeyi açısından incelendiğinde ise; kitapta yer alan eserlerin 

mutasyon dönemindeki öğrencilerin ses sınırlarına uygun olduğu ancak birkaç eserin 11. sınıf 

düzeyinin üzerinde olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda geliştirilen öneriler aşağıdaki gibidir;  

- 2016 yılında yeniden yapılandırılarak Müzik, THM, TSM olmak üzere üç alana ayrılan 

Güzel Sanatlar Liselerinde; THM ve TSM alanlarında Türk Halk Müziği Koro ve Türk Sanat 

Müziği Koro dersleri 9. Sınıftan itibaren dört yıl boyunca haftada 2 saat iken, Müzik alanında 

çok sesli koro dersi, 10. ve 11. Sınıflarda olup haftada 2 saattir. Çok sesli koro eğitiminde dersin 

içeriği gereği evrensel nitelikte verilen toplu ses eğitimi, uzun ve dikkatli bir eğitim süreci 

gerektirmektedir. Sadece 10. Sınıflarda haftada bir saat okutulan bireysel ses eğitimi dersinin de 

mutasyon dönemindeki öğrenciler için yeterli olamayacağı bir gerçektir. Toplu ses eğitimini de 

içinde barındıran çok sesli koro dersinin müzik alanında sadece iki sene okutulması, ders 

kitaplarının içeriğinde de yoğunluğa neden olmaktadır. Bu nedenle bu dersin içeriğini ve 

repertuar düzeyini zamana yayarak, öğrencilerin seslerini yormadan yetkinleştirilmesini 

sağlamak için çok sesli koro dersleri tıpkı THM ve TSM alanlarında olduğu gibi dört yıl boyunca 

okutulmalıdır.  

- Çok Sesli Koro 10 ders kitabında mutasyon (ses değişimi) dönemi ve ses sağlığı ile ilgili 

herhangi bir konuya rastlanmamıştır. Öğrencilerin ses değişimi dönemlerinde ses sağlıklarını 

koruma yöntemlerine ilişkin bir ünite eklenebilir. 

- Çok Sesli Koro 11 kitabında ses egzersizlerinin yer almadığı görülmüştür. Oysa ders 

kitabında yer alan 11. Sınıf düzeyindeki eserlerin 10. Sınıfa göre daha geniş ses aralığını 

barındırdığı ve daha zor olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle bu eserleri seslendirirken teknik 

anlamda zorlanmamak için sese esneklik ve yetkinlik kazandıran, aynı zamanda da sesleri 

zorlamadan rejister geçişlerini öğreten egzersizlerin yer alması yararlı olacaktır.  

- Çok Sesli Koro 10 ve Çok Sesli Koro 11 ders kitapları, ortaya çıkan sonuçlar 

doğrultusunda gözden geçirilmeli ve fakültelerin ilgili bölümlerindeki alan uzmanları 

kılavuzluğunda eksiklerin tamamlanarak yeniden hazırlanmalıdır.  
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İNVOLÜT EĞRİSİNİN BİRİM DARBOUX VEKTÖRÜNÜN VEKTÖREL MOMENT 

EĞRİSİNİN FRENET APARATLARI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT 

Ordu Üniversitesi 

SEZER DURMAZ 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmada birim hızlı bir eğrinin involüt eğrisinin birim Darboux vektörünün vektörel 

moment vektörü bulundu. Daha sonra vektörel moment vektörünün çizdiği eğrinin Frenet 

aparatları hesaplanarak esas eğrinin Frenet aparatları cinsinden ifadesi verildi.  Son olarak da 

vektörel moment eğrisi ile involüt eğrisinin sabit genişlikli eğri kategorisinde olup olmadığı 

araştırıldı.  

Anahtar Kelimeler: involüt eğrisi, vektörel moment, sabit genişlikli eğri, birim Darboux 

vektörü 

 

1. Giriş 

İnvolüt eğrileri üzerinde çok sayıda çalışma mevcuttur. İnvolüt eğri düşüncesi optik 

çalışmalar yapılırken C. Huygens tarafından 1658 yılında keşfedilmiştir. Bu çalışmada involüt 

eğrisinin birim Darboux vektörünün vektörel momentinin çizdiği regüler eğrinin teğeti, 

aslinormali, binormali, eğrilik ve burulması hesaplandı. Daha sonra sabit genişlikli eğri tanımı 

verilerek ele vektörel moment vektörünün çizdiği eğrinin sabit genişlikli eğri kategorisine girip 

girmediği incelendi. 

2. Temel Kavramlar 

)(= s  eğrisinin teğeti T , aslinormali N , binormali B , eğriliği  ve torsiyonu olmak 

üzere Frenet aparatları  

3 2

( ) ( ) ( )
( ) = , ( ) = , ( ) = ( ) ( ),

( ) ( ) ( )

( ) ( ) det( ( ), ( ), ( ))
( ) = , ( ) = ,

( ) ( ) ( )

,  ,  B

s s s
T s B s N s B s T s

s s s

s s s s s
s s

s s s

T N N T B N

  

  

    
 

  

   

  
   





    


  



        



  

şeklinde verilir, [4].   eğrisi, Frenet vektörleri cinsinden fT gN hB    şeklinde 
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yazılır. Burada 

1,  0,   0f g g f h h g             

dır, [2].   ve 
*   diferensiyellenebilir eğrilerinin Frenet çatıları  sırasıyla 

 ( ), ( ), ( )}T s N s B s  ve  1 2 3( ), ( ), ( )}V s V s V s  olsun. 
*  eğrisinin eğriliği eğriliği 

*  ve torsiyonu 
*

ile gösterilsin. Eğer bu eğrilerin teğetleri birbirine dik ise 
*  eğrisine   eğrisinin involütü denir. 

Bu tanıma göre eğrinin denklemi ve Frenet aparatları arasında                                       

               

       *

1 2 32 2 2 2 2 2 2 2

2 2
* *

2 2

,  ( ) , ,

,  ,  ,

( )
,  

( )

s s s T s s c s c IR

V N V T B V T B

   

   

       




   
   

    


    

   




 


               

(2.1) 

bağıntıları vardır, [4]. α reguler eğrisi üzerinde herhangi bir x  vektörünün  
*x   vektörel 

momenti    

*x x        

şeklinde yazılır, [5].  Herhangi iki eğrinin  teğetleri paralel ve  zıt yönlü, aralarındaki 

uzaklık sabit ise bu eğrilere sabit genişlikli eğriler denir, [1]. Bir eğrinin Frenet çatısı eğri 

boyunca hareket ederken bir eksen etrafında ani dönme hareketi yapar. Bu eksene Darboux 

ekseni, Darboux ekseni üzerindeki vektöre de Darboux vektörü adı verilir. 
*  involüt eğrisinin 

Darboux vektörü W  ile gösterilir ve  
* *

1 3W V V    şeklinde hesaplanır. 
*  involüt eğrisinin 

birim Darboux vektörü C  ile gösterilir ve     

* *

1 3
* 2 * 2 * 2 * 2( ) ( ) ( ) ( )

C V V
 

   
 

 
     

 

şeklindedir, [3]. 
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3.  İnvolüt Eğrisinin Birim Darboux Vektöründen Elde Edilen Vektörel Moment 

Vektörünün Çizmiş Olduğu Eğrinin Frenet Aparatları 

Teorem 3.1   eğrinin involütü 
* eğrisi ve  Frenet aparatları sırasıyla

 
 ( ), ( ), ( )}T s N s B s , 

 1 2 3( ), ( ), ( )}V s V s V s
 
olsun. 

*  eğrisinin birim Darboux vektörü C  olmak üzere için * C    

vektörel moment vektörünün çizmiş olduğu eğrinin Frenet aparatları 

 

*
1

*
1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 2 1 2 1 1 2 1 2 1

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 1 2 1 2 1

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
      

( ) ( ) ( )

   

V

V

T N B
T

N T

N

  

  

       

           

       

           

 


 

  


       

  


       

*
1

1 2 1 2 1 1 2 1 2 1

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

( ) ( )
   

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
V

B

T N B
B

       

           

        

        

  


       

    


    
 

şeklinde verilir.  Burada katsayılar  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

2 1 1 2 1 1 1 2 1 1

3 2 2 3 2 2 2 3 2 2

,  ,  

,

,  ,  ,

,  ,  ,

a b d b d c e c e a b d b e c e c d

a b e b e c d c d

      

 

         

             

             

      

        

        

 

1 1 1

2 2

,  ,  ,

1
( ),  ( ( ) ),  ,  ,   ,

a by b cx ay c bx

b r g c r f h d r e r r     
 

    

        


 

ve 

              

2 2

2 2

2 2 2 2
2 2 2 2

2 2 2 2

( )

,     

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

x y
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İspat : (2.1) bağıntısından 
*  ve 

* yerlerine yazılırsa 

2 2

2 2

1 3

2 2 2 2
2 2 2 2

2 2 2 2

( )

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

C V V




  

   

 
 

    
      





 

 
 

 
 

  

şeklinde elde edilir. Buradan 

1 3C xV yV    

olur.  (2.1) bağıntısından  

2 3 1 2 3,  ,  T rV rV N V B rV rV        
    

olur. 
* T     denkleminde  ,T , N ve B  yerine yazılırsa 

*

1 2 3( ) ( ( ) )gV r g V r f h V         
 

veya  a g , ( )b r g   , ( ( ) )c r f h      alınırsa  

*

1 2 3aV bV cV   
 

olur. d r  ve  e r  için 

 

1 2 3,  ,  V N V dT eB V eT dB    
  

bulunur.  Bu vektörlerin türevleri alınır ve gerekli işlemler yapılırsa 

1 2 3,  ( ) ,  ( )V T B V d T d e N e B V e T e d N d B                    
 

olur. Vektörel moment tanımından  

*

1 1 1 2 1 3C aV bV cV       

şeklinde olur.  Buradan türev alınır 1V , 2V , 3V , 1V  , 
2V  ve 3V   vektörleri yerlerine yazılırsa 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1( ) ( ) ( )a b d b d c e c e T a b d be c e c d N a b e be c d c d B                             

 olur.  Bu eşitlikte  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,  ,  a b d b d c e c e a b d be c e c d                       

  1 1 1 1 1 1a b e b e c d c d        
  

alınırsa      

1 1 1T N B         

yazılır. Normu alınırsa 2 2 2

1 1 1        olur.  Buradan T  vektörü 

1 1 1

2 2 2

1 1 1

T N B
T
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şeklinde bulunur.    türevi alınırsa 

1 1 1 1 1 1( ) ( ) ( )T N B                   

olur. Burada 
2 1 1 2 1 1 1,  ,                ve 

2 1 1      alınırsa 

2 2 2T N B           

bulunur. Burada    ve    vektörel çarpım yapılırsa 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( )T N B                    

eşitliği elde edilir. Norm alınırsa     

        2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( )                   

olur. Buradan gerekli işlemler yapılırsa N  ve B  vektörleri bulunur. 

Teorem 3.2   vektörel moment vektörünün çizmiş olduğu eğrinin eğriliği     ve torsiyonu 
 

ile gösterilirse bu eğrilikler 

2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3

2 2 2 2
1 1 1

1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2

2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

( ) ( ) ( )
,

( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )





        


  

             


        

    


 

    


    

         

şeklinde verilir. 

 İspat:    küpü alınırsa 

3
3 2 2 2 2

1 1 1( )         

 

 olur.   
 
eğriliği 

2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3

2 2 2 2
1 1 1

( ) ( ) ( )

( )



        


  

    


 

     

 

şeklinde bulunur.    türevi alınırsa 

2 2 2 2 2 2 2( ) ( ) ( )T N B                       

 

olur. Buradan 
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3 3 3T N B        

 

olur. Determinant alınırsa 

 

  1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2det , , ( ) ( ) ( )                          

şeklinde bulunur.  

     
2 2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( )                    

olur. Buradan   burulması hesaplanmış olur. 

 

Teorem 3.3   vektörel moment eğrisi ile involüt eğrisi sabit genişlikli eğri kategorisinde 

değildir. 

İspat : 
*

1 2 3mV nV pV    için vektörel moment tanımından * * *

1 3C V V    vektörünün 

vektörel momenti 

 
* * * * * *

1 2 3= ( )C n V p m V n V           

yazılır. Buradan  

 * * * * * *

1 2 3( ) ( ) ( )n m V p m n V n p V                  

olur. *  ile   arasındaki uzaklık 

2
2 * * * 2 * * 2 * 2

1( , ) ( ) ( ) ( )d n m p m n n p                 

bulunur.  * * * *1,  n +m 0,  p +n 0m n p          eşitlikleri yerine yazıldığında 

 
2

2 * * 2 2 2( , ) ( 1) ( ) ( )d m m n n p p                   

olur. Uzaklığın sabit olması için , ,m n p  fonksiyonlarının sabit olması gerekir. Kabul 

edelim ki , ,m n p sabit olsun. Bu durumda * * * *1,  m 0,  n 0n p        şeklinde olur. 0  ,

0   olduğundan son denklemde 0n   olur.  n  yerine ilk denklemde yerine yazılırsa 0 1  olup 

bu bir çelişkidir. O halde  n  sabit olamaz. Buradan *  ile   arasındaki uzaklık sabit değildir. 

Dolayısıyla sabit genişlikli eğri tanımından *  ile   eğrileri sabit genişlikli eğri değildir. 

Kaynaklar 

1. Akdoğan, Z., Some Characterization of Curves of Constant Breadth in 
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İNVOLÜT EĞRİSİNİN TEĞET VEKTÖRÜNÜN VEKTÖREL MOMENT EĞRİSİNİN 

FRENET APARATLARI 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT 

Ordu Üniversitesi 

SEZER DURMAZ 

 

Özet 

Bu çalışmada birim hızlı herhangi bir eğrinin involüt eğrisinin teğet vektörünün vektörel 

moment vektörü bulundu. Daha sonra vektörel moment vektörünün çizdiği eğrinin Frenet 

aparatları hesaplanarak esas eğrinin Frenet aparatları cinsinden ifadesi verildi.  Son olarak da 

vektörel moment eğrisi ile involüt eğrisinin sabit genişlikli eğri kategorisinde olup olmadığı 

araştırıldı.  

Anahtar Kelimeler: involüt eğrisi, vektörel moment, sabit genişlikli eğri 

 

1. Giriş 

İnvolüt eğrileri üzerinde çok sayıda çalışma mevcuttur. İnvolüt eğri düşüncesi optik 

çalışmalar yapılırken  C. Huygens tarafından 1658 yılında keşfedilmiştir. Bu çalışmada involüt 

eğrisinin teğet vektörünün vektörel moment vektörünün çizdiği regüler eğrinin teğeti, 

aslinormali, binormali, eğriliği ve burulması hesaplandı. Daha sonra sabit genişlikli eğri tanımı 

verilerek  vektörel moment vektörünün çizdiği eğrinin sabit genişlikli eğri kategorisine girip 

girmediği incelendi. 

2. Temel Kavramlar 

)(= s  eğrisinin teğeti T , aslinormali N , binormali B , eğriliği  ve torsiyonu   

olmak üzere Frenet aparatları  

3 2

( ) ( ) ( )
( ) = , ( ) = , ( ) = ( ) ( ),

( ) ( ) ( )

( ) ( ) det( ( ), ( ), ( ))
( ) = , ( ) = ,

( ) ( ) ( )

,  ,  B

s s s
T s B s N s B s T s

s s s

s s s s s
s s

s s s

T N N T B N

  

  

    
 

  

   

  
   





    


  



        



     

 (2.1) 

 

şeklinde verilir, [3].   eğrisi,  Frenet vektörleri cinsinden fT gN hB    şeklinde 
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yazılır. Burada 

  

 1,  0,   0f g g f h h g                  (2.2)  

dır, [2].   ve 
*  diferensiyellenebilir eğrilerinin Frenet çatıları  sırasıyla 

 ( ), ( ), ( )}T s N s B s  ve  1 2 3( ), ( ), ( )}V s V s V s  olsun. 
*  eğrisinin eğriliği 

*  ve torsiyonu 
* ile 

gösterilsin. Eğer bu eğrilerin teğetleri birbirine dik ise 
*  eğrisine   eğrisinin involütü denir. 

Bu tanıma göre involüt  eğrinin denklemi  ve Frenet aparatları arasında                                       

               

       *

1 2 3
2 2 2 2 2 2 2 2

2 2
* *

2 2

,  ( ) ,  ,

,  ,  ,

( )

,  
( )

s s s T s s c s c IR

V N V T B V T B

   

   

       




   
   

    


    

   




 


               

(2.3) 

bağıntıları vardır, [3]. α reguler eğrisi üzerinde herhangi bir x  vektörünün  
*x   vektörel 

momenti     

*x x        

şeklinde yazılır, [4].  Herhangi iki eğrinin  teğetleri paralel ve  zıt yönlü, aralarındaki 

uzaklık sabit ise bu eğrilere sabit genişlikli eğriler denir,[1].  

 

3. İnvolüt Eğrisinin Teğet Vektöründen Elde Edilen Vektörel Moment Vektörünün 

Çizdiği Eğrinin Frenet Aparatları 

Teorem 3.1  eğrinin involütü 
* eğrisi ve  Frenet aparatları sırasıyla  ( ), ( ), ( )}T s N s B s , 

 1 2 3( ), ( ), ( )}V s V s V s
 

olsun. * *

1 1V V   vektörel moment vektörünün çizdiği eğrinin Frenet 

vektörleri 
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*
1

*
1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

1 2 1 2 1 1 2 1 2 1

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 1 2 1 2 1

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

,

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
      

( ) ( ) ( )

  

V

V

T N B
T

N T

N

  

  

        

            

       

            

 


 

  


       

  


       

*
1

1 2 1 2 1 1 2 1 2 1

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

( ) ( )
    ,

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
V

B

T N B
B

        

            

         

         

  


       

    


    

 

 

şeklinde verilir.  Burada katsayılar  

 

1 1 1

2 1 1 2 1 1 1 2 1 1

3 2 2 3 2 2 2 3 2 2

2 2

,  ,  ,

,  ,  ,

,  ,  ,

1
( ),  ( ) ,   ,  ,  

c d cd b e be cd ce be bd c e ce b d bd

b r g c r f rh d r e r r

      

         

             

     
 

                  

        

        

         


      

İspat: (2.2) bağıntısından 

2 3 1 2 3,  ,  T rV rV N V B rV rV        
    

                         

şeklinde yazılır. 
* T     denkleminde  , T , N  ve B  yerine yazılırsa 

*

1 2 3( ) ( ( ) )gV r g V r f h V         
 

  

 bulunur. Burada   a g , ( )b r g   , ( ( ) )c r f h      alınırsa  

*

1 2 3aV bV cV   
 

 

olur. Diğer yandan  d r   ve  e r  alınırsa (2.3) bağıntısından 

 

1 2 3,  ,  V N V dT eB V eT dB    
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bulunur.  Bu vektörlerin türevleri alınır ve gerekli işlemler yapılırsa 

1 2 3,  ( ) ,  ( )V T B V d T d e N e B V e T e d N d B                    
 

    

olur.  Vektörel moment tanımından  *

1V  vektörel momenti  

* *

1 1 2 3V V cV bV   
 

şeklinde olur.  Buradan türev alınırsa 

*

1 2 2 3 3( ) ,V c V cV b V bV            

 

*

1( ) ( ) ( ) ( )V c d cd b e be T cd ce be bd N c e ce b d bd B                      
  

 

olur. Bu eşitlikte  

1 1 1,  ,  c d cd b e be cd ce be bd c e ce b d bd                              

alınırsa  *

1( )V   vektörü 

*

1 1 1 1( )V T N B     
  

 olur.  Normu alınırsa  * 2 2 2

1 1 1 1( )V        olur.  Buradan *
1V

T  teğet vektörü 

*
1

1 1 1

2 2 2

1 1 1

V

T N B
T

  

  

 


 
  

 

şeklinde bulunur. 
*

1( )V   vektörünün türevi alınırsa 

*

1 1 1 1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( )V T N B               
  

 

olur.  Burada 
2 1 1 2 1 1 1,                ve 

2 1 1      alınırsa  *

1( )V   vektörü 

*

1 2 2 2( )V T N B     
    

 

Şeklin bulunur.   *

1( )V   ve *

1( )V   vektörleri vektörel çarpılırsa 

* *

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )V V T N B               
  

 

eşitliği elde edilir.  Norm alınırsa     
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        * * 2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )V V                  

olur.  Buradan gerekli işlemler yapılırsa *
1V

N  ve *
1V

B  vektörleri elde edilir. 

Teorem 3.2 
*

1V  vektörel moment vektörünün çizmiş olduğu eğrinin eğriliği *
1

 
V

  ve 

torsiyonu *
1V

 ile gösterilirse bu eğrilikler 

 

*
1

*
1

2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3

2 2 2 2
1 1 1

1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2

2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

( ) ( ) ( )
,

( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

V

V

        


  

             


        

    


 

    


              

          

şeklinde verilir. 

 İspat: 
*

1( )V   ifadesinin küpü alınırsa 

3
3

* 2 2 2 2
1 1 1 1( ) ( )V      

  

 

 olur.  Eğrilik tanımından *
1

 
V

 eğriliği 

*
1

2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3

2 2 2 2
1 1 1

( ) ( ) ( )

( )
V

        


  

    


 
     

 

şeklinde bulunur. 
*

1( )V   ifadesinin türevi alınırsa 

*

1 2 2 2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( )V T N B                      

 

veya  

  *

1 3 3 3V T N B  
    

 

olur. Determinant alınırsa 
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     * * *

1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2det , , ( ) ( ) ( )V V V              
   

      
 

  

şeklinde bulunur. * *

1 2( ) ( )V V   vektörünün normu  

2
* * 2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )V V                  

 

olur. Torsiyon tanımından *
1V

  burulması hesaplanmış olur. 

Teorem 3.3 *

1V vektörel moment eğrisi ile involüt eğrisi sabit genişlikli çiftidir. 

İspat : *

1 2 3mV nV pV      şeklinde yazılır.  Vektörel moment tanımından *

1V  vektörü 

* *

1 1 2 3V V pV nV      

        

 olur. * * * *

1 1V V   şeklinde yazıldığından * *

1 1 2 3( ) ( )V mV p n V p n V       olur.  

 

 *

1 2 3V pV nV     ve  * *

1 1 2 3( ) ( )V mV p n V p n V       olduğundan  0m  . Buradan 

 

* *

1 2 3( ) ( )V p n V p n V             

bulunur. Sabit genişlikli eğri tanımından *

1V  ile *  arasındaki uzaklık uzaklık sabittir. 

Buna göre 

2 * * * * * * 2 2 2 2

1 1 1( , ) , ( ) ( ) 2( )d V V V p n p n p n          

olur. (2.2) bağıntısına benzer olarak 

 * * * *1,   0,   0m n n m p p n             

yazılır. 0m   değeri yerine yazılırsa 

* * *1,   0,   0n n p p n         

Olur. *

1V  *

2 3 düzlemsel, m=0,  nV pV    olduğundan *=0 . Buradan 0  ve  0n p    

veya  ,  pn sabit bulunur. Dolayısıyla uzaklık sabit olur. * *

1 2 3( ) ( )V p n V p n V    

denkleminde türev alınıp gerekli işlemler yapılırsa * * *

1 1*
(1 )

ds
V p n V

ds
     elde edilir. Buradan 

*

1 1V kV  , k  olduğundan teğetler paralel paralel ve zıt yönlüdür. Sabit genişlikli eğri 

tanımından *

1V  vektörel moment eğrisi ile involüt eğrisi sabit genişlikli olur 
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RİZE İLİNDEKİ KARALAHANA BİTKİSİ ÖRNEKLERİNDEKİ GAMA 

RADYOAKTİVİTE DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu  

 

ÖZET 

Çernobil Nükleer Santral Kazasından sonra oluşan radyoaktif bulutlar, rüzgarın ve 

atmosferik koşulların durumuna bağlı olarak dünyanın bazı kesimlerini etkisi altına almıştır. 

Çernobil Nükleer Santral Kazasından sonra ülkemizde ve diğer ülkelerde gıdalardaki 

radyoaktivite düzeyleri ve insanların bu gıdaları tüketmeleriyle alabilecekleri radyasyon doz 

değerlerinin tespiti için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Gıda numunelerindeki radyasyon 

düzeylerlerinin tespiti insanların geçmişte maruz kaldıkları doz değerlerinin değerlendirilmesi ve 

günümüzdeki radyasyon doz değerleriyle kıyaslanması açısından önemlidir. Rize ili Doğu 

Karadeniz Bölgesinde bulunan ve karalahana bitkisinin yetiştiği ve yöre mutfağında önemli bir 

yere sahip olduğu bir ildir. Bu çalışmada Rize ilinde yetişen karalahana bitkisi örneklerinde 

doğal (
238

U, 
232

Th, 
40

K) ve yapay (
137

Cs) radyonüklitlerden kaynaklanan gama radyoaktivite 

düzeyleri araştırıldı. Rize ilinin kıyı ilçelerinden toplanan karalahana bitkisi örneklerindeki gama 

radyoaktivite düzeyleri yüksek çözünürlüklü HPGe dedektörü kullanılarak tespit edildi. Ayrıca 

bu numunelerin tüketimiyle oluşabilecek yıllık etkin doz değerleri hesaplandı. Örneklerdeki  

ortalama 
238

U, 
232

Th, 
137

Cs ve 
40

K radyoaktivitesi sırasıyla 8.78 Bq/kg, 4.83 Bq/kg, 3.85 Bq/kg 

ve 798.12 Bq/kg olarak bulundu. Aynı numunelerin tüketiminden kaynaklanabilecek yıllık etkin 

doz değerleri ise 4.791 µSv/yıl ile 6.739 µSv/yıl aralığında tespit edildi.  

Anahtar Kelimeler: Rize, Brassica oleracea var, karalahana, gama, radyoaktivite,   

1. GENEL BİLGİLER 

Karalahana (Brassica oleracea var. acephala) turpgiller (Brassicaceae) familyasına ait, 

açık sarı çiçekli ve koyu yeşil yapraklı bir bitkidir. Karalahana bitkisi çok eski  zamanlardan beri 

dünyanın bazı kesimlerinde kendiliğinden yabani olarak yetişmekte, günümüzde ise Akdeniz 

ülkeleri ve Karadeniz bölgesinde yaygın olarak  tüketilmektedir [1,2]. 

Karalahana bitkisinin toprak seçiciliği yoktur ve nemi yüksek hava ortamlarında iyi 

yetişmektedir [3]. Mineral ve vitaminler açısından zengin olan karalahana bitkisi kansızlık 
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problemlerine, eklem ve kemik hastalıklarına, kalp ve kanser rahatsızlıklarına faydalı 

gelmektedir [4, 5, 6].  

Karalahana bitkisi Karadeniz Bölgesi mutfağında önemli bir yere sahiptir. Rize ili Doğu 

Karadeniz Bölgesi’nde bulunan ve karalahana bitkisinin yetiştirildiği ve yöre mutfağında 

kullanıldığı bir ildir. Rize ili ayrıca Çernobil Nükleer santral kazasından sonra radyoaktif 

bulutların geçiş güzergahında olduğu bir ildir. Tüm dünyada olduğu gibi Rize ilinde de yetişen 

tarım ürünlerinin radyoaktivite miktarının tespiti ve takip edilmesi önem arzeden bir problemdir.  

Tarım ürünlerinde nükleer kaza ve denemelerden sonra meydana gelen yapay (
137

Cs) 

radyoaktif içerikler olabileceği gibi doğal radyonüklitler (
238

U, 
232

Th ve 
40

K ) de bulunabilir. 

Doğal ve yapay radyonüklitler yaydıkları gama radyasyonu nedeniyle sağlık açısından olumsuz 

etkiler oluşturabilmektedir. Bu çalışmanın amacı Rize ilindeki karalahana (Brassica oleracea 

var.) bitkisi örneklerindeki gama radyoaktivite düzeylerinin değerlendirilmesidir. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada Rize ilinin kıyı ilçeleri olan İyidere,  Derepazarı, Merkez ilçe, Çayeli, Pazar, 

Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinden yaklaşık 500 gr karalahana örnekleri alındı. Laboratuara 

getirilen örnekler yabancı maddelerden temizlendi ve 105 ºC’lik etüvde 12 saat kurutuldu. Daha 

sonra numuneler öğütülerek 100 ml’lik plastik kutulara konuldu ve radyoaktif açıdan dengeye 

gelmeleri için 30 gün bekletildi. Numunelerin radyoaktiflik analizleri Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Nükleer Fizik Laboratuvarında bulunan yüksek çözünürlüklü HPGe dedektörü ile 

yapıldı. 
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Şekil 1. Lahana örneklerinin toplandığı ilçeler [7] 

Örneklerdeki 
238

U, 
232

Th, 
137

Cs ve 
40

K radyonüklitlerinin aktivitesini belirlemek için 295.2 

keV, 351.9 keV, 609.3 keV, 911.2 keV, 968.9 keV, 661.6 keV ve 1460.8 keV enerjisindeki 

piklerin alanı kullanıldı. Radyonüklidlerin aktivite konsantrasyonlarını hesaplamak için Denklem 

1’den [8], örneklerin bir kilogram tüketiminden alınabilecek yıllık iç ışınlama doz değerlerini 

hesaplamak için Denklem 2’den yararlanıldı [9]. 

 

𝐴 =
𝑁

𝑡. 𝜀. %. 𝑚
                                                                                                                                          (1) 

 

𝐻𝑇,𝑟 =  (𝑈𝑖 𝐶𝑟
𝑖)𝑔𝑇,𝑟                                                                                                                                (2)                                                                                                                

Denklem 1’de N: net alanı, t: sayım süresini, ε: verimi, %: dallanma oranını ve m: numune 

kütlesini, Denklem 2’de HT,r; iç ışınlamadan kaynaklanan yıllık doz değerini (µSv/yıl), Ui: 1 

kg’lık tüketim miktarını, 𝐶𝑟
𝑖; ilgilenilen radyonüklitin aktivitesini, 𝑔𝑇,𝑟; ilgilenilen radyonüklit 

için doz dönüşüm faktörünü ifade etmektedir. 

3. BULGULAR 

Bu çalışmada İyidere, Derepazarı, Rize Merkez İlçe, Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı 

ilçelerinden temin edilen karalahana örneklerine ait radyoaktivite konsantrasyonları ve yıllık 

etkin doz değerleri Tablo 1’de gösterildi. Tablo 1 incelendiğinde bu çalışmada karalahana 
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örneklerindeki en yüksek 
238

U ve 
40

K aktiviteleri Fındıklı’da ( 19.00 Bq/kg; 898.98 Bq/kg), en 

yüksek 
232

Th ve 
137

Cs aktiviteleri ise Çayeli (8.11 Bq/kg) ve Pazar (5.26 Bq/kg) ilçelerinde 

bulundu. Aynı örneklere ait yıllık 1 kg tüketimden kaynaklanabilecek en yüksek doz değeri ise 

Pazar ilçesi örneğinde (6,739 µSv/yıl)
 
tespit edildi. 

Tablo 1. Lahana Örneklerinde Radyoaktivite Konsantrasyonları (Bq/kg) ve yıllık etkin doz değerleri 

(µSv/yıl) 

 

238
U 

232
Th 

137
Cs 

40
K HT,r 

İyidere 8.26 ±1.02 5.13 ± 0.77 2.43 ± 0.39 687.25 ± 18.56 5,663 

Derepazarı 5.20 ± 0.60 3.37 ± 0.60 te 688.00 ± 2.64 5,084 

Merkez İlçe 7.03 ± 0.91 2.36 ± 0.46 te 880.56 ± 25.02 6,076 

Çayeli te 8.11 ± 1.14 te 798.73 ± 23.71 6,578 

Pazar 6.45 ± 0.59 5.20 ± 0.83 5.26 ± 0.70 875.35 ± 24.69 6,739 

Ardeşen 6.65 ± 0.68 te te 758.00 ± 15.18 4,791 

Fındıklı 19.00 ± 1.77 te te 898.98 ± 18.19 6,216 

Min. te te te 687.25 4,791 

Maks. 19.00 8.11 5.26 898.98 6,739 

Ort. 8.78 4.83 3.85 798.12 5,878 

te: tespit edilemedi 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Tablo 1 incelendiğinde bu çalışmada karalahana bitkisi örneklerindeki ortalama 
238

U, 

232
Th, 

137
Cs ve 

40
K aktiviteleri sırasıyla 8.78 Bq/kg, 4.83 Bq/kg, 3.85 Bq/kg ve 798.12 Bq/kg 

olarak bulundu. Bu değerler Tablo 2’de lahana örneklerindeki radyoaktivite konsantrasyonlarının 

diğer ulusal ve uluslararası çalışmalarla karşılaştırılması yapıldığında, bu çalışmada tespit edilen 

238
U aktivitesinin Topçuoğlu vd. (2003) ve Keser vd. (2011)’nin çalışmalarında elde ettikleri 

238
U aktivitesinden düşük olduğu, 

232
Th aktivitesinin Topçuoğlu vd. (2003) ve Keser vd. 

(2011)’nin çalışmalarında elde ettikleri 
232

Th aktivitesinden düşük olduğu ve Altıkulaç ve  

Gümüş (2016)’ün çalışmalarında elde ettikleri 
232

Th aktivitesinden yüksek olduğu, 
137

Cs 

aktivitesinin (3.85 Bq/kg) Kazakistan (2014) ve Çin (1998)’deki çalışmalar ile birlikte 

Topçuoğlu vd. (2003)’nin çalışmalarındaki lahana örneklerindeki 
137

Cs  aktivitesinden düşük 

olduğu, Keser vd. (2011) ve Altıkulaç ve  Gümüş (2016)’ün çalışmalarında elde ettikleri 
137

Cs 

aktivitesinden yüksek olduğu, 
40

K aktivitesinin ise Ballesteros vd. (2015), Kam vd. (2016), Keser 
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vd. (2011), Altıkulaç ve  Gümüş (2016) ve Topçuoğlu vd. (2003)’nin çalışmalarında lahana 

örnekleri için tespit edilen 
40

K aktivitesinden yüksek olduğu tespit edildi. 

 

Tablo 2. Lahana örneklerindeki radyoaktivite konsantrasyonlarının ulusal ve uluslararası çalışmalarla 

karşılaştırılması (Bq/kg). 

 

238
U 

232
Th 

137
Cs 

40
K 

Ballesteros vd., 2015 İspanya [10] - - - 79 

Kozhakhanov vd., 2014, Kazakistan [11] - - 12,3 - 

Choi vd., 1998, Çin [12] - - 74,1 - 

Kam vd., 2016, Türkiye [13] - - - 70,76 

Keser vd., 2011, Türkiye [8] 22,8 5,9 1,6 489,0 

Altıkulaç ve  Gümüş, 2016, Samsun [14] - 1,44 0,18 743,75 

Topçuoğlu vd., 2003, Türkiye [15] 43,9 45,5 5,8 766,00 

Bu çalışma 8.78 4.83 3.85 798.12 

 

Bu çalışmada lahana örnekleri için hesaplanan ortalama yıllık etkin doz değeri 5.878 µSv/y 

olarak hesaplandı. Bu değerler Birleşmiş Milletler Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel 

Komitesi (UNSCEAR) trafından önerilen yıllık etkin doz değerinin (2400 µSv/yıl) çok altında 

olup [16] halk sağlığı yönünden risk teşkil etmemektedir.  
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin uyku 

düzenlerini ve sirkadiyen ritim hakkındaki farkındalıklarını değerlendirmektir.  

Yöntem: Çalışma, 2017-2018 yılı Bahar Döneminde İstanbul’da bir devlet üniversitesinde 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden 

çalışmaya katılmayı kabul eden 120 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilere sirkadiyen ritm 

hakkında farkındalıklarını değerlendirmeye yönelik araştırmacı tarafından oluşturulan anket 

uygulanmıştır. Veriler SPSS 25.0 programında yüzdelik testler kullanılarak analiz edilmiştir.  

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %95,8’ini kız öğrenciler, %4,2’sini erkek 

öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin %56,7’si 1.sınıf, %43,3’ü ise 2. sınıfta eğitim 

görmekteydi.  Öğrencilerin tamamı daha önce sirkadiyen ritimi duyduklarını, %81,7’si ise 

sirkadiyen ritim hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. Sirkadiyen ritim hakkındaki 

bilgiye erişimin %63,3 oranında internetten, %25,5 okuldan ve %11,2 araştırmalardan elde 

edildiği belirlenmiştir. Öğrencilerin %74,2’si uyku problemi yaşadığını, %25,8’i uyku problemi 

yaşamadığını bildirmişlerdir. Uyku problemi yaşayan öğrencilerin de %89,9’unun uyurken bir 

ışık kaynağına maruz kaldıkları, problem yaşadıkları günlerde %73’ünün iştah kontrolünde 

zorlandığı ve % 53,9’unun gece yiyecek-içecek tükettiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin %58,4’ü 

uyku problemi yaşadıkları günlerde kendini huzursuz, sinirli hissetiğini, %41,6’sı ise bir 

değişiklik olmadığını bildirmişlerdir. 

Sonuç: Araştırmaya katılan öğrencilerin sirkadiyen ritim hakkında bilgi sahibi oldukları 

belirlenmiş ve edindikleri bilgilerin çoğunu internetten öğrendikleri tespit edilmiştir. Ancak 

sirkadiyen ritimde meydana gelebilecek olumsuzlukların yol açabileceği sağlık sorunları 

hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları belirlenmiştir. Yeme davranışı üzerine de 

etkileri olan sirkadiyen ritm hakkında öğrencilerin detaylı bilgiye sahip olabilmeleri için eğitim 

verilmesinin gerekli olduğu sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Sirkadiyen ritm, yeme davranışı, beslenme, üniversite öğrencileri 
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GİRİŞ 

İnsan vücudunda biyolojik ritimler sürekli devam eden bir döngü şeklindedir. Bu döngü 

belli ritimler ile davam eder. Biyolojik ritimler kendi içerisinde farklı sürelere sahip alt gruplara 

ayrılmaktadır. Bu ritimlerden bazılarının döngüleri haftalar, aylar hatta yıllar sürse de sirkadiyen 

ritmler yaklaşık bir günlük süreci kapsar (1,2). İnsanlarda sirkadiyen ritimlerinin oluşumunu 

beynin ön hipotalamusundaki suprakiazmatik nükleus (SCN) sağlar. SCN 24 saatlik süre 

içerisindeki metabolik düzeni, vücut ısı dengesini, çevreye uyumu ve uyku uyanıklık düzenini 

kontrol eder (3). SCN, sirkadiyen ritm için ana saati ifade ederken, bu ana saate bağlı ve 

senkronize şeklide çalışan periferik saatler de vardır ve bunlar çevreden gelen uyaranları ana 

saate geri bildirirler (4).   

Sirkadiyen ritm için en önemli düzenleyici ışıktır. Retinaya ışık gelince “retinohipotalamik 

yol” üzerinden SCN aktive olur. Melatonin salgısı regüle edilir, beynin diğer bölgeleri uyarılarak 

vücut ritimlerinin düzenlemesi ve 24 saatte bir yinelenen bir ritimde çalışması sağlanır (2). Bu 

yüzden de sirkadiyen ritmin düzenlenmesinde aydınlık ve karanlık döngüsü önemlidir. Ayrıca 

gün içerisindeki sosyal, fiziksel aktiviteler ve beslenme de bu döngüyü etkilemektedir (4,5).   

Sirkadiyen ritm orgsnizmadaki 24 saat içerisindeki hem biyokimyasal hem fizyolojik hem 

de v davranış ritimlerini kontrol eder. Sirkadiyen ritimdeki bozluma, vücuttaki biyolojik süreçleri 

etkilemekte ve kanser dahil birçok kronik hastalık riskini arttırmaktadır (6). 

İnsanlarda uyku-uyanıklık döngüsündeki ritmik değişiklikler en belirgin sirkadiyen ritmdir. 

Yetişkinler için bu süre; günlük ortalama 8 saat uyku ve 16 saat uyanıklıktır (7). Uyku-uyanıklık 

ritmi bozulduğu zaman uykuya bağlı sağlık problemleri ve hem psikolojik hem de yeme 

davranışı bozukluklarına neden olabilmektedir. (5,8) Yetersiz uyku süresinin insülin direnci, 

azalmış glikoz tolerasyonuna neden olabileceği, ayrıca iştah mekanizması üzerinde olumsuz 

etkileri olduğu belirtilmiştir (9). Kısa süreli uykunun İştahı düzenleyen leptin ve grelin 

düzeylerinde değişiklere neden olduğu ve iştahın artmasına neden olabileceği ileri sürülmektedir 

(10).  

Kc., pankreas, böbrek ve yağ dokularının da kendilerine özgü sirkadiyen ritmleri vardır. 

Besinlerin metabolize olmaları hem beyindeki SCN’nin ritimi ile hem de organların kendi 

ritimleri ile düzenlemektedir. Bu organların sirkadiyen ritmlerindeki bozukluklar insülin direnci 

gibi metabolik hastalıklara ve obeziteye neden olabilmektedir (4,11). 

Bu çalışmanın amacı beslenme ve diyetetik öğrencilerinin insan vücudu ve sağlığı için 

önemli bir düzenleyici olan ve yeme-içme davranışlarını da etkileyebilen sirkadiyen ritmin ile 

ilgli farkındalıklarının ve uyku düzenlerinin değerlendirilmesidir.  
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YÖNTEM 

Bu araştırma, 2017-2018 yılı bahar döneminde İstanbul’da bir üniversitenin Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü 1. ve 2.sınıfında eğitim gören toplam 155 öğrenciden, çalışmaya katılmayı 

kabul eden 120’sine uygulanmıştır.  

Veri toplama aracı olarak, birinci bölümünde araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel 

bilgi formu, ikinci bölümünde de öğrencilerin sirkadiyen ritm farkındalığını ve uykularını 

değerlendirmeye yönelik sorulardan oluşan anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 25.0 programında 

yüzdelik testler kullanılarak analiz edilmiştir. 

 

BULGULAR  

Öğrencilere ait cinsiyet, yaş ve okuduğu sınıf gibi tanımlayıcı bilgiler Tablo 1’de 

verilmiştir.  

Tablo 1. Öğrencilere ait tanımlayıcı bilgiler 

 Sayı  Yüzde  

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

 

115 

5 

 

95,8 

4,2 

Yaş 

18 

19 

20 

21 

 

65 

40 

10 

5 

 

54,2 

33,3 

8,3 

4,2 

Okuduğu Sınıf  

1.sınıf 

2.sınıf 

 

68 

52 

 

56,7 

43,3 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Beden Kütle İndeksleri değerleri incelendiğinde; %6,7’si 

<18,5 kg/m
2
, %51,6’sı 18,5-24 kg/m

2
, %36,7’si 24-29 kg/m

2
, %5’i ≥30 kg/m

2’ 
dir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sirkadiyen ritm ile ilgili farkındalıkları ilgili cevapları 

değerlendirildiğinde; tüm öğrenciler sirkadiyen ritmi daha önce duyduklarını, ancak % 81.7’si 

sirkadiyen ritm hakkında bilgisi olduğunu, % 18,3’ü bilgisi olmadığını belirtmişlerdir. Bilgisi 

olan öğrencilerden %63,3’ünün sirkadiyen ritm hakkındaki bilgilerini internetten, %25,5’inin 

okuldan, %11,2 ‘sinin araştırmalardan edindiği tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin %93,9’u sirkadiyen ritmin uyku-uyanıklığı belirlemede etkiliği olduğunu, % 

6,1’i etkili olmadığını düşünmektedir. Sirkadiyen ritimdeki bozukların hastalıklara neden 

olabileceğini düşünüyor musunuz sorusuna öğrencilerin %77,5’i  evet derken, %22,5’i hayır diye 

cevap vermiştir. Öğrencilerin %53,1’i sirkadiyen ritimdeki bozukların kanser gibi ciddi 

hastalıklara neden olabileceğini düşünüyor musunuz sorusunu evet diye cevaplarken, %46,9’u 
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hayır cevabını vermiştir. Sirkadiyen ritmde meydana gelen değişimlerin yeme-içme davranışını 

etkileyebileceğini düşünüyor musunuz sorusuna %42,9’u evet derken, % 57,1 hayır demiştir. 

Sirkadiyen ritimde meydana gelen bozuklukların psikolojik rahatsızlıklara sebep olabileceğini 

düşünüyor musunuz sorusuna ise %45,9’u evet derken, % 54,1’i hayır diye cevaplandırmıştır. 

Öğrencilerin uyku düzenleri, uyku alışkanlıkları, iştah ve psikolojik durumlarına etkisi ile 

ilgili sorular değerlendirildiğinde; 12 sinin (%10) günde 8 saatten az, 40’ının (%33,3) günde 8 

saat, 44’ünün (%36,7) 9 saat, 24’ünün (%20) 10 saat ve üzeri uyuduğu belirlenmiştir. 

Öğrencilerin %74,2’si uyku problemi yaşadığını, %25,8’i uyku problemi yaşamadığını 

bildirmişlerdir. Uyku problemi yaşayan öğrencilerin de; %89,9’unun uyurken bir ışık kaynağına 

maruz kaldıkları, problem yaşadıkları günlerde %73’ünün iştah kontrolünde zorlandığı, % 

53,9’unun gece yiyecek-içecek tükettiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin; %58,4’ü uyku problemi 

yaşadıkları günlerde kendini huzursuz, sinirli hissettiğini, %41,6’sı ise bir değişiklik olmadığını 

bildirmişlerdir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

İnsan fizyolojisinin belli bir ritmi vardır ve günlük yaşantıyı etkileyen başlıca ritim ise 

sirkadiyen ritimdir. Vücudun işleyişinden sorumlu sirkadiyen ritim, hem organların hem de 

çevresel etkenlerin ritmi ile düzenlenmektedir. Günümüz koşullarında yaşam tarzı, çalışma 

hayatı, yeme-içme alışkanlıkları ve teknolojik cihazlar gibi çevresel birçok uyaran ile karşı 

karşıya kalınmaktadır ve bunlar sirkadiyen ritmi etkilemektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 

sirkadiyen ritim hakkında bilgi sahibi oldukları belirlenmiş ve edindikleri bilgilerin çoğunu 

internetten öğrendikleri tespit edilmiştir. Ancak sirkadiyen ritimde meydana gelebilecek 

olumsuzlukların yol açabileceği sağlık sorunları hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip 

olmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin çoğunluğunun ortalama uyku süresine uygun 

uyuduğu ve uyku problemi yaşadıkları günlerde yeme davranışlarının ve duygu durumlarının 

değiştiği belirlenmiştir. Yeme davranışı ve obezite üzerine etkileri olan sirkadiyen ritm hakkında 

öğrencilerin detaylı bilgiye sahip olabilmeleri için eğitim hayatlarında detaylı bilgi verilmesinin 

gerekli olduğu sonucuna varıldı. 
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SİRKADİYEN RİTİM VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 
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ÖZET 

Gece ve gündüz; canlıların beslenme ve uyku gibi davranışlarını etkileyen önemli 

unsurlardır. Son yıllarda yapılan birçok çalışma güneş ışınlarının insan sağlığı ve metabolik 

düzeni üzerindeki etkilerini incelemektedir. Güneş ışınlarının bu etkilerin vücutta bulunan 

biyolojik saatler ile yürütüldüğü bilinmektedir. Bu saatlerin bir uyum içinde çalışması ile 

biyolojik döngünün kusursuz işlemesi durumuna “sirkadiyen ritim” adı verilmektedir (1). 

Derleme niteliğindeki bu çalışmada sirkadiyen ritim ve insan sağlığı üzerine etkilerinin 

araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın hazırlanmasında “sirkadiyen ritim”, “sirkadiyen ritim ve 

uyku”, “sirkadiyen ritim ve sağlık etkileri”, “sirkadiyen ritim ve hastalıklar”, “sirkadiyen ritim ve 

beslenme” anahtar kelimeler ile literatür taraması yapılmıştır. Sirkadiyen ritmi düzenleyen 

saatler Suprakiazmatik Nukleus’ta bulunan ana saatin kontrolünde, periferik saatlerin de katıldığı 

bir mekanizma ile çalışmaktadır. Ana saat genellikle ışık ile uyarılmaktayken, periferdeki saatler 

beslenme gibi unsurlardan da etkilenebilmektedir (1). Sirkadiyen ritmin hücresel metabolizmayı 

metabolik enzimleri kodlayan genler aracılığı ile etkilediği belirtilmektedir (2). Her bir gen 

ekspresyonun kendine ait bir ritime sahip olduğu, bu ritimlerin anormal aktivite göstermesi 

durumunda bazı hastalıklara neden olabildiği düşünülmektedir. Hücrenin apoptozisine neden 

olan oksidatif hasarın sirkadiyen ritimle çalışan gen ekspresyonlarını olumsuz etkileyebileceği 

belirtilmektedir (3). Adipoz dokudaki gen ekspresyonlarında yaşanan değişimler obezite ve 

obeziteye bağlı ortaya çıkabilen metabolik sendrom gibi durumlarla ilişkilendirilmektedir. 

Sirkadiyen ritmin bozulması sadece metabolik sorunlara neden olmamakta, aynı zamanda bazı 

psikolojik rahatsızlıkların da sirkadiyen ritim bozuklukları ile ilişkisi olabileceği 

düşünülmektedir (4). Bireysel olarak sirkadiyen ritmin hesaplanabilmesi için objektif ve bireyin 

bilgilendirmesine bağlı olan bazı ölçüm yöntemleri bulunmaktadır (5). Sirkadiyen ritmin 

metabolizma üzerine etkilerinin incelenmesi bazı hastalıkların tedavisinde etkili olabildiği 

bildirilmektedir. Yapılan araştırmalarla bu doğal ritmi taklit eden ilaçlar üretilmekte veya 

“Chronotherapy” adı verilen bozulmuş saatlerin çeşitli müdahaleler ile tekrar düzene sokulması 

için etkili olan yöntemler bulunmaktadır (6). Özellikle son dönemlerde artan hastalık 

prevelanslarının incelenmesinde ve tedavisinde sirkadiyen ritimin göz ardı edilmemesi gerektiği 
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düşüncesindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Sirkadiyen ritim, uyku, sağlık, obezite 

 

GİRİŞ 

Gece ve gündüz canlıların beslenme ve uyku gibi aktiviteleri gerçekleştirmeleri açısından 

önemli unsurlardır. Geceleri beslenme alışkanlığı gösteren canlılar nokturnal davranışlar 

sergileyen canlılar olarak adlandırılırken, insanlar gibi gündüzleri beslenen canlılar diurnal 

davranışlar sergileyen canlılar olarak adlandırılmaktadır (2). Günlük yaşantımızın ve metabolik 

faaliyetlerimizin düzenlenmesi biyolojik döngü ile gerçekleşmektedir ve günlük biyolojik döngü 

canlıların vücutlarının farklı bölümlerinde bulunan biyolojik saatler ile yürütülmektedir. Tüm 

biyolojik saatlerin dışarıdan gelen ışık, sıcaklık, besinler gibi uyaranlardan etkilendiği 

bilinmektedir (3). Saatlerin bir harmoni içinde çalışması sonucunda vücut fonksiyonlarının 

gerçekleşebilmesi her canlıda farklı bir işleyiş sahip olan sirkadiyen ritim ile açıklanmaktadır. 

Sirkadiyen Ritim kelime öbeği Latince kökenli “circa=around=döngü” ve “dies=day=gün” 

kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Sirkadiyen ritim ile ilgili ilk bulgular 18. yüzyıla 

dayansa da insan üzerine etkileri 20. yüzyıla kadar değerlendirilmemiştir. Young, Hall, Roshbash 

ve Laureates yaptıkları “Sirkadiyen Ritim” konulu çalışma ile 2017’de Tıp dalında Nobel ödülü 

kazanmıştır (2). 

Son yıllarda yapılan birçok çalışma da biyolojik döngü ve ritimlerin işleyişindeki 

farklılıkları yakından inceleyerek hastalıklara karşı önlem alınıp alınamayacağını öngörecek 

sonuçlar elde etmeye çalışmaktadır (1,2,3,4,5).  

Sirkadiyen saatler organizmanın günlük fonksiyonlarını gece-gündüz döngüsü ve öğün 

zamanlaması gibi unsurlarla etkilemektedir (3). Hipotalamustaki suprakiazmatik nukleus (SCN) 

ana saati barındırmaktadır. Ana saat memelilerde organizmadaki diğer periferik saatlerle iletişimi 

kontrol etmektedir (1). Retinadaki ganglion hücreleri aracılığıyla, retinahipotamik yol üzerinden 

ışığın ana saat ile ilişkisi sağlanmaktadır (6). Ana saat genellikle ışık ile uyarılmakta iken, 

periferdeki saatler beslenme davranışlarından etkilenebilmektedir (7). SCN’de bulunan ana saat 

kendi ritim bilgilerini diğer beyin bölgelerine, perifer organlara nöron bağlantıları, endokrin 

sinyaller, vücut ısısı ritimleri, yeme davranışlarından kaynaklanan ritimlerin salınımı gibi 

yollarla iletmektedir (6). 

Sirkadiyen ritim hücresel metabolizmayı, metabolik enzimleri kodlayan genlerin 

transkripsiyonu ile kontrol etmektedir.  Örneğin sirkadiyen ritmin etkilediği; Brain and muscle 

arnt-like protein (BMAL1) proteini glukoneogenez gibi birçok metabolizma aktivitesinde etkili 
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genlerin transkripsiyonunda görev almaktadır (8). BMAL1 protein aktivasyonu bozulmuş 

farelerde artmış radikal oksijen türleri ve oksidatif hasara bağlı kısalmış yaşam süresi 

saptanmıştır (9). Hücresel metabolizmanın sirkadiyen saat tarafından düzenlenmesi dolaşım ve 

doku metabolitlerinin salınım ritimleri ile organizmaya yansımaktadır (10,11). Sirkadiyen ritmin 

sağlık üzerine etkilerini inceleyen araştırmaların birçoğu farklı dokuların kendine ait sirkadiyen 

ritimlerini ele almıştır. 

 

Sirkadiyen Ritim, Adipoz Doku ve Obezite 

Adipoz doku dinamik bir endokrin organ olarak kabul edilmektedir. Memelilerde üç farklı 

adipoz dokunun varlığından bahsedilmektedir. Bu adipoz dokular yapıları ve görevlerine göre 

beyaz, kahverengi ve bej adipoz doku olarak adlandırılmaktadır. Beyaz adipoz doku enerji 

depolanmasından, kahverengi adipoz doku ise soğuğa bağlı olarak enerji yayılımından 

sorumludur. Bej adipoz doku hücreleri ise yapısal ve fonksiyonel olarak beyaz ve kahverengi 

adipoz doku hücrelerinin karışımından oluşmaktadır. Kahverengi ve bej adipoz dokunun bu 

ayırıcı özelliği, soğuk dışında egzersiz ile de uyarılarak gerçekleşebilmektedir (12). Okside 

olmuş substratların adenozin trifosfata (ATP) dönüşmek yerine ısı enerjisine dönüşmesi 

termojenez olarak adlandırılmaktadır. Kahverengi adipoz doku uncoupling protein 1 (UCP-1) adı 

verilen bir protein içeren mitokondrisiyle termojenez sürecini yönetir (13). Gereğinden fazla 

enerji alımına bağlı görülen obezitede beyaz adipoz doku hücrelerinin mitokondri sayısı 

azalmakta ve fonksiyonları bozulmaktadır. Aynı zamanda radikal oksijen türlerinin miktarı 

artmakta ve disfonksiyonel hipertrofik adiposit oluşumu gözlemlenmektedir. Artmış kahverengi 

adipoz dokuda ise obeziteye dirençli fare modelleri görülmüştür. Obez bireylerde UCP-1 

ekspresyonu gerçekleştiren adiposit miktarı düşük bulunmuştur (14). Birçok organizma 24 saat 

içinde dünyada olan çevresel değişikliklere adapte olabilmek için sirkadiyen ritimden 

faydalanmaktadır (4). Sıçanların sirkadiyen gen ekspresyonu atlasına göre kahverengi adipoz 

dokunun protein kodlayan genlerinin %8’i, beyaz adipoz doku genlerinin %4’ü sirkadiyen bir 

ritme sahiptir (15). Lipoliz ve serbest yağ asitlerinin salınımı gibi önemli adipoz doku görevleri 

diurnal bir ritime sahiptir (16). Adiposit saat serbest yağ asitlerinin kana salınımını kontrol 

ederek yemek yeme davranışını da etkilemektedir (4). Farelerde adiposit spesifik BMAL1 

aktivasyonunun durdurulması metabolizma hızının düşmesi, yemek yeme sıklığının artmasına 

neden olmuştur. Ayrıca adipoz doku, plazma ve hipotalamusta çoklu doymamış yağ asitlerinin 

miktarı azalmıştır (8). 24 saat boyunca aydınlık kalan bir ortamda bulunmak artmış adipoz doku 

ile ilişkilendirilmektedir (17). Obezite durumunda miktarı azalan kahverengi adipoz dokuyla 
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ilgili yapılan bir çalışmada, jet-lag gibi sirkadiyen ritmi olumsuz etkileyen durumların, bu adipoz 

dokudaki gen ekspresyonu ve adipositlerin morfolojisinin olumsuz etkilendiğini saptamıştır (18). 

Adipoz dokudan beyine giden sinyaller zamanlamaya bağlı bir geri bildirim mekanizmasına 

dayandırıldığından, öğün zamanlamasının adipoz doku ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (8). 

Bir başka çalışmada, zaman kısıtlı ve ad libitum yüksek yağlı bir diyetin (YYD) metabolik 

hastalıklar üzerindeki etkileri araştırılmış ve kısıtlı zamanlarda beslenen farelerde termojenezin 

arttığı, besin kullanımında iyileşme görüldüğü ve yağ oranının azaldığı saptanmıştır (19). Genel 

olarak tüm saatlerin çalışmasının bozulması veya BMAL1 aktivitesinin engellenmesi artmış 

adipoz doku ile ilişkilendirilmektedir. Adipositlerin sirkadiyen saatlerinin inaktivasyonu artmış 

yağlanma ve vücut ağırlığı ile alakalı bulunmaktadır (8). 

 

Sirkadiyen Ritim ve Hastalıklar 

Son zamanlarda birçok hastalık sirkadiyen ritmin bozulması ile ilişkilendirilmeye 

başlanmıştır. Örneğin bozulmuş glikoz toleransı, azalmış plazma leptin seviyeleri ve artmış kan 

basıncı “chronodistruption” adı da verilen bozulmuş sirkadiyen ritim ile ilişkilendirilmektedir 

(20,21).  

Mitokondriyel oksidatif fosforilasyon süreci serbest radikallerin üretilmesine neden 

olmaktadır. Bu durum oksidatif strese neden olmaktadır. Oksidatif hasar hücre apoptizine neden 

olabilmektedir (4). Bu mekanizma birçok hastalık ile ilişkilendirilmektedir. Sirkadiyen ritim gen 

ekpresyonlarını da etkilediğinden oksidatif hasar ile de ilişkilendirilmiştir. Karaciğer ve kalpte 

mitokondriyel ritmin kaybedilmesi artmış oksidatif hasar ve mitokondri morfolojisinde anormal 

değişikliklere bağlı olarak metabolizma sorunlarına neden olabileceği belirtilmektedir (22,23). 

Sinir sistemindeki nöronların ritimlerinin bozulması beyinde oksidatif hasarın görülmesine neden 

olmaktadır (24).  

Uyku döngüsünün, beslenme alışkanlıklarının sirkadiyen metabolik salınımlarla ilişkili 

olduğu bilinmektedir. Jet-lag, vardiyalı çalışma gibi durumlarda sirkadiyen ritim 

bozulabilmektedir. Buna bağlı olarak metabolik sendromun tetiklendiği düşünülmektedir (25). 

Bebek ve çocuklarda bozulmuş uyku düzeni çocukluk çağı obezitesi ile ilişkilendirilmektedir 

(26).  

Yapılan çalışmalar BMAL1 inaktivasyonu ile elde edilen ritim bozukluğunun 

hipogliseminin gelişmesine neden olabileceğini öne sürmektedir (27). Başka çalışmalar ise 

karaciğerde bulunan saatin hipogliseminin oluşmasında kısmen de olsa rolü olduğunu 

belirtmektedir (28, 29). Zaman kısıtlı beslenmenin, artmış enerji alımına bağlı obezite ve 
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diyabete karşı koruyucu olabileceği düşünülmektedir (30). 

Sirkadiyen ritim ve mikrobiota ile ilgili çalışmalar da yapılmaktadır. Bu çalışmaların 

sonuçları Enterobacter aerogenes gibi bazı mikroorganizmaların diurnal bir ritme sahip 

olduğunu belirtmektedir (31). Ayrıca konaktaki sirkadiyen ritim bozukluklarının mikrobiotayı da 

olumsuz etkilediği ileri sürülmektedir. Mikrobiotadaki sirkadiyen ritim kaynaklı düzensizlikler 

glikoz intoleransı ve obeziteye neden olabilmektedir (32). Yapılan deneyler ile dişi ve erkeklerde 

mikrobiota değişimlerinin farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Buradan yola çıkarak sirkadiyen 

saatlerin bazı bağışıklık sistemi unsurlarını kontrol ettiği ve bazı hastalıkların cinsiyet spesifik 

görülme sıklıklarının mikrobiota ile ilişkilendirilebileceği düşünülmektedir (33). 

Son yıllarda sirkadiyen ritimdeki bozulmalar ciddi bir kardiyovasküler risk faktörü olarak 

da değerlendirilmektedir (34). Bundan 30 yıl önce bu düşünce desteklenmese de günümüzde ani 

gelişen kardiyovasküler problemlerin sabahın erken saatlerinde daha sık görüldüğü 

saptandığından sirkadiyen ritim ile ciddi bir ilişki kurulmaya başlanmıştır (35).  

Sirkadiyen ritmin bozulması üretme sistemini de etkilemektedir. Hem insanlarda hem de 

fare modellerinde sirkadiyen ritmin bozulması, bozulmuş menstural döngü ve artmış düşük 

sayısı ile ilişkili olarak değerlendirilmiştir (36,37). Yaşlılık suprakiazmatik nukleus hücrelerinin 

aktivitesinin yavaşlamasına neden olabilmektedir (38). Farelerle yapılan bir çalışmada BMAL1 

aktivitesinin bozulması; kemik sağlığının bozulması, kas ve saç kaybı, katarakt gelişimi ve 

kısalmış yaşam süresi gibi yaşlanma belirtileriyle ilişkilendirilmiştir (9). Sirkadiyen ritimle 

yönetilen küçük moleküllerin tanımlanması yolu ile sirkadiyen ritim ve metabolik hastalıkların 

ilişkisi üzerinden farklı tedavi yaklaşımları araştırılmaktadır (4). 

 

SONUÇ 

Sirkadiyen ritim son yıllarda sıkça araştırılan bir konudur. Özellikle son dönemlerde artan 

hastalık prevelanslarının incelenmesinde sirkadiyen ritim göz önünde bulundurulmaktadır. Bazı 

hastalıkların tedavisinde sirkadiyen ritmin taklit edilmesinden faydalanılabileceği ortaya 

koyulmuştur ve ritmi taklit eden ilaçlar üretilmeye başlanmıştır. Öğün sıklığı-zamanlaması, uyku 

ve uyanık olma hali, ışığa maruz kalma süresinin düzenlenmesi gibi çalışmalar haricinde 

farmakolojik çalışmalar da yapılmaktadır. Birçok mekanizma ile ilişkilendirilen sirkadiyen 

ritmin bozulmasının önlenmesinde bireyin kendi ihtiyaçlarını iyi takip etmesi önemlidir. 

Sirkadiyen ritim ile ilgili daha fazla çalışma yapılması ile gelecekteki tedavi yöntemlerinin 

doğrudan etkilenebileceği düşüncesindeyiz. 
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EDİLEN SMARANDACHE EĞRİLERİ 
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ÖZET 

Bu çalışmada ilk olarak timelike anti-Salkowski eğrisinin Frenet vektörlerinden elde edilen 

regüler TN , TB , NB  ve TNB Smarandache eğrileri tanımlandı. Daha sonra her bir 

Smarandache eğrisinin Frenet vektörleri, eğrilik ve torsiyonu hesaplandı. Son olarak elde edilen 

eğrilerin Frenet elemanları timelike anti Salkowski eğrisinin Frenet elemanları cinsinden 

yazılarak grafikleri çizildi. 

Anahtar Kelimeler: Minkowski uzayı, timelike anti-Salkowski eğrisi, timelike 

Smarandache eğrisi. 

 

1. Giriş 

Alman kimyager olan Ernst Leopold Salkowski (1844-1923) eğriliği sabit fakat torsiyonu 

sabit olmayan eğri ailelerini tanımlamıştır [1]. Literatürde bu eğriler Salkowski eğrileri olarak 

bilinmektedir. Benzer şekilde eğriliği sabit olmayan fakat torsiyonu sabit olan eğri aileleri anti-

Salkowski eğrileri olarak bilinmektedir. J. Monterde, Salkowski ve anti-Salkowski eğrilerinin 

denklemlerini vermiş ve Salkowski eğrisinin asli normal vektörünün sabit bir doğrultu ile sabit 

açı yaptığını göstermiştir [2]. M. Turgut ve S. Yılmaz, Minkowski uzayında Smarandache 

eğrilerini tanımlamışlardır [3,4]. Daha sonra Darboux çatısı, Bishop çatısı ve Sabban çatısı 

konum vektörü alınarak elde edilen Smarandache eğrilerinin bazı özellikleri incelenmiştir 

[5,6,7,8,9,10]. Ali Ahmet T, timelike Salkowski ve anti-Salkowski eğri tanımını vermiştir [11]. 

Bu çalışmada timelike anti-Salkowski eğrisinin T  birim teğet vektörü, N asli birim 

normal vektörü ve B  birim binormal vektörlerinin lineer birleşiminden elde edilen birim 

vektörün çizmiş olduğu regüler TN , TB , NB  ve TNB Smarandache eğrileri tanımlanarak her 

bir eğrinin Frenet elemanları hesaplanıp grafikleri çizilmiştir. 

2.Temel Kavramlar 

3

1 2 3( , , )X x x x R  , 3R standart reel vektör uzayı üzerinde Lorentz iç çarpımı 

2 2 2

1 2 3, dx dx dx     

şeklinde tanımlanır ve Minkowski uzayı 3

1R  ile gösterilir. 
3

1X R  olsun. , 0X X   veya 
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0X   ise X  spacelike vektör, , 0X X   ise X  timelike vektör ve , 0X X  , 0X   ise X   

lightlike (veya null) vektör denir. 3

1X R  vektörünün normu ,X X X  şeklinde verilir. 

3

1: I R   eğrisinin ( )t   teğet vektörü timelike vektör ise eğriye timelike eğri, ( )t   vektörü 

spacelike ise eğriye spacelike eğri denir. ( )t  regüler timelike bir eğri olsun. ( )t  timelike 

eğrisinin Frenet vektörleri, eğrilikleri ve Frenet formülleri sırasıyla  

3 2

( ) ( ) ( )
( ) , ( ) , ( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ), ( )
( ) , ( )

( ) ( ) ( )

t t t
T t B t N t B t T t

t t t

t t t t t
t t

t t t

  

  

    
 

  

  
   

  

     
 

  

                      2.1  

,   ,   T N N T B B B                                                   2.2  

şeklinde yazılır. 

Tanım 2.1. 1m   olmak üzere herhangi bir m R  için  

   

      

1 1
sinh (1 2 ) sinh (1 2 ) 2 sinh( ),

2 1 2 1
( )

1 1 14
cosh (1 2 ) cosh (1 2 ) 2 cosh( ), sinh 2 2

2 1 2 1

m

n n
n t n t n t

n n n
t

n nm
n t n t n t nt nt

n n m



  
     

  
        
  

   

 2.3  

2 1

m
n

m



 şeklinde tanımlı eğriye timelike anti-Salkowski eğrisi denir. (Şekil 2.1)  

Bu eğrinin eğriliği ( ) tanh( )t nt  , burulması ( ) 1t   ve Frenet çatısı 

 

 

   

2

( ) cosh( )cosh( ) sinh( )sinh( ), sinh( )cosh( ) cosh( )sinh( ), cosh ,

1
( ) cosh( ), sinh( ), 1 ,

1

sinh( )cosh( ) cosh( )sinh( ) , cosh( )cosh( ) sinh( )sinh( )
1 1

( )

n
T t n t nt t nt n t nt t nt nt

m

n
N t t t

n

n n
t nt n t nt t nt n t nt

m n m n
B t

 
    
 


 



 
 

 


 
2

,

1
sinh

1

n
nt

n

 
 
 
 
 

 

 2.4  

şeklindedir [11]. 

Bu tanımdan sonra  2.2  bağıntısı  
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,   ,   T N N T B B N                                              2.5   

şeklinde olur. 

                        

Şekil 2.1 5m   ve  3,3t   için timelike anti-Salkowski eğrisi 

3. Timelike Anti-Salkowski Eğrilerinden Elde Edilen Smarandache Eğrileri 

Bu bölümde timelike anti-Salkowski eğrisinin Frenet vektörlerinden elde edilen 

Smanrandache eğrileri tanımlandı ve elde edilen her bir eğrilerin Frenet aparatları hesaplanarak 

grafikleri çizildi. 

Tanım 3.1. Timelike anti-Salkowski eğrisinin teğet vektörü T  ve asli normal vektörü N  

olmak üzere  

 
1

( ) ( ) ( )
2

TN t T t N t                                                 3.1  

şeklinde tanımlı ( )TN t  vektörünün çizdiği regüler eğriye TN  Smarandache eğrisi denir. 

Burada T  ve N  vektörlerinin yerine  2.4  den eşitleri yazılırsa ( )TN t  eğrisi  

 

2

2 2

1
cosh( )cosh( ) sinh( )sinh( ) cosh( ),

1 1
( )

2 1 1
sinh( )cosh( ) cosh( )sinh( ) sinh( ), cosh

1 1

TN

n
n t nt t nt t

n
t

n n n
n t nt t nt t nt

mn n



 
  

 
  

    
  

 3.2        

şeklinde bulunur. (Şekil 3.1) 
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Şekil 3.1 5m   ve  3,3t   için TN  Smarandache eğrisi 

Teorem 3.1. ( )TN t  Smarandache eğrisinin  , ,TN TN TNT N B  Frenet çatısı   

2 2 2

1

1 2 1 2 1 2
TNT T N B

 

  
  

  
, 

              

2 2

2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2

1

1 2 1 2 1 21 1 1
TN

N T N B
    

          

     
  

               

, 

     
2 2 22 2 2 2 2 2

1

1 1 1
TNB T N B

  

        

  
  

             

 

şeklinde verilir. 

İspat:  3.1 denkleminin türevinde  2.5  dikkate alınırsa 

 
1

( )
2

TN t T N B                                                      3.3  

olur. Bu ifadenin normu alınırsa 

21
( ) 1 2

2
TN t                                                         3.4  

bulunur.  3.3 ve  3.4 denklemlerinden ( )TN t   eğrisinin teğet vektörü 

2 2 2

1

1 2 1 2 1 2
TNT T N B

 

  
  

  
                                 3.5  

şeklinde bulunur.  3.3  ifadesinin türevi alınırsa 

    2 21
( ) 1

2
TN t T N B                                         3.6  

olur.  3.3  ve  3.6  denklemlerinden 
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1

( ) ( ) 1
2

TN TNt t T N B                                                3.7  

bulunur. Norm alınırsa 

 
2 2 21

( ) ( ) 1
2

TN TNt t                                                3.8  

olur.  3.7  ve  3.8  denklemlerinden ( )TN t  Smarandache eğrisinin binormal vektörü 

     
2 2 22 2 2 2 2 2

1

1 1 1
TNB T N B

  

        

  
  

             

   3.9  

bulunur.  3.5  ve  3.9  denklemlerinden ( )TN t  eğrisinin aslı normal vektörü  

              

2 2

2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2

1

1 2 1 2 1 21 1 1
TN

N T N B
    

          

  
   

               


 

 3.10  

şeklinde elde edilir. 

Teorem 3.2. ( )TN t  Smarandache eğrisinin eğrilik ve torsiyonu sırasıyla 

  
 

 

 

2 2 2

2 2 22 2

2 1 2
,

11 2 1 2
TN TN

    
 

   

     
  

    
                  3.11  

şeklinde verilir. 

İspat:  2.1  ifadesinde  3.4  ve  3.8  denklemleri dikkate alırsa TN  eğriliği bulunur. 

 3.6  bağıntısından türev alınırsa 

      3 3 21
( ) 3 3 1 2

2
TN t T N B                                3.12  

olur.  2.1  ifadesinde  3.3 ,  3.6 ,  3.8  ve  3.12  denklemleri dikkate alınırsa TN  

torsiyonu elde edilir. 

Tanım 3.2. Timelike anti-Salkowski eğrisinin teğet vektörü T  ve binornal vektörü B  

olmak üzere  

 
1

( ) ( ) ( )
2

TB t T t B t                                                 3.13  

şeklinde tanımlı ( )TB t  vektörünün çizdiği regüler eğriye TB Smarandache eğrisi denir. 

Burada T  ve B  vektörlerinin yerine  2.4  den eşitleri yazılırsa ( )TB t  eğrisi  
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2

cosh( ) cosh( ) sinh( ) sinh( ) sinh( ) cosh( ) cosh( ) sinh( ) ,
1

1
( ) sinh( ) cosh( ) cosh( ) sinh( ) cosh( ) cosh( ) sinh( ) sinh( ) ,

2 1

1
cosh sinh

1

TB

n
n t nt t nt t nt n t nt

m n

n
t n t nt t nt t nt n t nt

m n

n n
nt nt

m n



  


   



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 3.14  

şelinde bulunur. (Şekil 3.2)  

 

Şekil 3.2 5m   ve  3,3t   için TBSmarandache eğrisi 

Teorem 3.3. ( )TB t  Smarandache eğrisinin  , ,TB TB TBT N B  Frenet çatısı  

TBT N , 
2 2

1

1 1
TBN T B



 
  

 

, 
2 2

1

1 1
TBB T B



 
 

 
 

şeklinde verilir. 

İspat:  3.13  denkleminin türevinde  2.5  dikkate alınırsa 

 
1

( ) 1
2

TB t N                                                       3.15  

olur. Normu alınırsa 

 
1

( ) 1
2

TB t                                                         3.16  

bulunur.  3.15  ve  3.16  denklemlerinden ( )TB t  Smarandache eğrisinin teğet vektörü 

TNT N                                                               3.17  

şeklinde bulunur.  3.15  denkleminden türev alınırsa 

    21
( ) 1

2
TB t T N B                                      3.18  
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olur.  3.15 ve  3.18 denklemlerinden  

  
421

( ) ( ) 1 1
2

TN TNt t                                        3.19  

bulunur. Normu alınırsa 

 
2 21

( ) ( ) 1 1
2

TN TNt t                                     3.20  

olur.  3.19  ve  3.20  denklemlerinden ( )TB t  Smarandache eğrisinin binormal vektörü 

2 2

1

1 1
TBB T B



 
 

 
                                             3.21  

şeklinde bulunur.  3.17 ve  3.21  denklemlerinden ( )TB t   eğrisinin asli normal vektörü  

2 2

1

1 1
TBN T B



 
  

 

                                             3.22  

şeklinde elde edilir. 

Teorem 3.4. ( )TB t  Smarandache eğrisinin eğrilik ve torsiyonu sırasıyla 

    

2

2

2 1 2
,

1 1 1
TB TB

 
 

  


  

  
                                   3.23  

şeklinde verilir. 

İspat:  2.1  ifadesinde  3.16  ve  3.20  denklemleri dikkate alırsa TN  eğriliği 

 

22 1

1
TB










 

şeklinde bulunur.  3.18  denkleminden türev alınırsa 

    3 21
( ) 3 1 2

2
TB t T N B                             3.24  

olur.  3.15 ,  3.18 ,  3.20  ve  3.24  denklemlerinden ( )TB t   eğrisinin torsiyonu  

  2

2

1 1
TB




 


 

 
 

şeklinde elde edilir. 

Tanım 3.3. Timelike anti-Salkowski eğrisinin asli normal vektörü N  ve binormal vektörü

B  olmak üzere  

 
1

( ) ( ) ( )
2

NB t N t B t                                                 3.25  
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şeklinde tanımlı ( )NB t  vektörünün çizdiği regüler eğriye NB Smarandache eğrisi denir. 

Burada N  ve B  vektörlerinin yerine  2.4  den eşitleri yazılırsa ( )NB t  eğrisi  

 

 

 

2

2

2 2

1
cosh( ) sinh( )cosh( ) cosh( )sinh( ) ,

1 1

1 1
( ) sinh( ) cosh( )cosh( ) sinh( )sinh( ) ,

2 1 1

1 1
sinh

1 1

NB

n n
t t nt n t nt

n m n

n n
t t t nt n t nt

n m n

n n
nt

n n



 
  

  
 

   
  

  
  

  

      3.26  

şelinde bulunur. (Şekil 3.3)  

 

Şekil 3.3 5m   ve  3,3t   için NB Smarandache eğrisi 

Teorem 3.5. ( )NB t  Smarandache eğrisinin  , ,NB NB NBT N B  Frenet çatısı  

2 2 2

1 1

2 2 2
NBT T N B



  
  

  
, 

           

     

3 2

2 2
2 2 2 2 2 2

2

2
2 2 2

4

2 23 3

23

2 3 2

2 2 2 2

2

2 2

2

2 2

2

NB
N T N

B

     

         

 

    

 



    
  

              



      

 

 





, 

       

   

2

2 2 2 2
2 2 3 2 2 3

3

2 2
2 2 3

2

2 2 2 2

2

2 2

NBB T N

B

 

         

 

    


  

              

 

      

 

şeklinde verilir. 

İspat:  3.25  denkleminin türevi alındığında  
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1

( )
2

NB t T N B                                                    3.27  

olur. Bu ifadenin normu 

21
( ) 2

2
NB t                                                         3.28  

bulunur.  3.27  ve  3.28  denklemlerinden ( )NB t  Smarandache eğrisinin teğet vektörü 

2 2 2

1 1

2 2 2
NBT T N B



  
  

  
                                 3.29  

şeklinde bulunur.  3.27  denkleminden türev alınırsa 

    21
( ) 1

2
NB t T N B                                     3.30  

olur  3.27 ve  3.30  denklemlerinden 

    2 2 31
( ) ( ) 2 3 2

2
NB NBt t T N B                               3.31  

bulunur.  3.31  denkleminin normu 

   
2 2

2 2 31
( ) ( ) 2 3 2

2
NB NBt t                                 3.32  

şeklindedir.  3.31  ve  3.32  denklemlerinden ( )NB t   eğrisinin binormal vektörü 

       

   

2

2 2 2 2
2 2 3 2 2 3

3

2 2
2 2 3

2

2 2 2 2

2

2 2

NBB T N

B

 

         

 

    


 

              

 




      

   

 3.33  

bulunur.  3.29  ve  3.33  denklemlerinden ( )NB t  Smarandache eğrisinin normal vektörü  

           

     

3 2

2 2
2 2 2 2 2 2

2

2
2 2 2

4

2 23 3

23

2 3 2

2 2 2 2

2

2 2

2

2 2

2

NB
N T N

B

     

         

 

    

 



    
 

              



      

 

 






     3.34  

şeklinde elde edilir. 

Teorem 3.6. ( )NB t  Smarandache eğrisinin eğrilik ve torsiyonu sırasıyla 
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2 2
2 22 2 3

2 2
2 2 32 2

2 2 32 2 2
,

2 22 2
NB NB

       
 

     

           
 

       

 3.35  

şeklinde verilir. 

İspat: ( )NB t  eğrisinin eğriliği  2.1 ,  3.28  ve  3.32  denklemlerinden NB eğriliği  

bulunur.  3.30  denkleminden türev alınırsa 

      3 2 21
( ) 1 3 1

2
TN t T N B                               3.36  

olur  3.27 ,  3.30 ,  3.32  ve  3.36  denklemlerinden ( )NB t   eğrisinin torsiyonu  elde 

edilir. 

Tanım 3.4. Timelike anti-Salkowski eğrisinin teğet vektörü T , asli normal vektörü N  ve 

binormal vektörü B  olmak üzere  

 
1

( ) ( ) ( ) ( )
3

TNB t T t N t B t                                             3.37  

şeklinde tanımlı ( )TNB t  vektörünün çizdiği regüler eğriye TNBSmarandache eğrisi 

denir. 

Burada T , N  ve B  vektörlerinin yerine  2.4  den eşitleri yazılırsa ( )TNB t  eğrisi  

 

 

 

2

2

2

1
cosh( ) cosh( ) sinh( ) sinh( ) cosh( ) sinh( ) cosh( ) cosh( ) sinh( ) ,

1 1

1 1
sinh( ) cosh( ) cosh( ) sinh( ) sinh( ) cosh( ) cosh( ) sinh( ) sinh( )

3 1 1

1
cosh

1

,( )TNB

n n
n t nt t nt t t nt n t nt

n m n

n n
n t nt t nt t t nt n t nt

n m n

n n
nt

m n

t


   

 

 
    

 






  
2

1
sinh

1

n
nt

n







 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 3.38  

şeklinde bulunur. (Şekil 3.4)  
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Şekil 3.4 5m   ve  3,3t   için TNBSmarandache eğrisi 

Teorem 3.7. ( )TNB t  Smarandache eğrisinin  , ,TNB TNB TNBT N B  Frenet çatısı  

2 2 2

1 1

2 1 2 1 2 1
TNBT T N B

 

     


  

     
, 

             

      

3 2 3 2

2 22 22 2 2 2 2 2

2

222 2 2

2 2 2

1 2 2 2 2 1 2 2 2 2

2 2

1 2 2 2 2

4 2 2 2 2

2 2

4

2

TNB
N T N

B

        

               

  

       

     
 

                      

 

          

   



 


, 

       

   

2 22 22 2 2 2

2

22 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2

TNBB T N

B

  

           

  

     

  
 

                  

  


        

 

şeklinde verilir. 

İspat:  3.37  denkleminin türevi 

  
1

( ) 1
3

TNB t T N B                                                  3.39  

olur. Bu ifadenin normu 

21
( ) 2 2 2

3
TN t                                                  3.40  

şeklinde bulunur.  3.39  ve  3.40  denklemlerinden ( )TNB t  eğrisinin teğet vektörü 

2 2 2

1 1

2 1 2 1 2 1
TNBT T N B

 

     


  

     
                     3.41  

şeklinde olur.  3.39  denklemin türevi 
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      2 21
( ) 1 1

3
TN t T N B                                     3.42  

olur.  3.39 ve  3.42 denklemlerinden 

    21
( ) ( ) 2 2 2 2

3
TNB TNBt t T N B                               3.43  

bulunur.  3.43  denkleminin normu 

   
22 2 21

( ) ( ) 2 2 2 2
3

TNB TNBt t                                 3.44  

olur.  3.43  ve  3.44  denklemlerinden ( )TNB t  Smarandache eğrisinin binormal vektörü 

       

   

2 22 22 2 2 2

2

22 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2

TNB
B T N

B

  

           

  

     

  
 

                  

  


        

 3.45  

bulunur.  3.41  ve  3.45 denklemlerinden ( )TNB t  eğrisinin asli normal vektörü  

             

      

3 2 3 2

2 22 22 2 2 2 2 2

2

222 2 2

2 2 2

1 2 2 2 2 1 2 2 2 2

2 2

1 2 2 2 2

4 2 2 2 2

2 2

4

2

TNB
N T N

B

        

               

  

       

     
 

                      

 

          

   



 



 3.46  

şeklinde elde edilir. 

Teorem 3.8. ( )TNB t  Smarandache eğrisinin eğrilik ve torsiyonu sırasıyla 

   

 

 

   

222 2 2

2
2

2 2

22 2 2

3 2 2 2 2
,

2 2 2

6 2 2 3 2 2 4

2 2 2 2

TNB

TNB

     


 

      


     

        


 

         


        

                  3.47  

şeklinde verilir. 

İspat: ( )TNB t  eğrisinin eğriliği  2.1 ,  3.40 ve  3.44  denklemlerinden TNB  eğriliği 

bulunur  3.42  denkleminden türev alınırsa 
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      3 3 2 21
( ) 3 3 1 1 2

3
TN

t T N B                                 

 3.48 olur.  3.39 ,  3.42 ,  3.44  ve  3.48 denklemlerinden ( )TNB t   eğrisinin torsiyonu elde 

edilir. 
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TİMELİKE SALKOWSKİ EĞRİSİNİN FRENET VEKTÖRLERİNDEN ELDE EDİLEN 

SMARANDACHE EĞRİLERİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT 

Ordu Üniversitesi 

 Dr. Kemal EREN 

Fatsa Fen Lisesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmada ilk olarak timelike Salkowski eğrisinin Frenet vektörlerinden elde edilen 

regüler TN , TB , NB  ve TNB Smarandache eğrileri tanımlandı. Daha sonra her bir 

Smarandache eğrisinin Frenet vektörleri, eğrilik ve torsiyonu hesaplandı. Son olarak elde edilen 

eğrilerin Frenet elemanları timelike Salkowski eğrisinin Frenet elemanları cinsinden yazılarak 

grafikleri çizildi. 

Anahtar Kelimeler: Minkowski uzayı, timelike Salkowski eğri, timelike Smarandache 

eğri. 

 

1. Giriş 

Alman kimyager olan Ernst Leopold Salkowski (1844-1923) eğriliği sabit fakat torsiyonu 

sabit olmayan eğri ailelerini tanımlamıştır [1]. Literatürde bu eğri Salkowski eğrileri olarak 

bilinmektedir. J. Monterde, Salkowski eğrisinin denklemlerini vermiş ve bu eğrinin asli normal 

vektörünün sabit bir doğrultu ile sabit açı yaptığını göstermiştir [2]. M.Turgut, ve S.Yılmaz, 

Minkowski uzayında Smarandache eğrilerini tanımlamışlardır [3,4]. Daha sonra Darboux çatısı, 

Bishop çatısı ve Sabban çatısı konum vektörü alınarak elde edilen  Smarandache eğrilerinin bazı 

özellikleri incelenmiştir [5,6,7,8,9,10]. Ali Ahmet T, timelike Salkowski ve anti-Salkowski eğri 

tanımını vermiştir.[11]. 

Bu çalışmada timelike Salkowski eğrisinin T  birim teğet vektörü, N asli birim normal 

vektörü ve B  birim binormal vektörlerinin lineer birleşiminden elde edilen birim vektörün 

çizmiş olduğu regüler TN , TB , NB  ve TNB Smarandache eğrileri tanımlanarak her bir eğrinin 

Frenet elemanları hesaplanıp grafikleri çizilmiştir. 

2.Temel Kavramlar 

3

1 2 3( , , )X x x x R  , 3R standart reel vektör uzayı üzerinde Lorentz iç çarpımı 

2 2 2

1 2 3, dx dx dx     

şeklinde tanımlanır. Üzerinde Lorentz metriği tanımlı uzay 3

1R  ile gösterilir. 
3

1X R  olsun. 

, 0X X   veya 0X   ise X  spacelike vektör, , 0X X   ise X  timelike vektör, , 0X X  , 
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0X   ise X   lightlike (veya null) vektör denir. 3

1X R  vektörünün normu ,X X X   

şeklinde bir reel sayıdır. 
3

1: I R   eğrisinin ( )t   teğet vektörü timelike vektör ise eğriye 

timelike eğri, ( )t   vektörü spacelike ise eğriye spacelike eğri denir. ( )t  regüler timelike bir 

eğri olsun. ( )t  timelike eğrisinin Frenet vektörleri, eğrilikleri ve Frenet formülleri sırasıyla  

3 2

( ) ( ) ( )
( ) , ( ) , ( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ), ( )
( ) , ( )

( ) ( ) ( )

t t t
T t B t N t B t T t

t t t

t t t t t
t t

t t t

  

  

    
 

  

  
   

  

     
 

  

                      2.1  

,   ,   T N N T B B B                                                   2.2  

şeklinde yazılır. Burada T timelike, N ve B spacelike vektörlerdir[12]. 

Tanım 2.1. 1m   olmak üzere herhangi bir m R  için  

   

     

1 1
cosh (1 2 ) cosh (1 2 ) 2cosh( ),

1 2 1 2
( )

1 1 14
sinh (1 2 ) sinh (1 2 ) 2sinh( ), sinh 2

1 2 1 2

m

n n
n t n t t

n n n
t

n nm
n t n t t nt

n n m



  
     

  
      
  

     2.3  

2 1

m
n

m



 şeklinde tanımlı eğriye timelike Salkowski eğrisi denir. (Şekil 2.1)  

Bu eğrisinin yay parametresi 
2

cosh( )

1

nt
s

m



, eğriliği ( ) 1t  , burulması ( ) coth( )t nt   ve 

Frenet çatısı 

 

 

 

( ) cosh( )cosh( ) sinh( )sinh( ), sinh( )cosh( ) cosh( )sinh( ), cosh ,

( ) cosh( ), sinh( ), ,

( ) sinh( )cosh( ) cosh( )sinh( ), cosh( )cosh( ) sinh( )sinh( ), sinh

n
T t n t nt t nt n t nt t nt nt

m

n
N t t t m

m

n
B t t nt n t nt t nt n t nt nt

m

 
   
 



 
    
 

       2.4  

şeklinde verilir [11].  

Bu tanımdan sonra  2.2  bağıntısı 

,   ,   T N N T B B B                                                2.5   

şeklinde olur. 



           UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 
 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

682 

2019 

 

Şekil 2.1 5m   ve  3,3t   için timelike Salkowski eğrisi 

3. Timelike Salkowski Eğrilerinden Elde Edilen Smarandache Eğrileri 

Bu bölümde timelike Salkowski eğrisinden elde edilen Smanrandache eğrileri tanımlandı 

ve elde edilen eğrilerin Frenet aparatları hesaplandı. 

Tanım 3.1. Timelike Salkowski eğrisinin teğet vektörü T , asli normal vektörü N  olmak 

üzere  

 
1

( ) ( ) ( )
2

TN t T t N t                                                 3.1  

şeklinde tanımlı ( )TN t  vektörünün çizdiği regüler eğriye TN  Smarandache eğrisi denir. 

Burada T  ve N  vektörlerinin yerine  2.4  den eşiti yazılırsa ( )TN t  eğrisi  

cosh( ).cosh( ) sinh( )sinh( ) cosh( ),
1

( )
2

sinh( )cosh( ) cosh( )sinh( ) sinh( ), cosh( )
TN

n
n t nt t nt t

m
t

n n
n t nt t nt t nt n

m m



 
  

  
    
 

           3.2  

şeklinde bulunur. (Şekil 3.1) 

 

Şekil 3.1 5m   ve  3,3t   için TN  Smarandache eğrisi 
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Teorem 3.1. ( )TN t  Smarandache eğrisinin  , ,TN TN TNT N B  Frenet çatısı 

2 2 2

1 1

2 2 2
TNT T N B



  
  

  
, 

              

2 2 4 3

2 2 2
2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4

2 2 2
TN

N T N B
     

              

    
  

                

, 

     

3 2

2 2 2
3 2 4 3 2 4 3 2 4

TNB T N B
   

           

 
  

             

 

şeklinde verilir. 

İspat:  3.1 denkleminin türevinde  2.5  dikkate alınırsa 

 
1

( )
2

TN t T N B                                                     3.3  

olur. Bu ifadenin normu alınırsa 

21
( ) 2

2
TN t                                                         3.4  

bulunur.  3.3 ve  3.4 denklemlerinden ( )TN t   eğrisinin teğet vektörü 

2 2 2

1 1

2 2 2
TNT T N B



  
  

  
                                 3.5  

şeklinde bulunur.  3.3  ifadesinden türev alınırsa 

    21
( ) 1

2
TN t T N B                                     3.6  

olur.  3.3  ve  3.6  denklemlerinden 

  3 21
( ) ( )

2
TN TNt t T N B                                                 3.7  

bulunur. Norm alınırsa 

 
2

3 2 41
( ) ( )

2
TN TNt t                                                 3.8  

olur.  3.7  ve  3.8  denklemlerinden ( )TN t   eğrisinin binormal vektörü 

     

3 2

2 2 2
3 2 4 3 2 4 3 2 4

TNB T N B
   

           

 
  

             

       3.9  

şeklinde bulunur.  3.5  ve  3.9  denklemlerinden ( )TN t  eğrisinin aslı normal vektörü  
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2 2 4 3

2 2 2
2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4

2 2 2
TN

N T N B
     

              

    
  

                

   

 3.10  

şeklinde elde edilir. 

Teorem 3.2. ( )TN t  Smarandache eğrisinin eğrilik ve torsiyonu sırasıyla 

  
 

 

 

2
3 2 4

2 2 2

22 2 3 2 4

2 2 3
,

2 2
TN TN

        
 

     

       
 

     
                  3.11  

şeklinde verilir. 

İspat:  2.1  ifadesinde  3.4  ve  3.8  denklemleri dikkate alınırsa TN  eğriliği 

  
 

2
3 2 4

2 2

2

2 2
TN

   


 

   


 

 

şeklinde bulunur.  3.6  bağıntısından türev alınırsa 

      2 2 31
( ) 1 1 3

2
TN t T N B                                 3.12  

olur.  2.1  ifadesinde  3.3 ,  3.6 ,  3.8  ve  3.12  denklemleri dikkate alınırsa TN  

torsiyonu  

 

 

2 2 2

2
3 2 4

2 3
TN

    


   

   


   
 

şeklinde elde edilir. 

Tanım 3.2. Timelike Salkowski eğrisinin teğet vektörü T  ve binornal vektörü B  olmak 

üzere  

 
1

( ) ( ) ( )
2

TB t T t B t                                                 3.13  

şeklinde tanımlı ( )TB t  vektörünün çizdiği regüler eğriye TB Smarandache eğrisi denir.  

Burada T  ve B  vektörlerinin yerine  2.4  den eşitleri yazılırsa ( )TB t  eğrisi  

 

cosh( ).cosh( ) sinh( )sinh( ) sinh( )cosh( ) cosh( )sinh( ),
1

( ) sinh( )cosh( ) cosh( )sinh( ) cosh( ).cosh( ) sinh( )sinh( ),
2

cosh( ) sinh( )

TB

n t nt t nt t nt n t nt

t n t nt t nt t nt n t nt

n
nt nt

m
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 3.14  

şeklinde bulunur. (Şekil 3.2) 

 

Şekil 3.2 5m   ve  3,3t   için TBSmarandache eğrisi 

Teorem 3.3. ( )TB t  Smarandache eğrisinin  , ,TB TB TBT N B  Frenet çatısı  

TBT N , 
2 2

1

1 1
TBN T B



 
 

 

, 
2 2

1

1 1
TBB T B



 
  

 
 

şeklinde verilir. 

İspat:  3.13  denkleminin türevinde  2.5  dikkate alınırsa 

 
1

( ) 1
2

TB t N                                                       3.15  

olur. Normu alınırsa 

 
1

( ) 1
2

TB t                                                         3.16  

bulunur.  3.15  ve  3.16  denklemlerinden ( )TB t   eğrisinin teğet vektörü 

TNT N                                                               3.17  

şeklinde bulunur.  3.15  denkleminden türev alınırsa 

    21
( ) 1

2
TB t T N B                                      3.18  

olur.  3.15 ve  3.18 denklemlerinden  

    2 21
( ) ( ) 1 1

2
TN TNt t T B                                    3.19  

bulunur. Normu alınırsa 

 
2 21

( ) ( ) 1 1
2

TN TNt t                                              3.20  

olur.  3.19  ve  3.20  denklemlerinden ( )TB t  eğrisinin binormal vektörü 
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2 2

1

1 1
TBB T B



 
 

 
                                             3.21  

şeklinde bulunur.  3.17 ve  3.21  denklemlerinden ( )TB t  eğrisinin asli normal vektörü  

2 2

1

1 1
TB

N T B


 
  

 

                                                3.22  

şeklinde elde edilir. 

Teorem 3.4. ( )TB t  Smarandache eğrisinin eğrilik ve torsiyonu sırasıyla 

    

2

2

2 1 2
,

1 1 1
TB TB

 
 

  


 

  
                                   3.23  

şeklinde verilir. 

İspat:  2.1  ifadesinde  3.16  ve  3.20  denklemleri dikkate alırsa TN  eğriliği 

 

22 1

1
TB










 

olur.  3.18  denkleminden  türev alınırsa 

    3 21
( ) 2 1 3

2
TB t T N B                                     3.24  

bulunur.  3.15 ,  3.18 ,  3.20  ve  3.24  denklemlerinden ( )TB t   eğrisinin torsiyonu  

  2

2

1 1
TB




 




 
 

şeklinde elde edilir. 

Tanım 3.3. Timelike Salkowski eğrisinin asli normal vektörü N ve binormal vektörü B  

olmak üzere   

 
1

( ) ( ) ( )
2

NB t N t B t                                                 3.25  

şeklinde tanımlı ( )NB t  vektörünün çizdiği regüler eğriye NB Smarandache eğrisi denir. 

Burada N  ve B  vektörlerinin yerine  2.4  den eşitleri yazılırsa ( )NB t  eğrisi  

sinh( )cosh( ) cosh( )sinh( ) cosh( ),
1

( )
2

cosh( ).cosh( ) sinh( )sinh( ) sinh( ), sinh( )
NB

n
t nt n t nt t

m
t

n n
t nt n t nt t n nt

m m



 
  

  
    
 

                

 3.26  

şeklinde bulunur. (Şekil 3.3)  
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Şekil 3.3 5m   ve  3,3t   için NB Smarandache eğrisi 

Teorem 3.5. ( )NB t  Smarandache eğrisinin  , ,NB NB NBT N B  Frenet çatısı  

2 2 2

1

1 2 1 2 1 2
NBT T N B

 

  
  

  
, 

             

      

3 4 2

2 2
2 3 2 2 3 2

4 2

2
2 3 2

2 2
2 2

2
2

2 2 2 3

1 2 2 1 2 2

2

1 2 2

1

2 1 2 1

2 1

NB
N T N

B

     

       

  

   

   

 

  
 

      



  

  

      




  

, 

       

   

3

2 2 2 2
3 2 2 3 2 2

2

2 2
3 2 2

2

2 2 1 2 2 1

2 1

2 2 1

NBB T N

B

  

         

 

    


 

            

 


     

 

şeklinde verilir. 

İspat:  3.25  denkleminin türevi alınırsa 

 
1

( )
2

NB t T N B                                                     3.27  

olur. Bu ifadenin normu 

21
( ) 1 2

2
NB t                                                         3.28  

şeklinde bulunur.  3.27  ve  3.28  denklemlerinden ( )NB t   eğrisinin teğet vektörü 

2 2 2

1

1 2 1 2 1 2
NBT T N B

 

  
  

  
                                 3.29  
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olur.  3.27  denkleminden türev alınırsa 

    2 21
( ) 1

2
NB t T N B                                          3.30  

olur.  3.27  ve  3.30  denklemlerinden 

    3 21
( ) ( ) 2 2 1

2
NB NBt t T N B                                    3.31  

bulunur.  3.31  denkleminin normu 

   
2 2

3 2 21
( ) ( ) 2 2 1

2
NB NBt t                                     3.32  

şeklindedir.  3.31  ve  3.32  denklemlerinden ( )NB t   eğrisinin binormal vektörü 

       

   

3

2 2 2 2
3 2 2 3 2 2

2

2 2
3 2 2

2

2 2 1 2 2 1

2 1

2 2 1

NBB T N

B

  

         

 

    


 

            

 


     

       3.33  

şeklinde bulunur.  3.29  ve  3.33  denklemlerinden ( )NB t  eğrisinin asli normal vektörü 

             

      

3 4 2

4 2

2 2 2 2
2 3 2 2 2 3 2 2

2 2
2 3 2 2

2 2 3

2

1

1 2 2 2 1 1 2 2 2 1

1 2 2 2 1

NB
N T N

B

     

  

           

     

   
 



 

              




      

    

 3.34  

olur 

Teorem 3.6. ( )NB t  Smarandache eğrisinin eğrilik ve torsiyonu sırasıyla 

   

 

   
   

2 2
2 23 2 2

2 22 2 3 2 2

2 1 2 62 2 2 1
,

1 2 1 2 2 2 1
NB NB

        
 

      

          
 

       
       

 3.35  

şeklinde verilir. 

İspat: ( )NB t  eğrisinin eğriliği  2.1 ,  3.28  ve  3.32  denklemlerinden 

   

 

2 2
3 2 2

2 2

2 2 2 1

1 2 1 2
NB
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şeklinde bulunur.  3.30  denkleminden türev alınırsa 

      2 3 31
( ) 1 2 3 3

2
TN t T N B                                      3.36  

bulunur.  3.27 ,  3.30 ,  3.32  ve  3.36  denklemlerinden ( )NB t  eğrisinin torsiyonu  

   
   

2 2

2 2
3 2 2

2 1 2 6

2 2 1
NB

    


    

    


     
 

şeklinde elde edilir. 

Tanım 3.4. Timelike Salkowski eğrisinin teğet vektörü T ,  asli normal vektörü N  ve 

binormal vektörü  B olmak üzere  

 
1

( ) ( ) ( ) ( )
3

TNB t T t N t B t                                             3.37  

şeklinde tanımlı ( )TNB t  vektörünün çizdiği regüler eğriye TNBSmarandache eğrisi 

denir. 

Burada T , N  ve B  vektörlerinin yerine  2.4  den eşitleri yazılırsa ( )TNB t  eğrisi  

cosh( ).cosh( ) sinh( ) sinh( ) sinh( ) cosh( ) cosh( ) sinh( ) cosh( ),

1
( ) sinh( ) cosh( ) cosh( ) sinh( ) cosh( ).cosh( ) sinh( ) sinh( ) sinh( ),

2

cosh( ) sinh( )

TNB

n
n t nt t nt t nt n t nt t

m

n
t n t nt t nt t nt n t nt t

m

n n
nt nt n

m m



   

    

 

 
 
 
 



 





 

 3.38  

şeklinde bulunur. (Şekil 3.4) 

 

Şekil 3.4 5m   ve  3,3t   için TNBSmarandache eğrisi 

Teorem 3.7. ( )TNB t  Smarandache eğrisinin  , ,TNB TNB TNBT N B  Frenet çatısı  
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2 2 2

1 1

2 1 2 1 2 1
TNBT T N B

 

     


  

     
, 

             

      

3 2 4 3

2 2 2 2
2 3 2 2 2 2 3 2 2 2

4 3

2 2
2 3 2 2 2

2

2

2 2 2

1 2 2 1 2 2

2

1 2 2

4 2 4 2

2 2 2 2

4 2

2 2

2 2

2

TNB
N T N

B

         

                 

   

        

      
 

                



       

   

   

 


 

, 

         

    

3 2

2 2 2 2
3 2 2 2 3 2 2 2

2

2 2
3 2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2

TNBB T N

B

   

             

  

      

  
 

                

 


       

 

şeklinde verilir. 

İspat:  3.37  denkleminin türevi 

  
1

( ) 1
3

TNB t T N B                                                  3.39  

olur. Norm alınırsa 

21
( ) 2 2 2

3
TN t                                                      3.40  

bulunur.  3.39  ve  3.40  denklemlerinden ( )TNB t  Smarandache eğrisinin teğet vektörü 

2 2 2

1 1

2 1 2 1 2 1
TNBT T N B

 

     


  

     
                     3.41  

şeklinde bulunur.  3.39  denklemin türevi 

    21
( ) 1

2
TN t T N B                                     3.42  

olur.  3.39 ve  3.42 denklemlerinden 

    3 2 21
( ) ( ) 2 2 2 2

3
TNB TNBt t T N B                               3.43  

bulunur.  3.43  denkleminin normu 

   
2 2

3 2 2 21
( ) ( ) 2 2 2 2

2
TNB TNBt t                                 3.44  

olur.  3.43  ve  3.44  denklemlerinden ( )TNB t eğrisinin binormal vektörü 
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3 2

2 2 2 2
3 2 2 2 3 2 2 2

2

2 2
3 2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2

TNBB T N

B

   

             

  

      

  
 

                

 


       

 

 3.45  

şeklinde bulunur.  3.41  ve  3.45 denklemlerinden ( )TNB t   eğrisinin asli normal vektörü   

             

      

3 2 4 3

2 2 2 2
2 3 2 2 2 2 3 2 2 2

4 3

2 2
2 3 2 2 2

2

2

2 2 2

1 2 2 1 2 2

2
       

1 2 2

4 2 4 2

2 2 2 2 2 2

4 2

2 2 2

TNB
N T N

B

         

                 

   

        

      
 

                




       

   

   

 

 

 3.46  

şeklinde elde edilir. 

Teorem 3.8. ( )TNB t  Smarandache eğrisinin eğrilik ve torsiyonu sırasıyla 

   

 

     

    

2 2
3 2 2 2

2 2

2 2

2
2

3 2 2 2

6 2 2 2 2
,

4 1 1

2 1 2 1 3 1 2

3 2 2 2 2

TNB

TNB

      


   

     


      

       


   

       


       

                  3.47  

şeklinde verilir. 

İspat: ( )TNB t  Smarandache eğrisinin eğriliği  2.1 ,  3.40 ve  3.44  denklemlerinden 

   

 

2 2
3 2 2 2

2 2

6 2 2 2 2

4 1 1
TNB

      


   

       


   
 

şeklinde bulunur.  3.42  denkleminin türevi 

      2 3 2 31
( ) 1 2 1 3 3

3
TN t T N B                                  

 3.48 olur.  3.39 ,  3.42 ,  3.44  ve  3.48 denklemlerinden ( )TNB t   eğrisinin torsiyonu  elde 

edilir. 
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 In this paper, it is established some new improvements of Hermite-Hadamard type integral 

inequalities and improvement of mean value inequality for convex inequalities by using Hölder-

İşcan and improvement Power-Mean integral inequality. Then it is compared with existing 

literature. 

 

1  Introduction 

Definition 1 A function RRIf :  is said to be convex if the inequality  

 )()(1)())(1( yftxtfyttxf   

 valid for all Iyx ,  and [0,1]t . In this inequality reverses then f  is said to be concave.  

 

Definition 2 Let RRIf :  be a convex function defined on the interval I  of real 

numbers and Iba ,  with ba < . The following inequality  

 
2

)()(
)(

1
)

2
(

bfaf
dxxf

ab

ba
f

b

a








  (1.1) 

holds. This double inequality is known in the literature as Hermite-Hadamard integral 

inequality for convex functions. See [[1]-[4]], for the results of the generalization, improvement 

and extention of the famous integral inequality 1.1  

  

Theorem 1 (Hölder Inequality for Integrals[5]) Let 1>p  and 1=
11

qp
 . If f  and g  are 

real functions defined on ],[ ba  and if pf || , qg ||  are integrable functions on ],[ ba , then  

 qq
b

a

pp
b

a

b

a
dxxgdxxfdxxgxf

11

)|)(|()|)(|(|)()(|    (1.2) 

 with equality holding if and only if qp xgBxfA |)(|=|)(|  almost everywhere, where A  

and B  are constants.  



           UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 
 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

694 

2019 

 The power-mean integral inequality as a result of the Hölder inequality can be given as 

follows:  

Theorem 2 (Power-mean Integral Inequality[5]) Let 1>p  and 1=
11

qp
 . If f  and g  

are real functions defined on ],[ ba  and if pf || , qg ||  are integrable functions on ],[ ba , then  

 qq
b

a

q
b

a

b

a
dxxgxfdxxfdxxgxf

11
1

)|)(||)(|()|)(|(|)()(| 


  (1.3) 

  

  

Theorem 3 (Hölder-İşcan Integral Inequalty[6]) Let 1>p  and 1=
11

qp
 . If f  and g  

are real functions defined on ],[ ba  and if pf || , qg ||  are integrable functions on ],[ ba , then 

(i)  

qq
b

a

pp
b

a

b

a
dxxgxbdxxfxb

ab
dxxgxf

11

)|)(|)(()|)(|)({(
1

|)()(| 


   

})|)(|)(()|)(|)((

11

qq
b

a

pp
b

a
dxxgaxdxxfax    (1.4) 

 

(ii)  

qq
b

a

pp
b

a

b

a
dxxgxbdxxfxb

ab
dxxgxf

11

)|)(|)(()|)(|)({(
1

|)()(| 


   

})|)(|)(()|)(|)((

11

qq
b

a

pp
b

a
dxxgaxdxxfax    

qq
b

a

pp
b

a
dxxgdxxf

11

)|)(|()|)(|(   

  

Theorem 4 (Improved power-mean integral inequality[7]) Let 1>p  and 1=
11

qp
 . If f  

and g  are real functions defined on ],[ ba  and if pf || , qg ||  are integrable functions on ],[ ba , 

then 

(i)  

qq
b

a

q
b

a

b

a
dxxgxfxbdxxfxb

ab
dxxgxf

11
1

)|)(||)(|)(()|)(|)({(
1

|)()(| 
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})|)(||)(|)(()|)(|)((

11
1

qq
b

a

q
b

a
dxxgxfaxdxxfax  



 (1.5) 

 

(ii)  

qq
b

a

q
b

a

b

a
dxxgxfxbdxxfxb

ab
dxxgxf

11
1

)|)(||)(|)(()|)(|)({(
1

|)()(| 


 


 

})|)(||)(|)(()|)(|)((

11
1

qq
b

a

q
b

a
dxxgxfaxdxxfax  



 

qq
b

a

q
b

a
dxxgxfdxxf

11
1

)|)(||)(|()|)(|( 


  

  

 In order to prove our main theorems, we first give the following lemma:  

Lemma 1 [8, Lemma 1] Let RRIf :  be a differentiable mapping on I , where 

Iba ,  with ba < . If ],[ baLf  , then the following equality holds:  

 dtattxft
ab

ax
duuf

abab

afaxbfxb b

a
))(1(1)(

)(
=)(

1)()()()( 1

0

2












  

 dtbttxft
ab

xb
))(1()(1

)( 1

0

2





   

Theorem 5 [8, Theorem 5] Let RRIf :  be a differentiable mapping on I  such that 

],[ baLf   where Iba ,  with ba < . If qf ||   is convex on ],[ ba  and  for some fixed 1>q , 

then the following inequality holds for each ].,[ bax   

 
qp

b

a p
duuf

abab

afaxbfxb
11

)
2

1
()

1

1
(|)(

1)()()()(
|










  

 ]

1
]|)(||)([|)(

1
]|)(||)([|)(

[

22

ab

q
xfbfxb

q
xfafax qqqq





  (1.6) 

 

Theorem 6 [8, Theorem 6] Let RRIf :  be a differentiable mapping on I  such that 

],[ baLf   where Iba ,  with ba < . If qf ||   is concave on ],[ ba ,  for some fixed 1>q , then 

the following inequality holds for each ].,[ bax   

 |)(
1)()()()(

| duuf
abab

afaxbfxb b

a
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 ]

|)
2

(|)(|)
2

(|)(

[]
12

1
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22

1
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xb
fxb
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fax

q

q q

q












   (1.7) 

 

Theorem 7 [8, Theorem 7] Let RRIf :  be a differentiable mapping on I  such that 

],[ baLf   where Iba ,  with ba < .  If qf ||   is convex on ],[ ba  and for some fixed 1q , 

then the following inequality holds for each ].,[ bax   

 q
b

a
duuf

abab

afaxbfxb
1

)
3

1
)(

2

1
(|)(

1)()()()(
| 







  (1.8) 

 ]
]|)(|2|)([|)(]|)(|2|)([|)(

[

1

2

1

2

ab

bfxfxbafxfax qqqqqq




  

 

Theorem 8 [8, Theorem 8] Let RRIf :  be a differentiable mapping on I  such that 

],[ baLf   where Iba ,  with ba < . If qf ||   is concave on ],[ ba  and for some fixed 1q , 

then the following inequality holds for each ].,[ bax   

 |)(
1)()()()(

| duuf
abab

afaxbfxb b

a





 

 ]

|)
3

2
(|)(|)

3

2
(|)(

[
2

1
22

ab

bx
fxb

ax
fax









  (1.9) 

 

2  Main Result 

Theorem 9  Let RRIf :  be a differentiable mapping on I  such that ],[ baLf   

where Iba ,  with ba < .  If qf ||   is convex on ],[ ba  and for some fixed 1>q then the 

following inequality holds:  

 |)(
1)()()()(

| duuf
abab

afaxbfxb b

a
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1
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)( 




  

 }]
6

|)(||)(|2
[)

2)1)((

1
(

11

q
qq

p bfxf

pp




  (2.1) 

 for each ].,[ bax   

 

Proof 1 Using Lemma 1 and using Hölder-İşcan integral inequality, we have  

dtattxft
ab

ax
duuf

abab

afaxbfxb b

a
|))(1(||1|

)(
|)(

1)()()()(
|

1

0
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 pp dtttdtattxft

1
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0

1

0
)|1|)(1{(|))(1(||1|    

 qq dtattxft

1
1

0
)|))(1(|)(1(    

 pp dttt

1
1

0
)|1|(    (2.2) 

 })|))(1(|(

1
1

0

qq dtattxft    

 and  

 pp dtttdtbttxft

1
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0

1

0
)|1|)(1{(|))(1(||1|    
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1
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0
)|))(1(|)(1(    

 pp dttt

1
1

0
)|1|(    (2.3) 

 }.)|))(1(|(

1
1

0

qq dtbttxft    

 Since qf ||   is convex, then we get  

 pp dtttdtattxft

1
1

0

1

0
)|1|)(1{(|))(1(||1|    

 qqq dtaftxftt

1

2
1

0
)|)(|)(1|)(|)(1(    
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 pp dttt

1
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0
)|1|(    (2.4) 
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 and  
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 And then we get following inequalities.  
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 Hence we have the following inequality  
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  (2.8) 

 which completes the proof.  

  

Remark 1 The inequality (2.1) is better than the inequality (1.6).  

 

Corollary 1 In Theorem 9 , if we choose 
2

=
ba

x


 we obtain  
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Theorem 10  Let RRIf :  be a differentiable mapping on I  such that ],[ baLf   

where Iba ,  with ba < . If qf ||   is concave on ],[ ba , for some fixed 1>q ,  then the following 

inequality holds:  
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 for each ].,[ bax   
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Proof 2 As in Theorem 9 , using Lemma 1 and using Hölder-İşcan integral inequality, we 

have  

 

dtattxft
ab

ax
duuf

abab

afaxbfxb b
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 Since qf ||   is concave on ],[ ba , we can use the Jensen’s integral inequality to obtain:  
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 Analogously,  
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 Hence we get the following inequality where Iba ,  with ba < . If qf ||   is concave on 

],[ ba , for some fixed 1q , then the following inequality holds:  
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 then completes the proof.  

  

Remark 2 The inequality  (2.10)  is better than the inequality (1.7). 

 

Corollary 2 In Theorem 10 , if we choose 
2

=
ba

x


 we have,  
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Theorem 11  Let RRIf :  be a differentiable mapping on I  such that ],[ baLf   

where Iba ,  with ba < . If qf ||   is convex on ],[ ba  and for some fixed 1q ,  then the 

following inequality holds:  
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 (2.18) 

 for each ].,[ bax   

 

Proof 3 Suppose that 1q .  From Lemma 1 using the improved power-mean inequality, 

we have  
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           UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 
 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

703 

2019 

 qdttt
ab

ax
1

11

0

2

)|1|)(1{(
)( 





   

 qq dtattxftt

1
1

0
)|))(1(||1|)(1(    

 })|))(1(||1|()|1|(

1
1

0

1
11

0

qqq dtattxfttdttt  


 

 qdttt
ab

xb
1

11

0

2

)|1|)(1{(
)( 





   

 qq dtbttxftt

1
1

0
)|))(1(||1|)(1(    

 }.)|))(1(||1|()|1|(

1
1

0

1
11

0

qqq dtbttxfttdttt  


 

 Since qf ||   is convex, therefore we have  
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 Analogously  
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 Combining all the above inequalities gives the desired result.  

  

Remark 3 The inequality (2.18) is better than the inequality (1.8).  
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Corollary 3 In Theorem 11, choosing 
2

=
ba

x


we have  

 |)(
1)()()()(

| duuf
abab

afaxbfxb b

a





 

 qqqq af
ba

f
ab

11

)|)(|3|)
2

((|)
4

1
{(

12






  

 })|)(||)
2

((|)
2

1
(

11

qqqq

q

af
ba

f 






 

 qqqq bf
ba

f
ab

11

)|)(|3|)
2

((|)
4

1
{(

12






  

 })|)(||)
2

((|)
2

1
(

11

qqqq

q

bf
ba

f 






 (2.20) 

Theorem 12  Let RRIf :  be a differentiable mapping on I  such that ],[ baLf   

where Iba ,  with ba < . If qf ||   is concave on ],[ ba  and for some fixed 1q  then the 

following inequality holds:  
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Proof 4 From Lemma 1 using the improved power-mean inequality, we have  
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 Accordingly, we note that by the concavity of qf ||   and using the Jensen integral 

inequality, we have,  
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Remark 4 The inequality (2.21) is better than the inequality (1.9).  

Corollary 4 In Theorem 12 , if we choose 
2

=
ba

x


 we have  
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ÖZET 

Günümüzde insan vücudundaki organların sağlık durumunun kişilerin irisinden takip 

edilmesi mümkündür. Bu işlemler organların iris üzerindeki ilgili bölgelerinin incelenmesi ve 

varsa iris üzerindeki belirtilerin tespit edilmesi ile gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada, iris analizi 

ile yüksek kolesterol, kalp, böbrek, karaciğer, akciğer ve mide rahatsızlıklarının MATLAB 

programı ile tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan yöntemler, iris tanıma 

sistemleri ile iridolojinin harmanlanması ve güncellenmesi ile elde edilmiştir. İris tanıma sistemi, 

göz bebeği, iris, sodyum halkası gibi kısımların tespiti işlemlerinde; iris üzerinden kişinin sağlık 

durumu hakkında bilgi edinme tekniği olan iridoloji ise ilgili organların iristeki konumunun 

tespitinde kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan işlem basamakları görüntünün siyah beyaz hale 

getirilmesi, ardından John Daugman’ın geliştirmiş olduğu integral diferansiyel yöntemi ile göz 

bebeği konumunun tespiti edilmesidir. Gözbebeği konumu belirlendikten sonra iris iç içe 8 

halkadan oluşan halkalara ayrılmaktadır. Bu 8 halkanın her biri kendi içerisinde 128 eşit parçaya 

bölünür ve böylece iris deseni 1024 parçaya ayrılmış olur. Bu 1024 parçanın içerisinde kalan 

kısımların ortalaması alınır. Ortalaması alınan desen 8x128’lik dikdörtgen şekline getirilerek 

kutupsal gösterim sağlanmış olur. Kutupsal gösterimdeki iris Rubber Sheet tekniği ile daha kolay 

analiz edilebilmesi için dikdörtgen formata dönüştürülür. Son olarak hastanın kolesterol seviyesi, 

kalp, böbrek, karaciğer, akciğer ve midesinde bir problem olup olmadığı tahmin edilir. 

Çalışmanın kullanılan veri bankası, internet üzerindeki çeşitli kaynaklardan temin edilen 

resimlerdir. 

Anahtar Kelimeler: İris, İridoloji, Kolesterol, Görüntü işleme 

 

1. GİRİŞ 

İris, gözdeki gözbebeğini çevreleyen ve renkli yapıdır. Yapısındaki kaslarla kasılıp 

gevşemesi ortasında boşluk olan göz bebeğinin büyüyüp küçülmesini sağlar. Aydınlıkta 

küçülmesi karanlıkta büyümesi ile göze giren ışık ışınlarını dengeler. Şekil 1’de insan gözünün 

anatomisi ve irisin konumu görülmektedir. 
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Şekil 1 İnsan gözünün yapısı 

İrisin oluşumu embriyo gelişimine bağlı olduğu için, iris deseni benzersiz hale 

gelmektedir. Kişinin sağ ve sol gözlerinin iris desenleri de birbirinden farklıdır. Bu özellik de iris 

biyometrik tanıma sistemlerinde popüler bir biyometrik organ yapmaktadır. İris deseninin, çok 

fazla ayırt edici karakteristik özellik barındırmasının yanında insan vücudundaki metabolik 

değişimleri dışa vurma özelliği de mevcuttur [1]. İris, beyin ile organlar arasında iletişim halinde 

bulunan yaklaşık 28.000 sinir ağını barındırmaktadır. Bir organ düzensiz çalıştığında beyin bu 

durum hakkında bilgi göndermekte ve bu bilgi iris üzerine desen, renk veya karakteristik özellik 

değişikliği olarak yansımaktadır [2]. 

İridoloji ise gözün iris tabakasındaki işaretleri ve renk değişiklerini inceleyerek kişinin 

sağlık durumunu ve genetik özelliklerini teşhis edip değerlendiren; hastalıkları önlemeyi veya 

erken teşhis etmeyi amaçlayan bilim dalıdır. İridoloji hakkında ilk çalışmalar 19. yüzyılın 

sonlarına doğru Macar doktor Ignatz von Peczely tarafından yapılmıştır. Peczely çocukluğunda 

tedavisini yaptığı kuşun irisindeki kırık bacağının durumu ile paralel gerçekleşen değişimi fark 

etmiştir. Hastaları üzerinde de bazı organ bozukluklarının iristeki etkisini görünce iris üzerindeki 

araştırmalarını artırmıştır. Daha sonra farklı hastalıkların iriste farklı bölgelerde değişiklikler 

meydana getirdiğini keşfeden Peczely, irisin haritasını çıkarmaya başlamıştır [3]. İris haritasını 

tamamlayarak son haline getiren bilim insanı Bernard Jensen, iridolojinin yaygınlaşmasına da 

önemli katkıda bulunmuştur [4]. Sağ ve sol iris haritasının son hali Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2 İris haritası örneği 

Şekil 3’de iristeki bazı belirtilere örnek verilmiştir. İriste meydana gelen bu değişikliklerin 

türüne ve konumuna bakılarak organ veya dokuların sağlık durumları hakkında bilgi edinilebilir. 

Bazı durumlarda henüz hastalık belirtileri başlamamışken iristeki değişimler vasıtasıyla 

organlardaki bozukluklar fark edilebilir. 

 

Şekil 3 İris deseninde a) bükülme, b) halka oluşması, c) gerilme, d) siyah nokta, e) beyaz nokta, f) hem siyah hem beyaz nokta 

belirtilerine örnekler 

İridoloji ile ilgili literatürde görüntü işleme teknikleri kullanılarak yapılmış birçok çalışma 

bulunmaktadır. Pankreas [5], böbrek [6], mide [7], kalp [8] [9], kalın bağırsak [10], karaciğer 

[11] ve kolesterol [12] üzerine yapılmış çalışmalardan bazılarıdır. Bu çalışmada internet 

üzerinden temin edilen göz resimleri kullanılarak iris üzerindeki kalp, böbrek, karaciğer, akciğer, 

mide ve kolesterol rahatsızlıklarını gösteren bölgeler belirlenmiştir. 

2. MATERYAL ve METOT 

İris tanıma sistemlerinde oldukça sık kullanılan görüntü işleme teknikleri, iridoloji ile 

iristen hastalık belirtisi incelemede de kullanılmaktadır. John Daugman’ın geliştirmiş olduğu 
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İntegral Diferansiyel Operatörü (İDO) ve Rubber Sheet gibi görüntü işleme teknikleri 

günümüzde de kullanılmaktadır.  

John Daugman’ın geliştirdiği İDO yöntemi ile gözbebeği konumu belirlenmektedir. 

Yüksek doğrulukta çalışan bu yöntem, resimdeki her noktayı merkez kabul ederek meydana 

gelecek bütün çemberlerin integral ve türev işlemlerine maruz bırakmaktadır. İDO yöntemi, 

irisin iç ve dış sınırlarını belirleyen, oldukça yüksek doğruluk oranı ile çalışan bir yöntem olup 

matematiksel ifadesi (1) eşitliğinde verildiği gibidir. 

0 0

0 0

(r ,x ,y )

r ,x ,y

I(x, y)
max G (r)* ds

r 2 r




 


             (1) 

İDO ile gözbebeği belirlenen göz resminin, Rubber Sheet tekniği ile Şekil 4’teki gibi 

kutupsal olan iris dikdörtgen formata getirilmektedir. 

 

Şekil 4 Kutupsal gösterime geçiş işlemleri 

Yukardaki teknikler MATLAB programlama dili kullanılarak oluşturulmuştur. Program 

girdisi olan göz resmi sırasıyla siyah beyaz hale getirilerek, gözbebeği konumu tespit edilip 

dikdörtgen hale dönüştürülür. Dikdörtgen hale getirilen iris ile kalp, böbrek bölgelerine ayrılarak 

o bölgelerde siyah leke gibi düzensiz bir yapının var olup olmadığı tespit edilmektedir. İridoloji 

haritasına göre yüksek kolesterolün tespiti ise irisin dış çevresinde gri veya beyaz renkteki 

sodyum halkasıdır.  Şekil 5a’daki göz resminde de sodyum halkası gözükmektedir.  

 

Şekil 5 a) Göz resminin gri formata dönüştürülmesi b) İrisin dikdörtgen hale dönüştürülmesi 

r
r

0 1

θ

θ
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Şekil 6 Kullanılan göz resimleri 

 

Şekil 7 Gri formatta göz resimleri 

Bu çalışmada kalp, böbrek, karaciğer, akciğer ve mide organlarında problemi olan 

hastaların göz resimleri Şekil 6’daki gibi ve aynı resimlerin gri formattaki halleri Şekil 7’deki 

gibidir. Bu aşamadan sonra, ilgili organların bölgeleri tespit edilme aşaması gelmektedir. Kalp, 

böbrek, karaciğer, akciğer ve mide bölgeleri aşağıdaki Şekil 8, 9, 10, 11, 12’daki gibidir. İlgili 

organa ait bölge tespit edilip, orada siyah leke tespit edilmiştir. Tespit edilen bölgeler kırmızı 

renkteki daire ile gösterilmiştir ve o bölge kırpılarak ayrı şekilde gösterilmektedir. 

 

Şekil 8 Kalp örneği 

 

Şekil 9 Böbrek örneği 
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Şekil 10 Mide örneği 

 

Şekil 11 Akciğer örneği 

 

Şekil 12 Karaciğer örneği 

 

Şekil 13 Dikdörtgen formata dönüştürülmüş sodyum halkalı iris resmi 

Şekil 13’de sodyum halkası genişliği kırmızı çizgiler arasında gösterilmiştir. Bu halkanın 

genişliği ile iris yarıçapının oranı sodyum halkası oranını vermektedir. Halka genişliği Şekil 

13’deki her bir sütun için ilk satırdan itibaren başlayarak renk analizi yapılmaktadır.  Renk 

analizi ile belirlenen sodyum halkası genişliği tüm sütunlardaki sodyum halkası genişliğinin 

Sodyum Halkası 
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ortalaması alınarak bulunmaktadır. 

3. SONUÇLAR 

İnternet üzerinden temin edilen göz resimleri kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada 

yüksek kolesterolün bir belirtisi olan sodyum halkası tespiti ve kalınlık değeri hesaplanmıştır. 

Kalp, böbrek, karaciğer, akciğer ve mide gibi organlarında problemi olan kişilerin iridoloji 

haritasına göre iristeki konumları tespit edilmiş ve o bölgelerde siyah leke gibi düzensiz bir yapı 

olup olmadığı araştırılmıştır. Her bir hastalığa ait iristeki bölgelerinde siyah leke tespit edilmiştir. 
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HİBRİT ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNDEKİ FARKLI 

ŞARJ EŞİK DEĞERLERİNİN ARAÇ PARAMETRELERİNE ETKİLERİ 
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ÖZET 

Bu çalışmada hibrit elektrikli araçlarda bulunan enerji yönetim sistemindeki Şarj seviyesi 

(State Of Charge, SOC) eşik değerlerinin farklı değer aralıklarında alınarak Hibrit elektrikli aracın 

çıkış parametrelerindeki performanslarına göre seçilmesi amaçlanmaktadır. Hibrit elektrikli aracın 

optimum enerji yönetim ve güç dağıtımını sağlayacak kural tabanlı optimizasyon sistemi için kurallar 

belirlemiştir. Optimizasyonda kuralları; enerji depolama sistemindeki bataryaların maksimum ve 

minimum değerleri değiştirilirken, motorların çalışma bölgeleri, tekerleğin şarj momenti ile talep 

gücü ve fren bölgeleri sabit tutulmuştur. Optimizasyonda bataryanın minimum ve maksimum 

değerleri beş farklı değer belirlenerek değerlendirilmiştir. Enerji yönetim sisteminin test edilebileceği 

Simulink tabanlı benzetim modeli ve yeni bir seri hibrit elektrikli araç mimarisi geliştirilmiştir. 

Çalışmada önerilen araç mimarisinde yardımcı sistemler için içten yanmalı motor (İYM) modeli, 

elektrik motoru (EM) modeli, enerji depolama sistemi (EDS) modeli, konvertör modeli, genset 

modeli, şanzıman ve diferansiyel modeli, tekerlek modeli ve araç dinamiği modeli oluşturulmuş ve 

ardışık (kaskad) olarak birebirlerine bağlanmıştır. Araştırma kapsamında önerilen araç model 

kütüphanesinde her yardımcı sistem kendine özgü bir veri okuma-yazma-hafıza bloklarına sahiptir. 

Bu bloklar ve bloklara ait tüm alt sistemlerin paylaşımına açık ve ortak bir veri tabanı 

oluşturulmuştur. Ayrıca enerji depolama sisteminde ardışık bataryadaki güç paylaşımı şarj yönetimi 

sistemiyle dağıtılmıştır. Simülasyon çalışmasında Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü (New European 

Driving Cycle, NEDC) sürüş çevrimini kullanılmıştır. Enerji depolama sistemini akım ve batarya 

kayıpları, elektrik motorunu çıkış torku ve motor kayıpları, jeneretör setinin çıkış torku ve çalışma 

süresi, SOC değerini ise düzgün şarj/deşarj durumunun performanslarına göre enerji yönetim sistemi 

kıyaslanmıştır. Simülasyon sonucunda enerji depolama sistemindeki tüm maksimum ve minumum 

değer aralıklar için olumlu sonuçlar vermiştir, optmizasyon için en uygun SOC aralığı ise 0,4 - 0,8 

olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hibrit elektrikli araçlar, lityum iyon akü,  optimizasyon stratejisi, enerji 

yönetim sistemi, modelleme. 
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ABSTARCT 

In this study, it is aimed to select the State of Charge, SOC values in the energy 

management system in hybrid electric vehicles according to their performance in Hybrid electric 

vehicle's output parameters. The rules for the rule-based optimization system to provide optimum 

energy management and power distribution of the hybrid electric vehicle have been established. 

Rules of optimization; In the energy storage system, the maximum and minimum values of the 

batteries are changed, the working areas of the motors, the charging torque and the demand 

power and the brake zones are kept constant. In optimization, the minimum and maximum 

values of the battery are evaluated by determining five different values. Simulink based 

simulation model and a new series hybrid electric vehicle architecture have been developed to 

test the energy management system. In the proposed vehicle architecture, internal combustion 

engine (EMS) model, electric motor (EM) model, energy storage system (EDS) model, converter 

model, genset model, transmission and differential model, wheel model and vehicle dynamics 

model were created and consecutive. (cascade). Within the scope of the research, each auxiliary 

system in the proposed model library has its own data read-write-memory blocks. A common 

and common database has been created for the sharing of all the sub-systems of these blocks and 

blocks. In addition, the power sharing system in the energy storage system is distributed by the 

charge management system. The new European Driving Cycle (NEDC) driving cycle was used 

in the simulation study. The energy storage system is compared to current and battery losses, 

electric motor output torque and motor losses, output torque of the generator set and running 

time, SOC value is compared to the energy management system according to the performance of 

proper charge / discharge status. As a result of the simulation, all the maximum and minimum 

values in the energy storage system were positive, and the optimum SOC range for optmization 

was found to be 0,4 - 0,8. 

Key words: Hybrid electric vehicles, lithium-ion battery, optimization, energy 

management system, modeling. 

 

1. GİRİŞ 

Giderek artan dünya nüfusuna bağlı olarak trafikteki taşıtların sayısı da artış 

göstermektedir. Taşıtlarda, fosil yakıtların kullanımı atmosfere salınan sera gazlarının salınım 

miktarını da arttırmıştır [1].Atmosferdeki sera gazları içerisindeki karbon monoksitin  %65’ni, 

azot oksitin %55’ni ve hidrokarbonun %45’ni konvansiyonel taşıtlardaki fosil yakıtın yanması 

sonucu açığa çıkan egzoz emisyonları oluşturmaktadır. Egzoz emisyonlarını azaltmak amacıyla, 



           UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 
 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

717 

2019 

son yıllarda elektrikli araçlara doğru bir yönelme olmuştur [2]. Elektrikli araçların geçmişi 

1800’lü yıllara dayanmasına rağmen, 1970’li yıllarda patlak veren petrol krizi ile birlikte 

elektrikli araç teknolojileri yeniden gün yüzüne çıkmıştır [3-4]. Elektrikli araç teknolojileri 

arasındaki popülerlikle beraber bu alana yatırmaların artması tam elektrikli araç teknolojilerine 

geçişinde hızlandırmıştır [5]. Tam elektrikli aracın menzil probleminin bulunması hem elektrikli 

motorun (EM)  hem de içten yanmalı motorların (İYM) bir arada bulunduğu hibrit elektrikli 

araçlara (HEA) yönelme olmuştur [6-7]. Bu amaçla, Japon Toyota firması 1997 yalında ürettiği 

Prius modeli, modern anlamda kabul edilen ilk hibrit elektrikli araç olarak piyasaya sunulmuştur 

[8]. Hibrit elektrikli araçlardaki yakıt tasarrufu, konvansiyonel araçlara göre düşük emisyon 

miktarı, birden fazla enerji kaynağının olması gibi nedenlerden dolayı son yıllarda araç 

teknolojilerinde büyük bir yer edinmiştir [9]. Araçlar için gerekli enerji, fosil yakıtlarından elde 

edildiği gibi enerji depolama sistemleriyle de edilebilmektedir. Hibrit elektrikli araç 

teknolojilerinde birden fazla enerji kaynağının bulunması sonucu enerji yönetiminde 

optimizasyon problemi doğurmaktadır [10-11].  

Enerji yönetim sistemindeki optimizasyon çalışmaları incelenmiştir [12]’deki çalışmada 

birbirinden farklı birden fazla enerji kaynağına sahip enerji depolama sistemlerinde güç 

paylaşımı için çok seviyeli bir enerji yönetim sistemi ile bütünleşik bir kural tabanlı meta-

sezgisel optimizasyon stratejisi kullanılmıştır. [13]’teki çalışmada süperkapasitör ve lityum iyon 

bataryalar kural tabanlı optimizasyon stratejisine dayanan yeni bir EYS önerilmiştir. Önerilen 

EYS hafif elektrikli araçlardaki birden fazla enerji kaynağı olması durumunda maksimum verim 

elde etmek araç hızı ve yük gücü bakımından karşılaştırılmıştır. [14]’de kurşun-asit akü ve 

süperkapasitör enerji kaynaklarından oluşan enerji depolama sisteminde bulanık mantık (fuzzy 

logic) optimizasyonuna ile farklı bir enerji yönetim stratejisi önerilmiştir.. Bir başka çalışmada 

enerji yönetim sistemi ise geri bildirim kontrol algoritması stratejisi ile optimize edilmiştir [15]. 

[16]’deki çalışmada hibrit elektrikli bir araçta üç farklı optimizasyon yönetimi karşılaştırılmıştır. 

Dinamik programlama yaklaşımı eşdeğer tüketim minimizasyonu stratejisi ve model öngörücü 

kontrol çıkış parametrelerine göre avantaj ve dezavantajları yönünden karşılaştırılmıştır. 

[17]’teki çalışmada ise farklı şarj durumu (SOC) aralıkları, sürüş çevrimi yardımı ile simülasyon 

sonuçlarına dayanarak, alternatif metotlara kıyasla daha düşük bir hesaplama yükü ile rekabetçi 

bir performans sağladığını belirlenmiştir. 

Bu çalışmada 5 farklı SOC minimum ve maksimum değeri için NEDC sürüş çevrimi ile 

enerji depolama sistemini akım ve batarya kayıpları, elektrik motorunu çıkış torku ve motor 

kayıpları, jeneretör setinin çıkış torku ve çalışma süresi, SOC değerini ise düzgün şarj/deşarj 
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durumunun performanslarına bakılarak en uygun SOC değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

2.METERYAL-METOT 

Seri hibrit elektrikli bir araçta, enerji yönetim sisteminin test edilebileceği Matlab/Simulink 

tabanlı simülasyon modeli ve yeni bir seri hibrit elektrikli araç mimarisi geliştirilmiştir. 

Çalışmada önerilen araç simülasyon mimarisinde ana sistemler ve yardımcı sistemlerden 

oluşmaktadır. Yardımcı sistemler, içten yanmalı motor (İYM) modeli, elektrik motoru (EM) 

modeli, enerji depolama sistemi (EDS) modeli, konvertör modeli, genset modeli, şanzıman ve 

diferansiyel modeli, tekerlek modeli ve araç dinamiği modeli oluşturulmaktadır. Ayrıca ana 

sistem ve yardımcı sistemler ardışık (kaskad) olarak birebirlerine bağlanmıştır. 

 

Şekil 1. Seri hibrit elektrikli araç simülasyon mimarisi 

Alt sistemler simülasyon ortamında bu veri tabanı üzerinden kendi aralarında alışverişinde 

bulunurlar. Kütüphane içerisinde her bir alt sistem modeli, aşağıdaki işlem basamakları takip 

edilerek oluşturulmaktadır. 

  

Şekil 2. Enerji depolama sistemin standart tanımlama çıktısının model gösterimi 

. Şekil 2’de simülasyon ortamında örnek olarak alt sistem modeli olan lityum iyon batarya 
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modelini içeren enerji depolama sisteminin standart çıktısı ele alınmıştır. 

Tablo 2. Seri hibrit elektrikli araç parametreleri 

 

 

Simülasyonda kullanılan seri hibrit elektrikli araç dinamiği, elektrik motoru, genset, içten 

yanmalı motor ve li-ion batarya parametreleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Bu çalışmada Tablo 3 ve 

Şekil 3’te bilgileri verilen NEDC sürücü çevrimleri kullanılacaktır. 

Tablo 3. NEDC sürüş çevriminin özellikleri 

Parametreler Değerler 

Süre 1184 s 

Menzil 10.93 km 

Maksimum hız 120 km/h 

Ortalama hız 33.21 km/h 

Maksimum hızlanma 1.06 m/s
2
 

Maksimum yavaşlama -1,39 m/s
2
 

Ortalama hızlanma 0,54 m/s
2
 

Ortalama yavaşlama -0,79 m/s
2
 

Boşta kalma süresi 298 s 

Dur/Kalk sayısı 13 
 

H
ız

 (
km

/h
)

Zaman (s)  
Şekil 4.1 NEDC sürüş çevrimi hız profili 

Parametereler Değer Parametereler Değer

Araç ağırlığı(kg) 592 Maksimum güç(kW) 75

Tekerlek yarı çapı(m) 0.335 Maksimum tork(Nm) 200

Diferansiyel oranı 3.63 Maksiumum verimlilik(%) 92

ön bölge(m
2
) 2 Ağırlık(kg) 91

Ağırlık merkezi yüksekliği(m) 0.06 Maksimum donüş hızı(rpm) 2970

Dingil açıklığı(m) 2 Maksimum güç(kW) 41

Aerodinamik sürtünme katsayısı 0.59 maksimum tork(Nm) 81

Maksimum akım(A) 480 Ağırlık(kg) 142

Minumum voltaj(V) 120 Maksimum donüş hızı(rpm) 5700

Maksimum güç(kW) 75 Maksimum güç(kW) 25

maksimum tork(Nm) 200 Maksimum akım(A) 290

maksiumum verimlilik(%) 95 Nominal voltaj(V) 86

Ağırlık(kg) 87 Ağırlık(kg) 102

Araç 

Dinamiği                                                               

Elektrik 

motoru                                

Genset

İçten yanmalı 

motor                                         

Li-ion batarya
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Enerji yönetim stratejileri Tablo 5’te gösterilmiştir. Bataryaların başlangıçtaki SOC değeri 0.7 

olarak alınmıştır. 

Tablo 4. Beş farklı EYS stratejisi 

  EYS
1
 EYS

2
 EYS

3
 EYS

4
 EYS

5
 

SOCmin 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 

SOCmax 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 

 

3. ENERJİ YÖNETİM OPTMİZASYON 

Seri hibrit elektrikli araç için kural tabanlı optimizasyon ile yeni bir enerji yönetim sistemi 

(EYS) önerilmiştir. Bu amaçla aracın optimizasyon çalışmasında, İYM ile EM’nun çalışma 

çalışma durumlarını ve bölgelerini belirleyen kurallar oluşturulmuştur. 

Bataryanın  Max. şarj seviyesi  (SOCmaks ) ve  Min. şarj seviyesi  (SOCmin ) 

İYM’un çalışacağı minimum moment değerleri  

Tekerleğin Şarj momenti 

Talep edilen güç ve fren bölgeleri  

 

Şekil 3. Enerji yönetim sistemi kontrol stratejisi 

Burada MTekerlek tekerlek momentini, v aracın hızı, SOC şarj durumunu, MEM elektrik 

motorunun momentini, Mmin gereken minimum momenti belirtmektedir. 

4.SİMÜLASYON ÇIKTILARI 

Yapılan simülasyonda sonucunda en çok bataryanın çalışma durumunun enfazla olduğu 
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yönetim stratejisi  

Tablo 5. Beş farklı yönetim stratejisinin simülasyon çıktıları 

 
Batarya kayıpları 

ortalaması 

Batarya 

çıkış gücü  

EM çıkış torku 

ortalaması 

Generetör 

çalışma süresi 

SOC 

ortalaması 

EYS
1
 445W 1124Wh 18,08 Nm 247sn 0,52 

EYS
2
 360W 996Wh 18,26 Nm 262s 0,52 

EYS
3
 317W 884Wh 20,57 Nm 331s 0,55 

EYS
4
 196W 750Wh 19,61 Nm 403s 0.5 

EYS
5
 125W 620Wh 18,44 Nm 517s 0,55 

      

 

Şekil 4. Beş farklı EYS stratejisine göre jeneratör çıkış torku ve SOC değişimi 
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5.TARTIŞMA SONUÇ 

Simülasyon sonuçları incelendiğinde seri hibrit elektrikli araçta en çok batarya kaybının 

olduğu yönetim stratejisi EYS
1 

olurken en az kayıp EYS
5
 te olduğu görülmektedir. Ayrıca SOC 

minumum ve maksimum değerleri arasındaki farkın atmasıyla enerji kayıplarının azaldığı, buna 

paralel olarak jeneretörün çalışma süresinin arttığı görülmektedir. Bundandır ki kayıplar 

azalırken çevreye zararlı egzoz gazlarının salınımı artmıştır. Bu sonuçların yanında elektrik 

motorunun çıkış torkunun en verimli ortalamasının görüldüğü yönetim stratejisi EYS
3
 olduğu 

görülmüştür. SOC değerlerinin dağılımına bakılarak en düzgün şarj/deşarj durumunun EYS
3 

olduğu bununla birlikte bataryalarının ömrünün en uzun olduğu yönetim stratejisi olduğu 

görülmüştür. Bu sonuçlara dayanarak batarya kayıpları yönünden ve jeneratör çalışma süresi orta 

değerde olmasına karşın düzgün SOC dağılımı, ortalama çıkış torku ve maksimum EM verimi 

bakımdan en uygun enerji yönetim optimizasyon stratejisi EYS
3 

olduğu görülmüştür. 
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ÖZET 

Ülkemizde, fındık üretimi denildiğinde akla üretimin neredeyse tamamının karşılandığı 

Karadeniz bölgesi gelmektedir. Bölgede üretilen fındığın kalitesi değişen iklim koşulları, 

kullanılan zirai ürünlerin içerdiği kimyasallar, bilinçsiz yapılan tarımsal faaliyetler gibi faktörler 

dikkate alındığında giderek azalan bir eğilim göstermektedir. Bu nedenle kaliteli fındığın talebi 

ve ihracatı her geçen yıl büyük önem kazanmaktadır. Tüketicilerin beklentisine cevap 

verebilecek nitelikte fındığın üretilmesi ve pazarlanması için üreticilerin ve firmaların faaliyetleri 

giderek daha da artmaktadır. Yapılan bu çalışmada, Kalite Fonksiyon Yayılımı (KFY) 

kullanılarak, Türkiye'de fındık üretimi yapan çiftçiler ve firmalar için çok kriterli bir karar alma 

modeli oluşturulmuştur. Bu bağlamda KFY tekniği müşteri isteklerini ürüne ve üretim sürecine 

yansıtan bir kalite geliştirme aracıdır. 

Çalışma kapsamında hazırlanan KFY'nin temelini oluşturan Kalite Evi 9 adımda 

toplanmıştır. İlk olarak hedef tüketiciler belirlenmiş devamında ihtiyaçları tespit edilmiş ve tespit 

edilen bu ihtiyaçlar gruplanarak tüketici memnuniyet seviyeleri analiz edilmiştir. Daha sonra ise 

teknik özellikler ve ilişkiler belirlenmiş, teknik ihtiyaçların önem değerleri hesaplanmıştır. Son 

olarak, teknik ihtiyaçlar arasındaki ilişkiler tespit edilerek hedefler belirlenmiştir. Yöntemde 

kıyaslama yaparken kullanılan dilsel ifadelerde belirsizliği önlemek ve gerçeği daha iyi 

yansıtmak için bulanık mantık yaklaşımına başvurulmuştur. Ana matris, çatı matrislerinde ve 

Kalite Evi'ndeki rekabet matrisinde bulanık üçgen sayılar tercih edilmiştir. Bu şekilde çalışmada, 

fındık için müşteri beklentileri ve bu beklentilerin önem sıralaması bulunarak, bu beklentileri 

karşılamak için olası teknik gereksinimler elde edilmiştir. Kullanılan yöntemle elde edilen tüm 

bu veriler, fındık üreticileri için hedefler oluşturmak üzere değerlendirilmiştir. Müşteri 

beklentileri ve bunların önem sırasını belirleyerek, üreticilerin strateji planlama temelinde karar 

almalarına yardımcı olacak bir kaynak hazırlanmıştır. Bu çalışma, fındık sektöründe yapılmış 
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olsa da; yararlanılan KFY yönteminin uygulanabilirliği açısından diğer tarım ürünlerine yönelik 

çalışmalara entegre etmek oldukça kolay olacaktır. 

Anahtar Kelimeler : bulanık mantık, fındık, kalite fonksiyon yayılımı.  

 

1. GİRİŞ 

Seert kabuklu meyveler arasında yer alan fındık; ılıman iklimlerde yetişen, nemli ve 

humuslu toprağı seven, yağ oranı yüksek, besleyici, vücudun enerji ihtiyacını karşılayan bir 

meyvedir. Tarihi kayıtlara göre ilk olarak Çin’de yetiştirildiği belirtilen fındık, günümüzde 

dünya üzerinde farklı coğrafyalarda yetiştirilmektedir. Türkiye ilk sırada olmak üzere,  İtalya, 

ABD, İspanya fındık üretiminde ekonomik olarak diğer ülkelere nazaran daha fazla söz hakkına 

sahiptir. Bu ülkeler kadar ekonomik boyutlara ulaşamasalar da Azerbaycan, Gürcistan, Şili, 

Fransa, Çin, Yunanistan gibi ülkelerde de fındık üretimi gerçekleşmektedir (URL-1). 

Dünyada fındık üretim alanına göre ülkeler kıyaslandığında üretim alanlarının yaklaşık 

%78’ine (URL-2) sahip olan Türkiye’de, ülke ekonomisine önemli getiriler sağlayan fındık 

meyvesi,  yetişme koşulu olarak ılıman iklime ihtiyaç duyar. Bu bağlamda ülkenin en batısından 

hemen hemen Gürcistan sınırına kadar, Karadeniz bölgesinde daha çok olmak üzere, geniş bir 

üretim alanına sahiptir. Ancak üretim alanı dikkate alındığında çok geniş bir paya sahip olan 

Türkiye, verimlilik açısından bakıldığında ise dünya sıralamasında Amerika ve İtalya’dan sonra 

üçüncü sırada yer almaktadır (Kızıltan ve Yalçın, 2010). Bunun sebebi olarak bölgede değişen 

iklim koşulları, üretim alanında bilinçsizce yapılan faaliyetler, kullanılan zirai ürünler ve bu 

ürünlerin içeriği, modern tarımsal araç gereç ihtiyacı gibi pek çok faktör gösterilebilir. 

Müşterinin beklentisini karşılayacak nitelikte fındığın yetiştirilebilmesi ve pazarlanabilmesi için 

üreticilerin ve firmaların sorumluluğu bu bağlamda gün geçtikçe artmaktadır. 

Dünyada kaliteli fındık üretimine yönelik ülkelerin yapmış olduğu devlet politikaları, 

üretimde modern yatırımlar, eğitimler gibi pek çok gelişme dikkate alındığında, Türkiye’nin de 

bu rekabet ortamında ayakta kalabilmesi için değişen koşullarda bile müşterinin kalite 

beklentisine cevap verebilecek nitelikte ürün yetiştirmesi ve üretim sürecini iyileştirmesi 

gerekmektedir. Dolayısıyla yapılan bu çalışmada müşterilerin Türkiye’de üretilen fındık 

meyvesine yönelik beklentilerinin, ürüne ve üretim sürecine olan etkisinin araştırılması 

amaçlanmıştır. Bu amaç dahilinde ele alınan probleme yönelik müşteri beklentileri ve üretim için 

gerekli teknik ihtiyaçlar dikkate alınarak; Kalite Fonksiyon Yayılımı (KFY) yöntemiyle müşteri 

beklentisine göre Türkiye’de yetiştirilen fındık ürününün ve üretim sürecinin durumu analiz 

edilmiş ve buna göre üretimde geliştirilmesi gereken yönler belirlenmiştir. 
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2. FINDIK İÇİN KALİTE FONKSİYON YAYILIMI UYGULAMASI 

Bu çalışmada müşterilerin Türkiye’de üretilen fındık meyvesine yönelik beklentilerinin, 

ürüne ve üretim sürecine olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç dahilinde ilk 

olarak, sektördeki deneyimli uzmanlarla görüşülerek müşterilerin kalite beklentileri 

belirlenmiştir. Belirlenen bu beklentileri önceliklendirmek amacıyla bulanık-AHP yöntemi 

uygulanmıştır. İkinci olarak çalışmada ele alınan ürünün ve üretim sürecinin müşteri beklentisine 

cevap verebilmesi için, fındık meyvesinin üretiminde faaliyet gösteren çiftçilerle yapılan 

görüşmeler neticesinde, gereksinim duyulan teknik ihtiyaçlar belirlenmiştir. Belirlenen müşteri 

beklentileri ve üretici teknik ihtiyaçları dikkate alınarak, müşteri beklentisinin ürüne ve üretim 

sürecine yönelik etkisini incelemek üzere ilişki matrisi kurulmuştur.  

KFY, öncelikle müşterilerin ihtiyaçlarını belirleyip, belirlenen bu ihtiyaçların teknik 

özelliklere dönüştürülmesini sağlarken girdiler ve çıktılar arasındaki ilişkileri anlamlandırmayı 

sağlar. KFY çalışmasına başlarken, beklentilerin belirlenmesi amacıyla müşterilerden, teknik 

özelliklerin belirlenmesi amacıyla ise uzmanlardan oluşan ekiplerin oluşturulması gereklidir 

(King, 1989). KFY sistemi temel olarak Kalite Evi’nin oluşturulması, ürün tasarımı, süreç 

planlama ve üretim planlama olarak dört ana aşamadan oluşmaktadır (Yıldız ve Baran, 2011).  

KFY’nin yapıtaşı olan Kalite Evi, müşteri, firma ve bunlar arasındaki ilişkilerin matrislerle 

temsil edildiği bir yapıdır. Müşteri sesinin toplanması ile başlayan Kalite Evi’nin oluşturulma 

süreci, firma sesinin toplanması ve verilerin birleştirilmesi ile devam ederken, sonuçların analiz 

edilmesi ve değerlendirilmesi ile sonuçlanmaktadır (Bertolini ve Carmignani, 2010). 

Çok farklı uygulamaları bulunan Kalite Evi’nin oluşturulması süreci temelde müşteri 

beklentileri ve bunların önem dereceleri, teknik özellikleri, kendi aralarındaki iç ilişkileri ve 

teknik özelliklerin önem derecelerinden oluşmaktadır. Bu çalışmada oluşturulan Kalite Evi’nin 

adımları aşağıda verilmiştir. 

1. Adım: Müşteriler ile görüşülerek belirlenen müşteri beklentileri satırlara gelecek şekilde 

yerleştirilir. 

2. Adım: Müşteri beklentilerinin önem dereceleri Bulanık AHP yöntemi ile belirlenir ve 

ilgili sütuna yerleştirilir. 

3. Adım: Müşteri sesinin toplanması aşamasında belirlenen teknik karakteristikler 

sütunlara yerleştirilir. 

4. Adım: Teknik karakteristiklerin arasındaki ilişkilere göre korelasyon matrisi oluşturulur 

ve Kalite Evi’nin çatısı oluşturulur. 

5. Adım: Beklentiler ve teknik karakteristikler arasındaki ilişkiler uzmanlarla belirlenir ve 
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Kalite Evi’nin ana matrisi oluşturulur. 

6. Adım: Beklentilerin Bulanık AHP yöntemi ile belirlenen önem dereceleri ve teknik 

karakteristiklerle ilişkileri çarpılarak, her bir teknik karakteristiğin müşteri beklentilerini 

karşılamada ne derecede önemli olduğunun tespiti yapılır.  

2.1. Müşteri Beklentilerinin Belirlenmesi 

KFY yönteminin başlıca amaçları ürünü geliştirmek ve daha kaliteli hale getirmektir, bu 

bağlamda müşterilerin beklentileri oldukça önemlidir. Müşteri beklentileri KFY’nin temel iki 

sorusundan biri olan “Ne” lerin yapılması gerektiği sorusunun cevabını oluşturur. Genellikle 

müşteriler ve müşteri beklentileri kalitatif, müşteri beklentilerinin önem dereceleri ise kantitatif 

tekniklerle belirlenir. Giresun, Rize, Trabzon ve Ordu illerinin temel geçim kaynaklarından olan 

fındık ürününün ve üretim sürecinin geliştirilmesi aşamasında kritik öneme sahip olan müşteri 

beklentileri belirlenirken, bölgedeki müşterilerle ve ekiple yapılan görüşmeler sonucunda altı 

farklı müşteri beklentisi belirlenmiştir. Belirlenen müşteri beklentileri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Müşteri beklentileri 

No Müşteri Beklentisi 

MB1 Devlet politikalarına bağlı fiyat istikrarı  

MB2 Temiz ürün 

MB3 Fındığın eski ürün fındık olmaması 

MB4 Çok fazla işlenmemiş olması gibi özellikleri taşıması 

MB5 Fındığın kalite ve kontrol sürecinin özenli yürütülmesi 

MB6 Yağlı, ince kabuklu, dolgun iç fındık olması 

Müşteri beklentilerinin neler olduğunun belirlenmesinin ardından bu beklentilerin ne 

derece önemli olduğunun bilinmesi de KFY uygulamasının daha verimli olması açısından birçok 

yarar sağlayacaktır. Müşteri beklentilerinin önem dereceleri belirlenirken farklı yöntemlerden 

yararlanılabilir. Akao (1990), KFY uygulamasında Analitik Hiyerarşi Sürecini (AHP) 

kullanırken, öznel değerlendirmelerdeki belirsizlikten kurtulmak isteyen Kwong ve Bai (2002, 

2003) bulanık AHP yöntemini kullanmışlardır.  

2.2. Bulanık-AHP Yöntemi ile Müşteri Beklentilerinin Ağırlıklarının Belirlenmesi  

Yapılan bu çalışmada, müşteri beklentilerinin hangi ölçüde önemli olduğunun tespit 

edilmesi amacıyla çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Prosesi 

tercih edilmiş ve bu yöntemle müşteri beklentileri ağırlıklandırılmıştır. Yöntemde kıyaslama 

yaparken kullanılan dilsel ifadelerde belirsizliği önlemek ve gerçeği daha iyi yansıtmak için 

bulanık mantık yaklaşımına başvurulmuştur. 

Çok kriterli karar verme problemlerini çözmek üzere oluşturulan kriterlerin ağırlıkları 

belirlenirken birçok yöntem kullanılabilir. Bunlardan biri de kriterleri hem objektif hem de 

sübjektif olarak ağırlıklandıran AHP yöntemidir. 1970 yılında Thomas Saaty tarafından 



           UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 
 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

728 

2019 

geliştirilen bu yöntem, Göksü ve Güngör (2008)’e göre teorik gelişimini 1978 yılında 

tamamlamıştır. 

AHP’nin işleyiş süreci şöyledir: karar verici alternatifler arasında basit ikili karşılaştırmalar 

yapar, daha sonra bu ikili karşılaştırmalar aracılığıyla alternatiflerin öncelik sıralamasını sağlar. 

AHP hem alternatifler arasındaki kararların tutarsızlığına müsaade eder hem de tutarlılığını 

geliştirmek için bir araç sağlar. 

AHP yöntemi, uzman kişilerin bilgilerini ele alsa da, insani düşünce tarzını tam olarak 

yansıtamamaktadır. Bu yüzden karar vericiye daha fazla esneklik sunabilen bulanık mantıkla 

AHP birleştirilerek Bulanık AHP ortaya çıkmıştır. Net değerlerin kullanıldığı AHP’den farklı 

olarak, Bulanık AHP’de kıyaslama oranları bir değer aralığında verilmektedir. 

Bulanık AHP’ye ilişkin ilk çalışma, üçgen bulanık sayılar kullanılarak bulanık oranları 

kıyaslayan Van Laarhoven ve Pedrycz (1983) tarafından yapılmıştır. Daha sonra Buckley (1985), 

yamuk bulanık sayılar kullanarak bir model geliştirmiştir. Literatürde, Bulanık AHP, tedarikçi 

seçiminde, dağıtım kanallarının yönetiminde örgütsel strateji geliştirmek amacıyla, bilgisayar 

destekli bakım yönetim sistemlerinin seçiminde, web sitesinin kalitesini değerlendirmede, ulusal 

hidrojen enerji teknolojisinin gelişiminde Ar-Ge performansının göreli etkinliğinde ve daha 

birçok karar alma probleminde uygulanmıştır. 

Kahraman vd. (2012) ve Sari vd. (2012), Buckley’in bulanık AHP’si ile aralıklı tip 2 

bulanık kümeleri birleştiren ilk çalışmalardır. Bu çalışmada müşteri beklentilerin 

önceliklendirilmesi adına Tip 2 yamuk bulanık AHP yöntemi, bu çalışmalar temel alınarak 

uygulanmıştır. Yöntem uygulandıktan sonra elde edilen beklenti ağırlıkları Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2. Müşteri beklentilerinin önem dereceleri 

No Müşteri Beklentisi Ağırlık  

MB1 Devlet politikalarına bağlı fiyat istikrarı  0,22  

MB2 Temiz ürün 0,16  

MB3 Fındığın eski ürün fındık olmaması 0,15  

MB4 Çok fazla işlenmemiş olması gibi özellikleri taşıması 0,16  

MB5 Fındığın kalite ve kontrol sürecinin özenli yürütülmesi 0,15  

MB6 Yağlı, ince kabuklu, dolgun iç fındık olması 0,16  

 

2.3. Teknik Karakteristiklerin Belirlenmesi 

KFY’nin ikinci aşaması olan firma sesinin toplanmasında belirlenen teknik karakteristikler, 

“Ne”lerin yapılması için gereken “Nasıl”lar olarak nitelendirilirler. Yani bir kalite karakteristiği, 

herhangi bir müşteri beklentisinin nasıl karşılanacağını gösteren bir ifadedir (Yenginol, 2000). 

Firma sesinin toplanmasının temel amacı her bir müşteri beklentisini bir veya daha fazla 
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çözümleri temsil eden teknik karakteristiklere dönüştürmektir. Teknik karakteristikler 

uzmanlarla görüşülerek belirlenir. Müşteri beklentilerini karşılamada “en etkili teknik 

karakteristiklerin seçilmesi” dikkat edilen bir noktadır. Ayrıca KFY ekibinin görüşü 

doğrultusunda üretim aşaması olmayan ama tüm süreci etkilediği düşünülen bazı karakteristikler 

de çalışma kapsamında ele alınmıştır. Bu bağlamda ürünün ve üretim sürecinin tüketici 

beklentisine cevap verebilmesi için, fındık üretiminde faaliyet gösteren üreticilerle yapılan 

görüşmeler neticesinde, gereksinim duyulan teknik karakteristikler belirlenmiştir. Belirlenen 

teknik karakteristikler Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Teknik karakteristikler 

No Teknik Karakteristikler 

TK1 Devlet desteği 

TK2 Fiyatlarda beklenen istikrarlı süreç 

TK3 İklim koşullarının, toprak yapısının, bahçe eğiminin üretim için elverişli olması 

TK4 Üretim sürecinden pazarlamaya kadar yürütülen faaliyetlerde gereksinim duyulan sübvansiyonlar 

TK5 Bahçe bakımı, gübreleme, toplama, kurutma, depolama gibi faaliyetler için üreticinin 

bilgilendirilmesi, eğitim almış olması 

TK6 Sürece dair gerekli denetimlerin yapılması 

 
2.4. Teknik Karakteristikler Arasında İlişkilerin Belirlenmesi 

Belirlenen teknik karakteristiklerin kendi aralarında olan ilişkilerinin belirlenmesi KFY 

uygulamasında önemli bir yer kapsamaktadır. Çalışmada ele alınan teknik karakteristiklerin çok 

fazla sayısal ifadeler içermemesinden dolayı genelde ilişki çeşidinin (olumlu ya da olumsuz) 

belirlenmesi, oldukça zordur. Bu nedenle ilişkilerin belirlenmesinde uzman kişilerin görüşlerine 

başvurulmuştur. Yapılan görüşmeler neticesinde birbirlerini olumlu ya da olumsuz etkileyen 

teknik karakteristikler belirlenmiştir. Şekil 1’de teknik karakteristikler arasında olduğu 

düşünülen korelasyon matrisi gösterilmektedir.  
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Şekil 1. Teknik karakteristikler arası ilişki 

Çalışmada ele alınan teknik karakteristikler için olumsuz bir ilişki söz konusu değilken,  

“+” sembolü ile aralarında olumlu ilişki olduğu karakteristikler Şekil 1’de gösterilmiştir. 

2.5. Müşteri Beklentileri ile Teknik Karakteristikler Arası İlişkilerin Belirlenmesi 

Kalite evinin ana matrisini oluşturan ilişkilerin belirlenmesindeki amaç, müşteri 

beklentilerinin karşılanmasında, teknik karakteristikler ile önemli oranda ilişkili olanları 

vurgulamaktır. Kısaca müşteri beklentilerini karşılamada en etkili teknik karakteristikleri 

belirlemektir. Oluşturulan ana matris Şekil 2’de, ilişkilerin derecesi ise Şekil 3’te verilmiştir. 

 

Şekil 2. Müşteri beklentileri ve teknik karakteristikler arasındaki ilişkiler 
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Şekil 3. İlişki önem dereceleri 

Ana matris oluşturulduktan sonra her bir teknik karakteristiğin mutlak ağırlıkları Köse 

(2017)’nin çalışmasında kullandığı formüller kullanılarak belirlenmiştir. Şekil 4’te her bir teknik 

karakteristiğin önem derecesi verilmiştir. 

 

Şekil 4. Teknik karakteristiklerin ağırlıkları 

Yüksek önem derecesine sahip teknik karakteristikler müşteri beklentilerini karşılamanın 

yanında, firma politikasına ve çıkarlarına da uygun olduğu sürece etkindir. Çalışma kapsamında 

hazırlanan Kalite Evi’nin tamamı Şekil 5’te gösterilmiştir. 
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Şekil 5. Çalışmada hazırlanan Kalite Evi 

3. SONUÇ 

Müşteri sesini dinleyerek maksimum müşteri memnuniyetini belirlemek KFY 

çalışmalarının en önemli hedeflerinden biridir. Çalışmada Kalite Evi’nin oluşturulması 

aşamasında müşteri beklentilerinin önem dereceleri Bulanık AHP ile belirlenmiştir. Öncelikle 

Bulanık AHP yöntemiyle ağırlıklandırılan tüketici beklentileri arasında, %22 önem derecesiyle 

‘’devlet politikalarına bağlı fiyat istikrarı’’ yönündeki müşteri beklentisi, en büyük öneme sahip 

beklenti olarak belirlenmiştir. Daha sonra müşteri beklentisini karşılamak için, üretici teknik 

karakteristikleri arasında üzerinde durulması gereken en önemli faktör olarak  %25 mutlak önem 

derecesiyle ‘’devlet desteği’’ olarak Kalite Evi’nde belirtilmiştir. Yani “devlet desteği” ve buna 

yönelik politikalara daha fazla yoğunlaşarak uygulanacak adımlar, müşteri beklentisine cevap 

verebilmeye olanak tanıyacaktır. 
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HEINRICH BÖLL’ÜN “ADEMOĞLU NEREDEYDİN” ADLI ROMANINDA 

EPİZOTLARIN KURGUSAL ROLÜ

 

 

Dr. Öğr. Üyesi. Zennube ŞAHİN YILMAZ 

Atatürk Üniversitesi 

 

ÖZET 

Heinrich Böll, sadece Alman yazınında değil neredeyse Dünya yazınında da savaşı oldukça 

vurgulu işleyen yazarlar arasında yer alır. İktidarın, zorbalığın ve suçun portresini güçlü bir 

şekilde çizen Böll, bu bağlamda döneme damgasına vuran bir yazar olarak birçok ödüle layık 

görülür. O, savaşı bizzat yaşayan bir yazar olarak savaşı ve savaş sonrası Alman toplumunu 

faşizm gerçekliği ile yapıtlarında yansıtır. Böll, hem bir vatandaş hem de yazar olarak 

yaşanılanlara karşı duyarlılığını hep korur ve insanları bilinçlendirme çabasını yaşamı boyunca 

hiç kaybetmez. Yazar, siyasi ortamı iktidarın insanlar üzerindeki rolü ile farklı yazın türlerinde 

somutlaştırır.  

Faşizmin neden olduğu yıkımı ayrıntılı bir biçimde yapıtlarında ele alan Böll, kendisini bu 

toplumsal gerçekliği yansıtmaya adar. İnsan haklarının hiçe sayıldığı nasyonal sosyalist 

ideolojide insanların değersizleştirilmesini ve yok edilmesini göz önüne serer. Böll, “Ademoğlu 

Neredeydin?” adlı romanında da diğer yapıtlarına benzer bir kurgu dünyası ile karşımıza çıkar. 

Romanı epizotlar halinde kaleme alan Böll, her epizotta farklı bir bakış açısıyla farklı bir konuya 

değinir. Ancak bu epizotların, yan olayların toplamında savaşın acımasız yüzü anlatıcının 

oldukça detaylı ve duygu yüklü anlatımı ile ortaya çıkar. “Ademoğlu Neredeydin?” adlı roman, 

farklı epizotları ile Böll’ün kurgu dünyasına ve roman konzeptine tanık eder okuru.  

Anahtar Kelimeler: Epizotlar – Yan Olaylar, Bakış Açısı, Nasyonal Sosyalist İdeoloji 

 

THE FICTIVE ROLE OF THE EPISODES IN ROMAN “AND WHERE WERE YOU, 

ADAM?” BY HEINRICH BÖLL 

 

ABSTRACT 

Henrich Böll is one of the writers who emphasized the war not only in the German 

literature but also in the world literature. Böll, who portrays the portrait of power, bullying and 

crime, is deemed worthy of many awards as a writer in this context. He reflects the war as a 

writer living in the war and the postwar German society with the reality of fascism. As a citizen 

and writer, Böll always protects his sensitivity towards the experiences and never lose the effort 

                                                           

 Bu çalışma, 15.03.2019-17.03.2019 tarihleri arasında gerçekleşen “KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİ 

DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ”’nde sözlü olarak sunulmuş ve tam metin bildiri olarak yayınlanması 

için kongre düzenleme kurulu tarafından kabul edilmiştir. Tam metin bildiri kitabı 08.04.2019 tarihinde 

yayınlanacağından, metni puanlamadan sadece dosyama eklemiş bulunmaktayım.  
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to raise awareness among people. The author embodies the political environment in different 

types of writing with the role of power on people. 

Böll who dealt with the destruction caused by fascism in his works in detail, devotes 

himself to reflect this social reality. It reveals the devaluation and destruction of people in the 

national socialist ideology where human rights are disregarded. Böll, apperars in this novel “And 

Where Were You, Adam?” also in a similar fiction world with other Works. Böll, who writes the 

novel in episodes, refers to a different subject in every episode with a different perspective. 

However, in the sum of these episodes, side events, the brutal face of war emerges with a 

detailed and emotive expression of the narrator. The novel “And Where Were You, Adam” 

witnesses the world of fiction and novel konzeptine of Böll with different episodes. 

Keywords: Episodes - Subplots, Points of View, National Socialist Ideology 

 

GİRİŞ 

Alman yazının önemli yazarların birisi olan Heinrich Böll, 1917 yılında Köln’de doğmuş 

ve Böll’ün çocukluk yıllarında sahip olduğu özgür dünyası,  1930 yılından itibaren Almanya’da 

ekonomik krizin başlaması ve savaş nedeniyle değişime uğramıştır. Babasının firması iflas ettiği 

için aile yaşadığı büyük evden taşınmak zorunda kalır ve sıkıntılı bir sürecin içine girer. Erken 

yaşta yazmaya başlayan Böll, yaşadıklarını ve gözlemlediklerini kaleme alır ve savaş sonrası 

yazının önemli bir ismi olur. 1939 yılında Germanistik ve Filoloji eğitimi almak için Köln 

Üniversitesine kaydolur, ancak savaş onun hem eğitim planlarını hem de çocukluğunun ve 

gençliğinin memleketini yok eder. Fransa’da, Sovyetler Birliğinde, Romanya’da, Ukrayna’da ve 

Ren Bölgesinde savaşta bulunur. 1945 yılında esir düşen Böll, Amerikan ve İngiliz tutsak 

kamplarında kalır.  Savaşın sona ermesiyle memleketi Köln’e geri dönen Böll, hayatında büyük 

bir eksikliğin olduğunu fark eder. Yerel, sosyal ve dilsel kimliğin eksikliği, memleket 

eksikliğinin değişmez bir sonucu olarak Böll’ün hayatına damgasını vurur. Çocukluğunda, 

gençliğinde ve savaş yıllarından sonra da kendisini Almanya’da bir yabancı gibi hissetmesi, 

onun hem kişiliğinde hem de bireysel ve sosyal hayatında derin bir yara açar. Kendi 

memleketinde memleketsiz olmak, Böll için teselli bulunamayacak bir gerçektir.  (Ruckaberle, 

2006: 174-175) 

1947 yılında kısa öyküleri yayımlanan Böll’ün yazın anlayışı, tamamen savaşa ve savaş 

sonrası gerçeklere odaklanır. Böll, geçmişi edebi anlamda yeniden formüle eder ve gerçeği 

kurgusal bir düzlemde aktarır. “Die schwarzen Schafe” adlı öyküsü ile savaş dönemini gerçekçi 

bir biçimde işleyen Böll, 1951 yılında “Gruppe 47 Ödülü”nü alır. (Kröll, 1979;  44)  
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Heinrich Böll’ün 1961 yılında “İnsan, bir yazarı haklı olarak sadece ne yayınladığına göre 

değerlendirir.” (Bellmann, 1995: 109) şeklindeki ifadesi, savaş sonrası dönemde onun roman, 

kısa öykü, drama, eleştiri, şiir, deneme, çeviri gibi farkı türlerde yayınlar yapmasının altında 

yatan nedeni açığa çıkarır. Böll, söz konusu yazınsal türlerde çoğunlukla savaşı vurgular ve bu 

doğrultuda daha fazla insana hitap etmeyi amaçlar. Böll’ün oldukça güçlü yazınsal yaratısı hem 

araştırmacıların hem de yazarların dikkatini çeker ve onun yapıtlarının hala tamamen 

incelenmediği Bernd Blazer tarafından şu şekilde ifade edilir; “Böll araştırmasının son yıllarda 

yoğunluğu ve getirileri inanılmaz bir biçimde artış gösterdi. Buna rağmen biz hala gerçek bir 

Böll filolojisinin başlangıcında duruyoruz.”  (Bellmann, 1995: 7) Ayrıca Klaus Schröter de Böll 

yayınlarının tamamen var olmadığını ileri sürer; “Böll’ün başlangıçtaki çalışmaları henüz 

aydınlığa kavuşmamıştır. 30’lu yılların ilk denemeleri savaşta yok olmuştur. 1945 ve 1947 yılları 

arasındaki yeni başlangıç da hala belgelendirilmemiştir.” (Bellmann, 1995: 7) Bu bağlamda, Böll 

yapıtlarının tamamen ele geçirilmediği görülür. Buna rağmen, yazarın yazın dünyasının hem tür 

olarak hem de hacim olarak yoğunluğu dikkati çeker. 

I. Nasyonal Sosyalist İdeolojide Heinrich Böll  

Savaşın anlamsızlığı ve saçmalığı, Böll’ün hem hayatının hem de yapıtlarının merkezinde 

yer alır. Yazar, savaşın anlamsızlığını şu şekilde vurgular; “Savaş neredeyse, orada kanlı bir 

aptallık, herkesin anlamsız olduğunu bildiği anlamsız, tamamen anlamsız aksiyonlar söz 

konusudur.” (Stolz, 2009: 82) Heinrich Böll, Ausschwitz’den sonra insanın nefes alamayacağını, 

yemek yiyemeyeceğini, sevemeyeceğini ve okuyamayacağını dile getirerek Holocaust 

hakkındaki düşüncelerini, duygularını ve Ausschwitz gerçeğini vurgular. Ausschwitz’in bir 

dönüm noktası olduğu ve artık eskisi gibi olunmayacağı gerçeği Böll’ün merceğinden oldukça 

yoğun bir biçimde aktarılır. (Ruhnau, 1)  

1972 yılında Nobel edebiyat ödülüne layık görülen Böll, yazın dünyasını ideolojik bir 

angajmana karşı duruşu ile şekillendirir. Yazarın “Trenin Tam Saatiydi (Der Zug war pünktlich)” 

1949, “Ademoğlu Neredeydin? (Wo warst du, Adam?)” 1951, “Ve O Hiçbir Şey Demedi (Und 

sagte kein einziges Wort)” 1954, “Babasız Evler (Haus ohne Hüter)” 1954, “Dokuz Buçukta 

Bilardo (Billard um halbzehn)” 1959, “Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru (Die verlorene Ehre 

der Katharina Blum)” 1974 gibi yapıtları nasyonal sosyalist ideolojinin sonuçlarını, savaşın 

anlamsızlığını, anarşizmi, suçu, zorbalığı somutlaştıran önemli yapıtları arasındadır. (Stolz, 

2009: 84)  

Savaş sonrası Alman yazınında önemli bir yer edinen Günter Eich’ın „Inventur“ adlı şiiri,  

Wolfgang Borchert’in  “Drauβen vor der Tür” adlı draması ve Heinrich Böll’ün “Der Zug war 
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pünktlich” adlı yapıtı savaşın etkilerini ve dönemin trajik durumunu başarılı bir şekilde yansıtır. 

(Gorková, 2011: 27) Böll, fiziksel, psikolojik, ahlaki ve politik yıkıma karşı Alman toplumunun 

yeniden yapılanması için uğraşır ve Alfred Andersch, Hans Werner Richter, Wolfdietrich 

Schnurre, Walter Kolbenhoff gibi isimlerle birlikte bu yıkımı yeniden yapılandırmaya gayret 

gösterir. Gruppe 47’nin önemli bir temsilcisi olur ve faşizmin tekrar başlamasına engel olmak 

için çalışmalarda bulunur. Nasyonal Sosyalist iktidara, ideolojik ve politik savaşa, özgürlüğün 

yok edilmesine karşı gelmek yazarın temel görevlerinden birisi olur. İnsani sosyalizmi önemser 

ve psikolojik yıkıntıları gidermeye çalışır. (Ruckaberle, 2006: 175-176)  

Batı Alman savaş sonrası yazını belirleyen önem isimler Gruppe 47’ye üye olan Siegfried 

Lenz, Günter Grass, Ilse Aichinger, Günter Eich, Erich Fried, Ingeborg Bachmann, Paul Celan, 

Wolfgang Hildesheimer, Uwe Johnson, Wolfdietrich Schnurre’dir. Heinrich Böll de grubun 

önemli bir ismi olarak 1967 yılına kadar aktif bir biçimde çalışır. Almanya’nın yazınsal 

durumunda bu grup belirleyici bir rol üstlenir ve 1960’lı yıllara kadar bu etki güçlü bir biçimde 

devam eder. (Gorková, 2011: 28) Savaş sonrası dönem, bir insanlık dramı olarak Böll’ün 

yapıtlarında yerini alır. Savaş sonrası Alman yazının önemli isimlerinden olan yazar, yazınsal 

ürünlerini şekillendirirken yazını araç olarak kullanır. Bu doğrultuda, savaş ve Katolik döneme 

dair izlenimlerini yer yer alaycı bir tutumla da aktarır. (Kayğın, 2017: 15-16) 

Heinrich Böll, savaş dönemi ve savaş sonrası problemleri insancıl bir düzlemde ele alır. 

Milletini ve vatanını seven Böll, Nasyonal Sosyalizme karşı eleştirel tutumu ile dikkat çeker. 

Hümanizme ve ahlakçılığa dayanan anlayışı, onun Almanya dışında da tanınmasına olanak 

sağlar. Böll, yazını bir amaç için görevlendirir ve bu amaç doğrultusunda savaşın etkilerini dile 

getirir. (Aytaç, 1994: 420-421)  

Böll, bir röportajında; “Savaş, bana insanlığın ne kadar gülünç olduğunu öğretti.” (Offizier, 

2012: 50) şeklinde ifade eder ve savaşı yazınsal alanda kritize eder. Yapıtlarında çoğunlukla 

hatıralarına yer veren Böll, kendi deneyimlerini kurguladığı dünyada figürleri aracılığıyla aktarır. 

Genel olarak canlı ve trajik savaş sahneleri yerine, askerlerin cephedeki hayatlarına tanık eder 

okuru. Çatışma ve askerlerin cephede ölümü bekleme anları, Böll’ün şekillendirdiği anlatıcıların 

perspektifinden detaylı bir biçimde tasvir edilir. (Kırmızı, 2017: 115-118)  

Böll ile yapılan başka bir röportajda ona en çok hangi yapıtını sevdiği sorulur. Böll, bu 

soruya şu şekilde cevap verir; “Çok zor bir soru bu. Hep değişikliğe uğrayan bir olgu. 

Bakıyorsunuz kimi sevgililerim oluyor yapıtlarım arasında, bir yıl ya da iki yıl sevgilim olmayı 

sürdürüyorlar, sonra onların yerini bir başkası alıyor. Ama öyle sanıyorum ki, bunun sırayı almış 

olan sevgilinin nesnel kalitesiyle bir ilgisi yok. Ne var ki en sevdiğim kitaplarımdan birinin ilk 



           UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 
 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

739 

2019 

romanım “Ademoğlu Neredeydin?” olduğunu söyleyebilirim.” (Böll, 1982: 6) Böll, bu 

romanında da diğer yapıtlarında olduğu gibi oldukça başarılı bir roman kurgusu çizer. Büyük bir 

canlılıkla göz önüne sermeyi başardığı olay örgüsü, okuru hem Yahudi soykırımına hem de 

Hitler rejiminin insanların kaderiyle oynamasına tanık eder.  

Böll’ün romanı için “Ademoğlu Neredeydin?” başlığını seçmesi de ilginçtir. Bir haykırışa 

işaret eden bu başlık, Theodor Haecker’in bir metninde geçmektedir. “Dünya felaketi bazılarına 

hizmet etmektedir. Suçun işlendiği anda başka bir yerde olmaya da yarar Tanrının önünde. 

Ademoğlu neredeydin? Ben Dünya savaşındaydım.” (Offizier, 2012: 49) Böll’ün romanında 

aktardığı dünya da bir savaş dünyasıdır.  

II. “Ademoğlu Neredeydin?” Adlı Romanda Epizotların Birleşimi  

Böll’ün otobiyografisinde kaleme aldığı “Biz okulda yaşam için öğrenmedik, biz ölüm için 

öğrendik.”(Wagener, 1997: 109) cümlesi, “Ademoğlu Neredeydin” adlı romanın içeriğine uyum 

sağlar ve savaşın ve ölümün varlığını açıkça ortaya koyar. Söz konusu romanda savaş, ölüm ve 

Yahudi soykırımı hakimken, bu soykırımda romanın başkişisi mimar Feinhals’in bir Yahudi 

kadına duyduğu aşk da romanın ana konusunu çevreler. General tasviri ile başlayan romanda bir 

tragedya suratına benzeyen generalin oldukça yorgun olduğunu ifade eden anlatıcı, ilk etapta 

okurun dikkatini generale ve onun görünüşüne çeker; “Bin kadar adamın yanında geçerken, 

başını, morarmış göz keseleri, sarı sıtmalı gözleri ve gevşek, ince dudaklı ağzı ile talihsizliğe 

uğramış bir adamınki gibi çabuk çabuk sallıyordu.” (Böll, 7) Anlatıcı, generalin görünüşünü 

detaylı bir biçimde aktarır ve onun yürümekte zorlandığını “(…), gevşek, hareketsiz ve cansız 

adımlarla köşeleri dönüyordu” (7) cümlesiyle belirtir. General bine yakın insanın arasından yürür 

ve hepsi de perişan görünümleri ile dikkat çeker. Bu sırada anlatıcı, insanların içinden geçenleri 

şu ifadelerle aktarır; 

 “Yüzlerine baktığı üç yüz defa üç yüz otuz üç adamın hepsi de garip bir şey duydular 

içlerinde; yas, acıma, korku ve gizli bir öfke… Artık çok uzun sürmüş, bir general boynunun 

nişansız kalamayacağı kadar uzun sürmüş olan bu savaşa karşı öfke vardı içlerinde….” (Böll, 

1982: 8)  

Anlatıcının bu ifadeleri, insanların dile getirmedikleri duygularını açığa çıkarır. Aslında 

anlatıcı, içten bakış ile onların iç dünyasını ortaya koyar. Bu da ona tanrısal bir özellik 

kazandırır. Anlatıcının tanrısal anlatım tutumu yukarıdaki kesitte net bir biçimde görülür. O, 

anlatı dünyasına hakim bir anlatıcı portresi çizer.  

Kalabalık bir grupla yürüyen üsteğmen ve astsubay, yorucu bir seferin ardından romanın 

başkişisi Feinhals adındaki mimar ile konuşur. Bölükte işe yarayacağı düşünülen Feinhals, dört 
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yıldır yollarda olan ve birkaç hafta eğitime çağrılan ancak savaş çıkmasıyla birlikte eğitime 

gidemeyen bir adam olarak üsteğmenin dikkatini çeker. Üsteğmenin gidip su için emri ile 

koşarak diğerlerinin yanına giden Feinhals, akan suyun karşısında şaşkınlığını gizleyemez ve 

neredeyse insanların üzerinden geçerek matarasını doldurmaya çalışır. Anlatıcının o anı verme 

biçimi, Feinhals’ın suyu gördüğündeki halini açık bir biçimde gösterir;  

“Matarasını kuvvetli bir atılımla kaldırınca, içini titreten bir şey duydu; ağırlaşıyordu 

matara…. Suyu içmek mi, yoksa mataranın nasıl ağırlaştığını duymak mı daha güzeldi 

bilemiyordu artık. Elleri kuvvetten kesilmeğe, bütün damaları zayıflıktan titremeğe başlayınca, 

arkasından da sesler yükselince, matarayı geri çekti: Sıraya girin, çabuk olun…, Kollarından 

kaldıracak kuvvet bulamadığı için yere oturup dizlerinin arasına aldı matarayı, çanağa eğilen bir 

köpek gibi üzerine eğildi, titreyen parmaklarıyla hafifçe üstüne bastırınca mataranın dibi daha 

aşağı indi ve suyun yüzü dudaklarını buldu. Üst dudağı iyice ıslanıp da suyu içine çekmeğe 

başlayınca gözlerinin önünde bütün renklerden bir sürü harfin sağa sola dans edip oynaştığını 

gördü: ”Su, sssu, ussu…”  (Böll, 1982: 16)  

Anlatıcı, yukarıdaki kesitte Feinhals’ın suyun karşısındaki durumu ile savaş halinde bir 

insanın suya duyduğu özlemi oldukça net bir biçimde aktarır. Feinhals’in suya duyduğu özlem, 

içmek için yeterli güce sahip olmadığında bir köpek gibi eğilerek içmeye çalışması ile 

somutlaşır. Dudaklarının suya değdiği anı ayrıntılı bir biçimde aktaran anlatıcı, bu bağlamda 

Feinhals’in dudaklarının ıslanmasını büyük bir coşku anı olarak anlatır. Hatta o anda Feinhals’in 

gözünün önüne su kelimesinin farklı çeşitlerinin geldiğini belirtir. Onun su içme anına dair net 

bir resim çizen anlatıcı, figürün suya kavuşmasını büyük bir mutluluk kaynağı olarak gösterir.  

Başka bir epizotta karanlığa doğru yürümeye devam eden grup, isteksiz bir biçimde 

bacaklarını sürüklemek zorunda kalır. Feinhals, ön sırada yürümeye çalışırken kendisini yere 

atmak ister. Bacaklarını kaldırmaya gücü yetmediği için dizlerini bükerek yürümeye çalışır. 

Tamamen bitkin hissettiği bir anda kendisini çalıların üzerinde bulur. Kolundan yaralanan 

Feinhals, gözünü açtığında tümen doktorunu karşısında görür, ancak onunla tek kelime 

konuşmaz. Duvardaki tabloya bakmayı ve susmayı tercih eder. Başçavuş Schneider, o sırada 

vizite grubu ile karşılaşır. “Beyaz önlükler, birkaç hemşire, servis başçavuşu, sıhhiyeciler. 

Başhekimin değil de sıhhiye assubayı Dr. Schnitz’in önderlik ettiği sessiz bir kafile…” (Böll, 

1982: 39) Anlatıcı, bu kesiti aktarırken birden bir vatan haininden bahseder. Başçavuş Schneider 

ve Doktor Schmitz’in birlikte oldukları bu kesitte vatan haini, başhekim ile telefonda konuşur. 

Bu bölümde vatan haininin kalın puntolarla yazılması, anlatıcının bu duruma özellikle dikkat 

çekmek istediğini gösterir. Bu vurgu, anlatıcının bilinçli bir yöntemidir. Schmitz, vatan haini ile 
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konuşur; “Ne var ne oluyor? diye sordu Schmitz. Hareket ediyoruz demek. Evet dedi vatan haini, 

emir aldık. Yer değiştirmeye hazır bulunacağız.” (Böll, 1982: 40)  Büyük bir kafile ile yola 

çıkılır ve tank sesleri arasında zorlu bir yürüyüş başlar.  

Yine farklı bir epizotta Feinhals, tankların arasından geçerek kente gider. İnsanların 

tankları dikkatle gözlemlemelerini seyreder. “Szentgyörgy hasta toplama istasyonu” yazan 

levhaya bakar ve orada daha iyi bir levhanın durması gerektiğini düşünür. Bu esnada vatan haini, 

Feinhals’e uzun süredir ortada olmadığını ve sabırsızlıkla onu beklediğini belirtir. Vatan haininin 

Feinhals’a olan yaklaşımı daha yumuşak bir hale dönüşür;  

“Feinhals Szokarhely’den geri döneli vatan haini çok iyi idi kendisine karşı; bir hasta 

toplama istasyonu kurması için görev alalı beri herkese karşı iy, aynı zamanda da sinirliydi. 

Feinhals’in kontrol edemediği ve sonuçlarını da ölçüye vuramadığı bazı şeyler olmuştu bu 

orduda son haftalar içinde… Ama vatan haini yaşantısını sadece bunlarla yürütüyordu, artık 

bunların işlemez hale girmesi huzurunu kaçırıyordu vatan haininin… Değişmiş şeyler vardı: 

telefon konuşmaları işe yaramıyordu artık, çünkü konuşmaya alışmış olduğu ya artık hiç yoktu 

ortada, ya da vardı ama telefonun ulaşabileceği yerde değildi. Artık telefonla konuşabilen 

kimseler ise onu tanımıyor, kendisi onlara yardım edemeyeceği için –bunu pekiyi bildiklerinden- 

onlar da kendisine yardım etmek için bir ilgi duymuyordu. Telefon hatları karmakarışık olmuş, 

kördüğüm haline girmişti, yapılacak tek şey herkes için günü gününe kendi canını kurtarmaktı 

artık… Bu ana kadar savaş, telefonun oynadığı bir oyun gibiydi, ama savaş telefona egemen 

olmaya başlamıştı. Yetkiler, takma adlar, atanmalar değişip duruyordu her Allahın günü; bir 

tümene atanıp da öbür gün aynı tümenin sadece bir general, birkaç kurmay subayı, birkaç da 

yazıcıdan ibaret kalması işten değildi.” (Böll, 1982: 97)  

Savaş, telefonla birlikte bütün iletişimi ortadan kaldırır ve vatan haininin işini zorlaştırır. 

Herkes kendi canını kurtarmaya çalışır. Anlatıcının yukarıdaki kesitte dile getirdiği “Artık 

telefonla konuşabilen kimseler ise onu tanımıyor, kendisi onlara yardım edemeyeceği için –bunu 

pekiyi bildiklerinden- onlar da kendisine yardım etmek için bir ilgi duymuyordu” cümlesi, 

anlatım biçimi bakımından açıklayıcı bir tutum içerir. İki çizgi arasında dile getirdiği  -bunu 

pekiyi bildiklerinden- ifadesi, anlatıcının bir nedeni açıkladığını açıkça gösterir niteliktedir.   

Anlatıcının bir meyhane ortamından bahsettiği epizotta meyhaneye gelen subay, Feinhals’i 

alıp götürür. Arabayla ilerlerken Feinhals, tankların köylere ateş ettiğini görür. Evler yandıkça 

duman bulutu her şeyi kaplar. Hatta teğmen Brecht ve Feinhals arasında geçen bir konuşmada 

savaşın acımasızlığı vurgulanır; “-Kazanılan bir savaş boktan bir savaştır demek istemiyorum. 

Demek istediğim bu savaş çok, çok kötü bir savaş bu -…. –Öyle- dedi, Feinhals. -Çok, çok kötü 
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bir savaş bu…-“ (Böll, 1982: 121-122) Makineli tüfeklerin sesi oldukça yakından geldiği için 

Feinhals’in sinirleri bozulur. Hatta makineli tüfeklerin atışlarının yoğunluğunu ve sıklığını 

anlatıcı şu şekilde aktarır; ”Makineli tüfek birkaç kısa, keskin atış daha yaptıktan sonra artık hiç 

ateş etmedi. Sonra bir Rus makineli tüfeği ateş etmeye başladı, onun ardından da tüfeklerin ateş 

ettiğini duydular. Sonra yeniden Alman ve Rus makineli tüfekleri beraber ateş etti. Ve birden 

bire sessizleşti ortalık.” (Böll, 1982: 122) Ortalık sessizleştikten sonra konuşmaya başlayan 

Brecht ve Feinhals, düşman hakkında değerlendirmelerde bulunurlar. Brecht, Alman ordusuna 

dair yorum yapar; “Alman piyadesi geri çekilmez, ölüm pahasına da olsa… aşağı yukarı böyledir 

madde işte, ama kör değilim ben, sağır da değilim.” (Böll, 1982: 123) Alman ordusunun geri 

çekilmeyeceğini ve her şeyi göze alacağını ifade eden Brecht, içinde bulundukları durumdan 

nasıl kurtulacaklarını bilemez ve Feinhals’e ne yapacaklarını sorarken yaklaşan adamların ayak 

seslerini duyar. Çelik miğferlerle gelen adamların Almanlar olduğunu anlayınca onları yanlarına 

alırlar. Artık cepheyi tutamayacaklarını anlarlar ve köyün neredeyse tamamen yandığını görürler. 

Şarapneller yer açıp parçalanır ve tanklar ateş ederek kente doğru yol alır. Artık köyün tamamen 

çevrildiği anlaşılır. Anlatıcı, o anı şu şekilde aktarır; 

“Kamp dört köşeliydi, dört defa dört baraka ile bir de güney kanadında, kapının bulunduğu 

yerdeki küçük delikle tam bir dikdörtgen. Köşelerde nöbetçi kuleleri görünüyordu. Ortada 

mutfak barakaları, bir ayakyolu barakası, kampın güneydoğu nöbetçi kulesinin yanında hamam, 

hamamın yanında da krematoryum vardı. Kamp sessizlik içindeydi, yalnız kuzeydoğu nöbetçi 

kulesindeki nöbetçi hafif sesle bir şarkı mırıldanıyordu, yoksa sessizlik hüküm sürüyordu 

kampta… “ (Böll, 1982: 139)  

Savaşın izleri kampta ve köyün her yerinde açıkça hissedilir. Anlatıcı, barakaları, nöbetçi 

kulelerini ve krematoryumu okurun gözünde canlandırabileceği bir biçimde betimler. Bu da 

anlatımı daha çok netleştirir ve romanın anlaşılmasını detaylı ve açık diliyle kolaylaştırır. 

Başka bir epizotta bazı tutuklular evlerde sorguya çekilir. Yüksek rütbeli subaylar sorguya 

çekildikten sonra götürülürler. Yarbaylardan, albaylardan, binbaşılardan, kurmay subaylardan 

oluşan yaklaşık otuz kişi bu tutukluların içinde yer alır.  Feinhals, bu tutukluların içinde romanın 

başlangıcında tasvir edilen yüzü solgun generali görür;  

“Feinhals derhal tanıdı generali: şu anda çok daha iyi, çok daha rahatlamış görünüyordu, 

boynunda nişanı da vardı üstelik, hem hafiften gülümsüyor gibiydi. Makineli tabancaların 

namlusunu üzerine çevirmiş olan iki nöbetçinin önünde sakin itaatli yürüyordu. Generalin yüzü 

hemen hiç sarı değildi artık, yorgun da görünüyordu. Yüzü orantılı, sakin, aydınlanmış ve 

insancıldı. Çok tatlı bir gülümseyiş güzelleştiriyordu yüzünü…” (Böll, 1982: 195)  
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Romanın başlangıcında tasvir edilen general, romanın sonuna doğru tekrar roman 

kurgusuna dahil edilir ve bu kez görüntüsü oldukça hoş tasvir edilir. Romanın başlangıcındaki 

suratsız generalin yerini tutuklu pozisyonunda olmasına rağmen tam tersi bir general alır. 

Romanın geneline hakim olan savaş anları farklı epizotlarda bir araya getirilir. Romanın 

konusunun bir parçası olan Feinhals ve Ilona aşkı da farklı epizotlarda okurun karşısına çıkar. Bu 

doğrultuda romanda, Feinhals ve Ilona epizotları ile cephenin, askerlerin, tutsakların anlatıldığı 

epizotlar birleşerek bir bütünü oluşturur.  

III. Feinhals ve Ilona Epizotları 

Romanda çeşitli epizotların yer alması, Feinhals’in Ilona adındaki Katolik Yahudi kıza aşık 

olması ile farklı bir anlam kazanır. Çünkü bu epizotlarda Feinhals’in Ilona’ya yakınlaştığı 

kesitlerde romanın akışı değişir. Ayrıca Ilona’nın Katolik bir Yahudi olması da Böll’ün Katolik 

Kilise ile olan ilişkisine bir gönderme olarak kabul edilebilir. Anlatıcı, onun duygularını ve 

aklından geçenleri aktarırken tamamen bu ilgiye odaklanır;  

“İçeri girdiği sırada çok çaresiz ve boş, bomboş duydu kendini… Sanki bir şeyi kaçırmıştı, 

öyle bir duyu vardı içinde. Beklemenin boşuna olduğunu, aynı zamanda da beklemek zorunda 

bulunduğunu biliyordu. Tanrıya bu şansı tanıması gerekiyordu, hayırlı ve güzel olan neyse onu 

yapması şansını…. Ama aslında emindi alın yazısının başka türlü yazılmış olduğundan; geri 

gelmeyecekti Ilona” (Böll, 1982: 104)  

Yukarıdaki kesitte Feinhals’in düşünceler içinde olduğu ve kafasının karışık olduğu açıktır. 

Anlatıcı onun bu karmaşık dünyasına okuru tanık ederken, oldukça ayrıntılı bir anlatım 

gerçekleştirir. Kadını beklerken türlü türlü şeyler aklından geçiren Feinhals, onun gelip 

gelmeyeceğinden emin olamaz ve en sonunda durumu alın yazısına bağlar.  

Feinhals, Ilona’ya aşık olur ve savaş içerisinde Yahudi bir kadına aşık olmayı tuhaf bulur. 

Aslında elinde olmadan sevdiği bu kadının Yahudi olması, onun ne sevmekten vazgeçmesine ne 

de kendisini durdurmasına neden olur. Anlatıcı, Feinhals’in içinde bulunduğu durumu şu şekilde 

yorumlar; 

 “Geri gelmesini önleyecek herhangi bir şey olacaktı muhakkak –bu savaş içinde bir 

Yahudi kadını sevmek, üstelik de geri geleceğini ummak belki de fazla şey istemekti aslında. 

Daha adresini bile bilmiyordu, hiç umudu olmadığı halde, şimdi burada onu beklerken içinde bir 

umut yeşertmesi gerekiyordu. Belki de yanında kalması için arkasından koşup onu zorlayabilirdi. 

Ama insanları bir şeye zorlamak olmazdı; insanlar öldürülürdü ancak, biricik zorlama buydu 

onlara uygulanacak…. Yaşamaya hiç kimse zorlanamazdı, sevdaya da; saçmaydı bu… İnsanlar 

üzerinde kudreti olan tek şey ölümdü. Bunun saçma bir şey olduğunu bildiği halde beklemek 
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zorundaydı şimdi…. “ (Böll, 1982: 104)  

Anlatıcı, yukarıdaki alıntıda Feinhals’in aklından geçenleri ve yaptığı sorgulamayı detaylı 

bir biçimde aktarır. Ancak bu bekleme sırasında onun ölümle ilgili düşüncelerini de verir. 

Feinhals, Ilona’yı beklerken ölümün insanlar üzerinde tek güç olduğunu düşünür ve kimsenin 

yaşamaya ya da sevmeye zorlanmaması gerektiğini savunur. Ölümden dolayı bu bekleyişin de 

saçma olduğunu, ancak buna rağmen hala beklediğini aklından geçirir. Feinhals, Ilona’nın gelip 

gelmeyeceğini düşünürken anlatıcı, onun bu düşüncesini “Arada sırada geleceğine de inanmıyor 

değildi.” (Böll, 1982: 105) şeklinde dile getirir ve yine onun iç dünyasına tanık eder okuru. 

Feinhals, Ilona gelirse onu nereye götüreceğini düşünür; 

 “Gelirse nereye gidebilir diye düşündü; herhangi bir yerde bir oda tutarlar, oda kapısının 

önünde karısı olduğunu söylerdi… Oda karanlık olurdu herhalde, içindeki yatak, eski, koyu 

renkli, geniş olur, duvarda dinsel bir resim, komodinin de içinde ılık su bulunan mavi porselen 

bir çanak dururdu, meyve bahçesine açılan bir de pencere bulunurdu. Böyle bir oda vardı 

muhakkak, emindi bundan, onu arayıp bulmak için sadece kente bir inmek gerekecekti ve 

bulacaktı odayı, nerede olursa olsun, bu odayı bulacaktı. “ (Böll, 1982:  105) 

 Feinhals’in Ilona’yı götüreceği odaya dair tahminde bulunur ve anlatıcı, onun bu 

tahminlerini ve hayalini dile getirir. Feinhals’in bu hayali anlatıcının cümlelerine yukarıdaki 

kesitte olduğu gibi dökülürken, hem figürün düşünceleri hem de anlatıcının yorumu birleşir. 

Hatta Ilona’nın gelip gelmeyeceğini düşünen Feinhals’in bu durum karşısındaki tavrını anlatıcı, 

yine onun iç dünyasına girerek inandığı şeye değinerek aktarır;   “Ne var ki henüz kesin kararın 

verilmediğine inandığı anlar da oluyordu.” (Böll, 1982: . 106) Anlatıcı, Ilona’nın Yahudi 

olmasını ve Feinhals’in buna rağmen onu sevmesini şu şekilde yorumlar;  

“Yahudi olmasaydı… bu savaş içinde bir Yahudiyi sevmek kadar zor şey olamazdı, ama 

seviyordu işte, hem de çok seviyordu, onun yatıp onunla konuşacaktı; uzun süre, sık sık, hep 

tekrar bunu yapacak kadar seviyordu onu. Beraber yatılıp aynı zamanda kendisiyle 

konuşulabilecek çok sayıda kadın olmadığını da biliyordu. Onunla yapılabilirdi bu ikisi de, -

onunla çok şey yapılabilirdi.-“ (Böll, 1982: 106)  

Feinhals’in bir Yahudi kadını sevmesinden dolayı hissettiği tuhaf duygular, anlatıcı 

tarafından oldukça net bir biçimde aktarılırken, Feinhals’in bu kadına karşı olan duygularının 

yoğunluğu da yer yer ön plana çıkarılır. Anlatıcı, Feinhals’in içinde bulunduğu çıkmaz duruma 

tanık eder okuru. Feinhals, sürekli onun gelip gelmeyeceğini düşünür, hatta onun adresine 

ulaşması gerektiği takılır aklına; “Ne var ki şimdi böyle şeyleri düşünmeğe kalkmak saçmaydı. 

Her şeyden önce Ilona’nın adresini istemeyi unutmuş olduğunu düşünmeliydi şimdi…” (Böll, 
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1982: 107) Figürün neyi düşünmesi gerektiğini dile getiren anlatıcı, burada anlattığı dünyaya ne 

kadar hakim olduğunu göz önüne serer. Figürün yönlendirdiğini açığa çıkaran anlatıcı, onu 

istediği şekilde hareket ettirir. Feinhals’in Ilona’yı arama çabasını aktarırken, en sonunda 

kalacakları odaya göndermede bulunur; “Ama bütün bunlar saçmaydı: geri gelmeyecekti Ilona... 

Daha iyisi beraber kalmış olacakları odayı düşünmekti.” (Böll, 1982: 107) Bu cümleler, 

anlatıcının Feinhals üzerindeki etkisini ve gücünü gösterir niteliktedir. Figüre neyi düşündürürse 

daha iyi olacağını ve onun neyi yapmasının saçma bir davranış olacağını belirten anlatıcı, bu 

tutumu ile kurgu dünyasındaki yerini netleştirir. 

Başka bir epizotta sürekli saate bakan Feinhals, meyhanede saatlerce bekler. Ilona’nın 

gelmesini isterken bir subayın içeri girmesi ile ölüm düşünceleri onu yeniden kuşatır. Ölümü 

Ilona’dan dolayı aklına dahi getirmek istemez. Çünkü yeryüzünde yapacağı tek şeyin Ilona’yı 

bulmak olduğunu düşünür; 

“Gözlerini kapıya dikip bakmanın olağanüstü bir tarafı vardı: kapı umuttu, ama Feinhals’in 

gördüğü biricik şey, sadece şöyle içeri bir bakıp gitmek isteyen bu çelik miğferli subayla 

arkasındaki piyade eri oldu. Her şeyin bitmiş olduğunu o saat anladı Feinhals: geçer akçe olan 

biricik şey bu adamların elindeydi; onlara kayıtsız şartsız boyun eğen ölümü yönetmekteydiler. 

Ve ölmek artık bu yeryüzünde hiçbir şey yapmamak demekti, ama onun bu yeryüzünde yapacağı 

bir şey vardı henüz; Ilona’yı beklemek, onu arayıp bulmak, onu sevmek istiyordu, bunun saçma 

bir şey olduğunu bilse de yine bir denemek istiyordu, çünkü bununun başarılabilmesi için küçük 

bir şansı vardı henüz.” (Böll, 1982: 108) 

  Ilona’yı beklerken birden bir subayın gelmesi ile üzülen Feinhals, kapıyı bir umut olarak 

düşünür. Kapı, Ilona’nın ona gelmesi için bir umut geçidi olarak anlam kazanır. Ancak 

karşısında subayı gören Feinhals, oldukça şaşırır ve onları gördüğü anda aklına ölüm düşüncesi 

gelir. Subay demek onun için ölümü yöneten demektir. O yeryüzünde Ilona’yı aramak ve bulmak 

istediği için ölümü düşünmek istememektedir.  Feinhals, Ilona’dan dolayı ölümden korkar 

olmuştur. Bir yandan onu bulup, onunla birlikte olmak isterken diğer yandan da bunun çok 

saçma olduğunu ifade eder. Bu durumda da onun bir ikilem yaşadığı netleşir.  

Anlatıcı 100’lü sayfalarda Ilona’dan bahsederken araya savaşı, kampı, köyü sokarak Ilona 

konusuna ara verir ve 147. sayfada tekrar Ilona’ya dönüş yapar. Birden kurduğu şu cümleler 

dikkat çeker; “Ilona on saattir korkuyu beklemekteydi. Ama gelmiyordu korku… Bu on saat 

içinde başından birçok şeyler geçmesine, içinde birçok şeyler duymasına boyun eğmişti: Tiksinti 

ile öfke, açlıkla susuzluk, soluk alamamak, umutsuzluk. Ama korkuyu boşuna beklemişti. 

Gelmiyordu korku… On saattir içinde yaşadığı bu dünya bomboş gibiydi, gerçek kadar boş.” (s. 
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147) Anlatıcının birden Ilona’dan bahsetmeye başlaması hem şaşırtıcı hem de konu bütünlüğü 

açısından karmaşık bir yapının göstergesidir. Çünkü anlatıcı, roman boyunca farklı farklı 

epizotları bir araya getirerek savaş konusu etrafında toplar.  

Ilona, üstü başı yırtık bir biçimde kayıt masasının bulunduğu birinci barakaya getirilir. 

Bütün hayatını gözünün önünden geçirirken yaşantısını temiz ve düzenli bulur. “(…) hemen de 

gözlerinin önünde canlandırmış olduğu gibi –tasarlamış olduğu planlar yerini bulmamış da olsa- 

Ne var ki bunu beklememişti hiç …. Bundan korunabileceğini tasarlamıştı aklınca” (Böll, 1982: 

147) Anlatıcının Ilona’ya dair ifadelerinde iki çizgi arasında dile getirdiği –tasarlamış olduğu 

planlar yerini bulmamış da olsa- cümlesi Ilona’nın planlarına ve bu planlarını 

gerçekleştiremediğine bir göndermedir. Aynı zamanda “Ne var ki bunu beklememişti hiç” 

cümlesi de onun beklentisine işaret etmektedir. Anlatıcı figürlere dair bilgi verirken bu şekilde 

ara cümleler kullanır ve anlatımı daha açıklayıcı bir tutumda gerçekleştirir.  

Öldürüleceğinin farkında olan Ilona, ölüm anını beklerken, anlatıcı onun içinde bulunduğu 

durumu şu şekilde açıklar; “Her şey yolunda giderse bir buçuk saat sonra ölmüş olurdu. Şansı da 

vardı bir bakıma, birinciydi… Şu adamın sözünü ettiği hamamların ne olduğunu pekala 

biliyordu. On dakika ölüm işkencesine katlanması gerektiğini hesaba katmalıydı.” (Böll, 1982: 

147) Birçok şeye dayanmak zorunda kalan Ilona’nın başına gelenler, anlatıcının perspektifinden 

aktarılır; 

 “Arabanın içinde de doğrudan doğruya kendi şahsına yönelmiş birçok şeylere dayanmak 

zorunda kalmıştı. Bir kendisine; karanlıkta şehvet hırsının kokusunu almış olduğu ve şimdi 

boşuna tekrar arayıp tanımak istediği bir herif… Bir başkası da korumuştu kendisini o heriften, 

daha sonra usulca kulağına bir pantolon yüzünden tutuklanmış olduğunu fısıldayan yaşlı bir 

adam…. Ama şu anda onu da bulup çıkaramıyor, tanıyamıyordu. Öbür herif karanlıkta 

memelerini yoklamıştı, giysisini yırtmış, ensesini öpmeye kalkmıştı –bereket öteki araya girip 

ayırmıştı kendisini adamdan… Kendi canına kıyanlar olmuştu: hemen sessiz sedasız kan akıtıp, 

yanlarında oturanlar akan kanın üzerinde kayıp deliler gibi bağrışmaya başlayıncaya kadar öyle 

bir köşede inleyip durmuşlardı. Ne var ki hemen seslerini de kesmişlerdi nöbetçi arabanın 

kenarına vurunca… tehdit eder gibi ve korkunç bir gürültüydü bu, insan olamazdı böyle vuran, 

çoktandır insanlar arasında değildiler.” (Böll, 1982: 147-148)  

Yukarıdaki kesitte hem Ilona’nın hem de onun yanında canına kıyanların durumu net bir 

biçimde verilir. Tacize uğrayan Ilona’nın yaşadıkları savaşın vahşetini somutlaştırır. Bir 

barakada tutulan bu insanlara insanlıktan uzak kişiler tarafından işkence yapıldığı ve bu yüzden 

onların artık kendi canlarına kıymak zorunda kaldıkları aktarılır.  
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Komutan Filskeit, Ilona’ya şarkı söylemesini emreder. Ilona da bir ilahi söylemeyi tercih 

eder. Bu tercih, romandaki dinsel içeriğe de bir örnek olarak kabul edilebilir. Filskeit gözlerini 

dikerek Ilona’yı izler. Onun güzelliği karşısında donup kalır. Ilona’nın ilahiye devam etmesine 

engel olamaz. Tabancasını alır ve ona birden ateş etmeye başlar; “(…) titreyen parmaklarıyla 

tabancasını alıp hızla döndü, kör gibi ateş etti kadının üzerine, kadın yere yığılıp bağırmaya 

başladı. Artık sesine kavuşmuştu Filskeit; kadının sesi çıkmıyordu çünkü…” (Böll, 1982: 154-

155) Hepsini öldürün diye emreden Filskeit, bütün şarjörü korku içinde yerde yatan kadına 

boşaltır ve hepsinin barakadan atılmasını emreder. 

Feinhals ise hala geceleri Ilona’yı düşünür. Onu görme umudu ile yaşar. Onunla konuştuğu 

cümleleri aklına getirir ve tekrar tekrar aynı sahneyi gözünde canlandırır. Onu kendini vererek 

düşünse de hiçbir şekilde ona ulaşamaz. “Uykuya dalmadan Ilona’nın kolunu yanında 

duyabilmek için şöyle bir yana dönmesi yeter gibi geliyordu kendisine ama, Ilona yanında 

değildi, çok uzaktaydı; yana dönmesinin anlamı yoktu. “ (Böll, 1982: 169) Bütün gücüyle, 

Ilona’yı düşünüp beraber kalacakları odayı gözünün önüne getirse de yine de uykuya dalamaz ve 

uyusa da bölük ve kötü bir şekilde uyur. Rüyasında ne gördüğünü sabah uyandığında bir türlü 

hatırlayamaz. Akşamları yatakta Ilona’yı düşünür, sabahları da onunla yaptığı konuşmaları 

aklına getirir. Sabah yine görevinin başına geçen Feinhals, ölene kadar Ilona’ya kavuşacağı günü 

iple çeker.  

Feinhals, kendi evinin artık yok olduğunu öğrenir. Uzun bir süre hiçbir şey yapmadan 

yaşamak ister. Savaştan sonra çalışmak zorunda kalacağını bilir, ancak bir süre bir şey yapmak 

istemez. Baba evine dönmek isteyen Feinhals, hangi yoldan gitmesi gerektiğini düşünür; 

“Feinhals, hangi yoldan gitsem diye düşündü. Finck, Amerikan nöbetçilerinin demiryoluna 

yerleşip orada durduklarını, tarlaya çalışmaya gindenlere dokunmadıklarını söylemişti. Ama çok 

güvenilecek bir yoldan gitmek istiyorsa sürünerek kanaldan geçmeliydi.” (Böll, 1982: 207) 

Feinhals, baba evine ulaşıp sadece huzur içinde yaşamak ister. Tekrar annesi ile olmak ve orada 

sadece Ilona’yı düşünmek ve düşlerinde onunla birlikte olmayı arzular. “(…) kimsenin kendisini 

rahatsız etmeyeceğini bilmek, Ilona’yı düşünmek, belki onu düşünde görmek… Sonraları 

çalışmaya da başlayabilirdi, ne zaman olursa… “ (Böll, 1982: 207) Amerikalılar ona zorluk 

çıkarmadan sınırdan geçip gitmek ister. Artık bedeninin çok yorgun olduğunu ve sıkıntı yaşamak 

istemediğini düşünür. Ilona’nın öldüğünü öğrenir ve büyük bir üzüntü duyar. Anlatıcı, 

Feinhals’in Ilona’ya olan sevgisini şu şekilde değerlendirir; “Ne var ki çok yaşlanmanın, hayatını 

birkaç anlık gerçekten başka bir şey olmayan sevda üzerine kurmanın doğru bir şey olmadığını 

biliyordu herhalde. “ (Böll, 1982: 212)  Babasının evine doğru yürürken duyduğu bomba sesleri 
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birden Feinhals’i korkutur ve şarapnel parçaları altında babasının evine ulaşır. Ancak eve ulaştığı 

anda şarapnel evin çatısına düşer, bodrumdan annesinin sesini duyar ancak mermi sesleri bir biri 

ardına dizilir ve Feinhals, kapının eşiğine kadar yuvarlanır. Bahçedeki bayrağın direğinin 

kırılmasıyla bayrak, Feinhals’in üzerini kapatarak roman sona erer.  

SONUÇ 

Böll, bu romanında Feinhals adındaki figürü ön plana çıkarmış ve onun yaşadıkları 

doğrultusunda bir olay örgüsü geliştirmiştir. Savaş konusu Feinhals figürü üzerinden 

aktarılmıştır. Yazar, bir kişiden yola çıkarak tüm insanlığı etkileyen bir vahşeti göz önüne 

sererken, romanda anlatılan dünyaya hakim bir anlatıcı seçmiştir. Aracı kıldığı bu anlatıcı, 

oldukça ayrıntılı bir anlatım gerçekleştirmiş ve sürekli tekrarladığı makineli tüfekler ve silahlar, 

nöbetçi kuleleri, tutsaklar ve kamplar gibi kavramlarla savaşın etkilerini romanın merkezine 

çekmiştir. Romanın dokusunda Feinhals figürünün yersiz yurtsuzluğu, Böll’ün yersizliğine, 

doğduğu şehri savaştan dolayı terk etmek zorunda kalmasına, geri döndüğünde de hiçbir şeyin 

eskisi gibi olmamasına bir gönderme olarak değerlendirilmiştir. Çünkü Feinhals de savaşın 

sonunda baba evine döndüğü anda hayatını kaybetmiş ve Böll’ün memleketine geri dönüşündeki 

hayal kırıklığını, mutsuzluğunu ve hüznünü somutlaştırmıştır. Bu bağlamda Böll ve romanın 

başkişisi arasında bir paralellik olduğu, Böll’ün savaş deneyimlerinden esinlendiği açıkça 

görülmüştür. Yazarın hayatına damgasını vuran savaş dönemi, onun yapıtlarının temel 

belirleyeni olmuştur.  

Söz konusu romanda Böll, savaşta edindiği deneyimlerini kurmaca bir dünyada aktarmıştır. 

Aslında yaşadıkları onun yapıtları için birer kaynak olmuştur.  Romanda okuru savaşla yüz yüze 

bırakan yazar, romanın içeriği kadar seçtiği anlatıcı ile de bu acımasız dünyayı oldukça duygulu 

ve canlı bir şekilde göz önüne sermeyi başarmıştır.  

  Dokuz Epizottan oluşan romanın her bir epizotunda savaşla ilgili farklı olaylar ele 

alınmıştır. Anlatıcı, bu epizotları belirli bir düzene göre sıralamamıştır.  Çünkü Feinhals’in 

Ilona’ya olan aşkının aktarıldığı epizotlar peş peşe değil, aralıklı bir biçimde okura sunulmuştur. 

Aralardaki epizotlarda da savaşın etkilerinden bahsedilmiştir. Ilona’nın ve Feinahls’in aşkının 

aktarıldığı bölümlerde de tamamen bir aşk hikayesi yer almamış, savaşla bu aşk hikayesi 

harmanlanmıştır. Çünkü Yahudi bir kıza duyulan aşk, aslında savaşın kaynağı olan Alman 

toplumunun Yahudilere duyduğu nefret ile ters düşmüştür. Bu doğrultuda roman, içerdiği farklı 

epizotlarda bu yan olayları ele almış ve bu epizotlar, kurgusal bir bağlamda savaş teması 

çerçevesinde birleşmiştir.   
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ÖZET 

Yaşam kalitesi terimi, bireylerin ve toplumların genel refahını ifade eder. Terim, 

uluslararası kalkınma, sağlık ve politika alanları dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda farklı 

anlamlarda kullanılmaktadır. Ekonomiye dayanan standart yaşamla karşılaştırılmaması gereken 

yaşam kalitesi, sadece ekonomi ve iş istihdamını değil, bunlarla birlikte çevreyi, fiziksel ve 

ruhsal sağlığı, eğitimi, sosyal imkanları ve daha birçok kavramı içermektedir. Toplumların ve 

toplumun temel yapı taşı bireylerin tüm hayatını etkileyen, her kararında kritik rol oynayan 

yaşam kalitesinin belirlenmesi, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmelerle birlikte insanların sıkça 

üzerinde durduğu konulardan biri olmuştur. Bu bağlamda yaşam kalitesi çerçevesinde birçok 

göstergenin dikkate alınarak, toplumların genel olarak birbirlerinden farklılaştığı, ülkeler bazında 

bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Yapılan bu çalışmada, otuz bir Avrupa Birliği (AB) 

üyesi ülkelere Türkiye de dahil edilerek bu ülkelerin yaşam kalitelerine göre sıralaması;  maddi 

yaşam koşulları, barınma, çalışma durumu, eğitim, sağlık, sosyal ilişkiler, güvenlik, yönetim ve 

çevre şeklinde dokuz ana kriter altında kıyaslanarak belirlenmiştir. Devamında ise, eksik 

yönlerin geliştirilmesine yönelik bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç dahilinde 

ilgili göstergelerin indeks değerleri resmi kaynaklardan elde edilmiştir. Kriter ağırlıkları, objektif 

ağırlıklandırma yöntemlerinden biri olan ve bilginin içerisindeki belirsizliği ölçen Entropi 

yöntemi ile elde edilmiştir. Daha sonra ise ülkelerin yaşam kalitesine göre sıralanması amacıyla 

sıkça başvurulan çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS (Technique 

For Order Preference By Similarity To Ideal Solution) yöntemi tercih edilerek, yaşam 

kalitelerine göre belirtilen otuz iki ülke sıralanmıştır. Bu sıralamaya göre Türkiye’nin de içinde 

bulunduğu otuz iki ülke arasında Finlandiya ve Norveç ilk iki sırada yer alarak, diğer ülkelere 

kıyasla yaşam kalitesine göre en iyi ülkeler konumundadırlar. Tüm kriterler dikkate alındığında 

https://eksisozluk.com/?q=t
https://eksisozluk.com/?q=o
https://eksisozluk.com/?q=s
https://eksisozluk.com/?q=i
https://eksisozluk.com/?q=s
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yaşam kalitesine göre en kötü ülke Bulgaristan’dır. Türkiye ise sıralamada on altıncı sırada yer 

almaktadır. Ayrıca diğer ülkelerin de sıralamadaki yerleri tespit edilmiş ve ilgili analizler 

yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: yaşam kalitesi; Entropi; TOPSIS; çok kriterli karar verme, Avrupa 

Birliği 

 

1. GİRİŞ 

Özellikle son yıllarda dünyada teknoloji hızlı bir gelişim göstermektedir. Bu gelişen 

teknoloji insanların ve toplumların yaşamını daha kolay hale getirmektedir.  İnsan yaşamı 

kolaylaştıkça, toplumların refah seviyesi de yükselmektedir. Refah seviyesini belirleyen en 

önemli bileşenlerden biri olan yaşam kalitesine verilen önem bu anlamda her geçen gün 

artmaktadır. Yaşam kalitesi terimi, bireylerin ve toplumların genel refahını ifade eder. Terim, 

uluslararası kalkınma, sağlık ve politika alanları dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda farklı 

anlamlarda kullanılmaktadır. Ekonomiye dayanan standart yaşamla karşılaştırılmaması gereken 

yaşam kalitesi, sadece ekonomi ve iş istihdamını değil, bunlarla birlikte çevreyi, fiziksel ve 

ruhsal sağlığı, eğitimi, sosyal imkanları ve daha birçok kavramı içermektedir. Dünya Sağlık 

Örgütü ise yaşam kalitesi terimini, bireylerin yaşadıkları toplumdaki değer sistemleri ve genel 

olarak kültür algıları ile ilişkili olarak ifade etmektedir. Bireylerin ve toplumların yaşam 

kalitelerini, bireylerin beklentileri, endişeleri ve hedefleri ile birlikte toplumun standartları 

belirlemektedir (Whoqol Group, 1998). 

Son yıllarda artan beklenti ile birlikte akademisyenlerin de ilgi odağı haline gelen yaşam 

kalitesinin belirlenmesi, literatürde de sıkça çalışılan bir konu haline gelmiştir. Çalışmalarda 

genellikle başvurulan yöntemlerden biri de çok kriterli karar verme (ÇKKV) teknikleridir. 

Offringa ve De Wet (1996) Afrika’nın temel sorunlarından olan temiz su ihtiyacını yaşam 

kalitesini gözeterek önceliklendirirken ÇKKV tekniklerine başvurmuşlardır. Jeon vd. (2010) 

çalışmalarında Atlanta bölgesinin yaşam kalitesini arttıracak ulaşım sisteminin belirlenmesini 

ÇKKV yöntemleri kullanarak gerçekleştirmişlerdir. Chen (2011) bireyin yaşam kalitesini arttıran 

spor eğitiminde önemli faktörlerini analizini DEMATEL ve ANP tekniklerini kullanarak 

yapmışlardır. Mulliner vd. (2013) barınma özelinde yaşam kalitesini arttıracak etmenlerin 

karşılanabilirliğini COPRAS metoduyla incelemişlerdir. Anand vd. (2017) Hindistan özelinde 

yüksek yaşam kalitesi vaat eden akıllı şehirlerin sürdürülebilirliğini Bulanık AHP ve veri 

zarflama analizi kullanarak değerlendirmişlerdir. Zarghami vd. (2018) İran için yaşam kalitesini 

belirlemekte kullanılan değişkenlerin belirlenmesi için AHP tekniğini kullanmışlardır. 



           UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 
 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

752 

2019 

Çalışma kapsamında, otuz bir Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere Türkiye de dahil 

edilerek, toplam otuz iki ülke analiz edilmiştir. Bu ülkelerin yaşam kalitesine göre sıralanması 

amacıyla dokuz kriter belirlenmiş ve gerekli veriler toplanmıştır. Ele alınan kriterlerin ağırlığı, 

verinin içindeki çeşitliliğe dayanan ve objektif bir yöntem olan Entropi ile belirlenmiş, 

devamında çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinden biri olan TOPSIS ile ülkeler yaşam 

kalitelerine göre sıralanmıştır. Çalışmada kapsamında önerilen yöntem ve yapılan uygulama 

sonraki başlıklarda açıklanmıştır. 

2. ÖNERİLEN YÖNTEM 

Çalışmada, Avrupa Birliği’nde yer alan otuz bir ülkeye Türkiye de dahil edilerek, ülkelerin 

yaşam kaliteleri melez bir yaklaşım kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Entropi 

yöntemi, çok sık kullanılan çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS ile entegre 

edilmiştir. Yaşam kalitelerini tanımlamada kullanılacak kriterleri belirlemek için Avrupa 

Birliği’nin istatistiklerini yayınladığı resmi sitesinde yer alan parametreler seçilmiştir. 

Görüşmeler için uzmanlar seçilirken, uzmanların ilgili alandaki tecrübeleri ve bilgisi dikkate 

alınmıştır. Önerilen yaklaşımda ilk olarak, kriter ağırlıklarını belirlemek için Entropi 

yönteminden yararlanılmıştır. Daha sonra sonuçlar, Entropi yöntemi ile belirlenen kriter 

ağırlıkları kullanılıp TOPSIS yöntemi uygulanarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında 

hazırlanan melez yöntem Şekil 1’de adımlarıyla birlikte verilmiştir.   
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Literatürden ilgili kriterlerin 
bulunması

Uzmanlar ile ilgili kriterler hakkında 
görüşme

Kriterlerin belirlenmesi

Değerlerin normalize edilmesi

Entropi değerinin hesaplanması

Çeşitliliğin derecesinin hesaplanması

Kriter ağırlıklarının belirlenmesi

Compute all criteria weights

Ülkelerin yaşam kalitesine göre 
sıralanması

Entropi Yöntemi

Karar matrisinin normalize edilmesi

Ağırlıklandırılmış normalize matrisin 
elde edilmesi

Pozitif ve negatif ideal çözüm 
değerlerinin bulunması

İdeal ve ideal olmayan noktalara olan 
uzaklığın hesaplanması

Compute all criteria weights

TOPSIS Yöntemi

İdeal çözüme göreli yakınlığın 
hesaplanması

Adım 1

Adım 2

Adım 3

Adım 4

Adım 5

Adım 6

Adım 7

Adım 8

Adım 9

Adım 10

Adım 11

Adım 12

 

Şekil 1. Önerilen melez yaklaşım 

2.1. Entropi  

ÇKKV problemlerinde kriter ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemlerden 

biri olan Entropi yöntemi (ağırlıkların belirlenmesinde) karar verme sürecine nesnellik 

sağladığından sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Bu yöntem, Shannon’un 1948 yılında önerdiği, 

bilginin belirsizliğinin olasılık teorisi ile ölçümü olan entropi mantığına dayanmaktadır. Kriterler 

ağırlıklandırılırken her bir kriterin aldığı değer aralığı kriterin öneminin belirlenmesinde rol alır 

(Ayyıldız ve Murat, 2017). Kriterler hakkında yeterli bilgi var ise bu yöntem uygulanabilir 

(Hwang ve Yoon, 2012). Daha büyük aralığa sahip kriterler daha büyük entropi değeri ve 

dolayısıyla daha büyük önem derecesine sahip olurlar (Ömürbek ve Aksoy, 2016).  
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Adım 1: Veriler normalize edilir. 

𝑃𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

          

 (2.1) 

Adım 2: Entropi değeri hesaplanır. 

𝐸𝑗 = (
−1

𝑙𝑛(𝑚)
) ∑ [𝑃𝑖𝑗𝑙𝑛(𝑃𝑖𝑗)]𝑚

𝑖=1         (2.2) 

Adım 3: Çeşitliliğin derecesi hesaplanır. 

𝑑𝑗 = 1 − 𝐸𝑗          

 (2.3) 

Adım 4: Entropi yöntemiyle kriter ağırlıkları eşitlik 2 kullanılarak belirlenir (Wang ve Lee, 

2009). 

wj =
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗
m
j=1

           

 (2.4) 

Burada wj j. kriterin ağırlığı ej  de entropi değeridir ve m alternatif sayısını 

göstermektedir.aij normalize edilmiş kriter değerlerinden alternatif i için j. kritere karşılık gelen 

değeridir. 

2.2 TOPSIS 

ÇKKV yöntemleri arasında sıkça kullanılan TOPSIS yöntemi, Hwang ve Yoon tarafından 

1981 yılında geliştirilmiş ve literatüre kazandırılmıştır.  Yöntem karar verme problemlerinde 

sağladığı kolaylık açısından çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Oluşturulan alternatifler 

içerisinden yapılacak seçimin, en iyi seçim olması yönünde geliştirilmiş olan yöntemde karar 

verirken, olabildiğince ideal çözüme yakın olması, ideal olmayan çözüme ise uzak olması temel 

amaçtır (Ayyıldız ve Demirci, 2017). Ele alınan bu yöntemin temel aşamaları ise aşağıdaki 

gibidir (Alizadeh vd. 2016).  

Yöntemde başlangıç adımı olarak ilk önce karar matrisi oluşturulur. 𝑛 alternatif 𝑚 kriter 

baz alınarak tanımlanmış bir problem için karar matrisi oluşturulurken, alternatifler 

(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) şeklinde alt alta sıralanmakta ve her bir kriterin alternatiflere göre gösterdikleri 

özellikler (𝑎1𝑘, … , 𝑎𝑛𝑚) olarak listelenmektedir (Demireli, 2010). Yöntemin aşamaları ise 

aşağıda verilmiştir. 

Aşama 1: Problem için oluşturulan karar matrisi normalize edilir. 

Her bir alternatife karşılık gelen kriter değerlerinin kareleri hesaplanır, bu şekilde 

oluşturulan sütun değerleri toplanır ve toplamın karekökü hesaplanır. Ardından, bu işlem her 
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hücre için gerçekleştirilir. 

𝑎𝑖𝑗

√∑ 𝑎𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

                                                                                                    

 (2.5)  

𝑎𝑖𝑗:  j kriteri için i alternatifinin değeri 

Adım 2: Ağırlıklandırılmış normalize matris oluşturulur. 

Kriter ağırlıklarının normalize edilmiş matrisle çarpımıyla, ağırlıklandırılmış normalize 

matris elde edilir. 

Adım 3: Pozitif ve negatif ideal çözüm değerleri elde edilir. 

Ağırlıklandırılmış normalize matris elde edildikten sonra, her bir sütunun maksimum 

değeri problem yapısı dikkate alınarak belirlenir. Şöyle ki, eğer amaç maksimizasyon ise her 

sütunun maksimum değeri belirlenir. Maksimum değerler artık pozitif ideal çözüm değerleri 

olarak adlandırılırlar (𝑣𝑗
+). Daha sonra da her bir sütun için minimum değerler belirlenir. 

Minimum değerler ise artık negatif ideal çözüm olarak adlandırılır (𝑣𝑗
−). Eğer ele alınan karar 

probleminde amaç minimizasyon ise, maksimizasyonda elde edilen değerlerin tam tersi bu analiz 

için dikkate alınacaktır. Bu şekilde ideal ve negatif ideal çözüm değerleri elde edilir.  

Adım 4: İdeal ve ideal olmayan uzaklık değerleri elde edilir. 

Pozitif ve negatif ideal uzaklıkların hesaplamalarında kullanılan formüller sırasıyla aşağıda 

verilmiştir. 

𝑆+ = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗
+)2𝑛

𝑗=1 ,  𝑆− = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗
−)2𝑛

𝑗=1                                (2.6) 

Adım 5: İdeal çözüme göre yakınlık hesaplanır. 

İdeal çözüme göre yakınlık hesaplanmasında aşağıdaki formülden yararlanılır. 

𝐶𝑖
∗ =

𝑆𝑖
−

𝑆𝑖
−+𝑆𝑖

+                                            

(2.7) 

3. UYGULAMA 

Yapılan çalışmada, otuz iki ülkenin yaşam kaliteleri, entropi yöntemi ile kriter 

ağırlıklarının belirlendiği, daha sonra bu ağırlıkların TOPSIS yönteminde kullanıldığı melez bir 

yaklaşım ile değerlendirilmiştir.  

Çalışma kapsamında ülkelerin yaşam kalitelerini belirlemek amacıyla yapılan literatür 

taraması ve uzmanlarla yapılan görüşmeler neticesinde dokuz farklı kriter dikkate alınmıştır. 

Çalışmada kullanılan tüm veriler Avrupa Birliği’nin resmi istatistik kaynaklarından elde 

edilmiştir. Ele alınan kriterler aşağıda Şekil 2’de verilmiştir. Kriterler belirlenirken yaşamın her 
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alanını temsil etmesine özen gösterilmiştir. 

 

K
R
İ
T
E
R
L
E
R

Barınma

Çalışma Durumu

Eğitim

Sağlık

Sosyal İlişkiler

Güvenlik

Yönetim

Çevre

Maddi Yaşam 

Koşulları

 

Şekil 2. Çalışmada kullanılan kriterler 

 

Şekil 2’de verilen kriterlerin ağırlıkları belirlenirken Entropi yöntemi tercih edilmiştir. 

Yöntem yardımıyla hesaplanan kriter ağırlıkları Tablo 1’de verilmiştir. En büyük önem 

derecesine sahip iki kriter birbirine çok yakın değerlerle; yönetim ve güvenlik iken, en düşük 

önem derecesine sahip iki kriter ise sosyal ilişkiler ve iş durumu olmuştur. 

 

Tablo 2. Kriter ağırlıkları 

Kriterler Kriter ağırlıkları 

Maddi Yaşam Koşulları 0,151 

Barınma 0,038 

Çalışma Durumu 0,027 

Eğitim 0,027 

Sağlık 0,237 

Sosyal İlişkiler 0,059 

Güvenlik 0,108 

Yönetim 0,238 

Çevre 0,115 

Çalışma kapsamında otuz iki ülke resmi kaynaklardan elde edilen veriler kullanılarak 

TOPSIS yöntemiyle sıralanmıştır. Yöntem uygulanırken kriter ağırlıkları olarak Tablo 2’de 

gösterilen Entropi yöntemiyle hesaplanan ağırlıklar kullanılmıştır. Otuz iki ülkenin TOPSIS 

yöntemiyle kullanılarak oluşturulan yaşam kalitesi sıralaması ve çalışma sonucunda elde ettikleri 

değerler Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. TOPSIS yöntemi ile ülkelerin sıralaması 

Sıra Ülke Değer Sıra Ülke Değer 

1 Finlandiya 0,900 17 Slovenya 0,542 

2 Norveç 0,896 18 Estonya 0,539 

3 Hollanda 0,840 19 Hırvatistan 0,529 

4 Danimarka 0,839 20 Fransa 0,513 

5 İsviçre 0,806 21 Kıbrıs 0,505 

6 İsveç 0,759 22 Çekya 0,486 

7 İzlanda 0,747 23 İspanya 0,483 

8 Avusturya 0,726 24 İrlanda 0,472 

9 Malta 0,637 25 Slovakya 0,444 

10 Birleşik Krallık 0,629 26 Macaristan 0,436 

11 Romanya 0,622 27 Letonya 0,422 

12 Belçika 0,617 28 Litvanya 0,402 

13 Polonya 0,561 29 İtalya 0,386 

14 Almanya 0,559 30 Yunanistan 0,291 

15 Lüksemburg 0,559 31 Portekiz 0,192 

16 Türkiye 0,547 32 Bulgaristan 0,115 

 

4. SONUÇ 

Sonuçlar incelendiğinde Avrupa’nın refah düzeyi yüksek ülkeleri arasında bilinen 

Finlandiya ve Norveç’in ilk iki sırada yer aldığı görülmektedir. Diğer ülkelere nazaran çok 

yüksek yaşam kalitesi skorlarına sahip bu iki ülkenin, çalışmada kullanılan yöntem 

doğrultusunda da, incelenen otuz iki ülke arasında en iyi yaşam kalitesine sahip ülkeler olduğu 

belirlenmiştir. Bu durumun nasıl oluştuğu ifade edilecek olursa, belirlenen dokuz kriterin dört 

tanesinde ilgili ülkelerin en yüksek değerlere sahip olması ve diğer tüm kriterlerde ortalamanın 

üstünde değerlere sahip olması gösterilebilir. Bu da önerilen yöntemin etkin sonuçlar vermesi 

anlamında önemlidir. Sıralamada birinci sırada yer alan Finlandiya’nın her alanda oldukça iyi 

olduğu, Norveç’in ise sadece güvenlik kriterinde düşük bir değere sahip olduğu ilgili değerler 

incelendiğinde görülmüştür. Bu bağlamda, yöneticiler Norveç halkının kendini daha güvende 

hissedeceği stratejiler geliştirebilir. Sıralamadaki ilk yedi ülkeye odaklanıldığı takdirde tüm 

ülkelerin Avrupa’nın kuzeyinde yer aldığı görünmektedir. Buradan da Avrupa’nın kuzey 

bölgelerinde yaşam kalitesinin daha yüksek olduğu anlamı çıkarılabilir. 

Çalışma Türkiye özelinde değerlendirilecek olursa, on altıncı sırada yer alan ülkenin, 

Avrupa ortalamasında bir yaşam kalitesi vaat ettiği söylenebilir. Barınma kriterinde en düşük 

değere sahip olan Türkiye, diğer sekiz kriterin üç (yönetim, güvenlik, sağlık) kriterlerinde görece 

iyi değerlere sahip iken, ele alınan diğer kriterlerin geliştirilmesi yönünde, yöneticilere yardımcı 
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olacak bir kaynak hazırlanmıştır. Ülkenin yaşam kalitesi açısından temel problemi olarak 

barınma kriteri olduğu söylenebilir.  

Yapılan çalışmada son sırada ise Bulgaristan yer almıştır. Bu duruma sebebiyet veren 

kriterler ifade edilecek olursa; maddi yaşam koşulları, iş durumu, sosyal ilişkiler ve çevre olarak 

dört kriterin Bulgaristan için en düşük değere sahip olması gösterilebilir. Bu da yaşam kalitesi 

bakımından yetersiz olarak görülen ülke için odaklanması gereken konular açısından yol 

gösterici olabilir. 

Daha sonraki yapılacak çalışmalarda, ele alınan ülke sayısı artırılabilir, daha fazla kritere 

odaklanılabilir, alt kriterler genişletilerek çalışma için daha çok parametrenin dikkate alınması 

sağlanabilir. Ele alınan problem için kıyaslama açısından güçlü olması dikkate alınarak, diğer 

bulanık karar verme yöntemleri veya sezgisel yöntemler probleme dahil edilebilir.  
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ÖZET 

Hızlı ve plansız büyüyen kentlerde, insanların yaşamları her geçen gün zorlaşmaktadır. 

Kentsel tasarım hataları farklı kullanıcıların rahatça dolaşımı, kullanımı ve erişilebilirlik 

hususunda sorun yaşamalarına neden olmaktadır. Farklı gereksinimlere sahip kişilerin evlerinden 

çıkabilmeleri, başkalarına ihtiyaç duymadan çeşitli binalara ve açık alanlara ulaşabilmeleri ve 

bunları kullanabilmeleri erişilebilirlik olarak tanımlanmaktadır. Erişilebilirlik için fiziki ve 

mimari tedbirlerin alınması gereklidir. Sadece engelliler değil, yaşlılar, çocuklar, bebek 

arabalılar, çok uzun boylu ve çok şişmanlar için de tedbir almayı gerektirmektedir. Erişilebilirlik, 

açık alanların tercih ve memnuniyetinde çok önemli bir etken durumundadır. Çevre düzenleme, 

kentsel dönüşüm vb. çalışmalarla ekonomik anlamda, yüksek maliyetli planlama ve tasarım 

çalışmaları ve uygulamaları bu anlamda bir zafiyet sebebiyle tercih edilmeyen ve kullanılmayan 

açık mekânlar yaratabilmektedir. Bunun yanısıra koruma statüsü altındaki bazı alanlarında da 

gerçekleştirilen restorasyon, rehabilitasyon gibi geri kazanımlı strateji doğrultusunda 

gerçekleştirilen planlama ve tasarım uygulamaları için de durum farklı değildir. Bu alanlar için 

alınan kararların sürdürülebilir turizm faaliyetlerine hizmet edebilmesi de doğru planlama 

kararları gerektirir.  

Bu nedenle çalışma alanı olarak; Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi Doğu Karadeniz 

Bölümü’nde yer alan tarihi kent dokusu, doğal ve kültürel değerlere sahip Trabzon kentinin 

Akçaabat ilçesinde yer alan Ortamahalle seçilmiştir. Mahalle 1988 yılında kentsel sit alanı olarak 

ilan edilmiştir. Çalışmanın amacı; Ortamahalle’de buna paralel gerçekleştirilen kentsel dönüşüm 

uygulamalarının ortaya koyduğu mevcut durumu erişilebilirlik kriterleri dâhilinde 

değerlendirmektir. Bu kapsamda, Ortamahalle’nin konumu, ulaşım ağlarına yakınlığı, toplu 

taşıma olanağı, otopark olanağı, bisikletli olanaklılığı, yaya yolu, engelli olanağı, merdivenler, 
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rampalar, yönlendirme/bilgilendirme, bağlantılılık, etkinlik çeşitliliği, süreklilik kriterleri detaylı 

olarak irdelenmiştir. Alanın bu yönde güçlü ve zayıf yönleri ortaya konmuştur. Çalışmanın 

sonucunda kriterlere uygun olmayan problemlere yönelik herkes için erişilebilir mekânların 

tasarım önerileri oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Erişilebilirlik, Erişilebilirlik Kriterleri, Orta Mahalle, Trabzon. 

 

GİRİŞ 

Sanayi devrimi sonra özellikle kırsalda ihtiyaç duyulan insan iş gücüne olan talebin 

azalması iş imkanlarının daha fazla olduğu kentlere göçün başlamasının önemli bir nedenidir. 

Ekonomik ve sosyal anlamda koşulların daha iyi olduğunu düşünen kırsal kesimde yaşayan 

insanlar hızla kentlere akın etmiştir. Göç eden bu kadar insanın temel ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek yeterli altyapıya sahip olmayan kentlerde ise bozulmalar yaşanmaya başlamıştır. 

Ekonomik ve sosyal yapısı bu göçü kaldıramayan kentler ekonomik, sosyal ve fizikler 

problemleri beraberinde getiren çarpık kentleşme sürecine girmiştir (Es ve Ateş, 2004). 

Kentleşme sürecinde alınan yanlış planlama ve tasarım kararlarından ötürü sıradan bireylerin bile 

kentsel hizmetlerden faydalanması güçleşirken farklı gereksinimlere sahip kişilerin bu hususta 

daha çok sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Günümüzde kentlerin yaşanabilir olması ve 

yaşayan herkesin kentsel yaşam kalitesinin sağlanmasında erişilebilirlik önemli bir kriterdir. 

Ayrıca 1992 yılında kabul edilen Avrupa Kentsel Şartı’na göre kentlerin herkesin her yere 

erişebilirliğini sağlayabilecek şekilde tasarlanması gerekmektedir (Fırat, 2009). Erişilebilirlik 

toplumun tüm bireyleri tarafından kullanımı güvenli, sağlıklı, rahat ve keyifli olacak şekilde 

tasarlanan mekanları sağlamaktır (Ekoyapı, 2013). Kentlerin herkes için erişilebilir olması için 

kentte yaşayan dezavantajlı bireylerin (yaşlı, engelli, hamile, çocuk vb.) diğer bireyler gibi 

sosyal hayattan geri kalmadan bağımsız olarak sosyal gereksinimlerini rahatça karşılayabilmeleri 

gerekmektedir (Bıçkı vd., 2016; Aykal vd., 2017). Erişilebilirlik, açık alanların tercih ve 

memnuniyetinde çok önemli bir etken durumundadır. Çevre düzenleme, kentsel dönüşüm vb. 

çalışmalarla ekonomik anlamda, yüksek maliyetli planlama ve tasarım çalışmaları ve 

uygulamaları bu anlamda bir zafiyet sebebiyle tercih edilmeyen ve kullanılmayan açık mekânlar 

yaratabilmektedir. Bunun yanı sıra koruma statüsü altındaki bazı alanlarında da gerçekleştirilen 

restorasyon, rehabilitasyon gibi geri kazanımlı strateji doğrultusunda gerçekleştirilen planlama 

ve tasarım uygulamaları için de durum farklı değildir. Bu alanlar için alınan kararların 

sürdürülebilir turizm faaliyetlerine hizmet edebilmesi de doğru planlama kararları gerektirir. 

Bu çalışmanın amacı; Ortamahalle’de buna paralel gerçekleştirilen kentsel dönüşüm 
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uygulamalarının ortaya koyduğu mevcut durumu erişilebilirlik kriterleri dâhilinde 

değerlendirmektir. 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Materyal 

Çalışma alanı olarak; Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer 

alan tarihi kent dokusu, doğal ve kültürel değerlere sahip Trabzon kentinin Akçaabat ilçesinde 

yer alan Ortamahalle seçilmiştir. Ortamahalle Akçaabat ilçesinin kurulduğu üç tepeden biri olan 

Kırlangıç tepe üzerinde yer alan en eski yerleşimlerden biridir (İdris, 1987). 

 

Şekil 1. Çalışma alanının konumu 

Mahallenin bulunduğu tarihi alanın denizden yüksekliği 50-60 m’den başlayarak 110-120 

m’ye kadar yükselmekte olup alan yaklaşık %30-40 eğime sahiptir (Karabulut, 2018). 

Ortamahalle’de evler en fazla üç katlı olup bahçelidirler ve yoğun biçimde bir araya gelmez. 

Ortamahalle’nin büyük bir kısmı bahçelerden oluşur ve bu bahçelerde meyve ağaçları oldukça 

fazladır. Bunun yanı sıra bahçelerde mısır, sebze yetiştiriciliği gibi tarımsal faaliyetler 

gerçekleştirilir. Ortamahalle’deki insan ölçeğindeki yapılar, doğanın yaşatıldığı sokak ve 

bahçeler kentin stresli ortamından uzaklaşıp insanların rahatlayabileceği bir dinlenme yeri 

olmasını sağlar (İdris, 1987). 
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Şekil 2. Ortamahalle’ye bakış 

Yöntem 

Bu kapsamda, Ortamahalle’nin konumu, ulaşım ağlarına yakınlığı, toplu taşıma olanağı, 

otopark olanağı, bisikletli olanaklıIığı, yaya yolu, engelli olanağı, merdivenler, rampalar, 

yönlendirme/bilgilendirme, bağlantılılık, etkinlik çeşitliliği, süreklilik kriterleri 5 peyzaj mimarı 

öğretim üyesi (peyzaj planlama ve tasarım uzmanı) ve 8 peyzaj mimarlığı 3. Sınıf öğrencisi 

(peyzaj planlama ve tasarım eğitimi almaya devam eden) toplamda 13 kişi tarafından 

erişilebilirlik üçlü puan sistemi ile (zayıf, orta, iyi) değerlendirilerek ortalamaları alınıp alanın bu 

yönde güçlü ve zayıf yönleri ortaya konmuştur. Çalışmanın sonucunda kriterlere uygun olmayan 

problemlere yönelik herkes için erişilebilir mekânların tasarım önerileri oluşturulmuştur. 

BULGULAR 

 Ulaşım ağlarına yakınlık-Toplu taşıma  

Ortamahalle’nin topografik yapısının eğimli olmasından dolayı yaya ve taşıt ulaşımı kolay 

yapılamaz (İdris, 1987). Alana herhangi bir toplu taşıma ile ulaşım sağlanamamaktadır. Alana 

ziyaretçiler ya özel araçları ile ya da taksi ile ulaşabilmektedir. 

 

Şekil 3. Ortamahalle’nin ulaşım ağlarına yakınlığı 
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 Otopark olanaklılığı 

Alan içerisinde otopark sorunu oldukça fazladır. Ortamahalle’de bulunan Timurciler 

Konağı’nın önünde bulunan küçük otopark dışında başka bir otopark bulunmamaktadır. Araçlar 

yol kenarları ve bulabildikleri boş alanlara araçlarını park etmektedirler. 

 

Şekil 4. Otopark sorununa ilişkin görseller 

 Yaya yolu- engelli erişimi- merdiven ve rampalar 

Ortamahalle'nin %40'lara varan bir arazi eğimi mevcuttur (Gedikli, 1997). Hem eğimin 

fazlalığı hem de yoğun araç trafiğini kaldırabilecek kapasitesi olmamasından dolayı 

Ortamahalle'ye daha çok yaya olarak ulaşım sağlanmaktadır. Ortamahalle'nin geçmişteki 

dokusunu yitirmemesinin en önemli nedenlerinden biri de budur. Eğimin fazla olması yürümeyi 

zorlaştırdığından ötürü sokak arasındaki geçiş daha çok merdiven ve rampalar ile 

çözümlenmiştir. Arazinin topografyası nedeniyle yollar kıvrımlı ve bağlantılar karmaşıktır. 

Eğimin fazla olduğu yollarda taşların bir ucunun daha kalkık yerleştirilmesi ile yollarda küçük 

dişler oluşturulmuş bu dişler sayesinde yokuş inip çıkmak kolaylaştırılmıştır. Sokakları 

zenginleştiren elemanlar ise bahçe duvarları, yeşil örtü, çeşmeler, merdivenler ve evlerin sokağa 

doğru yaptığı çıkma ve saçaklardır. 

 
Şekil 5. Ortamahalle merdiven-rampa-sokak görünümleri 
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 Yönlendirme-bilgilendirme tabelaları 

Ortamahalle tarihi bir alan olmasına rağmen alan içerisinde standart bir tabelalandırma ve 

yönlendirme sistemi bulunmamaktadır. Her birimin farklı bir tabelası alan içerisinde görüntü 

kirliliğinin olmasına neden olmaktadır. Ayrıca kentsel sit alanı olan ve turizme açılmış bu 

mahallenin bir ziyaretçi merkezi bulunmamaktadır. 

 

Şekil 6. Ortamahalle içerisindeki tabelaların yarattığı görüntü kirliliği 

 Bağlantılılık- etkinlik çeşitliliği- süreklilik 

Mahalle etkinlik çeşitliliği açısından değerlendirildiğinde; yeme içme, sınırlı sayıda 

konaklama, tarihi-kültürel sokaklarda yürüme, bu kültürel mirasa ait konutları, taş duvarları, 

merdiven ve sokakları inceleme, fotoğraf çekme,  manzara seyretme, gibi birçok etkinlik için 

potansiyele sahiptir. Ancak bunlar henüz bütünleşik bir plan dahilinde gerçekleştirilmemektedir.  

Mahalle ilçe merkezi ile ve kendi içerisindeki sokaklarla, okul, toplanma alanları ve en yüksek 

kotta yer alan kilise ve çevresine bağlantı sağlamaktadır. Ancak bütünleşik bir planlamanın 

olmayışı bu açıdan da zafiyet yaratmaktadır. Bu bağlantı motorlu araç, yayanın, engellinin, 

bisikletlinin bir arada başarılı bir çözümü ile sağlanmamıştır. Alanın dar sokakları motorlu araç 

trafiği ve park yerleri için uygun değildir. 

 

Şekil 7. Ortamahalle sokakları 
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Alana giden 5 peyzaj mimarı öğretim üyesi (peyzaj planlama ve tasarım uzmanı) ve 8 

peyzaj mimarlığı 3. Sınıf öğrencisi (peyzaj planlama ve tasarım eğitimi almaya devam eden) 

toplamda 13 kişi tarafından erişilebilirlik üçlü puan sistemi ile (zayıf, orta, iyi) 

değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye ilişkin puanların ortalaması Tablo 1.’de verilmiştir. 

KRİTERLER ORTALAMA PUANI 

Ulaşım ağlarına yakınlığı 2 

Toplu taşıma olanağı 1 

Otopark olanağı 1 

Bisiklet kullanım olanağı 1 

Yaya yolu 2 

Engelli olanağı 1 

Merdiven/Rampalar 2,6 

Yönlendirme/Bilgilendirme 1,2 

Bağlantılılık 
1,5 

Etkinlik çeşitliliği 
1,3 

Süreklilik 1,7 

Tablo 1. Erişilebilirlik kriterleri ve ortalama puanlar 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 Ortamahalle sahip olduğu doğal ve kültürel dokusu ile korunarak kullanılması gereken bir 

yerleşim yeridir. Bu yönde peyzaj planlama ve tasarım kararlarını içeren uygulamalarla 

kullanıma açılmalı ve yönetilmelidir. 

 Ulaşım analizi yapılarak alana araç, yaya, bisikletli ve engelli girişi ve ziyaretinin 

planlanması gerekmektedir. Alanın toplu taşıma ile ulaşım imkanı bulunmaması özel araçların 

baskı oluşturmasına neden olmaktadır. Bu yüzden araçların bir kaç depo otopark planlanarak 

kentsel sit alanı dışında bırakılması gerekmektedir. Yine alanın yaya, bisikletli ve engelli 

olanaklılığını sağlayan planlama ve tasarım kararlarına ihtiyacı vardır.  

 Alanın bir ziyaretçi merkezine ihtiyacı vardır. Bu merkez alanın korunarak 

kullanılmasını, ziyaretçinin doğru yönlendirilerek, alanın korunan değerleri ve sunduğu olanaklar 

hakkında bilgi edinmesini sağlayacaktır. Ayrıca birçok farklı turizm etkinliği için de 

kullanılabilecektir. Bu merkez bir binadan ibaret değil kentsel sit alanının giriş kısmında dış 

mekanda da hizmet sunan bir alan olarak tasarlanmalıdır. 
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Şekil 8. Ziyaretçi merkezi ve depo otoparklar için uygun alanlar 

 

 Mahallenin en yüksekte kalan bölümünde bir ilkokul ve onun tam karşısında restorasyonu 

tamamlanmak üzere olan bir kilise bulunmaktadır. St. Michael Kilisesinin restorasyonu sonrası 

ziyaretçi potansiyelinin artacak olması en kısa zamanda yukarıda belirtilen planlama ve tasarım 

çalışmalarının gerçekleştirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Mahallede hem mekan işleten 

hem de yaşamlarını sürdüren sakinlerle gerçekleştirilen görüşmelerde bu durumun farkındalığı 

ve bu yönde endişeler dile getirilmiştir.  

 Ayrıca alan sosyal medyada da çokça bahsedilen tarihi sokakları, manzarası, taş 

duvarları, konutları ve bahçelerindeki ağaç ve çiçek türleri ile ve çokça paylaşılan fotoğraflarıyla 

kendiliğinden reklamı yapılan bir rekreasyon ve turizm merkezi haline gelmiştir. Bu durum da 

plansız kullanımın yaratacağı baskı, tahribat ve ziyaretçi memnuniyetsizliğini beraberinde 

getirebilir. Ortamahalle’nin turizm açısından var olan potansiyelini olumsuz etkilemeyecek bir 

turizm planlaması ve yönetimine ihtiyacı bulunmaktadır. 

 Ortamahalle hala yaşamın devam ettiği bir kentsel sit alanıdır. Burası için yapılması 

gereken yerel halkın da içinde bulunduğu elbette katılımcı bir turizm planlamasıdır. Tarihi 

merdivenlerin ve rampaların ulaşım konusunda alternatif çözümler sunacak şekilde bağlantılılık 

ve sürekli/kesintisiz yürüme imkanları değerlendirilmelidir. Merdiven ve rampalar çok dik 

olduğundan dolayı engelli ve yaşlı ziyaretçiler için alternatif çözümler üretilmeli, kimi merdiven 

tarihi dokuya zarar vermeden yürüyen merdivene dönüştürülebilir kimi yollara da asansörlü 
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merdivenler getirilebilir. 

 Aydınlatma birimleri, çöp kutuları, tabelalar, bilgilendirme levha ve panoları vb. 

donatılar mahallenin tarihi ve kültürel dokusu ile malzeme seçimi ve tasarım kararları açısından 

bütünlük arz etmelidir. 

 Sokakların eğimli olması nedeniyle yağmur suları yol dokusunu ve malzemesini 

bozmakta ve sürekli bakım gerektirmektedir. Yağmur suyunu toplamak adına drenaj hattının 

doğru yapılması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Ülkelerin vatandaşlarına sunduğu hizmetlerden biri olan ulaştırma hizmetleri, uluslararası 

ve ulusal kalkınmada büyük öneme sahiptir.  Karayolu, deniz yolu, hava yolu, demiryolu gibi 

ulaşım hizmetleri arasında karayolu ile yolcu taşımacılığı, hizmet frekansı, fiyat aralığı, 

yolcunun beklentisine cevap verebilme gibi faktörler baz alındığında, büyük bir paya sahiptir. 

Yolcular tarafından yaygın olarak tercih edilen karayolu taşımacılığı türlerinden biri ise 

şehirlerarası otobüs yolcu taşıma hizmetleridir. Karayolu yolcu taşımacılığının yapı taşlarından 

olan şehirlerarası otobüs firmaları, müşterilerine güvenli, kaliteli ve konforlu yolculuklar 

vadederek maksimum müşteri memnuniyetini elde etmeyi amaçlamaktadırlar.  Çalışmada, 

yapılan literatür taraması ve sektörde çalışan uzmanlarla görüşmeler neticesinde geri dönüşler 

alınmıştır. Bu geri dönüşler yardımıyla şehirlerarası otobüs firmaları için kadın müşterilerin 

kalite beklentilerini değerlendirilmek üzere hizmet, konfor, güvenlik, ulaşım, ekonomik 

özellikler, müşteri ilişkileri şeklinde altı ana kriter belirlenmiş ve her bir ana kriter için de beş alt 

kriter oluşturulmuştur. Bu kriterler dikkate alınarak, kadın müşteri beklentilerinin hangi ölçüde 

önemli olduğunun tespit edilmesi amacıyla çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan 

Analitik Hiyerarşi Prosesi tercih edilmiş ve bu yöntemle müşterilerin kalite beklentileri 

ağırlıklandırılmıştır. Yöntemde kıyaslama yaparken kullanılan dilsel ifadelerde belirsizliği 

önlemek ve gerçeği daha iyi yansıtmak için bulanık mantık yaklaşımına başvurulmuştur. Bulanık 

sayı seti olarak ise yamuk bulanık sayılar tercih edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; kadın 

müşterilerin en çok önem verdiği ana kriter “güvenlik” olurken, ele alınan ana kriterler arasında 

kadın müşterilerin en az önem verdiği ana kriter ise “ekonomik özellikler” olmuştur. Alt kriterler 

özelinde ise kadın müşteriler için en önemli iki alt kriter sırasıyla “gerekli şoför sayısına dikkat 
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edilmesi” ve “koltukların ergonomik olması” olmuştur. En az önem derecesine sahip alt kriterler 

ise eşit önem dereceleriyle “kampanya”, “üyelik” ve “indirimler” şeklinde belirlenmiştir. 

Ağırlıklandırılan bu otuz farklı özelliğin kıyaslanmasıyla müşterilerin kalite beklentilerine 

yönelik bir önem sıralaması belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: müşteri beklentisi: yamuk bulanık AHP: çok kriterli karar verme, 

otobüs 

1. GİRİŞ 

İnsanların seyahat etmek amacıyla sıkça kullandığı karayolu ulaşımı gelişen altyapı ile 

birlikte ülke ekonomilerinin büyük paydaşlarından biri olmuştur. Karayolu ulaşım sektörünün 

önemli bileşenlerinden biri de şehirlerarası ulaşım hizmeti veren otobüs firmalarıdır. Büyük bir 

ekonomiye ve dolayısıyla ülke kalkınmasında da önemli bir paya sahip olan bu sektöre yönelik 

yolcu beklentileri de bu bağlamda günden güne artmaktadır. Gelişen ulaşım ağları vasıtalarıyla 

kalite olgusunun daha da öne çıktığı günümüzde, artık insanların otobüs firmalarından 

beklentileri bir yerden bir yere gitmek dışında, rahatlık, hız, ilgi, güven gibi başlıklar altında 

değerlendirilebilir. Şehirlerarası otobüs firmaları da bu bağlamda, müşterilerine güvenli, kaliteli 

ve konforlu yolculuklar vadederek maksimum müşteri memnuniyetini elde etmeyi 

amaçlamaktadırlar. Kadın müşterilerin beklentilerinin erkek müşterilerin beklentilerinden farklı 

olacağı düşünülerek, kadınların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması da firmaların amaçları 

arasında gösterilebilir. 

Literatür incelendiği takdirde konuyla ilgili çokça çalışma mevcuttur. Bunlar arasından 

dikkat çekenler ve çalışmaya yol gösterenler kısaca özetlenmiştir. Gökaşar vd. (2017) faktör 

analizi ve çoklu doğrusal regresyon kullandıkları çalışmada İETT tarafından internet üzerinden 

otobüs kullanıcılarına uygulanan müşteri memnuniyet anketini değerlendirerek, kullanıcıların 

önem verdiği kriterleri belirlemişlerdir. Memiş ve Cesur (2016) algılanan hizmet kalitesi ile 

marka bağlılığı ilişkisini, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları özelinde 

değerlendirmişlerdir. Koç vd. (2015) şehirlerarası otobüs firmalarının sundukları hizmetleri dört 

farklı bileşen kapsamında ele almışlardır ve bu bileşenlerin birbirleri üzerindeki etkisini 

incelemişlerdir. Türkmen ve Bildik (2015) çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan 

bulanık VIKOR yöntemiyle üniversite öğrencilerinin, şehirlerarası otobüs firmalarının tercih 

sıralamasını belirlemişlerdir. Çalışmalarında farklı başlıklar altında müşterilerin beklentileri ele 

alınmıştır. Gödekmerdan ve Deniz (2010) otobüs firmalarından hizmet alan müşterilerin, en 

önem verdiği unsurların tespit edilmesi için anket uygulamışlardır ve sonuçları analiz 

etmişlerdir. Çatı ve Yıldız (2005) otobüs firmalarının sunmuş olduğu hizmetlerin kalitesini 



 UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ  

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

2019 

771 

SERVQUAL modeli ile ölçmüşlerdir. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde müşterilerin 

şehirlerarası otobüs firmalarından beklentilerinin çalışılan bir konu olduğu, fakat kadın 

müşteriler özelinde böyle bir çalışmanın bulunmadığı görülmüştür. Yapılan bu çalışma 

kapsamında şehirlerarası otobüs firmaları için kadın müşterilerin kalite beklentileri 

değerlendirilmek üzere bir yöntem geliştirilmiştir. Literatür taramasının ardından, konusunda 

uzman kişilerle görüşmeler gerçekleştirilmiş ve bu şekilde beklentileri tanımlayacak kriterler 

belirlenmiştir. Kriterlerin önceliklendirilmesi amacıyla kadın müşterilerden ve uzmanlardan 

alınan fikirler bulanık mantık kullanılarak sayısallaştırılmış ve çok kriterli karar verme (ÇKKV) 

yöntemleri kullanılarak kriterler önceliklendirilmiştir. 

Bu çalışma aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: İkinci bölümde, ele alınan ana kriterler ve alt 

kriterler gösterilmiş ve ele alınan problem için önerilen yöntem ayrıntılarıyla verilmiştir. Üçüncü 

bölümde kriter ağırlıkları belirlenmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır. Son bölümde ise, 

sonuçlara ve gelecekteki çalışmalara yönelik bilgiler verilmiştir. 

2. ÖNERİLEN YÖNTEM 

Bu çalışmada, uzmanların kriter değerlendirmeleri Modifiye Edilmiş Delphi yöntemiyle 

elde edilmiş ve pekiştirilmiştir. Daha sonra kriter ağırlıkları, modifiye edilmiş Delphi yöntemiyle 

elde edilen ikili karşılaştırma sonuçları kullanılarak tip-2 yamuk bulanık Analitik Hiyerarşi 

Prosesi yöntemiyle belirlenmiştir. Önerilen yöntemin aşamaları ise şekil 1’de açıkça 

görülmektedir. Yöntemin aşamaları takip eden alt bölümlerde teorik olarak detaylandırılmıştır. 

Çalışmada, kadın müşteriler için otobüslere yönelik kalite yaklaşımları modeli üzerinde 

durulmuştur. Model için kriterler bulunurken literatür taraması yapılmış ve en uygun olan 

kriterler uzmanlara danışılarak belirlenmiştir. Uzmanlar,  şehirlerarası yolcu taşıma 

faaliyetlerinde deneyimleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu çalışma için dikkate alınan 

kriterler Şekil 1’de verilmiştir. 
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Kadın Müşterilerin Otobüs 
Firmalarına Yönelik Kalite 

Beklentisi

HİZMET
OTOBÜS 

ÖZELLİKLERİ
GÜVENLİK ULAŞIM

EKONOMİK 
ÖZELLİKLER

MÜŞTERİ 
İLİŞKİLERİ

Personellerin müşteriye genel 

tutumu

Otobüs içerisinde host/

hostesin yolculara yardımı

Yeterli bagaj alanı/ek bagaj 

hakkı 

Bagaj alma/verme sürecinde 

yolculara yapılan yardım

Yolculara yapılan ikram, 

ikram sıklığı

Koltukların rahatlığı / 

ergonomikliği

Gerekli havalandırmanın, 

sıcaklığın belirlenmesi

Tv, şarj, internet, 

aydınlatma, çağrı düğmesi

Araç içi temizlik

Yeterli kabin bagajı alanı

Gerekli şoför sayısına dikkat 

edilmesi

Bagaj, kabin bagajı 

güvenliği

Trafik kurallarına uyma

Firma itibarı

Kaza sigortası

Otobüsün zamanında 

terminale gelmesi

Otobüsün belirtilen zamanda 

varması

Belirtilmiş yolculuk 

güzergahını takip etme

Servis sıklığı

Servis güzergahı

Bilet fiyatlarının uygunluğu

Satış noktaları

İndirimler

Bilet iptal/değişiklik hakkı

Kampanya

Acenteler

İnternet sitesi

Şikayet hattı

Telefon

Üyelik

 

2.1.  Aralıklı Tip-2 Yamuk Bulanık AHP 

İnsanlar karar vermenin karmaşıklığı ve belirsizliği nedeniyle fikirlerini pek çok 

problemde tam olarak ifade edemezler. Bu gibi durumlarda bulanık teori yaklaşımı insanlara 

yardımcı olmaktadır. Bulanık teori, literatüre Zadeh (1965) tarafından kazandırılmıştır. Teori, 

karar verme problemlerinin değerlendirme sürecindeki öznel yargılama ve nitel değerlendirme 

için uygundur. Dilsel olarak ifade edilebilen bu yaklaşım, bilgideki belirsizliği çözmek için etkili 

bir yöntemdir (Wang vd., 2015). AHP yöntemi karar verme problemlerinde sıkça başvurulan bir 

yöntemdir. Yöntem bazen uzmanlardan bilgi alsa bile insanın düşünce tarzını tam olarak 

yansıtamamaktadır. Bu nedenle, AHP ile bulanık mantık birleştirilerek Bulanık AHP ortaya 

çıkmıştır. Net değerlerin kullanıldığı AHP'nin aksine, Bulanık AHP'deki karşılaştırma oranları 

bir dizi değerde verilmiştir (Liu ve Jin, 2012). Bu bölümde, tip-2 yamuk bulanık yaklaşımı 

kısaca açıklanmıştır. 

Tip-2 bulanık kümeleri belirsizliğin ve muğlaklığın giderilmesi için AHP yöntemiyle 

bütünleştirilebilir. Kahraman vd. (2012) ve Sari vd. (2012), Buckley’in bulanık AHP’si ile 

aralıklı tip-2 bulanık kümeleri birleştiren ilk çalışmalardır. Tip-2 yamuk bulanık AHP 

yönteminin önerilen prosedürü aşağıdaki gibidir: 

Adım 1: Problem Tanımlanır. 

Adım 2: Hiyerarşi sisteminin boyutlarındaki tüm kriterler arasında ikili karşılaştırma 

matrisleri oluşturmak için uzmanlara danışılır. Uzmanlar, ikili karşılaştırmaları değerlendirmek 

için dilsel değişkenleri kullanır. 
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Adım 3: İkili karşılaştırma matrislerinin tutarlılığı incelenir. Matrisin tutarlılık oranını 

(CR) bulmak için Saaty (1977) nin önerdiği net değerler kullanılır, önce CI matris tutarlılık 

indeksi bulunur. Tutarlılık indeksi yardımıyla matrisin tutarlılık oranı hesaplanır: 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
  where  𝜆𝑚𝑎𝑥 =

𝐴𝑤

𝑤
          

(2.1) 

Artık CR oranı hesaplanabilir: 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
               

(2.2) 

Rastgele İndeks (RI) matris mertebesine (derecesine) bağlıdır ve Saaty (1977) tarafından 

literatüre kazandırılmış tablo kullanılarak hesaplanır. Eğer CR;  0,1’den küçük veya eşitse matris 

kabul edilebilirdir.  

Adım 4: Hiyerarşi sisteminin boyutlarındaki tüm kriterler arasında Tablo 1'de gösterilen 

dilsel (sözel) terimleri veren bulanık ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulur.  

Adım 5: Aşağıdaki gibi bulanık geometrik ortalamayı belirlemek için geometrik ortalama 

tekniği kullanılır: 

�̃̃�𝑖 = (�̃̃�𝑖1⨂�̃̃�𝑖2⨂. . . ⨂�̃̃�𝑖𝑛)1/𝑛         (2.3) 

√�̃̃�𝑖1
𝑛

=

(( √𝑎𝑖𝑗4
𝑈𝑛

, √𝑎𝑖𝑗3
𝑈𝑛

, √𝑎𝑖𝑗2
𝑈𝑛

, √𝑎𝑖𝑗1
𝑈𝑛

; 𝐻1(�̃̃�𝑖𝑗
𝑈 ), 𝐻2(�̃̃�𝑖𝑗

𝑈 )) , ( √𝑎𝑖𝑗4
𝐿𝑛

, √𝑎𝑖𝑗3
𝐿𝑛

, √𝑎𝑖𝑗2
𝐿𝑛

, √𝑎𝑖𝑗1
𝐿𝑛

; 𝐻1(�̃̃�𝑖𝑗
𝐿 ), 𝐻2(�̃̃�𝑖𝑗

𝐿 )))

 (2.4) 

Adım 6: Her bir kriter için bulanık ağırlıklar hesaplanır:  

�̃̃�𝑖 = �̃̃�𝑖⨂ (�̃̃�1⨁�̃̃�2 … ⨁�̃̃�𝑛)−1        

 (2.5) 

Adım 7: Kriterlerin önem derecelerini belirlemek için tip-2 aralıklı bulanık kümeler 

durulaştırılır. 

𝑤𝑖
′ =

1

2
(

1

2
∑ (𝑎𝑖

𝐿 + ai
U)4

𝑖=1 ) ⨂
1

4
(∑ (𝐻𝑖(𝐴𝐿) + 𝐻𝑖(𝐴𝑈))2

𝑖=1 )    

 (2.6) 

Adım 8: Net kriter ağırlıkları normalize edilir. 

𝑤𝑖 =
𝑤𝑖

′

∑ 𝑤𝑖
′𝑛

𝑖=1

          

 (2.7) 
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3. UYGULAMA 

Kadın müşterilerin şehirlerarası otobüs firmalarına yönelik kalite beklentisini 

değerlendirmek üzere ele alınan her bir kriterin önemi, tip-2 yamuk bulanık AHP yöntemi 

kullanılarak elde edilmiştir. Türkiye'de faaliyet gösteren şehirlerarası otobüs firmalarını 

değerlendirmek için altı kadın müşterinin bu kriterler hakkındaki görüşleri yüz yüze görüşmeler 

yapılarak toplanmıştır. Uzmanların kriter kıyaslamaları daha sonra Modifiye Delphi (Gümüş, 

2009) yöntemi yardımıyla konsolide edilerek ana kriterler ve her bir ana kriter için alt kriterler 

özelinde ikili kıyaslamalar tek matrise indirgenerek yapılmıştır. 

Uzmanların ana kriterler ve alt kriterler hakkındaki sözlü ifadelerini bulanık sayı olarak 

ifade edebilmek için Tablo 1'de gösterilen dokuz puanlık ölçek kullanılmıştır. 

Tablo 1. Dilsel değişkenlerin tanımı ve tip-2 bulanık ölçekleri 

Dilsel Değişkenler Tip 2 Bulanık Sayılar 

Kesinlikle Önemli (KÖ) ((8, 9; 9,10; 1, 1), (8,5, 9; 9, 9,5; 0,9, 0,9)) 

Çok Önemli (ÇÖ) ((6, 7; 7,8; 1, 1), (6,5, 7; 7, 7,5; 0,9, 0,9)) 

Oldukça Önemli (OÖ) ((4, 5; 5, 6; 1, 1), (4,5, 5; 5, 5,5; 0,9, 0,9)) 

Biraz Önemli (BÖ) ((2, 3; 3, 4; 1, 1), (2,5, 3; 3, 4,5; 0,9, 0,9)) 

Eşit Önemli (E) ((1, 1; 1, 1; 1, 1), (1, 1; 1, 1; 0,9, 0,9)) 

Biraz Önemsiz (B) ((0,25, 0,33; 0,33, 0,5; 1, 1), (0,22, 0,33; 0,33, 0,4; 0,9, 0,9)) 

Oldukça Önemsiz (O) ((0,17, 0,2; 0,2, 0,25; 1, 1), (0,18, 0,2; 0,2, 0,22; 0,9, 0,9)) 

Çok Önemsiz (Ç) ((0,13, 0,14; 0,14, 0.17; 1, 1), (0,13, 0,14; 0,14, 0,15; 0,9, 0,9)) 

Kesinlikle Önemsiz (K) ((0,1, 0,11; 0,11, 0,13; 1, 1), (0,11, 0,11; 0,11, 0,12; 0,9,  0,9)) 

 

İlk olarak, ana kriterlerin ikili karşılaştırmaları ve dilsel değişkenleri, çalışmaya katılan 

uzmanlar tarafından oluşturulur. Tablo 2, ana kriterlerin ikili karşılaştırma sonuçlarını 

göstermektedir 

Tablo 2. Ana kriterlerin ikili kıyaslama matrisi 

  Hizmet Otobüs Öz. Güvenlik Ulaşım Ekonomik Öz. Müşteri İlş. 

Hizmet E BÖ B ÇÖ OÖ E 

Otobüs Öz. B E B BÖ BÖ BÖ 

Güvenlik BÖ BÖ E ÇÖ ÇÖ KÖ 

Ulaşım Ç B Ç E BÖ OÖ 

Ekonomik Öz. O B Ç B E OÖ 

Müşteri İlş. E B K O O E 

 

Tablo 2’de yer alan ikili kıyaslamalar matrisi kullanılarak daha önceki bölümlerde 

anlatılan AHP yöntemi uygulanmıştır ve her bir ana kriterin ağırlığı Tablo 3’teki gibi 

hesaplanmıştır. 
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Tablo 3. AHP yöntemi ile elde edilen ana kriter ağırlıkları 

Kriterler W (Kriter ağırlıkları) 

Hizmet 0,176 

Otobüs Özellikleri 0,162 

Güvenlik 0,217 

Ulaşım 0,15 

Ekonomik Özellikler 0,147 

Müşteri İlişkileri 0,148 

 

Daha sonra, her bir ana kriter için, bu ana kriterin alt kriterlerinin ikili karşılaştırmaları 

yapılmıştır. Her bir ikili karşılaştırma için Tutarlılık Oranları (CR) denklemler 2.1 ve 2.2 

kullanılarak hesaplanmıştır. Tüm matrislerin tutarlılık oranları, tutarlı olduklarını ispatlayan 0,1 

değerinin altındadır. Devamında, her bir ana kriter ve alt kriterlerinin kriter ağırlıkları 

hesaplanmıştır.  Tüm kriterlerin ağırlıkları Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Kriter ağırlıkları 

Ana Kriter 

(Ağırlığı) 
Alt Kriter 

Yerel 

Ağırlık 

Nihai 

Ağırlık 

Hizmet 

(0,176) 

Firma terminali dahil tüm personellerin müşteriye olan tutumu     0,216        0,038    

Otobüs içerisinde host/hostesin yolculara yardımı     0,230        0,040    

Yeterli Bagaj alanı /ek bagaj hakkı      0,216        0,038    

Bagaj alma/verme sürecinde yolculara yapılan yardım     0,169        0,030    

Yolculara yapılan ikram, ikram sıklığı     0,169        0,030    

Otobüs Öz. 

(0,162) 

Koltukların rahatlığı, ergonomiklik     0,272        0,044    

Gerekli havalandırmanın, sıcaklığın belirlenmesi     0,206        0,033    

TV, şarj, internet, aydınlatma, çağrı düğmesi     0,167        0,027    

Araç içi temizlik     0,191        0,031    

Yeterli kabin bagajı alanı     0,163        0,026    

Güvenlik 

(0,217) 

Gerekli şoför sayısına dikkat edilmesi     0,254        0,055    

Bagaj, kabin bagajı güvenliği     0,181        0,039    

Trafik kurallarına uyma     0,197        0,043    

Firma itibarı     0,168        0,036    

Kaza sigortası     0,199        0,043    

Ulaşım 

(0,150) 

Otobüsün yolcu almak için zamanında terminale gelmesi     0,210        0,031    

Otobüsün belirtilen (vaat edilen zamanda) varması     0,194        0,029    

Belirtilmiş yolculuk güzergahını takip etme     0,242        0,036    

Servis sıklığı     0,183        0,027    

Servis güzergahı     0,172        0,026    

Ekonomik Bilet fiyatlarının uygunluğu     0,259        0,038    
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Öz. (0,147) Satış noktaları     0,196        0,029    

İndirimler     0,168        0,025    

Bilet iptal/değişiklik hakkı     0,204        0,030    

Kampanya     0,172        0,025    

Müşteri İlş. 

(0,148) 

Acenteler     0,222        0,033    

İnternet sitesi     0,209        0,031    

Şikayet hattı     0,193        0,029    

Telefon     0,208        0,031    

Üyelik     0,168        0,025    

 

4. SONUÇ 

Çalışmada kadın yolcuların şehirlerarası otobüslere yönelik kalite beklentisi dikkate 

alınmıştır. Bu beklentileri karşılayacak en önemli ana kriter ve alt kriterleri belirlemek için önce 

literatür taraması yapılmış, devamında ise şehirlerarası yolcu taşıma sektöründe tecrübeli 

uzmanlardan geri dönüşler alınarak kriterler belirlenmiştir. Daha sonra altı kadın müşterinin ve 

uzmanın bu kriter hakkındaki görüşleri yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Ele alınan 

her bir kriterin önemi, tip-2 yamuk bulanık AHP yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Böylece 

kadın müşterilerin şehirlerarası otobüsleri kalite çatısı altında değerlendirirken, üzerinde durduğu 

en önemli ana kriter “Güvenlik” olarak belirlenmiştir. 

Çalışmanın literatüre katkısı şu şekilde tanımlanabilir: (1) Tip-2 yamuk bulanık AHP 

yöntemi otobüslere yönelik kalite değerlendirmesine adapte edilmiştir; (2) En önemli kriterler 

belirlenmiş ve önem sırasına göre sıralanmıştır; (3) Ana kriterler ve alt kriterler Tip-2 yamuk 

bulanık AHP yöntemi ile ağırlıklandırılmış, önem dereceleri belirlenmiştir; (4) Metodolojinin 

güvenilirliğini ve uygulanabilirliğini göstermek için gerçek bir uygulama ile çalışma 

pekiştirilmiştir; (5) Kadın yolcuların kalite beklentileri dikkate alınarak, önem sırasına göre 

sıralanan kriterlere göre şehirlerarası yolcu taşıma sektöründe önemli bir paya sahip otobüs 

firmalarının geliştirmeleri gereken yönler belirlenmiştir; (6) Çalışmanın öncelikli olarak kadın 

yolcuların beklentisini gözetmesi ve kullanılmış olan yöntem açısından, kadın yolcuların 

şehirlerarası otobüslere yönelik kalite beklentisini inceleyen ilk çalışma olmuştur. 

Sonraki çalışmalar için; görüşülen kişi sayısı arttırılabilir, firmalar kıyaslanabilir, ele alınan 

problem için kıyaslama açısından güçlü olması dikkate alınarak diğer bulanık karar verme 

yöntemleri veya sezgisel yöntemler probleme dahil edilebilir.  
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ÖZET 

Sokak ve cadde düzenlemeleri sadece bir yerden bir yere gitmeyi, yaklaşmayı değil aynı 

zamanda toplumun fiziksel (kafe, restoran...vb.), sosyal (bir araya gelme, iletişim, gezme, 

bekleme, kültür, eğitim...vb.)  ve ekonomik (ticaret, iş, alış-veriş,  farklı meslek disiplinlerinin 

kendilerine özgü şartlar altında ekonomik değişim sağlama...vb.) ihtiyaçlarını karşılama 

konusunda hizmet etmek amacıyla yapılmaktadır. Aynı zamanda kentsel alanların 

düzenlenmesinde kamusal alan olarak ön planda bulunan sokak ve cadde düzenlemeleri, günün 

koşullarına cevap verecek nitelikte olmalıdır. Son dönemlerde bu konu peyzaj plancıların, şehir 

plancıların ve mimarların üzerinde çalıştığı konular arasında öncelikli olarak yer almaktadır. Bu 

doğrultuda kültür, eğitim, sanat vb. temalı sokak yenileme tasarım ve uygulamaları 

yapılmaktadır. Taşıttan arındırılmış cadde ve sokakların yürünebilir ve erişilebilir olması herkes 

için tasarım kriterleri ile kentin daha yaşanabilir hale getirilmesi konuları da son günlerde kentsel 

tasarımda önemle ele alınan planlama ve tasarım çözümleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sürdürülebilir kentsel gelişim kapsamında da yayalaştırma çalışmaları konusunda sokak 

yenileme ve alternatif ulaşım koridorları oluşturma çalışmaları, aynı zamanda alışveriş, yeme-

içme, sosyalleşme vb. etkinliklerle de kentliye hizmet veren mekanlar yaratmaktadır.    

Bu bildiri Giresun ili Gazi Caddesi Alışveriş Sokağı düzenlemesinin kullanıcı üzerinde 

yarattığı etki, kullanıcı memnuniyeti, kullanıcı beklenti ve tercihleri ile önerileri belirlemeye 

yönelik uygulanmış bir anket çalışması neticesi elde edilen veriler üzerinde istatistiksel analizleri 

ve sonuçlarını içermektedir. Sonuçlar SPSS ortamında gerçekleştirilen istatistik analizler ile 

ortaya konmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda mevcut durum ortaya konmuş, sorunların 

çözümüne yönelik planlama ve tasarım önerileri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sokak ve Cadde Düzenlemesi, Kullanıcı memnuniyeti, Giresun. 
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GİRİŞ 

Kentsel kamusal alanlar, kentlerde yaşayan bütün insanların amaçları ve çıkarları 

doğrultusunda rahatça kullandığı,  hareket ettiği, toplum yaşamına ve toplumsal iletişime imkân 

sağladığı, kabul edilebilirliğin yüksek olduğu, aile ve arkadaşların dışında sosyal hayatın 

gerçekleştirildiği, genel olarak gözleme açık alan alanlardır. Bu alanlar sokak, cadde, yol, bina, 

meydan gibi alt mekânlarıyla kentin ve kentlinin yaşadığı, kamusal yaşam alanlarını 

desteklemektedir (Altınçekiç,1998; Köse, 1998; Cemali, 2011). Özellikle sokak ve caddeler, 

kentin kimliği ve karakterinin belirlenmesinde en önemli araçlardan bir tanesidir. Sokak ve 

caddeler, insanlığın var oluşundan bu zamana kadar olan süre içerisinde birlikte yaşamayı 

öğrenen toplumların ortak yaşamı, paylaşımı, ulaşımı ve hareketliliği sağladığı kentsel kamusal 

alan olmuştur (Döllük, 2005). Bu alanlar kentin sert dokusunda birçok farklı eleman içerisinde 

barındırarak toplumsal bir kurum ve sosyal bir mekana dönüşmektedir. Bu alanlar yalnızca bir 

yerden bir yere gitmeyi, yaklaşmayı değil aynı zamanda insanların fiziksel, sosyal, kültürel, 

çevresel ve ekonomik süreçlerini destekleyen alanlardır (Akyol, 2006). Kentsel ortak 

mekanlardan olan sokak ve caddelerin fonksiyonel, görsel ve psikolojik açıdan en iyi kullanım 

sağlayabilmeleri için yaratıcı, duyarlı ve kullanışlı olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir 

(Köse, 1998). Yapılacak düzenlemeler günün koşullarına karşılık verecek nitelikte, kullanıcıların 

kolay ulaşabildiği, içerisindeki etkinliklere ve fonksiyonlara rahatça erişebildiği, nerede 

olduklarını, farklı yerlere nasıl gidebildiklerini bilecekleri şekilde yapılmalıdır. Aynı zamanda 

düzenleme yapılırken sıkışıklığı yönetmek, dengeli/ aktif cadde ve sokaklar oluşturmak, 

mekânsal olarak ele almak, etkileşimli sokak ve caddeler oluşturmak, mekânların ihtişamını 

ortaya çıkarmak ve kamusal sanatı sürdürebilmek gibi prensipler göz önüne bulundurulmalıdır. 

Düzenleme çalışmaları sırasında bir çok hedefi değerlendirmek gerekmektedir  (Güler, 2011; 

Url-1, 2019). Bunlar; 

 Sokak ve cadde düzenleme alanı ile yakın çevresinde uygulanacak çalışmalar ile 

metropoliten kent içerisinde saygın bir çevre oluşturulmasına yönelik hedefler, 

 Sokak ve caddenin bulunduğu bölgenin tamamında yaşam standardının ve yaşam 

koşullarının iyileştirilmesine yönelik hedefler, 

 Metropoliten kentli hayatı ve yaşanılan kentli olma bilincinin sağlanmasına yönelik 

hedefler,  

  Alınacak kararlarla düzenleme yapılacak alanının fonksiyonel açıdan çevresiyle uyumlu 

bir mekan olmasına yönelik hedefler.  
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Son dönemlerde  sokak ve cadde düzenlemeleri, kentsel tasarımda kamusal alanların 

mekan organizasyonlarından biri olduğu için, düzenleme prensiplerini şehir plancılar, peyzaj 

mimarları ve mimarlar birlikte ele almaktadır. Düzenleme ekibi sorunlara bütüncül yaklaşarak 

sorunların çözümlerini yalnızca estetik açıdan değil aynı zamanda ekolojik, sosyolojik, kültürel 

ve ekonomik açılardan da yaklaşmaktadır. Ekip  sürdürülebilir, yürünebilir, erişilebilir, kolay 

ulaşılabilir, yaşam kalitesi yüksek ve taşıttan arındırılmış tasarım ve uygulamalar  üretmektedir 

(Korkut ve diğ., 2017).  Bu kapsamda yapılan sürdürülebilir kentsel gelişim çalışmaları sokak ve 

cadde yenileme, alternatif ulaşım koridorları oluşturma  çalışmalarının yanı sıra alışveriş, yeme-

içme, sosyalleşme vb. etkinliklerle de kentliye hizmet verecek mekanlar şeklinde ortaya 

konmaktadır. 

Bu bildiride, Giresun ili Gazi Caddesi Alışveriş Sokağının düzenlemesi, kullanıcı üzerinde 

yarattığı etkiyi, kullanıcı memnuniyetini, kullanıcı beklenti ve tercihleri ile önerilerini izlenen 

yöntem kapsamında belirlemek hedeflenmiştir. 

YÖNTEM 

Çalışma alanı olarak Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde bulunan  Giresun 

ili seçilmiştir. Giresun İl içerisinde çeşitli kullanımlara olanak sağlayan  ‘Gazi caddesi’ çalışma 

alanı olarak belirlenmiş ve Şekil 1.'de gösterilmiştir. Giresun ili, 37° 50' ve 39° 12'doğu 

boylamları ile 40° 07've 41° 08 kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. Doğusunda Trabzon ve 

Gümüşhane ili, batısında Ordu, güneyinde Sivas ve Erzincan, güney-batısında yine Sivas 

illeriyle komşu olup, kuzeyi Karadeniz ile kuşatılmıştır.  

Giresun ili, 6.934 km’lik yüzölçümü ile ülke topraklarının %0,89’nu teşkil etmektedir.  

2018 yılından yapılan nüfus sayım sonuçlarına göre, il genel nüfusu 453.912’dir. Coğrafi 

konumu itibariyle  kıyı kesimleri ılıman iklim iç kesimlerinde karasal iklim yaşanmaktadır. İklim 

özellikleri ve doğal bitki örtüsü bakımından kuzey ve güney kısımlarında farklılıklar 

göstermektedir. Dört  mevsim yeşil bir bitki örtüsüyle kaplı olan Giresun ilinin arazisinin %34’ü 

orman,%25 tarım %18’ı çayır ve mera, %25 tarım dışı alanlardır (Url-2, 2019).  
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Şekil 1. Çalışma Alanı Sınırları 

 

Sokak ve cadde düzenlemesinin kullanıcı üzerinde yarattığı etki, kullanıcı memnuniyeti, 

kullanıcı beklenti ve tercihleri ile önerileri belirlemek amacıyla anket uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama sonucunda elde edilen veriler üzerinde  SPSS ortamında 

istatistiksel analizler yapılmıştır. Anketler  Gazi caddesi kullanıcılarına  yüz yüze yöntem 

kullanılmıştır. Katılımcılar cadde üzerinde hareket eden tesadüfi yöntemle belirlenen toplamda 

50 kişiden oluşmaktadır. 

BULGULAR 

Çalışma kapsamında Gazi Caddesi üzerinde 50 kişi üzerinde anket çalışması yapılmıştır. 

Anket uygulaması, caddeyi hafta sonu kullanan 20 kişi , caddeyi hafta içi kullanan 30 kişi  

üzerinde yapılmıştır. 50 kişiye uygulanan anket yöntemi sonucunda elde edilen bulgular şu 

şekildedir; 

 50 kişiden oluşan kullanıcı grubunun % 62'lik oranla 31 kişisi kadın ve  %38'lik oranla 19 

kişisi erkektir. 

 Kullanıcıların gelir durumu ortalama olarak orta seviyedir. 

 Gazi Caddesi Alış-Veriş Sokağı’nın kullanıcı tarafından kullanımı, %74'lik oranla 35 kişi 

hafta sonu, %26’lik oranla da 15 kişi hafta içi kullanmaktadır. 

 Kullanıcıların % 58’lik oranla 29 kişinin oluşturduğu çoğunluk, Gazi Caddesi Alış-Veriş 

Sokağı’nda 2 saatten fazla zaman geçirmektedir. Ortalama olarak bakıldığında kullanıcılar 

%20'sını oluşturan 10 kişi çalışma alanında 1 saatlik  bir vakit geçirmektedir. 

 Kullanım  çeşitliği açısından bakıldığında kullanıcıların %70’lik oranla 35 kişi alanı 

alışveriş amaçlı kullanmaktadır.%38’lik oranla 15 kişi ise alanı  yeme-içme alanı olarak 

kullanmaktadır. 
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 Gazi Caddesi Alış-Veriş Sokağı’nın en beğenilen özellikleri; 

- % 40‘lik oranla 20 kişi, birden fazla alış-veriş mağazasının olma ve mağazaların bir arada 

bulunması, 

- % 30‘lik oranla 15 kişi, merkezi bir konuma sahip olma ve bundan kaynaklı ulaşım 

kolaylığı ve çeşitli alternatifler sağlaması, 

- % 16‘lik oranla 8 kişi, alanın canlı yapısı, manzara güzelliği, sosyalliğe olanak sağlama 

ve insanların iç içe olması, 

- %  14 ‘lik oranla 7 kişi de, yeme- içme imkânları, vakit geçirme olarak belirlenmiştir. 

 Gazi Caddesi Alış-Veriş Sokağı’nın beğenilmeyen özellikleri;  

- % 52‘lik oranla 26 kişi, alanın yokuş ve yolunun eski olması, 

- % 28‘lik oranla 14 kişi, yolun çok dik oluşu ve dar bir yapıya sahip olması, 

- %10 ‘lik oranla 5 kişi,  kalabalık ve araç trafiğinin açık oluşu, 

- % 10‘lik oranla 5 kişi, alış- veriş mağazaları, yeme- içme alanları ve dinlenme amaçlı 

alanların yetersiz olması,  olarak bulunmuştur. 

 Gazi Caddesi Alış-veriş Sokağı’nın kullanıcılar için ne anlam ifade ettiğini; 

- %40 ‘lik oranla 20 kişi, Merkez ve çarşı, 

- % 36‘lik oranla 18 kişi, Kalabalık 

- %24‘lik oranla 12 kişi, Alış-veriş, Kafeler ve mağazalar olarak açıklamıştır.  

Bunların yanı sıra Gazi Caddesi ihtiyaçların karşılandığı alan, yorgunluk, sosyalleşme, 

eğlence, en işlek cadde, en hareketli cadde, en belirgin cadde, Giresun’un can damarı, iş adresi, 

birliktelik,  tek güzel cadde, her gün geçmek zorunda kaldığı alan, insanların dünyadaki 

koşuşturmasını en iyi yansıtan cadde gibi anlamlarda ifade etmektedir. 

 Gazi Caddesi Alış-Veriş Sokağı’nın kullanıcıların planlama ve tasarımına yönelik öneri 

fikirleri;  

- %40 ‘lik oranla 20 kişi, alanın dik yokuşu ve eski yolunda düzenleme yapılarak daha düz 

ve geniş alanlar oluşturulması gerektiğini,  

- % 30‘lik oranla 15 kişi, araç trafiğine kapatılarak araçlar için alternatif yollar üretilmesi, 

- %10‘lik oranla 5 kişi, güvenirliğin sağlanması için caddenin ve bağlantılı olduğu caddeler 

arasında ışıklandırılma artırılması, 

-  % 10‘lik oranla 5 kişi, manzara güzelliği değerlendirilerek eğlenilecek ve mutlu 

olunabilecek daha farklı mekânlar ve etkinlikler getirilmesi, mekanların daha çok ortaya 

çıkarılması ,  
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- %10‘lik oranla 5 kişi, alanın zemin-cephe-donatı-yollar-örtü vb. sokak bileşenlerini bir 

bütünlüğü sağlayacak bitkilerle destekleyerek uygulamaların yapılması gerektiği, şeklinde tespit 

edilmiştir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Çalışma amacımız kapsamında ve uygulanan anket yöntemi sonucunda Gazi Caddesi 

Alış-veriş sokağı için üst ölçek ulaşım planlama kararları gözden geçirilerek araçtan arındırılmış 

cadde yaratılmalıdır. Bu doğrultuda  öncelikli olarak yayalaştırma önerilmektedir.  

Yayalaştırmada ilk adım olarak kısmı yayalaştırma yapılarak alan sadece hafta sonları trafiğe 

kapatılabilir ikinci adımda ise cadde tamamen yayalaştırmaya geçirilebilir. 

 Engelli olanaklılığı sağlanmalıdır. Engelliler için zemin yönlendirilmeleri geliştirilerek 

rahat hareket edebilecekleri rampalar, yollar, görsel ve algısal yönlendirmeler, çeşitli taşıma 

sistemleri oluşturulabilir.   

 Etkinlikler için mekan organizasyonu, doğru sınır elemanları ile farklı etkinlikler için 

mekanlar tasarlanmalıdır. Mevcut alış-veriş mağazaları, yeme-içme alanları ve etkinlik çeşitliliği 

artırılmalıdır. Alanda çoğunlukla etkin olan alış-veriş ve yeme-içme etkinlikleri kendi aralarında 

bir bütünlük oluşturulmalı, bitkiler ve  kentsel donatılarla sınırlar yapılmalıdır.  Ayrıca eğlenme, 

dinleme, spor, sağlık, kültür, eğitim  içeriği olan etkinlik mekanları oluşturulmalıdır. 

 Alanının güvenirliğini sağlamak için Gazi caddesi ve bağlantılı olduğu caddeler 

aydınlatılmalıdır. Yapı ve sert zemin baskısını en aza indirmek için yol ağaçları, cadde ağaçları 

gibi çeşitli bitkisel elemanlar getirilmelidir.  

 Alanın yapı-zemin-deniz- yeşil dokusu arasında denge oluşturarak manzara çeşitliliği 

sağlanmalıdır. Alanın sahip olduğu deniz manzarasını destekleyecek tasarım kararları alınarak 

manzara değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda donatı (döşeme, oturma birimi, aydınlatma 

birimleri, çöp kutusu, bilgi levhaları ve durak vb.), tasarım kararları alınmalı, cepheler bütünlük 

içermelidir. 

 Alanın  merkezi konumunun en iyi şekilde yansıtılması, çeşitli kullanım alanlarının 

desteklenmesi ve bununla birlikte oluşan yaşam alanlarını bütün  olarak ele alabilmek için 

estetik, işlevsel, kimlikli ve yaşam kalitesini destekleyen donatılar tasarlanmalıdır. Bu doğrultuda 

yapılacak tasarımlar zemin-cephe-donatı-yollar-örtü vb. sokak bileşenleri arasında   bütünlüğü 

yansıtacak çözüm önerileri getirilmelidir.  

 Rutin bir yapıya sahip olan caddenin daha hareketli  ve daha canlı hale getirilmesi adına 
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“alış-veriş, yeme-içme,banka ve geçiş” odaklı mekanların yanı sıra bitki ve donatılar kullanılarak 

farklı etkinlikler için mekanlar tasarlanmalıdır. 
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ÖZET 

Belirli bir düzen içerisinde yaşayan insanlar, farklı çevrelerle etkileşim kurarak sosyal ve 

kültürel yönden gelişmek, monotonluktan uzaklaşmak ve bunlar gibi daha pek çok nedenden 

dolayı kendilerini iyi hissedecekleri farklı aktivitelere yönelirler. Bu aktiviteler spor, hobi ve 

sanat gibi ana başlıklar altında toplanabilir. Günlük yaşamlarının getirdiği stresten, yorgunluktan 

sıyrılma çabasındaki insanların sıklıkla tercih ettiği bu aktivitelerden ikisi sinema ve tiyatrodur. 

Toplumların kültürlerinin tarihsel gelişiminde, kültürel değerlerin nesiller arasında 

aktarılmasında büyük rol oynayan tiyatro yüzyıllardır ülkemizde farklı şekillerde icra 

edilmektedir ve toplumumuzun bir kısmının büyük ilgi kaynağıdır. Sinema ise teknolojik 

gelişmeler ile birlikte kendi içerisinde sürekli gelişmektedir ve bu yönüyle yediden yetmişe 

herkes için büyük bir eğlence kaynağı haline gelmiştir. Ülkemizde de buna paralel olarak seksen 

bir şehirde 2692 sinema salonu insanları filmlerle buluştururken, 783 tiyatro salonu ile de 

izleyici tiyatro seyredebilmektedir. 

Yapılan bu çalışma kapsamında otuz büyükşehirdeki sinema ve tiyatrolarının etkinliği 

incelenmiştir. Bu amaçla etkinlik ölçümünde sıkça başvurulan yöntemlerden biri olan Veri 

Zarflama Analizi (VZA) tercih edilmiştir. VZA’da kısaca matematiksel programlama teknikleri 

yardımıyla çok sayıda benzer girdiler ve çıktılar kullanılarak karar verme birimlerinin etkinlikleri 

değerlendirilir. Çalışmada karar verme birimleri olarak büyükşehirler belirlenmiştir. Bu 

çalışmada büyükşehirlerin etkinlikleri belirlenirken girdi parametreleri olarak sinema salonu 

sayısı, sinema için koltuk sayısı, tiyatro sayısı ve tiyatro için koltuk sayısı tercih edilmiştir. Çıktı 

olarak ise tiyatro eseri sayısı, tiyatro gösterisi sayısı, tiyatro seyircisi sayısı, sinemada gösterilen 

film sayısı ve sinemaya giden seyirci sayısı tercih edilmiştir. Büyükşehirlerin ellerindeki 

potansiyel girdiyi kullanarak maksimum eser sergilemeyi ve maksimum seyirciye ulaşmayı 

amaçlamalarından dolayı VZA için uygun model çıktı yönlü olarak seçilmiştir.  Büyükşehirlerin 
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toplam etkinlik sonuçları (performans değerlendirmeleri) CCR modeli kullanılarak belirlenmiş, 

devamında ise BCC modeli ile bileşenlerine ayrılmıştır. Her iki aşamada da çıktı yönlü modeller 

tercih edilmiştir. Otuz büyükşehrin teknik etkinlik sonuçları BCC modeli vasıtasıyla 

hesaplanmış, ölçek etkinlik sonuçları ise toplam etkinlik sonuçlarının teknik etkinlik sonuçlarına 

oranlaması ile elde edilmiştir. On altı şehir etkin çıkarken, on dört şehrin ise etkin olmadığı 

görülmüştür. Bu çalışmanın sonucunda büyükşehirlerin performansları değerlendirilerek, 

geliştirilmeye açık yönlerin geliştirilmesi ya da problemli kısımların düzeltilmesi anlamında 

yöneticilere etkinliklerini arttıracak aksiyonları gösterebilmek amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: sinema, tiyatro, etkinlik, veri zarflama analizi   

1. GİRİŞ 

Gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema gibi kitlelere ulaşan ve iletişimi sağlayan araçlara 

kitle iletişim araçları denilmektedir. Bunlardan biri olan sinema hızla gelişen endüstrisi ve 

ekonomisi ile birlikte önemli bir kitle iletişim aracı olmuştur. Çoğu zaman hem eğitim hem de 

eğlence aracı olan sinema genellikle diğer kitle iletişim araçlarının çok ötesinde bir öneme 

sahiptir. Edebiyat gibi, sinema da toplumun bir yansımasıdır ve toplumu etkiler. Diğer sanat 

eserleri gibi sinema da, yaratıldığı toplumun bir yansımasıdır. Sinema, çekiciliği ile tüm dünyada 

tercih edilen, hem eğitimin hem de eğlencenin önemli bir aracıdır. Sinemada gösterilen göz alıcı 

hikaye, kurgu zevklerini gerçek hayatın gerçekliği ile birleştirir ve böylece hem zihinsel hem de 

duygusal değerleri göz önünde bulunduran bir malzemeyi toplumların zevkine sunar. Sinema 

salonlarındaki büyük kalabalık popülaritesinin kanıtıdır. Sinema gibi toplum olgusunun temel 

yapıtaşlarından biri olan tiyatro da, toplumların tarihsel gelişiminde oldukça büyük bir yere 

sahiptir. Kökenleri Antik Yunan toplumuna dayanan tiyatro, binlerce yıldır dünya üzerinde 

çeşitli şekillerde icra edilebilmektedir. Ülkemizde de ilgi odağı olan tiyatro, yatırımlarla birlikte 

daha erişilebilir bir hale gelmiştir. Bu bağlamda insanların ilgisinin her geçen gün arttığı sinema 

ve tiyatro monotonluktan uzaklaşmak isteyenlerin vazgeçemediği aktivitelerdendir. 

Yapılan yatırımlar ve teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte büyük bir ekonomiye sahip 

olan sinema ve tiyatroların etkinliklerin ölçülmesi de ele alınması gereken konulardan biridir. Bu 

nedenle ülkemizdeki sinema ve tiyatroların etkinliğinin ölçülmesi, performanslarının 

değerlendirilmesi anlamında önemlidir. Yapılan bu çalışmada otuz büyükşehir ele alınarak, bu 

şehirlerdeki sinema ve tiyatroların performansları Veri Zarflama Analizi (VZA) modelleri 

kullanılarak şehir bazında incelenmiştir. Çalışmada büyükşehirlerin etkinlikleri belirlenirken 

girdi parametreleri olarak sinema salonu sayısı, sinema için koltuk sayısı, tiyatro sayısı ve tiyatro 

için koltuk sayısı tercih edilmiştir. Çıktı olarak ise tiyatro eseri sayısı, tiyatro gösterisi sayısı, 
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tiyatro seyircisi sayısı, sinemada gösterilen film sayısı ve sinemaya giden seyirci sayısı tercih 

edilmiştir. Büyükşehirlerin çıktı parametrelerindeki değişimleri daha rahat sağlayacağı 

düşünülerek çıktı yönlü modeller uygun görülmüştür. 

Yazar Yıl Konu 
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Madu ve Kuei 1998 Kıyaslamada veri zarflama analizi uygulaması 

Homburg 2001 Faaliyet Kıyaslamalarında Veri Zarflama Analizinin Kullanımı 

Bakırcı 2006 Otomotiv sanayisindeki firmaların etkinliklerinin karşılaştırılması 

Aslan 2007 Şeker fabrikalarının etkinlik düzeylerinin ölçümü 

Erciş 2010 Otomotiv satış firmalarının etkinlik düzeylerinin ölçümü 

Tektaş ve Tosun 2010 Türkiye'de gıda sektöründeki firmaların tedarik zinciri performanslarının kıyaslanması 

Sueyoshi ve Goto 2012 Çevresel değerlendirme için VZA: Petrol endüstrisinde kamu ve özel sektör için 

kıyaslama Gülhüseyin ve Türkan 2012 Hastane girdilerinin minimize edilmesi 

Doğan ve Gencan 2014 Devlet hastanelerinin göreceli etkinliklerinin karşılaştırılması 

Lee ve Kim. 2014 Hizmet kalitelerinin değerlendirilmesi 

Tavana vd. 2016 İki aşamalı veri zarflama analizi modeli  ile üç aşamalı tedarik zincirindeki performans 

ölçümü  Çakır 2016 Özel sektör ve yurt dışı üretici firmaları ile rekabetinde kaynaklarını etkin biçimde 

kullanılması Kao ve Liu 2016 Dönemlerarası verimlilik analizi için paralel bir üretim sınır yaklaşımı 

Shabanpour vd. 2017 Dinamik veri zarflama analizi ve yapay sinir ağları ile yeşil tedarikçilerin 

verimliliğinin ölçümü Çağlar ve Keten 2018 İllerin gelişme endekslerinin VZA kullanılarak belirlenmesi 

Atukalp 2019 Çimento firmalarının analizi 

 

2. YÖNTEM 

VZA modelleri temel olarak kesirli programlama şeklinde ifade edilmektedir. Kesirli 

programlama modellerinin çözümü için Simpleks algoritmasına benzer standart bir yöntem 

bulunmamaktadır. Fakat oluşturulan kesirli matematiksel modelin özelliklerinden yola çıkılarak 

model, doğrusal programlama modeli şeklinde ifade edilebilir. Böylece VZA modeli standart bir 

yöntem yardımı ile çözülebilir (İçöz ve Sönmez, 2014). 

VZA ölçeğe göre sabit ve değişken getiri olmak üzere ikiye; bu getirilerin durumlarına 

göre de üçe ayrılmaktadır. Karar vericinin girdi ve çıktıdan hangisinin üzerine denetimi varsa 

ona yönelik bir modelleme yapılmaktadır (Ayyıldız, 2018). Ölçeğe göre sabit getiri koşulunda 

Charnes Cooper Rhodes (CCR) modeli, ölçeğe göre değişken getiri koşulunda ise Banker, 

Charnes, Cooper (BCC) modeli kullanılmaktadır. 

2.1 Ölçeğe Göre Sabit Getiri (CCR) 

Charnes, Cooper, Rhodes tarafından 1978 yılında ABD'deki devlet okullarının verimlilik 

kıyaslamasını yapma amacıyla geliştirilen yöntem, isimlerinin baş harfini ifade eden CCR 
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modeli şeklinde ifade edilmektedir. CCR yöntemi, regresyon analizinin doğrudan 

uygulanamadığı, çok girdinin ve çok çıktının bulunduğu yerlerde girdi ve çıktıların 

ağırlıklandırılması ile genel bir kıyaslama yapmayı sağlar. Ortaya atıldığı zaman amacı kar elde 

etmek olmayan bu yöntem, toplam etkinlik bulunurken kullanılmaktadır. Bu yöntemde girdi ve 

çıktının birden fazla olması durumunda etkinlik oranını maksimize edebilecek sanal girdi ve çıktı 

hesaplanmaktadır. Karar verme biriminin etkinliği en fazla 1 olacak şekilde, ağırlıklandırılmış 

çıktı / ağırlıklandırılmış girdi olarak ölçülmektedir. CCR yönteminin matematiksel modelleri 

Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. CCR Modelleri 

Girdiye Yönelik CCR Modeli Çıktıya Yönelik CCR Modeli 

Kesirli Model 

𝐸𝑘 = 𝑚𝑎𝑥
∑ 𝑢𝑟𝑌𝑟𝑘
𝑝
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑋𝑖𝑘
𝑚
𝑟=1

≤ 1 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 𝜀 

Kesirli Model 

𝐸𝑘 = 𝑚𝑎𝑥
∑ 𝑣𝑖𝑋𝑖𝑘
𝑚
𝑟=1

∑ 𝑢𝑟𝑌𝑟𝑘
𝑝
𝑟=1

≥ 1 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 

Doğrusal Model 

𝐸𝑘 = 𝑚𝑎𝑥∑𝑢𝑟𝑌𝑟𝑘

𝑝

𝑟=1

 

∑𝑣𝑖𝑋𝑖𝑘

𝑚

𝑟=1

= 1 

∑ 𝑢𝑟𝑌𝑟𝑗
𝑝
𝑟=1 −∑ 𝑣𝑖𝑋𝑖𝑗 ≤ 0𝑚

𝑟=1       

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 𝜀  

Doğrusal Model  

𝐸𝑘 = 𝑚𝑖𝑛∑𝑣𝑖𝑋𝑖𝑘

𝑚

𝑟=1

 

∑𝑢𝑟𝑌𝑟𝑘

𝑝

𝑟=1

= 1 

∑ 𝑢𝑟𝑌𝑟𝑗
𝑝
𝑟=1 −∑ 𝑣𝑖𝑋𝑖𝑗 ≤ 0𝑚

𝑟=1                         

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 𝜀 
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Zarflama Modeli 

𝐸𝑘 = 𝑚𝑖𝑛𝛼 − 𝜀∑𝑆𝑖
− − 𝜀∑𝑆𝑟

+

𝑝

𝑟=1

𝑚

𝑖=1

 

∑𝑋𝑖𝑗𝜋𝑗 + 𝑆𝑖
− − 𝛼𝑋𝑖𝑘 = 0

𝑛

𝑗=1

 

∑𝑌𝑟𝑗𝜋𝑗 + 𝑆𝑖
− − 𝑌𝑟𝑘 = 0

𝑛

𝑗=1

 

𝜋𝑗 , 𝑆𝑖
−, 𝑆𝑟

+ ≥ 0 

Zarflama Modeli 

𝐸𝑘 = 𝑚𝑎𝑥𝛽 + 𝜀∑𝑆𝑖
− + 𝜀∑𝑆𝑟

+

𝑝

𝑟=1

𝑚

𝑖=1

 

∑𝑋𝑖𝑗𝜋𝑗 + 𝑆𝑖
− − 𝑋𝑖𝑘 = 0

𝑛

𝑗=1

 

∑𝑌𝑟𝑗𝜋𝑗 + 𝑆𝑖
− − 𝛽𝑌𝑟𝑘 = 0

𝑛

𝑗=1

 

𝜋𝑗 , 𝑆𝑖
−, 𝑆𝑟

+ ≥ 0 

Modellerin çözümüne göre 𝐸𝑘 = 1 olduğu zaman, etkinliği ölçülmek istenen karar verme 

biriminin etkin olduğu sonucuna ulaşılır. Diğer durumlarda karar verme birimi etkin değildir 

denilmektedir. 

2.2. Ölçeğe Göre Değişken Getiri (BCC) 

1984 yılında Banker, Charnes, Cooper tarafından ilk kez ortaya atılarak, ismini baş 

harflerinin birleşiminden alan BCC modeli oluşturulmuştur. BCC modellerinin CCR 

modellerinden tek farkı ölçeğe göre sabit getiri değil değişken getiri sağlamasıdır. Yöntemde 

kullanılan matematiksel modeller Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. BCC Modelleri 

Girdiye Yönelik BCC Modeli Çıktıya Yönelik BCC Modeli 

Kesirli Model 

𝐸𝑘 = 𝑚𝑎𝑥
∑ 𝑢𝑟𝑌𝑟𝑘 − 𝜇0
𝑝
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑋𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1

≤ 1 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 𝜀, 𝜇0: 𝑠𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡 

Kesirli Model 

𝐸𝑘 = 𝑚𝑖𝑛
∑ 𝑣𝑖𝑋𝑖𝑘 − 𝜇0
𝑚
𝑖=1

∑ 𝑢𝑟𝑌𝑟𝑘
𝑝
𝑟=1

≥ 1 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 𝜀, 𝜇0: 𝑠𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡 
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Doğrusal Model 

𝐸𝑘 = 𝑚𝑎𝑥∑𝑢𝑟𝑌𝑟𝑘 − 𝜇0

𝑝

𝑟=1

 

∑𝑣𝑖𝑋𝑖𝑘

𝑚

𝑖=1

= 1 

∑𝑢𝑟𝑌𝑟𝑗 −∑𝑣𝑖𝑋𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

− 𝜇0

𝑝

𝑟=1

≤ 0 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 𝜀, 𝜇0: 𝑠𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡 

Doğrusal Model 

𝐸𝑘 = 𝑚𝑖𝑛∑𝑣𝑖𝑋𝑖𝑘 − 𝜇0

𝑚

𝑖=1

 

∑𝑢𝑟𝑌𝑟𝑘

𝑝

𝑟=1

= 1 

∑𝑢𝑟𝑌𝑟𝑗 −∑𝑣𝑖𝑋𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

+ 𝜇0

𝑝

𝑟=1

≤ 0 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 𝜀, 𝜇0: 𝑠𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡 

Zarflama Modeli       

𝐸𝑘 = 𝑚𝑖𝑛𝛼 − 𝜀∑𝑆𝑖
− − 𝜀∑𝑆𝑟

+

𝑝

𝑟=1

𝑚

𝑖=1

 

∑𝑋𝑖𝑗𝜋𝑗 + 𝑆𝑖
− − 𝛼𝑋𝑖𝑘 = 0

𝑛

𝑗=1

 

∑𝑌𝑟𝑗𝜋𝑗 + 𝑆𝑖
− − 𝑌𝑟𝑘 = 0

𝑛

𝑗=1

 

∑𝜋𝑗 = 1

𝑚

𝑗=1

 

𝜋𝑗 , 𝑆𝑖
−, 𝑆𝑟

+ ≥ 0 

Zarflama Modeli 

𝐸𝑘 = 𝑚𝑎𝑥𝛽 + 𝜀∑𝑆𝑖
− + 𝜀∑𝑆𝑟

+

𝑝

𝑟=1

𝑚

𝑖=1

 

∑𝑋𝑖𝑗𝜋𝑗 + 𝑆𝑖
− − 𝑋𝑖𝑘 = 0

𝑛

𝑗=1

 

∑𝑌𝑟𝑗𝜋𝑗 + 𝑆𝑖
− − 𝛽𝑌𝑟𝑘 = 0

𝑛

𝑗=1

 

∑𝜋𝑗 = 1

𝑚

𝑗=1

 

𝜋𝑗 , 𝑆𝑖
−, 𝑆𝑟

+ ≥ 0 

Modellerin çözümüne göre 𝐸𝑘 = 1 olduğu zaman, etkinliği ölçülmek istenen karar verme 

biriminin etkin olduğu sonucuna ulaşılır. Diğer durumlarda karar verme birimi etkin değildir, 

denilmektedir. 

VZA'nın literatürde yer edinmesini takiben, yöntemin temel kavram ve prensipleri modelin 

çeşitlenmesini getirmiş, CCR oran modeli, BCC ölçeğe göre getiri modeli, toplamalı model ve 

çarpmalı model şeklinde dört ana model geliştirilmiş ve kullanılmıştır (Aslankaraoğlu, 2006). 

3. UYGULAMA 

Çalışmada kullanılan değişkenler belirlenirken, literatürde en sık rastlanan değişkenlere 

odaklanılmıştır. Ayrıca Türkiye özelinde belirleyici olduğu düşünülen değişkenler de çalışmaya 

dahil edilmiştir. Otuz büyükşehrin etkinliği belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 
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2017 yılı için yayınladığı veriler kullanılmıştır. Bu çalışmada büyükşehirlerin etkinlikleri 

belirlenirken girdi parametreleri olarak sinema salonu sayısı, sinema için koltuk sayısı, tiyatro 

sayısı ve tiyatro için koltuk sayısı tercih edilmiştir. Çıktı olarak ise tiyatro eseri sayısı, tiyatro 

gösterisi sayısı, tiyatro seyircisi sayısı, sinemada gösterilen film sayısı ve sinemaya giden seyirci 

sayısı tercih edilmiştir. Kullanılan değişkenler Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Çalışmada kullanılan girdi ve çıktılar 

Çalışmada kullanılan 4 girdi ve 5 çıktının değişken değerleri Tablo 4’te verilmiştir. 

Kullanılan tüm veriler Türkiye İstatistik Kurumu’nun internet sitesinden yayınladığı resmi 

verilerdir (URL-1). 

Tablo 4. Kullanılan değişken değerleri 

Şehir Girdiler Çıktılar 

 
Sinema Tiyatro Sinema Tiyatro 

  Salon Koltuk Tiyatro Koltuk Film Seyirci Eser Gösteri Seyirci 

Adana 38 8413 18 6646 903 1501452 115 1422 241933 
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Ankara 216 30224 68 21599 4938 6940217 371 5047 1019685 

Antalya 115 12400 14 5813 2801 2424173 158 892 247247 

Aydın 39 3823 10 3770 673 833872 53 157 31169 

Balıkesir 32 3599 11 5828 633 875009 82 261 40922 

Bursa 79 9312 14 4093 1693 2724640 160 1128 219696 

Denizli 27 3295 7 3251 548 896955 64 132 65036 

Diyarbakır 49 6377 6 3198 779 744251 28 221 84320 

Erzurum 28 3287 1 226 470 545701 8 121 26385 

Eskişehir 30 3631 13 5197 751 1132447 103 497 153397 

Gaziantep 41 5102 8 5969 707 1290639 58 110 55893 

Hatay 33 3157 13 4462 886 957899 117 217 49464 

İstanbul 882 113842 227 71603 19277 22725667 4579 13178 2580069 

İzmir 138 18851 69 28271 3164 4479193 624 1905 365480 

Kahramanmaraş 19 2382 7 3172 418 496439 35 83 31193 

Kayseri 41 4891 10 5281 614 1012201 156 285 118672 

Kocaeli 73 8883 20 5822 1527 1912975 311 970 220299 

Konya 55 8045 18 7590 1216 1367526 175 323 100252 

Malatya 20 3042 10 3997 380 544022 88 322 85849 

Manisa 24 2807 8 2899 636 628494 52 152 40003 

Mardin 12 1131 1 260 274 237942 3 3 780 

Mersin 38 4597 17 9211 794 1196902 88 244 79320 

Muğla 45 4007 12 6360 1006 778197 75 207 83967 

Ordu 16 1140 9 3135 283 283283 25 289 62928 

Sakarya 41 4819 10 3331 704 1114686 57 91 29071 

Samsun 25 3300 9 2119 582 862624 72 167 45585 

Şanlıurfa 30 3333 3 1590 535 356683 22 92 26680 

Tekirdağ 36 3617 12 4886 698 804476 79 132 29855 

Trabzon 29 3269 10 3710 592 781207 75 349 79838 

Van 15 1887 1 395 243 346624 14 147 35579 

 

Girdi ve çıktı değişkenlerinin belirlenmesinin ardından, 2017 için otuz büyükşehre yönelik 

analiz yapılmıştır. Büyükşehirlerin ellerindeki potansiyel girdiyi kullanarak maksimum eser 

sergilemeyi ve maksimum seyirciye ulaşmayı amaçlamalarından dolayı VZA için uygun model 

çıktı yönlü olarak seçilmiştir.  Büyükşehirlerin toplam etkinlik sonuçları (performans 

değerlendirmeleri) CCR modeli kullanılarak belirlenmiş, devamında ise BCC modeli ile 

bileşenlerine ayrılmıştır. Her iki aşamada da çıktı yönlü modeller tercih edilmiştir. Otuz 

büyükşehrin teknik etkinlik sonuçları BCC modeli vasıtasıyla hesaplanmış, ölçek etkinlik 

sonuçları ise toplam etkinlik sonuçlarının teknik etkinlik sonuçlarına oranlanması ile elde 

edilmiştir. Otuz büyükşehrin etkinlikleri Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5. Etkinlik Sonuçları 

Şehir Toplam 

Etkinlik 

Teknik 

Etkinlik 

Ölçek 

Etkinlik 
Şehir Toplam 

Etkinlik 

Teknik 

Etkinlik 

Ölçek 

Etkinlik 

Adana 1 1 1 Kayseri 0,9557 1 0,9557 

Ankara 1 1 1 Kocaeli 1 1 1 

Antalya 1 1 1 Konya 0,8801 0,8884 0,9907 

Aydın 0,7558 0,7577 0,9975 Malatya 1 1 1 

Balıkesir 0,8131 0,8310 0,9785 Manisa 1 1 1 

Bursa 1 1 1 Mardin 1 1 1 

Denizli 0,9394 1 0,9394 Mersin 0,8348 0,8673 0,9625 

Diyarbakır 0,7167 0,7302 0,9815 Muğla 0,9977 0,9977 1 

Erzurum 1 1 1 Ordu 1 1 1 

Eskişehir 1 1 1 Sakarya 0,7775 0,7951 0,9779 

Gaziantep 0,9048 0,9468 0,9556 Samsun 1 1 1 

Hatay 1 1 1 Şanlıurfa 0,7787 0,7810 0,9971 

İstanbul 1 1 1 Tekirdağ 0,7570 0,7573 0,9996 

İzmir 1 1 1 Trabzon 0,8611 0,8755 0,9836 

Kahramanmaraş 0,8494 0,8964 0,9476 Van 1 1 1 

 

4. SONUÇ  

Tablo 2’den de görüleceği üzere on altı büyükşehir toplam etkinliğe, on sekiz büyükşehir 

teknik etkinliğe ve son olarak yine on altı büyükşehir ölçek etkinliğine sahiptir. Etkinlik 

sonuçlarına göre toplam etkinlik ortalaması %92,7; teknik etkinlik ortalaması %93,7; ölçek 

etkinlik ortalaması ise %98,8 olarak hesaplanmıştır. Büyükşehirlerin sinema ve tiyatro özelinde 

oldukça yüksek etkinlik değerine sahip olduğu söylenebilir.  

Otuz büyükşehrin etkinlik değerleri, VZA yönteminin temel iki modellerinden olan CCR 

ve BCC modellerinin çıktı yönelimli versiyonları kullanılarak belirlenmiştir. Yapılan çalışma 

sonucunda on altı etkin şehir ve on dört etkin olmayan şehir belirlenmiştir.  

Etkin olmayan on dört şehir bazında değişken değerleri incelendiğinde; Diyarbakır’ın hem 

toplam hem teknik etkinlik sıralamasında son sırada olması dikkat çekicidir. Aydın, Tekirdağ, 

Sakarya ve Şanlıurfa ise diğer şehirlere nazaran düşük etkinlik değerlerine sahip şehirlerdir. 

Etkin olmayan on dört büyükşehir için hedef çıktılar VZA yardımıyla belirlenmiştir. Etkin 

konuma geçebilmek için sağlanması gereken değerler hesaplanmıştır. Bu on dört şehir için en 

kötü konumda yer alan iki şehir (Diyarbakır ve Aydın) için gerekli iyileştirmeler aşağıda 

sıralanmıştır. Diyarbakır özelinde, şehirdeki girdi değerleri sabit tutularak sinemada gösterilen 

film sayısında %42, bununla beraber seyirci sayısında %46 ve tiyatro izleyicisi sayısında %36 

düzeyinde artış sağlanırsa etkin duruma geleceği görülmektedir. Ele alınan otuz şehir içerisinde 
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toplam etkinlikte yirmi dokuzuncu sırada teknik etkinlikte ise yirmi sekizinci sırada yer alan 

Aydın ise sinemada gösterilen film ve sinemaya giden seyirci sayısını %32 ve tiyatro izleyici 

sayısını da neredeyse iki katına çıkardığı taktirde etkin olacaktır. 
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ÖZET 

İşitme ve dengenin periferik organı olan kulak, temporal kemik içine yerleşmiş, görevleri ve 

yapıları birbirinden farklı dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç kısımdan oluşan karmaşık bir yapıya 

sahiptir. Anatomik yapısı, hücre ve dokularının farklı morfolojik karakterleri ve değerlendirmedeki 

teknik güçlüklerden dolayı, kohlea morfolojisi üzerine detaylı incelemeler oldukça geri planda 

kalmıştır. Temporal kemiğin pars petrozası içerisine yerleşmiş olarak bulunan kohlea dokusunun elde 

edilmesinde kolaylık sağlamak ve çalışmacılara ışık tutmak araştırmanın temel amacıdır. 

Erciyes Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezinden temin edilen 8 adet 

Wistar Albino cinsi dişi sıçan etik kurallara uygun bir şekilde anestezisi altında dekapite edildi. 

Foramenmagnumdan ince uçlu makas yardımıyla parietal kemiklerin bitim yerine kadar kesi atılarak 

beyin dokusu çıkarıldı. Kohlear sinir takip edilerek temporal kemik alt, orta ve ön bölgeden 

serbestleştirildi. Orta kulağa doğru çıkıntı yapan kohlea tespit edildikten sonra etrafındaki fazla 

kemik dokuları makas yardımı ile uzaklaştırıldı. Işık mikroskobunda kohlea dokusunun incelenmesi 

için %10’luk formaldehit solüsyonunda tespit edilmesinin ardından dekalsifiye edildi. Ardından rutin 

histolojik doku takip basamaklarından geçirilerek bloklandı ve 5 µ kalınlığından kesitler alınarak 

Masson’s Trikrom ile boyanarak çalışmada belirlenen kriterler doğrultusunda inceleme yapıldı. 

Taramalı elektron mikroskobunda kohlea dokusunun incelenmesi için öncelikle %2,5’luk 

gluteraldehit solüsyonunda tespit edildi. Ardından rutin takip protokolünden geçirilen kohlea dokusu 

metal strablara dik açı ile yerleştirilerek altın paladyum ile kaplandı. Taramalı elektron 

mikroskobunda görüntüleme yapıldıktan sonra çalışmada belirlenen kriterlere göre değerlendirildi.  

Sonuç olarak Kohleanın elde edilmesi, belirlenen ışık ve elektron mikroskobu kriterlerine göre 

korti organın histopatolojik değerlendirilmesinin yapılmasının alanda yapılacak değir çalışmalara ışık 

tutacağı kanısındayız. 

Anahtar Kelime: Kohlea, Korti, Işık Mikroskobu, Elektron Mikroskobu. 
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1. GİRİŞ 

İşitme ve dengenin birincil organı olarak görev yapan kulak, temporal kemik içine 

yerleşmiş, görevleri ve yapıları birbirinden farklı dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç kısımdan 

oluşur (1). İç kulak, işitme ve denge ile ilgili reseptörlerin bulunduğu kısımdır (1-3)  ve temporal 

kemiğin petröz bölümünün derinlerinde yerleşim gösterir (4,5). İç kulağın ön kısmında bulunan 

ve şekli salyangoza benzeyen kohlea kemik labirent içerisine yuvalanmaktadır. Kemik 

labirentotik kapsül adı verilen sert kompakt kemik dokusu tarafından oluşturulur (6). Kohlea 

eksenini oluşturan modiolus etrafında 2,5 tur spiral olarak dolanan kemik bir yoldur 

veskalatimpani, skala media ve skala vestibul olmak üzere üç kısımdan oluşur. Skala media 

vestibulden Reissner zarı ile skala timpaniden baziler membran ile ayrılmıştır. Korti organı adı 

verilen işitme organı skala media bölgesinde konumlanmaktadır(6-8). Korti organını oluşturan 

nöroepitelyal ve destek hücreleri baziler membran üzerine yerleşim göstermektedir. 

Nöroepitelyal hücreler tek sıra halinde yerleşim gösteren iç saçlı ve üç sıra halinde yerleşim 

gösteren dış saçlı hücreden meydana gelmektedir. Destek hücreleri; nöroepitelyal hücrelerin 

etrafına yerleşmiş olan; Hensen, Deiters, Pillar hücreler ile Claudius hücrelerden oluşan 

karmaşık bir yapıya sahiptir (6,8).  

Kohlea, vücudun en sert kemik dokusu tarafından çevrelenmiş hassas membranöz selüler 

doku ağı olarak tanımlanabilir. Yeri, Anatomik yapısı, hücre ve dokularının farklı morfolojik 

karakterleri ve değerlendirmedeki teknik güçlüklerden dolayı, kohlea morfolojisi üzerine detaylı 

incelemeler oldukça geri planda kalmıştır.  

Çalışmamızda literatürde yer alan işitme fizyolojisinin temel mekanizmasını anlayabilmek 

için önemli görevleri üstlenen kulak dokusunun elde edilmesinde kolaylık sağlamak, kohleanın 

her bir kıvrımında yer alan korti organına ait histolojik özelliklerin ışık ve elektron 

mikroskobunda karşılaştırılarak gösterilmesi ile çalışmacılara ışık tutmak amaçlanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Erciyes Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezinden temin edilen 8 adet 

Wistar Albino cinsi dişi sıçan etik kurallara uygun bir şekilde anestezisi altında dekapite edildi. 

2.1 Kulak Dokusunun Çıkartılması 

Foramen magnumdan ince uçlu makas yardımıyla parietal kemiklerin bitim yerine kadar 

kesi atılarak beyin dokusu çıkarıldı. Kohlear sinir takip edilerek temporal kemik alt, orta ve ön 

bölgeden serbestleştirildi. Orta kulağa doğru çıkıntı yapan kohlea tespit edildikten sonra 

etrafındaki fazla kemik dokuları makas yardımı ile uzaklaştırıldı. Bu sayede vestibül bağlantısı 
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açılarak vestibül de uzaklaştırılmış oldu. 

2.2. Işık Mikroskobunda Kulak Dokusunun İncelenmesi 

Kohlea elde edilmesinin ardından taze olarak hazırlanmış %10 formaldehid solüsyonu 

içerisinde tespit edildi. Tespit işlemi tamamlandıktan sonra dekalsifikasyon işlemi için 80 ml 

distile su+10 ml formaldehit+10 ml nitrik asit ile hazırlanmış solüsyon içinde kemik dokusunun 

yumuşatılması sağlandı. Dekalsifikasyon basamağından sonra dokular akan musluk suyunda 

yıkandıktan sonra derecesi giderek artan alkol serilerinden geçirilerek dehidrate edildi. 

Dehidrate edilen dokular, ksilen ile şeffaflaştırıldıktan sonra, kohlea yatay konumda 

parafine gömülerek rutin parafin takip protokolü uygulandı (Tablo 1). Elde edilen parafin 

bloklardan 5 µ kesitler alınarak, deparafinize ve rehidrate edildikten sonra, Masson’s 

Trikrom(Tablo 2)   ile boyanarak ışık mikroskobu altında belirlenen (Tablo 3) kriterlere uygun 

şekilde inceleme yapıldı.  

Tablo 1: Işık Mikroskobu Doku Hazırlama Tekniği 

Sıra Yapılan işlem Süre 

1 Musluk suyu 1 saat 

2 %50/ 70/ 80/ 96 

Alkol 

1 saat 

3 %100 Etil Alkol x3 1 saat 

4 Ksilen I/II/III 20 dakika 

5 Eriyik parafin (60 

°C) 

1 gece 

 

Tablo 2: Masson’s Trikrom Boyama Tekniği 

 Sıra  Yapılan İşlem  Süre  Sıra  Yapılan İşlem  Süre  

1  Etüv (60 °C)  2 saat  10  Fosfomolibdik asit  5 dk 

2  Ksilen I/ II/ III 20 dk 11 Kurutma  5 dk 

3  Absolu Alkol I/ II 5 dk 12 Anilin Blue  5 dk 

4  %96/80/ 70/ 50 Alkol  5 dk 13  Distile su  3 dk 

5  Akarsu  2 dk 14  Asetik asit  2 dk 

6  Hematoksilen 5-8 dk 15 % 96 Alkol  2 dk 

7  Akarsu  5 dk 16  Absolu Alkol  2 dk 

8  Asit Fuksin 5 dk 17  Ksilen I/ II/ III 20 dk 

9  Distile su  3 dk 18  Kapatma  
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Tablo 3: Korti organını ışık mikroskobik olarak inceleme kriterleri(9). 

 

2.3. Taramalı Elektron Mikroskobunda Kulak Dokusunun İncelenmesi 

Kulak dokusunun elde edilmesinin ardından%2,5 Gluteraldehit (0,1 M fosfat tampon/pH 

7,2-7,4) içinde 4°C’de 24-48 saat tespit edildi. 3 defa 5’er dkdistile su ile yıkanmasının ardından 

aseton serilerinden (%50/70/80/90/100/100/100) 15’er dakika sürelerle geçirildi. Hazırlanan 

dokular Critical pointdryer (Şekil 1) cihazı kullanılarak kurutuldu. Kurutma işlemini takiben 

Stereo Mikroskop (Şekil 2) altında otik kapsülün kemik labirent kısmı kohlea boyunca kaldırıldı. 

İçerde zarflabirenti oluşturan Reissner zarı ince uçlu pensler kullanılarak açıldı. Tektoriyal 

membranın uzaklaştırılması sonucu nöroepitelyal hücreler belirgin hale geldi. Elde edilen kohlea 

karbon tutucular ile metal bloklar (Şekil 3) üzerine dik açı ile sabitlendi.Sputtercoater cihazı 

(Şekil 4) kullanılarak altın paladyum ile 45
0
A kalınlıkta 15 sn kaplandı. ZEISS Gemini SEM 

500-71-08 marka taramalı elektron mikroskobu (Şekil 5) kullanılarak korti organı yüzey 

anatomisi görüntüleme işlemi yapıldı (Tablo 5).  

Yapılar  Değerlendirme Kriterleri 

Reissner membranı Epitel ve uzunluk 

Stria vaskülaris Çok katlı yassı epitel 

Baziler Membran Bağ dokusu 

Cladius hücreleri Yerleşim ve hücre şekli 

Boettcher hücreleri Yerleşim ve hücre şekli 

Hensen hücreleri Yerleşim ve hücre şekli 

Deiters hücreleri Yerleşim ve hücre şekli 

Pillar hücreler Yerleşim ve hücre şekli  

Stereosilia Dış saçlı hücrelerin hücre şekli ve sayısı 

İç saçlı hücrelerin hücre şekli ve sayısı 

Tektorial Membran Genel görünüşü 
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Şekil 1: Critical 

pointdryer 

Şekil 2: Stereo 

Mikroskop 

Şekil 3: Metal 

stab 

 

Şekil 

4:Sputtercoater 

cihazı 

 

Şekil 5: Taramalı 

elektron mikroskobu 

 

 

 

Tablo 4: Rutin Taramalı Elektron Mikroskop takip protokolü 

İşlem Kullanılan madde Süre 

Tespit 0,1 M fosfat tamponlu %2,5 gluteraldehid 24-48 saat 

Yıkama Distile su 5dakika x3 

Dehidratasyon %50/70/80/90aseton 15 dakika 

%100 aseton x3 15 dakika 

Critical pointdryer 

Metal bloklar’lara yerleştirme 

Kaplama45
0
A kalınlıkta 15 sn 

SEM inceleme 

 

Tablo 5: SEM ile Corti organında yüzey anatomisi değerlendirirken dikkate alınan parametreler 

(9). 

Parametreler  Bulgular Dejenerasyon Dereceleri 

 

 

Deiter Hücreleri 

Normal hücre görünümü 0 

Yan bağlantılarda hafif derecede 

ayrılma 

1 

Yan bağlantılarda orta derecede 

ayrılma 

2 

Yan bağlantılarda şiddetli 

derecede ayrılma 

3 
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Dış tüy hücreleri 

Normal sterosilya görünümü 0 

Sterosilya görünümünde 

düzensizlik  ve bağlantılarda 

bozulma (kopma) 

1 

Sterosilya görünümünde yapışıklık 

kısmi kayıp 

2 

Total sterosilya kaybı 3 

 

 

İç tüy hücreleri 

Normal sterosilya görünümü 0 

Sterosilya görünümünde 

düzensizlik,  

1 

Sterosilya görünümünde yapışıklık 

kısmi kayıp 

2 

Total sterosilya kaybı 3 

 

3. BULGULAR 

3.1. Işık Mikroskobik Bulgular 

Işık mikroskobunda elde edilen histolojik bir görüntüde; skalamedia bölgesinin baziler 

membran ve reissner membranı ile diğer kompartmanlardan ayrıldığı gözlenmektedir. Baziler 

membran hücresel ve ekstrasellüler bileşikler içeren kompleks bir fibröz bağ dokusu yapısındadır 

ve sesin sıklığını (frekans) algılayan bir mekanik analizör görevi üstlenmektedir. Membran 

yapısı merkezde modiolus tarafında osseo spirous laminadan dışta stria  vaskülaris bölgesine 

doğru uzanmaktadır(Şekil 6). Korti organının histolojik yapısı büyük büyütmede incelendiğinde; 

baziler membranın üzerinde yerleşmiş olan saçlı hücreler ve destek hücrelerinden meydana 

geldiği gözlenmektedir. Tek sıra halinde yerleşmiş olan hücreler iç saçlı hücreleri, üç sıra halinde 

yerleşim gösteren hücreler ise dış saçlı hücreleri oluşturmaktadır. İç ve dış saçlı hücrelerin taban 

kısmında yuvarlak ve belirgin çekirdek yapıları ile kolaylıkla ayırt edilen Deiters hücreleri 

gözlenmektedir (Sekil 7). 
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Şekil 6: Kohleanın genel histolojik yapısı, 

MTx10. 

Şekil 7: Korti organın genel histolojik yapısı, 

MTx10. 

3.2. Elektron Mikroskobik Bulgular 

Elektron mikroskobunda inceleme yaparken modiolus etrafında 2,5 tur yaparak yerleşim 

gösteren her bir sıradaki korti organının incelenmesine dikkat edilir. Büyük büyütmede kohlea 

yapısı apikal yüzeyden incelendiğinde Tablo 4’de belirlenen kriterler dikkate alınarak 

değerlendirme yapıldı (Şekil 8). Korti organının bulunduğu kısım stereo mikroskop altında 

lateral yüzden kırıldığı takdirde iç ve dış saçlı hücreler altında desteklik görevi yapan deiter 

hücrelerinin hücre gövdeleri ile birlikte sitoplazmik uzantı kolları da gözlenmektedir (Şekil 9). 

Ayrıca Kohleanın modiolus etrafındaki 2,5 turluk dönüşü bazeldenapekse doğru incelendiğinde 

hücrelerin apikal yüzey özelleşmeleri olan sterosilyaların boylarının uzadığı gözlenmektedir.  

  

Şekil 8: İç ve dış saçlı hücrelerin apikal görüntüsü Şekil 9: Saçlı hücreler ile deiter hücrelerinin lateral 

görüntüsü. 
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ÖZET 

Aydınlanmış bir bilinçle geleceğe yönelen Yahya Kemal Beyatlı, eserlerinde bireysel ve 

toplumsal karakteri belirleyen izdüşümler aracılığıyla imgesel bir uzam sunar. O, içsel dönüşüm 

mekanlarını iç imkanları ile de donatarak yalıtık sınırlamaları aşma gayretindeki bir 

sanatkardır.Yaşamının ve sanatının ontolojik çabası, sınırları sonsuza açılan kültürel belleği 

aktarırken mükemmel söyleme ulaşma olarak yansır. Onun şiirlerinde birey, mekanla uyumlu ve 

dengeli bir birlik kurarak ölümden/sonluluktan yaşama/ebediliğe geçer ve yeni’den dirilişin 

sırrına da sahip olur.  

Yahya Kemal Beyatlı'nın 81 şiir bulunan Kendi Gök Kubbemiz adlı eserinde yer alan 

''Rindlerin Hayatı'', '' Rindlerin Akşamı'' ve ''Rindlerin Ölümü'' metinleri içsel bağdaşım ve 

etkileşim içerisinde oluşturulmuş bir üçlemedir. Hayat-akşam-ölüm diyalektiğindeki üç şiirde 

kendini hiçbir yere kayıtlı ve dini geleneğe bağlı göremeyen, kalender, dünya işlerine aldırış 

etmeyen, laubali, meşrep, sarhoş, ayyaş ve münkir manalarına gelen Rind kavramı merkezi 

öğedir. Divan edebiyatı geleneği içinde çokça Allah ile yetinen mücerred kişi anlamında 

kullanılan bu kavram, manevi güzelliği olan şeylere gönül bağlama ve mecazi aşktan hakiki aşka 

geçme yolunda bulunan kişilerin sıfatıdır. Bireyin yaşam yolculuğundaki doğal döngüsünün tek 

bir tematik dizge halinde üç aşamalı olarak aktarıldığı rind üçlemesi, fark etme, yüzleşme ve 

teslimiyet temaları çerçevesinde düzenlenir. Görsel yanı ağır basan yoğun imgelerin kullanıldığı 

bu üç şiirde kendi dünyasını kurma gayreti içerisindeki birey, kendilik atılımlarını 

anlamlandırmaya ve dünya ile ilişkisini tanımlamaya çalışır. Öze dönüş olanakları sunan yaşama 

ait her ayrıntı ile tarihsel olanla yüzleşen birey, geçmişi anlamlandırmak, şimdi’deki varlığını 

kutsamak ve geleceğe yönelme gücü kazanmak isteği ile hareket eder. 

Bu bildiride, bireyi kuran içsel dönüşüm dinamiklerinin metinleştiği "Rindlerin Hayatı", 

"Rindlerin Akşamı" ve "Rindlerin Ölümü" üçlemesi bağlamında Yahya Kemal Beyatlı şiirine 
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kuramsal olarak yaklaşılarak biçim ve biçem çözümlemesi yapılacaktır. Böylece yol-yolculuk-

yolcu bağıntısında rind-zahid çatışmasının belirginleştireceği izleksel çıkarımlara ulaşılarak 

tahlil edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Yahya Kemal Beyatlı, rind, zahid, hayat, akşam, ölüm, kendilik.  

 

Aydınlanmış bir bilinç: Yahya Kemal Beyatlı 

 

"Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi, 

Müşkil budur ki ölmeden evvel ölür kişi." 

 

Yahya Kemal Beyatlı, gerek yaşayışı, yaşadıkları dolayısıyla hayatı, gerek şiirleri ve 

gerekse fikirleri ile Yenileşme/ Modernleşme Dönemi Türk edebiyatının en karakteristik 

sanatkarıdır. Onun adıyla oluşan terkip, altı yüzyıllık tarihi zaman içinde, Türk insanını birbirine 

bağlayan düşünsel ve estetik çalışmaların, tarihi ve sosyal olayların sentezidir.  

Yahya Kemal, Balkanlarda bugün Makedonya’nın sınırları içinde bulunan Üsküp'e 2 

Aralık 1884'te doğar. Balkanların fethinde kahramanlıklar göstermiş evlad-ı fatihan bir ailenin 

çocuğudur; çevresindeki her biri müstesna birer kişilik olan dadılar (Fatma Hanım, Nana, 

Zeynep) vesilesiyle insanı, insanlığı; erkek hizmetçiler (Uşak Hüseyin, Ali Zaim) vesilesiyle ise 

Anadolu’daki Türk hayatını, Anadolu’nun Müslümanlaşmasında rol oynayan kahramanları ve 

kahramanlıkları öğrenir. Bu öğrenimler, onun daha sonraları eserlerinde temel izlek olarak yer 

alacak Anadolu’daki Türk oluşumu ile ilk tanışmasıdır.  

Sanatkarın kişiliğinin gelişiminde ve şiirlerinin arka planında annesinin etkisi büyüktür. 

Annesinden aldığı milli değerler eğitimin temelinde Kuran’a ve imana bağlı hayat, Hz. 

Peygamberin hayatı, Anadolu’daki Müslüman-Türk hayatının anlatıldığı Muhammediyeler, aşk, 

iman ve samimiyetin Türkçe abideleştiği Yunus Emre ilahileri vardır. O, dini ve milli 

hayatımızın tayin edicisi ve yoğurucusu bu unsurlar ile Türk analarının çocuklarını emzirirken  

"ya şehit ol ya gazi" duaları arasında büyür. 1889'da tarihi bir mekan olan Yeni Mektep'te 

öğrenimine başlar; bu okulda öğretmeni Gani Efendi'den pek bir şey öğrenmez; ama eski 

Üsküp'ü seyrederek vatan ve tarih anlayışının ilk izlenimlerini edinir. 1895’de Üsküp İdadisi'ne 

kaydolur. Bu dönemde kısa bir süre Selanik'te kalır, fakat babasının ısrarı ile geri döner. 

Annesinin ölümü, babasının tekrar evlenmesi ile hem fiziksel hem ruhsal travmalar yaşar.  

Yahya Kemal, yaşadığı ilk aşk ile şiir yazmaya başlar. On dört yaşına geldiğinde Abdülhak 

Hamit, Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci, Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi devrin 
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sanatkarları ile okuma düzeyinde tanışır. Bu ilk tanışıklık, onun Üsküp'ten İstanbul'u ve 

İstanbul'un edebi atmosferini hissetmesini sağlar; sonraki çalışma ve deneyimleri, Fransız şiirini 

ve Fransız şairlerini tanımasıyla çok yönlü bir anlam ve bütünlük kazanmasında etkili olur. 

1902’de milli ruhunun şekillendiği Üsküp'ten/ ev'den İstanbul'a gönderilir. Rumeli'de 

insanlarıyla, taşıyla toprağıyla, çeşitli eserleri ve köşeleriyle bir Türk ruhunun izlerini taşıyan bir 

şehir konumundaki Üsküp’ten ayrılışı ve etkilerini, daha sonra "Kaybolan Şehir" gibi birçok 

metninde mısralara taşır. Onun için ev, mahalle ve daha geniş anlamıyla milli ve manevi 

değerlerin yansıtıcısı Üsküp, coğrafya, tarih ve milli ruh bağlamında anne imgesiyle birleşir.  

Yahya Kemal, "gözlerinin açıldığı garip bir alem" olarak nitelendirdiği İstanbul'da, Tevfik 

Fikret ve bütün Servet-i Fünun sanatkarlarını okur ve yeni şiir ile edebi değişim yaşar. Onun için 

İstanbul, Türk kültür ve medeniyetinin zirve eserlerini bütün yokluk ve kayıplara rağmen 

barındıran bir mekandır. Alafranga sevdasına tutulan diğer Türk gençleri gibi Jön Türklük 

heyecan ve macerasının mekanı kendini ve dolayısıyla kişiliğini bulacağı Paris'e kaçar; maddi 

sıkıntılar yaşamasına rağmen babasının desteğiyle geçinir. Paris'te, modern dünyanın ve hayatın 

kucağında Jön Türklere katılması ile Türkçeyi ve Türkçenin sorunlarını daima etrafında hazır 

bulur, onlardan kopmaz. "Gerek ilimde, gerek ilmi zihniyette" yaşıtı olan Fransız gençlerinden 

ne kadar geri olduğunu hissettiği bu dönemde Paris sokaklarında Bulgar, Rum ve Sırp 

gençlerinin çeşitli mitingler yapması ve gösterdikleri milli şuur, milliyet anlayışı ile Osmanlı 

devleti üzerinde düşünür; Jön Türklerin çıkmazda olduğunu fark ederek onlardan uzaklaşır. 

"Ateşin bir merak" içinde sürekli okur, yeni şiir hakkında düşünür, şiir okuma yarışmalarına 

katılır. Fransızca öğrenmek, bir küreden başka bir küreye geçmesine ve değişim yaşamasına 

sebep olur. Paris’te önce Meaux Koleji'ne kaydolur, daha sonra ise Ecole Libre Science 

Politiques'de harici siyaset eğitimi alır. Albert Sorel, Albert Vandale gibi büyük Fransız tarihçiler 

ile tanışır; bu tarihçilerin tarih ortasında Fransız milletini ve Fransızlığı arama usullerini 

öğrenerek kendi milleti için bir sonuç çıkarma gayretine yönelir. Böylece "Tarih ortasında 

Türklüğü aramak ve bulmak" gayesi ile çalışmalarını şekillendiren sanatkar, önce metod ve 

ciddiyet bakımından üstün bulduğu Batılı yazarların kitaplarından başlar; fakat zamanla bu 

kitapları yeterli bulmaz ve tekrar Türkçe eserlere yönelir. Asya'daki bütün Türklüğü aramanın ve 

bulmanın zor olacağını düşünerek Türkiye Türklüğünün yeni vatana gelişini ve buradaki 

oluşumunu araştırmaya karar verir. Bu tam çalışma ve arayışa eklenen Üsküp yılları ve annesi de 

Yahya Kemal'i Yahya Kemal yapan yapı taşlarındandır. Onun arayışlarındaki tedirginliğe 

Camile Julian'ın "Fransız milletini, bin yılda Fransa toprağı yarattı" sözü son verir. Bu bakış 

açısıyla anavatanda Türklüğü aramaya; Selçuklu ve Osmanlı asırları; Anadolu'ya, Rumeli'ye ve 
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İstanbul'a manzara ve mimari yönüyle verilen şekil, Türkçenin kazandığı ve ulaştığı merhale, 

Anadolu’da devlet ve medeniyetin yeniden yaratılışı, sanayinin dışarıdan bir çiviye bile ihtiyaç 

duyulmadan yaratılışı, ordunun bütün silahlarının ve donanmanın millete ait oluşu gibi bütün bir 

terkibi anlamaya çalışır.   

Hiçbir zaman Türk olduğunu unutmayan, Türk şairi olma isteğinden vazgeçmeyen ve 

Paris’te kaybolup gitmeyen Yahya Kemal, İngiliz edebiyatını da okur ve tanır. Tarih 

okumalarına şiiri ve şairi yaşadığı okuma metodu ile şiir ve şiir hareketlerini de dahil ederek 

değerlendirir.Victor Hugo, Baudelaire, Edgar Alain Poe başta olmak üzere Fransız şiirini ve Batı 

şiirini tüm külliyatı ile okur, tanır, hisseder ve yaşar. Eserlerini daima ayıklayarak ve titizlikle 

oluşturduğunu söyleyen sanatkar, eski Yunan ve Latin şiirindeki sanatsız fakat güzel, nispetleri 

batımından mükemmel mermerden heykeller gibi sağlam, süssüz, sade, dolayısıyla ahengi 

mükemmel beyaz lisan ile benzeşen Yeni Türkçeyi yakalar. Şiiri, bir musiki cümlesinin oluşumu 

olarak niteleyen şair, Fransız şairlerinin Fransızcada yaptıklarını Türkçede yapmaya çalışır.  

Edebi kişiliğinin gelişiminde birinci derecede rol oynayacak Paris yıllarından sonra 1912’de 

İstanbul’a/ eve döner. Milli hayata ilgisi kökleşmiş ve bilinçlenmiş bir şair olarak Tevfik Fikret, 

Cenap Şehabettin, Ziya Gökalp, Yakup Kadri, Refik Halit gibi Türk edebiyatının önemli isimleri 

ile tanışır; hoşsohbetliği, hitabet gücü, derin bilgisi, değerlendirmeleri ve ezbere okuduğu Fransız 

ve Divan şiirleri ile kısa sürede tanınır.  

"Edebiyat üstadı" olarak anılmaya başlandığı dönemde ilk görev olarak Darüşşafaka'da 

Medeniyet Tarihi Dersleri veren Yahya Kemal, 1915'te Edebiyat Fakültesi Medeniyet Tarihi 

Hocalığına tayin edilir; daha sonra Batı Edebiyatı Tarihi ve Türk Edebiyatı Tarihi derslerinde de 

öğretmenlik yapar. Edebiyat Fakültesindeki öğrencilerinden Ahmet Hamdi Tanpınar ile dostluğu 

ömrü boyunca devam eder. 1913 itibariyle Yahya Kemal, önce nesir yazılarıyla ve Süleyman 

Sadi imzasıyla yayım faaliyetine başlar. Aynı zamanda Türkçe tiyatro, Darülbedayi'nin 

kurulması, Fransız tiyatrocusu Antoine'ın İstanbul'a getirilmesi, İstanbul'un sorunları, dergiler, 

edebi akımlar, gençlerin eğitimi gibi çalışmalar yapar. Ziya Gökalp ile Yeni Mecmua dergisini 

yayımlayan sanatkar, etrafındakileri özellikle de gençleri güçlü hafızası, derin sezişleri ve 

sentezleri ile etkiler. 6 yıllık bu süreçte parça parça mısraları, bitip yayımlanmamış şiirleri 

dışında fazla bir eseri yoktur.  

Öğrencileri ile birlikte başlangıcından itibaren Milli Mücadele'yi destekleyen Yahya 

Kemal, Eğil Dağlar kitabında milli mücadeleyi desteklediğini, mücadelenin gerekliliğini ve 

şartlarını anlatır. Ankara Hükümeti’nin politikasını tanıtmak amacıyla halka ümit, iman ve şevk 

verir; dersleri ve derslerine dahil olanlar ile bu mücadeleye katılır. 1921 yılında gençleri 
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etrafında toplamak için adı, yayımlanması ve devamlılığında etkin rol alacağı Dergah dergisini 

çıkarmaya karar verir. Dergideki yazılarında Milli Mücadele ve İstanbul’da Türklüğü keşfetme 

gayreti içindedir. 9 Eylül 1922’de İzmir’de düşman denize döküldükten sonra Bursa’ya geçen 

Gazi Mustafa Kemal’i kutlamak için İstanbul Darül-Fünun’dan gönderilen heyetin içinde 

bulunur. Bu ilk karşılaşmadan sonra İstanbul Darül-Fünun’un Gazi’ye fahri doktorluk vermesini 

teklif eder ve 19 Eylül 1922’de bunu gerçekleştirir.Daha sonra Gazi ile Ankara’ya gider ve 

Lozan’a giden heyet içinde yer alır.  

Temmuz 1923’de TBMM 4. dönem Urfa milletvekili seçilen sanatkar, bu dönemde Ankara 

Türk Ocağı’nda Fransız İhtilali konulu bir konferans sunar. 2 yıl süren milletvekilliğinden 

Varşova büyükelçiliğine atanır. 33 yıl süren bu görevinden Şubat 1929’da Madrid elçiliğine 

tayin edilir. Bu görevi sırasında kendisi için "Ben de böyle sefir isterim, bu Türk sefiri gibi 

İspanya sefiri isterim. Türk sefirinin bütün Türk tarihi başının içinde, vatanının aşkı kalbinde." 

(Ayaşlı, 1990:63) diyen Kral Alfonso ile tanışır. Madrid elçiliği görevine Lizbon elçiliği de 

eklenen Yahya Kemal, 1932'de yurda döner. 1934'de 4. dönem Yozgat milletvekili olarak tekrar 

TBMM'ye girer. Soyadı Kanunu çıkınca Şehsüvar karşılığı olarak Beyatlı soyadını alır. Bu 

dönemde Milli Eğitim Bakanlığı için lise ve ortaokul edebiyat ve Türkçe dersi müfredatı 

hazırlama, edebiyat fakültesi tedris heyeti üyeliği, fakültede her hafta konferans ve ders verme 

görevlerini de yürütür.  

1936-1942 arasında yurtiçi ve yurtdışı seyahatler yapar; 1943’te Dış İşleri Bakanlığı'ndan 

emekli olur. Nisan 1946’da İstanbul milletvekili seçilir, fakat 3 ay sonra meclis feshedilir, 

yapılan yeni seçimde seçilmez ve meclise giremez. 1948'de emekliliğine ara verilir ve Pakistan 

Karaçi büyükelçiliğine atanır. Türk ve Arap gençlerini yakınlaştırmak amacıyla konferanslar 

vermek üzere Suriye, Lübnan ve Mısır’a gönderilmek istenen, fakat kabul etmeyen ve Ankara'da 

bulunmak istemeyen şair, emekli olma kararına geri döner. 

1949’da kurulan Türkiye Turizm ve Tanıtma Kurumu'nun kurucuları arasındaki Yahya 

Kemal, İstanbul’da bulunduğu dönemlerde Türk Ocağı'nda konferanslar sunar. Onun Türk kültür 

hayatında dönüm noktası sayılabilecek konferansı "Türk İstanbul" adını taşır. Şairin 65. doğum 

yılını kutlamak için 2 Aralık 1949'da İstanbul Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda Türk 

Ocağı tarafından bir toplantı düzenlenir. 7 Ocak 1950 sonrası hastalıklarla geçen şair,tedavi için 

İsviçre'ye gider. 1 Kasım 1958 Cumartesi sabah 9.50’de Cerrahpaşa Hastanesi'nde vefat eder. 

Vasiyeti üzerine Rumelihisarı'na defnedilir.  

Yahya Kemal, 1952-1957 arasındaki dönemde, "Kafamda kanayan birkaç yara var, ah 

onları bir dindirebilsem" sözleri ile tanımladığı şiirlerini tamamlamaya çalışır ve 80 şiir yazar. 
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Ahmet Haşim ile birlikte 1930 sonrası Türk şiirini besleyen ana damarı halindeki şiirlerinde 

mükemmelliği yakalama peşindedir. Edebiyat dünyasının beklentilerine rağmen şiirleri 

sağlığında yayımlanamaz ve bunların kitaplaşması ancak ölümünden sonra gerçekleşir. 

Sanatkarın eserleri şunlardır: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgariyle, Rübailer ve Hayyam 

Rübailerini Türkçe Söyleyiş, Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi ve Edebi Portreler, Siyasi 

Hikayeler, Edebiyata Dair, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım, Tarih 

Muhasebeleri, Bitmemiş Şiirler, Mektuplar, Makaleler, Pek Sevgili Beybabacığım. Bu 

mükemmel külliyat, toplumsal değişimlerin içinde bir sanatkarın edebi yolculuğunun 

izdüşümleri halindedir. Kendi ve milleti adına taşıdığı kaygıları ve umudu metinleştiren Yahya 

Kemal, kendi sesi ile biz’in sesini aynı dizgede buluşturmayı başaran özgün bir duyuş ve 

düşünüş zirvesidir.  

 

İçsel dönüşüm dinamiklerinin metinleşmesi: Rind üçlemesi 

 

"Yaşıyan her fani 

Yaşıyan ruh özler, 

Her sıkıldıkça arar, 

Dar hayatında ya dost ufku, ya canan ufku." 

 

Yahya Kemal Beyatlı’nın Kendi Gök Kubbemiz (1961) adlı eserinde yer alan "Rindlerin 

Hayatı", "Rindlerin Akşamı" ve "Rindlerin Ölümü"
* 

üçlemesi içsel bağdaşım ve etkileşimin 

"rind" kavramı ile çerçevelendirildiği metinlerdir. 81 şiirden oluşan kitaptaki şiirler, Kendi Gök 

Kubbemiz, Yol Düşüncesi ve Vuslat başlıklı üç bölüm olarak düzenlenir. Yol Düşüncesi başlığı 

altında yer alan Rind üçlemesi, yaşam-ölüm bağıntısında rind kavramı merkezli farkedişten 

yüzleşmeye ve teslimiyete uzanan dizgede devinimsel bir sorgulama yapılır. Sanatkar, madde ile 

ruh bağıntısının öznel-nesnel, gerçek-gerçek dışı, materyalizm-idealizm sarmalındaki 

gelişmelerini çözümlemeye çalıştığı bu üçlemeyi insanın madde değil ruh olduğu tezi üzerine 

inşa ederek bu düsturu yaşamın merkezine yerleştiren rindlerin yaşam yolculuğuna ayna tutar. 

“Halide Edip’e sanatta ve fikirde ulvi varlığına derin hürmetle” hitabıyla başlayan "Rindlerin 

Hayatı", 2 dörtlük biçiminde 45 sözcükten; "Rindlerin Akşamı" 10 mısra halinde 63 sözcükten; 

"Rindlerin Ölümü" 2 dörtlük halinde 53 kelimeden oluşur.  

                                                           
*
Bu çalışmada kullanılan metinler Yahya Kemal Beyatlı (2014), Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul: Fetih Cemiyeti 

Yayınları adlı kitaptan yapılmıştır. 
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Metinlerde bir medeniyet tipi olarak sunulan rind, sözlük anlamından hareketle hayatı ve 

olayları hoş gören ve belli kurallara bağlı olmayan insan olarak tanımlanabilir. Kültürel anlamda 

ise dini bir taassuba dönüştüren zahidlerin karşısında Tanrı'ya sevgiyle ve hoşgörü ile 

yaklaşmayı esas alan ve bütün hayatı bu perspektiften değerlendiren kişilik yapısının adıdır. 

Genellikle manevi güzelliği olan şeylere gönül bağlayan ve mecazi aşktan hakiki aşka geçme 

yolunda bulunan rindler, fani hayat anlayışını ezelin elest ile ebed'in sonsuzluğunda 

avuttuklarından hayattan gönüllerince kam almayı akıl karı sayarlar. Bu noktada rindlik, dıştan 

meyhane ama aslında hakikate ulaştıran dergah konumundaki harabat ve harabatlık kavramı ile 

birleşir. Kalender dünya işlerine aldırış etmeyen, laubali, meşrep, sarhoş ve münkir manalarına 

gelen ve Divan şairleri tarafından asırlarca kullanılan bu kavram, anlamını aşarak bizzat yaşayan 

bir hayat anlayışı ve dünya görüşüne dönüşür. Kaynağı İran olan bu hayat felsefesinde dünya 

fani ve değersiz algılanır.  Hafız-ı Şirazi, rindliğe hikmet-i zevkinin orijinalliğini, farklılığını 

açıklayan derin anlamlar ekleyerek kendini hiçbir kayıt ve dini geleneğine bağlı görmeyen, 

sadece Allah ile yetinen mücerred kişileri nitelemek için kullanır ve zahidliğin üstünde görür. 

Kamil, olgun kişi, hoşgörülü açık fikirli hayatın maddîliğini kenara bırakmış bu kişiler, sanat ve 

edebiyat yönleriyle olduğu kadar kültürel hayatın da renkli ve canlı temsilcisi olarak varlık bulur. 

Üçlemenin ilk metni olan "Rindlerin Hayatı", 3 Ekim 1939 yılında Akşam dergisinde 

yayımlanır. Eserin ismi olan tamlamadaki iyelik ekleri ile tabi olan unsur tabi olduğu unsurdan 

önce getirilir ve tabi olan unsura bağlar. Rindler ile hayatın bütünleşme zorunluluğu söylem 

düzeyinde de işaret edilir. Dolayısıyla başlığın belirtili isim tamlaması olması tesadüf değildir. 

"İsim tamlamaları iki unsurun meydana getirdiği kelime gruplarıdır. Bir nesnenin başka bir 

nesnenin parçası olduğunu, bir nesnenin başka bir nesneye ait bulunduğunu veya bir nesnenin 

başka bir nesne ile tamamlandığını ifade etmek için bu kelime gruplarına başvurulur." (Ergin, 

1985: 381) Hayat ve rind birleştirildiği tamlama metnin tamamında da imlenen birbirine 

dönüşme, bağlanma, ayrılamama durumunun göstergesidir. Şiirde varoluşunu fark eden birey, 

yaşamın getirileri ile mücadele verir. 

"Bazan kader, gelen bora halinde, zorludur;  

Dağlar nasıl bakarsa siyah ufka öyle bak 

Bazan da cevreden nice bir adem oğludur 

Görmek değil düşünmeğe bigane kal! Bırak!  

 

Dindar adam tevekkülü rikkatle, herkese 

İsa’yı çarmıhında, uzaktan, hatırlatır 
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Bir arslan esniyor gibi engin vakarise 

Rindin belaya karşı kayıtsızlığındandır." (s. 85) 

Rind, sağ olma durumu, yaşam, hayat biçimi içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı, 

yazgı, bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü anlamlarına gelen hayatın maddi bağlamı 

dolayısıyla boş olduğunu ilke edinir. Zıtlığın birliğini işaret eden bu bakış açısı, boş ve anlamsız 

hayatı kabulleniş ile sonuçlanır. İçinde tüm çelişkileri var eden ve çelişkilerle bütünleşen bir 

mekanizma olan hayat, metinde pekiştirilen tüm zorluklarına rağmen değiştirilemez bir süreç 

halinde bireyi kuşatır. 

"Bazan kader, gelen bora halinde, zorludur;  

Dağlar nasıl bakarsa siyah ufka öyle bak." (s.85 ) 

Yazgıya dönüşen kader, kutsi olarak önceden değişmeyecek biçimde düzenlendiğine 

inanılan doğaüstü bir gücün, takdirin varlığını fark ediş ile anlam kazanır. İnsan yaşamının her 

alanında olumsuzlukların, sıkıntıların, zorlukların, güçlüklerin ardından umut, ümit ve beklenti 

gelir. Burada, boranın arkasından beklenen temizlik, bereket ve arınma sembolü yağmur ile 

örneklendirilir. Zira her cevr (haksızlık, ezâ, cefâ, eziyet, gadir, zulüm, sitem) içinde zıddını 

barındırır. Umut-umutsuzluk, hak-haksızlık, eziyet-iyilik ikiliklerine taşınan bu durum, dağ-ufuk 

karşılaştırması ile belirginleştirilir. En üst zirve konumundaki dağ, "uyumun ve huzurun mekanı" 

(Korkmaz, 2017: 21) olarak ufkun karanlığını aşacak güce sahiptir. 

"Bazan da cevreden nice bir adem oğludur 

Görmek değil düşünmeğe bigane kal! Bırak!" (s. 85) 

Onun güvenli, haşmetli, emniyetli, sağlam varlığı, belli ya da belirsiz tüm açmazları 

ortadan kaldırır. Tüm sıkıntıları bir dağın vakurluğu ile karşılamanın gerekliliği, rind için "bir 

imge hazinesi" (Bacheard, 1996: 80) halinde yaşamsal eylemlerin çıkış noktasıdır.  

"Dindar adam tevekkülü rikkatle, herkese 

İsa’yı çarmıhında, uzaktan, hatırlatır."  (s. 85) 

Bireye ait değer sistemlerini barındıran ve sosyal yapıyı şekillendiren mekan aracılığıyla 

yansıtılan eyleme geçme durumu, bağlam içerisinde dışsal, yüzeysel, pasif olma durumu olan 

görme ile içsel, kapsamlı, etkin halde bulunma karşılığı düşünme diyalektiğinde derinleştirilir. 

Seyirci kalma ve müdahale etme ayırdında bireyden Hz. İsa göndermesi özelinde dindar adamın 

tevekkülüne sahip olması ve bir arslan vakarı ile hareket etmesi beklenir. İftiraya uğrayan Hz. 

İsa, devletin politik kesimi için bir tehdit oluşturunca çarmıha gerilmesine karar verilir. Hz. İsa 

çarmıha gerilerek kendi temiz yaşamını insanları yerine kurban veya fidye olarak sunarak 

insanların hak ettiği cezayı yüklenip Tanrı önünde temize çıkar. Bağışlanması ise, bu olaydan 
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sonra gerçekleşir. Her şeyi Allaha bırakan ve olanları uzaktan izleyenlerin bu seçimi, olanları, 

kaba realiteyi, tüm olumsuzlukları fark ediş ile yaşamsal bir duruş halini alır. "Felaketler 

karşısında istifini bozmayış, hatta lakaytlık rindin başlıca hususiyetlerindendir.  Onda bir dindar 

adam tevekkülü vardır.İsa'yı çarmıhında uzaktan hatırlatır. Burada şairin "uzaktan" kaydını 

koyması çok yerindedir.  Çünkü rint İsa'dan ayrı bir tiptir." (Kaplan, 1959: 47) 

"Bir arslan esniyor gibi engin vakar ise 

Rindin belaya karşı kayıtsızlığındandır" (s. 85) 

Rind, geçiciliğini kabullendiği hayatı, zıtlıklar bütünü olarak görür ve tüm çatışmaları 

kaotik boşluklarda yitip gitmesini engelleyen bu bilinç düzeyinde özümser. Maddi değerleri 

umursamayan, maneviyatı önceleyen rind için "bela", imtihan yeri olan dünyanın değişmez ezeli 

kanunudur. Bezm-i elestte "bela" dedikten sonra sınanmak için dünyaya gönderilen insan, ağır 

belâ ve musibetlerin insanların üzerine yağmur gibi dökülmesinin nice hikmetleri olduğunun 

farkındadır. Zira  "dünya dar-ülmeşakkattır." (Hadis-i Şerif) Bela ve musibetler imtihan içindir. 

Belaya tahammül insanı yüceltir. Ruhunu temizler, vicdanına huzur ve kalbine inşirah verir. 

Rindin bir özgürlük hamlesi biçimindeki kayıtsızlığı, sabrının göstergesidir. Sabır, sebat ve hüsn-

ü niyet ile imkansız görünen şeyler mümkün hale getirilir ve kolaylıkla halledilir. Cenab-ı 

Hakk’ın nazarında en makbul ameller, en güç olanlarıdır. 

"Rindlerin Akşamı" şiiri, Aile dergisi 1. Cilt 1. Sayı İlkbahar dönemi 1947 yılında 

yayımlanır. İsmi, üçlemenin ilk metni gibi isim tamlamasıdır. Bu kez rindin zamansal ve 

mekânsal bir im olan akşamı anlatılır. Günün bitişi ve yeni bir günün başlangıcı olan akşam, 

sondan öncesi ve yeni bir başlangıcın habercisidir. 

"Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç;  

Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç! 

Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile, 

Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. 

Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan 

Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan 

Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece. 

Guruba karşı bu son bahçelerde, keyfince, 

Ya şevk içinde harab ol, ya aşk içinde gönül! 

Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahud gül." (s. 86) 

Görüntüler, sesler ve tüm duyular iletki alanını oluşturan akşam, birey için yaşamın 

ölümden önceki son durağı halindedir. Günün bitişi ile insan ömrünün sona yaklaşması aynı 
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düzleme taşınarak son eşik olan ufuk, aracılığı ile yaşamın her iki kutbunun sonsuzluğuna dikkat 

çekilir. Hayatta batan güneş gibi bitmeye yaklaşmaktadır ve birey kendilik aynasında hep bilinen 

hem de bilinmez ile yüzleşir; algısal ve düşünsel bir farkındalık yaşar ki bu durum "kişinin kendi 

eşsiz benliğini bulması(dır)." (Budak 2000: 444) Kendilik değerlerini belirginleştirme çabası ve 

düşünsel değişimi ile paralel ilerleyen şiir öznesi, anlamsızlık tehdidi içinde eşiktedir; o eşikte 

ardına dönerek kendiyle ve toplumla hesaplaşır, geçmişine son kez ve de derinden bakar. 

Ontolojik anlamda kendilik sınırlarına çarpan birey, yeniden dirilme fikrini sorgular. Bu dünya-

öte dünya paralelinde aktarılan eleştirel sorgulama, dünya yaşamında sonsuz ve gerçek olanın 

arayışı içinde sürüklenerek gelinen "geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve arkasında güneş 

doğmayan büyük kapı" nın önünde gerçekleşir.  

Hiçbir tesellinin avutamadığı bir fani olmanın farkındalığı ile aynalanan yaşam, boşlukta 

simsiyah açılan kapının ardına çaresizce devam eden yolculuğunu tamamlamak ister. İki dünyayı 

ayıran aradaki yolda geriye dönüp bakan ve ileride neler olduğunun düşünen birey, her ikisi için 

verdiği mücadelelerin boşuna olduğunu düşünür. Varlık-düşünce ilişkisinin dışa vurumu bu 

soruşturma, "bir 'arayış'tır. Her arayışa önceden arananın kendisi yol gösterir." (Çüçen 1997: 

24)Dünyada olma fikrini cazip bulmayan rind, akşamın gölgelediği yaşamı bir tabut olarak 

algılar. Öte dünyanın belirsizliği ile karanlığı derinleşen akşam, ölümün son değil başlangıç 

olduğu fikri ile bu dünyanın geçiciliği arasında sıkışır.  

"Ya şevk içinde harab ol, ya aşk içinde gönül! 

Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahud gül."(s. 86) 

Dünya eğlencesinin imgesi lale ve sonsuzluk imgesi gül arasında sıkışan rind, maddiyat ve 

maneviyat sarmalında sürüklenir.  

Üçlü şiir formunun son halkası olan "Rindlerin Ölümü", Şubat 1944'te Realite dergisinin 

119. sayısında yayımlanır. Diğerleri gibi bir isim tamlamasından meydana gelen metin, rind 

tipinin ölüm hikayesidir. Yaşamı fark edişi ile başlayan ve yüzleşme ile devam eden rindin 

yolculuğundaki bu son halkanın anlatımında çekirdek ibare ölümdür. Rindlerin yaşayan 

taraflarının ölümü aşan yüksek bir değere dönüştüğünü gösteren bu ölüm, fiziksel son ve yeni bir 

başlayış bağlamında hem ayrışır hem birleşir. 

"Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış; 

Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. 

Gece; bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış 

Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle. 
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Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde; 

Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. 

Ve serin serviler altında kalan kabrinde 

Her seher bir gül açar;her gece bir bülbül öter." (s. 87) 

  Masalsı ifadelerin dikkat çektiği metinde rind şairlerinin temsilcisi Hafız-ı Şirazi ve 

eserleri ile dünya yaşamında kalıcı olmanın, ölümlülüğü aşmanın, ölümsüzlüğe ulaşmanın 

ipuçları verilir. "Ruh maddeyi yaratır, dünya bizim düşüncemiz dışında mevcut değildir, şeyleri 

yaratan bizim fikirlerimizdir." (Politzer, 2012: 48-49) Hafız ve kabir, yaşamak ve ölmek 

arasındaki sırrın somut ifadesidir. Kabrin olduğu bahçede bir gül vardır ve her gün kanayan 

rengiyle açmaktadır. Kabir sözcüğünün soğuk çağrışımlarının gül sözcüğü ile aşıldığı metinde 

"kanayan renk" ile imlenen yaşam, hüzünlü bir hatıraya dönüşür. Hafız-kabri, bahçe-gül ikilikleri 

ile simetrik bir anlam yansıması gerçekleştirilir. Hafız ölmüştür, fakat kabrinde bir gül vardır ve 

her gün açmaktadır. Bu gül, bahçe şeklinde tasavvur edilen dünyanın döngüsel akışındaki 

sürerliliğinin imgesidir. "Yeniden"  ve "her gün" ifadeleri Hafız'ın niceliksel zamanı aşan 

taraflarına gönderme yapar. Şairlerin şiirlerini topladıkları eserlere Güldeste adı verilir.  

"Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış; 

 Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle" (s. 87) 

Yeniden ve her gün açan Hafız'ın şiirlerinin toplandığı Bostan ve Gülistan adlı bir 

güldestesi/ divanıdır. Maddi hayatta derlenmiş güllerin ömrü kısadır, yeniden açmaları mümkün 

değildir. Buradaki gül ise,  gönül bahçesindendir ve buradaki güller ebedidir, solmaz. Bahçe 

görünümünde telakki edilen dünyada ölümsüzlüğün ancak sanatkar tarafından eserleri 

aracılığıyla yakalanabileceği vurgulanır. Metinde gül-bülbül mazmunları kullanılarak Hafız-ı 

Şirazi'nin şiiriyet yönü daha da belirginleştirilir. Mecaz-ı mürsel sanatı aracılığıyla Şiraz söylenip 

Hafız; Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle ağlayan bülbül söylenip Hafız kast edilir. Sesiyle ve 

güle olan aşkıyla maruf bir kuş olan bülbül, poetik olarak sanat gücü/ şairliği çok güçlü kişilere 

tekabül eder.  

"Gece; bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış 

 Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle."(s. 87) 

Ayrıca sadakati/ vefayı, kafeste olmayı/ hürriyeti elinden alınmayı/ esareti ve acıyı 

çağrıştırır. Onu kafeste tutan güle olan tutkunluğunun yansıması sesinin güzelliğidir. Elinde 

olmadan birini seven ve ona gönülden bağlanan bir aşık olan bülbül gibi şiirler söyleyen 

sanatkar/ Hafız, tüm yaşamı kaplayan bir ahengin kaynağına dönüşür. Şiirleşen yaşam ve 

şiirlerde yaşan tüm şairler, bülbül ve aşık gibi sonluluktan uzaktırlar.  
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İkinci kıta biyolojik anlamda dünya yaşamının son bulması niteliğindeki "ölüm" sözcüğü 

ile başlar. "Ölüm karşısındaki tepkiyi herkes, hayata karşı kendi tavrına göre gösterir. Bu kişisel 

tavrın belirlenmesinde dini, tıbbi, iktisadi ve ideolojik değişik etkiler altında sosyal ve kültürel 

çevrenin ölümü çevrelediği kavramların, tenkitçi hükümlerin veya duygusal değerlendirmelerin 

büyük rolü bulunmaktadır. Böylece, varoluşa verilen anlam ölüme yaklaşımı belirlerken, ölüm 

de insanın hayat ve varoluş karşısındaki tutumunu etkilemektedir. Ölümle ilgili tutumların 

anlaşılmasında bu karşılıklı ilişkinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.'' (Hökelekli, 

1991:151-152) Şiirde, bahar sözcüğünün çağrışımları ile olumlanan ölüm fikri ile yeni bir 

başlangıç imlenir. Bu bakış açısı, yaşamın değişmez, değiştirilemez, döndürülemez bu 

gerçeğinin tevekkül ile kabullenişinin ve teslimiyetin zeminindeki duyuşun göstergesidir. Ölüm 

ile sonlanan hayat, ölümle başlayan yeni hayatın habercisidir. 

"Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde; 

 Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter." (s. 87) 

Yaşamsal süreçlerin noktalandığı bu son, "gönül" sözcüğü ile aşılarak semavi, ruhani bir 

yön kazanır. İslam mistiklerine göre ölüm, başka bir aleme göç etmek, dolayısıyla bitiş değil 

yeni bir başlangıçtır. Aynı bakış açısına sahip rind için de "asude bahar ülkesidir." Biyolojik 

hayat biter ancak ebedi olan gönül, buhurdan gibi tüm zamanlar boyunca tüter. Metne melodik 

bir ritim kazandıran "serin serviler" ifadesi, sözün hale uygunluğunu sağlayarak tamamlayıcı bir 

işlev üstlenir. Aspirinin ham maddesi olan silistik asiti etrafa yayan servi ve ses taklitleri (s, r) ile 

sağlanan rahatlık, huzur, dinginlik mekanı, zamanı aşan bir düzleme dönüştürür. 

"Ve serin serviler altında kalan kabrinde 

 Her seher bir gül açar;her gece bir bülbül öter." (s.87) 

Asude, seher, serin, servi ve bahar, yer, tüter, yer, öter, her sözcükleri bu ritmin 

sağlanmasında etkin rol oynar. Mistik bir nurlanış yaşayan ve aynadaki yalanla yüzleşerek kendi 

oluşunu gerçekleştiren şiir öznesi, eşiği aşar ve dönüşümü gerçekleştirir. 

 

Sonuç 

 

"Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!... 

İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar."  

 

Renk ve ahenkle mükemmelleşen şiiri ile öznel ve yeni bir terkip olan Yahya Kemal 

Beyatlı, ses, anlam, içerik, görsel ve büyü bakımından Türk şiirinin zirvelerindedir. Eserlerinde 



 UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ  

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
  

2019 

816 

negatif düşüşten yani otantik olmayan yaşama takılı kalarak yatay boyutlu bir yaşam sürmekten 

pozitif düşüşe yani varlığı anlamlandırmaya, yaratmaya doğru bir çaba öncelenir. Sanatı/ şiiri bir 

diriliş ve yenilenme miti olarak gören sanatkarın ebedî ve edebî anlamda ülküsel tasarım 

halindeki şiirinin karakteristiği, geçmiş, umut, gelecek, yaşam, ölüm, sonsuzluk kavramları ile 

çerçevelenen arayış ve kendi oluş izlekleri ile belirginleşir.  

Yahya Kemal Beyatlı'nın 81 şiir bulunan Kendi Gök Kubbemiz adlı eserinde yer alan 

''Rindlerin Hayatı'', '' Rindlerin Akşamı'' ve ''Rindlerin Ölümü'' metinleri içsel bağdaşım ve 

etkileşim içerisinde oluşturulmuş bir üçlemedir. Dünya içinde yaşamanın varoluşsal soruları ve 

sorunları da beraberinde getirdiğinin vurgulandığı üç şiir, kendisi de duyuş ve düşünüş ufkunda 

bir rind olan şairin "olmak" sürecinin anlatımıdır. "Olmak", gerçeklerin parçaladığı bireyin var olmama 

ihtimali ile yüzleşme aşamasında varlığının farkına varması, ontolojik referans noktaları yaratması, 

sorumluluklarının bilincine ulaşarak dünya içinde doğmasıdır. Aksi takdirde biyolojik ölüm değil tinsel yok 

oluş gerçekleşecektir ki, bu da iç imkânların tükenmesi demektir. Bireyin bilinç dışı ve bilinç düzeyinde 

eğer varoluşsal sorulara cevapları yoksa varlıksal güven içinde olması mümkün değildir. Bu değişim ve 

dönüşüm süreci, ikilemlerin aşılarak parçalanmadan birleşmeye, güçsüzlükten elde etmeye/kavuşmaya 

doğru bir gelişim izler. 

Gelenek-içi parametreler ile kuramsal ve yöntemsel kullanımlar bağlamında tasavvuf 

felsefesinin arka plana yerleştirildiği rind üçlemesinde öz'e/kendine dönüşün beşerîlikten 

ilahîliğe ulaşma bağlamında sorgulanır. İslam mistisizminin esas alındığı metinlerde, sabit ve 

değişmez bir doğası olmayan bireye ait hiç bitmeyen değerleri aktaran yaratım deneyimleri ile 

geçmişin, şimdi'nin, belleğin ve bireysel özdeşliğin devamlılığına olanak tanıyan bir kendilik 

sorgulamasına dönüşür.  
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DOĞA VE KÜLTÜR VARLIKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: KABADÜZ (ORDU) İLÇESİ ÖRNEĞİ 

 

Doç. Dr. İbrahim SEZER 

Giresun Üniversitesi  

 

ÖZET 

İnsanların turizme katılımları arttıkça giderek daha fazla sayıda ve düzeyde doğa ve kültür 

varlığının turizme konu olması mümkün olabilmektedir. Turizmin kapsamına giren doğal ve 

kültürel turistik çekiciliklerin yıpranması ve tahrip olması daha da kolaylaşmaktadır. Dolayısıyla 

turizme konu olan bu değerli mirasın korunması, sürdürülebilir turizm ilkelerine uygun bir 

şekilde turizme kazandırılması ve koruma-kullanma dengesine dikkat edilmesi önem arz 

etmektedir.  

Ordu ilinin Giresun iliyle olan doğu sınırının bir bölümünü oluşturan Kabadüz ilçesi de 

hem doğal ve hem de kültür varlıklarıyla önemli düzeyde turizm potansiyeline sahiptir. İlçe başta 

Çambaşı Yaylası olmak üzere Karahasan ve Turnalık obaları, Gerce ve Dikilitaş Şelalesi, 

Dişkaya peribacaları gibi doğal güzelliklere sahip ortamlarıyla dikkat çekmektedir. Ayrıca 

Derinçay köyü Başkotanı ahşap köprüsü, Çambaşı mezarlığı ve Harami Köyü Oluklu 

Mahallesi’ndeki Oluklu Çeşme gibi tescilli kültür varlıklarına da sahiptir. Çalışmamızda 

böylesine değerli turizm varlıklarına sahip olan Kabadüz ilçesinin sürdürülebilir turizm 

potansiyeli incelenmiş, karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm önerileri sunulmuş ve ilçenin 

sürdürülebilir turizm bağlamında swot analizi ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kabadüz, Sürdürülebilir Turizm, Doğa, Kültür. 

 

1. Giriş 

Doğal ve kültürel turistik varlıklar, turizm çekiciliklerinin vazgeçilmez ögeleri içerisinde 

yer almaktadır. Özellikle görsellikleriyle ve sıradışı özellikleriyle farklılık arz eden ve insanların 

ilgisini çeken turizm varlıklarına sahip bölgeler, turizm faaliyetlerinin gelişmesi açısından 

oldukça avantajlı bir konuma yükselebilmektedirler. Buna bağlı olarak bu turistik sahalarda 

turizm hareketliliği ve turist sayısında giderek artan bir ivme söz konusu olabilmektedir. 

İlerleyen aşamalarda da bu sahalarda turizmin doğal ve kültürel turistik çekicilikler üzerinde 

baskı unsuruna dönüşebilme olasılığı söz konusu olabilmektedir. Bu bağlamda turizm 

varlıklarının bulunduğu sahaların turizme açılmasında sürdürülebilir turizm kurallarına uygun 

hareket edilmesi, sürdürülebilirlik ilkesine özen gösterilmesi ve turizm varlıklarının taşıma 
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kapasitesine riayet edilmesi oldukça önemli bir durum arz etmektedir. 

Sürdürülebilirlik kavramı, turizme konu olan bölgesel/yerel özelliklerin korunup 

geliştirilerek, çekiciliğinin devamını sağlamak olarak tanımlanabilir (Hazer Sancar, 1991:99). 

Dolayısıyla sürdürülebilirlikle ilgili tüm tanımlar, bugünün karar verme sürecinde gelecek 

kuşakları dahil etmek için ahlak toplumunun gerekli bir uzantısını belirtmektedir. Turizm 

açısından sürdürülebilirlik ise turizmin kaynağı olan doğal, tarihi ve kültürel, sosyal ve estetik 

değerlerin korunup geliştirilerek çekiciliklerin varlığının devam ettirilmesidir (Demir ve 

Çevirgen, 2006:14-16). Sürdürülebilir turizm kavramı, çevresel ve kültürel bozulmayı minimum 

seviyeye düşürmeyi, tüketici tatminini artırmayı ve turistik saha için uygun vadeli ekonomik 

faydaları en üst düzeye ulaştırmayı amaçlayan bir yaklaşım olarak kabul görmektedir (Lane, 

1994’ten akt. Küçüktopuzlu, 2003:131). Sürdürülebilir turizm, bir bölgede uzun bir zaman 

periyodunda, kabul edilebilir bir ölçekte geliştirilen ve sürdürülen, gelişim biçimi, turistik 

etkinlikleri ve süreçleri iyi yapılandırılmış, çevre niteliklerini değiştirmeyen veya olumsuz olarak 

etkilemeyen turizm türü olarak tanımlanabilir (Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2012:93-94). 

Sürdürülebilir turizm fikri, 1970’lerde Akdeniz kıyılarında ve Avrupa Alplerinde 

benimsenmeye başlamış, ancak ana gündem olarak önemli hale gelmesi 1980’lerin sonunu 

bulmuştur (Erdoğan, 2003:99). Sürdürülebilir turizm kavramı, 1987 yılında Birleşmiş Milletler 

Dünya ve Çevre Kalkınma Komisyonunca hazırlanan “ortak geleceğimiz” adlı raporda ortaya 

konan ve çevreye uygun ekonominin temel koşulu olarak belirlenen “sürdürülebilir gelişme” 

yaklaşımının turizme sıçraması ile yayılmış ve dünya gündeminde yer almaya başlamıştır 

(Güneş, 2004:500). Bu başlangıçtan günümüze kadar sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm 

kavramları, turizm faaliyetlerinin vazgeçilmez unsurlarından birisi olarak önemini 

sürdürmektedir.  

Ülkemizde de turizm planlanmasında ve yürütülmesinde sürdürülebilirlik kavramına ve 

sürdürülebilir turizm ilkelerine önem verilmesi yönünde bizzat devletimiz tarafından geleceğe 

dönük projeksiyonlarda yer verilmektedir. Nitekim 2007 yılında resmi gazetede yayımlanan 

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı (2007-2013)’nda Cumhuriyetimizin 100. yılına 

doğru giderken, temel hedef olarak “sürdürülebilir turizm yaklaşımı benimsenerek istihdamın 

artırılması ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması ve Türkiye’nin 

2023’e kadar turist sayısı ve turizm geliri bakımından uluslararası pazarda ilk beş ülke ve önemli 

bir varış noktası ve uluslararası bir marka haline getirilmesinin sağlanması” şeklinde bir 

perspektif ortaya konulmaktadır (Anonim, 2007:3). Bu hedef doğrultusunda ülkemizin turizmin 

gelişme gösterdiği pek çok yerinde olduğu gibi araştırma sahamız olan Kabadüz ilçesinin de 
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bulunduğu bu bölgede de turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirlik ilkesine dikkat edilerek 

planlanması ve yürütülmesi önem arz etmektedir. 

2. Araştırmanın Amacı ve Metodu 

Ordu ili son yıllarda turizm faaliyetleri bakımından önemli aşamaların kat edildiği bir 

durum sergilemektedir. Özellikle büyükşehir olması ve Ordu-Giresun Havalimanı’nın faaliyete 

geçmesinin de etkisiyle turizme yönelik altyapı ve tanıtım çalışmalarına hız verilmiş ve son 

yıllarda bunun bir yansıması olarak da kabul edebileceğimiz gerek yerli gerekse yabancı turist 

sayısında dikkate değer artışlar yaşanmış, turizmdeki hareketlilik giderek artmaya başlamıştır. 

Bu bağlamda özellikle Çambaşı Yaylası’na ev sahipliği yapmasından dolayı Kabadüz ilçesi de 

bu durumdan etkilenmeye başlamıştır. Kabadüz ilçesinde, başta yayla turizmi olmak üzere, 

kültürel turizm, ekoturizm ve kış turizminde ilerlemeler yaşanmaktadır.  

Çalışmamızın amacı, çalışma sahası olarak seçtiğimiz ve giderek artan bir turizm 

potansiyeline sahip olduğu anlaşılan Kabadüz ilçesindeki turizm potansiyelinin ortaya 

konulması, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirlik ilkesi ve sürdürülebilir turizme uygun şekilde 

geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin ve mevcut sorunların çözümüne yönelik önerilerin 

ifade edilmesidir. Çalışmamızda Kabadüz ilçesinin doğal ve beşeri çevre özellikleri incelenmiş, 

doğal, tarihi ve kültürel turistik çekiciliklerle ilgili bilgilere değinilmiş ve ilçenin sürdürülebilir 

turizm potansiyeline dair swot analize yer verilmiştir. 

3. Kabadüz İlçesinin Doğal ve Beşeri Çevre Özellikleri 

Ordu iline bağlı Kabadüz ilçesi, ilin doğusunda yer almaktadır. İlçe kuzey-güney yönünde 

maksimum yaklaşık 45 km uzunluğa ve doğu batı doğrultusunda maksimum yaklaşık 15 km 

genişliğe sahiptir (Google Earth ölçümüne göre). İlçenin kuzeyinde Altınordu ve Gülyalı ilçeleri, 

batısında Ulubey İlçesi, güneyinde Mesudiye ilçesi ve doğusunda Giresun iline bağlı Piraziz ve 

Bulancak ilçeleri bulunmaktadır. İlçe, 290 km²’lik yüzölçümüyle Ordu ili alanının (5861 km²) % 

5’ini kaplamaktadır. Kabadüz ilçesi, alan bakımından Ordu ilindeki ilçeler arasında 9. sırada yer 

almaktadır (HGK, 2014). Kabadüz ilçesi, Altınordu ilçe merkezine yani Ordu kentine 21 km, 

Gülyalı ilçe merkezine 34 km, Ulubey ilçe merkezine 33 km, Mesudiye ilçe merkezine 109 km 

mesafede yer alırken, Ordu-Giresun Havalimanına 34 km uzaklıkta bulunmaktadır 

(http://www.kgm.gov.tr/sayfalar/kgm/sitetr/uzakliklar/ilcedenilceyemesafe.aspx). İlçenin konum 

olarak kıyı kesimlerden biraz uzakta yer alması kısmen dezavantaj oluştursa da il merkezine, 

Karadeniz sahil yolun, denize ve Ordu-Giresun Havalimanı’na yakın bir konumda yer alması, 

ulaşım ve erişilebilirlik bakımından sahip olduğu avantajlar olarak ifade edilebilir (Harita 1). 

http://www.kgm.gov.tr/sayfalar/kgm/sitetr/uzakliklar/ilcedenilceyemesafe.aspx


 UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ  

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
  

2019 

821 

 

Harita 1. Kabadüz İlçesinin Lokasyonu 

Kabadüz ilçesinin topoğrafik görünümüne baktığımızda ilçe arazilerinin kuzeyden güneye 

doğru artan yükseltiye sahip olduğu gözlenmektedir. Nitekim ilçenin kuzeyinde 100 m’nin 

altında başlayan yükselti, Kabadüz ilçe merkezinde 600 m’ye çıkmakta, Çambaşı Yaylası’nda 

1800 m’ye ulaşmakta ve Giresun dağları üzerindeki Göndeliç Tepe civarında 2736 m’lere 

ulaşmaktadır (https://atlas.harita.gov.tr). Kabadüz İlçe arazisinin iç kesimlere doğru yükselti ve 

engebenin artması, birçok ekonomik faaliyet üzerinde olduğu üzere gibi turizm faaliyetleri 

üzerinde de etkisini göstermektedir. Özellikle ilçenin iç kesimlerindeki doğa ve kültür 

varlıklarının gezilmesi, zaman ve maliyet açısından dezavantaj oluşturabildiği gibi harikulade 

manzaraların oluşmasına olanak sağlayabilmektedir. Ayrıca artan yükselti, özellikle Çambaşı 

Yaylası’nda kayak yapma olanağını beraberinde getirmekte ve kayak turizminin ilçede 

yapılabilmesine zemin hazırlamaktadır. 

Kabadüz ilçesinin iklim özellikleri incelendiğinde, genel olarak bölgede görülen Karadeniz 

ikliminin hakim olduğu anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere bu iklimde her mevsim yağışlı, bağıl 

nem düzeyi yüksek ve ılıman özellikler görülmektedir. Bununla birlikte Kabadüz ilçesinin 

kuzeyine doğru Çambaşı Yaylası ve Giresun Dağları civarında yükseltinin artmasıyla sıcaklık 

değerleri kıyı kesimlerine göre daha düşük değerler göstermekte, kar yağışlı gün sayısı artmakta, 

karın yerde kalma süresi uzamakta, don olaylarının daha sık ve uzun süreli görülmesi 
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gerçekleşmektedir. İklim koşullarının ilçenin kuzeyine doğru sertleşmesi, nemli ve soğuk iklimin 

görülmesi, özellikle kış aylarında ulaşım ve turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyebilmekte iken, 

özellikle kar yağışlarının artması, kar kalınlığının ve karın yerde kalma süresinin artması, kayak 

turizmi ve kar festivallerinin yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

Kabadüz ilçesi, bitki örtüsü bakımından çeşitlilik arz etmektedir. İlçe topraklarındaki 

orman arazileri Ordu Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde yer almaktadır. Özellikle ilçedeki 

orman arazilerinin önemli bir bölümü Ordu Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Çambaşı Orman 

İşletme Şefliği’nin yönetim sahasındadır. Çambaşı Orman İşletme Şefliği yönetim alanında 

8.321 hektarı normal orman 1.992 hektarı bozuk orman olmak üzere toplam 10.313 hektar orman 

alanı mevcuttur (https://giresunobm.ogm.gov.tr/Sayfalar/İşletme%20Müdürlükleri/ 

orduormanisletmemudurlugu.aspx). Tabi Ordu ilinin sahil kesimindeki pek çok ilçesinde olduğu 

gibi ilçenin özellikle kuzey kesimlerinde doğal bitki örtüsü yerine daha çok kültür bitkileri 

özellikle de fındık yayılış göstermektedir. İlçenin özellikle güney kesimlerinde orman varlığı 

daha çoktur. İlçenin sahip olduğu orman varlığı ve bitki örtüsü zenginliği özellikle doğal 

ortamda yapılabilecek ekoturizm gibi turizm aktivitelerinin yapılabilmesine olanak sağlayabilir. 

İlçenin başlıca akarsuları; Melet ırmağı,  Turnasuyu, Tekmezar deresi ve Ertaş deresidir. Bu 

ırmaklar, kısa boylu ve hızlı akışa sahip nehirler olup, hidroelektrik potansiyelleri yüksektir. 

Bunun yanı sıra özellikle Melet ırmağı, rafting ve kano yarışları için uygun özelliklere sahiptir. 

Ayrıca Ertaş deresi gibi akarsularda alabalık avcılığı yapılabilmektedir. 

Kabadüz ilçesinin doğal çevre özelliklerinin yanı sıra beşeri ve ekonomik çevre özellikleri 

de önem taşımaktadır. İlçe tarihi oldukça eski dönemlere uzanmaktadır. İlçenin tarihi 

M.Ö.8.yüzyıla kadar uzanmaktadır. Kabadüz bölgesi tarihte birçok devletin ve beyliğin 

egemenliği altında kalmıştır. İlçe sırasıyla Pont Krallığı, Danişmendliler, Trabzon Rum 

İmparatorluğu, Hacı Emiroğulları Beyliği ve Osmanlı Devleti’nin egemenliğinde  altında 

kalmıştır. Cumhuriyet döneminde ise  1925 tarihine kadar Karakiraz Köyü’ne bağlı bir mahalle 

olarak kalmış, 1925’te Karakiraz Köyü’nden ayrılarak  “Kabadüz Köyü” adını almıştır. 1931 

yılında Ordu Merkez İlçesine  bağlı  bir Bucak olan Kabadüz’de, 1989 yılından itibaren faaliyete 

geçmek üzere Kabadüz Belediyesi kurulmuştur. 1990 yılında da ilçe statüsüne kavuşmuştur 

(http://www.kabaduz.gov.tr). 

Kabadüz’ün Cumhuriyet dönemindeki nüfus gelişimine baktığımızda, 1935 yılı nüfus 

sayımında Ordu Merkez Kazası’na bağlı bir nahiye olan Kabadüz’ün toplam nüfusu 8 234’tür. 

Bunun 4 308’i kadınlar, 3 926’sı erkeklerden oluşmaktadır. Kabadüz’ün nüfusu 1940 yılında 9 

906’ya yükselmiştir. 1950 yılında Kabadüz Bucağı’nın nüfusu 13 225’e, 1960’ta 13 756’ya, 

https://giresunobm.ogm.gov.tr/Sayfalar/İşletme%20Müdürlükleri/
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1970 yılında 14 965’e, 1980 yılında 16 383’e yükselmiştir. 1990 yılında ilçe statüsüne 

yükseltilen Kabadüz’ün nüfusu 15 689’a yükselmiş, 2000 yılında ise 11 049’a gerilemiştir. 

Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin başladığı 2007 yılında Kabadüz ilçesinin nüfusu 6 511’e 

gerilemiş, o tarihten günümüze kadar olan süreçte artış ve azalışların olduğu nüfus periyodu 

yaşanmış, 2018 yılında ilçe nüfusu 9 619’a yükselmiştir. 2018 yılı itibariyle ilçe nüfusunun % 

52,8’i (5 078 kişi) erkeklerden, % 47,2’si (4 541 kişi) kadınlardan oluşmaktadır. 2018 yılı 

itibariyle ilçe nüfusunun % 13,7’si 0-14 yaş grubundaki çocuk nüfustan, % 65,8’i 15-64 yaş 

grubundaki yetişkin nüfustan ve % 17,7’si ise 65 ve üzeri yaş grubundan oluşmaktadır (TÜİK, 

2019). Kabadüz ilçesi nüfusunda erkeklerin daha fazla orana sahip oldukları ve 65 ve üzeri 

yaşlıların oranında ise ilçenin Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir seviyede olduğu 

görülmektedir. 

Kabadüz ilçesindeki temel geçim kaynakları; tarım, hayvancılık, ticaret, hizmetler, el 

sanatlarıdır. Kabadüz ilçesinde tarımsal faaliyetler temel geçim kaynaklarının başında 

gelmektedir. 2017 yılı TÜİK verilerine göre, ilçenin tarım alanları içerisinde; en geniş alan 86 

663 da ile meyveler, içecek ve baharat bitkilerinindir. İlçe tarım alanının % 97,8’i bu tarım 

ürünleriyle kaplanmış durumdadır. İlçe tarım alanları içerisinde meyveler, içecek ve baharat 

bitkilerinden sonra en geniş yer kaplayan tarımsal ürün grubu, tahıllar ve diğer bitkisel 

ürünlerdir. Bu bitkilerin ilçe tarım alanları içerisindeki oranı % 1,8 (1645 da) düzeyindedir. İlçe 

tarım alanları içerisinde en düşük oran ise % 0,2 (247 da) ile sebzelere aittir. İlçede en geniş alan 

kaplayan meyveler, içecek ve baharat bitkileri grubu içerisinde ilk sırayı hem üretim miktarı hem 

de alan bakımından fındık alır. Nitekim ilçedeki meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanının % 

99,7’si, üretim miktarının da % 96’sı fındıktan oluşmaktadır. 2017 yılı itibariyle ilçede 86 443 da 

toplu fındık meyvelik alanı bulunmakta ve bu alanlardan 7404 ton fındık elde edilmiştir. Buna ek 

olarak ilçede kivi (82 da), çilek (85 da), ceviz (53 da), elma (3 da) gibi meyveler de 

yetiştirilmektedir. Bunun yanı sıra ilçede mısır (933 da) ve patates (712 da) ve mısır gibi tarım 

ürünleri de oldukça yetiştirilmektedir. İlçede çeşitli sebzeler de üretilmektedir. Bunlar içerisinde 

beyaz lahana (245 da), hıyar (1 da) ve domates 1 (da) gibi sebzeler en fazla yetiştirilen sebze 

türlerindendir. İlçede örtü altı yetiştiriciliği ve süs bitkileri yetiştiriciliği yapılmamaktadır (TÜİK, 

2017a). 

İlçede hayvancılık faaliyetleri az da olsa sürdürülmektedir. İlçede hayvancılık faaliyetleri 

içerisinde büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, tatlısu balıkçılığı ve kümes 

hayvancılığı gibi faaliyetler yapılmaktadır. İlçede 2017 yılı TÜİK verilerine göre hayvan 

sayılarını incelediğimizde; 2 520 adet büyükbaş hayvan (sığır, manda, manda yavrusu, dana, at, 
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katır vb.), 4 064 adet küçükbaş (koyun vb.), 49 700 adet kümes hayvanı (yumurta ve et tavuğu), 

34 adet arıcılık faaliyeti yapan işletme, 6 418 adet yeni tip kovan olduğu görülmektedir. Bu 

hayvancılık faaliyetlerinden 2 609 ton süt, 7 273 ton yapağı, 180,5 ton bal elde edilmiştir (TÜİK, 

2017b). İlçede tatlısu balıkçılığı da yapılmaktadır. Melet, Turnasuyu ve Ertaş deresi gibi 

ırmakların vadilerinde ve özellikle Çambaşı Yaylası’nda alabalık tesisleri bulunmaktadır. İlçede 

ormancılık faaliyetleri ve özellikle tomruk üretimi de gerçekleştirilmektedir. İlçede sanayi 

faaliyetleri bakımından pek gelişme göstermemiştir. Kabadüz ilçesi, son dönemde Ordu il 

genelindeki turizm hareketliliğinden etkilenmekte ve özellikle Çambaşı Yaylası gibi yayla 

sahalarıyla hem yayla turizminde hem de kayak turizminde adından söz ettirmektedir. 

4. Kabadüz İlçesinin Sürdürülebilir Turizm Potansiyeli 

Ordu ilinin Giresun iliyle olan doğu sınırının bir bölümünü oluşturan Kabadüz ilçesi de 

hem doğal ve hem de kültür varlıklarıyla önemli düzeyde turizm potansiyeline sahiptir. İlçe başta 

Çambaşı Yaylası olmak üzere Karahasan ve Turnalık obaları, Gerce ve Dikilitaş Şelalesi, 

Dişkaya peribacaları, Ablak ve Kurt Kayası gibi doğal güzelliklere sahip ortamlarıyla dikkat 

çekmektedir. Ayrıca Derinçay köyü Başkotanı ahşap köprüsü, Çambaşı mezarlığı ve Harami 

Köyü Oluklu Mahallesi’ndeki Oluklu Çeşme gibi tescilli kültür varlıklarına sahiptir. Bu 

bağlamda ilçede başta yayla turizmi olmak üzere, kayak turizmi, ekoturizm, kültür turizmi gibi 

turizm türlerinin geliştirilmesi için potansiyel bulunmaktadır. 

Kabadüz ilçesinde doğal turistik çekicilikler içerisinde en çok dikkat çekeni ve en önemlisi 

Çambaşı Yaylası’dır. Burası sadece Kabadüz ilçesinin değil Ordu ilinin de en tanınmış 

yaylalarından birisidir. Türkiye’nin en büyük yaylası olarak ifade edilen Çambaşı Yaylası’nın 

alanı 100.000 dönümdür. Yaylanın 80 civarında obası bulunmaktadır. Obaların bir kaçı halen 

özgün niteliklerini ve doğallığını büyük oranda sürdürmektedir. Yaylanın rakımı 1200-1800 

metre arasındadır (Anonim, 2012: 57). Yayla sahası, doğudan Turnasuyu, batıdan ise Melet çayı 

vadileriyle çevrelenmiştir. Çambaşı Yaylası, Kabadüz ilçe merkezine 12 km, Ordu kentine 46 

km mesafede yer almaktadır. Ulaşım, afsalt yolla sağlanmaktadır.  

Çambaşı Yaylası, hemen hemen 500-600 yıl veya daha fazla süreden beri kullanılan ve 

ikamet edenlerden vergi alındığı bilinen bir yayla yerleşmesidir. Ordulu aileler için yalnız yaylak 

sahası değil, aynı zamanda bir sayfiye yerleşmesi olarak 19. Yüzyılın başından beri oldukça 

önem taşıyan bir yayladır (Zaman, 2010:274). Yaylada son yıllarda turizm ve rekreasyon 

faaliyetlerinin gelişme göstermesiyle ulaşım, yeme-içme ve konaklama altyapısında iyileşmeler 

meydana gelmektedir. Yaylada, oteller, et lokantaları, dükkânlar, kasaplar,  piknik alanları 

mevcut olup, her hafta pazar kurulmaktadır. Çambaşı yayla yerleşmesi, sahip olduğu bu 
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olanaklarıyla bir kasaba görünümlü bir yerleşmedir (Doğanay, 2014:386). Çambaşı Yaylası, 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca 20 Mayıs 1990 tarih ve 20876 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak turizm merkezi ilan edilmiştir (Zaman, 2010:279). Çambaşı Yaylası 

Ordu ilindeki 6 yayla turizm merkezinden birisidir. Yaz aylarında hafta sonları ve özellikle yayla 

festivali zamanlarında oldukça yoğun bir şekilde ilgi görmekte ve yayla turizmi bağlamında 

dikkate değer bir potansiyel oluşturmaktadır. Çambaşı Yaylası, son zamanlarda kayak turizmiyle 

de adını duyurmaktadır. Yapılan kayak tesisleriyle, kar kalitesiyle, kayak pistleriyle ve 5 ay 

süren kayak sezonuyla Çambaşı Kayak Merkezi, kayak turizminde her geçen gün daha fazla 

hareketliliğe sahne olmakta ve kayak severlerin dikkatini çekmektedir. 

Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nın yanı sıra Turnalık ve Karahasan obaları gibi doğal 

güzelliklere de sahiptir. Bu obalar da hem manzarası hem doğal ortamıyla dikkat çekicidir. 

Kabadüz ilçesinde görselliğiyle ilgi çeken şelaleler de mevcuttur. Gerce ve Dikilitaş Şelalesi 

bunlara örnek olarak verilebilir. Gerce Şelalesi, Yokuşdibi Mahallesi sınırları içerisinde yer 

almakta olup, ilçe merkezine 40 km mesafededir. Dikilitaş Şelalesi ise Gümüşdere Mahallesi 

sınırları içerisinde olup, ilçe merkezine 25 km mesafede yer almaktadır. Bunun yanı sıra Dişkaya 

Mahallesi sınırları içerisinde ve ilçe merkezine 15 km mesafede yer alan Dişkaya peribacaları da 

ilginç görünümleriyle ilçenin önemli doğal güzelliklerindendir. Bunlara ek olarak Yokuşdibi 

Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve ilçe merkezine 30 km mesafede bulunan Ablak Kayası 

ile ilçe merkezine 20 km mesafede bulunan Kurt Kayası da ilginç yer şekillerindendir (Anonim, 

2019). 

Kabadüz ilçesi sadece doğal güzellikleriyle değil tarihi ve kültürel çekicilikleriyle de 

dikkate değer potansiyel barındırır. Bu bağlamda ilçede üç adet tescillenmiş kültür varlığı 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki Derinçay Köyü Başkotanı ahşap köprüsüdür. Melet ırmağı’nın 

Mesudiye ilçesi ile Kabadüz ilçelerini birbirinden ayırdığı sınır üzerinde yer alan Başkotanı 

Köprüsü’nün 1875-1880 yıllarında yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Günümüze kadar ayakta 

kalmayı başaran köprü, günümüzde de kullanılmaktadır. Yörede Başkotanı Deretam Köprüsü 

olarak bilinen ve asma köprü tarzında inşa edilmiş olan köprü, tamamen ahşaptan yapılmıştır. 20 

m’ye yakın uzunluğu, iki m genişliği ve estetik duruşuyla diğer ahşap köprülerden oldukça 

farklıdır. Köprü, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 2003 

yılında tescillenerek koruma altına alınmıştır (Anonim, 2015:37). 

İlçedeki diğer önemli kültür varlığı ise Yokuşdibi Beldesi, Çambaşı Yaylası Merkezi’nde 

yer alan Çambaşı Mezarlığıdır. Yayla merkezinde geniş ve düz bir alana yayılan mezarlığın 

etrafı çevrili olup, güney ve doğusuna bitişik parsellerde dükkanlar mevcuttur. Artık defin 

http://www.korumakurullari.gov.tr/TR-89610/samsun-kultur-varliklarini-koruma-bolge-kurulu-mudurlug-.html
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yapılmayan mezarlıkta eski mezarların yanı sıra yakın döneme ait mezarlar da yer almaktadır. 

Eski mezarlar moloz taş örgüsüyle çevrelenmiş basit toprak mezarlardan meydana gelmektedir. 

Mezar taşı olarak iri moloz taşlar kullanılmış olmakla beraber çoğu mezarın baş ve ayak taşları 

mevcut değildir. Bazı eski mezarlarda sarıklı ve kavuklu mezar taşlarına rastlanmış olup, 

bunlardan üçünde Arapça dördünde ise Türkçe kitabe bulunmaktadır. Mezarlık, Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 2007 yılında tescillenerek koruma 

altına alınmıştır (Anonim, 2010:262). 

İlçedeki diğer önemli kültür mirası Oluklu çeşmedir. Sözü geçen çeşme, Ordu –Kabadüz 

yayla yolunun Yokuşdibi Beldesine 3 km Mesafede Harami Köyü Oluklu Mahallesi içerisinde 

ve Çambaşı yayla yoluna 150 m mesafede mahalle içerisinde bulunmaktadır. Mahalleye inen 

araba yolunun hemen altında 40-45 metrekarelik bir alanın ortasındaki çeşme, 50 cm ebatlarında 

kare bir kaide üzerinde silindirik bir şekilde ve altı sıra düzgün kesme taşlarla yükseltilerek inşa 

edilmiştir. Çeşmenin kitabesinde daireler içinde Hicri 1285 tarihinde inşa edildiği 

belirtilmektedir. Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 2003 

yılında tescillenerek koruma altına alınmıştır (Anonim, 2010:263). Bunlara ek olarak ilçenin 

Gümüşdere Mahallesi’nde, ilçe merkezine 25 km mesafede ve ilçenin Kirazdere Mahallesi’nde, 

ilçe merkezine 10 km mesafede kaya mezarları bulunmaktadır (Anonim, 2019). 

Kabadüz ilçesi, taşınmaz kültür varlıklarının yanı sıra yöresel yemekler, yöresel oyun ve 

eğlenceler ve yöresel festivalleriyle de dikkati çekmektedir. İlçede bu çevreye has sebze ağırlıklı 

yemekler başta olmak üzere çorbalar, tatlılar, reçeller, turşular, kavurmalar, sarmalar, etli 

yemekler ve hamur işleri mevcuttur. Bunlara Çambaşı Yaylası gibi yayla ortamlarındaki leziz 

köfteleri ve etleri de katabiliriz. Bu çevrede yaygın olan bu tür yöresel lezzetler, gastronomi 

turizmi açısından da değerlendirilebilecek özelliktedirler.  

İlçede yöresel oyunlar da önemli kültürel çekiciliklerdendir. Yörede Ordunun sokakları, 

Ordu karşılaması, su sızıyor su ve miralay gibi karşılama türü oyunlar mevcuttur 

(http://www.kabaduz.gov.tr/sosyal-ve-kulturel-durum). Kabadüz ilçesinde özellikle yayla 

festivalleri de yapılmaktadır. Çambaşı Yaylası’nda her yıl yaz aylarında yayla festivali 

yapılmaktadır. 2018 yılında “17. Geleneksel Çambaşı Yayla Şenlikleri” adıyla düzenlenmiş olan 

festivalde yöresel oyunlar oynanmakta, yöresel yarışmalar (peynir, çilek, bal, kuzu ve buzağı 

yarışması) yapılmakta, havai fişek gösterileri ve yöresel sanatçı konserleri düzenlenmektedir. 

Ordu halkının yoğun ilgi gösterdiği festivali, dışardan gelen ziyaretçiler de büyük bir ilgiyle 

takip etmektedirler. İlçede son yıllarda sadece yaz mevsiminde değil kış mevsiminde de festival 

düzenlenmeye başlamıştır. 2018 yılında “14. Çambaşı Kar Festivali” adıyla düzenlenmiş olan 

http://www.korumakurullari.gov.tr/TR-89610/samsun-kultur-varliklarini-koruma-bolge-kurulu-mudurlug-.html
http://www.korumakurullari.gov.tr/TR-89610/samsun-kultur-varliklarini-koruma-bolge-kurulu-mudurlug-.html
http://www.korumakurullari.gov.tr/TR-89610/samsun-kultur-varliklarini-koruma-bolge-kurulu-mudurlug-.html
http://www.kabaduz.gov.tr/sosyal-ve-kulturel-durum
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festivalde, kar üzerinde güreş yarışmaları yapılmakta, kayak ve kızak yarışmaları düzenlenmekte 

ve yöresel ve ulusal sanatçılarca konserler verilmektedir. 

İlçedeki konaklama ve ağırlama olanaklarını incelediğimizde, yeterli düzeyde olmadığı 

görülmektedir. Kabadüz ilçesi, konaklama, yeme-içme ve eğlenme gibi turistik altyapı tesisleri 

bakımından istenilen durumda değildir. İlçede 2018 yılı itibariyle 64 oda ve 158 yatak kapasitesi 

mevcuttur. Bu bağlamda 1 adet belediye belgeli (Çambaşı Otel),  üç adet turizm işletme belgeli 

konaklama tesisi bulunmaktadır. Turizm işletme belgeli otellerden birisi iki yıldızlı otel 

(Çambaşı Dağ Otel), birisi pansiyon (Çambaşı Saraydüzü Pansiyon evleri) ve birisi de yayla evi 

(Karlıbel Turnalık Yayla evleri)dir (http://www.ordukulturturizm.gov.tr).  

Çalışmamızın bu bölümünde ilçenin sürdürülebilir turizm bağlamında swot analizinin 

yapılmasının yararlı olacağı kanısındayız. Kabadüz ilçesinin sürdürülebilir turizm bağlamında 

güçlü yanları olarak şunlar söylenebilir;  

 Çambaşı Yaylası, Turnalık obası gibi yayla turizmi potansiyeli yüksek yayla ve 

obalara sahip olması 

 Gerce ve Dikilitaş Şelalesi gibi ilgi çekici şelalelerin bulunması 

 Dişkaya Peribacaları, ablak kayası ve kurt kayası gibi ilgi çekici jeomorfolojik 

çekiciliklerin olması 

 Kayak turizmi yapılabilecek Çambaşı Kayak Merkezi’nin bulunması 

 Oluklu Çeşme, Başkotanı ahşap köprüsü ve Çambaşı Mezarlığı gibi tescilli kültür 

varlıklarına sahip olması 

 Her yıl geleneksel Çambaşı kar ve yayla festivalinin yapılması 

 Yöresel oyunlar, yöresel yemekler gibi kültürel çekiciliklerin bulunması 

 

Kabadüz ilçesinin sürdürülebilir turizm bağlamında zayıf yanları olarak şunlar 

söylenebilir: 

 İlçenin güneyine doğru yükselti ve engebenin artması ve iklimin sertleşmesi nedeniyle 

turizm gibi beşeri ve ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilenebilmesi 

 Erişim konusunda bazı sorunların olması 

 Konaklama, yeme-içme ve eğlenme gibi turistik altyapı unsurlarının yetersiz olması 

 Doğal, tarihi ve kültürel çekiciliklerin yeterince tanıtılmaması 

 Turistik hizmetler konusunda profesyonelleşmenin yeterince sağlanamaması 
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Kabadüz ilçesinin sürdürülebilir turizm bağlamında değerlendirilmesi gereken fırsatları 

şunlardır: 

 Kabadüz ilçesinin de bulunduğu bu bölgeye yönelik son yıllarda yerli turistlerin giderek 

artan ilgisi 

 Kabadüz ilçesinin de bulunduğu bu bölgeye son yıllarda yabancı (özellikle Arap turistler) 

turistlerin giderek artan ilgisi 

 Ordu-Giresun Havalimanı’na oldukça yakın olması ve dış dünyaya açılabilme olanağının 

bulunması 

 Ordu kentine yakın olması 

 Karadeniz sahil yolu gibi önemli karayolu güzergahlarına yakın olması ve karayolu 

bağlantısının olması 

Kabadüz ilçesini sürdürülebilir turizm bağlamında tehdit eden unsurlar şunlardır: 

 İlçenin ulusal ve uluslararası düzeyde yeterince bilinmeyişi 

  Çambaşı Yaylası gibi yayla ortamlarında yaz aylarında özellikle festival dönemlerinde 

görülen aşırı insan ve taşıt baskısı 

 İlçenin yeterli ölçüde yerli ve yabancı turist ağırlayamaması 

 Turizm faaliyetlerinin Çambaşı Yaylası gibi belli alanlarda yoğunlaşması 

 Turizm faaliyetlerinin ağırlıklı olarak yaz mevsiminde yoğunlaşması ve bütün yıla 

yayılamaması 

 Kültür ve doğa varlıklarının korunması, bakımı ve varlığını devam ettirmesi yani 

sürdürülebilirliği hususunda yeterli çalışmanın olmaması 

 

5. Sonuç ve Öneriler 

Kabadüz ilçesi yukarıda ifade ettiğimiz doğal, tarihi ve kültürel turistik çekicilikleriyle 

dikkate değer turizm potansiyeli oluşturmaktadır. Başta Çambaşı Yaylası olmak üzere ilçedeki 

yayla ve obalarda yayla turizmi aktiviteleri yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Çambaşı Kayak 

Merkezi’nde kayak turizmi aktiviteleri gerçekleştirilmektedir. İlçedeki tarihi ve kültür 

varlıklarının bulunduğu yerlerde kültür turları yapılabilmektedir. Ayrıca ilçede doğa yürüyüşü, 

atlı doğa yürüyüşü, foto safari, manzara izleme, bisiklet safari, jeep safari gibi ekoturizm 

aktiviteleri için uygun parkurlar bulunmaktadır. Böyle turizm potansiyeline sahip olan Kabadüz 

ilçesinde turizm faaliyetlerinde son yıllarda ilerlemeler görülmektedir.  

Kabadüz ilçesi değerlendirebilecek düzeyde turizm potansiyeline sahip olmakla birlikte bu 
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potansiyelin değerlendirmesi önünde engel oluşturan sorunlarla karşı karşıyadır. İlçenin özellikle 

turistik altyapı konusunda sorunları mevcuttur. Özellikle konaklama, yeme-içme ve ağırlama 

mekanlarının nicelik ve nitelik olarak yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu bağlamda 

turistik altyapının iyileştirilmesi önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra özellikle Çambaşı 

Yaylası’na yoğunlaşan turizm aktiviteleri nedeniyle yayla ortamı zaman zaman taşıma 

kapasitesini aşan insan ve taşıt baskına maruz kalabilmektedir. Yaz mevsiminde özellikle 

günübirlik olarak gelen ve piknik yapanların oluşturduğu çöp, gürültü gibi çevre sorunları 

mevcuttur. Bunlara yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme yapılması, önlemlerin alınması ve 

yayla ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik adımların atılması yararlı olacaktır.  

İlçedeki doğal, tarihi ve kültürel çekiciliklerin bilinirliğinin artırılmasına yönelik 

çalışmaların da yapılması gereklidir. İlçede başta yayla turizmi olmak üzere, kış turizmi, kültür 

turizmi ve ekoturizm gibi alternatif turizm türlerinin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesine 

önem verilmelidir. Bu bağlamda ilçedeki turizm aktivitelerinin planlanması ve yürütülmesinde 

sürdürülebilir turizme ve sürdürülebilirlik ilkelerine titizlikle uyulması önem arz etmektedir. 

Özellikle Çambaşı Yaylası gibi yayla ortamlarının özgünlüğünü sürdürmesi, plansız ve kaçak 

yapılaşmalara izin verilmemesi ve çevre sorunlarının azaltılmasına yönelik gayretlerin artırılması 

gerekmektedir.  
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ÖZET 

Astronomik bir gözlemevi yerleşkesi için, atmosferik hava kalitesi en önemli faktördür. Yer 

tabanlı gözlemevlerinin yer seçiminde atmosferik özellikleri bakımından iki önemli adım vardır: 

Bunlardan birincisi, uzun dönemli iklim verilerinin incelenmesiyle, bölgedeki bulutluluk, bağıl nem, 

toplam su buharı, rüzgar hızı gibi değişkenlerin modellenmesi; ikincisi ise aday zirvelerde birkaç yıl 

süren ayrıntılı meteorolojik gözlemlere dayalı olarak, soğuruculuğu oldukça yüksek bir gaz olan 

farklı seviyelerdeki (800, 700, 600 ve 500 milibar) su buharı yani yoğuşabilir su buharı (Precipitable 

Water Vapour, PWV) verilerinin analizidir. Su buharı, atmosferden kısa dalgaboylu radyasyonun 

geçmesine izin verirken, uzun dalgaboylu radyasonun geçmesine izin vermeyerek soğurulmasına 

neden olur. Bu sebepten dolayı, su buharı miktarının tahmini bölgesel hava tahmini ve iklimsel 

araştırmalar için önemli etkilerden birisidir.  

Ülkemizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından işletilen ravinsonde 

istasyonlarından alınan radyosonda gözlem verileri ile kısa zamanlı hava tahmini yapılabileceği gibi 

uzun dönemli iklim modellemesi çalışmaları gerçekleştirilebilir. 

Astronomik gözlemevleri için önemli olan PWV değerleri 4 ayrı yöntem ile elde edilebilir. Bu 

yöntemler; Radyosonda balonları, su buharı radyometreleri (Water Vapour Radiometers, WV), GPS 

sistemleri ve sentetik diyafram radarı interferometreleri (Synthetic Aperture Radar Interferometry, 

SAR) dir. Çalışmamızda, MGM’den Erzurum ili için temin edilen günlük radyasonda verileri (12 

saatlik periyotlarla) ile gece - gündüz, mevsimsel ve yıllık olmak üzere üç farklı grup halinde 

analizler gerçekleştirilmiştir. Bu analizler modellenerek bölgenin PWV özelinde genel yapısı ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Bu modelleme sayesinde geçmişe yönelik analizler kullanılarak gelecek 

yıllar için PWV değerinde gün mertebesinde yüksek doğrulukla öngörüler yapılabilecektir. Bu 

öngörünün yapılması, hem kısa vadede iklim değişimlerinin saptanması hem de uzun vadede 

bölgenin PWV haritasının ortaya çıkarılmasında büyük önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yoğuşabilir Su Buharı (PWV), Kırmızı Öte Gözlemler, Radyosonda 
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1.GİRİŞ 

Yer tabanlı astronomik gözlemlere en çok olumsuz etki eden soğurucu ortamlardan birisi 

Dünya atmosferidir. Atmosferik moleküller, özellikle de su buharı, yakın kırmızı öte (Near 

Infrared, NIR) fotometri ve tayfsal gözlemleri oldukça etkilemektedir. Su buharı, atmosferin 

diğer bileşenleri ile karşılaştırıldığında sera etkisine fazlaca katkı yapan gazdır (Mockler 1995). 

Sera gazları, Güneş’den gelen kısa dalgaboylu radyasyonun geçişine izin vermekte fakat uzun 

dalgaboylu radyasyonu ve yüzey tarafından soğurulup yeniden yayımlanan kızılötesi dalgaboylu 

radyasyonunu engellemektedir. Özellikle Dünya yüzeyinden elektromanyetik tayfın kızılötesi 

bölgesinde yayılan radyasyonun su buharı ile etkileşmesi sonucunda düşük sıcaklıklarda ortaya 

çıkan yayınım, Dünya’nın enerji döngüsünü büyük oranda etkilemektedir (Chrysaulakis vd. 

2001). 

Atmosferik su buharını belirlemenin en iyi yöntemlerinden birisi ise, içerdiği yoğuşabilir 

su buharı (Precipitable Water Vapour, PWV) miktarını ölçmektir. Astronomi amaçlı bir 

gözlemevi yerleşkesi için, atmosferik hava kalitesinin en önemli göstergelerinden bir tanesi de, 

soğuruculuğu oldukça yüksek bir molekül olan, su buharı yani yoğuşabilir su buharı miktarı ve 

bunun zamana bağlı değişimidir. PWV miktarının önceden tahmin edilmesi, uzun zamanlı iklim 

değişimlerinin incelenmesi ve kısa süreli hava olaylarının tespit edilmesinde de yarar sağlar. 

PWV değerleri dört ayrı yöntemle elde edilir. Bu yöntemler; Radyosonda cihazları, WV 

(Water Vapor, Su Buharı) radyometreleri, GPS sistemleri ve SAR (Synthetic Aperture Radar, 

Yapay Açıklıklı Radar) interferometreleridir. Bu çalışmamızda sadece Radyosonda balon verileri 

kullanılmış olup devam eden çalışmalar Tartışma bölümünde ayrıca belirtilmiştir. 

 

2. MATERYAL ve YÖNTEM  

2.1. Radyosonda Cihazı 

Radyosonda cihazı, yaklaşık 30 - 40 km boyunca ve 30 - 40 seviye yüzeyinden elde edilen 

su buharı basıncı, sıcaklık ve nem değerlerini ölçmektedir (Teke vd. 2009). Bu cihaz, meteoroloji 

balonu yardımıyla serbest atmosferde yukarı çıkarken meteorolojik bilgileri eş zamanlı olarak 

ölçer ve istasyona gönderir. Basınç, sıcaklık, nem değerlerini ölçen sensörlerden meydana 

gelmektedir ve sensörler yardımıyla elde edilen bilgiler, önceden belirlenmiş olan bir sıralama 

dahilinde ve belirlenmiş kısa zaman aralığında alıcı yer istasyonuna gönderilir.  

Türkiye’de Radyosonda ölçümleri; Ankara, İstanbul, İzmir, Isparta, Samsun, Adana, 

Diyarbakır ve Erzurum olmak üzere 8 istasyondan günde 2 kez olmak üzere saat 00:00 ve 

12:00’de yapılmaktadır. Bu istasyonlardan alınan veriler yardımıyla PWV değerleri de 
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hesaplanabilmektedir. 

2.2. Veriler   

MGM’den Erzurum ili için temin edilen ve 2008 - 2014 yılları arasını kapsayan 

radyosonda balon verileri basınç katmanlarına karşılık gece, gündüz, mevsim ve yıllara göre 

ayrıştırılmıştır. Hesaplamalarda dikkate alınan basınç katmanları Erzurum Merkez yerleşke 

yüksekliğine bağlı olarak yaklaşık 2000 m - 5500 m  (800 mb - 500 mb) belirlenmiştir. Temin 

edilen veriler, 2094
 
gün gündüz ve 1933 gün gece verisidir. Hesaplamalarda dikkate alınan 

parametreler, Katman Basınç Değerleri (hPA), her Katmana ait Jeopotansiyel Yükseklik Değeri 

(m), Her Katmandaki Atmosfer Sıcaklıkları (C°) ve Çiğ Noktası Sıcaklıkları (C°)’dır. 

2.3. Metot 

Radyasonda ölçümlerinden elde edilen bağıl nem ve sıcaklık değerlerinden yola çıkarak, 

PWV miktarı hesaplanabilmektedir. :DT Çiğ noktası sıcaklığı olmak üzere; 

                                                                                               

(2.1) her basınç seviyesine karşılık gelen çiğ noktası değerine bağlı güncel buhar basıncı e(TD) 

hesaplanır. Yapılan çalışmalar sonucunda buz sıcaklığına yaklaşıp uzaklaşan değerlerde TDA ve 

TDB değerleri aşağıdaki gibi verilmektedir. 

5.710  ATD  ve 5.237B    

5.910  ATD  ve 5.265B                                                                                      

(2.2) 

Bu değerler yardımı ile basınç seviyelerine karşılık gelen güncel buhar basıncı miktarı 

hesaplanmıştır. Hesaplamalar, basınç katmanları Erzurum merkez yüksekliği göz önüne alınarak 

yapılmıştır.  

ep

e
w


 622

                                                                                                

(2.3) 

(2.3) eşitliğinin kullanılmasıyla her basınç seviyesi için aktüel karışım oranı (w) 

hesaplanır. Aktüel Karışım oranı (Mixing Ratio) (w) su buharı yoğunluğunun kuru hava 

yoğunluğuna oranı olarak ifade edilmektedir. P, mb biriminde basınç seviyesini göstermektedir.  

Aktüel karışım oranının hesaplanmasının ardından eşitlik (5) yardımıyla (n – 1) adet PWV 

değeri, birbirine komşu iki basınç seviyesi arasındaki tabaka olarak nitelendirilen basınç 

katmanları için hesaplanır.  
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Her basınç katmanı için hesaplanan PW değerlerinin ortalamasının alınmasıyla 

Radyosonda gözlemine ait PWV değeri elde edilir.  

Çalışmamızda, gece - gündüz, mevsimsel ve yıllık olmak üzere üç farklı grup halinde 

analizler gerçekleştirilmiştir. 

2.4. Analizler  

PWV, sıcaklık ve nem miktarı ile doğru orantılı, yükseklikle ise ters orantılıdır ve bir 

bölgenin PWV yoğunluğuna göre atmosferik kalitesi Uluslarası standartlara göre Tablo 2.1’ deki 

gibidir.  

Tablo 2.1. Uluslararası standartlarda PWV sınıflandırması 

                                          

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Şekil 3.1’de Erzurum ili için elde edilen günlük PWV değişimi yer almaktadır. Grafikte 

gece ve gündüz değerleri ayrı ayrı gösterilmiş olup, elde edilen sonuçlara göre gece-gündüz 

PWV değerleri birbiri ile orantılı olarak değiştiği gözlenmiştir. 

 

Şekil 3.1. Erzurum ili 2012 Gece-Gündüz PWV Karşılaştırması 
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Şekil 3.2. Erzurum ili PWV Miktarının Aylara Göre Dağılımı 

Şekil 3.2’de Elde edilen PWV sonuçlarının aylara göre dağılımı izlenmiş olup PWV 

değerinin sıcaklığın yüksek olduğu aylarda nem oranı ve sıcaklığa bağlı olarak yüksek, sıcaklığın 

düşük olduğu aralıkta ise düşük olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç biz kış aylarında PWV 

değerlerinin daha düşük olduğu sonucunu verir. 

 

Şekil 3.3. Yıllara Göre PWV Dağılımı 

Şekil 3.3’ e göre elde edilen PWV miktarlarının, yıllar içerisindeki değişimleri yaklaşık 

aynı civardadır. PWV miktarı, sıcaklığa bağlı olarak yılın ilk altı ayı giderek artarken sonrasında 

azalmaya başlar. Bu sonuç aylık incelememiz ile elde ettiğimiz sonucu doğrulamaktadır. 

Dolayısı ile yılın belirli bir zamanındaki PWV miktarı yaklaşık olarak kestirilebilir.  

2008 yılı içerisinde gece gözlemi yapılan 274 günden 138 gün çok iyi ve iyi gözlem günü 
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olarak nitelendirilirken yalnızca 2 günün sonucu çok kötü olarak nitelendirilebilmektedir. 2012 

ve 2013 yıllarına ait tablo sonuçları Tablo 3.1 ve Tablo 3.2’de verilmiştir. 

Tablo 3.1. 2012 Yılı PWV yoğunluk dağılımı 

 

Tablo 3.2. 2013 Yılı PWV yoğunluk dağılımı 

 

Elde edilen sonuçların tüm yıllara göre dağılımı Tablo 3.4’ te gösterilmektedir. 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Astronomide yer tabanlı kızılötesi gözlemler için su buharından kaynaklanan opaklık, en 

temel sorundur (Querel vd.  2008). Astronomik gözlemevleri ve çevresindeki atmosferik su 

buharı miktarı ve bunun zamana bağlı değişimi, çok önemli olduğundan, PWV hesaplamarının 
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yapılması çok önemli ve gerekli görülmektedir.   

Elde edilen sonuçlar, Erzurum ilinin astronomik amaçlı bir gözlemevi yerleşkesi kurulumu 

için uygun olduğu ve bölgenin içerdiği su buharının çok fazla opaklığa yol açmayacağı 

şeklindedir. PWV miktarının, radyosonda cihazları başta olmak üzere çeşitli yöntemlerle 

belirlenmesi sırasında, kullanılan aletlerin zor hava koşullarında çalışmaması, yüksek maliyetli 

olması ve sınırlı zamanlarda ölçümler alması gibi nedenlerden dolayı alternatif yöntemler 

geliştirilmeye başlanmıştır.  

Çalışmamızda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Erzurum ili için temin edilen günlük 

radyasonda verileri;  

Gece-gündüz, mevsimsel ve yıllık olmak üzere üç farklı grup halinde analizler 

gerçekleştirilmiştir.  

Elde edilen sonuçlar ile bölgenin PWV özelinde genel yapısı ortaya konulmaya 

çalışılmıştır.  

Yapılan modelleme sayesinde geçmişe yönelik analizler kullanılarak gelecek yıllar için 

PWV değerinde gün mertebesinde yüksek doğrulukla öngörüler yapılabilmektedir. 

Modellemenin yapılması, kısa vadede iklim değişimlerinin saptanmasında, uzun vadede ise 

bölgenin PWV haritasının ortaya çıkarılmasında büyük önem taşımaktadır.  
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TÜRKİYE’DE MÜZİK ALANINDAKİ DENKLİK BAŞVURULARI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Demet AYDINLI GÜRLER 

Cumhuriyet Üniversitesi 

 

ÖZET 

Günümüzde yurt dışında eğitim almak isteyen kişiler Türkiye Cumhuriyeti devletine bağlı olan 

kurum ve kuruluşların sunduğu imkânların yanında kendi olanaklarıyla da eğitim alabilmektedirler. 

Ülkeler arasındaki haberleşmenin ve eğitimdeki küreselleşmenin artmasıyla birlikte yurt dışında 

eğitim olanakları açısından seçenekler çoğalmış ve günden güne uluslararası öğrencilerin sayısında 

bir artış gözlenmiştir. Yurt dışında eğitim alan öğrencilerin sayısındaki yükselişle birlikte,  kendi 

ülkeleri dışında iş hayatına atılma istek ve olanakları da her geçen gün artmaktadır.  Bu durum 

mezun olunan yükseköğretim kurumundan alınan diplomanın doğruluğunun, farklı bir ülkede 

geçerliliğinin ve eşdeğerliğinin olması konularına hassasiyet getirmektedir. Farklı bir ülkeden alınan 

diplomanın Türkiye’de tanınması ve denkliğinin olması uluslararası eğitim hareketliliğin sağlıklı bir 

şekilde sürdürülebilmesi açısından önemlidir. Türkiye’deki diploma denklik başvuruları dünyanın 

birçok ülkesindeki eğitim kurumunu ve eğitim alanını kapsamaktadır. Bu alanlar; mühendislik, 

sağlık, hukuk, yabancı diller, mimarlık, ilahiyat, felsefe, iktisadi ve idari bilimler, eğitim bilimleri ve 

öğretmen yetiştirme olarak sıralanabilir. Bu araştırmada müzik eğitimi alanındaki diploma denklik 

başvuruları irdelenmiştir. Araştırma, literatür tarama yönteminin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. 

Bu bağlamda araştırmada, diploma denklik mevzuatı hakkında genel bir bilgi verilmiş, diploma 

denklik başvurusu yapılan ülkelere, eğitim kurumlarına ve eğitim alanlarına değinilmiştir. 

Araştırmada ayrıca yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında lisans ve/veya yüksek lisans 

derecesinde müzik eğitimi alanında yapılan diploma denklik başvurularına dair sayısal veriler ortaya 

konmuştur. Türkiye’deki diploma denklik işlemleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Tanıma ve 

Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup araştırma için veriler Denklik 

Bilgi Yönetim Sisteminden elde edilmiştir.  Araştırma sonucunda yurt dışında müzik eğitimi 

alanında tercih edilen ülkelere, üniversitelere ve programlara yer verilerek, araştırma kapsamında 

önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Denklik, yurt dışı eğitim, müzik eğitimi. 

 

1. GİRİŞ  

Günümüzde uluslararası öğrenci hareketliliği konusu gündemini korumakta, bu alanda nicel ve 

nitel yönden yapılan çalışma ve uygulamalar her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle öğrenciler farklı 

sebep ve amaçlar doğrultusunda yurt dışında eğitimi tercih etseler dahi uluslararası öğrenci 
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hareketliliği yükselen bir ivme kaydetmektedir. 

Dünya ölçeğindeki istatistiksel verilere göre, 1975-2010 yılları arasını kapsayan dönemde, 

yükseköğrenim görmek amacıyla kendi ülkesi dışındaki ülkeleri tercih eden uluslararası öğrenci 

sayısı dört milyonun üzerindedir. Bu sayının, 2025 yılında gelindiğinde ise sekiz milyona ulaşacağı 

ifade edilmektedir (DeWit ve diğerleri, 2008; Erişti, B., Polat, M., & Erdem, C. 2018). 

Knight (1994) 1990’larda yükseköğretimde uluslararasılaşmanın, yükseköğretim alanında 

faaliyet gösteren kuruluşların sunmuş olduğu öğretim, araştırma ve diğer tüm hizmetlere uluslararası 

ve kültürlerarası bir boyut kazandırma süreci olarak evrilmeye başladığını söylemektedir. 

Günümüzde ise sadece eğitim öğretim hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar bağlamında 

uluslararasılaşmayı ele almak yeterli derecede açıklayıcı bir tanımı sunamamaktadır. İş piyasalarının 

ihtiyaçları, küreselleşen ekonomiler ve toplumlar, hükümet politikaları, sosyokültürel bağlar gibi 

hususlar da artık sıklıkla bu alana entegre olmaya ve çehresini farklılaştırmaya başlamıştır (Knight 

1994; Yakupoğlu 2014:9).  

Uluslararasılaşma alanında dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak Türk yükseköğretim 

sistemi de son yıllarda büyük bir gelişme göstermiştir. Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası 

çekim merkezi haline gelebilmesi, daha çok ülkeden daha fazla öğrenci ve öğretim elemanı 

kazanabilmesi için çeşitli stratejiler geliştirmekte, bu alanda izlenen politikalarla uluslararasılaşmanın 

dinamikleri güçlü tutulmaya çalışılmaktadır. Bologna Süreci, TURQUAS Projesi, Erasmus ve 

Erasmus+ programları, Türkiye Bursları, Mevlana Değişim Programı, Ortak Diploma Programları, 

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı, YABSİS projesi, Okul Tanıma ve Denklik 

Yönetmeliği, doktora öğrencilerinin mezuniyetleri sonrası Türkiye’de kalış sürelerinin uzatılması, 

YÖK’ün uluslararası öğrencilere yönelik burs vermeye başlaması, bu süreci güçlendiren önemli 

girişimlerden bazılarını oluşturmaktadır (Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi, 2017: 

15).   

Yükseköğretimdeki uluslararası hareketliliğin ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda ülkelere, 

kurumlara, kişilere getirileri bulunmaktadır. Olumlu getiriler arasında; ekonomik gelişim, kurumlar 

arasındaki rekabet, kültürlerarası iletişimi-etkileşimi artırma, bilgiyi paylaşma, öğrencilerin kişisel 

gelişimlerine katkıda bulunma olarak sıralanabilir.  

Kişilerin öğrenim gördükleri ülke dışında Türkiye’de bir üst derecedeki eğitimine devam 

etmesi ya da herhangi bir kurumda çalışmak istemesi istihdam konusunu ortaya çıkarmaktadır. Bu 

nedenle mezun olunan kurumdan alınan diplomaların tanınırlığı için denklik işlemlerini yaptırmaları 

gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomaların geçerliliğinin ve eşdeğerliğinin olması hususu da 

böylelikle önem kazanmaktadır.  

Ülkeler için diğer ülkelerdeki programların kalitesinden emin olmak, öğrencilerin 
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diplomalarının, yükseköğretim kurumlarının akreditasyonlarının doğruluk ve geçerliliği önemlidir. 

Uluslararasılaşmanın doğurduğu bu risklerin ortadan kaldırılması, diğer ülkelerden alınan 

diplomaların denkliklerinin tanınmasına yönelik sorunların giderilmesi gibi kaygılar 

yükseköğretimde kalite değerlendirmesini gerekli kılan faktörler arasında görülmektedir (Altbach, 

Reisberg & Rumbley, 2009; Özer, Gür & Küçükcan, 2011).  

Yurt dışından alınan diploma ve dereceler ile yurt dışındaki kurumların tanınması Türk 

yükseköğretim sisteminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Uluslararası öğrenci ve akademisyen 

sayısının artırılması, tersine beyin göçü ile nitelikli öğretim elemanı çekilmesi ve uluslararası iş 

birliği potansiyelinin artırılması gibi hedeflerin gerçekleşmesinde, yurt dışından alınan diploma ve 

dereceler ile kurumların tanınmasının önemli bir rolü vardır (Açıkgöz, 2019: 57). 

Türkiye’de yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve lisansüstü 

diplomaların tanıma ve denklik işlemleri Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan Tanıma ve 

Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, doktora derece ve programlarına ait denklik 

başvuruları ise Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından yapılmaktadır.  

Alınan diplomaların Türkiye’de geçerliliği için “tanıma” ve “denklik” koşullarının sağlanmış 

olması gerekmektedir. Tanıma ve denklik işlemleri, Lizbon Sözleşmesi ve 2547 sayılı Kanunun 7/p 

maddesine göre hazırlanarak 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Yurtdışı Yükseköğretim Kurumları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 

yapılmaktadır. Tanıma, yurt dışı bir yükseköğretim kurumunun ve kurumun ilgili programının 

akademik derece vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesini 

ifade eder. Söz konusu yükseköğretim kurumunun tanınırlığına ek olarak ilgili yükseköğretim 

programının da tanınması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarını tanıma veya tanımama hakkı saklı olmakla birlikte, ayrıntılar Yurtdışı 

Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nin 5.maddesinde ve Yurtdışındaki 

Yükseköğretim Kurumları, Programları ve Derecelerinin Tanınmasına İlişkin Usul ve Esaslar’da 

belirlenmiştir. Buna göre, diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitim programının;  

a) Öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum 

olarak tanınması, 

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması veya tanınan akreditasyon ya da kalite 

güvencesi kuruluşları tarafından akredite olması gerekir. 

Denklik başvurularının ön koşulu “tanıma” olmakla beraber, yurt dışında tanınan bir program 

ülkemizde aynı isimle olan programa denk olmayabilir. Bu bağlamda denklik, Yurtdışı 

Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nin 3/d maddesine göre; 

Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve 
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yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki 

yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin 

tespit edilmesidir. Denklik işlemleri sonucu elde edilen Diploma Denklik Belgesi de Yükseköğretim 

Kurulunca tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından ve programlarından alınan ön lisans, lisans 

ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki 

yükseköğretim sisteminde verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının hangi alan ve 

düzeye eşdeğer olduğunu gösterir belgeyi ifade eder (T.C. Resmi Gazete, 2018).  

Denklik başvurularının şekil ve usulüne dair işlemleri ilgili idari personel tarafından, bilimsel 

hüviyet tespit işlemleri ise muhtelif üniversitelerin ilgili bilim alanından seçilmiş, etik ve bilimsel 

kurallara bağlı ve bağımsız karar veren Bilim Alanı Danışma Komisyonu (BADK) üyelerince 

yürütülmektedir. BADK, farklı bilim alanlarından oluşan komisyonlardan oluşmaktadır. BADK 

üyelerinin uzlaşamadığı veya görüş oluşturamadığı durumlarda en az iki farklı üniversiteden bilimsel 

görüş istendikten sonra denklik konusunda değerlendirme yapılmaktadır. BADK’nın bilimsel görüşü 

YÖK Yürütme Kurulu Üyelerinden oluşan Denklik Komisyonunun oluru ile Yükseköğretim 

Yürütme Kurulu’na sunularak karara bağlanmaktadır (Açıkgöz, 2019: 52). 

Yükseköğretim düzeyinde kalite sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalardan biri olan 

Tanıma ve Denklik Mevzuatı bağlamında müzik alanında yapılan denklik başvuruları bu 

araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. 

2. YÖNTEM 

Araştırma, literatür tarama yönteminin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmada, yurt 

dışında lisans ve/veya yüksek lisans derecesinde müzik alanında eğitim alarak denklik başvurusunda 

bulunmuş kişilerin eğitimlerine dair bilgiler sayısal olarak hesaplanmış ve tablolaştırılmıştır. 

Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş olup araştırma evrenini Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı (YÖK), Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı, Denklik Bilgi Yönetim 

Sisteminde (DBYS) kayıtlı 242 kişi oluşturmuştur. Veri kümesi DBYS’de 2019 yılının Mart ayına 

kadar olan kayıtları kapsamaktadır. DBYS’de bulunan kayıtlı verilere erişmek amacıyla YÖK, 

Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığından araştırma için izin alınmıştır.  
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3. BULGULAR ve YORUMLAR 

3.1. 2019 Yılında Denklik Başvuru Sayılarına Göre İlk On Ülke 

 

DBYS (01.03.2019) 

Şekil 1’de DBYS’den alınan verilere göre 2019 yılında denklik başvurusu alan ilk on ülkenin 

dağılımı incelendiğinde; en fazla denklik başvurusu alan ülke 5828 kişi ile Suriye’dir. Bu oranı ikinci 

sırada 5052 kişi ile Azerbaycan ve üçüncü sırada 3666 kişi ile Bulgaristan takip etmektedir. En çok 

denklik başvurusu yapan ülkelerin Suriye, Azerbaycan ve Bulgaristan olması bu ülkelerin Türkiye’ye 

olan jeopolitik konumları, ülkelerarası etkileşimin ve iletişimin olumlu yansımaları sonucu olduğu 

söylenebilir. 

3.2. 2019 Yılında Müzik Alanında Denklik Başvuru Sayılarına Göre ilk On Ülke 

 

DBYS (01.03.2019) 
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Şekil 2’de yurt dışında lisans ve/veya yüksek lisans derecelerinde müzik alanında eğitim alan 

denklik başvuru sahipleri en çok 107 kişi ile Azerbaycan’ı tercih etmişlerdir. Azerbaycan’ı sırasıyla 

23 kişi ile Almanya, 18 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri takip etmiştir. Azerbaycan’ın Türkiye’ye 

olan coğrafi konumu, ekonomik koşulları ve Azerbaycan-Türkiye arasındaki sosyal, kültürel, dilsel 

benzerliklerin olumlu etkileri Azerbaycan’ı müzik alanında en çok tercih edilen ülke konumuna 

ulaştırdığı söylenilebilir.   

 

3.3. 2019 Yılında Müzik Alanında Denklik Başvuru Sayılarına Göre İlk Beş Üniversite 

 

DBYS (01.03.2019) 

Şekil 3’te yurt dışında lisans ve/veya yüksek lisans derecelerinde müzik alanında eğitim alan 

denklik başvuru sahiplerinin tercih ettiği ilk beş üniversite; 33 kişi ile Azerbaycan’da bulunan 

Azerbaijan State Culture and Art University,  31 kişi ile Nakhchivan State University, 26 kişi ile 

Uzeyir Hajibayli Baku Music Academy, 6 kişi ile KKTC’de bulunan State Mediterranean University, 

5 kişi ile Ukrayna’da bulunan South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. 

Ushinsky’dir.  
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3.4. 2019 Yılında Müzik Alanında Denklik Başvuru Sayılarına Göre İlk Beş Program 

 

DBYS (01.03.2019) 

Şekil 4’te yurt dışında lisans ve/veya yüksek lisans derecelerinde müzik alanında yapılan 

denklik başvurularına göre; Müzik Öğretmenliği 78 kişi, Müzik 42 kişi, Piyano 30 kişi, Keman 18 

kişi ve Şan 11 kişi ile en çok tercih edilen programlar arasındadır.  

 

4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Ülkeler arasındaki uluslararası öğrenci hareketliliği günden güne gösterdiği artışla; sosyal, 

ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlardaki etkileri küresel boyutlara erişmiş ve bu sayede 

yükseköğretimde uluslararasılaşma konularına dair yapılan uygulama ve çalışmalar da önem 

kazanmıştır. Yurt dışından alınan diplomaların Türkiye’de geçerliliğinin ve eşdeğerliliğinin 

değerlendirilmesi de söz konusu çerçeve kapsamındadır. Tanıma ve Denklik Hizmetleri Mevzuatı, 

yurt dışından mezun olarak Türkiye’de bir üst derecede eğitim almak ya da çalışmak isteyen kişilerin 

diplomalarının tanıma ve denklik kapsamında değerlendirilmesine dair uygulamaları içerir. Yurt 

dışından alınan diplomaların değerlendirilmesi Türk yükseköğretiminde kalite ve denetimi sağlamak 

açısından önemlidir.  

Yurt dışında lisans ve/veya yüksek lisans derecesinde, müzik alanında eğitim almış ve denklik 

almak için başvurmuş kişileri konu alan bu çalışmada; müzik alanında en çok başvuru yapılan ülke 

ve üniversitenin: Azerbaycan’da bulunan Azerbaijan State Culture and Art University, en çok tercih 

edilen programın da müzik öğretmenliği olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu durum müzik 

öğretmenliği alanında diploma denklik belgesine sahip olan kişilerin, Türkiye’de müzik öğretmenliği 

mesleğini icra edebileceklerini ya da lisansüstü derecede eğitim alabileceklerini göstermektedir. Bu 

nedenle yurt dışından alınan diplomaların doğruluğuna, geçerliliğine dair yapılan uygulamalar, 

nitelikli insan gücünün müzik eğitimi alanındaki istihdama katılabilmesi açısından yararlı olacaktır.  
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HAVALİMANLARININ YEREL VE BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: ERZURUM 

ÖRNEĞİ 
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Giresun Üniversitesi  

 

ÖZET 

Hava limanları, bulundukları sahanın dış dünyaya açılmasına önemli katkıları olan büyük 

yatırımlardandır. Havalimanları kapasitesi ve etki alanına göre yerel ve bölgesel düzeyde kalkınmaya 

destek olabilmekte ve ekonominin çarklarının daha hızlı dönmesine itici güç olabilmektedir. 

Kuruluşu 1940’lı yıllara kadar uzanan Erzurum Havalimanı da birçok açıdan bölgesel merkez 

durumunda olan Erzurum’un hem yerel düzeyde gelişmesi ve kalkınmasına hem de bölgesel merkez 

olma konumunun daha da güçlenmesine katkı yapmaktadır. Bu çalışmada Erzurum havalimanın 

konumu, tarihçesi ve teknik özelliklerinin yanı sıra yolcu, uçak ve yük potansiyeli incelenmiş, 

Erzurum’a ve bölgesel kalkınma üzerine etkilerinin ortaya konulmasına gayret edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Havalimanı, Erzurum, Kalkınma. 

 

1. Giriş 

Ulaşım, bir yerden bir yere gidiş gelişi yani bir yere ulaşmak eylemi olarak tanımlanırken; 

ulaştırma, yollar ve nakil vasıtaları aracılığıyla gerçekleştirilen, ekonomik yönü ağır basan 

taşımacılık olarak ifade edilmektedir (Özçağlar, 2014:178). Ulaştırma türleri içerisinde kara yolu, 

deniz yolu, demir yolu, hava yolu ve boru hattı taşımacılığı şeklinde ulaştırma türleri mevcuttur. 

Bunlar içerisinde havayolu, son dönemde en hızlı gelişen ulaşım türlerinden birisidir. İlk olarak 

Fransa’da başlayan ticari hava seferleriyle yepyeni bir ulaşım sistemi doğmuştur (Tümertekin ve 

Özgüç, 2018:585). Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan ticari havacılık, savaştan sonra diğer 

ulaşım sistemleri yanında dünya ulaşımında önemli bir yer teşkil etmeye başlamıştır (Tümertekin, 

1987:345). Günümüzde de artan hava limanı ve uçak sayısı, yapılan altyapı tesisleri ve gelişen 

havacılık teknolojileri sayesinde daha hızlı, daha konforlu, daha kapasiteli, daha uzun süre havada 

kalabilen uçakların yapılması, hava limanlarının kapasite ve konforlarının artırılmasıyla havayolu 

ulaştırması önemini artırmaya devam etmektedir. Hava yolu ulaştırması, çağımızın en hızlı ulaşım 

sistemidir (Doğanay, 2011:756). Aynı zamanda günümüzde, ulaşımın en güvenli biçimi olarak kabul 

görmektedir (Tümertekin ve Özgüç, 2018:589). Hız, güvenlik, konfor ve zamandan olağanüstü 

tasarruf, özellikle uluslararası yolcu taşımacılığında hava yolu ulaştırmasının rakipleri olan diğer 

ulaştırma türlerinin önünde yer almasına katkı sağlamaktadır. 

Hava yolu ulaştırması, günümüz dünyasında insanlar başta olmak üzere mal ve eşyaların 

dünyanın farklı yerlerine mümkün olan en kısa sürede ulaştırılmasında önemli rol üstlenmiş, hız ve 
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zaman konusunda diğer ulaştırma türlerinin oldukça önünde olan ve ülkelerin ve bölgelerin birbiriyle 

bağlantısının artırılmasına önemli katkılar sağlayan bir ulaştırma türüdür. Hava yolu ulaştırması, 

sadece kentler ve bölgeler arasında etkileşimin artmasına katkı sağlamamakta aynı zamanda yerel ve 

bölgesel gelişme ve kalkınmaya da itici güç olarak önemli destek vermektedir. Başta turizm ve 

ticaret olmak üzere ekonomik faaliyetlerin gelişmesi, insanların ve kültürlerin kaynaşmasında da 

havayolu ulaştırmasının rolü oldukça büyüktür. Havayolu ulaştırması şehirlerin gelişmesinde, tarım, 

sanayi ve diğer hizmetlerin gelişmesinde oldukça önemli rol üstlenmektedir. 

Havayolu ulaştırmasının bir sahadaki en önemli altyapı tesisleri ise hava limanlarıdır. Hava 

limanları, gerek inşa sürecinde gerekse işletme aşamasında bulundukları yere müthiş ekonomik 

katkılar sağlayan ve istihdam olanaklarının artmasına da dikkate değer destek sağlayan büyük 

yatırımlardır. Hava limanları, bulundukları yerin hem doğrudan hem de dolaylı olarak gelişmesine ve 

kalkınmasına yarar sağlamaktadır. Şehirlerin gelişmesine, istihdam olanaklarının artmasına turizm, 

ticaret ve inşaat gibi sektörler başta olmak üzere sektörel çeşitliliğin artmasına da hava limanlarının 

katkıları söz konusudur. 

Havaalanları Konseyi Uluslararası (ACI) Dünya Havaalanı Trafik Raporuna göre, 2015 yılı 

itibariyle dünyada 17,678 ticari havaalanı bulunmaktadır. Dünyadaki sivil ve askeri tüm 

havaalanlarını da katarsak, bu rakam 41.788’e ulaşmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, dünyadaki 

en yüksek havaalanı yoğunluğuna sahip ülke durumundadır (https://www.aeronewstv.com/ 

en/lifestyle/in-your-opinion/2954-how-many-commercial-airports-are-there-in-the-world.html). 2017 

yılı itibariyle dünyada en çok yolcu taşınan hava limanları sırasıyla 103,9 milyon yolcuyla Atlanta 

Hava Limanı, 95,7 milyon yolcuyla Pekin Hava Limanı ve 88,2 milyon yolcuyla Dubai Hava 

Limanıdır. Ülkemizden İstanbul Hava Limanı ise 64,1 milyon yolcuyla 17. sıradadır. 2017 yılı 

itibariyle dünyada en çok kargo taşınan hava limanları sırasıyla 5 milyon ton ile Hong Kong Hava 

Limanı, 4,3 milyon ton ile Memphis Hava Limanı ve 3,8 milyon ton ile Şangay Hava Limanıdır. 

Kargo taşımacılığına göre İstanbul Hava Limanı ilk 20’ye girememiştir. 2017 yılı itibariyle dünyada 

en çok iniş ve kalkışın yapıldığı ve uçuş hareketliliğinin en fazla olduğu hava limanları sırasıyla 879 

560 iniş ve kalkış sayısıyla Atlanta Hava Limanı, 867 049 iniş ve kalkış sayısıyla Şikago Hava 

Limanı ve 700 362 iniş ve kalkış sayısıyla Los Angeles Hava Limanıdır. Ülkemizden İstanbul Hava 

Limanı ise 460 785 iniş ve kalkış sayısıyla 16. sıradadır (https://aci.aero/news/2018/09/20/aci-world-

publishes-annual-world-airport-traffic-report). 

Ülkemizdeki hava limanı sayısı da giderek artmaktadır. Nitekim 2017 yılı itibariyle Türkiye’de 

sivil hava trafiğine açık 55 hava limanı yer almaktadır. Bu hava limanlarından 49 tanesi DHMİ 

tarafından, 6 tanesi ise özel sektör tarafından işletilmektedir. Ülkemizdeki hava limanlarından 5’i 

sadece iç hatlara yönelik hizmet verirken, 50’si iç ve dış hatlara açık durumdadır. Bu hava 

https://www.aeronewstv.com/%20en/lifestyle/in-your-opinion/2954-how-many-commercial-airports-are-there-in-the-world.html
https://www.aeronewstv.com/%20en/lifestyle/in-your-opinion/2954-how-many-commercial-airports-are-there-in-the-world.html
https://aci.aero/news/2018/09/20/aci-world-publishes-annual-world-airport-traffic-report
https://aci.aero/news/2018/09/20/aci-world-publishes-annual-world-airport-traffic-report
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limanlarında 19 tanesi askeri statüde olmasına rağmen sivil-asker ortak kullanıma açık vaziyettedir 

(Anonim, 2017: 18). 

2018 yılı itibariyle ülkemizde en çok yolcunun taşındığı hava limanları sırasıyla İstanbul 

Atatürk Hava Limanı (67,9 milyon yolcu), İstanbul Sabiha Gökçen Hava Limanı (34,1 milyon yolcu) 

ve Antalya Hava Limanı (31,5 milyon yolcu) gelmektedir. Erzurum Hava Limanı ise 1 365 450 

yolcuyla 14. sırada yer almaktadır. 2018 yılı itibariyle tüm uçak sayılarında ülkemizde ilk üç sıradaki 

hava limanları, 464 625 uçak ile İstanbul Atatürk Hava Limanı, 232 267 uçak ile İstanbul Sabiha 

Gökçen Hava Limanı ve 190 859 uçak ile Antalya Hava Limanıdır. Erzurum Hava Limanı ise 9 498 

uçak sayısıyla 19. sırada yer almaktadır. 2018 yılı itibariyle yük trafiğinde (bagaj+kargo+posta) 

ülkemizde ilk üç sıradaki hava limanları, 2 410 934 ton ile İstanbul Atatürk Hava Limanı, 368 597 

ton ile Antalya Hava Limanı ve 332 182 ton ile İstanbul Sabiha Gökçen Hava Limanıdır. Erzurum 

Hava Limanı ise 9 722 ton ile 18. sırada yer almaktadır (https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/ 

istatistik.aspx). 

Dünyada havayoluyla taşınan yolcu sayısı giderek artmaktadır. 2008 yılında 2,5 milyar olan 

hava yolu ulaştırmasıyla taşınan yolcu sayısı 2010 yılında 2,7 milyara, 2012 yılında 3 milyara, 2014 

yılında 3,3 milyara, 2016 yılında 3,7 yılında ve 2017 yılında 4 milyara ulaşmıştır (İCAO, 2017). 

Dünyadakine paralel olarak ülkemizdeki hava yolu ulaştırmasıyla taşınan yolcu sayısı da giderek 

yükselmektedir. Ülkemizde hava yolu ulaştırmasıyla taşınan yolcu sayısı 2008 yılında 79,4 milyon 

iken, 2010 yılında 102,8 milyona, 2012 yılında 131 milyona, 2014 yılında 166,1 milyona, 2016 

yılında 174,1 milyona ve 2018 yılında 210,1 milyona yükselmiştir ( https://www.dhmi.gov.tr/ 

sayfalar/istatistik.aspx). 

 

2. Araştırmanın Amacı ve Metodu 

Hava limanlarının bulundukları yerin ve çevresinin sosyo-ekonomik açıdan gelişmesine önemli 

katkıları olabilmektedir. Hava limanları ve dolayısıyla hava yolu ulaştırması, başta turizm ve ticaret 

olmak üzere pek çok ekonomik faaliyetin ilerlemesine ve dolayısıyla yerel ve bölgesel kalkınmanın 

gerçekleştirilmesine de dikkate değer yararlar sağlamaktadır. İşte çalışmamızın amacı da Erzurum 

Hava Limanı’nın Erzurum ve çevresindeki ekonomik gelişmeye ve kalkınmaya olan etkilerinin 

incelenmesidir. Çalışmamızda Erzurum Hava Limanı’nın konumu, teknik özellikleri, havalimanında 

verilen hizmetler incelenmiş, havalimanının uçak, yolcu ve yük potansiyeli araştırılmıştır. Buna ek 

olarak Erzurum Hava Limanı’nın Erzurum ve çevresine olan ekonomik katkılarına, kalkınmaya olan 

etkilerine de değinilmiştir. Çalışmamızda Erzurum Hava Limanı’yla ilgili yolcu, uçak ve yük 

miktarıyla ilgili olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerinden 

yararlanılmıştır.  

https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/%20istatistik.aspx
https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/%20istatistik.aspx
https://www.dhmi.gov.tr/%20sayfalar/istatistik.aspx
https://www.dhmi.gov.tr/%20sayfalar/istatistik.aspx
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3. Erzurum Havalimanının Konumu 

Erzurum Havalimanı, Erzurum iline bağlı metropoliten ilçelerden birisi olan Yakutiye İlçesi 

sınırları içerisinde yer almaktadır. 39°57`21" kuzey enlemiyle 1°10`14"doğu boylamı üzerinde yer 

almaktadır (https://erzurum.dhmi.gov.tr/Sayfalar/default.aspx). Erzurum Hava Limanı Erzurum 

kentine 13 km, mesafede iken, Erzincan Hava Alanı’na 178 km, Trabzon Hava Limanı’na 293 km, 

Ağrı Havalimanı’na 197 km, Kars Havalimanı’na 210 km mesafede yer almaktadır (Harita 1). 

Bölgenin ve çevresinin en kapasiteli ve işlek havalimanlarından birisi olan Erzurum Hava Limanı, 

Erzurum gibi birçok açıdan çevresinin bölge merkezi olma işlevine sahip bir kentin hem bu işlevini 

pekiştirmekte hem de Erzurum ilinin ve bölgenin dışarıya açılmasında önemli bir transfer noktası 

olarak hizmet vermektedir.  

https://erzurum.dhmi.gov.tr/Sayfalar/default.aspx


 UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ  

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
  

2019 

851 

 

Harita 1. Erzurum Hava Limanı’nın Lokasyonu 

4. Erzurum Havalimanının Teknik Özellikleri ve Donatıları 

Erzurum Hava Limanı, hem sivil hem askeri uçakların inebileceği durumdadır. Hava limanına 

otobüs, taksi ve araç kiralamayla ulaşım sağlanabilir. Hava limanın bulunduğu yerin rakımı 1 757 
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m’dir. VIP binası mevcut olan hava limanının terminal binası 13 107 m²’lik alan kaplamaktadır. 

Hava limanında uçakların inebileceği beton kaplamalı iki pist bulunmaktadır. Bunlardan birisinin 

uzunluğu 3 810 m, genişliği ise 45 m iken, diğerinin uzunluğu 3 810 m ve genişliği ise 30 m’dir. 24 

m genişliğinde 8 adet beton kaplı taksirutların olduğu hava limanının 636 m uzunluğa ve 120 

genişliğe sahip, 14 uçak kapasiteli beton kaplamalı apronu bulunmaktadır. Havalimanında iç hatlar 

ve dış hatlar olmak üzere terminal bulunmaktadır. İç Hatlar Terminali 6532 m2’lik alana sahip olup, 

bunun 2900 m2’si yolcu kullanım alanıdır. İç Hatlar Terminali yolcu kapasitesi yılda 2.000.000 

yolcudur. Kontuar Sayısı (İç + Dış Hat) 14 adet  olup, 2 adet gelen yolcu bagaj konveyörü vardır. 

Binada EDS (patlayıcı madde tespit sistemi), ticari mahaller, 1 adet restaurant, 1 adet PTT şubesi, 1 

adet satış standı, 1 adet hediyelik eşya satış standı, 1 adet bagaj kaplama makinesi, 1 adet çoklu 

telefon şarj cihazı, 2 adet büfe, 2 adet ATM cihazı, 7 adet Rent a car bayi bulunmaktadır. Hava 

limanında Dış Hatlar Terminali de yer almaktadır. Dış Hatlar Terminali 6575 m2’lik alana sahip olup, 

yolcu kullanım alanı 2850 m2’dir. Yolcu kapasitesi yılda 2.000.000 yolcu olan terminalde kontuar 

sayısı (iç + dış hat) 14 adettir. Ayrıca Dış Hatlar Terminali’nde 4 adet giden yolcu pasaport banko, 8 

adet gelen yolcu pasaport banko, 2 adet gelen yolcu bagaj konveyörü ve 1 adet EDS (patlayıcı madde 

tespit sistemi) mevcuttur. Hava limanında ARFF Ünitesi (Kurtarma ve Yangın İstasyonu) da yer 

almaktadır (https://erzurum.dhmi.gov.tr/Sayfalar/default.aspx). 

5. Erzurum Havalimanı’nın Kalkınmaya Etkileri 

Erzurum Havalimanı “Devlet Hava Yolları” adıyla 1947 yılında şehir merkezinin 8 km 

batısında 1500x20 m boyutunda pistiyle ve 100 m²  terminal binası ve uçuş kulesiyle Doğu Anadolu 

Bölgesi’ne hizmet vermeye başlamıştır. 21 Mayıs 1955`te Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’nın 

kurulmasından sonra 1956  yılında, Hava Meydan İşletmeciliği, Yer Hizmetleri, Seyrüsefer Hava 

Trafik ve Muhabere Hizmetlerini yürütmek üzere oluşturulan Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

(DHMİ) Genel Müdürlüğü’ne devri yapılmıştır. Erzurum Havalimanı’nda, kullanılmakta olan pist ve 

alt yapı tesislerinin 1966 yılında tamamlanmasından sonra Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında yapılan bir protokolle Sivil-Askeri 

kategoride hizmet verilmeye başlanmış ve aynı yıl içerisinde temeli atılan ve 1968 yılında 

tamamlanarak hizmete açılan ve yılda 300.000 yolcu kapasiteli yeni terminal binasında hizmet 

verilmesine devam edilmiştir. Erzurum Hava Limanı’nın, bugün kullanılan apron, terminal binası ve 

destek binaları ise 02.12.2005 tarihi itibariyle hizmete girmiştir (https://erzurum.dhmi.gov.tr/ 

Sayfalar/default.aspx). 70 yılı aşkın Erzurum ili ve bölge insanına hizmet veren ve onların dış 

dünyaya açılmasında yeri doldurulamaz bir işleve sahip olan Erzurum Hava Limanı, günümüzde de 

giderek artan yük, yolcu ve uçak hareketliliğiyle Erzurum ve çevresinin kalkınmasına ve sosyo-

ekonomik açıdan canlanmasına katkı sağlamaktadır. 

https://erzurum.dhmi.gov.tr/Sayfalar/default.aspx
https://erzurum.dhmi.gov.tr/%20Sayfalar/default.aspx
https://erzurum.dhmi.gov.tr/%20Sayfalar/default.aspx
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Tablo 1. Erzurum Hava Limanı’ndaki Yük Trafiğinin Yıllara Göre Dağılımı. 

Yılla

r 

İç Hatlar Yüz

de(%) 

Dış Hatlar Yüz

de(%) 

Toplam 

2011 7.097 93,9 464 6,1 7.561 

2012 6.848 94,6 397 5,4 7.245 

2013 7.745 93,4 548 6,6 8.293 

2014 8.432 95,9 366 4,1 8.798 

2015 8.890 96,7 305 3,3 9.195 

2016 9.436 97,7 221 2,3 9.657 

2017 9.714 97,3 272 2,7 9.986 

2018 9.471 97,4 251 2,6 9.722 

Kaynak: https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/istatistik.aspx. 

 

 

Grafik 1. Erzurum Hava Limanı’ndaki Yük Trafiğinin Yıllara Göre Dağılımı 

Yukarıdaki tablo ve grafikten de anlaşılacağı üzere, 2011-2018 yıllarını kapsayan dönemde 

Erzurum Hava Limanı’ndaki yük trafiğinin 2012 ve 2018 yılı hariç genel olarak yükselme eğilimi 

gösterdiği anlaşılmaktadır. Nitekim 2011 yılında 7 561 ton olan yük trafiği, 2018 yılında 2 161 ton 

artarak 9 722 tona yükselmiştir. Yük trafiğinde iç hatların dış hatlara oranla oldukça yüksek düzeyde 

bir fazlalık meydana getirdiği görülmektedir. Ayrıca 2011 yılından 2018 yılına kadar olan süreçte dış 

hatların toplam yük trafiğindeki payı giderek azalırken, iç hatların payı artmıştır. Nitekim 2011 

yılında toplam yük trafiğinin % 93,9’u iç hatlara aitken, % 6,1’i dış hatlara aittir. 2018 yılında ise 

toplam yük trafiğinin % 97,4’ü iç hatlara aitken, % 2,6’sı dış hatlara aittir. 2011 yılından 2018 yılına 

kadar olan dönemde iç hatlardaki yük miktarı 2 500 ton civarında artış gösterirken, dış hatlardaki yük 

trafiği 210 ton civarında azalış göstermiştir. Buradan da bu zaman sürecinde iç hatların yük trafiği 

artarken, dış hatlardaki yük trafiğinin azaldığı, toplam yük trafiğinin artmasında asıl rolün iç hatlara 

ait olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 1 ve Grafik 1).  
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Tablo 2. Erzurum Hava Limanı’ndaki Yolcu Trafiğinin Yıllara Göre Dağılımı. 

Yılla

r 

İç Hatlar Yüzd

e (%) 

Dış 

Hatlar 

Yüzde 

(%) 

Toplam 

2007 567.769 96,1 23.336 3,9 591.105 

2008 502.054 95,2 25.544 4,8 527.598 

2009 583.789 97,5 15.228 2,5 599.017 

2010 749.999 98,9 15.083 1,1 765.082 

2011 788.128 97,9 17.209 2,1 805.337 

2012 772.700 98 16.520 2 789.220 

2013 852.616 97,4 23.505 2,6 876.121 

2014 962.023 98,6 14.313 1,4 976.336 

2015 1.069.090 98,9 12.019 1,1 1.081.109 

2016 1.193.182 99,5 6.771 0,5 1.199.953 

2017 1.339.461 99,3 10.172 0,7 1.349.633 

2018 1.356.017 99,3 9.433 0,7 1.365.450 

Kaynak: https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/istatistik.aspx. 

 

Grafik 2. Erzurum Hava Limanı’ndaki Yolcu Trafiğinin Yıllara Göre Dağılımı. 

Yukarıdaki tablo ve grafikten de anlaşılacağı üzere, 2007-2018 yıllarını kapsayan dönemde 

Erzurum Hava Limanı’ndaki yolcu trafiğinin 2008 ve 2012 yılı hariç genel olarak yükselme eğilimi 

gösterdiği anlaşılmaktadır. Nitekim 2007 yılında 591 105 olan yolcu sayısı, 2018 yılında 774 345 kişi 

artarak 1 365 450 yolcuya yükselmiştir. Yolcu trafiğinde iç hatların dış hatlara oranla oldukça yüksek 

düzeyde bir fazlalık meydana getirdiği gözlenmektedir. Bunun yanı sıra 2007 yılından 2018 yılına 

kadar olan süreçte dış hatların toplam yolcu trafiğindeki payının genel olarak azalma eğiliminde 

olduğu, iç hatların oranının ise giderek arttığı gözlenmektedir. Nitekim 2007 yılında toplam yolcu 
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trafiğinin % 96,1’i iç hatlara aitken, % 3,9’u dış hatlara aittir. 2018 yılında ise toplam yolcu trafiğinin 

% 99,3’ü iç hatlara aitken, % 0,7’si dış hatlara aittir. 2007 yılından 2018 yılına kadar olan dönemde 

iç hatlardaki yolcu sayısı 774 345 kişi civarında artış gösterirken, dış hatlardaki yolcu trafiği 13 903 

kişi civarında azalış göstermiştir. Dolayısıyla bu zaman sürecinde iç hatların yolcu trafiğinde artış 

görülürken, dış hatlardaki yolcu trafiğinde azalmanın olduğu, yük trafiğinde olduğu gibi yolcu 

trafiğinde de toplam yolcu trafiğinin artmasında iç hatların taşıyıcı role sahip olduğu gözlenmektedir 

(Tablo 2 ve Grafik 2).  

Tablo 3. Erzurum Hava Limanı’ndaki Toplam Uçak Trafiğinin Yıllara Göre Dağılımı. 

Yıllar İç Hatlar Yüzde(%) Dış Hatlar Yüzde(%) Toplam 

2007 5.170 95,4 252 4,6 5.422 

2008 4.509 93,2 333 6,8 4.842 

2009 5.034 96,3 196 3,7 5.230 

2010 6.657 97,5 171 2,5 6.828 

2011 7.531 95,8 330 4,2 7.861 

2012 7.121 97,2 210 2,8 7.331 

2013 7.044 96,6 252 3,4 7.296 

2014 7.799 97,1 235 2,9 8.034 

2015 8.541 97,5 223 2,5 8.764 

2016 8.915 98,3 155 1,7 9.070 

2017 9.805 97,7 229 2,3 10.034 

2018 9.304 98 194 2 9.498 

Kaynak: https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/istatistik.aspx. 

https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/istatistik.aspx
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Grafik 3. Erzurum Hava Limanı’ndaki Toplam Uçak Trafiğinin Yıllara Göre Dağılımı 

Yukarıdaki tablo ve grafikten de anlaşılacağı üzere, 2007-2018 yıllarını kapsayan dönemde 

Erzurum Hava Limanı’ndaki toplam uçak trafiğinin bazı yıllar azalmakla birlikte genel olarak yukarı 

doğru bir seyir takip ettiği gözlenmektedir. Erzurum Hava Limanı’nda 2007 yılında 5 422 olan 

toplam uçak sayısı, 2018 yılında 4 076 adet artarak, 9 498’e yükselmiş durumdadır. Yolcu ve yük 

trafiğinde olduğu gibi toplam uçak sayısında da iç hatların ezici bir üstünlüğe sahip olduğu 

görülmektedir.  2007 yılından 2018 yılına kadar olan süreçte dış hatların toplam uçak trafiğindeki 

oranının genel olarak azalma eğiliminde olduğu, buna karşın iç hatların genel olarak artış gösterdiği 

anlaşılmaktadır. Nitekim 2007 yılında toplam uçak trafiğinin % 95,4’ü iç hatlara aitken, % 4,6’sı dış 

hatlara aittir. 2018 yılında ise toplam uçak trafiğinin % 98’i iç hatlara aitken, % 2’si dış hatlara aittir. 

2007 yılından 2018 yılına kadar olan dönemde 5 170 olan iç hatlardaki uçak sayısı 4 134 civarında 

artış göstererek 9 304’e, 252 olan dış hatlardaki uçak sayısı ise 58 civarında azalış göstererek 194’e 

düşmüştür. Bu bağlamda yük ve yolcu trafiğinde olduğu gibi uçak trafiğinde de iç hatların payının 

arttığı, dış hatların payının azaldığı bir durum gözlenmektedir (Tablo 3 ve Grafik 3).   

Tablo 4. 2018 Yılı İtibariyle Toplam Uçak Trafiği Bakımından Erzurum Havalimanı İle Yakın 

Çevredeki Hava Limanlarının Karşılaştırılması 

Havalimanı İç Hatlar Yüzde(%) Dış Hatlar Yüzde(%) Toplam 

Erzurum 9.304 98 194 2 9.498 

Trabzon 24.128 87,7 3.406 12,3 27.534 

Ağrı 2.395 95 13 0,5 2.408 

Kars 4.051 99,9 7 0,1 4.058 
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Erzincan 3.644 99,7 11 0,3 3.655 

Elazığ 6.700 96,2 270 3,8 6.970 

Van 14.317 99,5 81 0,5 14.398 

Bingöl 1.629 99,8 3 0,2 1.632 

Kaynak: https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/istatistik.aspx. 

 2018 yılı itibariyle toplam uçak trafiği bakımından Erzurum Havalimanı ile yakın çevredeki 

hava limanlarını karşılaştırıldığımızda, Trabzon Hava Limanı 27 534 toplam uçak sayısı ile ilk sırayı 

alırken, Van Havalimanı 14 398 toplam uçak sayısıyla ikinci, Erzurum Hava Limanı da 9 498 toplam 

uçak sayısıyla üçüncü sırada yer almaktadır. Ayrı ayrı değerlendirildiğinde iç hatlardaki uçak trafiği 

bakımından da durum benzerdir. İç hatlarda uçak sayısı bakımından 24 128 uçak sayısıyla Trabzon 

Hava Limanı ilk sırada iken, 14 317 uçak sayısıyla Van Hava Limanı ikinci, 9 304 uçak sayısıyla 

Erzurum Hava Limanı üçüncü sırada yer almaktadır. Bununla birlikte dış hatlardaki uçak trafiğinde 

bazı farklıklar göze çarpmaktadır. Dış hatlarda uçak sayısı bakımından 3 406 uçak sayısıyla Trabzon 

Hava Limanı ilk sırada iken, ikinci sırayı 270 uçak sayısıyla Elazığ Hava Limanı ve üçüncü sırayı da 

81 uçak sayısıyla Erzurum Hava Limanı almaktadır. Bölge havalimanları içerisinde iç hatlardaki 

uçak sayısının toplam uçak sayısına oranı bakımından ilk sırada gelen hava limanı, uçak trafiğinin % 

99,9’unun iç hatlarda yapıldığı Kars Hava Limanı’dır. Erzurum Hava Limanı ise bu bakımından 

bölge hava limanları arasında beşinci sıradadır. Bölge havalimanları içerisinde dış hatlardaki uçak 

sayısının oranı bakımından ilk sırada gelen hava limanı ise uçak trafiğinin % 12,3’ünün dış hatlarda 

yapıldığı Trabzon Hava Limanı’dır. Onu % 3,8 ile Elazığ ve % 2 ile Erzurum Hava Limanı 

izlemektedir. Buradan bölge hava limanlarında uçak trafiğinin büyük oranda iç hatlarda gerçekleştiği 

söylenebilir (Tablo 4). 

Tablo 5. 2018 Yılı İtibariyle Toplam Yolcu Trafiği Bakımından Erzurum Havalimanı İle 

Yakın Çevredeki Hava Limanlarının Karşılaştırılması 

Havalimanı İç Hatlar Yüzde(%) Dış Hatlar Yüzde(%) Toplam 

Erzurum 1.356.017 99,3 9.433 0,7 1.365.450 

Trabzon 3.755.574 93,4 268.766 6,6 4.024.340 

Ağrı 325.703 99,7 907 0,3 326.610 

Kars 577.054 100 0 0 577.054 

Erzincan 493.854 99,9 372 0,07 494.226 

https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/istatistik.aspx
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Elazığ 984.538 96,4 36.924 3,6 1.021.462 

Van 1.564.849 99,8 3.134 0,2 1.567.983 

Bingöl 225.452 99,7 620 0,3 226.072 

 Kaynak: https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/istatistik.aspx. 

 2018 yılı itibariyle toplam yolcu trafiği bakımından Erzurum Havalimanı ile yakın çevredeki 

hava limanlarını karşılaştırıldığımızda, uçak trafiğindeki benzer şekilde bir durum görülmektedir. Bu 

bağlamda Trabzon Hava Limanı 4 024 340 yolcu sayısı ile ilk sırayı alırken, Van Havalimanı 1 567 

983 yolcu sayısıyla ikinci, Erzurum Hava Limanı da 1 365 450 toplam yolcu sayısıyla üçüncü sırada 

yer almaktadır.  Ayrı ayrı değerlendirildiğinde iç hatlardaki yolcu trafiği bakımından da durum 

benzerdir. İç hatlarda yolcu sayısı bakımından 3 755 574 yolcu sayısıyla Trabzon Hava Limanı ilk 

sırada iken, 1 564 849 yolcu sayısıyla Van Hava Limanı ikinci, 1 356 017 yolcu sayısıyla Erzurum 

Hava Limanı üçüncü sırada yer almaktadır. Dış hatlarda ise durum biraz değişmektedir. Nitekim dış 

hatlar yolcu sayısı bakımından ilk sırada 268 766 yolcu sayısıyla Trabzon Hava Limanı başta 

gelirken, ikinci sırayı 36 924 yolcuyla Elazığ Hava Limanı ve üçüncü sırayı 9 433 yolcuyla Erzurum 

Hava Limanı almaktadır. Bölge havalimanları içerisinde iç hatlardaki yolcu sayısının toplam yolcu 

sayısına oranı bakımından ilk sırada gelen hava limanı, yolcu trafiğinin % 100’ünün iç hatlarda 

olduğu Kars Hava Limanı’dır. Erzurum Hava Limanı ise bu bakımından bölge hava limanları 

arasında altıncı sıradadır. Bölge havalimanları içerisinde dış hatlardaki yolcu sayısının toplam yolcu 

sayısına oranı bakımından ilk sırada gelen hava limanı ise yolcu trafiğinin % 6,6’sının dış hatlarda 

yapıldığı Trabzon Hava Limanı’dır. Onu % 3,6 ile Elazığ ve % 0,7 ile Erzurum Hava Limanı 

izlemektedir. Uçak trafiğinde olduğu gibi yolcu trafiğinde bölge hava limanlarının büyük oranda iç 

hatlarda yolcu taşıdığı gözlenmektedir (Tablo 5).  

Tablo 6. 2018 Yılı İtibariyle Toplam Yük Trafiği Bakımından Erzurum Havalimanı İle Yakın 

Çevredeki Hava Limanlarının Karşılaştırılması 

Havalimanı İç Hatlar Yüzde(%) Dış Hatlar Yüzde(%) Toplam 

Erzurum 9.471 97,4 251 2,6 9.722 

Trabzon 30.735 85,5 5.209 14,5 35.944 

Ağrı 2.878 100 0 0 2.878 

Kars 5.142 100 0 0 5.142 

Erzincan 3.778 99,8 9 0,2 3.787 

https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/istatistik.aspx


 UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ  

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
  

2019 

859 

Elazığ 8.258 90,1 914 9,9 9.172 

Van 12.310 99,3 85 0,7 12.395 

Bingöl 1.961 98,8 24 1,2 1.985 

Kaynak: https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/istatistik.aspx. 

2018 yılı itibariyle toplam yük trafiği bakımından Erzurum Havalimanı ile yakın çevredeki 

hava limanlarını karşılaştırıldığımızda, uçak ve yolcu trafiğindeki benzer şekilde bir durum olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Trabzon Hava Limanı 35 944 ton yük miktarıyla ile ilk sırayı alırken, 

Van Havalimanı 12 395 ton yük miktarıyla ikinci, Erzurum Hava Limanı da 9 722 ton yük miktarıyla 

üçüncü sırayı almıştır. Ayrı ayrı değerlendirildiğinde iç hatlardaki yük trafiği bakımından da durum 

benzerdir. İç hatlarda yük sayısı bakımından 30 735 ton yük miktarıyla Trabzon Hava Limanı ilk 

sırada iken, 12 310 ton yük miktarıyla Van Hava Limanı ikinci, 9 471 ton yük miktarıyla Erzurum 

Hava Limanı üçüncü sırayı almıştır. Dış hatlarda ise durum biraz farklılık arz etmektedir. Nitekim dış 

hatlar yük sayısı bakımından ilk sırada 5 209 ton yük miktarıyla Trabzon Hava Limanı başta 

gelirken, ikinci sırayı 914 ton yük miktarıyla Elazığ Hava Limanı ve üçüncü sırayı 251 yük 

miktarıyla Erzurum Hava Limanı almaktadır. Bölge havalimanları içerisinde iç hatlardaki yük 

miktarının toplam yük miktarına oranı bakımından ilk sırada gelen hava limanı, yük trafiğinin % 

100’ünün iç hatlarda olduğu Kars ve Ağrı hava limanlarıdır. Erzurum Hava Limanı ise bu 

bakımından bölge hava limanları arasında altıncı sıradadır. Bölge havalimanları içerisinde dış 

hatlardaki yük miktarının toplam yük miktarına oranı bakımından ilk sırada gelen hava limanı ise 

yük trafiğinin % 14,5’inin dış hatlarda yapıldığı Trabzon Hava Limanı’dır. Onu % 9,9 ile Elazığ 

Hava Limanı ve % 2,6 ile Erzurum Hava Limanı izlemektedir. Uçak ve yolcu trafiğinde olduğu gibi 

yük trafiğinde bölge hava limanlarında büyük oranda iç hatlarda yük taşındığı anlaşılmaktadır (Tablo 

6).  

6. Sonuç ve Öneriler 

Erzurum Havalimanı, Erzurum iline bağlı metropoliten ilçelerden birisi olan Aziziye İlçesi 

sınırları içerisinde yer almaktadır. Erzurum Hava Limanı, hem sivil hem askeri uçakların inebileceği 

durumdadır. Hava limanında otopark, araba kiralama ve bankacılık gibi pek çok hizmet 

verilebilmektedir. Erzurum Hava Limanı, yük miktarı, yolcu sayısı ve uçak sayısı bakımından 

giderek artan bir trend sergilemektedir. 2018 yılı itibariyle DHMİ istatistiklerine göre Erzurum Hava 

Limanı’na ait 9 722 ton kargo, posta ve bagajdan oluşan yük miktarı, 1 365 450 yolcu sayısı ve 9 498 

uçak sayısı bulunmaktadır. Erzurum Hava Limanı’nda yük miktarı, yolcu ve uçak sayıları 

bakımından yüzde 95’lerden fazla bir oranda iç hatlardan taşımacılık faaliyeti yapılmakta olup, dış 

hatların oran yüzde 5’in altındadır. Buradan Erzurum Hava Limanı’nın daha çok iç hatlara yönelik 

https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/istatistik.aspx
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taşımacılık hizmeti veren bir hava limanı olduğu anlaşılmaktadır. Erzurum Hava Limanı, bölgedeki 

hava yolu ulaştırması bakımından oldukça önem arz eden bir konumda olup, çevresindeki hava 

limanları içerisinde de önemli bir yer teşkil etmektedir. Yük miktarı, yolcu ve uçak sayısı 

bakımından bölgedeki hava limanları içerisinde Trabzon ve Van hava limanlarından sonra üçüncü 

sırada yer almaktadır. 

Kuruluşu 1940’lı yıllara kadar uzanan Erzurum Havalimanı, birçok açıdan bölgesel merkez 

durumunda olan Erzurum’un hem yerel düzeyde gelişmesi ve kalkınmasına hem de bölgesel merkez 

olma konumunun daha da güçlenmesine katkı yapabilecek potansiyel oluşturmaktadır. Bilindiği 

üzere Erzurum, Palandöken Kayak Merkezi’yle ülkemizin kış turizmi potansiyeli en yüksek 

kentlerinden birisidir. Erzurum’da kış turizminin canlandırılmasına yönelik çalışmalar devam 

etmektedir. Nitekim 2007 yılında resmi gazetede yayımlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem 

Planı (2007-2013)’nda Erzincan’dan başlayıp Kars ve Ardahan’a kadar uzanan ve Erzurum’un 

içerisinde yer aldığı bölge “Kış Turizmi Gelişim Koridoru” olarak belirtilmektedir (Anonim, 2007). 

Bu bağlamda Erzurum ve bölge illerinde kış turizmi başta olmak üzere kültür turizmi gibi alternatif 

turizm türlerinin canlandırılması hedeflenmektedir. Bunlara ek olarak 2011 yılında yapılan 

UNİVERSİAD oyunları gibi uluslararası kış sporları turnuvaları da Erzurum’da 

gerçekleştirilmektedir. İlerleyen dönemde de buna benzer oyunların hatta kış olimpiyatlarının da 

yapılabilmesi olasılığı mevcuttur. Bunun yanı sıra Erzurum ili barındırdığı doğal, tarihi ve kültürel 

turistik çekicilikleriyle sadece kış turizmi değil aynı zamanda ekoturizm, gastronomi turizmi, kültür 

turizmi, inanç turizmi gibi pek çok turizm türü bakımından değerlendirilebilecek düzeyde potansiyele 

sahiptir. Bunlara ek olarak üniversiteleriyle ve sanayi faaliyetleriyle, bilim ve teknoloji ortamlarıyla 

Erzurum bu bakımından da bölgenin en önemli illeri arasındadır.  

İşte Erzurum’un özellikle kış turizminde hem ülkemizde hem de dünyada bilinen bir marka 

şehir olabilmesi, diğer turizm türlerinin geliştirilmesi, kalkınma ve ekonomik gelişme yolunda 

mesafe kat etmesi bağlamında Erzurum Hava Limanı’nın üstlenebileceği işlev oldukça önemlidir. 

Günümüzde özellikle dış hatlarda çok düşük oranda hizmet veren Erzurum Hava Limanı, ilerleyen 

süreçte kış turizminin canlandırılması, yerli ve özellikle yabancı turistlerin Erzurum’a erişiminin 

sağlanmasında büyük görev üstlenebilecektir. Bu durum Erzurum ve çevresindeki ekonomik 

faaliyetlerin daha da gelişmesine, sosyal ve kültürel açıdan daha canlı bir ortamın oluşmasına, yaşam 

seviyesinin ve kişi başına düşen gelirin artmasına, göç ve işsizliğin azalmasına, yerel ve bölgesel 

kalkınmanın gerçekleştirilmesine itici güç sağlayacaktır. Erzurum’un gelişmesi, sadece Erzurum için 

değil aynı zamanda lokomotifi ve bölge merkezi olduğu çevresindeki illerin de kalkınmasına katkı 

sağlayabilecektir. Böylelikle bölgesindeki çekim merkezlerinden birisi olarak Erzurum bir dünya 

kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyebilecektir. 
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ÖZET 

Ekonomik büyümeyi etkilemesi bakımından tüm sektörlerde giderek daha önemli hale gelen 

girişimciliğin turizm sektöründe de önemi artmaktadır. Emek yoğun bir özellik gösteren turizm 

sektöründe, tüketiciler açısından artan talebi karşılamak için yatırımların ve özellikle de girişimciliğin 

artması beklenmektedir. Turizm sektöründeki artan bu girişimcilik ihtiyacı özellikle turizm eğitimi alan 

ve girişimcilik niyeti yüksek olan turizm bölümü öğrencilerini yakından ilgilendirmektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı önlisans eğitimi alan ve iki yıllık eğitim süreleri içinde “Girişimcilik 

dersi” bulunmayan turizm öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesidir.  Bu amaca ilave 

olarak; otel işletmeciliği programında eğitim gören öğrencilerle seyahat hizmetleri programında eğitim 

gören öğrencilerin girişimcilik eğilimleri arasında fark olup olmadığının tespit edilmesi,  bu bölümlerde 

okuyan öğrencilerin turizm alanı dışındaki başka sektörlerde girişimcilik eğilimlerinin olup olmadığının 

belirlenmesi ve öğrencilerin girişimcilik eğitimi alma konusundaki istekliliklerinin ölçülmesi 

amaçlanmıştır.   Bu çalışma için, Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda,  

Otel İşletmeciliği Programı ve Seyahat Hizmetleri Programlarında eğitim gören 224 öğrenciye anket 

uygulanmış ve elde edilen veriler istatistiki testlere tabi tutulmuştur. Araştırma soncunda her iki 

programdaki turizm öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin yüksek olduğu tespit edilmiş ve bölümler 

karşılaştırıldığında,   Seyahat Hizmetleri programında eğitim gören öğrencilerin Otel İşletmeciliği 

programında eğitim gören öğrencilere göre kendi işyerlerini açma konusunda daha istekli oldukları 

görülmüştür.  Bunun nedeni, Seyahat Hizmetleri programında eğitim gören öğrenciler bir “Otel İşletmesi” 

yerine daha az bir sermaye ile bir “Seyahat Acentesi” kurabileceklerini düşünmektedirler. Yine her iki 

programdaki öğrencilerin girişimcilik konusunda kendi bölümleri dışında farklı alanlarda girişimcilik 

niyetlerinin çok az olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda ayrıca turizm öğrencilerinin,  eğitim 

süreleri içinde girişimcilik dersi almaya istekli oldukları, eğitim sürelerinde alamadıkları girişimcilik 

eğitimlerini ise daha sonradan kendi imkanlarını kullanarak almak istedikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Turizm, Girişimcilik Eğilimi, Turizm Öğrencileri 
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Giriş 

Girişimci, daha önce fark edilmemiş bir fırsatı yakalayan, yine daha önce rutin, sıradan iş 

süreçlerinde yapılmayan farklı bir şeyler yapıp fark edilen kişidir (Kuratko and Hodgetts, 1995:6). 

Tüm bu tanımlamaların ortak paydaları olarak girişimciyi; “çeşitli fırsat ve imkanları görüp  

bunlardan iş fikri oluşturarak yatırım yapan, çeşitli kaynakları biraraya getirerek üretim yapıp para 

kazanan, rakipleriyle mücadele eden, işletmesini başarıyla ve yeniliklere ayak uydurarak 

sürdürebilen kişi” olarak tanımlayabiliriz. 

Girişimcilerde Bulunması Gereken Kişisel Özellikler 

Başarılı girişimcilerin birçok farklı özelliği bulunmaktadır. Başarılı girişimcilerin kişilik 

özellikleri ile başarıları arasında oldukça yakın bir ilişki olduğu bilinmektedir ve genellikle de 

başarılı girişimcilerin kişilik özellikleri arasında şu hususlar dikkat çekmektedir: 

- Fırsatları görüp bunları yeni bir iş olanağı olarak değerlendirebilirler, yaratıcı düşünme 

yeteneğine sahiptirler, 

- Çalışma yetenek, hırs ve istekleri çok fazladır, başarıyı sağlayacak işleri başlatabilmek için 

cesaret ve kararlılık yeteneklerine sahiptirler, 

- İnsanlarla iyi iletişim kurabilme, onları başarılı olmak için teşvik etme ve iyi bir ekip ve 

takım çalışması kurabilme, liderlik yeteneklerine sahiptirler, 

- Kendilerini çok iyi ifade edebilirler ve hayal kurma yetenekleri çok gelişmiştir, zengin bir 

bilinçaltına sahiptirler, iyi bir planlamacıdırlar, daima ileriye bakarlar ve vizyon sahibidirler,  

- Değişimlere kolay uyum sağlayabilir, dönüşüme açıktırlar, ileri görüşlüdürler ve farklı koşul 

ve ortamlara göre esnek ve toleranslı davranabilirler, 

- Başladıkları işi bitirme azim ve yeteneğine sahiptirler ve yaptıkları işin sonuçlarına 

katlanabilir veya kabul edebilirler, 

- Yeni ürünler oluşturmaya, yeni metotları kullanmaya, yeni pazarlara girmeye hazırdırlar, 

- Yönetim, liderlik ve mali konular gibi mesleki yeterliliklere sahiptirler.  

Endüstriyel hayatta başarılı olabilmek için bazı kişisel özellikler kadar bazı beceriler de 

olmalıdır. Bunlar; kişisel girişim becerileri, yönetim becerileri, teknik beceriler olarak ifade 

edilmektedir ((Hisrich and Peters, 1998: 21). 

Kişisel Girişim Becerileri: 

- Karar verme ve risk alma becerisi, 

- Yenilikçi, değişime uyumlu olma becerisi, 

- Kararlı, dirayetli ve disiplinli olma becerisi, 

- Anlayışlı ve hoşgörülü olma becerisi, 

- Coşkulu, tutkulu ve enerjik olma becerisi. 
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Yönetim Becerileri: 

- Plan yapabilme becerisi, 

- İyi Kararlar alabilme   becerisi, 

- İnsanlarla iletişim becerisi, 

- İyi bir yönetim tarzı gösterebilme becerisi, 

- Finansal açıdan yeterlilik becerisi, 

- Sonuçları kabullenebilme becerisi, 

- Pazarlık yönünü geliştirme, 

- Mantıklı, tutarlı ve dengeli hareket etme becerisi. 

Teknik Beceriler: 

- Etkili yazı ve raporlama tekniklerini bilme becerisi, 

- Mesleki yeterliliğe sahip olma becerisi, 

- Etkili takım kurma ve yönetme becerisi, 

- Etkili iletişim ve etkileşime sahip olma becerisi, 

- Bilişim ve iletişim sistemlerini yönetme becerisi. 

Girişimcilik Eğilimleri 

Girişimcilik eğilimlerini, girişimcilik tanımları ışığı altında ifade ederken  girişimciliği motive 

eden ve insanları girişimci olmaya sevk eden faktörleri de şöyle özetleyebiliriz. 

1) Toplumsal statü ve kültür: Günümüzde sosyal statü sahibi olmak için, ekonomik bakımdan 

güç kazanmak ve kullanmak, kendi işinin patronu olmak, belirli unvanlara sahip olmak  

önemli görülmektedir. Özellikle maddi boyutunun yanında statü kazanma duygusu, yeni ve 

başarılı girişimcileri önemseyen bir toplumsal kültürün etkisi altında bulunmak,  insanları 

girişimcilik konusunda motive etmektedir. 

2) Aile geleneğini sürdürme: Kişilerin özellikle de anne babasının mesleği, ailenin toplumdaki 

konumlarında girişimcilik ruhu mevcutsa ve bu durum ailede geleneksel hale gelmişse 

bireyin çok da fazla seçeneği kalmamıştır, kişinin başka bir iş yapması pek hoş karşılanmaz 

ve aile mesleğini sürdürmesi beklenir. Bu kişiler aile büyükleri tarafından girişimcilik yönlü 

olarak motive edilir ve girişimcilik konusunda yeterli deneyim ve tecrübeye sahip olduğu 

varsayılır.  

3) Kendi fikrini gerçekleştirme ve başarma arzusu: Kişiler çevrelerine kendilerini ispatlama 

ve başarılı olduklarını gösterebilecekleri en iyi alanlardan birinin bir işletme kurmaktan,  

girişimsel faaliyette bulunmaktan geçtiğini düşünmektedirler. Bu nedenle yorucu bir 

mücadeleye girişmekten, risk almaktan çekinmeden girişimsel faaliyette bulunarak kendi 

fikirlerini gerçekleştirerek ve başarılı olma çabası içine girerler. 
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4) Topluma katkı ve fırsatları değerlendirme: Girişimciler yaşadıkları ülkeye ve ülke 

ekonomisine katkıda bulunmak, istihdam imkanları yaratmak, içinde yaşadığı toplumun 

refahını artırmak, sahip olduğu iş fikrini işine uyarlayarak fayda yaratmak suretiyle manevi 

tatmin bulan insanlardır. Bu tatmin duygusu girişimcileri motive etmekte, istek ve arzularının 

artmasına sebep olmaktadır (Kaya, 2017:76). Tüm bu duygularla çevresindeki her fırsatı 

değerlendirmeye çalışan girişimciler fayda ve maliyet analizi yaparak atılımlarda bulunurlar.  

5) Bağımsız olma isteği ve sevdiği işi yapma: Çalışma hayatında yer alsın veya almasın 

girişimciler bir başkasının yanında çalışmaktansa kendi kurdukları ve yönettikleri ve aynı 

zamanda sevdikleri işi yapmak arzusundadırlar. Aynı zamanda kişilerin sevdikleri işi 

yapmaları onların daha da başarılı ve daha mutlu  olmalarına katkıda bulunmaktadır. 

6) Kendine güven ve risk alma: Girişimcilik eylemi risk ve belirsizliği beraberinde 

getirmektedir. Fakat girişimcilik konusunda başladığı işi yürütebileceğine, başarılı olacağına 

ve karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmek için her türlü riske girmeye hazırdırlar.  

Literatür Taraması 

Girişimcilik eğilimini belirlemeye yönelik çalışmalara bakıldığında, lise ve üniversite 

öğrencileri üzerinde ve daha çok da üniversite öğrenimlerini sürdüren öğrenciler üzerinde, konuyu 

farklı açılardan inceleyen bir çok çalışma bulunmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan 

bazıları şunlardır: 

Wang ve Wong (2004),  çalışmalarında, girişimciliği cinsiye, ailenin iş tecrübesi ve ailenin 

eğitim seviyesinin etkilediği, fakat ailenin gelir düzeyi ile  etnik kökenin etkilemediği sonucuna 

varılmıştır. 

Yılmaz ve Sünbül (2009), Üniversitenin farklı bölümlerindeki 474 öğrencinin girişimcilik 

eğilimleri ile çalışma yapmışlar ve  çalışma  sonucunda, cinsiyete göre öğrencilerinin girişimcilik 

düzeylerinde anlamlı farklılıklar bulunmadığı sonucuna varmışlardır. 

Naktiyok ve Timuroğlu (2009), çalışmalarında girişimcilik niyeti ile motivasyonel değerler ile 

arasında anlamlı ilişkiler saptamışlar, araştırmaya katılanların  girişimcilik eğilimleri ile değişime 

açıklık (kendini yönetme, hazcılık ve teşvik ediciler) ve kendini geliştirme (hazcılık, güç ve başarı) 

ile ilgili ifadeler arasında olumlu ve kuvvetli bir ilişki olduğu sonucuna varmışlardır. 

Bilge ve Bal (2012 çalışmalarında  ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin cinsiyet 

olarak ve eğitim seviyesi bakımından kıyaslama yapılmış çalışma sonucunda; cinsiyetin, 

girişimciliğin alt boyutları üzerindeki etkisi anlamlı bulunmamıştır.  Fakat, girişimciliğin alt 

boyutları üzerindeki etkisi sadece “gelecek odaklı” ve “liderlik yönlü” alt boyutlar açısından anlamlı 

olduğu saptanmıştır.. 

Kılıç, Keklik ve Çalış (2012), 251 üniversite öğrencisi üzerinde araştırma yapılmış ve 
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öğrencilerinin cinsiyetleri ile yenilik özellikleri kıyaslandığında  anlamlı  farklılık olduğu ve erkek 

öğrencilerin kız öğrencilere göre yenilikçi yapılarının daha fazla olduğu ve öğrencilerin aylık 

gelirleri ile risk alma, yenilik, kendine güven, başarıya inanma, dışa açıklık, özellikleri arasında 

anlamlı bir ilişki bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

Bozkurt ve Erdurur (2013), turizm öğrencileri üzerine yaptıkları araştırmada, kendine güven 

faktörü hariç girişimci kişilik özelliklerinden diğerlerinin, girişimcilik eğilimine etkisi olduğu 

sonucuna varmışlardır. 

Solmaz vd. (2014), turizm öğrencilerinin girişimcilik yönlerini saptamak  amacıyla 308 lisans 

ve ön lisans öğrencisi üzerinde yaptıkları çalışma sonucunda, öğrencilerinin girişimcilik özelliklerine 

önemli derecede sahip olduklarını ve girişimcilik yönleri açısından ön lisans ve lisans öğrencileri 

karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık bulunduğu sonucuna varmışlardır. 

Holienka ve Holienkova (2014), çalışmalarında  yönetim öğrencileri ve psikoloji öğrencileri 

arasında girişimcilik özellikleri açısından fark olup olmadığını araştırmışlar ve başarıya duyulan 

ihtiyaç, hesaplanan riski alma, yaratıcılık eğilimi gibi özelliklerde yönetim öğrencilerinin 

eğilimlerinin psikoloji öğrencilerine göre daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 

Çuhadar ve Altınel (2016), çalışmalarında, ortaöğretim seviyesinde turizm eğitimi alan 

öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini araştırmışlar ve çalışma sonucunda; daha önce işletmelerde 

beceri eğitimi yapmış olan ve  kendilerine ait bir iş fikri olan ve 12 ve 11. sınıf öğrencilerinin,  

girişimcilik eğilimlerinin 10. ve 9. sınıf öğrencilerine göre fazla olduğu, ayrıca girişimcilik eğilimleri 

ve öğrencilerin cinsiyet dağılımları ile arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Aydeniz ve Akkuş (2017), çalışmalarında üniversitede okuyan 880 öğrencinin girişimcilik 

eğilimlerini belirlemeye çalışmışlar. Çalışma sonucunda; girişimcilik eğilimlerinin cinsiyet,  yaş,  

bulunulan okul,  bölüm,  sınıf, girişimcilik eğitimi alma, yakın çevresinde girişimci bulunma ve 

yetişilen yer değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna varmışlardır. 

Araştırma Yöntemi , Bulguları ve Sonuçları 

Bu çalışmanın temel amacı önlisans eğitimi alan ve iki yıllık eğitim süreleri içinde 

“Girişimcilik dersi” bulunmayan turizm öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesidir.  Bu 

amaca ilave olarak; otel işletmeciliği programında eğitim gören öğrencilerle seyahat hizmetleri 

programında eğitim gören öğrencilerin girişimcilik eğilimleri arasında fark olup olmadığının tespit 

edilmesi,  bu bölümlerde okuyan öğrencilerin turizm alanı dışındaki başka sektörlerde girişimcilik 

eğilimlerinin olup olmadığının belirlenmesi ve öğrencilerin girişimcilik eğitimi alma konusundaki 

istekliliklerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.   Bu çalışma için, Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik 

Meslek Yüksekokulu’nda,  Otel İşletmeciliği Programı ve Seyahat Hizmetleri Programlarında eğitim 



 UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ  

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
  

2019 

867 

gören 255 öğrenciye yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulanmış ve bunlardan geri dönmeyen, 

hatalı veya eksik doldurulan anketler çıkartılarak kalan 224 anket değerlendirmeye alınmıştır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak nicel araştırma yöntemlerinden iki bölümden oluşan 

anket uygulama kullanılmıştır. Anket;  öğrencilerin  genel bilgilerini  ve  girişimcilikle ilgili 

eğilimlerini ölçmek amacıyla bölümlere ayrılmıştır. Girişimcilik eğilimi ile ilgili bölümde  5’li likert 

ölçeğine sahip (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum) ifadeler kullanılmaktadır. 

Araştırma verileri istatistikî yöntem kullanılarak  (SPSS 22) analiz edilmiştir.  

Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirlik katsayısını belirlemek için güvenilirlik analizi 

açısından yaygın bir yöntem olan Cronbach Alfa katsayısına bakılmıştır. Güvenilirlik analizi 

sonucunda ifade toplam korelasyonu 0,25’in altında değer alan ve negatif korelasyon gösteren 

ifadeler ölçekten çıkarılmıştır. Geriye kalan ifadeler için Cronbach Alfa katsayısı “0,812” olarak 

tespit edilmiştir. Bu değer ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 

2005: 405).   

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencelere Ait Genel Bilgiler ve Girişimcilik Eğilimleri 

CİNSİYET Sayı (n) Yüzde (%) 

Erkek 116 51,8 

Kadın 108 48,2 

YAŞ   

16-20 102 45,5 

21-25 85 37,9 

26+ 37 1,65 

BÖLÜM   

Turizm ve Otel İşletmeciliği 130 58 

Seyahat Hizmetleri 94 42 

Kendinize Ait bir iş fikriniz var mı? 
  

Evet 125 55,8 

Hayır 99 44,2 

Girişimcilikle İlgili Ders Aldınız mı? 
  

Evet 25 11,16 

Hayır 199 88,8 

Okuduğunuz Bölümde Girişimcilik Dersi almak 

ister miydiniz? 

  

Evet 170 75,9 

Hayır 54 24,1 

Mezuniyet sonrası kendi imkanlarınızla bu dersin 

eğitimini almak ister misiniz? 

  

Evet 162 72,3 
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Hayır 62 27,7 

Kendi Bölümünüzle İlgili işyeri açmayı düşünür 

müsünüz? 

  

Evet 161 71,8 

Hayır 63 28,2 

Kendi Bölümünüz dışında başka bir alanda işyeri 

açmayı düşünür müsünüz? 

  

Evet 82 36,6 

Hayır 142 63,4 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin % 48,2 si (108 kişi) kadın, 

%51,8’i (116 kişi) erkektir. Yaş aralıklarına bakıldığında ise %45.5’i (102 kişi) 16-20 yaş, % 37,9’u 

(85 kişi) 21-25 yaş, %1,65’i (37 kişi)ise 26 yaş ve üzeri aralıktadır. Ankete katılan öğrencilerin 

%58’i (130 kişi) Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, %42’si (94 kişi) ise Seyahat Hizmetleri 

Bölümü öğrencisidir. 

 “Kendinize Ait bir iş fikriniz var mı” sorusuna verilen cevaplara bakıldığında araştırmaya 

katılanların % 55,8’inin (125 kişi) kendine ait bir iş fikri olduğu ve %44,2 ‘sinin (99 kişi) ise kendine 

ait bir iş fikrinin olmadığı, yani sorulara verilen cevapların yakın dağılım gösterdiği görülmektedir.  

“Kendi Bölümünüzle İlgili işyeri açmayı düşünür müsünüz?” sorusuna ise % 71,8’inin  (161 

kişinin) evet, %28,2’nin ise (63 kişinin) hayır cevabı verdiği, “Kendi Bölümünüz dışında başka bir 

alanda işyeri açmayı düşünür müsünüz?” sorusuna ise %36.6’sının (82 kişinin) evet, %63,4’ünün ise 

(142 kişi) hayır cevabı verdiği yani, kendi okudukları bölüm ile ilgili işyeri açmayı daha çok tercih 

ettikleri görülmektedir. 

Girişimcilik dersi ile ilgili sorulara bakıldığında öğrencilerin, “%88,8’inin (199 kişi) 

Girişimcilikle ilgili ders almadığı, % 11,6’sının ise girişimcilikle ilgili bir ders aldığı ve 

“Okuduğunuz Bölümde Girişimcilik Dersi almak ister miydiniz?” sorusuna  öğrencilerin %82,1’inin 

(184 kişi) olumlu yanıt verdiği görülmektedir. Ayrıca öğrencileri %72,3’ü (162 kişi) de mezuniyet 

sonrası kendi imkanları ile bu dersin eğitimini almak istediklerini belirtmişlerdir. 

Güvenilirlik analizi yapıldıktan sonra girişimcilik eğilimleri için kişilik özelliklerini 

belirlemeye yönelik çok sayıdaki  ifadeyi daha az sayıda boyut altında toplamak ve yapısal 

geçerliliğini test etmek amacıyla faktör analizine başvurulmuştur. Faktör isimleri, yapılan literatür 

araştırması ile “Fırsatları değerlendirme, Yönetim Becerisi ve Kontrol odağı, Yenilikçilik, Kendi 

fikrini geliştirme ve Kendine Güven, Bağımsız olma, Risk Alma, Kararlılık” şeklinde belirlenmiştir. 

Uygulanan faktör analizi sonuçları Tablo 2’de belirtilmektedir. Analiz sonucunda 46 madde ve 7 

faktör elde edilmiştir. Faktör analizi sonuçları toplam varyansın % 61,56’sını açıklamaktadır. 

Verilerin faktör analizine uygunluğunu sınamak amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin ve Barlett küresellik 
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testi uygulanmıştır. Korelasyon matrisindeki ilişkilerin, faktör analizi yapacak ölçüde yeterli olup 

olmadığını test etmek amacıyla gerçekleştirilen Bartlett küresellik testi sonuçları istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuş (p=0.000<0.05) ve faktör analizine tabi tutulan değişkenler arasında ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. 

Tablo 2: Girişimcilik Eğilimine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

 

Faktör İsimleri 

Faktör 

Yükleri 

Özdeğer Varyans 

Açıklama 

Oranı 

Faktör 1: Fırsatları Değerlendirme  2,23 7,38 

Aklıma gelen yeni fikirleri mutlaka birileriyle paylaşırım. ,732   

Kendi işimi kurmadan önce farklı alanlarda çalışmak isterim. ,731   

Kendi işimi kurma konusunda gerekli, araştırmaları yaptım. ,719   

Girişimcilik konusunda tavsiyeler almak beni motive eder. ,688   

Benim için doğru zaman çok önemlidir ,607   

Faktör 2: Yenilikçilik  2,55 11,9 

Kendime yeni fırsatlar yaratmak için uğraşırım, araştırırım. ,695   

Mevcut iş fikirlerinden çok farklı alanlarda faaliyette bulunmayı 

isterim. 

,712   

Çevremdeki insanlardan farklı, ilginç işlerle uğraşırım, ilginç 

fikirler üretirim. 

,723   

Mevcut işleri yeni yöntemlerle geliştirebilirim. ,582   

Eski deneyimler benim için önemlidir. ,716   

Kendimi zorluklar karşısında çok iyi motive edebilirim. ,766   

Girişimcilik konusunda ailem beni destekler. ,766   

Girişimcilik konusunda  sağlanacak maddi destekler konusunda 

bilgi sahibiyim. 

,607   

Faktör 3: Bağımsızlık  2,83 12,68 

Başkasına bağlı olarak çalışmayı sevmem. ,566   

Bana bağlı çalışanların olmasından mutlu olurum. ,628   

Kendimi geliştirebileceğim kişilerin yanında bulunmaya çalışırım. ,573   

Çevreme yardımcı olmayı severim. ,640   

Şu ana kadar kendime hep girişimci kişileri örnek aldım. ,694   

Verdiğim sözleri mutlaka tutmaya çalışırım. ,603   

Herhangi bir ekiple çalıştığımda, ekibin lideri olmak isterim. ,768   

Faktör 4: Kendi fikrini geliştirme ve  kendine güven  2,03 7,12 

Girişimcilik özelliklerini taşıdığıma inanıyorum. ,496   

Girişimcilerin karşılaştıkları sorunları aşabileceğime inanıyorum. ,781   

Bir gün mutlaka kendi işimi kuracağımı düşünüyorum. ,778   
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Kendi çalışma ekibimi kolaylıkla kurabilirim. ,626   

Verdiğim kararlar çoğunlukla beni daha iyiye ulaştırır. ,781   

İnsanlarla iletişim yeteneğim çok iyidir. ,794   

İkna kabiliyetim çok yüksektir. ,613   

Faktör 5: Risk alma    2,26 7,42 

Kendi işimi kurma konusunda risk almaktan çekinmem. ,684   

Hata yapmaktan çekinmem, hatalarımdan ders alırım. ,713   

Girişimcilik için maddi  brikimim olmasa bile borçlanmaktan 

çekinmem. 

,698   

Faktör 6: Yönetim becerisi  1,59 6,89 

İşletmelerde yönetimle ilgili sorunları ve çözüm önerilerini 

biliyorum. 

,702   

İletmelerde pazarlama ilgili sorunları ve çözüm önerilerini 

biliyorum. 

,695   

İşletmelerde üretim sorunlarını ve çözüm yollarını biliyorum. ,678   

İşletmelerde finansman sorunlarını ve çözüm yollarını biliyorum. ,713   

İşletmelerde karşılaşılan temel sorunları çözmede girişimcinin 

yapması gerekenleri biliyorum. 

,708   

Başarısızlıklardan ders çıkartırım. ,675   

Yetenekli insanlarla vakit geçirmeye çalışırım. ,688   

Faktör 7: Kontrol odağı ve kararlılık  2,31 11,4 

Rekabeti severim. ,731   

Benim için en önemli şey başarıdır. ,723   

Karşılaştığım sorunları kolaylıkla kontrol edebilirim. ,694   

Hayatımda sürekli plan yaparım. ,688   

Herkese kolay güvenmem. ,672   

Bir işe başlamadan önce, işin sürekliliğine bakarım. ,678   

İşimde herkesten iyi olmaya çalışırım. ,618   

Kendi işimde çalışmak benim için daha rahattır. ,678   

Zorluklar ve engeller karşısında yılmam. ,695   

Temel Bileşenler analizinde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0.895 olarak hesaplanmış 

olup, örneklem büyüklüğünün faktör analizinin uygulanması için yeterli olduğu kanaatine varılmıştır. 

Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarda KMO değerinin 0,50’den büyük olmasının, örneklem 

büyüklüğünün analizi için yeterli olduğu kabul edilmektedir (Kalaycı, 2005: 322). 

Girişimcilik eğilimine ait kişilik özelliği olarak faktör analizi neticesinde “Bağımsızlık” en 

yüksek varyans yüzdesine sahip gruptur. Bu boyut tarafından açıklanan varyans toplam varyansın 

%12,68’ine denk gelmektedir. “Yenilikçilik” faktörü  %11, 9 ile ikinci sırada gelmektedir ve toplam 
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varyansın %11,9’unu açıklamaktadır. “Kontrol odağı ve Kararlılık” faktörü de  toplam varyansın 

%11,4’ünü açıklamakta ve üçüncü sırada gelmektedir. Bu faktörleri sırasıyla; “Risk alma”, 

“Fırsatları Değerlendirme”, “Kendi fikrini geliştirme ve kendine güven” ve “Yönetim becerisi 

faktörleri takip etmektedir. 

Bu araştırmada önlisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik eğilimleri 

tespit edilmeye çalışılmış ve turizm eğitimi alan öğrencilerin büyük bir kısmının benzer çalışmalarda 

olduğu gibi, gelecekte kendi işyerlerini kurmak istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada turizm 

eğitimi alan   “Otel İşletmeciliği” programında eğitim gören öğrencilere “Seyahat Hizmetleri” 

programında eğitim gören öğrencileri de kendi işyerlerini açma konusunda karşılaştırmaktadır. Her 

iki programdaki turizm öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin yüksek olduğu tespit edilmiş ve 

bölümler karşılaştırıldığında,   Seyahat Hizmetleri programında eğitim gören öğrencilerin göre kendi 

işyerlerini açma konusunda daha istekli oldukları görülmüştür.  Bunun nedeni açık uçlu sorulara 

verilen cevaplara göre, Seyahat hizmetleri programında eğitim gören öğrenciler bir “Otel İşletmesi” 

yerine daha az bir sermaye ile bir “Seyahat Acentesi” kurabileceklerini düşünmektedirler. Yine her 

iki programdaki öğrencilerin girişimcilik konusunda kendi bölümleri dışında farklı alanlarda 

girişimcilik niyetlerinin çok az olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda ayrıca turizm 

öğrencilerinin,  eğitim süreleri içinde girişimcilik dersi almaya istekli oldukları, eğitim sürelerinde 

alamadıkları girişimcilik eğitimlerini ise daha sonradan kendi imkanlarını kullanarak almak 

istedikleri tespit edilmiştir. 

Kaynakça 

Aydeniz, N. ve Akkuş, B. (2017), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin 

Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Munzur Üniversitesi Örneği”, Dicle Üniversitesi İktisadi Ve 

İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (13), 162-177. 

Bilge, H. Ve Bal, V. (2012). “Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri 

Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

Sayı:16(2), 131-148. 

Bozkurt, Ö. Ve Erdurur, K. (2013). “Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik eğilimindeki 

etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerine Bir Araştırma”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 57-

78. 

Çuhadar,M. ve Altınel, M. (2016). “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik 

Eğilimlerinin Analizi: Ortaöğretim Öğrencileri üzerine Bir Araştırma”, Turizm Akademik Dergisi, 3 

(2), 1-14. 

Holienka, Marian, Jana Holienkova (2014) “Enterprising Tendencies Of Management And 

Psychology Students: Differences and Common Attributes”, Comenius Management Review, 8(1), 



 UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ  

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
  

2019 

872 

s.39-52. 

Kalayci, S. (2005), “Faktör Analizi” Içinde “Spss Uygulamalı Çok Değiskenli İstatitik 

Teknikleri”, Ed. S. Kalayci, Asil Yayın Dağıtım, Ankara. 

Kaya, A.  Bilişim ve İletişim Çağında Girişimcilik ve Kobi Yönetimi, Eğitim Yayınevi, Konya, 

2017. 

Kılıç, R., Keklik, B. ve Çalış, N. (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri 

Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İibf İşletme Bölümü Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 423-435. 

Kuratko, Donalt F.  and Hodgetts,  Richard M. Entrepreneurship, The Dryden Press, Third 

Edition, 1995. 

Naktiyok, Atılhan Ve M. Kürşat Timüroğlu (2009). “Öğrencilerin Motivasyonel Değerlerinin 

Girişimcilik Niyetleri Üzerine Etkisi Ve Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari 

Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, 85-103. 

Solmaz, S.A., Aksoy, Ö., Şengül, S., Sarıışık, M. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Girişimci 

Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans ve Önlisans Öğrencileri Üzerine bir Alan 

Araştırması, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16 (26): 41-55. 

Wang, Clement K. and Poh-Kam Wong (2004). “Entrepreneurial Interest of University 

Students İn Singapore” Technovation, 24, p. 163–172. 

Yılmaz, E. ve Sünbül, M.A. (2009). “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin 

Geliştirilmesi” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 21, 195-203. 

  



 UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ  

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
  

2019 

873 

KIRMIZI YILDIZLARDA RENK BAĞINTILARI 

 

Yavuz GÜNEY  

Atatürk Üniversitesi 

Cahit YEŞİLYAPRAK 

Atatürk Üniversitesi 

 

ÖZET 

Kırmızı yıldızlardan özellikle SR ve Mira türü değişen yıldızlar incelenmiş ve renk bağıntıları 

araştırılmıştır. Öncelikle Genel Değişen Yıldız Kataloğu’ndan paralaksı olan yıldızlar seçilip; 

ardından seçilen bu yıldızlara ait farklı türden veriler, öncelikle en güncel makaleler ile en temel 

kataloglardan toplanmıştır. Bu güncel bilgiler kullanılarak, SR ve Mira tipi yıldızların periyot - renk, 

renk - renk, etkin sıcaklık ve kütle kaybı gibi özellikleri incelenmiştir. SR yıldızları, kırmızı öte 

bölgede belirgin periyot - renk bağıntıları gösterdikleri ortaya çıkarılmıştır. Renk bağıntıları 

incelendiğinde, aynı renk bağıntısı için SR ve Mira türü değişen yıldızlar arasında farklılıklar olduğu 

da tespit edilmiştir. Kırmızı yıldızların gösterdikleri bu farklılıklara kütle kayıp oranları ve etkin 

sıcaklıklarının neden olduğu düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Mira, Yarı Düzenli (SR) değişen yıldızlar, Periyot - Renk bağıntısı   

1.GİRİŞ 

SR ve Mira tipi değişim gösteren bu yıldızlar, zonklayan yıldızlar olarak hem evrimsel olarak 

hem de değişim özellikleri olarak benzerlik gösteren yıldızlardır. GCVS kataloğunda, SR yıldızları, 

orta (F,G,K) veya geç (M,C,N,R,S) tayf türünden dev veya süper dev olarak tanımlanır. Mira tipi 

yıldızlar ise geç tayf türünden yıldızlardır. Değişim periyotları ve genlikleri nedeni ile SR ve Mira 

tipi değişenler, düzensiz değişenler (L) ve OH/IR tipi değişen yıldızlar, hep birlikte uzun periyotlu 

değişen yıldızlar (LPV) olarak da tanımlanırlar (Kholopov vd. 1988, Mennessier vd. 2001). Genel 

olarak SR tipi değişenlerin çoğunun, Mira tipi değişen yıldızlara göre daha kısa periyotlara 

sahiptirler. GCVS’de, SR yıldızları için ışınım periyotlarının yaklaşık 20 - 2000 gün arasında 

değiştiği bilinir. Ayrıca, birden fazla periyoda sahip SR yıldızlarının olduğu da bilinmektedir 

(Johnson ve Querci 1986, Mattei vd 1998, Percy vd 2001). SR tipi değişen yıldızların değişim 

genlikleri, Mira tipi değişen yıldızların değişim genliklerinden daha küçüktür. Kholopov vd’nin 

(1988) Genel Değişen Yıldızlar Kataloğu’nda (GCVS) belirttiği gibi, SR yıldızlarının değişim 

genlikleri, 2.5m’den azdır. Mira yıldızlarının ise değişim genlikleri 2.5m’den daha büyüktür. 

Kırmızı yıldızlar enerjilerinin çoğunu kırmızı ve kırmızı ötesi bölgede yayarlar. Çünkü bu tür 

yıldızların etrafını saran gaz ve toz zarfı, yıldız ışığını yaklaşık 1 µm’den daha kısa dalgaboyunda 

soğurur ama yaklaşık 10 den uzun dalgaboylarında ise tekrar salar. Bu dalgaboylarında gaz ve toz 
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zarfından salınan yıldız ışığı, daha kırmızı görünür (Van Loon vd 1999). Bundan dolayı, bu tür 

yıldızların ışınım güçleri ile ilgili periyot - parlaklık ve periyot - renk bağıntıları daha çok kırmızı ve 

kırmızı ötesi dalgaboylarında belirgin ve önemli olmaktadır (Heck ve Caputo 1999). Bu yıldızların 

bolometrik parlaklıkları ya kırmızı ve kırmızı ötesi dalgaboyları dahil çok dalgaboylu gözlemlerden 

elde edilebilmekte (Wilson vd 1972, Robertson ve Feast 1981, Hill 1982, Feast vd 1989, Olivier vd 

2001) ya da bolometrik parlaklık yerine ona benzer davranış gösteren ve yıldızlararası soğurmadan 

neredeyse hiç etkilenmeyen 2.2 µm dalgaboyundaki (K) (Johnson 1965) parlaklık kullanılmaktadır 

(Josselin vd 2000, Whitelock ve Feast 2000). Kırmızı yıldızlar için bulunan periyot - parlaklık ve 

periyot - renk bağıntıları çoğunlukla, ya sadece Mira tipi değişenler için ya da Mira ve SR tipi 

değişenler için ayrım yapılmaksızın bulunmuştur (Örn. Feast vd 1989, Feast 1996, Bedding ve 

Zijlstra 1998, Koen ve Laney 2000, Whitelock ve Feast 2000). 

Mira yıldızlarında kırmızı ötesi renkler ile molekül bantları arasındaki ilişkiler (Celis 1982), 

Büyük Magellan Bulutu’ndaki Mira tipi yıldızların periyot - parlaklık - renk bağıntıları Kanbur vd 

(1997), oksijence zengin uzun periyotlu değişen yıldızların periyot - parlaklık - renk bağıntıları ve 

sınıflandırılmaları Barthes vd (1999) ile Barthes ve Luri (2001), M tayf türünden SR yıldızlarının 

periyot - renk bağıntıları Aslan ve Yeşilyaprak (2000b) ile yine Yeşilyaprak ve Aslan (2004) 

tarafından ve özellikle kırmızı ötesi renklerde benzer bağıntılar bulan Whitelock and Feast (2000) 

tarafından yapılmıştır. 

SR ve Mira tipi değişen yıldızlar arasında renk açısından farklılıklar olduğu bilinmektedir. Bu 

çalışma ile ortaya çıkan SR yıldızlarının periyot - renk ve renk - renk bağıntıları sayesinde, yapı ve 

değişim özellikleri açısından en çok benzeyen Mira tipi değişen yıldızlardan oldukça farklı 

özelliklere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, SR ve Mira yıldızlarının kısa ve uzun periyotlarda 

farklı periyot - renk ve renk - renk bağıntıları gösterdiği bulunmuştur. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM  

2.1. Seçilen Yıldızlar ve Verilerin Alınması 

Bu çalışmada seçilen yıldızlar; Hipparcos ve Tycho Kataloğu (ESA 1997), Genel Değişen 

Yıldız Kataloğu (GCVS4) (Kholopov et al. 1988; ADC 1997) ve SIMBAD Veri Tabanı’ndan (CDS 

2002) seçilmiş SR tipi değişen ve Mira tipi değişen yıldızlardır. Genel Değişen Yıldız Kataloğu 

(GCVS4)’ndan paralaksı olan yıldızlar seçilip, Hipparcos ve Tycho Kataloğu’ndan SR ve Mira tipi 

değişen yıldızlar seçilerek birleştirilmiştir. 243 Mira yıldız olmak üzere toplam yıldız sayısı 1288’dir. 

Bu yıldızlardan paralaksı olan yıldız sayısı ise 203 Mira ve 1024 SR’dir. Seçilen yıldızlara ait farklı 

türden veriler, öncelikle en güncel makaleler ve Hipparcos ve Tycho Kataloğu (ESA 1997), Genel 

Değişen Yıldız Kataloğu (GCVS4) (Kholopov et al. 1988; ADC 1997) , SIMBAD Veri Tabanı (CDS 

2002), All–Sky Catalog of Point Sources (2MASS), PPMX Catalog of Position and Proper Motions 
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(PPMX), The Guide Star Catalogue (GSC), The AC 2000.2 Catalogue, All–Sky Comiled Catalogue 

of 2.5 Million Stars, AKARI/HIP and AKARI/2MASS samples, The USNO - A2.0 Catalogue 

(USNO), NOMAD Catalog (NOMAD), UCAC3 Catalogue, The USNO - B1.0 Catalog (USNO), 

TASS Mark IV Patches Photometric Catalog, The PPMXL Catalog (PPMXL), IRAS Point Source 

Reject Catalog (IRAS), SKY2000 Catalog (SKY 2000),  Stellar Photometry in Johnson’s 11 Color 

System, Orion Spiral Arm Catalogue (OSACA), Hipparcos Red Stars , The FON Astrographic 

Catalogue (FONAC), Tycho-2 Spectral Type Catalog kataloglarından alınmıştır. Yıldızların paralaks 

ve hataları sırasıyla Pourbaix et al. (2003) makalesi, Hipparcos ve Tycho Kataloğu’ndan (ESA 1997) 

alınmıştır. Ayrıca, periyodik yayınlanan astronomi ve astrofizik dergileri temel veri kaynaklarıdır. 

2.2. Metot 

Mutlak parlaklık ile görünen parlaklık arasındaki bağıntıyı veren Eşitlik 2.1 ifadesi yardımıyla 

görünen parlaklığı ve paralaksı bilinen yıldızların farklı filitrelerde (U, B, V, R, I, J, H, K, L, M, N 

gibi) mutlak parlaklıkları (MU, MB, MV, MR, MI, MJ, MH, MK, ML, MM, MN) hesaplanmıştır.  

ALogr55mM                                                                                                         (2.1)  

Eşitlik 2.1’de A, yıldızlarası soğurma, r ise yıldızın uzaklığıdır. 

Renk değerleri olmayan yıldızların renkleri, farklı dalgaboylarındaki bilinen parlaklık değerleri 

farkı alınarak hesaplanmıştır. Kırmızı ötesi banttaki akı değerleri (F12, F25, F60, F100), verilen Eşitlik 

2.2 yardımıyla kırmızı ötesi banttaki parlaklık değerlerine ([12], [25], [60], [100]) dönüştürülmüştür 

(Walker and Cohen 1988). 

)(5.292.0]100[

)(5.219.0]60[

)(5.207.2]25[

)(5.263.3]12[

10010

6010

2510

1210

FLog
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FLog
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                                                                                             (2.2) 

Veriler, “Microsoft Office Excel” paket programıyla incelenmiştir ve bağıntılar “En Küçük 

Kareler Yöntemi”yle elde edilmiştir.  

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Şekil 3.1’de periyot değeri büyüdükçe, özellikle Mira tipi yıldızlar çok daha kırmızı 

görünmektedir ve  VB   renginde saçılma çok daha fazladır. Bu etkin sıcaklığın bu tür 

yıldızlardaki aralığın bir göstergesidir.  
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Şekil 3.1. SR ve Mira türü değişen yıldızlar için  VBP   renk bağıntısı 

 

Şekil 3.2. SR ve Mira türü değişen yıldızlar için    ]60[]25[]25[]12[   renk bağıntısı 

Şekil 3.2’de SR türü değişen yıldızların ]60[]25[   rengindeki, renk genliği daha geniş ve 

belirgin olmasına rağmen, Mira türü değişen yıldızların renk genişliği daha dar ve dağınıktır. Aynı 

şekilde, SR türü değişen yıldızların ]25[]12[   rengindeki, renk genliği daha dar ve belirgin olmasına 

rağmen, Mira türü değişen yıldızların renk genişliği daha geniş ve belirsizdir. Mira tipi yıldızların 

daha kırmızı oldukları, dolayısı ile daha geniş atmosfere sahip oldukları bu bağıntıdan da 

görülebilmektedir. 

B - V 

(mag) 

Log P (Gün) 

● SR  

○ MİRA 
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Şekil 3.3. SR ve Mira türü değişen yıldızlar için 
  effTKV 

 bağıntısı 

Etkin sıcaklık (Teff) ile ilişkili bütün kırmızı ve kırmızı ötesi renklerden çıkan sonuç; SR 

yıldızlarının etkin sıcaklıkları yaklaşık olarak 2000 - 4000 K arasında değişmektedir (Guney ve 

Yeşilyaprak 2016). Bu sıcaklık aralığı, daha önce Bessell et al. (1989) tarafından Mira yıldızları için 

bulduğu sıcaklık değerleri ile uyum içindedir. Etkin sıcaklık farklılıklarında ve yıldız atmosferinin 

genişlemesinde, su (H2O) soğurma bandının kuvvetli olması etkindir (Kerschbaum and Hron 1994). 

Etkin sıcaklık, SR yıldızlarında birden fazla kırmızı ve kırmızı ötesi renk ile ifade edilebilmektedir. 

Bu yıldızların atmosferlerindeki değişimlere duyarlı renkler ise J – K ve H – K renkleridir (Barthes et 

al. 1999). 

Şekil 3.3’de SR ve Mira tipi yıldızlar için  KV   rengi ile etkin sıcaklık arasında belirgin 

çizgisel bağıntıya yakın bir bağıntı görülmektedir. Saçılmaların nedeni, etkin sıcaklık ölçümlerindeki 

farklılıklardan veya renk tespitindeki farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Miralarda ise 

çizgisel bir bağıntı yoktur. Bunun nedeni; Miralar’ın atmosferlerinden kaynaklanmaktadır. 

V – K renginde meydana gelen bir artışın etkin sıcaklığın düşmesi anlamına geldiğini 

göstermektedir. V – K rengi iyi bir etkin sıcaklık göstergesidir. 

Teff 

(○K) 

 V - K (mag) 

● SR  

○  MİRA 
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Şekil 3.4. SR ve Mira türü değişen yıldızlar için  
.

]12[ MK  bağıntısı 

 
.

]12[ MK   ve  
.

]25[]12[ M  renkleri arasında ilişki olduğu bilinmektedir (Whitelock 

et al. 1994; Knapp et al. 2001). Şekil 3.4’de kütle kaybı arttıkça,  ]12[K  rengi de artmaktadır 

(Kerschbaum and Hron 1994; Whitelock et al. 1994). Mira tipi yıldızların SR tipi yıldızlardan daha 

fazla kütle kaybına sahip olduğu (Feast 1996) bilinmektedir. Bunun nedeni, Mira türü değişen 

yıldızlar daha kalın atmosfere sahip olmaları ve SR türü değişen yıldızlara göre daha kırmızı renkte 

olmalarıdır. Kütle kaybı atmosfere bağlı olduğundan dolayı Mira türü değişen yıldızların kütle kaybı 

oranları daha büyüktür. 

Bazı kırmızı ötesi renklerin kütle kaybı ile ilişkili olduğu bilinmektedir ve özellikle bu 

renklerde görülen farklı dağılımların, SR tipi yıldızların yapısında bir takım değişikliklerin (kütle 

kaybı gibi) olduğunu göstermektedir. Mira tipi yıldızların SR tipi yıldızlardan daha fazla kütle 

kaybına sahip olduğu görüşünü destekleyen sonuçlar, güncel verilerle tekrar elde edilmiştir. 
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Şekil 3.5. SR türü değişen yıldızlar için  KVP   renk bağıntısı 

Şekil 3.5’de görüldüğü üzere üç ayrı noktada yığılmaların nedeni; farklı zonklama kiplerinden 

dolayıdır. Farklı zonklama kiplerine bağlı olarak kütle atım oranları da birbirinden farklı olduğu 

düşünülmekte, bu durumda kendisini bu tür kırmızı renklerin dağılımlarında göstermektedir. V – K 

rengi, SR türü yıldızlarda bir çeşit etkin sıcaklık ve yıldızda etkin dalgaboyunun göstergesi olduğu 

bilinmektedir. Etkin sıcaklık azaldıkça ve titanyum oksit (TiO) bolluğu arttıkça, V – K renk değeri de 

artmaktadır. V – K renginin, etkin sıcaklık ve metal bolluğu diğer kırmızı renklerden daha çok 

duyarlı olduğu fakat yıldızı saran toz bulutundan etkilendiği bilinmektedir. 

 

Şekil 3.6. SR türü değişen yıldızlar için    ]12[ VIV  renk bağıntısı 
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Şekil 3.6’da SR türü değişen yıldızlar için (○) ile gösterilen saçılmış yıldızlar çıkarıldıktan 

sonra, (●) ile gösterilen yıldızlar için bulduğumuz bağıntı Eşitlik 3.1’de verilmiştir. Bu denklem 

kullanılarak (V – I) rengi bilinen SR türü değişen bir yıldızın (V – [12]) rengi veya tam tersi (V – 

[12]) rengi bilinen SR türü değişen bir yıldızın da (V – I) rengi bulunabilir. 

(V – [12]) = 1.85 (V – I) + 1.46       (3.1)  

 

Şekil 3.7. Mira türü değişen yıldızlar için 
  effTK  ]12[

 bağıntısı 

K – [12] rengi, kırmızı yıldızlarda bir çeşit etkin sıcaklık göstergesidir. K – [12] rengi arttıkça, 

etkin sıcaklık azalmaktadır. Bunun anlamı; özellikle kırmızı ötesi K – [12], K – [25] ve      [12] – 

[25] renklerinde belirli periyottan sonra görülen ani renk artışlarının nedeninin, etkin sıcaklık 

değişimleri olmadığını kanıtlar yöndedir. Bu değişimler Whitelock vd’nin (1994, 2000) de belirttiği 

gibi daha çok kütle kaybından kaynaklanmaktadır. 

Bu renkteki artış, yaklaşık 3200 K’den daha düşük sıcaklıklarda neredeyse sabit hale 

gelmektedir. Bu sıcaklık değerinden sonra yıldızı saran gaz ve toz zarfı ile molekül bantları    K – 

[12] rengini etkilemektedir. Bu nedenle etkin sıcaklığa belirli bir aralıkta duyarlı olan         K – [12] 

rengi, daha sıcak kırmızı yıldızlar için tercih edilmektedir (Bassell vd 1989). 

Şekil 3.7’de Mira türü değişen yıldızlar için bulduğumuz bağıntı Eşitlik 3.2’de verilmiştir. Bu 

denklem kullanılarak (K – [12]) rengi bilinen Mira türü değişen bir yıldızın etkin sıcaklığı veya tam 

tersi etkin sıcaklığı bilinen Mira türü değişen bir yıldızın da (K – [12]) rengi bulunabilir. 

Teff = - 442.93 (K – [12]) + 3762.2       (3.2)  

 



 UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ  

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
  

2019 

881 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

SR ve Mira türü değişen yıldızlar için özellikle kırmızı renklerde periyot-renk bağıntısı daha 

belirgin bir hal almıştır. Mira türü değişen yıldızların SR türü değişen yıldızlara göre daha kırmızı 

olduğu renk bağıntılarından güncel verilerle tekrar elde edilmiştir. Bu Mira tipi değişen yıldızların 

daha kalın atmosfere dolayısı ile daha çok kütle kaybettiklerinin de göstergesidir 

Renk–renk bağıntılarında SR türü değişen yıldızların daha çizgisel bağıntılar veya dağılımlar 

gösterdikleri bulunmuş, Mira türü değişen yıldızların ise buna karşın daha belirsiz dağılımlar 

gösterdiği ortaya çıkmıştır. Buna karşın, SR ve Mira tipi yıldızların renk bağıntılarında kolayca ayırt 

edilebilmelerinin mümkün olduğu da görülmüştür.   

Bazı kırmızı ötesi renklerin kütle kaybı ile ilişkili olduğu bilinmektedir ve özellikle bu 

renklerde görülen farklı dağılımların, SR tipi yıldızların yapısında bir takım değişikliklerin (kütle 

kaybı gibi) olduğunu göstermektedir. Mira tipi yıldızların SR tipi yıldızlardan daha fazla kütle 

kaybına sahip olduğu görüşünü destekleyen sonuçlar, güncel verilerle tekrar elde edilmiştir. 
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ÖZET 

Firmaların çalışma sermayesi yönetimleri gerek finansal performanslarına gerekse borsa 

performanslarına muhtemel etkisi bakımından oldukça önem arz etmektedir. Firmalar bir taraftan 

kısa vadede yatırım fırsatlarını değerlendirmeye çalışırken, diğer taraftan karşılaşabilecekleri riski 

dengelemek zorundadırlar. Bu da planlı bir çalışma sermayesi yönetimini gerektirmektedir. 

Bu çalışmanın amacı firmaların çalışma sermayesi yönetimlerinin performanslarına etkisini 

ölçmektir. Bu amaçla Borsa İstanbul’da işlem gören imalat sanayi firmalarının 2014-2018 dönemine 

ait 5 yıllık verileri kullanılmıştır. Firmaların çalışma sermayesi yönetimlerinin değerlendirilmesinde 

nakit dönüş süreleri dikkate alınmıştır. Nakit dönüş süresi içerisinde stokta geçen süre, alacaklarda 

geçen süre ve borç ödeme süresi değerlendirilmiştir. Çalışmada performans ölçütü olarak yatırım 

karlılığını temsilen aktif karlılık oranı ile satış karlılığını temsilen faaliyet kar marjı kullanılmıştır. 

Firmalar analize tabi tutulurken nakit dönüş süreleri uzun ve kısa olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. 

Bu ayırımda sektörün ortalama nakit dönüş süresi baz alınmıştır. Bu bağlamda imalat sanayi sektörü 

içerisinde yer alan alt sektörler de ayrı ayrı analize tabi tutulmuştur. Nakit dönüş süreleri uzun ve 

kısa olan firmaların nakit dönüş süreleri ile karlılık ve hisse senedi getirileri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olup olmadığının tespitinde t testi ile Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 

Analiz sonucunda imalat sanayi sektörü bütün olarak değerlendirildiğinde nakit dönüş süreleri kısa 

olan firmaların karlılıklarının uzun olan firmalardan daha yüksek olduğu tespit edilirken bu sonuçlar 

imalat sanayi içerisindeki alt sektörler açısından değerlendirildiğinde farklılık göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakit Dönüş Süresi, Firma Performansı  

 

GİRİŞ 

Firma performansı farklı şekillerde ölçülebilmektedir.  Firma değerini etkileyebilecek her türlü 

unsur performans ölçüsü olarak kullanabilmektedir. Bu çalışmada firma performansı olarak 

firmaların yatırım ve satış karlılıkları ele alınmıştır. Firmalar karlılıklarını artırabilmek ve böylece 

firmaya değer katabilmek amacıyla varlıklara yaptıkları yatırımlarını iyi bir şekilde planlamalıdırlar. 

Dolayısıyla firmalar uzun vadeli yatırımlara verdikleri dikkat ve önemi çalışma sermayesi yatırımları 

için de göstermelidirler. İşte bu noktada firmaların çalışma sermayesi yönetimlerinin önemi ortaya 
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çıkmaktadır.  

Bir firmanın faaliyetlerini sürdürebilmesi ve sürekli büyüyebilmesi için etkin bir çalışma 

sermayesi yönetimine sahip olması gerekir. Üretim ve satış için gerekli çalışma sermayesine sahip 

olmayan bir firmada satış ve kar kayıpları meydana gelir. Yeterli çalışma sermayesine sahip olmayan 

bir firmada borçların zamanında geri ödenmesi konusunda sorunlarla karşılaşılabilir. Ayrıca böyle bir 

firmanın kredi değerliliği de düşer (Dağlı, 2009:176). Çalışma sermayesi yönetimi konu olduğunda 

firmaların tercih edecekleri çalışma sermayesi politikaları atak, tutucu ve dengeli olmak üzere üç 

gruba ayrılabilir. Firmalar bu politikalardan kendilerine en uygun olanı seçerek çalışma sermayelerini 

doğru ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmeye çalışırlar.  

Çalışma sermayesi yönetimi kapsamında firmaların çalışma sermayesi ihtiyaçlarını belirleyen 

en önemli faktörlerden birisi nakit dönüş süresidir. Nakit dönüş süresi firmaların tercih ettikleri 

çalışma sermayesi politikalarında belirleyici bir role sahiptir.  

Nakit dönüş süresi kısa olan firmalar atak çalışma sermayesi politikası benimserken, nakit 

dönüş süresi uzun olan firmaların tutucu çalışma sermayesi politikası tercih ettiği söylenebilir. 

Dolayısıyla atak politikayı tercih eden firmaların karlılıklarının da yüksek olması beklenmektedir.  

 

LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Çalışma sermayesi yönetiminin firma performansına etkisi ile ilgili  ilk çalışmalardan biri 

Soenen tarafından yapılmıştır. Soenen (1993), çalışmasında  ABD’deki  firmalara ait verileri 

kullanmış ve sonuç olarak,  çalışma sermayesi ile karlılık arasında negatif bir ilişki tespit etmiştir. 

Aynı şekilde Wang (2002) Japonya ve Tayvan Borsasında yer alan firmalar üzerine yaptığı 

çalışmada Bağımsız değişken olarak “Nakit Dönüş Süresini”, bağımlı değişken olarak ise “Kârlılığı 

(Yatırım Kârlılığı)” dikkate almış ve çalışma sonucunda, nakit dönüş süresi ile firma kârlılığı 

arasında negatif bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Deloof (2003)  Belçika’daki firmaları esas almış 

ve 1992–1996 yıllarını kapsayan ve 1009 gözlemden yararlanılan çalışmada, nakit dönüş süresi ve 

karlılık arasındaki ilişkiyi incelemiş ve negatif yönlü bir ilişki tespit etmiştir. Lazaridis ve Tryfonidis 

(2006) çalışmalarında 2001–2004 döneminde 131 Yunan firması üzerinde  çalışma sermayesi 

yönetimi ve firma karlılığı arasındaki ilişkiyi incelemişler ve çalışma sermayesi göstergesi olarak 

nakit dönüş süresini kullanmışlardır. Çalışma sonucunda nakit dönüş süresi ile karlılık arasında 

negatif ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır.  

Zariyawati vd., (2009) Malezya borsasına kayıtlı ve farklı sektörlerde yer alan firmalar 

üzerinde yaptıkları çalışmalarında toplam 1628 gözlemden yararlanmışlar ve  çalışma sermayesi ve 

firma karlılığı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırmada, çalışma sermayesi göstergesi olarak 

nakit dönüş süresini kullanmışlar ve çalışma sonucunda nakit dönüş süresi ile karlılık arasında 
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negatif ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Chhapra ve Naqvi (2010) Pakistan 

tekstil sektöründe yer alan 2003–2008 yıllarını kapsayan ve 53 firma üzerinde yaptıkları 

çalışmalarında, çalışma sermayesi yönetim düzeyinin etkinliği ile karlılık arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır.  Çalışma sonucunda,  karlılık ile çalışma sermayesi yönetimi arasında pozitif ve 

istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Sharma ve Kumar (2011), Hindistan firmaları 

üzerinde 2000–2008 yıllarını kapsayan  ve 263 firma verisinden yararlanılan  çalışmalarında firma 

karlılığı üzerinde çalışma sermayesi yönetiminin etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda 

alacakların ortalama tahsil süresi ile karlılık arasında ise pozitif bir ilişkinin olduğunu saptamışlardır.   

Shubiri (2011) 2004‐2008 yıllarını kapsayan çalışmasında Ürdün Amman borsasına kayıtlı 14 

banka ve 59 sanayi firması üzerine yaptığı çalışmada, saldırgan ve koruyucu çalışma sermayesi 

politikaları, karlılık ve risk arasındaki ilişkileri incelemiş ve çalışma sonucunda, atak çalışma 

sermayesi yatırım ve finansman politikaları ile karlılık arasında negatif bir ilişkinin olduğunu ortaya 

koymuştur. Garcia-Teurel ve Martinez-Solano (2007) 1996–2002 yıllarını kapsayan çalışmalarında 

toplam 8872 gözlenmeden yararlanmışlar ve  karlılık ile çalışma sermayesi göstergeleri arasında 

negatif bir ilişki bulmuşlardır.  

Türkiye’de de benzer sonuçlar elde eden araştırmacılar bulunmaktadır. Yücel ve Kurt (2002) 

İMKB üzerine yaptıkları çalışmalarında bağımsız değişken olarak; nakit dönüş süresini, likidite ve 

borç yapısını, bağımlı değişken olarak ise; aktif kârlılığı ve öz sermaye kârlılığını kullanmışlardır. 

Çalışma sonucunda, nakit dönüş süresi ve kaldıraç oranı ile aktif karlılığı ve özsermaye karlılığı 

arasında negatif ilişkisi olduğunu ortaya bulmuşlardır. Öz ve Güngör (2007), İMKB’ye kayıtlı 68 

firmanın 1992–2005 yıllarına ait verilerinden yararlandıkları çalışmalarında çalışma sermayesi ile 

firma karlılığı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonucunda karlılık ile alacak devir hızı, 

stok devir hızı, borç devir hızı ve net ticaret süresi gibi çalışma sermayesi göstergeleri arasında 

negatif bir ilişkinin olduğu ortaya konmuştur. Şamiloğlu ve Demirgüneş (2008),  1998–2007 yıllarını 

kapsayan İMKB üzerine yaptıkları çalışmalarında, firma karlılığı üzerinde çalışma sermayesi 

yönetiminin etkisini araştırmışlar ve çalışma sonucunda çalışma sermayesi unsurlarında ticari 

alacaklar, stoklar ve kaldıraç ile karlılık arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar 

bulunmuştur.  Uyar (2009) İMKB üzerine 2007 yılı verileri kullanılarak yaptığı çalışmasında nakit 

dönüş süresi ile firma büyüklüğü ve karlılığı arasındaki ilişkileri incelemiş ve çalışma sonucunda 

nakit dönüş süresi ile söz konusu değişkenler arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar 

bulunmuştur. Karaduman vd., (2011) yaptıkları çalışmada 2005–2009 yılları için Türk sermaye 

piyasasında çalışma sermayesi yönetimi ve karlılık arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma 

sonucunda nakit dönüş süresi ile karlılık arasında negatif bir ilişkinin olduğunu tespit etmişlerdir. 
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VERİ ve YÖNTEM 

Çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören imalat sanayi firmalarının 2014-2018 dönemine ait 5 

yıllık verileri kullanılmıştır. İmalat sanayi firmaları analize dahil edilirken sektörün tamamını 

temsilen BIST Sınai endeksi firmaları ile her bir alt endeks ayrı ayrı incelenmiştir.  Çalışmaya dahil 

edilen firma sayıları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: BIST Sınai Endeksi ve Alt Endekslerdeki Firma Sayıları 

Endeks Firma Sayıları 

BIST Gıda, İçecek 21 

BIST Tekstil, Deri 13 

BIST Orman, Kağıt, Basım 14 

BIST Kimya, Petrol, Plastik 27 

BIST Taş, Toprak 27 

BIST Metal Ana 18 

BIST Metal Eşya, Makina 29 

BIST Madencilik 4 

BIST SINAİ TOPLAM 153 

 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi analizde Sınai endeksinde yer alan toplam 153 firma 

kullanılmıştır. Alt endekslere bakıldığında en fazla firmanın 29 ile BIST Metal Eşya, Makina ve daha 

sonra 27 firma ile BIST Kimya, Petrol, Plastik ile BIST Taş, Toprak endekslerinde olduğu 

görülmektedir. 

Çalışma sermayesi yönetimini temsil eden Nakit Dönüş Süresi: Faaliyet Süresi – Ortalama 

Ticari Borç Ödeme Süresi olarak; Faaliyet Süresi ise: Stokta Geçen Süre + Alacakların Tahsilinde 

Geçen Süre olarak hesaplanmıştır. 

Çalışmada performans ölçütü olarak yatırım karlılığını temsilen aktif karlılık oranı (AKO) ile 

satış karlılığını temsilen faaliyet kar marjı (FKM) kullanılmıştır. Faaliyet kar marjının tercih 

edilmesinin sebebi; firmaların faaliyetlerinin sonucunda elde etmiş olduğu karlılığı 

değerlendirmektir. Böylelikle nakit dönüş süresiyle doğrudan ilişkili olan faaliyet sürelerinin faaliyet 

kar marjı üzerindeki etkisi ölçülmüş olacaktır. 

Firmalar analize tabi tutulurken nakit dönüş süreleri uzun ve kısa olmak üzere iki gruba 

ayrılmıştır. Bu ayırımda sektörün ortalama nakit dönüş süresi baz alınmıştır. Bu bağlamda imalat 

sanayi sektörü içerisinde yer alan alt sektörler de ayrı ayrı analize tabi tutulmuştur. Analizde nakit 
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dönüş süreleri uzun ve kısa olan firmaların nakit dönüş süreleri ile karlılık arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olup olmadığının tespitinde t testi ile Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Analize dahil edilen firmaların ilk olarak nakit dönüş süreleri ile karlılık oranları hesaplanmış 

ve elde edilen sonuçlar özet olarak ve Tablo 2 ve Grafik 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2: İmalat Sanayi Firmalarının Yıllar İtibariyle Nakit dönüş süreleri ve Karlılık Oranları 

Yıllar FS 
ND

S 

AK

O (%) 

FKM 

(%) 

2014 191 124 7,33 15,48 

2015 195 119 5,66 14,83 

2016 208 120 4,29 13,88 

2017 200 114 6,16 19,36 

2018 206 121 6,49 17,78 

 

 

Grafik 1: Firmaların Yıllar İtibariyle Nakit dönüş süreleri ve Karlılık Oranları 

Grafik 1’de görüldüğü gibi firmaların faaliyet ve nakit dönüş süreleri yıllar itibariyle önemli 

bir değişiklik göstermemiştir. Faaliyet süreleri yaklaşık 200 gün olup nakit dönüş süreleri yaklaşık 
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125 gün olarak seyretmiştir. Yine de ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde en kısa nakit dönüş süresinin 

114 gün ile 2017 yılında gerçekleştiği görülmektedir.  

Aktif karlılık oranları ve faaliyet kar marjlarına bakıldığında en yüksek AKO’nın % 7,33 ile 

2014 yılında; en yüksek FKM’nın ise % 19,36 ile 2017 yılında elde edildiği görülmektedir. 

 

Grafik 2: BIST Sınai Endeksi ve Alt Endekslere Göre Karlılık Oranları 

Analizde ikinci olarak firmaların alt endeksler itibariyle karlılık oranları incelenmiş ve elde 

edilen sonuçlar Grafik 2’de özetlenmiştir. Grafiğe bakıldığında ortalama AKO en yüksek endeksin % 

9,09 ile Metal eşya, makine olduğu ve onu sırasıyla % 8,32 ve %8,02 ile Taş toprak ve Kimya petrol 

plastik endekslerinin takip ettiği görülmektedir. Karlılığa FKM açısından bakıldığında en yüksek 

FKM’nın %22,05 ile açık ara Taş toprak endeksinde elde edildiği tespit edilmiştir. 

Analizle ilgili diğer bulgular NDS ve FS ile ilgili olup sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 3: Nakit Dönüş Süresi ve Faaliyet Süresiyle İlgili İstatistiki Veriler 

Endeks 
Gözlem 

Sayısı 

Negatif 

NDS 

Sayıları 

1 yıldan 

uzun NDS 

Sayıları 

Faaliyet Süresi (Gün) 
Nakit Dönüş Süresi 

(Gün) 

En uzun En kısa En uzun En kısa 

BIST Gıda, İçecek 103 8 2 558 61 484 -139 

BIST Tekstil, Deri 65 0 1 591 123 390 34 

BIST Orman, Kağıt, 

Basım 
66 5 3 764 97 727 -74 
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BIST Kimya, Petrol, 

Plastik 
130 9 5 559 33 506 -35 

BIST Taş, Toprak 130 3 7 980 95 682 -48 

BIST Metal Ana 90 5 0 275 72 199 -23 

BIST Metal Eşya, 

Makina 
138 12 10 929 51 760 -47 

BIST SINAİ 

TOPLAM 
722 42 28 980 33 760 -139 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi NDS negatif olan firma sayısı 12 ile en fazla Metal eşya makine 

endeksinde bulunmaktadır. Bununla birlikte bir faaliyet dönemi içerisinde nakit döngüsünün 

bitirilmesi gerektiği düşünüldüğünde bu süreyi aşan, diğer bir ifadeyle NDS 1 yıldan daha uzun olan 

firma sayısının da yine 10 ile süresinin Metal eşya makine endeksinde olduğu görülmektedir. 

NDS ve FS ile ilgili ortalama değerler incelendiğinde hesaplanan sonuçlar Tablo 4’te 

sunulmuştur. 

 

Tablo 4: Endekslerin Ortalama Nakit Dönüş Süresi İle Faaliyet Süreleri 

Endeks Faaliyet Süresi (Gün) Nakit Dönüş Süresi (Gün) 

BIST Gıda, İçecek 170 84 

BIST Tekstil, Deri 234 148 

BIST Orman, Kağıt, Basım 212 128 

BIST Kimya, Petrol, Plastik 197 122 

BIST Taş, Toprak 215 138 

BIST Metal Ana 152 78 

BIST Metal Eşya, Makina 213 126 

BIST SINAİ TOPLAM 199 119 

  

Tablo 4’te görüldüğü gibi ortalama FS ve NDS en uzun olan endeks sırasıyla 234 ve 148 gün 

ile BIST Tekstil, Deri endeksidir. Buna karşın en düşük FS ile NDS’ne sahip, diğer bir ifadeyle en 

başarılı endeks 152 ve 48 gün ile BIST Metal Ana endeksi olmuştur. 

Analizde elde edilen istatistikel bulgulara gelince Tablo 5 ve Tablo 6 sırasıyla AKO ile 

FKM’nın t testi ile Mann-Whitney U testi sonuçlarını göstermektedir. BIST Sınai endeksi firmaları 

test edilirken gruplar normal dağılım varsayımını sağlamadıklarından dolayı gruplar arasında 

istatistiksel olarak fark olup olmadığının tespiti için parametrik olmayan hipotez testlerinden Mann-
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Whitney U testi kullanılmıştır. alt endekslerde ise veriler normal dağılım sağladıklarından dolayı t 

testi uygulanmıştır. 

 

Tablo 5: AKO İle İlgili Analiz Sonuçları 

Endeks 
Ortalama 

AKO (%) 

NDS Uzun NDS Kısa 
t istatistiği 

AKO (%) Sayı AKO (%) Sayı 

BIST Gıda, İçecek 2,98 5,26 40 1,53 63 1,994
*
 

BIST Tekstil, Deri 2,96 2,77 25 3,08 40 0,162 

BIST Orman, Kağıt, Basım 1,41 3,31 21 0,52 45 -1,117 

BIST Kimya, Petrol, Plastik 8,02 7,26 57 8,61 73 0,939 

BIST Taş, Toprak 8,32 7,28 49 8,94 81 0,872 

BIST Metal Ana 4,03 8,28 44 -0,04 46 -5,270
*
 

BIST Metal Eşya, Makina 9,09 3,75 52 12,31 86 4,174
*
 

BIST SINAİ TOPLAM 6,15 5,67 288 6,47 434 -0,086 

*İstatistiksel olarak en az 0,05 düzeyinde anlamlı 

Tablo 5’te görüldüğü gibi BIST Gıda, İçecek, BIST Metal Ana ve  BIST Metal Eşya, Makina 

endekslerinde NDS uzun ve kısa olan firmalar arasında AKO açısından anlamlı bir fark 

bulunmaktadır. Ancak, BIST Gıda, İçecek ve BIST Metal Ana endeksindeki NDS kısa olan 

firmaların beklentinin aksine AKO’ları diğer firmalardan daha düşüktür. Bu noktada sadece BIST 

Metal Eşya, Makina endeksindeki firmalardan NDS kısa olanların uzun olanlara göre AKO’ları 

%12,31’e %3,75 ile daha yüksektir. 

Tablo 6: FKM İle İlgili Analiz Sonuçları 

Endeks 
Ortalama 

FKM (%) 

NDS Uzun NDS Kısa 
t istatistiği 

AKO (%) Sayı AKO (%) Sayı 

BIST Gıda, İçecek 15,45 12,22 40 17,50 63 0,489 

BIST Tekstil, Deri 18,48 19,94 25 17,57 40 0,653 

BIST Orman, Kağıt, Basım 12,11 12,16 21 12,09 45 -0,020 

BIST Kimya, Petrol, Plastik 15,54 17,22 57 14,22 73 -1,716 

BIST Taş, Toprak 22,05 19,60 49 23,53 81 1,060 

BIST Metal Ana 12,76 16,6 44 9,10 46 -3,617
*
 

BIST Metal Eşya, Makina 15,66 15,83 52 15,55 86 0,144 

BIST SINAİ TOPLAM 16,42 16,46 288 16,7 434 -2,799
*
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Tablo 6’da görüldüğü gibi BIST Metal Ana ve  BIST Sınai endekslerinde NDS uzun ve kısa 

olan firmalar arasında FKM açısından anlamlı bir fark bulunmaktadır. Ancak, AKO’nda olduğu gibi 

BIST Metal Ana endeksindeki NDS kısa olan firmaların beklentinin aksine FKM’ları diğer 

firmalardan daha düşük çıkmıştır. BIST Sınai endeksi bütün olarak incelendiğinde ise NDS kısa 

olanların uzun olanlara göre FKM’ları çok az da olsa daha yüksek çıkmıştır.  

 

SONUÇ 

Analiz sonucunda imalat sanayi sektörü bütün olarak değerlendirildiğinde istatistiksel 

anlamlılığın göz ardı edilmesi varsayımıyla nakit dönüş süreleri kısa olan, diğer bir ifadeyle atak 

çalışma sermayesi politikası benimseyen firmaların aktif karlılık oranlarının uzun olan firmalardan 

daha yüksek olduğu; faaliyet kar marjlarında ise kayda değer bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. 

Konuya alt endeksler açısından bakıldığında ise sadece BIST Metal Eşya, Makina endeksindeki NDS 

kısa olan firmaların AKO diğer firmalardan yüksek çıkmıştır. Bu sonuçlar Soenen (1993), Yücel ve 

Kurt (2002), Wang (2002), Eljelly (2004), Lazaridis ve Tryfonidis (2006), Uyar (2009), Şamiloğlu ve 

Demirgüneş (2008), Garcia-Teurel ve Martinez-Solano (2007), Öz ve Güngör (2007) tarafından 

yapılan çalışmaların sonuçlarına benzer çıkmıştır. Buna karşın alacak tahsil süresinin karlılıkla olan 

ilişkisi bakımından Sharma ve Kumar (2011) ile nakit dönüşüm süresi ile karlılık açısından  Gill vd., 

(2010)’nin elde ettiği sonuçlardan farklı çıkmıştır. 
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İŞARETLERİN ROLÜ: SÜRMENE BIÇAĞI ÖRNEĞİ 
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Gizem KARTAL 

 

ÖZET 

Turizmin etkilendiği öğelerden biri kültürel değerlerdir. Küreselleşme süreci ile beraber 

verimliliğini yitirmeye başlayan kültürel değerlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve zamanla 

koruma altına alınması gibi gereklilikler türemiştir. Bu noktada değerlerin gelecek nesillere 

aktarılması aynı zamanda ülkesel, bölgesel ve yöresel anlamda ekonomik, kırsal ve kültürel 

güçlenmeyi sağlayabilecek bir sistem olan “Coğrafi İşaret” kavramı ortaya çıkmıştır. Türk Patent ve 

Marka Kurumu tarafından yapılan tanıma göre; nitelikleri bakımından kaynağını bulunduğu yöre, 

bölge veya devletten alıp, o bölge ile özdeşleşmiş ürünleri tanımlayan işaretlere 'coğrafi işaret' denir. 

Doğu Karadeniz Bölgesinde tescillenmiş ve henüz başvuru aşamasında olan 53 adet coğrafi işaret 

vardır. Trabzon ise 8 adet tescillenmiş ürünü ile bölgenin en fazla coğrafi işaretine sahip kentidir. 

Çalışmanın ana konusunu oluşturan Sürmene Bıçağı Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesinde 

bulunan Trabzon'un  Sürmene ilçesine özgü turistik bir üründür. Sürmene Bıçağının, haksız rekabet, 

ürünün taklit edilmesi gibi olumsuzluklara karşı koruma altına alınabilmesi için hem Sürmene 

Belediyesi tarafından coğrafi işareti kazanılmış hem de yerel markalar tarafından marka tescilleri 

yapılmıştır. Araştırma, ustalar ve işletme yöneticileriyle yapılan mülakatlar, konu ile ilgili yapılan 

literatür taraması ve yerinde yapılan gözlemlerle mevcut halini almıştır. Bu çalışmada turistik ürün 

ve yerel bir değer olan Sürmene Bıçağının, gelecek nesiller için sürdürülebilirliğinin sağlanması, 

ilçeye ve ülke tanıtımına olan katkısı, istihdam ve ekonomiye doğrudan etkisi ve üretimindeki 

sorunlar yerinde incelenerek turizme olan etkilerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Aynı zamanda 

çalışma içeriğinde ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Coğrafi işaretler, Sürmene Bıçağı, Yerel ürünler 

 

GİRİŞ 

Sosyal, siyasal, teknolojik ve ekonomik değişimler küreselleşen rekabet ortamında ortaya 

çıkmıştır. Bu değişimler etkisini hizmet sektörünün en önemli ve önde gelen sektörleri arasında yer 

alan turizm sektörünü de yakından etkilemiştir. Devletlerin ekonomik olarak gelişmelerinde önemli 

bir rolü olan turizm sektörünün en önemli özelliklerinden biri ülkelerin imajına sağladığı faydadır. 
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Devletler uluslararası piyasalarda gerçekleştirdikleri olumlu imajlar sayesinde; diğer ülkelere karşı 

saygınlık kazanma, maddi ne manevi değerlerinin tanıtımını sağlamak gibi avantajlara sahip olacaktır 

(Ateşoğlu ve Türker, 2013: 113). Bir ülkenin ortaya koyduğu imaj ile birlikte o ülkeye özgü olan her 

türlü ürünün kıymeti artarken ürüne olan talepte artış gösterecektir (Bozkurt ve Çağlı, 1991). Olumlu 

imajın yarattığı turizm hareketliliğiyle birlikte bu durum yerini zamanla hizmet ve ürün pazarlama 

olarak değiştirecektir. Ülke ekonomisine fazlasıyla katkıda bulunan turizm sektöründe, dünyada ve 

Türkiye'de geçmişten günümüze aktarılan kültürel ürünlerin ve değerlerin tanıtımına ve onları 

korumaya yönelmeye başlanmıştır. Bu noktada oluşabilecek olumsuz etkileri engelleyebilme gücüne 

sahip, aynı zamanda ülkesel, bölgesel ve yöresel anlamda ekonomik, kırsal ve kültürel güçlenmeyi 

sağlayabilecek bir sistem olan “Coğrafi İşaret” kavramı ortaya çıkmıştır. Türk Patent ve Marka 

Kurumu tarafından yapılan tanıma göre; nitelikleri bakımından kaynağını bulunduğu yöre, bölge 

veya devletten alıp, o bölge ile özdeşleşmiş ürünleri tanımlayan işaretlere 'coğrafi işaret' denir. 

Türkiye Cumhuriyeti'nde 1995 senesinde Sınai Mülkiyet Haklarıyla birlikte koruma altına alınan 

coğrafi işaret kavramı yöre ekonomisine, kırsal bölgelerin canlandırılmasında ve yerel kültürlerin 

sürdürülebilirliğinin sağlanarak korunmasında önemli bir araçtır. 

Tüm şehirlerimizde olduğu gibi Trabzon ilinde de yerel değerler ve ekonomiye katkı sağlayan 

birçok turistik ürün mevcuttur. Trabzon ilinin Coğrafi işaretleri arasında yer alan ürünlerden biride 

Sürmene Bıçağıdır. Bıçağın coğrafi işaret olarak tescillenmiş olması hem hukuken koruma altına 

alınmasını hem de taklitlerinden ayrılmasını sağlamıştır. 

Bu çalışmanın ilk kısmında yerel değerler açısından önemli bir nokta olan coğrafi işaretlerle 

ilgili bilgiler ve coğrafi işaretlerin turizm sektörü ile olan ilişkisi yer alırken ikinci kısımda somut ve 

soyut kültürel miraslarımız ve sürdürülebilirliklerinin nasıl sağlanacağından bahsedilecektir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise turistik bir değer olan Sürmene Bıçağının tarihsel süreçteki 

yerinden, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlara olan katkılarında ve turizme etkisine değinilecektir. 

Sonuç ve öneriler kısmında ise kültürel bir değer olan Sürmene Bıçağının ülke tanıtım, turizm ve 

ekonomik kalkınmaya katkı sağlamasına yönelik önerilerde bulunulacaktır. 

Coğrafi İşaret Nedir? 

1883 tarihinde imzalanan “Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında Paris Sözleşmesi” coğrafi 

işaretlere ilişkin hükümleri içermekte olan ilk uluslararası sözleşmedir. Paris Sözleşmesi içerisinde; 

kaynak belirtilerek işaretlenen ürünlerin kaynağını farklı bir yöreden aldığının gösterilmesi 

yasaklanarak oluşabilecek her türlü sahte kullanımlara karşı gerçekleştirilecek yaptırımları 

belirlemiştir. Paris Sözleşmesinden sonra “Sahte veya Aldatıcı Mahreç İşaretlerinin Engellenmesi 

Hakkında Madrid Protokolü” imzalanmıştır. Bu anlaşma yanlış ve sahte kaynak işaretleriyle ilgili 

düzenlemeleri kapsamıştır (İloğlu, 2014). 1958 senesinde imzalanan “Köken Adlarının Korunması ve 
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Uluslararası Tescil Hakkında Lizbon Anlaşması” yla coğrafi işaretlerin koruma altına alınması 

hedeflenmiştir (Acar, 2018: 165). Ayrıca Lizbon Anlaşması ile Menşe adı tanımı yapılmıştır. 

Anlaşma’nın 2.nci maddesine göre menşe adı; “Karakteristik özelliklerine doğal ve beşeri faktörlerin 

de dâhil olmasıyla birlikte kaynağını bulunduğu bölgeden alan bir ürünü belirten, yörenin coğrafi adı 

olarak tanımlanmıştır (İloğlu, 2014). Coğrafi işaretlerle alakalı yargılar içeren çok taraflı ülkelerarası 

sözleşmelerde en çok söz sahibi olan anlaşma, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları 

Sözleşmesi'dir. Coğrafi işaretler bu sözleşmeyle koruma altına alınan yedi fikri mülkiyet hak 

türünden biri olmakla beraber Türkiye Cumhuriyeti 1995'ten beri sözleşmenin tarafıdır (Yıldız, 2008: 

49-50). Türkiye, 10 Ocak 1925 tarihinde Sınai Hakların Korunması için Paris Sözleşmesi'nin ve 1 

Ocak 1999 tarihinde Madrid Protokolünün, “Uluslararası Kaydıyla İlgili Protokolün” ilgili kısmının 

ve 21 Ağustos 1930 tarihinde ise Sahte Menşe İşaretlerinin Mahkûm Edilmesi hakkında Madrid 

anlaşmasının imzacı ülkesi olmuştur. Coğrafi işaretlerle ilgili olan korumalar 1995 yılına kadar Türk 

Ticaret Kanununun 'Haksız Rekabet Hükümler' ve 551 sayılı Markalar Hukuku bazında 

düzenlenmiştir (Demirer, 2010: 85). 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Hukukunda 

Coğrafi işaretlerle ilgili esas düzenlemeler yapılmıştır (Bozgeyik, 2009: 12). 1995 yılında kabul 

edilen bu KHK’nin 3. maddesi coğrafi işareti “belirgin bir özelliği, ünü veya başka özellikleri 

itibariyle kaynağını bulunduğu bir yöre, devlet, alan veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren 

işaret” şeklinde açıklamaktadır (Coğrafi İşaretlerin Korunması, 1995). 

Türkiye Cumhuriyeti'nde coğrafi işaretler, Sınai Mülkiyet Hakları arasında yer almaktadır. 

6769 numaralı Sınai Mülkiyet Kanununun Birinci Kısmında yer alan 33. maddeye göre “ Doğal ve 

beşeri unsurların bir araya gelmesi suretiyle gıda, tarım, maden, el sanatları ve sanayi ürünlerinden 

bu kitapta yer alan şartlara uygun olanların tescil edilmesi şartıyla, coğrafi veya geleneksel ürün adı 

korumasından yararlanır.” (Sınai Mülkiyet Kanunu, 2017). Coğrafi işaretler benzer ürünlerden 

ayrıştırılarak ve kaynağını aldığı yöreye borçlu olarak farklılaşan yöresel ürün adını ifade etmektedir 

(Türk Patent Enstitüsü, 2018). Coğrafi işaretler menşe ve mahreç işaretli olmak üzere iki grupta 

incelenir. Menşe ismini alan ürünün öz niteliği bulunduğu bölge içinden başka bir yerde üretilemiyor 

olmasıdır.  Mahreç işareti ise bölgesel olarak üretilen ürünün bileşenlerinden en az birisinin o yöreye 

ait olması gerekmektedir (Bulut ve Fural, 2018: 559). Yani menşe adı ve mahreç işareti arasında 

üretildiği yer ile ilgili bir fark vardır. Menşe adını taşıyan ürünler ait oldukları coğrafi bölgenin 

dışında üretilemezken, mahreç işaretini taşıyan ürünler ise farklı bölgelerde üretilebilirler. Afyon 

Kaymağı ve Anamur Muzu menşe grubuna verilecek örneklerken, Künefe ve Kütahya Çinisi mahreç 

işaretli coğrafi işaretlere örnek olarak verilebilir (Türk Patent Enstitüsü, 2018). 

Coğrafi işaretlerin tescil edilmesi; 

 Geleneksel bilgi ve kültürel değerleri korur, 
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 Coğrafi işaretli ürünlerin taklitleriyle mücadele eder (Oraman, 2015. 77). 

 Yerel ürünlerin korur, 

 Aynı isim altındaki ürünlerin taklit edilmelerini engeller, 

 Ekonomik ve kırsal kalkınmayı sağlayarak devletlerin güçlenmesine yardımcı olur, 

 Üreticilere koruma sağlar ve pazarlama olanaklarını arttırır (Gökovalı, 2007: 147). 

 Küreselleşme süreciyle beraber verimliliğini yitirmeye başlayan kültürel değerlerin 

sürdürülebilirliklerinin sağlanmasını ve koruma altına alınmasını sağlar, 

 Kaynağını aldığı bölgenin bilinirliğini sağlayarak, turizme doğrudan katkı sağlar. 

 Ürüne talep görmesiyle gelen kalite standardı, yöreye ekonomik yönden katma değer 

getirmek gibi olanaklar sağlar. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bir kuruluşu olan Türk Patent Enstitüsü, Türkiye'de 

coğrafi işaretlerin tescil edilmeleriyle ilgili işlemleri yürüten yetkili bir kurumdur. Yurt içinden veya 

yurtdışından ürün tescili için gerekli başvurular Türk Patent Enstitüsüne yapılmaktadır. 2019 Şubat 

ayı itibariyle Türkiye'de 400 adet tecil işlemleri tamamlanmış coğrafi işaret, 400 adette başvuru Türk 

Patent Enstitüsü tarafından değerlendirme aşamasında bulunmaktadır. Hem tescillenmiş hem de 

değerlendirme aşamasında olan coğrafi işaretlerin ürün bazındaki dağılımı incelendiğinde Türkiye'de 

ilk sıralarda gıda ve tarım ürünleri yer almaktadır. Bunları hayvan türleri, el sanatları ürünleri, maden 

ve sanayi ürünleri takip etmektedir. 

Tablo 1: Ürün Türlerine Göre Coğrafi İşaret Çeşitleri 

ÜRÜN TÜRÜ ADET 

Gıda 504 

Tarım 164 

El Sanatları 90 

Maden 19 

Sanayi 16 

Hayvan 5 

Geleneksel Ürün Adı 1 

Diğer 1 

Toplam 800 

Kaynak: Tablo Türk Patent Enstitüsü verilerinden yararlanılarak düzenlenmiştir. 
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Çalışmanın konusunu oluşturan Sürmene Bıçağı, Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesinde 

Trabzon ilinin doğusunda bulunan Sürmene ilçesinde üretilmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi 

Coğrafi işaret tescilli ürün yönünden incelendiğinde Şubat 2019 itibariyle; 

 

Tablo 2 Doğu Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaret Tescilli Ürünler 

İLLER TESCİLLİ COĞRAFİ 

İŞARETLER 

BAŞVURU AŞAMASINDAKİ 

COĞRAFİ İŞARETLER 

TOPLAM 

GİRESUN 2 Adet 9 Adet 11 Adet 

RİZE 4 Adet 6 Adet 10 Adet 

GÜMÜŞHANE 5 Adet 6 Adet 11 Adet 

BAYBURT 2 Adet 5 Adet 7 Adet 

ARTVİN 2 Adet 2 Adet 4 Adet 

TRABZON 8 Adet 2 Adet 10 Adet 

TOPLAM   53 Adet 

Kaynak: Tablo Türk Patent Enstitüsü verileri ile düzenlenmiştir. 

Tablo 3: Trabzon İlinde Tescillenmiş Coğrafi İşaretler 

TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARET TESCİL TARİHİ 

Vakfıkebir Ekmeği 03/08/18 

Trabzon Telkariye ve Hasırı 04/01/08 

Akçaabat Köftesi 10/05/10 

Tonya Tereyağı 18/08/18 

Çarşıbaşı Keşanı 11/11/18 

Hamsiköy Sütlacı 01/12/17 

Trabzon Kazaziyesi 09/11/17 

Sürmene Bıçağı 22/02/18 

Kaynak: Tablo Türk Patent Enstitüsü verileri ile düzenlenmiştir. 

Trabzon ilinde 2010 senesinden itibaren biri menşe adı, yedisi mahreç işaretli olmak üzere 

toplamda sekiz yerel ürünü coğrafi işaret olarak tescil ettirilmiştir. Sürmene Bıçağının Coğrafi işaret 

tescili için Sürmene Belediyesi 25.08.2017 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda 

bulunmuştur. Sürmene Bıçağı coğrafi işareti marka ile birlikte ürünün üzerinde kullanılabilecek 

şekilde tescil için başvurulan 15.08.2017 tarihinden itibaren korunmak üzere 22.02.2018 tarihinde 

Sürmene Belediyesi tarafından tescil ettirilmiştir. 
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Türkiye'de Bıçak Üretimi 

Türkiye'de fabrikasyon ve el işçiliği olarak iki aşamalı üretim yapan 11 farklı şehir vardır. 

Antalya, Hatay, Adana, Balıkesir, Kastamonu, Çanakkale, Kahramanmaraş şehirlerindeki bıçak el 

işçiliği ve geleneksel üretim metotlarıyla üretildiği için bu illerde fabrika bulunmamaktadır. Ancak, 

Denizle, Sivas, Bursa ve Trabzon illerinde bıçak fabrikaları bulunmaktadır. Bu fabrikalar Türkiye'nin 

bıçak ihtiyacını önemli bir şekilde karşılamakla beraber yurtdışına ihracat yapmaktadır (Bulut ve 

Fural, 2018: 565-566). 

Harita 1: Türkiye'de bıçak üretimi yapan şehirler 

Kaynak: (Bulut ve Fural, 2018: 566) 

 

Sürmene Bıçağı Üretiminin Başlangıcı ve Tarihsel Gelişimi 

Sürmene’de bıçakçılık zanaatı bundan 3000 yıl öncesine dayanmaktadır. Cenevizlilerinin 

ardından Kuman Türklerine kalan bu zanaatı bölgedeki Rumlar devam ettirmişlerdir. Rumların 

bölgeden göç etmesiyle Türkler bu geleneğin sürdürülebilirliğini sağlamışlardır (Sürmene, 2018). 

Doğu Karadeniz bölgesinde işletilen demir madenlerinden ikisi Sürmene ilçesinin “Koyun Yatağı” 

ve “Kale” mevkiinde faaliyet göstermekteydi. Antik çağlardan itibaren yöreye konumlanmış olan 

milletler madenlerin etkisiyle kesici aletler imalatına başlamışlardır. Orta Asya'dan, geldikleri köye 

Kumanit ismini veren Kuman Türkleri metal işçiliği ile ilgili tecrübelerini bıçakçılık zanaatına 

aktarmışlardır. Demir madenlerinin kapatılması üzerine bıçakçılık faaliyetleri farklı yerlerden temin 

edilen malzemelerle günümüze kadar ulaşmıştır (Sürbisa, 2003). Hem ticari sahada hem de gurbete 

çıkıp ilmi ile zirvelere oturmuş Sürmenelilerden önce Sürmene'nin tanıtımını yapan ve adıyla 

bütünleşmiş olan Sürmene oluklu (süslü) bıçaklarıdır. Oluklu bıçağın yansıra çakı, pala, ekmek, 

kasap, kebap, sofra, balık soyma, avcı, burmalı saplı ve ziraat bıçağı gibi birçok bıçağın yapımı 
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geleneksel üretim metotlarıyla devam etmişlerdir (Bilgin ve Yıldırım, 1990: 620). 1920’li yıllarda 

evlerinin bodrum katlarında imalata başlayan ustalar, 1952 yılında Sürmene oluklu bıçağı ateşli 

silahlar sınıfına dâhil edilerek yasaklanması üzerine sanat eseri değeri taşıyan Sürmene Bıçağının 

(oluklu) yapımını bırakarak, 1978 yılına kadar çakı çeşitleri, kurban ve meyve bıçakları ile yunus 

başlı bıçak üretimine el işçiliğine dayalı olarak devam etmişlerdir. (Sürbisa, 2003 ; Bilgin ve 

Yıldırım, 1990: 620) 

Günlük bıçak talebini karşılamada yetersiz kalan bıçakçılık sektörü zamanla gerileme içerisine 

girmiştir. 1950 senesinden beri bıçak imalat sektöründeki Abdul Karalı, Atilla Karalı ve Dursun 

Köralioğlu babalarından öğrendikleri bilgileri dönemin teknolojisiyle destekleyerek 1985 yılında 

“Sürmene Bıçak Sanayi” ‘ni kurarak düşük teknoloji ve el işçiliği ile bıçak imalatını devam ettirdiler. 

1996 yılında KOSGEB’in desteğiyle çok ortaklı bir yapıya dönüşerek, Sürmene Bıçak Sanayi’sini de 

içerisine alarak, sistematik, standart ve tüm yurdun bıçak ihtiyacını karşılayabilecek şekilde donatılan 

“Sürmene Bıçakçılık ve Tıbbi Aletler San. Ve Tic. A.Ş.” kurularak bıçakçılık sektörüne farklı bir 

boyut getirildi (Sürbisa, 2003). 

Bıçakçılık, sanayi sektöründe fabrikasyon üretimine dökülmeden önce bıçak üretiminin ilkel 

şartlarda şu şekilde yapılmaktaydı. Rum ustasından öğrendiklerini İsmail Karalı ‘ya aktaran Hacı 

Karalı bıçakçılık zanaatını Sürmene ilçesinde ilk gerçekleştiren kişiler arasında yer almaktadır. I. 

Dünya Savaşı'nda Rusların savaş toplarını ilerletmek amacıyla Erzurum yoluna dizdikleri top rayları 

bulunmaktadır. Ruslar çekildikten sonra halk bu top raylarını kerpiç evlerinin çatılarını 

sağlamlaştırmak amacıyla, evlerinin üzerine dizmişlerdir. Evlerin zamanla yıkılmasının ardından bu 

çelik raylar hurdacıların eline düşmüştür. Bıçak yapımında çelik ihtiyacı olan zanaatkârlar 

hurdacılardan çeliklerini temin edilmiştir. Bıçakların pervazları ise pirinç karyola başlıklarından 

yapılmaktaydı. Bıçak saplarında ise manda boynuzu ve şimşir ağacı gibi kütürlü malzemeler 

kullanılırken bıçağın dövülmesi olayı odunlar yanıp kömür boğma yaptıktan sonra 

gerçekleşmekteydi. Çeliğin daha dayanıklı bir hal alması için bıçak yunus balığının yağına sokulup 

bekletilerek çeliğin sertleştirme işlemi yapılmaktaydı. Tesviye işlemi, 100 – 120 kilogramlık kösere 

taşının beden gücüyle çevrilerek yapılmaktadır. Bir usta ile bir kalfa, bir gün içerisinde toplam on 

adet orta boy bıçak üretmektedir. 

Günümüzde ise konik olarak ithal edilen çelikler baskı makinası aracılığıyla üretilecek ebattaki 

bıçaklara göre kesilerek sap kısımları delinir. Çelik bu aşamada hamur gibi yumuşak bir kıvamda 

olduğundan ısıl işlem fırınında sertleştirilir. Bıçağın namlusundaki fazla olan çeliğin taşlama 

makinasıyla düzeltilmesinden sonra bıçak polisaj ile parlatılarak pürüzsüz hale getirilerek markala 

işlemi gerçekleştirilir. Ardından ana bileme öncesi bıçağı hazır hale getirmek için ağız açma işlemi 

yani birinci bileme gerçekleştirilir. Tinerle temizlenen bıçaklar sap düzenleme ardından ahşap, çivisiz 
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plastik ve çivili saplar olmak üzere kategorilere ayrılırlar. Çivili sapların çivi yerleri hazır edildikten 

sonra sapları takılırken, plastik saplar enjeksiyon makinasında, ahşam saplar ise robot aracılığı ile 

saplanmaktadır. Enjeksiyon makinasından çıkan sapların çapakları temizlenerek son bilemeye 

gönderilir. Bilemeden sonra mazot ile tekrar temizlenen bıçaklar, paketlenir, depolanır ve 

sevkiyatları gerçekleştirilir. 

 

Materyal ve Metot 

Araştırma sırasında nitel araştırma yöntemleri içerisinden görüşme ve alan araştırması 

yöntemleri kullanılmıştır. Örneklem olarak Sürmene ilçesinde Sürmene Bıçakçılık ve Tıbbı Aletler 

San. Ve Tic. A.Ş. fabrikası seçilmiştir. 16.02.2019 tarihinde ilk ziyaret yapılarak bıçak ustalarına ve 

yönetime araştırma hakkında bilgiler verilmiş ve ön görüşmeler yapılmıştır. 02.03.2019 tarihinde 

ikinci ziyaret gerçekleştirilmiştir. İkinci ziyaret sırasında Sürmene Bıçağının en geniş tarihçesi ve 

üretim aşamaları hakkındaki detaylar için notlar tutularak ses kayıtları alınmıştır. Bıçağın 

sürdürülebilirliğini sağlayan fabrika kurucularıyla derinlemesine görüşme yapılmıştır.  

Görüşme esnasından sorulan sorular şu şekildedir: 

1. Atölyenizde günlük en fazla kaç adet bıçak üretimi yapabilirsiniz? 

2. Sürmene ilçesine özgü üretim türü bütün bıçak türlerini kapsıyor mu yoksa ilçeye özgü olan 

üretim tipi sadece çakı üretimini mi kapsamakta? 

3. Bıçakların namlu kısmını oluşturan ham çelik nereden ve nasıl temin ediliyor? 

4. Bıçak üretiminde kullanılan çelik miktarında yerli çeliğin payı nedir? Yerli ve ithal çelik 

kullanımı bıçak maliyetlerini ne derece etkilemektedir? 

5. Sürmene ilçesinde günümüzde kaç bıçak ustası vardır? Bu sayısının yıllara göre değişimi 

nasıl olmuştur? (Bulut ve Fural, 2018: 563) 

6. Sürmene Bıçağı, Sürmene Belediyesi tarafından coğrafi işaret tescili yaptırıldığı halde taklit 

üretimi yapılıyor mu? Eğer yapılıyorsa taklit edilen bıçakları birbirinden ayırmanın yolu var mı? 

7. Sürmene ilçesinde Sürmene bıçağı üretimini yapan kaç fabrika var? 

8. Fabrikanız, satış mağazanız ve showroom da toplam kaç işçi çalıştırıyorsunuz? 

9. Fabrikada çalıştırılmak üzere gelen kişilerin daha önce herhangi bir bıçak ustalığı 

geçmişleri var mı? Eğer yoksa eğitim veriliyor mu? 

10. Sürmene Bıçağının ihracatını yapıyor musunuz? Eğer yapılıyorsa hangi ülkelere ve üretimin 

yüzde kaçını kapsamaktadır? 

11. Sürmene’de, sahte Sürmene Bıçağı üretimi ve satışı yapan firmalara daha fazla turist 

gelmesinin sebepleri nelerdir? 

12. Ulusal ve Uluslararası tanıtım faaliyetlerine katılıyor musunuz? 
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Fabrika ve ofis ziyaretleri esnasında yapılan ses kayıtlarının çözümlenmesi, kişisel gözlemler 

ve mülakat raporları değerlendirilerek çalışmanın sonuç kısmında açıklanmıştır. 

 

SONUÇ 

Gelişmemiş ülkelere, gelişmiş ülkeler tarafınca yapılan, sınai hakların korunmasına yönelik 

öneriler ve dayatmalar genellikle marka, patent ve tasarım gibi sınai haklara yöneliktir. Bu noktada 

coğrafi işaretlerin ele alınmaması önemli bir sorundur (Gündoğdu, 2006: 3) Çünkü coğrafi işaretler 

yerel ekonomiyi güçlendirmenin yanında ekonomik değer, hukuki tanınırlık, yerel ürünün ait olduğu 

yörenin kültürel varlığını korumak gibi ülkelerin lehine bir durum yaratmaktadır. 

Çalışma sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmıştır ve 

çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

 Teknolojinin gelişmesiyle hemen hemen her alana nüfuz eden fabrikasyon üretiminin ön 

plana çıkması ve bir dönem Sürmene Bıçağının (oluklu-süslü) yasaklanması geleneksel 

üretim yapan bıçak ustalarını olumsuz yönde etkilemekle kalmamış aynı zamanda bu 

zanaatın gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. 

Yapılan gözlemlerde, bugün Sürmene ilçesinde geleneksel üretim metotlarını uygulayarak 

üretim yapan ve geçimini sağlayan toplam 10 bıçak ustası mevcuttur. Maalesef günümüzde 

bu zanaata olan ilgi beklenen düzeyde değildir. Çünkü geleneksel metotla üretim yapan bıçak 

ustalarının el işçiliğiyle ürettikleri bıçaklar koleksiyon değerini taşımaktadır. Buna ek olarak 

karşılıklı çalışan iki ustanın bir gün içerisinde çıkarabileceği maksimum bıçak sayısı on, 

fabrikasyon işçiliğinde ise bir fabrikanın üretebileceği bıçak sayısı beş bindir. Bu durum 

fiyatlandırmaya yansıdığından geleneksel üretim yapan bıçak ustaları ancak özel siparişler 

alarak ustalıklarını devam ettirmektedirler. 

 Coğrafi işaretli Sürmene Bıçağının en büyük sorunlarından biri Çin'de taklit üretimi yapılan 

bıçakların, Sürmene Bıçağı damgası ile birlikte, ortalama bıçak fiyatlarının üçte biri oranında 

piyasaya sürülerek satışının yapılıyor olmasıdır. Aynı şekilde ülkemizde başka şehirlerinde 

üretilen bıçaklar Sürmene ilçesine getirilerek Sürmene Bıçağı olarak satılmaktadır. Bir 

ürünün coğrafi işaret tescili ile kazandığı en önemli özelliklerden biri ayırt edilebilme özelliği 

olmasına rağmen yerli ve yabancı tüketiciler olmak üzere özellikle turistler bu konuda 

oldukça bilinçsiz gözükmektedir. Bu noktada coğrafi ürün tescil sahibi kişiler ve kurumlar 

kaçak üretimi kontrol edebilmek için denetleyici bir organizasyona sahip olmalıdır. Sürmene 

Belediyesi tarafından coğrafi tescili yaptırılan Sürmene Bıçağının, üretiminin denetlenmesi 

ve yaptırımların uygulanması gerekmektedir. 
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 Hem el işçiliği hem de fabrikasyon üretimde karşımıza çıkan bir diğer sorun istihdamdır. 

Sürmene ilçesinde bıçakçılık alanında üretim yapan büyük ölçekli fabrikalardan biri olan 

Sürbisa bıçak fabrikası bünyesinde 17 kadın işçi, 63 erkek işçi olmak üzere toplam 80 kişiye 

istihdam sağlamaktadır. Sektördeki paydaşları gibi eğitimli işçi bulmada zorlanmaktadır. 

Bunun için Sürmene Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği yapılarak Metal 

Teknolojisi bölümüne Bıçakçılık alanın yer alması sağlanarak, okulu bitirdiğinde el becerisi 

gelişmiş, mesleği bilen kişilerin hem iş bulmaları kolaylaşacak hem de bıçak sektörü gerekli 

donanıma sahip işçilere istihdam sağlayacaktır. 

 Uluslararası alanda, Körfez ülkelerinin yanı sıra Balkanlara ve Polonya'ya yapılan bıçak 

ihracatlarının tanıtıma ve ekonomiye sağladığı katkı, Batı Avrupa ülkelerinin de ihracata 

dâhil edilmesiyle genişletilmelidir. 

 Tanıtımların gerçekleştirilebilmesi için Karadeniz Bölgesi tanıtım broşürlerinde bölgedeki 

markalaşmış coğrafi işaretli ürünlere sıklıkla yer verilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra 

sadece coğrafi işareti tescili yapılarak ürünler bırakılmamalı, tur şirketleri gerçekleştirdikleri 

Doğu Karadeniz tur broşürlerinde coğrafi işaretli ürünlerden faydalanmalıdırlar.  

 Türkiye Turizm Stratejisi 2023 gibi planlarda turizm koridorları, altyapı – üstyapı, yatırım, 

eğitim, hizmet kalitesi gibi konular kadar coğrafi işaretli ürünleri korumaya ve desteklemeye 

yönelik planlar yapılması gerekmektedir. 430 adet coğrafi işaretli ürüne sahip İtalya'nın 

yaklaşık 12 milyar avro gelir ile 300.000 civarında istihdam sağlamaktadır. 133 coğrafi 

işarete sahip İspanya ise 3,5 milyar avroluk bir ekonomik değer oluşturmaktadır (Coğrafi 

İşaretler Zirvesi, 2017). Bu bağlamda kırsal kalkınmanın önemli araçlarından biri olan 

coğrafi işaretli ürünlere gereken değerin verilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

 Coğrafi işaretli ürünlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında el sanatları açısından önemli bir 

yere sahip olan Sürmene Bıçağının, Sürmene Bıçağı ve Bıçak Ustaları Yaşatma Derneği ve 

yerel yönetimlerle iş birliğinde bulunularak tarihçesinden, yapılışına kadar olan süreci tüm 

yönleriyle Bursa Bıçak Müzesi örneği gibi bir bıçak müzesinde buluşturmak, bıçağın gelecek 

nesillere aktarılmasında önemli katkılar sağlayacaktır.  

 Yaz sezonlarında büyük otellerde düzenlenen “Türk Gecesi” etkinliklerinde Sürmene İlçesine 

özgü “Bıçak Horunu1” oyununun sergilenmesi, turistlerin gelenek ve göreneklerimize olan 

merakıyla birlikte Sürmene Bıçağının tanıtımına katkı sağlayacaktır. 

                                                           
1
 Erkekler arasında oynanır. Bu oyunda oyuncular, bıçak kullanmadaki ustalıkları, cesaretlerini ve çevikliklerini 

ortaya koymaya çalışırlar. Oyun esnasında müzik ritminin dışına çıkılmaz. Oyunda amaç, karşı oyuncuyu yıldırmak, 
kendinin daha cesur olduğunu ispatlamaktır. Hatta bunun için ufak tefek yaralanmalar bile olabilir. Bıçak oyunu 
genellikle sara ve sıksara müziği eşliğinde oynanır. 
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 Yöresel ürün, değer ve coğrafi işaretlerin önemi hakkında doğru bilgiler için Kültür ve 

Turizm Bakanlığınca Kamu Spotları düzenlenmeli, resmi kanallar aracılığıyla tüketicilere 

iletilmelidir. 

 Coğrafi işaret tescili, yöresel ürünlerin markalaşmalarını sağlayarak sürdürülebilir olmalarını 

desteklemektedir. Bu bağlamda son zamanlarda turizm sektöründe büyük bir yükselişe sahip 

Sürmene ilçesinin geçmişten günümüze uzanan değerlerinin ortaya çıkartılıp, coğrafi işaret 

tescilli ürün sayısını arttırarak, bu ürünleri turistik ürün haline getirmesi gerekmektedir. 

 Yalnızca coğrafi işaretli ürünlere ait semt pazarları kurularak coğrafi işaretlere yönelik 

farkındalık çalışmaları yürütülmelidir. 

 Coğrafi işaretli ürün olan Sürmene Bıçağının, bölgedeki konaklama işletmelerine sunularak, 

turizm işletmeleri tarafından da tanıtımının yapılması gerekmektedir. 

 Sürmene ilçesinde düzenlenen Sürmene Kültür ve Turizm Şenliği ve Zarha Dağı 

Şenlikleri gibi turist yoğunluğunun yaşandığı günlerde coğrafi işaretli ürünlerin 

tanıtımı yapılmalıdır. Coğrafi işaretli ürünler bölgede düzenlenen festivaller, fuar ve 

geleneksel sergilerde sunulmalıdır. 

 Trabzon iline gelen turistlerin kolaylıkla coğrafi işaretli ürünlere ulaşabilecekleri satış 

noktaları kurulmalıdır. 

 Tur şirketleri, yöredeki destinasyonlara düzenledikleri paket turlarda ürünlerin üretildiği ya 

da satıldığı yerleri programa koymalı özellikle bölgede yoğunluk gösteren Arap turistlere 

alışveriş turizmi kapsamında Sürmene Bıçağı satışı yapılmalıdır. 

 Yalnızca ülke çapında değil, Avrupa Birliği nezdinde de coğrafi işaret tescillerinin yapılması 

gerekmektedir. 
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TR 83 BÖLGESİNDE İŞGÜCÜ PİYASASININ TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM 
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ÖZET 

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 bölgesi istihdamın yapısı 

bakımından Türkiye genelinden farklılık arz eden bir bölgedir. Bölgede uzun yıllar Türkiye 

genelinden farklı olarak istihdam yaratan temel sektör tarım olmuştur, hizmetler sektörü ancak son 

birkaç yılda tarım sektörünü yakalayabilmiş ve az farkla öncü sektör olabilmiştir, sanayi sektörünün 

istihdam yaratma kapasitesi ise geçmişten bu yana Türkiye ortalamasının oldukça altında kalmıştır. 

Bölgede istihdamın yapısına da bağlı olarak kayıt dışı istihdam geçmişten bu yana süregelen bir 

sorundur ve bölgenin kayıt dışı istihdam oranı yıllar itibariyle azalmatrendinde olmasına rağmen 

halen Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde seyretmektedir. İşsizlik ve gizli işsizlik bölge işgücü 

piyasasının önemli sorunlarındandır. TR 83 bölgesinin verdiği göç aldığı göçün altındadır, ayrıca 

bölgede azalan doğurganlık oranlarının da etkisiyle bölge nüfusunun Türkiye nüfusu içindeki oranı 

azalma eğilimindedir. Bölgede istihdam edilen nüfusun çok büyük kısmı 1-9 kişi aralığında istihdam 

kapasitesi olan küçük ölçekli işyerlerinde çalışmaktadır, ilgili durum tarım sektöründe çalışanlar 

açısından incelendiğinde ise, söz konusu sektörde çalışanların neredeyse tamamına yakınının küçük 

ölçekli işletmelerde istihdam edildiği göze çarpmaktadır. Bölgede istihdam edilenler işteki durum 

açısından incelendiğinde ücretli, maaşlı ve yevmiyeli istihdam biçiminin diğer istihdam 

biçimlerinden (kendi hesabına çalışan ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışan) daha yoğun olduğu 

görülmektedir. Ancak altını çizmek gerekir ki, bölgede ücretsiz aile işçisi şeklinde istihdam edilen 

nüfusun oranı da azımsanamayacak ölçüdedir. Tarım sektöründe öne çıkan ücretsiz aile işçiliği ilgili 

durumun başlıca nedenidir, özellikle bölgede kırsal alanda tarım sektöründe istihdam edilen 

kadınların tamamına yakını ücretsiz aile işçisi statüsünde ve kayıtdışı olarak istihdam 

edilmektedirler. Bu çalışmanın amacı TR83 Bölgesinde işgücü piyasasının Türkiye genelinden 

ayrışan temel karakteristiklerini vurgulamak, başlıca sorunlarını irdelemek ve ilgili sorunların 

üstesinden gelebilecek çözüm önerilerini masaya yatırmaktır.  

Anahtar Kelimeler: İşgücü piyasası, istihdam, kayıt dışı istihdam, TR83 bölgesi. 
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GİRİŞ 

Türkiye İstatatistik Kurumu (TÜİK)’nun Düzey 2 çerçevesinde sınıflandırılmış olduğu TR 83 

bölgesi Amasya, Çorum, Tokat ve Samsun illerini kapsayan geniş bir bölgedir ve işgücü piyasasının 

temel göstergeleri açısından bölge ile Türkiye geneli arasında farklılıklar bulunur. Bölgenin coğrafi 

nitelikleri ve sosyo-ekonomik yapısı söz konusu göstergelerin farklılaşmasının önünü açar. Bölgede 

tarım sektörü 2014 yılına kadar istihdam yaratan temel sektör konumundayken son birkaç yılda 

öncülüğünü hizmetler sektörüne kaptırmıştır, ancak sektör halen işgücü açısından oldukça önem arz 

etmektedir. Diğer yandan, tarım sektöründeki hakim çalışma biçimleri bölgede güvencesiz ve kayıt 

dışı istihdamın yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Bölgede hizmetler sektörünün istihdam yaratma 

kabiliyeti ise Türkiye ortalamasının altındadır (TÜİK, 2019).  

TR83 Bölgesinde işgücü piyasasının durumunu irdeleyen bu çalışmada önce Türkiye’de işgücü 

piyasasının yapısı ve temel sorunları ele alınacak, ardından TR83 bölgesinde işgücü piyasasının 

yapısı ve başlıca problemleri detaylı biçimde incelenecektir. Çalışmada daha sonra TR83 bölgesinde 

işgücü piyasasının Türkiye işgücü piyasası ile benzeşen ve farklılaşan yönleri ortaya koyulacak ve 

çalışma TR83 bölgesinde işgücü piyasasının başlıca sorunlarının giderilmesine yardımcı olacak 

politika önerilerinin açığa çıkarıldığı sonuç ve öneriler kısmı ile son bulacaktır. 

TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASININ YAPISI VE TEMEL SORUNLARI 

Gelişmekte olan ekonomilerden biri olan Türkiye’de işgücü piyasasının yapısal özellikleri bazı 

ülkelerin işgücü piyasaları ile kimi yönlerden benzeşse de özellikle gelişmiş ülke işgücü 

piyasalarından onlardan önemli ölçüde farklılaşır. Ülkenin sosyo-ekonomik yapısı ve kalkınmışlık 

düzeyi işgücü piyasasının temel nitelikleri hususunda oldukça belirleyicidir. Şöyle ki; Türkiye’de 

kırsal alanda işgücüne katılım oranları ile kentsel alanda işgücüne katılım oranları önemli ölçüde 

farklılaşır, işsizlik daha çok kentsel alanın sorunudur, yıllar itibariyle giderek azalan bir seyir izliyor 

olsa da ülkede tarım sektöründe istihdam halen yoğundur, ilgili sektördeki istihdam yoğunluğu 

beraberinde spesifik çalışma biçimlerini de (ücretsiz aile işçiliği, kayıt dışı çalışma gibi)  

yaygınlaştırır, ülkede sanayi sektörü yeterince gelişmemiştir, dolayısıyla da sanayi sektörünün 

istihdam yaratma kapasitesi sınırlıdır. Yamak ve arkadaşlarının da ortaya koyduğu üzere, bireylerin 

medeni durumları ve yaşları, hanenin yıllık kullanılabilir geliri, hane halkı büyüklüğü,  işgücünün 

eğitim seviyesi de Türkiye’de işgücüne katılımı etkileyen önemli unsurlardandır (Yamak vd., 2012: 

49-57). Ayrıca, Türkiye’de işgücü piyasasının yapısal sorunlarından biri de kadının işgücüne düşük 

katılımıdır, ülkede kadınların istihdam oranları dünya ortalamasının altındadır ve gelişmiş ülkelere 

kıyasla son derece düşüktür2 (KILM, 2019). Dünyada son 30 yıldır çeşitli ülkelerde kadın 

istihdamında artış görülürken, Türkiye’de böyle bir artış söz konusu olmamış, aksine bazı yıllarda 

                                                           
2
 2016 yılında dünya ortalaması %46, AB ortalaması %61’dir (KILM, 2019). 
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düşüş3 yaşanmıştır. Türkiye’de kadınların işgücüne düşük katılımı ülkenin genel işgücüne katılım 

oranının diğer ülkelere kıyasla düşük seyretmesine de neden olmaktadır. Bütün bu karakteristikler 

doğrultusunda Türkiye’de işgücü piyasasına ilişkin temel göstergeler 2017 yılı itibariyle aşağıdaki 

gibidir (Tablo 1). 

 

Tablo 1-Türkiye'de 2017 yılına ilişkin temel işgücü göstergeleri (TÜİK, 2019) 

 İstihdam 

Oranı 

(%) 

Kadın 

İstihdam 

Oranı(%) 

Erkek 

İstihdam 

Oranı(%) 

Tarım 

Sektöründe 

İstihdam 

Oranı(%) 

Sanayi 

Sektöründe 

İstihdam 

Oranı(%) 

İnşaat 

Sektöründe 

İstihdam 

Oranı(%) 

Hizmetler 

Sektöründe 

İstihdam 

Oranı(%) 

İşsizlik 

Oranı(%) 

Türkiye 47,1 28,9 65,6 19,4 19,1 7,4 54,1 10,9 

 

Yukarıdaki veriler Türkiye’de 2017 yılında her 10 kişiden birinin işsiz olduğunu ortaya 

koymaktadır. Yunanistan, İspanya, Portekiz gibi ülkelerde de işsizlik oranlarının yüksek seyrettiği;  

%10 ile %20 arasında değiştiği düşünülürse ilgili oran Türkiye açısından olumlu olarak bile 

görülebilir. Oysa ki, Türkiye’de çalışabilir durumda olan nüfusun yaklaşık yarısı istihdam 

edilmektedir, ülkede istihdam oranı OECD ortalamasının 16 puan aşağısındadır ve bu haliyle OECD 

ülkeleri arasında Türkiye en düşük istihdam oranına sahip ülkedir. İstihdam oranı bakımından 

belirtilen ülkelerin gerisinde bulunan Türkiye’nin işsizlik oranlarının ilgili ülkelere kıyasla düşük 

seyretmesi bu yönüyle şaşırtıcıdır. Ayrıca, ülkeye göçle gelen dört milyon civarındaki çalışabilir 

durumdaki nüfusun ve kayıt dışı işsizlik oranlarının da ilgili hesaplamalara dahil edilmediğinin 

altının çizilmesi gerekir (Nar, 2017: 86-87). 

Türkiye’de işsizlik gençler açısından çok önemli bir sorundur, daha doğru bir ifadeyle 

Türkiye’de genç işsizliği büyük bir sorundur. Zira ülkede 2017 yılında 15-24 yaş arasındaki 

gençlerin işsizlik oranı %22,8’dir (TÜİK, 2019). Ülkede gençlerin istihdam oranları 1980’lerin 

sonlarından bu yana ağırlıklı olarak düşüş eğilimindedir. Küreselleşmenin ve uygulanan neoliberal 

politikaların etkileri ilgili durumun başlıca sebepleri olarak görülmektedir. Dünyanın en büyük yirmi 

ekonomisinden biri olan Türkiye ilgili süreçte istihdam yaratmada başarılı bir performans 

sergileyememiştir. Diğer yandan, genç nüfusta NEET (ne istihdamda ne de eğitimde olanlar) 

oranının yüksekliği Türkiye’de işgücü piyasasının önde gelen sorunlarından biridir (Alkan, 2015: 6-

                                                           
3
 Söz konusu gerilemenin ardında bazı ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler bulunmaktadır. 1980’lerden sonra 

ihracat yönelik büyüme politikasının istihdam yaratma kapasitesini beklendiği ölçüde artırmaması, imalat 

sanayindeki artış hızında özellikle 1989 yılından sonra görülen yavaşlama, ülkeye gelen yabancı sermaye 

yatırımlarının küçük ölçekli olması ve kadın işgücü talebini sınırlaması, tarımdaki dönüşüm, tarımsal istihdamın 

azalması ve kadının başlıca istihdam alanından çekilmek zorunda kalması, kırdan kente göç ile birlikte kadının tarım 

dışı sektörde istihdam olanağı bulamaması ve toplumda egemen olan ataerkil yapı ilgili unsurlardandır (Onaran, 

2003: 579-601 ve Toksöz, 2007:2-28). 
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11). Eğitim düzeylerine göre incelendiğinde Türkiye’de yükseköğretim mezunları arasında NEET’in 

oldukça yüksek olduğu göze çarpmaktadır, zira, ülkede NEET oranı en yüksek olan ilk grup %78,3 

ile okur-yazar olmayanlar iken, ikinci grup %34,4 ile yükseköğretim mezunlarıdır (TÜİK, 2019).  

Türkiye işgücü piyasasında dünya ülkelerinin geneliyle uyumlu bir biçimde istihdam sağlayan 

öncü sektör hizmetler sektörüdür. Ülkede 2017 yılında istihdam edilenlerin %54,1’i hizmetler, 

%19,4’ü tarım, %19,1’i sanayi ve %7,4’ü hizmetler sektöründe istihdam edilmiştir (TÜİK, 2019). 

Dikkat edilirse ülke istihdamında tarım ve sanayi sektörlerinin payları neredeyse başa baştır. İşteki 

durum açısından incelendiğinde ise Türkiye’de 2017 yılında istihdam edilenlerin %67,3’ünün ücretli 

veya yevmiyeli çalışan, %17,1’inin kendi hesabına çalışan, %11,1’inin ücretsiz aile işçisi ve 

%4,5’inin işveren olarak istihdam edildiği görülmektedir (TÜİK, 2019). Türkiye’de ücretsiz aile 

işçisi statüsünde çalışanların tamamına yakınının güvencesiz biçimde tarım sektöründe çalıştığı 

dikkate alındığında, tarımın ülkede güvencesiz istihdam sağlayan temel sektör olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Kayıt dışı istihdam Türkiye’de işgücü piyasasının diğer önemli problemidir. Ülkede 

çalışanların üçte biri herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışmaktadır, 

Türkiye’de kayıtdışı istihdam oranı 2017 yılında %33,6’dır. Kayıt dışı çalışma oranı tarım 

sektöründe %84,2 iken tarım dışında %22’dir. Ayrıca, kayıt dışı istihdam ülkede daha çok kadınlara 

has bir istihdam biçimidir, zira 2017 yılında Türkiye’de kayıt dışı istihdam edilen kadın oranı %44,6 

iken erkek oranı %29,2’dir (TÜİK, 2019). 

TR83 BÖLGESİNDE İŞGÜCÜ PİYASASININ TEMEL NİTELİKLERİ VE 

SORUNLARI 

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 bölgesinde işgücü piyasasının temel 

karakteristikleri Türkiye’deki işgücü piyasasının temel niteliklerinden farklıdır. Bölgenin 2017 yılı 

istihdam oranı %48,8 ile Türkiye ortalamasının yaklaşık 2 puan üzerindedir. İstihdamın sektörel 

dağılımına baktığımızda ise, TR83 bölgesinde, ilk etapta Türkiye geneli ile uyumlu olarak hizmetler 

sektörünün birincil, tarım sektörünün ikincil ve sanayi sektörünün üçüncül olduğu göze çarpsa da, 

bölgede ülke genelinden farklı olarak hizmetler ve tarım sektörlerinin istihdamdaki payı neredeyse 

başa baştır. Bölgede 2017 yılında hizmetler, tarım ve sanayi sektöründe istihdam oranları sırasıyla 

%42, %40 ve %18’dir (TÜİK, 2019). Tarım sektörü 2014 yılı sonuna kadar bölgenin temel istihdam 

sağlayıcı sektörü konumundayken, 2015 yılında öncülüğünü hizmetler sektörüne devretmiştir (Şekil 

1).  

Şekil 1-TR83 Bölgesinde İktisadi Faaliyet Koluna Göre İstihdam Oranları (TÜİK, 2019) 
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Bölgede tarım oldukça önemli bir sektördür, uzun yıllar bölge insanlarının temel geçim 

kaynağını oluşturmuştur, bu çerçevede TR83 bölgesinin tarımsal alan ve üretim bakımından zengin 

bir bölge olduğunun altını çizmek gerekir4, bölgenin tarım arazisi ortalaması ülke ortalamasının 

üzerindedir (OKA, 2011:129-130). Bölgenin zengin üretim potansiyeli tarım sektörünün bölgede 

önemli bir üretim ve istihdam kaynağı olmasına yol açmaktadır. Bölgede toplam işlenen tarım 

alanının en geniş olduğu iller sırasıyla Çorum, Samsun, Tokat, Amasya’dır (STSO, 2018: 320-321). 

Diğer yandan bölgede tarımsal istihdam 2004-2017 döneminde Türkiye ortalamasından çok daha 

yüksek oranda gerileme göstermektedir. 2004-2017 döneminde tarım sektöründe istihdam 

Türkiye’de %4.4 oranında azalırken, TR83 bölgesinde %28.9 oranında azalmıştır. Buna mukabil 

ilgili dönemde sanayi sektöründe istihdam Türkiye’de %53.1 oranında artarken, TR83 bölgesinde 

%55.5 oranında artmış, hizmetler sektöründe istihdam Türkiye’de %68.8 oranında artarken, TR83 

bölgesinde %23.6 oranında artış göstermiştir (STSO, 2018: 302). Rakamlardan da anlaşılacağı üzere 

ilgili dönemde bölgede hizmetler ve tarım sektörlerinde istihdam artışı Türkiye ortalamasının önemli 

ölçüde altında kalmıştır. 

 

Bölgede istihdamın cinsiyetler bazında dağılımına bakıldığında, erkeklerin ağırlıkla hizmetler, 

kadınların ise tarım sektöründe istihdam edildiklerini görülmektedir. Başka bir ifadeyle, bölgede her 

ne kadar tarım sektörü hizmetler sektörü ile başa baş oranda istihdam yaratıyorsa da, erkek 

                                                           
4 Bölge kişi başına bitkisel üretimde Türkiye’de altıncı sırada olup, sebze üretiminde ikinci sıradır (OKA, 2012: 

194).  
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işgücünün yaklaşık üçte ikisi tarım-dışı sektörde istihdam edilmektedir, tarım sektörü daha çok 

kadınların istihdam alanıdır (Şekil 2).  

Şekil 2-TR83 Bölgesinde cinsiyetler bazında tarım/tarım-dışı istihdam, 2017 yılı (TÜİK, 2019) 

 

Bölgede tıpkı Türkiye geneliyle benzeşen biçimde tarım sektöründe ücretsiz aile işçiliği hakim 

çalışma biçimidir, önceki yıllara benzer biçimde 2017 yılında da bölgede tarım sektöründe 

istihdamın yarısından fazlası ücretsiz aile işçiliği biçiminde gerçekleşmiştir. Cinsiyetler bazındaki 

sektörel farklılaşma, kadın ve erkeğin işteki durumunu da farklılaştırmaktadır. Bölgede ücretli, 

maaşlı ya da yevmiyeli çalışma ağırlıklı olarak tarım-dışı istihdamda yoğunlaşmaktadır ve söz 

konusu çalışma biçimi daha çok ilgili sektörde yoğunlaşan erkeğin çalışma şeklidir, kadının işteki 

statüsü ise büyük ölçüde ücretsiz aile işçisidir (Tablo 2). 

Tablo 2-Tarım/tarım-dışı istihdam ayrımında TR83 bölgesinde istihdam edilenlerin işteki 

durumu, 2017 yılı (TÜİK, 2019) 

 Ücretli, maaşlı ve 

yevmiyeli çalışan 

(Bin kişi) 

İşveren ve kendi 

hesabına çalışan (Bin 

kişi) 

Ücretsiz aile işçisi 

(Bin kişi) 

Toplam(Bin kişi) 

Tarım istihdamı 17 160 232 409 

Tarım 

dışıistihdam 

488 106 21 614 

Toplam 

istihdam 

505 266 252 1.024 

 

Bölgede kayıt dışı istihdam Türkiye geneline benzer biçimde tarım sektöründe 

yoğunlaşmaktadır. TÜİK verileri uyarınca bölgede kayıt dışı istihdam oranı tarım sektöründe %80, 

sanayi sektöründe %25 ve hizmetler sektöründe %24’tür (TÜİK, 2013). Bölgede kayıt dışı 

istihdamın tarım sektöründe yoğunlaşması, kadınların yoğun kayıt dışı istihdamını da beraberinde 

getirmektedir. Bölgenin temel tarımsal üretim merkezlerinden Çarşamba Ovasında gerçekleştirilen 

bir alan araştırması bölgede tarımda kadının ücretli ve kayıtlı çalışmasının nadir bir durum olduğunu, 

kadının ücretli ve kayıtlı çalışmasının önündeki engellerin büyük ölçüde bölgede hakim olan ataerkil 
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yapıdan tezahür ettiğini ortaya koymaktadır (Alkan, 2018).  

TR83 bölgesini oluşturan şehirlerden Çorum ilinde işgücü piyasasına ilişkin bazı temel 

sorunlar şu şekilde sıralanmıştır: Tarımda ücretsiz aile işçisi olarak çalışmanın yaygın olması, 

işverenlerin maliyetleri düşürmek için kayıt dışı istihdama yönelmesi, sığınmacıların sigortasız ve 

düşük ücretle çalıştırılması, kreş zorunluluğu, sosyal haklar gibi sorumluluklar nedeniyle işverenlerin 

kadın işçi çalıştırmaktan kaçınması, kadınların çalışma hayatına katılımının az olması, ilçelerde iş 

imkanlarının sınırlılığı ve genç nüfusun önemli ölçüde azalması, tarımda çalışan kadınlara daha 

düşük yevmiye verilmesi, kadınların kayıt dışı çalışması, tekstil sektöründe ücretlerin yetersiz ve 

çalışma şartlarının ağır oluşu, kadın ve gençlerde işsizlik oranlarının yüksek olması, il genelinde 

istihdam alanlarının yetersiz olması ve kamu kurumları dışında çalışma şartlarının kötü olması, 

ücretlerin yetersizliği (TCÇV, 2018: 61-62).  

Tokat İli İstihdam Eylem Planı çerçevesinde İlde işgücü piyasasının zayıf yönlerinden bazıları; 

İlde kapanan işletme sayısının fazla olması, kırsal kesimde istihdam olanaklarının zayıf olması, 

eğitimli genç nüfusun çalışmak için başka bölgeleri tercih etmesi, küçük işletmelerde ve 

girişimcilerde finansal okur yazarlık kapasitesinin düşük olması, sektörlerin ihtiyaçlarına uygun 

nitelikte ve istenilen sayıda işgücü yetiştirilememesi ve aile işletmelerinin kurumsal kapasitesinin 

düşük olmasıdır (OKA, 2018a: 37-38).  

Amasya İlinde işgücü piyasasının temel sorunları ise; istihdam sağlayan temel sektörün tarım 

olması nedeniyle katma değerli üretimin ve gelirin düşük olması, yoğun tarım istihdamı ile birlikte 

kayıt dışı çalışmanın ve ücretsiz aile işçiliğinin yaygınlığı, İlde istihdam olanaklarının kısıtlı olması, 

kadınların işgücüne katılımının az olması, kırsal alanlarda ve küçük ilçelerde gelir getirici 

faaliyetlerin sınırlı olması, eğitim ile işgücü bağlantısının zayıf olması, kayıt dışı istihdamın 

hizmetler sektöründe de yaygın olması, gençler arasında işsizliğin yaygın olması ve sığınmacıların 

düşük ücretlerle çalıştırılmasıdır (OKA, 2015: 52).  

Çorum, Tokat ve Amasya illerinde görülen genç işsizliği, kadının iş gücüne düşük katılımı, 

kadının büyük ölçüde ücretsiz aile işçisi statüsünde istihdamı, kısıtlı istihdam olanakları, gençlerin 

kırsal alanda yaşamayı tercih etmemesi ve kayıt dışı istihdamın yoğunluğu gibi sorunlar Samsun İli 

işgücü piyasasının da temel sorunlarıdır. Bunların dışında Samsun İli İstihdam Eylem Planı 

kapsamında gerçekleştirilen araştırmalar ile Samsun İli işgücü piyasasında kadınların erkeklere göre 

işsizlik sorunu ile daha fazla karşı karşıya bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca, şehirde kadınlara part-

time çalışma imkanı sunan işyerlerinde kadın istihdamının daha fazla olması da araştırmanın ortaya 

koyduğu diğer önemli bulgulardandır (OKA, 2018b: 10-65). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

TR83 Bölgesinde işgücü piyasasının nitelikleri Türkiye işgücü piyasasının nitelikleri ile kimi 
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açılardan benzerlikler gösterse de pek çok açıdan farklılıklar göstermektedir. Bölgede tarım 

sektörünün istihdam yaratma kapasitesi Türkiye ortalamasının üzerindedir, ilgili durum neticesinde 

bölgede işsizlik oranı Türkiye ortalamasının oldukça altında gözükmektedir. Ancak, bölgede işsizlik 

oranının Türkiye ortalamasına kıyasla düşük olması olumlu bir durum olarak algılanmamalıdır zira 

tarım sektörü istihdamda kayıt dışılığın ve ücretsiz aile işçiliğinin oldukça yoğun olduğu bir 

sektördür ve bu haliyle yarattığı istihdam tipi güvencesiz istihdamın ilerisine gidememektedir. Bu 

nedenle bölgede tarım sektöründe çalışan insanları sosyal güvenlik şemsiyesi altına alacak bir 

sistemin acilen tesis edilmesi gerekmektedir. Bölgede tarım sektörü büyük ölçüde kadınların 

istihdam alanıdır bu nedenle kadınların düşük sosyal güvenlik primleri gibi uygulamalarla sosyal 

güvenlik sistemine alınması kayıt dışı istihdamlarını önleyebilecek politikalardan biri olarak 

görülebilir.  

Bölge Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri konumundadır, özellikle 

Samsun İli sınırlarında bulunan Çarşamba ve Bafra Ovaları Türkiye’de pek çok meyve ve sebze 

türünün verimli biçimde yetiştirildiği tarımsal alanlardır. Diğer yandan rakamların da ortaya koyduğu 

üzere bölgede tarım gitgide cazibesini yitirmekte olan bir sektörüdür, yüksek maliyetli üretim kırsal 

alandaki çiftçilerin tarımsal üretimden vazgeçmesine neden olmakta ve rakamların da ortaya 

koyduğu üzere bölgede tarımsal istihdam Türkiye ortalamasından da hızlı bir biçimde azalma 

eğiliminde bulunmaktadır.  Ulusların gıda güvenliğini ve bağımsızlığını sağlayan ve sanayinin temel 

hammadde kaynaklarından biri olan tarımın stratejik bir sektör olduğu akıldan çıkarılmamalı,  

bölgede tarım teşvik edilmeli, verimli ovalardan gereğince faydalanılmalı ve bölgede kentsel alanın 

istihdam kapasitesi de yeterli olmadığından kırsal nüfus tarım vesilesi ile yerinde kalkındırılmaya 

çalışılmalıdır. 

Bölgenin zengin tarımsal üretim kapasitesi bölgede tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi 

açısından önemli bir avantajdır, bu nedenle bölgede tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi teşvik 

edilmeli, yeni açılacak sanayi kuruluşlarında işgücü piyasasındaki dezavantajlı gruplara yani gençler 

ve kadınlara yönelik istihdam kotaları uygulanmalıdır. 

Bölgede kırsal alan ve küçük ilçelerde yaşayan nüfusun üretim kapasitesini ve gelirini artıracak 

kooperatif gibi uygulamalar desteklenmeli ve ilgili kooperatiflerin etkin biçimde çalışması 

sağlanmalıdır. Kentsel alandaki işletmelere yönelik olarak da KOBİ destekleri artırılmalıdır. 

Hem bölgenin hem de Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olan genç işsizliğinin aşılmasında 

mesleki eğitim almış lise ve üniversite öğrencilerinin işgücü piyasasına geçişlerini sağlamak 

amacıyla verilen teşvikler artırılmalıdır. Bölgede özellikle üniversite mezunu gençlerin tarım ve 

hayvancılıkla uğraşması için teşvikler verilmeli, böylece tarımda verimlilik artışının ve gençlerin 

kırsal alanda istihdamının önü açılmalıdır.  
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Bilindiği üzere kadının işgücüne katılımını engelleyen unsurların başında kadının hane içi 

sorumlulukları ve bakım yükü bulunmaktadır. Bu nedenle bölgede kadınların bakım 

yükümlülüklerini azaltacak kreş ve bakım evleri gibi kurumlar yaygınlaştırılmalı ve uygun maliyetli 

hale getirilmelidir. Diğer yandan kadın istihdam etmek işverenler açısından maliyetli bulunduğundan 

uygulanacak çeşitli teşviklerle bölgede ücretli ve kayıtlı kadın istihdamı teşvik edilmelidir. Samsun 

İli İstihdam Eylem Planında da belirtildiği üzere bölgede esnek istihdam olanağı sunan işyerleri 

kadın işgücü açısından daha cazip görülmektedir. Bu nedenle kadınlara yönelik esnek iş olanakları 

artırılmalı, bu yolla kadınların işgücü piyasasına daha fazla dahil olmaları sağlanmalıdır. Ancak, 

esnek iş çoğu zaman güvencesiz iş anlamına da geldiğinden yaratılan istihdam olanaklarının 

güvenceli olması hususuna da azami özen gösterilmelidir. 

Bölgede kayıt dışı istihdam sadece tarım sektörünün sorunu değildir, sanayi ve hizmetler 

sektörlerinde de kayıt dışı istihdamın oldukça yaygın olduğu gözlemlenmektedir, bu nedenle bölgede 

istihdamda kayıt dışılığı önlemeye yönelik denetimler artırılmalıdır. 

Bölgede eğitim kurumları ile işletmeler arasındaki işbirliği güçlendirilmeli böylece işgücü arz 

ve talebinin birbiri ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmalıdır. Son olarak bölgede girişimcilik son 

yıllarda özendirilen ve önü açılmaya çalışılan bir alan olsa da, bölgedeki girişimci sayısı halen 

oldukça azdır. Bu nedenle bölgede girişimcilik özendirilmeli, özellikle kadın girişimci sayısı 

artırılmalıdır.  
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MERKANTİLİST POLİTİKALARIN AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ FARKLI 

UYGULAMALARI VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Bora ALKAN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

H. Işıl ALKAN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

 

ÖZET 

Merkantilizm, Avrupa da 15. Yüzyılın sonlarından başlayarak, 18.yüzyılın sonlarına kadar ki 

dönemde geçerli olmuş iktisadi bir doktrindir. Merkantilist felsefenin temel dayanağı, değerli 

madenlere sahip olmanın ülkelerin temel refah sebebi sayılacağı inancıdır (Eğilmez, 2018: 84).  

Ortaya koyduğu iktisadi düşünce sistemi açısından kimilerine göre ilk uygulanan iktisat politikası 

olma özelliğini taşır. Temel prensibi değerli madenlere sahip olmak olan merkantilizm, zenginliğin 

tek kaynağı olarak gördüğü altın ve gümüş stokunu attırmayı ülkelerin temel hedefi olarak 

belirlemiştir. Bunun için sömürgecilik başta olmak üzere, ülkeye altın ve gümüş girişine neden olan 

faaliyetler desteklenirken, ülkeden bu madenlerin çıkışına neden olan faaliyetlere ilişkin çeşitli 

kısıtlamalar ve yasaklar getirilmiştir. Değerli madenleri elde etme yarışında ki Avrupa ülkeleri 

arasında sömürgecilik anlayışı baş göstermiş, İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda, Fransa, 

Almanya ve Belçika gibi ülkeler bu alanda rekabet içerisine girmişlerdir. Bu rekabet sonucunda elde 

edilen altın ve gümüş stoku ülkelerin ekonomik ve askeri güçlerinin şekillenmesinde ve birbirlerine 

karşı güç dengelerinin oluşmasında temel belirleyici unsur olmuştur. Merkantilist ülkelerde 

uygulanan düzenleyici ve baskıcı iktisadi politikalar sonucunda, Fizyokrasi ve Klasik iktisat anlayışı 

gibi daha özgürlükçü iktisat anlayışlarının ortaya çıkmasında gerekli zemin hazırlanmıştır. 

Farklı ülkelerde, farklı şekillerde uygulanan merkantilizm, hem uygulanış biçimi hem de 

yarattığı sonuçlar itibarıyla farklı iktisadi ve sosyal sonuçların yaşanmasına neden olmuştur. Örneğin; 

daha şeffaf bir yönetim anlayışını benimseyip, özgürlükçü ve birikimci bir iktisadi yapıya sahip 

İngiltere de bunun sonucu olarak sanayi devrimi gerçekleşirken, daha baskıcı ve ağır iktisadi 

koşulların yaşandığı Fransa da devrim gerçekleşmiştir. İktisadi ve siyasi nedenlerin birbirlerini 

etkilediği bu dönem, daha sonraları Avrupa kıtası merkez olmak üzere, dünya iktisadi ve sosyal 

yapısının şekillenmesinde belirleyici olmuştur. Bu çalışma Avrupa ülkelerinde farklı şekillerde 

uygulanan merkantilist politikaların uygulama şekilleri ile bu uygulamaların ülkelerde yarattığı farklı 

sonuçları irdelemeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Merkantilizm, Fransız merkantilizmi, sanayi devrimi, İspanyol 

Merkantalizmi. 
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GİRİŞ 

Değerli madenlere sahip olmak yoluyla zenginleşmeyi amaçlayan merkantilizm ilk iktisat 

politikası olması yanında,  ortaya koyduğu düşünce sistemiyle sadece 15. Yüzyıl ile 18. yüzyıllar 

arasını etkilememiş, daha sonra çeşitli değişikliklere uğramakla beraber günümüzde neo-

merkantilist yaklaşımlar olarak geçerliliğini korumuştur. Temelde düzenleyici ve korumacı 

devlet anlayışı çerçevesinde uygulanan merkantilist politikalar, ülkelerin bu politikaları 

uygulamadaki esneklikleri ve başarıları neticesinde her ülkede farklı sonuçlar doğurmuştur. 

Bu çalışma temel olarak farklı ülkelerde uygulanan merkantilist politikaların uygulama 

şekilleri ile bu farklılıkların ülkelerde yaratmış olduğu sonuçların, dünya politik-ekonomisi 

üzerinde yaratmış olduğu değişiklikleri irdelemektedir. Çalışmanın ilk bölümünde 

merkantilizmin tanımından yola çıkarak dayandığı temel prensiplere yer verilmiş, ikinci bölümde 

farklı ülkelerde uygulanan merkantilist politikalar açıklanmış ve son bölümde ise farkı ülkelerde 

ortaya çıkan politika uygulamalarının dünyada yarattığı ekonomik ve siyasi etkilere yer 

verilmiştir. 

 

MERKANTİLİZM VE GENEL POLİTİKA UYGULAMALARI 

İtalyanca “mercante” (tüccar) kelimesinden türetilen (Küçükkalay, 2015: 172) 

Merkantilizm 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar geçen dönemde Avrupa'da modern ulus devletin 

yükselişi ile güçlü bir şekilde var olan sistemin adıdır (Balaam ve Dillman,2018: 95). Ticari 

Kapitalizm olarak da adlandırılan bu dönem kapitalizmin ilk doktrini olarak kabul edilebilir 

(Ölmezoğulları, 2016:47). 

Merkantilizmin gelişmeye başladığı yıllar olarak kabul edilen 1500’ler feodal yapının 

çözülmeye başladığı, Rönesans ve Reform ile birlikte insanların dini, bilimsel ve sosyolojik 

bakış açılarının değiştiği yıllardır (Küçükkalay, 2015: 172). Bu değişimin sonucunda  pusulanın 

bulunması,  haritalar çizilmesi gibi etkenler deniz ulaşımında büyük ilerlemeler sağlanmasına 

neden olmuştur. Bu durum coğrafi keşifleri hızlandırmış, sonuç olarak yapılan keşiflerle Portekiz 

ve İspanya başta olmak üzere Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri yeni sömürgeler elde etmişler, bu 

sömürgelerde ki değerli madenleri ülkelerine aktarmışlardır. Keşiflerle birlikte eski ticaret 

merkezi olarak Akdeniz yerini Atlas Okyanusu'na bırakmıştır (Ölmezoğulları, 2016:43). 

Merkantilist düşünceye göre bir ülkenin gücünün kaynağı sahip olduğu servet miktarıdır. 

Servet ise değerli madenlerden elde edilir. Değerli madenlere ise dış ticaret fazlası yolu ile yani 

ithalattan fazla ihracat yapılarak ulaşılır. Bunun sonucu olarak merkantilistlerin geliştirdiği en 

önemli araç bugün ödemeler bilançosu adı verilen, kendilerinin ise dış ticaret bilançosu adını 
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verdikleri kavramdır (Kazgan, 2002: 47). Bu anlayış sonucunda kısa sürede Avrupa'da altın ve 

gümüş gibi değerli madenler hızla birikmiş, bu madenler ulus devletlerin zenginlik kaynağı 

olmuştur. Temel amaçları güçlü ulus devlet yaratmak olan merkantilistler bu değerli madenlere 

sahip olarak ulusal ekonomilerinin güçlenmesini ve böylelikle diğer ülkeler üzerinde baskı 

kurmayı amaçlamışlardır. 

Merkantilist düşünceyi belirleyen 4 temel ilke; 

1- Millilik 

2- Müdahalecilik 

3- Metalistlik 

4- Kolonyalistlikdir(Küçükkalay, 2015: 176). 

 

Millilik: 

Millilik ilkesine göre merkantilist devletler bireyi değil, toplumu ön planda tutar. Bireyin 

güçlenmesinden çok toplumun güçlenmesini önem verirler. toplum güçlendikçe devlet güçlü 

olacak ve böylelikle diğer devletler karşısında üstün bir konuma geçecektir. Bu yüzden 

merkantilist devletlerin önem verdikleri en önemli unsurlardan biri güçlü bir ordu ve güçlü bir 

donanmaya sahip olmaktır.  Güçlü donanma ve ordu hem altın ve gümüş kaynağı olan yeni 

sömürgelerin elde edilmesinde ve mevcutların korunmasında yardımcı olurken, diğer yandan 

başka uluslar üzerinde caydırıcı bir etkinin oluşmasını sağlayacaktır. 

 

Müdahalecilik: 

Merkantilizmin temel uygulama alanı olarak dış ticareti kullanır. Anvak bu ticaret tek 

taraflı bir özgürlük alanı yaratmaktadır. Merkantilist ülkeler, ülkenin zenginlik kaynağı olarak 

gördükleri altın ve gümüşün ülkeden çıkmasına neden olacak faaliyetleri engellenmeye 

çalışılırken (ithalat gibi),  ülkeye altın ve gümüş girişini sağlayacak faaliyetleri teşvik eder. 

(ihracat gibi). Ayrıca yüksek gümrük vergileri uygulanarak ulusal endüstrileri korumaya çalışılır. 

Temel tüketim mallarının ülke içinde üretilmesi teşvik edilirken, sadece üretilmesi mümkün 

olmayan zaruri ihtiyaçların ithal edilmesi yoluna gidilir. Bu gibi uygulamalarla elde edilmek 

istenen temel amaç, ithalattan fazla ihracat yaparak dış ticaret fazlası yaratmak ve böylece 

zenginleşmektir. 

 

Metalistlik: 

Merkantilist devletlere göre refahın temel kaynağını değerli madenler ve özelde altın ve 
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gümüş oluşturur. 15. Yüzyılda kağıt para olmadığından, bu madenlerin eritilmesi sonucu elde 

edilen altın ve gümüş madeni paralar herkes tarafından kullanılan temel değer ölçüsü olarak 

kabul edilmiştir (Eğilmez, 2018: 85) Bunun neticesinde ekonomik, askeri, siyasal ve toplumsal 

gücün kaynağını bu değerli madenler oluşturmuş, her merkantilist devletin temel amacı bu 

madenlere diğer ülkelerden daha fazla sahip olmak olmuştur. 

 

Kolonyalistlik: 

Kolonyalist (sömürgeci) düşünce merkantilizmin en önemli dayanağını oluşturur. 

Merkantilist devletlere göre zenginliğin temel kaynağı olan değerli madenlere sahip olabilmenin 

en önemli unsuru, bu madenleri bol miktarda elde edebilecekleri sömürgelere sahip olabilmektir. 

Bir başka deyişle,  değerli madenlere sahip olmak demek sömürgelere sahip olmak demektir. Bu 

bağlamda merkantilist dönem tarihte devletlerin sistemli bir şekilde sömürgecilik faaliyetlerini 

gerçekleştirdiği, korsanlığın bile meşru kabul edildiği bir dönemdir. Bu döneme ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin bir çoğunda Merkantilist Avrupa devletleri arasındaki ekonomik rekabetin, 

ileride savaşlara neden olacağı ve bu savaşların sanayi, ticaret ve sömürge olarak onlara geni 

dönüş sağladığı vurgulanmıştır (Shovlin, 2014: 305) 

Bu temel ilkeler çerçevesinde merkantilizm Avrupa devletlerinde farklı şekillerde 

uygulanmış ve farklı sonuçlar doğurmuş olsa da merkantilist devletlerin ortak amacı güçlü bir 

ulus-devlet yaratmak, bununla birlikte zenginlik üreten ulusal bir ekonominin oluşturulmasını 

sağlamak olmuştur (Şenses, 2017:48). 

 

MERKANTİLİZMİN FARKLI ÜLKELERDE UYGULAMA BİÇİMLERİ VE 

BUNUN YARATTIĞI  SONUÇLAR : 

İngiliz Merkantilizmi 

Merkantilist politikaların ülkede gelişmesine ve uygulanmasına öncülük eden başlıca 

kişiler; 

 Edward Misselden (1587-1654) 

 Thomas Mun (1571-1641) 

 Gerard de Malynes (1586-1641) 

 O. Cromwell (1599-1658) 

 Dudly North (1641-1691) 

 William Petty (1623-1688) 
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 James Stueart (1713-1780)dır   (Küçükkalay, 2015:180).      

 

Merkantilist politikaları en iyi uygulayan ülkelerin başında İngiltere gelmektedir. 

Merkantilist politikalar İngiltere’de en yaygın şekilde Kraliçe I. Elizabeth döneminde 

uygulanmış ve Oliver Cromwell tarafından sürdürülmüştür (Burns, Lerner, ve Meacham, 1980: 

498). Tarihsel anlamda ekonomik, siyasi ve coğrafi konumu ve izlediği politikalar sayesinde 

dünya üzerinde güneşin batmadığı imparatorluk olarak isimlendirilmiştir. İngiltere’de 

merkantilist politikaların uygulanması genel olarak tüccarlar ve iş adamları tarafından 

desteklenmiş ve uygulama alanı bulmuştur (Ölmezoğulları, 2016 :46).  Bu yüzden diğer ülkelere 

göre daha fazla serbest ticarete ve üretime yönelmiş, daha fazla tüccarların düşüncesinde 

şekillenmiştir (Kazgan, 2002: 46). Özellikle feodal düzenden çıkış aşamasında toplum 

üzerindeki kilise baskısı kırılmış, sosyal ve ekonomik yapı üzerinde devlet denetimi arttırılmıştır. 

İngiltere’de VIII. Henry döneminde kilisenin etkinliğinin kırılmasıyla birlikte, toplumun refah 

sorumluluğu devlet tarafından üstlenilmiştir. Bunun içinde üretim ve pazarlama faaliyetleri için 

yeni düzenlemeler yapılmış, sanayiyi ivme kazandırmak için eşgüdümlü programlar 

hazırlanmıştır (Hunt, 2005: 48).  Yapılan düzenlemeler İngiltere ekonomisini hızlı bir şekilde 

uluslararası ekonomiyeentegreetmiş ve geliştirmiştir. İngiltere tüm sömürgelerini içine alacak bir 

şekilde ortak bir gümrük rejimi oluşturmuştur ki o dönem için ekonomik anlamda muazzam bir 

girişimdir (Küçükkalay, 2015: 187).Ülke içi üretim için büyük önem taşıyan hammaddelerin 

ihracatını önlemek için yüksek oranda ihracat vergisi uygulamış, hatta bazı malların ihracatı 

tamamen yasaklamıştır. Örneğin 18. Yüzyılda İngiltere’nin ihracatının yarısına yakınını 

oluşturan dokuma sektörünü korumak için, koyun, yün, iplik ve yünlü kumaş ihracatı tamamen 

yasaklamıştır (Hunt, 2005: 48). 

İngiltere uygulamaya koyduğu yasalarla diğer merkantilist ülkelerden daha fazla ticareti ve 

yerli şirketleri desteklemiş böylece ülkeye yüksek miktarda sermayenin girişi sağlanmıştır. 

Elizabeth adı verilen yasalarla üretimin teşvik edilmesi amaçlanmıştır, (Burns, Lerner, ve 

Meacham, 1980: 499) Uluslararası ticarette İngiliz gemilerinin kullanılmasını sağlamak amacıyla 

1651 ve 1660 yıllarında Denizcilik Kanunları çıkarılmıştır (Hunt, 2005: 49). Cromwell’in 

çıkarmış olduğu “Act Of Navigation” yasası ile tüm dış ticarette İngiliz gemilerinin 

kullanılmasını zorunlu hale getirilmiştir. Bu yasada ayrıca tüm gemi kaptanlarının ve tayfaların 

en az %75’inin İngiliz olması kuralı getirilerek istihdam açısından kaynak yaratılmıştır 

(Küçükkalay, 2015: 187). Denizcilik yasasının çıkarılmasının temel amacı deniz ticaretinde 

Hollandalıların üstünlüğüne son vermektir (Burns, Lerner, ve Meacham, 1980: 499). Bu 
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dönemde ayrıca icatları teşvik etmek ve böylelikle sanayinin gelişimini sağlamak amacıyla 

patent hakları verilmeye başlanmıştır. İlk önemli patent hakkı devri I. Elizabeth döneminde 1561 

yılında gerçekleştirilmiştir. Yine devlet ülke içerisinde çalışan sınıfı korumak ve böylelikle 

üretim artışını sağlamak amacıyla 1563 yılında “Sanaatkarlar Yasasını” çıkarmıştır(Hunt, 2005: 

55).Ülkeiçerisinde üretilen mallara rakip olabilecek malların sömürgelerden satın alınmasını 

engelleyen yasalar çıkarılmıştır. Tüm bu düzenlemelerle İngiltere hem ekonomik anlamda 

zenginleşmiş hem de dünya üzerindeki emperyal gücünü arttırmıştır (Balaam ve Dillman,2018: 

98). 

İngiltere de bu dönemde diğer merkantilist ülkelere göre sermaye birikimini arttıran bir 

diğer neden de iş adamlarının politika belirlemedeki etkinliğidir.Ticariçıkarlarını ön planda tutan 

iş adamları, bir taraftan dış ticarette korumacı politikaları savunurken, diğer taraftanaralarında 

ortak şirketler kurarak dünya ticaretinde rakip ülkelere karşı üstünlük sağlamışladır.(Birçok 

şirket ortak çıkarlarını korumak ve dış ticarette etkin olabilmek amacıyla “Tüccar Atılımcılar 

Derneği” TheSociety of Merchant Adventurer adında bir dernek kurmuştur)( Savaş, 2007: 144). 

Böylece kurdukları ortaklıklarla dış ticarette tekel yaratmışlardır. .(Hunt 48) Bu dönemde 

İngiltere’de korsanlık faaliyetleri bile anonim şirket tarzında yapılmaya başlanmıştır. Drake’in 

İspanyollara karşı yaptığı bir sefere İngiltere Kraliçesi Elizabeth ödünç verdiği gemilerekarşılık 

belirli bir miktar hisse karşılığında ortak olmuş ve sefer sonucunda elde edilen kardan kraliçenin 

payına 250.000 sterlin düşmüştür ( Huberman, 2017: 107). 

İngiliz merkantilizmi diğer ülkelerdeki uygulamaların aksine daha rasyonel uygulanmış, 

elde edilen servet savurganca harcanmak yerine üretimin geliştirilmesi için kullanılmış ve 

böylece 18. Yüzyılın ikinci yarısında başlayacak olan Sanayi Devriminin İngiltere’de başlaması 

için gerekli ortam sağlanmıştır (Şenses, 2017: 49).Bu gelişim sürecinde hiç kuşkusuz 

İngiltere’nin yönetimsel anlamda geçirdiği değişimde çok önemlidir. Fransa ve İspanya gibi 

mutlak monarşi ile yönetilen ülkelerde, kralların yaptıkları harcamalar hiçbir şekilde 

denetlememiş, bu yüzden savurganlık, yolsuzluk ve lüks tüketim nedeniyle servet hızla erimiştir. 

İngiltere de ise 17. Yüzyılda mutlak monarşiden, meşruti monarşiye geçilmiştir. Böylece kısmen 

de olsa karar alma sürecinde Kral’ın yanında bir meclisin var olması keyfi uygulamaları 

engelleyerek, savurganlığın ve aşırı tüketimin önüne geçmiş, kaynakların daha verimli bir 

şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Diğer Avrupalı devletlerarasında İngiltere’nin mutlakiyetten 

meşrutiyete geçişte sergilediği öncü rol ile sanayi devriminin İngiltere de başlaması arasındaki 

ilişki hiç şüphesiz tarihsel bir gerçekliktir (Şenses, 2017:49). 
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Fransız Merkantilizmi 

Merkantilist politikaların ülkede gelişmesine ve uygulanmasına öncülük eden başlıca 

kişiler; 

 Jean Bodin (1530-1596) 

 De Montchretein (1575-1621) 

 M. De B. Sully (1559-1641) 

 J. B. Colbert (1619-1683)   (Küçükkalay, 2015: 180). 

Fransız merkantilizmi, Colbertizm olarak adlandırılır. Bunun nedeni merkantilist 

politikaların Fransa Maliye bakanı Jean B. Colbert tarafından uygulanmış olmasıdır.Bu dönemde 

merkantilizm Fransız devletinin resmi politikası halene gelmiş ve uygulamalar bu doğrultuda 

gerçekleştirilmiştir. (Ölmezoğulları, 2016: 47). Devlet eliyle desteklenen Fransız merkantilizmi, 

ülke içerindeki sanayinin gelişmesi için koruyucu dış ticaret uygulamalarını F. List’ten daha 

önce bir model olarak kullanmış ve bu şekliyle de devlet yöneticilerinin fikirleri doğrultusunda 

uygulanma alanı bulmuştur (Kazgan, 2002: 46). Fransız merkantilistleri İngiltere deki iş 

adamlarının aksine daha çok devlet görevlilerinden oluşmaktadır(Savaş, 2007: 160). Bu 

yüzdende Fransız merkantilizmi milliyetçi, korumacı ve müdahaleci bir yapıya sahiptir. Ülke 

içerisinde üretime yönelik ciltlerce kurallar düzenlenmiştir (Küçükkalay, 2015: 187). 

“Reglement” adı verilen idari kurallar ile ticari hayat yoğun biçimde denetim altına alınmış, bir 

anlamda ortaçağdaki anlayışa paralel bir ekonomik baskı ortamı kurulmuştur (Savaş, 2007: 162). 

Örneğin üretilecek bir çorap için, içerisinde ne tür iplik kullanılacağı ve bunun miktarının ne 

olacağı kurallarla belirlenmiştir(Küçükkalay, 2015: 187).Paris’te konulan kuralları uygulamak ve 

uygulamaları denetlemek amacıyla müfettişler görevlendirilmiştir (Hunt, 2005:  49). 

İngiliz merkantilizmi ticari gelişimin önünde engel olarak gördüğü lonca ve devlet 

müdahalesinden kurtulmaya çalışırken, (Ölmezoğlu, 2016: 47)  Fransızlar bu dönemde birçok 

lonca kurmuş, ustalar yetiştirmiş ve kraliyet atölyeleri faaliyete geçirmiştir(Küçükkalay, 2015: 

187). Bu uygulamalarla Fransa, Orta Cağ’ın işlevini yitirmiş kurumlarını terk etmek yerine, Orta 

çağ sistemini millileştirmeye yönelmiştir (Savaş, 2007: 162). 

Ülke içerisinde üretim neredeyse tamamen devlet kontrolüne sokulmuş, devlet işletmeciliği 

anlayışı ekonomik alana yerleşmiştir (Ölmezoğlu, 2016: 47). Bazı alanlarda sadece devletin 

faaliyette bulunmasına izin verilmiş, işsizlerin gerekirse zorla istihdam edilmesi yönünde 

düzenlemeler yapılmıştır. Ticaret üzerinde ağır bir devlet denetimi sağlanmış bu durum tüccar ve 

imalatçıları bir süre sonra sıkıntıya sokmuş, içlerinde özgürlük ve liberalizm fikirlerinin 
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gelişmesini sağlamıştır(Küçükkalay, 2015: 188). 

Fransa kralının kardeşine danışmanlık yapan ve aynı zamanda III. Henry döneminde 

sarayda görev yapan Jean Bodin’e göre ülkedeki fiyatların artmasındaki en önemli neden dış 

ticaretteki baskı nedeniyle ülke içerisinde biriken altın ve gümüş miktarının artmasıydı 

(Küçükkalay, 2015: 181). 

Fiyatların artışıyla beraber ekonominin bozulmasına rağmen sarayın ve asillerin lüks içinde 

yaşamaları, halkın temel ihtiyaçlarını bile karşılayamazken, onların büyük bir israf içinde 

bulunmaları toplumda huzursuzluklara neden olmuştur. Örneğin 18. Yüzyılda Fransa da Kont 

Artois’in kızı bebekken ölmüş olmasına rağmen, kızının berberine ölümden sonra bile o zamanın 

koşullarında yüksek bir tutar olan 1700 livreher yıl ödenmeye devam etmiştir (Huberman, 2017: 

166). 

Bununla birlikte “taille” adlı dolaysız vergi yükü tamamen köylünün üzerine kalmış 

durumdadır. Rahipler, asiller ve devlet görevlileri zaten bu vergiden muafken birde şimdi toprak 

sahipleri arazilerini küçük göstererek bu vergiyi ödemekten kaçmıştır (Savaş, 2007: 161). 

Yapılan harcamalar vergi yükünün artmasına neden olmuş, köylüler gelirlerinin yaklaşık 

%80’nini vergi olarak devlete vermiştir. Devlet baskısından bunalan bir diğer sınıf özellikle bu 

dönemde güçlenen orta sınıf burjuvazisi olmuştur. Hükümetin ekonomik alandaki kısıtlama, 

baskı ve kayırmaları orta sınıf burjuvaziye zarar vermiştir. Burjuva sınıfınınyeterli miktarda 

parası olmasına rağmen, bu onların arzu ettikleri konuma ulaşmalarını sağlamamış, politik 

güçlerine paralel, siyasi güce de sahip olmak istemişlerdir (Huberman, 2017: 168). Bu aşırı baskı 

ortamı, iktisadi anlamda ilk liberal düşüncelerin Fransa’da ortaya çıkmasına (fizyokrasi 

düşüncesi) neden olmuş, daha sonrasın da ise bu liberal düşüncelerinde etkisiyle 1789 yılında 

Fransız Devrimi gerçekleşmiştir (Şenses, 2017: 50). 

Alman Merkantilizmi 

Almanya merkantilist dönemde özellikle kendi iç problemleriyle uğraşmış, bu yüzden 

diğer devletlerle karşılaştırıldığında hem sömürge yarışında hem de deniz ticaretinde aktif bir rol 

oynayamamıştır (Burns, Lerner, ve Meacham, 1980: 499). Bu nedenle  Almanya da 

merkantilizm, daha çok devlet tarafından yönetilmiş bu yüzdende Avrupa kıtasında en devletçi 

merkantilizm olarak adlandırılmıştır. Bu doğrultuda Alman merkantilizmine prensin hazinesi 

anlamına gelen “Kameralizm” adı verilmiştir (Küçükkalay, 2015: 188). Kameralizm, devlet 

memurlarının eğitilmesi yoluyla ekonomik gelişmeyi hedeflemesi açısından diğer ülkelerde 

uygulanan merkantilist politikalardan farklılık taşır (Ölmezoğlu, 2016: 47). Uygulanan 

politikalarla hedeflenen temel amaç prensin hazinesini zenginleştirmek ve bu yolla ülkenin 
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kalkınmasını sağlamaktır. 

Alman merkantilizmi, temel bazı noktalarda diğer batılı merkantilist devletlerden 

ayrılmaktadır. Zenginliğin kaynağı olarak altın ve gümüşe sahip olmanın önemini kabul etmekle 

beraber, dış ticarete kutsayıcı bir rol biçmemiş, daha çok hukuki, idari ve mali uygulamalarla 

refah sağlamayı amaçlamıştır. Ticarette insan faktörüne önem vermiş, iç gümrükleri kaldırmak 

sureti ile ticaret üzerindeki kısıtlamaları en aza indirmiş, milli sanayiyi desteklemiş ve bu 

uygulamalarıyla İngiliz ve Fransız merkantilizminin dış ekonomik ilişkiler ve dış ticaret dengesi 

üzerine kurulu yapısının aksine refah kaynağı olarak ulusal endüstrilerle gelişimimerkeze 

almıştır (Küçükkalay, 2015: 188). Alman merkantilizmi, özellikle İngiliz merkantilizminden 

farklı olarak bireysel çıkarlarla devletin çıkarlarının uyuşamayacağı anlayışıyla daha otoriter ve 

mutlakiyetçi bir yapı sergilemiştir (Ölmezoğlu, 2016: 47). Almanya da bu dönemde yazılan 

eserler daha çok ülke içi kalkınma konusunu işlerken, yazarların çoğunluğu diğer ülkelerin 

aksine tüccar ve imalatçılardan değil devlet adamları ve profesörlerden oluşmuştur (Küçükkalay, 

2015: 188). 

İspanyol Merkantilizmi 

Merkantilist politikaları en sıkı uygulayan ülkelerin başında İspanya gelmektedir. 

Amerika’dan İspanyaya muazzam derecede altın ve gümüş gelmiş, 16.yüzyılın başlarında 

İspanya en zengin merkantilist ülke konumuna ulaşmıştır. Bu yüzden İspanyol merkantilizmine 

“Billinorizm” adı verilmiştir. Bu zenginliğe rağmen ülkeden altın ve gümüş çıkışını engellemek 

amacıyla dış ticaret üzerine çok sıkı baskılar uygulanmıştır. Kurallara uymayanlar ölüm cezası 

dahil çok ağır cezalara çarptırılmıştır(Hunt, 2005: 47). Ancak İspanyada bol miktarda biriken 

altın ve gümüş bir süre sonra ülkede enflasyonun artmasına, ekonomik sıkıntıların baş 

göstermesine neden olmuştur. Ülke içinde fiyatlar hızla yükselmiş, bunun sonucunda yabancı 

mallar daha ucuz hale gelince, ithalat artmıştır. Böylece ne kadar baskı uygulansa da özellikle 

temel tüketim mallarına ulaşmak için ithalata göz yumulmuştur. İthalatın artmasıyla bol miktarda 

altın ve gümüş yurt dışına çıkmış, 16. Yüzyılın başlarında en zengin merkantilist ülke olan 

İspanya, 17. Yüzyıla gelindiğinde hızlı bir şekilde fakirleşmiştir. Bununla birlikte bu dönemde 

İspanyol ekonomisini olumsuz etkileyen faktörlerden biriside ülke nüfusunun diğer Avrupa 

ülkelerine göre düşüş göstermesidir. Örneğin bu dönemde İngiltere ve Galler’in nüfusu hızlı bir 

şekilde artarken, İspanyanın nüfusu 1600’lü yıllarda 8.485.000 iken, 1700’li yıllara gelindiğinde 

7.000.000 düşmüştür. Bu sonucun bir başka olumsuzluğu, nüfus düşüşünün İspanyanın en fazla 

işgücü ve vergi geliri sağlayan bölgesi olan Kastilya bölgesinde gerçekleşmiş olmasıdır 

(Williams, 1970: 91). 
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Sonuç olarak İspanya Krallığının, servetin büyük bir bölümünü lüks tüketim için 

kullanması, savaşlar için israf etmesi merkantilist politikaların ispanyada başarısızlıkla 

sonuçlanmasına neden olmuştur  (Şenses,  2017: 49). 

 

SONUÇ  

Merkantilizm kendisinden sonra gelişen iktisadi akımlara kaynaklık etmesi bakımından 

önemli bir düşünce sistemidir. Merkantilizmin ekonomi ve toplum üzerindeki baskıcı, 

düzenleyici etkisi daha sonraları ekonomik alanda özgürlük temelinde var olan fizyokrası ve 

klasik iktisadın ortaya çıkışını sağlamıştır. Bu yüzden kimileri iktisadın bir bilim olarak 

başlangıcını Adam Smith ve onun klasik iktisat okuluna dayandırsa da, gerçekte Merkantilizm 

ilk iktisadi doktrin olma özelliğine sahiptir. 

Merkantilizm gerek farklı ülkelerdeki uygulama biçimleri gerekse bu ülkelerde yaratmış 

olduğu sonuçlar bakımından sadece o ülkelerde değil,  tüm dünya iktisadi, siyasi ve toplumsal 

hayatında (Sanayi devrimi, Fransız ihtilali gibi) etkili olacak önemli sonuçlar doğurmuştur. 

Tarihsel ve sosyal olayların süreklilik ve birikim içerisinde geliştikleri düşünüldüğünde, 

merkantilizmi bugünkü iktisadi ve sosyal yapının kaynak noktası olarak düşünmek hiç de yanlış 

bir değerlendirme olmayacaktır. 

Özellikle 1970’lerden sonra dünyada uygulanmaya başlanan neo-merkantilist politikalar, 

klasik merkantilist uygulamaların evrimleşmesiyle oluşmuştur. Neo-merkantilist politikalar, 

klasik merkantilizmin dış ticaretteki baskıcı ve iç pazara yönelik sıkı uygulamalarının aksine 

serbest ticarete zarar vermeden ülkelerinin iktisadi çıkarlarını korumak ve geliştirmek için 

düzenlenmiş ve özellikle doğu Asya ülkeleri başta olmak üzere (Japonya, Güney Kore vb. ) bazı 

ülkelerde temekl ekonomi politikaları olarak uygulanmıştır. Bu gün Japonya ve Güney Kore gibi 

ülkelerin ekonomik gelişmişliklerinin temel nedeni başarılı bir şekilde uyguladıkları neo-

merkantilist politikalardır. Bu açıdan bakıldığında klasik merkantilizm çeşitli politika 

değişimlerine uğramakla beraber, halen günümüz dünya sisteminde varlığını ve etkinliğini farklı 

şekillerde sürdürmeye devam etmektedir. 

Sanayi kapitalizminin, ticari kapitalizminin yerini almasıyla birlikte merkantilist düşünce 

15. ve 18. Yüzyıllardaki niteliğiyle tarihi karışmış olmakla birlikte, ekonomik alanda içerdiği 

görüşler ve uygulama alanlarıyla her zaman  bir çok ülkede uygulanma imkanı bulmaya devam 

etmektedir.. 
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FİZİKSEL FAALİYETİN  VE ANTRENMANLARIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE 

ETKİLERİ 

 

Hafis ŞOLDUBANOV  

 

Bağışıklık ve spor. 

Bağışıklık organizmanın sahip olduğu biyolojik savunmadır.  O vücudu hastalıklardan, 

mikroplardan ve diğer istenmeyen biyolojik saldırılardan korur. 

Bağışıklık savunma şartı olarak 2 kategoride sınıflandırılır: 

 Doğuştan 

 Kazanılmış 

Doğuştan veya spesifik olmayan (tabii, dayanıksız-adaptiv) bağışıklık sistemi vücudun 

biyolojik saldırıdan  korunmasının  ilk aşamasını oluşturuyor. Doğuştan bağışıklık sisteminin  

bileşenleri  insan ve hayvan doğduğunda organizmada hazır şekilde mevcut olur. 

Adaptiv yahut kazanılmış bağışıklık sistemi (spesifik) savunmanın sonraki aşamasını 

oluşturur. 

Kazanılmış bağışıklık sistemi lenfositler tarafından vücudun ontonogezində bireysel 

gelişim döneminde şekillenir. O doğuştan bağışıklık sitemindən yüksek spesifikliği ve hafızaya 

sahip olmasından dolayı farklıdır. Bu zaman vücuda girmiş her antigen kendisine karşı özel bir 

bağışıklık   tepkisi yaratır. Antigenlə karşılaşma bağışıklık sisteminin hafızasında saklanır ve 

antigenlə ikinci kez karşılaşma olursa ona karşı daha güçlü savunma durumuna geçer. Ondan 

farklı olarak doğuştan bağışıklık sisteminde hücreler her antigen molekülünü değil de sadece 

yabancı moleküller grubunu ayırt edebilir. 

İmmünolojinin tarihi 

Bağışıklık hakkında olan görüşler bin yıllardır ki, insanlığın dikkatini çekmiştir. Önceleri 

daha bilimin tam gelişmediği dönemlerde insanlar birçok salgınların nedenlerini farklı 

anlıyorlardı. Onlar bazı salgınlar nedeniyle yaşanan katliamların nedenlerini insanların kendi 

tanrıları karşısında günahlarının olduğu kabul ederlerdi. Onlara göre hastalık Allah’ın 

kendilerine gönderdiği cezaydı. Hastanın  yok olması onun günahlarının çok, iyileşmesi ise 

günahlarının çok az olması ile izah edilirdi. 

İmmunidet mekanizma teorisini  Louis Pasteur  geniş anlamda izah etmeye  çalışmıştır. 

Onun tükenme teorisi bu alanda değerlendirildi. Bu teoriye göre,  hastalık yapan faktörler 

organizmada kendi tabakaları sayesinde gelişip onları tüketiyor ve bu nedenle ikinci kez ortaya 
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çıkmazlar.  Pasteur böyle düşünür ki, doğal bulaşma veya canlı mikroplar aşı sırasında vücut 

içinde mikropların gelişmesi için kaçınılmaz olan özel tabakaları  tükettiğinden bu hastalık ikinci 

kez yaranmıyor.  Lakin  Pasteur'un tükenme teorisi doğru çıkmamıştır.  Bunlara rağmen 

Pasteur'un immünolojinin  oluşmasında büyük rolü olmuştur. O deneysel İmmünolojinin 

kurucusu kabul edilir. 

Bazı kaynaklarda immünolojinin kurucusu   olarak  E.Cennerin adı yazılır.  Fakat  O da 

çiçek'e karşı aşı yöntemini önermiştir. Buna rağmen diğerleri de bu düşünceye katılmazlar. 

Nitekim Cennerin çalışmaları bireysel nitelik taşımıştır  ve çalışmaları  sadece çiçek hastalığına 

ait olmuştur. Diğer taraftan ise O, önerdiği yöntemin mahiyetini izah edememiştir. Vaksin aşı 

yaratmanın genel prensiplerini hazırlayıp geliştiremediğinden,  Cenner diğer hastalıklara karşı 

aşı yöntemlerini öneri olarak sunamamıştır. 

İmmünolojinin bir bilim olarak şekillenmesinde Meçnikovun özel hizmetleri olmuştur. 

Humoral bağışıklık çalışmalarının temelini attılar.  Meçnikov çeşitli hayvanlarda iltihap sürecini 

araştırmıştır. Ve bu zaman o fagositoza ilişkin teoriyi vermiştir. Bu süreçe katılan hücreleri 

fagositlər olarak adlandırmıştır. Meçnikov tarafından immünoloji fagositoz yaradılmıştır. 

İmmünolojinin formalaşmasında Paul Erklixin de hizmetleri olmuştur. O, toksin antitoksin 

tepkilerinin miktarının  analiz yöntemlerini hazırlamıştır. İmmünolojinin gelişmesinde Robert 

Koğun da hizmetleri vardır (Ziyeddin Memmedov, Rasim Axundov, Immünoloji esasları. 2009. 

Besin kaynağı ile bol,% 92’i sudan oluşan karpuz  A, B6, C vitaminleri, ayrıca, likopen, 

amino asitleri ve antioksiden kaynağıdır. Yağsız, kalorisi azdır, sodyum oranı düşüktür. Orta 

boyutlu kase kadar olan karpuz 80 kaloridir. 

Publika.Az ailem.az'a atfen karpuzun diğer faydalarını sunar. 

Kanserden koruyucu etkisi var. 

Likopenle en zengin meyveyi oluştururlar. Karpuz, domates, pembe greyfurt gibi besinlere 

kırmızı rengi veren likopen sağlık için çok önemlidir. Kalp  ve kemik sağlığı için faydalıdır  ve 

ayrıca bu kanserden de korur. En güçlü iltihap önleyicilerden  biridir. Karpuz yetişmiştikçe ve  

kırmızılaştıkçadıkça likopen oranı artar. Beta karoten ve fenolik anti-inflamatuarlar da karpuzda 

boldur. 

Kalp ve damar sağlığını korur 

Sitrulin karpuzda bulunan protein yapıya sahip taştır. Vücutta arjin adlı amin asidine 

dönüşür. Kalp ve damar sağlığını korur, kan dolaşımına yardımcı olur. Spor yapanlarda kas 

ağrısının meydana gelmesine engel olur. Yağlanmadan sıkıntı çekenlerin basıncını düşürür. 

Bağışıklık sistemini düzenler 
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Karpuz kolin içerir. Colin vücutta iltihabı baskı altına alır. Stres, hava çirkliliyi, kronik 

hastalıklardan meydana gelen iltihap bedene zarar verirken, colin zararlı etkilere karşı bağışıklık 

sistemini düzenler. 

Vücudun su ve iyon ihtiyacını karşılıyor. 

Sıcak havada vücudumuzdaki suyu kaybediyoruz. Karpuz vücudun su ve iyon ihtiyacını 

karşılamak için idealdir. Lif içeriği sayesinde bağırsakların normal çalışmasını sağlar. 

Deri ve saçların ıslaklığını artırır 

Karpuzda olan A vitamin deri ve saçın ıslaklığı ve canlılığı için çok gereklidir. Yeni elastin 

ve kolajen hücrelerinin oluşmasını sağlar. Karpuzun her yerinde, kabuğun üzerindeki beyaz 

kesimde bile, faydalı maddeler var. 

Çocuklar karpuzu ne zaman yiyebilir? 

Bebekler 8-10 ay arası karpuz yemeye başlayabilir. İlk denemelerde diğer meyvelerin suyu 

ile birlikte verilmesi doğru olur. 

Karpuzun tarihçisi 

Beş bin yıl önce mısırlıların heroglif yazılarında karpuza rastlanır. Eski mısırlılar kral 

mezarlarına kralın ölümden sonra beslenmesi için karpuz koyarlarmış. İlk olarak Afrika 

çöllerinde ulaştığı tahmin edilen bu meyve, Onuncu yüzyılda Akdeniz ticareti ile Çin'e kadar 

yayılmıştır. Çin bugün dünyanın en çok karpuz yetiştiren ülkesidir. Araplar 13'inci yüzyılda 

karpuzu Avrupa'ya getirdiler. Amerika kıtasına afrikalı köleler tarafından götürüldü. Bugün 

Amerika kıtasında iki yüzden fazla karpuz türü yetişir. 

Karpuzun zararı var mıdır? 

Karpuzda bulunan likopen yararlı olmakla birlikte, günde 30 mg’dan fazla tüketildiğinde 

kalp,kusma, ishal ve karında şişme yaratır. Potasyumu yüksek olanlar sınırlı miktarda karpuz 

yemelidir. Çok karpuz yenildiğinde şeker miktarı kalkar. 280 gr karpuzda 20 gr şeker var. Doğal 

şeker olmakla beraber, kalorisine dikkat etmek   gerekir. 

(https: //publika.az/news/saghlamliq/209089.html) 

Fiziksel faaliyetlerin vücudun sağlığına  olumlu veya olumsuz etkisi olup olmadığı tıp 

alanı ve beden eğitimi dalında faaliyet gösteren araştırmacıların ilgi odağıdır. Yapılan 

araştırmaların sonuçlarına göre hafif ve yumuşak hareketler çok ihtimal ki, vücudun 

bağışıklığının yükselmesine yol açıyor. Bunun yanı sıra düzenli ve hafif orta düzeyde spor 

hareketleri vücudun iltihaplanmasını ve  özellikle nezleye karşılık direncinin artmasına neden 

olur. 

Beş bin yıl önce mısırlıların heroglif yazılarında karpuza rastlanır. Eski mısırlılar kral 
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mezarlarına kralın ölümden sonra beslenmesi için karpuz koyarlarmış. İlk olarak Afrika 

çöllerinde ulaştığı tahmin edilen bu meyve, onuncu yüzyılda Akdeniz ticareti ile Çin'e kadar 

gidip ulaşmıştır. Çin bugün dünyanın en çok karpuz yetiştirilen ülkesidir. Araplar 13'inci 

yüzyılda karpuzu Avrupa'ya getirdiler. Amerika kıtasına afrikalı köleler tarafından yapıldı. 

Bugün Amerika kıtasında iki yüzden fazla karpuz türü yetişir. 

Karpuzun zararı var mıdır? 

Karpuzda bulunan likopen yararlı olmakla birlikte, günde 30 mg’dan fazla tüketildiğinde 

kalp, kusma, ishal, karında şişme yaratır. Potasyumu yüksek olanlar sınırlı miktarda karpuz 

yemelidir. Çok karpuz yenildiğinde şeker miktarı kalkar. 280 gr karpuzda 20 gr şeker var. Doğal 

şeker olmakla beraber, kalorisine dikkatli olmak gerekir. (https: //publika.az/news/saghlamliq/ 

209089.html) 

Fiziksel faaliyetlerin vücudun sağlığına olumlu veya olumsuz etkiyi tıp alanı ve beden 

eğitimi dalında faaliyet göstərən araştırmacıların ilgi odağıdır. Yapılan araştırmaların sonuçlarına 

göre hafif ve yumuşak hareketler çok ihtimal ki, vücudun bağışıklığının yükselmesine yol açıyor. 

Ayrıca düzenli ve yumuşak  spor hareketleri vücudun iltihaplanmasını önler. Özellikle nezle 

karşısında direncinin artmasına neden oluyor. Fakat araştırmaların sonuçlarına dayanarak 

söylüyorum ki, koşu, bisiklet ve yüzme gibi yorucu spor türleri antikorlar ve lenfositler gibi 

bağışıklık sistemi unsurlarının faaliyetinde bozukluk yaratabilir (5,16,62,101,153). Herhalde 

beden faaliyetlerinin bağışıklık sistemine etkileri alanında birçok araştırmalar yapılsa da, bu 

konuda hala genel uzlaşma sağlanılamamıştır. 

Gelişmiş ülkelerde solunum yollarının iltihabı ölüm ve insan bedenin yeteneğinin 

azalmasına yol açan temel etkenlerden sayılır. Hafif ve yumuşak hareketler ve sistematik 

antrenmanların bu gibi hastalıkların önüne geçilmesi için son derece etkilidir. Günümüzde 

araştırmacıların temel dikkati kanser ve yaşam tarzından kaynaklanan tehlikeli hastalıkların 

önlenmesi ve iyileştirilmesine yöneliktir. Veriler bunu gösterir ki, insan bedeninin faaliyette 

olması kanser hastalığının spesifik türlerine bulaşma tehlikesinin azalmasına yardım yardımcı 

olur. Bu nedenle günümüzde kanser, artrit ve AİDS gibi hastalıkların tedavisi için bireysel tedavi 

türü olarak beden eğitimi ve spor hareketleri tavsiye edilir. Öncelikle hastalıklardan kaynaklanan 

zayıflığın  ve uyuşukluğun olumsuz etkilerinin etkisiz hale getirilmesi için spor ve beden eğitimi 

temel faktör rolünü oynar, ayrıca hastaları psikolojik yönden güçlendirerek uyarır 

Nitekim bazı hastalıkların (kanser türleri, AİDS, artrit, romatizma) meydana gelmesi ile 

vücudun bağışıklığı arasında sıkı bir ilişki vardır, Böylece hastalıkların gelişmesinde sporun 

rolünün ortaya çıkarılması, değerlendirilmesi için vücudun bağışıklığının hastalıklara etki 



 UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ  

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
  

2019 

931 

edilmesi  konusundaki konulara dikkat çekilmeye  başlanılmıştır. 

Bilindiği gibi bağışıklık ve sinir-hormonal sistem arasında bazı dönemlerde göze çarpacak 

derecede ilişki ve bağlılık vardır. Aslında bu iki sistem bazı iletişim yolları olan moleküller - 

sitokinler - vasıtasıyla ortaklı faaliyet gösteriyorlar. Stresler bağışıklık fonksiyonunda değişiklik 

yaratan etken olarak tanınmıştır. 

Fiziksel faaliyet ve sporun kanda dolaşım eden hücrelere etkisi. Spor ve egzersiz, hem 

egzersiz yapan (aktif) kişilerde hem de egzersiz yapmayan (pasif) kişilerde kandaki hücrelerin 

aktivitelerine eşlik eder.  Böyle olduğu takdirde keskin faaliyetin tepki verme derecesi, kişinin 

fiziksel hazırlık düzeyini, ayrıca yoğun antrenman sürecini dikkate alarak değişebilir. Yoğun ve 

şiddetli fiziksel faaliyetin spora etkisine; kan dolaşımında olan hücrelerin etkinleşmesine veya 

onların ortak kullanıma teşvik edilmesine sebep olup olmadığı konusu hala tartışma konusudur 

 

Şək. 1.2. Sporun nötrofil lökositler ve limfositlere etkisinin şematik tasviri (131). 

 

Akut fiziksel etkinlikle ilgili olarak anti-inflamatuar reaksiyon ile ilgili belirsiz 

mekanizmalardır. Fiziksel aktiviteden sonra dolaşımda olan üst düzey interleykin-6, interleykin-

1 ve interleykin-10-nun antaqonist reseptorlarının seviyesinde artış ile eşlik edilir. Sonraki iki 

antienflamatuar olan sitokinler interleykin-6'dan kaynaklanır (112,135) 

Yaşlı olmayan, sağlıklı ve dengeli bir vücuda ve akut faz reaktanlarının kan 

konsantrasyonlarına sahip olanlar, litre başına 2 miligram CRP dahil, erkek ve kadınların doğal 

düzeninden daha az, 2.5 miligramdan azdır. Bu miktar iltihap belirtisi olarak 1000 katıdır ya da 

teromaya karşı reaksiyonun büyüme potansiyeli vardır. ABD'nin CRP konsantrasyonunu litre 

başına 3 miligram, bireylerden daha fazla önleme ve kontrol merkezi tarafından yayınlanan bir 

rapora göre, kalp hastalığına kıyasla birden az olan litre başına 3 miligram cinsinden CRP 

konsantrasyonu, daha sık görülür (86 135.151.155) 
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Sonuç 

Böylece fiziksel faaliyetin ve antrenmanların bağışıklık sistemine etkileri ile ilgili yapılan 

araştırma ve deneylerin sonuçlarını bir araya getirip  bunun analizini yapmış olduk.  Sonuç 

olarak bunu diyebiliriz ki, düzenli şekilde spor ve fiziksel faaliyetle uğraşan kişilerde (aktif ve 

sporcu kişiler) bağışıklık ve iltihap göstergeleri (interleykin-6, CRP, beyaz kan hücrelerinin 

sayısı) daha düşüktür. Diğer yandan, fiziksel egzersizler "interleykin-6" ve "WBC" serum 

seviyelerinde bir artışa veya "CRP" ve interlökin 10'da bir değişime neden olur. Bağışıklık 

sistemi göstergelerinde büyüme düzeyi, fiziksel egzersizlerin ve spor egzersizlerinin hızı ve 

zamanı ile ilişkilidir. Dolayısıyla, orta ve uzun vadeli fiziksel egzersizlerin nispeten stresli ve 

zaman alıcı eğitimlere göre göstergelerde daha sık görülme olasılığı yüksektir. Kandaki kan 

eksikliğinin yanı sıra kanama sırasında kanın hızla kaybolması ve laboratuvar numunelerinin 

çıkarılması nedeniyle testten elde edilen sonuçlar üzerinde önemli bir etkisi vardır. 
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GİRESUN İLİNİN KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Giresun Üniversitesi 

Yasemin YILMAZ 

 

ÖZET 

Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerden birisi olan turizm, her geçen gün kendini 

yenilemekte ve çağın getirmiş olduğu yeniliklere ve değişimlere uyum sağlamaktadır. Turizm 

endüstrisinde rekabet şartlarının yoğun olması sebebiyle hem bölgesel hem de ülke düzeyinde 

araştırmalar yapılmaktadır. Türkiye turistlerin farklı taleplerini karşılayabilecek tarihi, kültürel, 

doğal güzelliklere sahip ve turizmin birçok türünün uygulanabileceği bir ülkedir. Özellikle 

turizmin 12 aya yayılması ve belirli bölgelerindeki yoğunlaşmanın azaltılması amacıyla kitle 

turizmi dışında diğer turizm türlerini değerlendirmek gerekmektedir. Turizm gelişmekte olan 

ülkeler için önemli bir kalkınma seçeneği olarak görülmektedir. Ayrıca bazı ülkeler açısından ise 

temel ekonomik sektör konumundadır.  

Kültür; inançlar, değerler, örfler, adetler, simgeler, normlar, dil ve teknoloji şeklinde ifade 

edilen iç içe geçmiş, aralarında işlevsel ve tarihsel ilişki oluşmuş bileşenlerdir. Kültür aynı 

zamanda toplumun geçmişten günümüze kadar uzanan maddi ve manevi değerlerinin yansıması 

olarak da kabul edilmektedir. Kültür turizmi ise, doğal ve kültürel varlıkları içeren ve bunun yanı 

sıra sosyo - ekonomik olguları da deneyimleme imkânı sunan bir turizm çeşididir. Birçok 

uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Giresun ili, zengin bir kültür mirasına sahiptir. Bu kültürel 

mirasın ortaya çıkarılması, tanıtılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem 

taşımaktadır. Araştırma amacı geçmişten günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan, 

gerek coğrafyası, gerek kültürü ile büyük bir potansiyele sahip olan Giresun ilinin kültür turizmi 

potansiyelini incelenmek ve bölge turizmine katkı sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Giresun, Turizm, Kültür Turizmi. 

 

GİRİŞ 

Geçmişten günümüze kadar devam eden öğrenme merakı, insanları seyahat etmeye, 

kültürel, doğal, tarihi zenginliklerle tanıştırmaya davet etmiştir. 

Doğal alanları, tarihi, kültürel değerleri ile zengin kaynaklara sahip olan Türkiye, önemli 

Turizm destinasyonudur. Çeşit, çeşit uygarlığın kurulduğu Anadolu’da; 100 bin 746 adet 
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korunması gerekli olan tescilli taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır (Türkiye´nin taşınmaz 

kültür varlığı zenginliği, 2016).  Giresun ili tarihi açıdan olduğu kadar, kültür bakımından da 

oldukça zengin kaynaklara sahiptir. Bunun en büyük göstergesi ise, binlerce yıl varlığını 

sürdürmüş olan medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmasından kaynaklanmaktadır. Amazonlar, 

Bizanslar, Kafkaslardan Anadolu’ya, Selçuklulardan Osmanlıya kadar birçok medeniyetin 

izlerini ve kalıntılarını burada görmek mümkündür (Tanju, 1998:104).  

Trabzon Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kayıtlarına göre, İlde 

tescillenmiş 512 adet kültür varlığı, 13 adet de arkeolojik ve kentsel sit alanı bulunduğu bilgisi 

yer almaktadır (Tescilli Kültür ve Turizm Varlıkları, 2018). 

Kıyı turizminin gelişmesi ve insanların talep ve istekleri doğrultusunda doğa ile birleşme, 

geçmişte yaşamış olan insanların kültürlerini, yaşam biçimlerini, sahip oldukları değerleri 

derinden öğrenmek önemli bir cazibe haline gelmiştir (Tapur, 2009:474). 

Turizm sektörünün olgunluğa ve doyuma ulaşması, her geçen gün değişen ve çoğalan 

insan ihtiyaçları ve istekleriyle beraber, alternatif turizm faaliyetleri ortaya çıkmıştır. Özel ilgi 

turizmi, macera turizmi, ekoturizm, kültürel turizm alternatif turizm çeşitlerinden bazılarıdır. 

Diğer turizm türleri ile mukayese edildiğinde, kültürel turizm daha önde gelişme göstermiştir 

(Günal, 2005:92). 

Kaynakların belirlenmesi ve turizm faaliyetlerine yönelik olarak daha iyi kullanılması 

kültürel turizm ışığında çalışmanın amacını oluşturmaktadır. İl’de bulunan kültürel çekicilikler 

ve gelecek yıllarda bu turizm ürünlerinin gelişimi konusunda öneriler getirilmiştir.  

Kültür Turizm  

İnsanların bulundukları yerden ayrılıp, kültür bakımından zengin olan ve ziyaretçilerde 

merak uyandıran cezbedici yerleri farklı kültürleri görmek, tanımak, izlemek, gidilen yerlerdeki 

yaşam biçimlerini öğrenmek amacıyla yaptıkları turizm faaliyetidir.  

Kültürel Çekicilikler 

Farklı kültürlerin oluşturduğu; tarihi, kültürel ve estetik açıdan değerli olan kültürel miras 

örnekleri insanlarda her zaman merak uyandırmış ve ilgi alanlarını oluşturmuştur.  

Kültür turizmi açısından değerlendirildiğinde ise,  Giresun İl’inde koruma altına alınmış 

tarihi evler, kiliseler, manastırlar, tarihi camiler ve türbeler bunların yanı sıra diğer kültürel 

cazibeleriyle birlikte ehemmiyetli bir konumda yer almaktadır. Ayrıca, İl’e özel yöre tınılarını 

barındıran gelenek-görenekler, folklorik değerler, yöreye özel giyim- kuşam ile de önemli 

kültürel turizm potansiyeline sahiptir (Sezer, 2015: 228). 

Tescil çalışmaları ilk olarak 12 Ocak 1979 yılında yapılmıştır. Bu tarihten günümüze kadar 
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İl’de 521 civarında eski eser korunma altına alınmış yahut alınma aşamasındadır. Geçen zaman 

içinde tescili yapılmış eserlerin, tescilinin kaldırılması ve yeni tescil işlemlerinin gerçekleşmesi 

sebebiyle tescilli eserlerin sayısında değişim meydana gelmektedir  (Iltar, 2015:517). 

    Tablo 1 Giresun İli Tescilli Yapılar  

Dini Yapı 102 

Kamu Yapısı 18 

Konut Mimarisi 261 

Savunma Yapısı 7 

Ticaret Yapısı  14 

Su Yapısı  104 

Muhtelif Eserler  6 

Kaynak Giresun Evleri, 2019. 

1.Tarihsel Değerler 

Çalışma alanını kültürel çekiciliği tarihsel değerler oluşturmaktadır. Giresun İl’inde de pek 

çok kültürel değer bulunmaktadır. Bunların içinde camiler, sit alanları, Giresun Kalesi, Giresun 

Adası, Tarihi Giresun Evleri, bulunmaktadır.  

1.1 Giresun Tarihi 

Binlerce yıllık mazisiyle, birçok kültüre ve medeniyete ev sahipliği yapmış olan Türkiye, 

medeniyetlerin beşiği olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda Tarih ve kültür mirası olarak 

tanımlanabilecek zengin kaynaklara ve değerlere sahiptir. Nitekim gerek görünüşleriyle gerekse 

taşıdıkları kimlikleriyle, tarihi ve arkeolojik çekicilikler, bulundukları yerler için önemli bir 

çekim merkezi durumundadır. Dolayısıyla da bulundukları bölgeler için önemli bir cazibe 

oluşturmakla birlikte, turistik çekicilik olarak tarihsel kaynaklara verilen önemi artırmaktadır 

(Bekdemir ve Sezer, 2016: 104). 

Anadolu’nun Kuzeydoğusunda yer alan Karadeniz illerinden biridir. Şehir deniz 

üzerinde bir yarımada üzerinde bulunmaktadır. Karadeniz’in tek adası olan Giresun 

adası, yarım adanın karşısında yer almaktadır. Giresun İl’inin kimler tarafından, ne zaman 

kurulduğu konusu tarihi kaynaklarda halen tartışmalı bir konudur (Giresun Tarihi, 2018). 

15. yüzyıl öncesi tarihi hakkında fazlasıyla yetersiz bilgiler mevcuttur. Döneme ait 

kaynaklarda şehir hakkında öncelikli bilgilerin biri, Giresun adının neyi ifade ettiği ile alakalıdır. 

Eski adı Kerasus ve bu adı şehirde bol miktarda yetişen Kirazdan geldiği söylenmektedir. Bir 
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Efsaneye göre; Romalı kumandan Lucullus, burada gördüğü yabani bir kirazı alıp Roma’ya 

götürmüş ve bu şekilde kiraz dünyaya yayılmıştır. Fakat kirazın çok önceleri de bilindiği ve 

Roma’da tanındığı saptanmıştır. Şehrin adının kirazla alakalı olduğu bilgisinin kesin olmadığı 

bilinmelidir (Emecen, 2015:14).  

Giresun İl’inin Türkleşmesi konusunda eksik bir bilgi olarak, Şehrin Türkleşmesi Fatih 

Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethiyle olduğu söylenmektedir. İl Osmanlı devletine bu tarihte 

katıldığı doğrudur ancak, Türkleşmesi 1397 yılında Bayramlı Çepni Türkmen Beyi Emir 

Süleyman’ın Giresun’u fethiyle gerçekleşmiştir. Bilinen yanlış kanaat yüzünden şehirde onun 

adını taşıyan eser bulunmamaktadır (Giresun Tarihi, 2019). 

Türkiye’de I. Dünya Savaşından etkilenen şehirlerden bir tanesi de Giresun şehridir. I. 

Dünya Savaşına kadar Trabzon’a bağlı kalmış olan Giresun İl’i, 1916 yılında Trabzon’un Ruslar 

tarafından işgalinden sonra seferberlik bitene kadar Ordu ve Tirebolu kazalarıyla beraber mali 

yönden Samsun sancağına bağlı olarak idare edilmiştir. Görele 4 Aralık 1920’de Tirebolu 

Kazaları ve Karahisar-ı Şarki Sancağına bağlı Kırık Nahiyesinin katılmasıyla müstakil sancak 

haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte vilayet olarak yerini almıştır 

(Karaman, 2015:30).  

Tablo 2 Giresun Merkezdeki Kültür Varlıkları 

Arkeolojik ve Kentsel 

Sit Alanları 

Dini Yapılar 

 

Giresun Kalesi 

Giresun Kalesi’nin Batı Yüzü 

Giresun Adası 

Zeytinlik Semti 

Çınarlar Camisi 

Gemiler Çekeği Camisi 

Hacı Hüseyin Camisi 

Hacı Mittad Camisi 

Kale Camisi 

Kapu Camisi 

Müftüoğlu Camisi 

Soğuksu Camisi 

Şıh Camisi 

Boztekke Köyü Camisi 

Çandır Köyü Camisi 

Melikli Tahtalı Camisi 

Hisargeriş Eski Cami 

Sayca Manaroğlu Camisi 

Seyit Vakkas Türbesi 

Boztekke Köyü Şeyh Keramettin 

Türbesi 

Yakup Halife Türbesi 

Gogora Kilisesi 

Katolik Kapusen Kilisesi 

Meryemana Kaya Kilisesi 

Karaali Köyü Kilisesi 

 

Kaynak: (Iltar, 2015: 517-518). 
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Tablo 3 Giresun Merkezdeki Yapılar 

Kamu Yapıları Ticaret Yapıları Su Yapıları 

Eski Hükümet Konağı 

(Rektörlük) 

Meslis-i Umumi Binası (Eski İl 

Özel İdaresi) 

Giresun Belediyesi 

Gazi Paşa İ.O 

Mehmet Akif Ersoy İ.O 

Eski Okul 

Necati Bey İ.O (TEGEV) 

Ticaret Lisesi 

Akçalı Köyü İ.O 

Can Akengin Sergi Salonu 

125. Yıl Kütüphanesi 

Ziraat Bankası 

Giresun Ticaret Odası Binası 

İsmet Yanıkömeroğlu Binası 

Mümtazoğlu Binası 

Volkan Türkyılmaz Binası 

Osman Feridunoğlu Binası 

Köprülü Han 

Hüseyin Memişoğlu 

Kapalıçarşı 

Ethem Çetinkaya Binası 

Memişoğlu Binası 

Domaçlar Binası 

Tekinler Binası 

Eski Uğur Sinema Binası 

 

Şifa Hamamı 

Hacı Hüseyin Çeşmesi 

Eşrefbey Çeşmesi 

Fatma Hanım Çeşmesi 

Hoca Hanım Çeşmesi 

Muhtar Çeşmesi 

Osmaniye Çeşmesi 

Yüzbaşısuyu Çeşmesi 

Kufalı Kuyu 

Tekke Köyü Değirmeni 

Tekke Köyü Köprüsü 

Gıdır Köprüsü 

Yavşan Köprüsü 

Konut Mimarisi Diğer Yapılar  

119 adet Giresun Evi Millet Bahçesi 

Nihat Bey Anıtı 

Fiyala Yolu 

 

Kaynak: : (Iltar, 2015:517-518). 

2.Giresun İl’inin Kültürel Değerleri 

2.1 Giresun Kalesi 

 I. Pharnakes tarafından M.Ö. 2. Yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. Kale; iç ve dış 

olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kalenin surları Roma döneminde restorasyon faaliyeti 

görmüştür. Piknik alanı ve günübirlik gezi alanı olarak kullanılmaktadır. Onarım ve bakım 

çalışmaları Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından halen devam ettiği bilinmektedir (Giresun 

Kalesi, 2019). 

Tarihsel yapıtlar arasında en dikkat çekici özelliği ile bilinen Giresun Kalesi I.derece 

arkeolojik sit alanı ilan edilmiş, bununla beraber kale, tarihi ve rekreasyonel açıdan ildeki dikkat 

çekici beşeri turistik çekiciliklerden biri olduğu anlaşılmaktadır (Bekdemir ve Sezer, 2016: 107). 

Mustafa Kemal Atatürk’ün koruma komutanlığını üstlendiği, kurtuluş savaşında da üstün 

başarılar göstermiş olan Giresun ilinde kahraman olarak görülen Gazi Osman Ağa’nın (Topal 

Osman Ağa) mezarı ’da Giresun kalesinde bulunmaktadır. 

2.2 Giresun Adası  

Karadeniz’de bulunan iki adadan biri olma özelliğini taşıyan Giresun Adası, 40000 m
2
  

 
bir 

alana sahiptir. Arkeolojik olarak ilgi odağı olan Giresun adası başta Amazonlar olmak üzere 

birçok kavime ev sahipliği yaparak, bünyesinde mitolojik çağlara ait birçok kalıntı 
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bulundurmaktadır.  

Bir efsaneye göre; Giresun Adası, bakıldığında kartal gagasını anımsatan, şehrin 

güneydoğusunda bulunan Gedikkaya’dan koparak, denize tutunmasıyla oluştuğu söylenmektedir. 

Giresun Ada’sı geçmiş kavimlerden beri yerel halk için mistik güç kaynağı olmuş, Romalı bilgin 

Pilinius; “Ilistariaum Mundi” adlı yapıtında Ada’da bulunan savaş tanrısı Mars’a takdim edilmiş 

olan hava madeninden bahsetmektedir (Işık, 2007:65-66). 

“Pharnace‘ın karşısında Chalceritis, Yunanlıların Mars’a vakfedilmiş Arias’ı bulunur. 

Kuşların kanatlarını vurarak yabancılarla savaştığından söz edilmektedir. Ada’ya ilişkin olarak 

birçok efsane anlatılmaktadır.  Tarihi kaynaklarda Amazon kraliçelerinin savaş tanrısı “Ares” 

adına tapınak yaptırdıklarını ve Sinop piskoposu (Din Adamı) Agias Phokas’ın manastırı 

olduğundan söz etmektedir. Ada’da II. Alexius zamanında yapılan sur kalıntıları, kuleler, iç kale, 

tarihi pişmiş toprak fıçılar ve bazı yapı temelleri bulunmaktadır. Sit alanı olan  

Ada koruma altına alınmıştır. Tarihi dönemlerde gemi sığınağı olarak, Cenevizliler ve 

Venediklilere sahiplik yapmıştır. Günümüzde ise Ada’nın sahipleri yabani göçmen kuşlar, 

karabataklar ve martılardır (Işık, 2007:65-66).  

Giresun Adası Arkeolojik Sit Alanı, manastır kompleksi şeklinde inşa edilmiş olup; 

kompleksin içinde kilise, şapel, kule, saray, sur, sarnıç gibi kalıntılar vardır. Günümüzde adada 

arkeolojik kazı çalışmaları devam etmektedir (Tescilli Kültür ve Turizm Varlıkları, 2018). 

Ayrıca özel bir firma tarafından adaya turistik geziler yapılmakta, yerli ve yabancı turistler 

tarafından ilgi çekici bulunmaktadır. 

2.3 Zeytinlik Mevkii (Kentsel Sit Alanları) 

Giresun Kalesi’nin Güneydoğusunda zeytinlik mahallesi olarak bilinen semt, eski Giresun 

evlerinden oluşmaktadır.  

Zeytinlik mahallesinde 80 civarında tescilli ev yer almaktadır. Evler eğimli bir konumda 

yer almaktadır. Bununla beraber doluluk ve boşluk oranlarına dikkat edilerek birbirlerinin 

manzarasına engel olmayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu mevkii ’de ki yapılar kentsel bellekteki 

yerinin halen devam ettiği ve yapıldığı dönemin yaya ulaşımı, komşu yapı yoğunluğu gibi 

kentsel doku içindeki belirgin konumu ile cadde konteksti ve sokak siluetine en, boy, yüksekliği 

ile kentsel dokuya müspet katkıları olduğundan, ayrıca bölgede yaşam şekli, niteliği ve 

işlevlerinin dağılımı, komşuluk ilişkileri gibi bilgiler vermesi sebebiyle ve işlevselliğinden dolayı 

belge değeri niteliği taşımasıyla beraber kentsel sit alanı ilan edilmiştir (Iltar, 2014:10).  

Kentte bir zamanlar Türkler ile Rumların birlikte yaşadığı aşinadır ve iç içeliğin varlığı 

yapılarda da görünmektedir. Yapılarda Türk mimarisinin yanında yabancı tasarım olan devşirme 
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tasarım ve ustalıklı Rumlara ait yapılaşmada görmek olağandır (Işık, 2007:76). 

2.4 Giresun Müzesi (Gogora Kilisesi) 

İsmini bulunduğu mahalleden almış olan Gogora Kilisesi 18. Yüzyılın ortalarında Rumlar 

tarafından Ortodoks Kilisesi olarak inşa edilmiştir. Müze, mübadele yıllarına kadar kilise 

vazifesi görmüştür.1924-1948 yılları arasında hizmet vermemiş, boş bırakıldığı bilinmektedir. 

Bir dönem; 1948-1967 yılları arasında cezaevi olarak kullanılan bina, Kültür Bakanlığı 

tarafından 1982 yılında restorasyona alınmış, ardından 1988 yılında müze olarak hizmete 

sunulmuştur (Işık, 2007:123). 

Kilisenin kuzey tarafında “Papaz Evi” olarak anılan bir başka yapı daha bulunmaktadır. 

Papaz evinin batı duvarına bitişik olarak inşa edilmiş birbirine paralel iki mekandan oluşan bir 

mahzen bulunmaktadır. Müze koleksiyonuna ait eserler kilise binası ve mahzen bölümünde 

sergilenmekte, Papaz evi ise idare binası olarak kullanılmaktadır.  

2.5 Giresun Çocuk Kütüphanesi (Katolik Kilisesi) 

Giresun kent merkezinde, Çınarlar Mahallesinde bulunan yapı, 1800’lü yıllarda inşa 

edilmiş bir Fransız Katolik kilisesidir. Günümüzde ise çocuk kütüphanesi olarak 

kullanılmaktadır.  2002 yılında kültür bakanlığı tarafından bina ve çevre düzenlenmesi 

yapılmıştır.  

3.Türbeler 

İl’de Tescil kaydı bulunan 12 adet türbe bulunmaktadır. Giresun Merkezde bulunan tek 

türbe Seyyit Vakkas türbesidir. Rizeli Mehmet Ali Bey tarafından inşa ettirilen türbe diğer 

türbelerle karşılaştırıldığında farklı bir plan ile yapılmıştır. Ahşap ziyaretgâhın yerine inşa 

ettirilen türbenin, arşiv kayıtlarında projeleri bulunmaktadır. Diğer türbeler halk tipi olarak 

yorumlanmaktadır ve basit planlı yapılmştır. 

 

Tablo 4 Taşınmaz Kültür Varlıkları 

Anıt ve Abideler 4 

İdari Yapılar 19 

Kültürel Yapılar 175 

Şehitlikler 1 

Askeri Yapılar 11 

Endüstriyel ve Ticari Yapılar 11 

Dinsel Yapılar 112 

Mezarlıklar 23 

Sivil Mimarlık Örneği 352 

Kalıntılar 14 
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TOPLAM 722 

Kaynak: Taşınmaz Kültür Varlıkları, 2018 

Giresun genelinde 2018 yılı sonu itibariyle 722 adet taşınmaz kültür varlığı tespit 

edilmiştir. Her yıl bu rakamlar tekrar hesaplanmaktadır.(Tablo 4).  

Tablo 5 Giresun İl’inde Tescilli ev sayısı; 

Giresun Merkez 143 

Bulancak  2 

Çanakçı  1 

Görele 60 

Keşap 1 

Piraziz 5 

Şebinkarahisar  4 

Tirebolu 32 

Yağlıdere 1 

TOPLAM 254 

Kaynak: Giresun Evleri, 2019 

Giresun ilinde 254 adet tescilli konut bulunmaktadır. Gelecek yıllarda bu sayıda değişiklik 

yaşanabilir. 
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Şekil 1 Giresun İl’inin Kültürel Turizm Potansiyeli (Swot Analizi) 

 

Güçler (Strengths) 

-Doğal değerler açısından uygun 

kaynakların bulunması, 

-Yörede mevcut olan tarihi değerler 

(türbe, kilise, kale, manastır). 

-Giresun Adası, Zeytinlik Mevkii, 

Folklorik değerler. 

-Yörede yaşayan insanların 

sıcakkanlılığı.  

-Turizm faaliyetlerine uyum 

sağlayabilecek dinamik nüfus. 

-Yöreye özgü Festivaller ve Şenlikler 

 

 

Zayıflıklar(Weaknesses) 

-Reklam ve tanıtım eksiklikleri 

-Turizmin gelişimi açısından alt 

yapının yetersiz olması(ulaşım). 

-Üst yapıda olan eksiklikler 

(Konaklama). 

-İl’de Turistik destinasyonlara 

ulaşım imkanının yetersizliği. 

-Giresun Ada’sının alt yapı 

yetersizliği 

- Turizm’de çalışacak, yeterli 

donanıma sahip personelin 

olmaması.  

 

 
GİRESUN İL’İNİN 

TURİZM 

POTANSİYELİNİN 

SWOT (FÜTZ) 

ANALİZİ 

 Fırsatlar (Opportunities)  

-Alternatif Turizm faaliyetlerini 

gerçekleştirme potansiyeline sahip 

olması 

-Doğal ve Kültürel tarihi değer 

zenginlikleri 

-Dünya Turizm faaliyetlerindeki 

gelişmeler, yöre turizminin gelişimi 

açısından fırsattır. 

-Doğu Karadeniz bölgesinde, olumlu 

bir şekilde gelişen iç turizm talebi  

-Turizm’in 12 ay’a yayılmasını 

sağlayacak uygun kaynakların 

bulunması. 

-Bozulmamış doğal çevre.  

-Tescillenmiş ve koruma altına alınmış 

kültür varlıkları. 

 

 Tehditler (Threats) 

-Terör faaliyetleri 

-Politik ve siyasi sorunlar 

-Tarihi ve kültürel değerlerin, yeterli 

düzeyde korunmaması 

-Bakirliğini koruyan doğal alanların 

tahrip olma olasılığı, 

- Doğal kaynakların zarara uğrama 

riski  

-İl’de Turizm’ in gelişmesi açısında 

donanımlı kişilerin olmaması.  

-Yöre halkının Turizm bilincinden 

yoksun olması. 

-Tarihi ve Kültür varlıklarına sahip 

çıkılmaması durumunda zamanla yok 

olacağı.  
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SONUÇ 

Çalışmada Giresun il’ inin kültür turizmi açısından güçlü olan yönleri ve zayıflıkları 

gelecek ile ilgili tehdit oluşturabilecek unsurlar ve fırsatlar tespit edilmiştir. Giresun İl’i; 

Kaleleri, Tarihi yapıları, Türbeleri, Camileri, Manastırı,  Karadeniz’in tek Adası olan “Aretias” a 

ev sahipliği yapmakta olan önemli bir turizm destinasyonudur.  

Gelenekler, görenekler, yörenin kültürünü oluşturan unsurlar, giyim-kuşam, festivaller 

bölge turizmi için doğal güzelliklerle birlikte diğer bir turistik çekim unsurudur. Bu unsurların 

korunması bölge turizmi için olumlu etki yapacaktır. Unsurların korunmasının yanı sıra Giresun 

ilini tanıtacak tüm etkinliklerin oluşturulması ve uygulanması gerekmektedir. Kültür turizmi 

turistlerin ilgisini çekmekte kalmayıp, diğer turizm türlerine göre ekonomik olarak daha fazla 

katkı yaptığı bilinmektedir. 

Giresun ili alt yapı sorunları, çarpık kentleşme, konaklanacak tesislerdeki yetersizlikler, 

bölgede yaşayan halkın turizm bilinci konusunda ki yoksunluğu, turizmde eğitimsiz kişilerin bu 

işi icra etmeleri turizmin gelişimi konusunda önemli ve açığa kavuşturulması gerekli sorunlardan 

olduğu gözlemlenmiştir. 

Bölge halkına turizm bilincinin aşılanması, nitelikli personellerin sektörde yer alması, 

yörenin turizm gelişimi açısından önemlidir. Bu sayede bilinçli,  alınan hizmetten memnun ve 

devamlı olarak yöreyi ziyarette bulunabilecek turist profili oluşturulabilir. Bu profili 

oluşturabilmek için bölgede bulunan eğitim kurumlarından destekler alınmalı, turizm eğitimi 

verilmeli, tüm özel ve kamu paydaşları birlikte hareket ederek bölge turizmini olumlu yönde 

etkilemelidir.  
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MÜZİK EĞİTİMİ YAYINLARINDA KULLANILAN NİTEL ÖLÇME ARAÇLARINDA 

GEÇERLİK SIKINTILARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Doç. Dr. İzzet YÜCETOKER 

Giresun Üniversitesi 

 

ÖZET 

Ülkemizde son yıllarda çok sayıda yeni üniversitelerin açılması, Eğitim Fakültelerine bağlı 

yeni müzik eğitimi anabilim dallarının varlığı, doçentlik kriterlerinde adaylardan istenilen yayın 

sayısının nicelik olarak fazlalaşması ve bunun gibi faktörlerden dolayı müzik eğitimi 

yayınlarında artış görülmektedir. Ayrıca üniversitelerin eğitim bilimleri ve sosyal bilimler 

enstitülerinde var olan yüksek lisans ve doktora programlarının artması da tez ve yayın 

sayılarının artışını hızlandırmıştır. Yayın yapma ve tez hazırlamada en önemli unsurlardan biri 

şüphesiz ki araştırmanın modelini belirleme ve belirlenen yöntem ışığında konuya ilişkin ölçme 

aracı geliştirmektir. Ölçme aracı geliştirmek için ise geçerlik ve güvenirlik konularının net olarak 

bilinmesi bir araştırmacı için önem arz etmektedir.  

Müzik eğitimi araştırmalarında nitel araştırma tekniklerini kullanmak, oldukça önemli yere 

sahiptir. Çünkü müzik ya da müzik eğitimi araştırmaları genellikle küçük çalışma grupları ile 

çalışılmaktadır. Çalışma gruplarından bilgiler elde etmek için ise ya var olan bir ölçme aracı 

kullanmak ya da yeni bir ölçme aracı geliştirmek zaruridir. Nitel araştırma yapmak için 

geliştirmek istenilen bir ölçme aracı da tıpkı nicel araştırmalarda kullanılan ölçekler gibi geçerli 

ve güvenli olmalıdır. Ancak yapılan alanyazın taraması sonucunda nitel araştırma yöntemi ile 

hazırlanan birçok müzik eğitimi araştırmalarında, geliştirilen ölçme araçlarının geçerlik 

problemleri olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, müzik eğitimi 

yayınlarında kullanılan nitel ölçme araçlarındaki geçerlik sıkıntılarını tartışmak, ölçek 

geliştirmenin kuramsal boyutunda kullanılan Lawshe kapsam geçerliği konusunda bilgi vermek 

ve müzik eğitimi içerikli nitel araştırmalarda hazırlanacak olan ölçme araçlarında Lawshe 

kapsam geçerlik çalışmasının nasıl kullanılacağına dair örneklerle bir yol haritası sunmaktır. 

Bu amaç doğrultusunda ilgili alanyazın taranmış, tarama sonucunda araştırmaya sınırlılık 

getirebilmek için 2014 – 2018 yılları arasında yapılmış, her bir yıla ait 1 doktora tezi, 1 yüksek 

lisans tezi ve 1 makale yöntemleri açısından incelenmiştir. Bu çalışmalar arasından sadece nitel 

araştırma yöntemleri ile yapılan araştırmalardaki ölçme araçları ele alınmış, kapsam geçerlik 

durumları kontrol edilmiştir. Daha sonra geçerlik durumu hatalı olan ölçme araçlarının nedenleri 

tartışılarak bu hataları Lawshe kapsam geçerlik hesaplaması ile nasıl düzeltilebileceğine dair 
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örnekler ve önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Nitel Araştırma, Lawshe, Geçerlik ve Güvenirlik, 

Nitel Veri Analizi 

 

GİRİŞ 

Müzik araştırmaları, çağlar boyunca var olan, konuları gereği müziğin çeşitli alanlarında 

ortaya çıkarak ve kendini geliştirerek günümüze kadar ulaşan bir araştırma alanı olarak 

yorumlanabilir. Dünyada ve Avrupa’da müzik araştırmaları ilk çağa kadar uzanırken, Türklerde 

Göktürkler döneminde başladığı bilinmektedir. (Uçan, 2016:39). Müzik üzerine araştırmalar, 

müzik yaşamı ve müzik bilimi konularını içererek, müzik konularının derinlemesine araştırılıp 

ilerideki çağlara bırakılacak olan bilgi birikiminin sağlanmasını amaçlar ve bu amaca yönelik 

çeşitli yöntemler geliştirir. Uçan (2017)’a göre müzik araştırma, (1) müziksel gerekliyi ve 

zorunluyu, (2) müziksel sağlamlığı ve sağlıklılığı, (3) müziksel gerçeği ve doğruyu, (3) müziksel 

kolaylığı ve kullanışlığı, (4) müziksel özgünü ve güzeli ve (5) müziksel yararlıyı ve 

iyiyi/değerliyi ortaya çıkarmak gereğiyle yapılan yöntemli arama süreci ve ürünü demektir. Her 

araştırma alanında olduğu gibi, müzik araştırırken de ne araştırılacağı, nerden araştırılacağı ve 

araştırılan konunun hangi yöntemlerle ortaya konulacağı gibi mevzuatlar şüphesiz ki önemlidir. 

Müzik araştırmaları, Göktürklerden başlayıp bugüne kadar süreklilikle devam eden bir 

bilim dalı olmuştur. Özelikle günümüzde son yıllarda çok sayıda yeni üniversitelerin açılması, 

Eğitim Fakültelerine bağlı yeni müzik eğitimi anabilim dallarının varlığı, doçentlik kriterlerinde 

adaylardan istenilen yayın sayısının nicelik olarak fazlalaşması ve bunun gibi faktörlerden dolayı 

müzik ve müzik eğitimi alanlarındaki yayınlarda artış görülmektedir. Ayrıca üniversitelerin 

eğitim bilimleri ve sosyal bilimler enstitülerinde var olan yüksek lisans ve doktora 

programlarının artması da tez ve yayın sayılarının artışını hızlandırmıştır.  

Müzik araştırmaları, müzik dalı içerisinde birçok alt kola ayrılmıştır. Bu alt kollardan en 

yaygın olanları müzik eğitimi, müzik yorumculuğu ve müzik bilimleridir denilebilir. Uçan 

(2017), müzik araştırmalarını on alt kolda incelemiştir. Bunlar, müzik yaşamı, müzik bilimleri, 

müzik eğitimi, müzik sanatları, müzik teknolojileri, müzik ekonomisi, müzik endüstrisi, müzik 

felsefesi, müzik yürütücülüğü ve müzik hekimliği araştırmalarıdır. Bu alt kollardaki 

araştırmaların ortak terimi müziktir. Ancak konu ve araştırmanın yöntemi gereği birbirlerinden 

çok farklı oldukları söylenebilir. Kısacası, bir müzik araştırmacısı kendi alanına uygun olması 

koşuluyla hangi dalda araştırma yapmak isterse istesin araştırmasına uygun yöntemi belirlemesi 

ve bu yöntem üzerinden konusunu şekillendirmesi önemlidir. 
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Müzik araştırmaları incelendiğinde genellikle betimsel araştırma, tarihsel araştırma, 

deneysel araştırma, yorumsal araştırma ve karşılaştırmalı araştırmalar üzerinde çalışılmaktadır. 

Bu araştırmalarda kullanılan araştırma yöntemleri ise nicel araştırma, nitel araştırma ve karma 

araştırma yöntemleridir. 

Nicel araştırmalar, isminden de anlaşılacağı üzere sayısal veriler ile sonuç elde 

edebileceğimiz, ölçülebilir bir araştırma türüdür. Yıldırım ve Şimşek (2006:50-65)’e göre nicel 

araştırmalarda gerçeklik nesneldir ve asıl olan yöntemdir. Nicel araştırmalarda değişkenler kesin 

sınırlarıyla belli olup aralarındaki ilişkiler kolaylıkla çözümlenebilir. Standardize edilmiş veri 

toplama araçları kullanılarak yapılan nicel araştırmalarda verilerin sayısal göstergelere 

indirilmesi kolaydır. Müzik araştırmalarında özellikle deneysel ve durum tespiti yapılan 

çalışmalarda genellikle nicel yöntem kullanıldığı söylenebilir.  

Nitel araştırmalar, nicel araştırmalara göre yöntem işlenişi bakımından oldukça farklıdır. 

Özellikle sosyal bilimler için ortaya çıkan bu araştırma yöntemi, sayılarla ifade yerine, olay yeri 

gözlemleyerek, olayları bütünü ile sonuçlandırma amacını taşıdığı söylenebilir. Yıldırım ve 

Şimşek (2006)’e göre nitel araştırmalarda nicel araştırmalardaki gibi gerçeklik nesnel değil, 

araştırmanın kendisi gerçekliği oluşturmaktadır ve asıl olan çalışılan durumdur. Nitel 

araştırmalarda değişkenler karmaşıktır ve bunlar arasındaki ilişkiyi çözümlemek nicel 

araştırmalara göre daha fazla zordur. Yorumlama yeteneğinde güçlülük isteyen bu araştırma 

yönteminde araştırmacının kendisi bir veri toplama aracı olmalıdır. Sosyal bilimlerde sıklıkla 

kullanılan nitel araştırma yöntemi, müzik araştırmalarında da sıklıkla kullanıldığı söylenebilir. 

Karma araştırmalar ise nicel ve nitel yöntemlerin bir araştırmada aynı anda kullanılması 

olarak yorumlanabilir. Bazı araştırmalarda veriler sayılarla ifade edilebilmesinin yanında açık 

görüşmelere de ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu nedenle her iki yöntemin kullanılması 

araştırmacının işini kolaylaştıracağı söylenebilir.  

Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinde herhangi bir araştırma yapılırken ve bir sonuca 

ulaşmak istenirken belli başlı ölçme araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bryman (1992), Akt. 

Türnüklü (2001:8)’e göre nicel ve nitel araştırma yöntemleri veri toplamak için içlerinde farklı 

nitelikte araştırma tekniklerini barındırmaktadırlar. Örneğin, nicel araştırma yöntemi, survey 

tekniklerini, yapılandırılmış görüşme tekniğini, anket çalışmalarını, deney tekniğini, sistematik 

gözlemi, içerik analizini ve istatistiksel teknikleri kapsamaktadır. Buna karşın, nitel araştırma 

yöntemi katılımcı gözlemi, yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış görüşme tekniğini, 

doküman analizini ve konuşma analizlerini içermektedir. Müzik eğitimi araştırmalarında da 

hemen hemen yukarıda bahsi geçen bütün tekniklerin kullanıldığı görülmektedir.  



 UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ  

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
  

2019 

947 

Bir araştırmacı araştırmasında hangi yöntemi ve hangi ölçme araçlarını kullanırsa 

kullansın, ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmak ya da geçerliği yapılmış 

ölçme araçlarını kullanması zaruridir denilebilir. Müzik eğitimi araştırmaları incelendiğinde 

nicel araştırma teknikleri ile yapılmış çalışmalarda geçerlik ve güvenirlik sıkıntılarına pek 

rastlanılmamıştır. Ancak nitel araştırmalarda kullanılan ölçme araçlarında oldukça hata olduğu 

görülmektedir. Nitel araştırma yapmak için geliştirmek istenilen bir ölçme aracı da tıpkı nicel 

araştırmalarda kullanılan ölçekler gibi geçerli ve güvenli olmalıdır. Ancak yapılan alanyazın 

taraması sonucunda nitel araştırma yöntemi ile hazırlanan birçok müzik eğitimi araştırmalarında 

geliştirilen ölçme araçlarının geçerlik problemleri olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu 

araştırmanın amacı, müzik eğitimi yayınlarında kullanılan nitel ölçme araçlarındaki geçerlik 

sıkıntılarını tartışmak, ölçek geliştirmenin kuramsal boyutunda kullanılan Lawshe kapsam 

geçerliği konusunda bilgi vermek ve müzik eğitimi içerikli nitel araştırmalarda hazırlanacak olan 

ölçme araçlarında bu tekniğin nasıl kullanılacağına dair örneklerle bir yol haritası sunmaktır. 

“Geçerlik; bir testin puanlarından çıkartılan yorumların sağlamlığını araştırma işidir. Bu 

puan gerçekten ölçmek istediği değişkeni ölçtüğünü gösteriyor mu? Yapılan yorumun 

sağlamlığını ve ilişkisini incelemektir. Ölçmek istediğini ölçüp ölçmediğini araştırma işidir.” 

(Cronbach, 1990: 146, Akt. Özen ve Diğerleri). Bu tanıma göre bir araştırmacı kendine göre ne 

kadar mükemmel bir anket hazırlamış olsa da ölçmek istediği bir durumu, hazırlamış olduğu 

anket tarafından ölçüp ölçmediğini uzman görüşleri ile desteklemesi zaruridir denilebilir. Özen 

ve diğerleri (2006:72)’ne göre geçerlik yapılan yorumların sağlamlığı ve ilişkisini incelemektir. 

Geçerlik yapılasını için üç anahtar kavram mevcuttur. Bunlar, ölçüte yönelik, kapsam ve yapı 

geçerliğidir.  

Nicel araştırmalara yönelik hazırlanan ölçeklerde iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bu 

yöntemler, kuramsal ve deneysel formlardan oluşmaktadır. (Yurdugül, 2005:1). Ölçek hazırlama 

aşamasındaki kuramsal kısımda, araştırmacı büyük örneklem gruplarına ulaşamadığı durumlarda 

hazırladığı prototip ölçme aracının geçerliğine ilişkin uzman görüşleri alarak nitel çalışma 

yapmaktadır. Bu durum müzik eğitimi yayınlarında sıklıkla kullanılan yapılandırılmış görüşme 

formlarındaki uzman görüşlerini alma yöntemi ile aynı anlama geldiği düşünülmektedir. Bu 

durumda müzik eğitimi araştırmacılarının sıklıkla kullandığı araştırma desenleri arasında var 

olan durum tespitleri için hazırlanmış olan yapılandırılmış görüşme formları da kapsam geçerlik 

alınması gerekmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki Lawshe kapsam geçerliği nitel araştırma için 

değil, ölçek geliştirme aşamalarının kuramsal kısmında kullanılan bir yöntemdir. Bu durumu 

Yeşilyurt ve Çapraz (2018) şu şekilde açıklamaktadırlar: “Kapsam çözümlemesi yapılan örnek 
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çalışma kuramsal süreçler ile kuramsal formun elde edildiği nitel bir çalışmadır. Ancak elde 

edilen nitel veriler, uzman görüşleri arasındaki uyumluluğun test edilebilmesi ve çözümlemenin 

daha kolay yapılabilmesi için nicel verilere dönüştürülmüştür.” Böylelikle nitel çalışmalar için 

geliştirilen yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış ölçme araçlarını bu kapsam geçerliği ile 

yapabilmek mümkün olduğu söylenebilir. 

“Kapsam geçerlik oranları Lawshe (1975) tarafından geliştirilmiştir. Bu nedenle Lawshe 

tekniği olarak bilinen bu yaklaşım 6 aşamadan oluşmaktadır” (Akt. Yurdugül, 2005:2). Bunlar; 

a) Alan uzmanları grubunun oluşturulması 

b) Aday ölçek formlarının hazırlanması 

c) Uzman görüşlerinin elde edilmesi 

d) Maddelere ilişkin kapsam geçerlik oranlarının elde edilmesi 

e) Ölçeğe ilişkin kapsam geçerlik indekslerinin elde edilmesi 

f) Kapsam geçerlik oranları ölçütlerine göre nihai formun oluşturulması 

Hazırlanacak olan ölçme aracının kapsam geçerliği alınması için en az 5 en fazla 40 

uzmana ihtiyaç duyulmaktadır. İlk olarak hazırlanan ölçme aracının yanına üçlü likert şeklinde 

sütunlar açılmalı ve hazırlanan her bir soru için uzmanlara “gerekli”, “gerekli ve düzeltilmeli” ve 

“gereksiz” görüşleri alınmalıdır. Uzmanlardan gelen soruların yanıtları ise Lawshe (1975) 

tarafından hazırlanan formül kullanılarak hesaplanır. Kapsam geçerlik için hazırlanan her soru 

tek tek değerlendirilmelidir. Tek bir soru için hesaplama şekli aşağıdaki gibidir. 

Kapsam geçerlik oranı için her bir soruya sadece “gerekli” şıkkını işaretleyen uzman 

sayıları toplanarak başlanır. Daha sonra ölçme aracı kaç uzmana gönderilmiş ise gönderilen 

uzman sayısı ikiye bölünür. Gerekli diyen uzmanlar ile bölüm sonucu ortaya çıkan uzman sayısı 

tekrar bölünür ve ortaya çıkan sayıdan 1 çıkartılır. Formül olarak ise KGO = N G / ( N/2) – 1 

şeklindedir. Ortaya çıkan sonuçlar 0 ve eksili değerler gösteriyor ise sorular ölçme aracından 

çıkarılmalı, pozitif gösteriyor ise Veneziano ve Hooper (1997) tarafından tabloya dönüştürülen 

anlamlılık değerlerine bakılmalıdır (Akt. Yurdugül 2005:2). 

Tablo 1: α =0,05 anlamlılık düzeyinde KGO’lar" için minimum değerler 

Uzman Sayısı Minimum Değerler Uzman Sayısı Minimum Değerler 

5 0,99 13 0,54 

6 0,99 14 0,51 

7 0,99 15 0,49 

8 0,78 20 0,42 

9 0,75 25 0,37 

10 0,62 30 0,33 

11 0,59 25 0,31 

12 0,56 40 0,29 
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Kapsam geçerlik indeksi hesaplaması ise kapsam geçerlik oranlarının hesaplanması sonucu 

ölçekte kalacak soruların kapsam geçerlik oran puanlarının ortalaması alınarak elde edilmektedir. 

Bu sonuç ise hazırlanan ölçme aracının tamamı için geçerlik sağlamaktadır. Aşağıda verilen 

örnek ile Lawshe kapsam geçerliği konusunu incelemek yerinde olacaktır.  

Yücetoker (2014) tarafından geliştirilen, “eser değerlendirme formu”, barok döneme ait 

olan eserlerin piyano eğitiminde çalınmasının uygun olup olunmadığına dair öğretim elemanı 

görüşlerini almak üzere hazırlanmıştır. Nitel araştırma ile yapılan bu çalışmada eser 

değerlendirme formu hazırlık aşaması ve Lawshe kapsam geçerliliği şöyledir. 

Araştırmacı, eser değerlendirme formunu hazırlarken alan yazın taraması ve uzman 

görüşleriyle barok dönem eserlerindeki teknik ve müzikalite özelliklerini içeren kriterler 

oluşturmuştur. 19 maddeden oluşan eser değerlendirme formunun kapsam geçerliklerinin 

yapılabilmesi için farklı üniversitelerde görev yapan 13 piyano öğretim elemanına 

gönderilmiştir. Öğretim elemanlarından seçeneklere gerekli ise 3, Yararlı/Yetersiz ise 2 ve 

Gereksiz ise 1 puan vermeleri istenmiştir Elde edilen sonuçlar Lawshe kapsam geçerlik formülü 

ile hesaplanmıştır. 

                                                                                    N (gerekli) 

              KGO (Kapsam Geçerlik Oranları) = ………………………… - 1 

                                                                                       N /2 

Seçenekler Gerekli Yararlı/yetersiz Gereksiz KGO 

Madde1 13 0 0 1,00 

Madde2 5 5 3 -0,23 

Madde3 13 0 0 1,00 
Madde4 13 0 0 1,00 
Madde5 12 0 1 0,84 

Madde6 13 0 0 1,00 

Madde7 12 1 0 0,84 

Madde8 13 0 0 1,00 
Madde9 13 0 0 1,00 

Madde10 12 0 1 0,84 
Madde11 12 1 0 0,84 
Madde12 9 3 1 0,34 

Madde13 11 2 0 0,69 

Madde14 8 2 3 0,23 

Madde15 8 3 2 0,23 

Madde16 7 3 3 0,07 

Madde17 11 2 0 0,69 

Madde18 11 1 1 0,69 

Madde19 11 1 1 0,69 

UZMAN SAYISI: 13 

KAPSAM GEÇERLİK ÖLÇÜTÜ: 0,54 

KAPSAM GEÇERLİK İNDEKSİ: 0,69 
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Yukarıdaki tabloya göre öğretim elemanlarının eser değerlendirme formuna vermiş 

oldukları cevaplar ve bu cevapların kapsam geçerlik oranları ve indeksi belirtilmektedir. Lawshe 

(1975), 13 uzmanın geçerlik ölçütünü 0, 54 olarak belirlemiştir. Bu nedenle 19 madde olarak 

hazırlanan ölçeğin 2., 12., 14., 15. ve 16. maddeleri kapsam geçerlik ölçütü altında kaldığından 

dolayı ölçme aracından çıkarılmış, geriye 14 madde kalmıştır. Kalan 14 maddenin ortalaması 

alındığında ölçme aracının kapsam geçerlik indeksi 0,69 bulunmuştur. Bu durumda ölçeğin 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilir. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırma nitel bir araştırmadır ve eylem araştırma deseni kullanılarak yapılmıştır. 

Eylem araştırması uygulamada ortaya çıkan sorunların anlaşılmasına ve çözülmesine yönelik bir 

araştırma olup, araştırma ile uygulamayı bir araya getiren ve araştırma sonuçlarının uygulamaya 

aktarılmasını kolaylaştıran bir araştırma yaklaşımıdır. (Yıldırım, Şimşek, 2006:78). Araştırma 

yapılırken müzik eğitimi üzerine yapılan çalışmalar internet üzerinden rasgele seçilmiştir. Müzik 

eğitimi çalışmalarının nicelik olarak fazla olması nedeniyle 2014 – 2018 yılları arasında yapılmış 

her yıla ait bir makale bir yüksek lisans tezi ve bir doktora tezi ele alınmış ve kullanılan ölçme 

araçları incelenmiştir. İnceleme yapılırken var olan durumu iyi şekilde tespit edebilmek için 

öğrencilerin yapmış olduğu çalışmalar dışındaki araştırmalarda akademik unvanlar dikkate 

alınmıştır. Bu nedenle 5 yıla ait yayınlardan 1 profesör, 2 doçent ve 2 Dr. Öğretim Üyelerinin 

yazmış olduğu makaleler incelemeye alınmıştır. İncelenen yayınlarda yöntem araştırması 

yapılmış ve kullanılan nitel ölçme araçlarının geçerliğinin var olup olmadığına bakılmıştır. Bu 

araştırma sadece nitel yöntem içeren müzik eğitimi araştırmalarının incelenmesi ile 

sınırlandırılmıştır. Bu sınır içerisinde incelenen araştırmalarda kullanılan ölçme aracı türlerinden 

de sadece yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış ölçme araçları ele alınmıştır. Yayınları yapan 

akademisyenlerin ve öğrencilerin isimleri ve çalışmaları gizlilik nedeniyle belirtilmemiştir. Bu 

yayınlar Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinden ve Google Akademik Arama motorundan elde 

edilmiştir. 

 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde araştırma için incelenmiş olan 2014 -2018 yıllarına ait yapılmış makale, 

yüksek lisans tezi ve doktora tezleri, unvanlara ve yıllara göre ayrılarak tablo haline getirilmiştir. 

Tablonun sonunda her yıla ait bir çalışmanın ölçme araçları kısmı bire bir alıntı yoluyla verilmiş 

ancak çalışmaların kime ve hangi konuya ait olduğunu belirtmemek için tanımlayıcı kısımlar 
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çıkartılarak noktalar şeklinde belirtilmiştir.  

Tablo 2: 2014 – 2018 yılları arasında yapılan çalışmaların analizi 

Yayın 

Yılı 

Yayın 

Türü 

Unvanı Araştırma 

Yöntemi 

Kullanılan 

Ölçme Aracı 

Ölçme Aracının 

Geçerlik Durumu 

2
0

1
4

  
- 

2
0

1
6
  

Makale 

(3) 

Prof. 

Doçent 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

 

 

 

 

 

Nitel 

Araştırma 

Yöntemi 

 

 

 

 

 

Yapılandırılmış 

Ölçme Formları 

 

 

Yok 

 

Yüksek 

Lisans 

Tez (3) 

 

Öğrenci 

 

3 Uzmana Sorulmuş 

ancak geçerlik 

istatistikleri 

yapılmamış. 

 

Doktora 

Tez (3) 

 

 

Öğrenci 

2
0

1
7

 -
 2

0
1

8
 

 

Makale 

(2) 

Doçent 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

 

 

 

 

Nitel 

Araştırma 

Yöntemi 

 

 

 

 

Yarı 

Yapılandırılmış 

Ölçme Formları 

3 uzmana ölçek 

sorularının dil ve içerik 

açısından sorulmuş 

ancak geçerlik 

sonuçları belirtilmemiş. 

Yüksek 

Lisans 

Tez (2) 

 

Öğrenci 

 

3 Uzmana Sorulmuş 

ancak geçerlik 

istatistikleri 

yapılmamış. 

 

Doktora 

Tez (2) 

Öğrenci 

 

Tablo 2’de 2014 – 2018 yılları arasında yapılan çalışmalar ölçme araçları kullanım 

durumlarına göre gruplandırılmıştır. Yukarıdaki tablo yıllara göre yorumlandığında 2014 yılı ile 

2018 yılı arasında yapılan nitel çalışmalarda kullanılan ölçme araçlarının geçerlik durumlarında 

bir değişim olmadığını, yapılan hataların yıllar geçse de tekrarlandığını göstermektedir. Ayrıca 

unvan değişkenine göre de durum aynıdır. Kısacası iş deneyimi ve unvanların artışı ile ölçme 

aracı geliştirmedeki hatalar arasında pozitif bir korelasyon bulunmamaktadır. 

Aşağıda araştırmaların içerisinde bulunan veri toplama araçları bölümü yer almaktadır.  

2014: Veri Toplama Aracı Araştırmada …… öğretmenlerinin, ………… amacıyla 

araştırmacılar tarafından hazırlanan “…….. Formu” kullanılmıştır. Aşağıda araştırmada 

kullanılan ölçme aracıyla ilgili bilgilere yer verilmiştir. ……… Formu Bu görüşme formu; daha 

önceden yapılmış tez çalışmaları, kitaplar, makaleler, sempozyum bildirileri ve yayınların 

incelenmesi sonucunda ……… ………….. sorunların saptanabilmesi ve incelenebilmesi amacıyla 

hazırlanmıştır. ……… formu; …. sorudan oluşmakta ve ………… sorunlar ile ilgili………… 

görüşlerine dayanmaktadır. 

2015: Araştırma konusu ile ilgili öncelikle literatür taranmış, gerekli ön bilgiler 
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toplanmıştır. ……….. görev yapan ………. ile konu hakkında görüşmeler yapılmıştır. Bu bilgiler 

doğrultusunda anket taslağı hazırlanmıştır. Anket taslağı, ………… birlikte gözden geçirildikten 

sonra, uzman görüşüne sunulup, gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Sonra bu şekliyle ………… 

görev yapan ………… uygulanmıştır. Ön uygulama sonuçları doğrultusunda geçerlilik ve 

güvenirlilik çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda anket taslağı tekrar 

gözden geçirilmiştir. Gerekli düzeltme, ekleme ve çıkarmalar yapıldıktan sonra, ankete son şekli 

verilmiştir. (hangi geçerlik ve güvenirlik ? bu geçerlik ve güvenirlik sonuçları nerededir? 

Çalışmada bu sorulara verilecek cevaplar bulunmamaktadır) 

2016: Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan…….. soruluk görüşme 

formuyla toplanmıştır. Görüşme formunda yer alan sorular; ………. nitelikte olup verileri ……… 

toparlayabilecek şekilde gruplandırılmıştır. 

2017: Veri toplama araçları. Araştırmada öğrencilerin …… dersinden beklentilerini 

belirleyebilmek amacıyla görüşme yapılmıştır. Görüşme soruları ………….. istenmiştir. Görüşme 

soruları hazırlanırken çeşitliliğin sağlanması amacıyla açık uçlu ve kapalı uçlu sorular 

hazırlanmış böylece açık uçlu sorular nitel veri çözümleme yöntemleri ile kapalı uçlu sorular 

nicel veri çözümleme yöntemleri ile çözümlenmiştir. Veri toplama aracı geliştirilirken, benzer 

içerikteki formlar incelenmiş, konu için gerekli sorular belirlenmiş ayrıca son soru olarak 

………… bu konu hakkındaki diğer görüşleri sorulmuştur. 

2018: Veri Toplama Araçları Bu araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

ile toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak dereceli ölçme anahtarı kullanımına ilişkin görüşleri 

değerlendirebilmek amacı ile ………. görüşme formu uygulanmıştır. Görüşme soruları, 

……………… tarafından yanıtlanmıştır. Alt problemlerin çözümü için …………………………….. 

ilişkin görüşleri tespit etmek amacı ile görüşme yapılmıştır. Toplam ……. soru içeren görüşme 

………. önemine ilişkin sorular yer almaktadır. Görüşme yöntemiyle elde edilen veriler 

değerlendirilerek yorumlanmıştır. Araştırma süresince yapılan tüm görüşmeler araştırmacı 

tarafından bire bir gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıda her yıla ait bir çalışmanın veri toplama araçları kısmı yer almaktadır. Bu 

araştırma kısımları incelendiğinde 4 çalışmanın veri toplama araçlarının nasıl hazırlandığına ait 

herhangi bir bulguya rastlanılamamıştır. Sadece 2015 yılında yapılan araştırmada geçerlik ve 

güvenirlik çalışması olduğundan bahsedilmiştir. Ancak çalışma detaylı incelendiğinde sadece 

sözel olarak geçerlik yapıldığı görülmektedir. Yani herhangi bir geçerlik sonuçları, kapsam 

geçerlikleri ve bunun gibi istatiksel sonuçlar bulunmamaktadır. 
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SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Türkiye’de son yıllarda nicelik olarak artış gösteren müzik eğitimi yayınlarında özellikle 

nitel yöntem ile geliştirilmeye çalışılan ölçme araçlarında geçerlik sıkıntıları mevcuttur. 

Yöntembilim olarak incelenen bu çalışmalarda görünen sonuç, oldukça vahimdir. Bu durumu 

bilimsel yanılma ve yanıltma olarak iki şekilde değerlendirmek yerinde olacaktır. 

 Bilimsel yanılma, yeterince araştırma bilgisine sahip olmayan araştırmacılar tarafından 

yetersiz araştırma bilgisiyle oluşturulmuş çalışmalar olarak yorumlanabilir. Bilimsel yanılmaya 

dayalı çalışmalarda, araştırmacının yetersiz bilgisi nedeniyle çalışmasında yetersiz ve güvenilir 

olmayan sonuçlar üretebilir ve durumun en kötüsü yaptığı yanlışların farkında değildir. Bu 

nedenle akademik tezleri yöneten öğretim üyelerinin bilimsel araştırma tekniklerine hâkim 

olması ve öğrencilerinin bu konuları öğrenmelerine teşviki oldukça önemlidir. Bilimsel 

makalelerde ise bu makalelere hakemlik yapan öğretim üyelerinin bilimsel araştırma teknik ve 

yöntemlerini bilmeleri ve kendilerini konu hakkında yetersiz görmeleri durumlarında hakemlik 

yapmamaları önerilebilir. Çünkü bilimsel yanılmayı göremeyen bir hakem ya da bir tez 

danışmanı, bilimsel yanılmaya yatkın bir öğrenciyi ya da makale yazarını uyarmaz ve bu bilim 

adamları yanılmadıklarını düşündüklerinden, aynı şekilde yayınlar hazırlamaya devam eder. Bu 

durumda bilimsel yanılma oranı yükselir ve akademik yayınlar nitelik olarak değil nicelik olarak 

artar.  

Bilimsel yanıltmaya dayalı çalışmaların durumu ise bilimsel yanılmaya dayalı 

çalışmalardan daha karanlıktır. Bunun ilk nedeni ise araştırmacının kötü niyetli olmasıdır. 

Bilimsel yanıltmada araştırmacı bilerek ve isteyerek araştırmanın amacını, geliştirdiği ölçme 

araçlarını kendi niyetleri uğruna düzenler ve kendi istediği sonuçları ortaya çıkarır. Kısacası 

araştırmacıda kasıt ve ağır ihmal vardır. Bu durumda araştırmacılar, bu yayınları etik kurullarına 

şikâyet etmeliler ve böylesi araştırmacıların cezalandırılması gerektiği görüşünü 

benimsemelidirler. Çünkü bilimsel yanıltmaya dayalı çalışmaların artışı, diğer araştırmaları da 

etkileyerek çığ gibi büyüyebilir. 

Müzik eğitimi araştırmacıları, nitel yöntemle çalışmalar yapmadan önce nitel araştırma 

tekniklerini iyi bilmelidirler. Belirli bir örneklem veya çalışma grubundan alınacak olan görüşler 

için geliştirecekleri ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik durumlarının kontrolünü 

sağlamaları, çalışmanın sonuç kalitesi açısından oldukça önemlidir. Nitel araştırmaların geçerlik 

ve güvenirlik çalışmalarında sıklıkla kullanılan Miles ve Huberman (1994) tarafından geliştirilen 

dış geçerlik yöntemi kullanılmaktadır. Araştırmacılar bu konu hakkında bilgi sahibi olurlar ise 

geliştirdikleri ölçme aracının geçerliğini sağlayacakları düşünülmektedir. Ancak araştırmacıların 
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nitel yöntemde kullanımına çok sık rastlanmayan, genellikle nicel çalışmalar için ölçek 

geliştirme aşamasının kuramsal kısmının nitel olarak değerlendirilip geçerlik oranlarının 

alınmasını sağlayan Lawshe kapsam geçerlik yöntemini de öğrenmeleri gerektiği 

düşünülmektedir. 

Son yıllarda Türkiye’de bulunun Yükseköğretim kurumlarında doçentlik sözlü sınavının 

kalkması, akademik teşvik yönetmeliğinin ortaya çıkışı, var olan yükselme ve ödüllerin 

araştırmacıların yayınlarının nitelikleri yerine niceliğine göre verilmesi gibi hususlar, maalesef ki 

hepsinin olmasa da birçok yayının nitelik anlamında düşürmesine yol açmıştır. Bu nedenle 

doçentlik dosyası inceleyen öğretim üyeleri, başvuran adayın sadece yayın sayısına göre değil, 

yayınların kalite ve niteliğini önceliklerine alması önerilmektedir. Bu durum ise yayınların daha 

düşünsel, akademik ve topluma hizmet eder biçime gelmesini sağlayacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Günümüzde mevcut disiplinlerin karşılaşılan karmaşık sorunlara tek başlarına gerekli ve 

yeterli çözümleri getirememesi nedeniyle eğitimde disiplinler arası anlayış daha fazla ilgi 

görmeye başlamıştır. Öğrencilere sunulan eğitim müfredatlarında yer alan birçok konu farklı 

disiplinleri içermektedir ve bu konular tek bir disiplin içerisinde ele alındığı takdirde konuların 

öğrenciler tarafından anlaşılmasını zorlaştırabilmektedir. Öğrenci bu disiplinlere ait bilgileri bir 

araya getirebildiği zaman bu konuları daha anlamlı biçimde öğrenebilir. Bu çalışma fen bilimleri 

eğitimi alanında ilköğretim düzeyinde yapılmış olan disiplinler arası ulusal çalışmaları 

derinlemesine incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Betimsel içerik analizi yönteminin 

kullanıldığı bu çalışmada 20 makale, yedi yüksek lisans tezi, iki tane de doktora tezi olmak üzere 

toplam 29 çalışmaya ulaşılmış ve bu çalışmalar amaç, yöntem, veri toplama araçları ve sonuçlar 

kapsamında incelenmiştir. Çalışmalar Ç1, Ç2, Ç3, … Ç29 şeklinde kodlanmıştır. Elde edilen 

veriler frekansa dayalı olarak yorumlanmış ve tablolar halinde gösterilmiştir. Çalışmalar 

incelendiğinde örneklemin çoğunlukla öğrencilerden seçildiği, yöntem olarak yarı deneysel 

çalışmaların ve veri toplama aracı olarak da ölçeklerin daha fazla tercih edildiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: fen bilimleri dersi, disiplinlerarası çalışmalar, ilköğretim 

 

CONTENT ANALYSIS OF INTERDISCIPLINARY STUDIES CARRIED OUT AT 

PRIMARY LEVEL IN SCIENCE EDUCATION 

 

ABSTRACT 

The interdisciplinary understanding in education has begun to come to the fore more, as 

the present disciplines cannot provide the necessary and sufficient solutions to the complex 

problems encountered. Many subjects included in the educational curriculum offered to students 

include different disciplines and, if these issues are dealt with in a single discipline, it may make 
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it difficult for students to understand the subject. Students can learn these issues more 

meaningfully when they can gather information about these disciplines. This study was carried 

out of to investigate the interdisciplinary national studies thorougly carried out at the level of 

primary education in the field of science education. In this study, which the discriptive content 

analysis method was used, total of 29 studies including 20 articles, seven graduate thesis and two 

doctarate thesis were examined within the scope of purpose, method, data collection tools and 

results. Studies were encoded as Ç1, Ç2, Ç3, … Ç29. The obtained data were interpreted on the 

basis of frequency and were shown charts. When studies were examined it was seen that, the 

sample was mostly selected from “the students”, “quasi-experimentals” as the method and  “ the 

scales ” as the data collection tool were preferred. 

Keywords: science education course, interdisciplinary studies, primary education 

 

GİRİŞ 

Günümüzde mevcut disiplinlerin karşılaşılan karmaşık sorunlara tek başına gerekli ve 

yeterli çözümleri getirememesi nedeniyle, eğitimde disiplinler arası anlayış gündeme daha fazla 

gelmeye başlamıştır  (Martinello, 2000). Disiplinler arası araştırmanın öne çıkmasında en önemli 

nedenlerden birisi karşı karşıya kalınan sorunların karmaşıklığı ve mevcut disiplinlerin bu 

sorunlara tek başlarına çözüm getirememesidir (Ulusoy, 2007). 

Her geçen gün yaygınlaşan ve daha fazla önem kazanan disiplinler arası yaklaşımla ilgili 

olarak literatürde karşımıza çeşitli tanımlar çıkmaktadır. 

Jacobs (1989: 8), “disiplinler arası” kavramını, “merkezi bir temayı, meseleyi, problemi, 

konu ya da deneyimi incelemek için bir disiplinden daha fazla yöntem bilimi ve dili bilinçli bir 

şekilde uygulayan bir bilgi görüşü ve müfredat yaklaşımı” olarak tanımlamaktadır. Yıldırım 

(1996: 89), ise “disiplinler arası” kavramını, “geleneksel konu alanlarının belirli kavramlar 

etrafında anlamlı bir biçimde bir araya getirilerek sunulması” olarak tanımlamıştır. 

Literatürde karşımızda çıkan tanımlardan anlaşılacağı üzere, disiplinler arası yaklaşımın, 

farklı disiplinlerdeki ortak öğeleri birleştirmeyi ve anlamlı bir bütünlük oluşturmayı amaçladığı, 

anlaşılmaktadır (Kanatlı, 2013). Ayrıca, Yıldırım (1996), disiplinler arası öğretimin en önemli 

amaçlarından birinin öğrenciye çok yönlü bir düşünme biçimi kazandırması olduğunu 

belirtmiştir. 

Disiplinler arası yaklaşım birden fazla disiplini içermektedir ve bu nedenle disiplinler arası 

bir yaklaşımla müfredatların hazırlanması çok fazla bilgi, zaman, işbirliği ve daha fazla çaba ve 

tecrübe gerektirir (Sağdıç 2014).  
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Öğrencilere sunulan eğitim müfredatlarında yer alan birçok konu, farklı disiplinleri 

içermektedir ve bu konular tek bir disiplin içerisinde ele alındığı takdirde konunun öğrenciler 

tarafından anlaşılmasını zorlaştırabilmektedir. Öğrenci bu disiplinlere ait bilgileri bir araya 

getirebildiği zaman bu konuları daha anlamlı biçimde öğrenebilir. 

Disiplinler arası tematik öğrenme-öğretme süreci öğrencilerin daha işbirlikli, analitik, 

ilişkisel, bütünsel ve anlamlı öğrenmelerinde katkı sağladığı için uygulamaya değer bir yaklaşım 

olarak literatürde yer almaktadır (Korkmaz 2015).  

Hem sosyal bilimler hem de fen bilimleri içerisindeki bazı konular, diğer derslerle 

ilişkilidir ve bu konuların anlatımında disiplinler arası yaklaşım öne çıkmaktadır. Örneğin, çoğu 

zaman aynı konunun işlenmesinde Matematik, Fizik, Biyoloji ve Kimya derslerinin konuları 

birbiriyle çakışabilir (Yıldırım, 1996). 

Bu çakışmaların olumsuz etkisini gidermek amacıyla, son yıllarda disiplinler arası 

ilişkilerin ve problemlere farklı açılardan yaklaşmanın önemi artmış ve eğitimde farklı 

disiplinleri bütünleştirme gündeme gelmiştir (Turna, 2015). 

Fen bilimleri dersi doğası gereği uygulamaya dayalı farklı disiplin alanlarıyla ilişkili çeşitli 

ilgi ve yetenek alanlarına hitap eden bir derstir (Korkmaz, 2015). Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı 

(MEB), Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) tarafından geliştirilen Fen Bilimleri Dersi 

Öğretim Programı’nda da disiplinler arası yaklaşım esas alınmıştır (MEB, Temel Eğitim Genel 

Müdürlüğü Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, Ankara, 2017). 

Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler ışığında ilköğretim çağındaki öğrencilerin fen 

bilimleri eğitimi de ön plana çıkmıştır. Öğrencilerin ilköğretim çağından itibaren farklı 

disiplinlerdeki ortak öğeleri birleştirmeyi kavraması ve sürekli değişen ve yenilenen eğitim-

öğretim süreçlerine uyum sağlayabilmesi eğitimcilerin bu alana eğilimini arttırmıştır. 

Enerji gibi bazı kavramların, ilköğretim çağındaki öğrenciler tarafından algılanmasında 

güçlükler yaşandığı ve bu güçlüklerin disiplinler arası yaklaşım yöntemleri sayesinde öğrenciler 

üzerinde olumlu bir etki yarattığına dair çalışmalar bulunmaktadır (Gürdal, Şahin ve Bayram 

1999). Ayrıca, farklı disiplinlerde yapılan etkinliklerin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu 

disiplinler arası yaklaşım farklı disiplinlerin birbirleriyle gerçek yaşam bağlamında 

ilişkilendirilmesini de sağlar (Korkmaz, 2015). 

Kander (2013) tarafından disiplinler arası yaklaşımın etkililiği konusunda yapılan başka bir 

araştırmada, disiplinler arası yaklaşımla ders gören ve daha sonra mezun olan öğrencilerin 

matematik ve fen konularını içeren günlük yaşamdaki problemleri çözmede zorlanmadıkları ve 

farklı disiplinlerden bireylerle etkili iletişim kurabildikleri gözlemlenmiştir. 
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Kanatlı (2013) ise, disiplin temelli eğitimin eksikliklerini gidermeye çalışması nedeniyle 

disiplinlerarasılığın, olumlu bir eğitim süreci olduğunu ve bu nedenle diğer disiplinlerle eşgüdüm 

içinde yürütülen eğitim, öğrenme sürecinde karşılaşılan çeşitli eksiklikleri giderebileceğini, 

savunmaktadır.  

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada betimsel analiz yöntemi kullanılarak fen eğitimi kapsamında ilköğretim 

düzeyinde yapılmış disiplinler arası çalışmaların içerik analizi yapılmıştır. 

Betimsel analiz yaklaşımına göre elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara 

göre özetlenir ve yorumlanır. Bu tür analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve 

yorumlanmış şekilde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler, önce sistematik ve 

açık bir biçimde betimlenir (Yıldırım ve Şimşek, 2016; s.239).  

Yapılan çalışmada ERIC, EBSCO Publishing, Taylor and Francis Online, Google Scholar, 

Giresun Üniversitesi Kütüphanesi, Science Direct, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanları 

kullanılmıştır. Literatür taraması sırasında ilgili veri tabanlarının gelişmiş arama bölümlerinde, 

başlık ve özet kısımlarında ”fen eğitimi, disiplinlerarası, science education, primary education, 

interdisciplinary, anahtar kelimeleri kullanılmış olup 29 ulusal çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmalar  

veri çokluğunu önlemek adına Ç1, Ç2, Ç3,…, Ç29  şeklinde kodlanarak araştırmada bu kodlar 

kullanılmıştır. 

Hazırlanan mülakat soruları Türkçe dilbilgisi kuralları ve anlaşılırlık yönünden bir Türk 

dili ve edebiyatı uzmanı ve bir de alan uzmanı tarafından incelenerek gerekli düzeltmeler 

yapılmıştır. İncelenen çalışmaların içerikleri ,”amaç”, “yöntem”, “örneklem”, “veri toplama 

araçları”, “sonuçlar” başlıkları altında tablolar halinde sunulmuştur. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde içerik analizi sonucunda çeşitli açılardan incelenen çalışmalardan elde edilen 

bulgular genel başlıklar, çalışmalar ve frekansların yer aldığı tablolar halinde sunulmuştur. 
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Tablo 1. İncelenen çalışmaların amaçlarına ilişkin veriler 

Amaçlar Çalışmalar ƒ 

Disiplinlerarası öğretim programına uygun hazırlanmış konu, 

etkinlik, öğretim tekniğinin öğrencilerin derslere yönelik 

tutum, beceri ve öğrenmeye etkisini incelemek 

Ç1, Ç10, Ç11, Ç12, Ç14, 

Ç15, Ç16, Ç17, Ç18, 

Ç19, Ç20, Ç23, Ç24, 

Ç25, Ç32, Ç28, Ç29 

17 

Disiplinlerarası hazırlanan etkinlik /  proje çalışmalarını 

tanıtmak / incelemek 

Ç2, Ç3, Ç6 3 

Öğretim programlarında yer alan kazanımları disiplinlerarası 

yaklaşım açısından incelemek, uygulamak 

Ç4, Ç5, Ç7, Ç8, Ç21, 

Ç22 

6 

Disiplinlerarası yaklaşımlara ilişkin öğretmenlerin görüşlerini 

tespit etmek 

Ç9, Ç13, Ç26 3 

 

Tablo 1 incelendiğinde çalışmaların büyük bir bölümünün disiplinlerarası öğretim 

programına uygun hazırlanmış konu, etkinlik, öğretim tekniğinin öğrencilerin derslere yönelik 

tutum, beceri ve öğrenmeye etkisini incelemek amacıyla yapıldığı dikkat çekmektedir. 

Disiplinlerarası yaklaşımlara ilişkin öğretmenlerin görüşlerini tespit etmek amacıyla ise az 

sayıda çalışma olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. İncelenen çalışmaların yöntemlerine ilişkin veriler 

Yöntem Çalışmalar f 

Yarı deneysel desen Ç1, Ç14, Ç15, Ç16, Ç17, Ç18, Ç19, 

Ç20, Ç23, Ç24, Ç28 

11 

İçerik analizi Ç2, Ç4, Ç8, Ç21 4 

Yöntem açıkça belirtilmemiş Ç5,  Ç7,  Ç12, Ç 22 4 

Tarama modeli Ç11, Ç13, Ç26 3 

Alanyazın derleme Ç3, Ç6 2 

Durum çalışması Ç25, Ç29 2 

Çok katmanlı öğretim deneyi Ç27 1 

Karma yöntem Ç10 1 

Olgu bilim araştırması Ç9 1 

 

İncelenen çalışmalar arasında, en çok tercih edilen yöntemin 11 çalışma ile yarı deneysel 

desen olduğu görülmektedir. İçerik analizi yönteminin kullanıldığı çalışmaların frekansı dörttür. 

Dört çalışmanın ise yöntemi açıkça belirtilmemiştir. Tarama modelinin frekansı üç, alanyazın 

derleme ve durum çalışmasının ise frekansı ise ikidir. Çok katmanlı öğretim deneyi, karma 

yöntem ve olgu bilim araştırmasının ise frekansları birdir. 
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Tablo 3. İncelenen çalışmaların örneklem düzeylerine ilişkin veriler 

Çalışmaların örneklemleri Çalışmalar ƒ 

İlkokul-ortaokul öğrencileri Ç1, Ç10, Ç11, Ç12,Ç14, Ç15, Ç16, 

Ç17,Ç18,Ç19, Ç23, Ç24, Ç25, Ç27, 

Ç28, Ç29 

16 

Örneklemi olmayan teorik çalışmalar Ç2, Ç4, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8, Ç21, Ç22 8 

Öğretmenler Ç9, Ç13, Ç26 3 

Karışık Ç3, Ç20 2 

 

Tablo 3 incelendiğinde ilkokul-ortaokul öğrencileri ile yapılmış olan çalışmaların 

frekansının 16 olduğu görülmektedir. Örneklemi olmayan teorik çalışmaların ise frekansı 

sekizdir. Öğretmenlerle yapılmış olan çalışmaların frekansının ise üç olduğu görülmektedir. 

Tablo 4. İncelenen çalışmalarda kullanılan veri toplama araçlarına ilişkin veriler 

Çalışmalarda kullanılan 

veri toplama araçları 

Çalışmalar ƒ 

Ölçek-anket Ç1, Ç3, Ç10, Ç12, Ç13, Ç 17, Ç19, Ç20, Ç23, Ç24, 

Ç26, Ç29 

12 

Doküman incelemesi Ç2,  Ç4, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8, Ç11, Ç15, Ç22, Ç25 10 

Test Ç14, Ç16, Ç18, Ç19, Ç20, Ç23, Ç24, Ç28, Ç29 9 

Görüşme-mülakat Ç9, Ç10, Ç19, Ç20 4 

Gözlem Ç6, Ç20, Ç25, Ç27 4 

Çözümleme anahtarı Ç21 1 

Video kaydı Ç27 1 

 

Ölçek-anket veri toplama aracının kullanıldığı çalışmaların frekansı 12’ dir. 10 çalışmada 

veri toplama aracı olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Testlerin kullanıldığı dokuz 

çalışma, görüşme-mülakat ve gözlemin kullanıldığı dörder çalışma görülmektedir. Çözümleme 

anahtarı ve video kaydının kullanıldığı ise birer çalışma bulunmaktadır. 

Tablo 5. İncelenen çalışmaların sonuçlarına ilişkin veriler 

Çalışmaların sonuçları Çalışmalar ƒ 

Disiplinlerarası öğretim sonucu öğrencilerin 

başarı/tutum deney grubu lehine anlamlı bir 

fark görülmüştür 

Ç1, Ç10, Ç14,  Ç15,  Ç16,  

Ç17,  Ç18,  Ç19, Ç20,  Ç23, 

Ç24, Ç28 

12 

Dersler/ öğretim programları arasında 

disiplinler arası ilişkilendirmelerin yetersiz 

olduğu/öğrencilerin disiplinler arası 

ilişkilendirmelerde güçlük çektikleri 

görülmüştür. 

Ç4, Ç5, Ç7, Ç8, Ç21, Ç12 6 

Öğretmenlerin disiplinlerarası yaklaşıma 

yönelik bilgilerinin eksik/orta düzeyde 

olduğu görülmüştür. 

Ç9, Ç13, Ç26 3 
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Disiplinler arası ilişkilendirmelerin problem 

çözme sürecindeki önemi görülmüştür. 

Ç27, Ç29 2 

Disiplinler arası yaklaşımların öğrencilerin 

motivasyonunu arttırdığı görülmüştür. 

Ç25 1 

Fen bilimleri dersinde örnek metin 

aracılığıyla düşünme eğitimi üzerine 

disiplinler arası etkinlik tasarlanmıştır. 

Ç6 1 

Fen bilimleri projelerinin oluşmasında sosyal 

sorumluluk bilincinin  ana etken olduğu 

görülmüştür. 

Ç2 1 

Fen ve matematik dersleri arasındaki 

disiplinlerarası ilişki vurgulanmıştır. 

Ç22 1 

Öğrenciler, disiplinler arası yaklaşıma uygun 

hazırlanan proje aracılığıyla deneyim 

kazanmışlardır. 

Ç3 1 

Öğrencilerin dil temelli öğrenme derslerinde 

(Türkçe ve Yabancı Dil) fen temelli öğrenme 

derslerine (Fen ve Teknoloji ve Matematik) 

göre daha başarılı oldukları) görülmüştür. 

Ç11 1 

 

İncelenen çalışmalardan 12’ sinde disiplinler arası öğretimin öğrencilerin başarı veya 

tutumlarına olumlu etkisi olduğu görülmektedir. Disiplinler arası ilişkilendirmelerin yetersiz 

olduğuna ilişkin çalışmaların frekansı ise altıdır. Öğretmenlerin disiplinler arası yaklaşıma 

yönelik bilgilerinin eksik ya da orta düzeyde olduğunu gösteren çalışmaların sayısı ise üçtür. 

Öğrencilerin disiplinlerarası proje aracılığıyla deneyim kazandığı çalışmanın frekansı ise birdir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Disiplinler arası yaklaşım, dersleri tek disipline bağlı bilgi aktarımından soyutlayarak, yeni 

fikirler üretilmesine yardımcı, bütüncül bir bakış açısı kazandırmada ve kalıcı öğrenmenin 

gerçekleşmesinde önemli bir yere sahiptir (Edeer, 2005, 81). 

Cordogan ve Stanciak (2000) ise öğrencilerin sorumluluk kazanmalarında ve değişik 

düşüncelere açık olabilmelerinde disiplinler arası yaklaşımın gerekliliğinden söz etmiş ve bu 

öğrencilerin daha başarılı olabileceğini belirtmiştir.  

Drake (2004) ise, disiplinler arası bir yaklaşımın, daha yaratıcı öğretme imkânını 

kolaylaştırdığını vurgulamaktadır. 

Öğrencilere farklı disiplinler arasında daha kolay bağlantı kurma imkânı veren ve 

öğrencilerin düşünme gücünü artıran (Yıldırım, 1996) disiplin arası yaklaşım, doğası gereği 

içerisinde farklı disiplinleri barındıran fen bilimleri içerisinde de uygulanır niteliğe sahiptir.  

Bu çalışmada, disiplinler arası öğretimin literatürdeki tanımları, özellikleri, ilkeleri, 
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amaçları genel olarak ele alınmış ve daha sonra betimsel analiz yöntemi kullanılarak fen eğitimi 

kapsamında ilköğretim düzeyinde yapılmış disiplinler arası çalışmaların içerik analizi 

yapılmıştır. 

Diğer yandan, disiplinler arası yaklaşım ile ilgili olarak ulusal kaynaklardan elde edilen 29 

adet çalışma çeşitli açılardan incelenmiş ve bu inceleme neticesinde bazı bulgulara ulaşılmaya 

çalışılmıştır.  

Söz konusu bulgular ışığında, disiplinler arası öğretim programına uygun hazırlanmış 

konu, etkinlik, öğretim tekniğinin daha çok öğrencilerin derslere yönelik tutum, beceri ve 

öğrenmeye etkisini incelemek amacıyla yapıldığı ve bu alanda konuya ilişkin öğretmenlerin 

görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılan çalışmaların ise çok daha az olduğu görülmektedir. 

Disiplinler arası yaklaşımla hazırlanan eğitim müfredatının uygulayıcısı konumunda olan 

öğretmenlere, bu alanda yapılan çalışmalarda çok az yer verilmesi, disiplinler arası yaklaşımla 

hazırlanan eğitim programlarının verimliliğini tartışmalı hale getirmektedir. 

Disiplinler arası yaklaşımın öğrenciler üzerindeki etkinliğini ölçme konusunda önemli 

olduğu değerlendirilen görüşme-mülakat ve gözlem araçları disiplinler arası yaklaşıma yönelik 

çalışmalarda az kullanılmıştır. 

Farklı veri toplama araçları ile yapılan disiplinler arası öğretim, öğrencilerin başarı/ tutum 

deney grubu lehine anlamlı bir fark yaratmıştır. Bununla birlikte farklı dersler arasındaki 

disiplinler arası ilişkilendirmelerin yetersiz olduğu ve öğrencilerin farklı disiplinleri 

ilişkilendirme konusunda güçlük çektikleri saptanmıştır Ayrıca öğretmenlerin disiplinler arası 

yaklaşımla ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür. 

Disiplinler arası yaklaşımın ülkemizde gelişmeye açık güncel bir konu olması ve bu alanda 

yeterli çalışma ve bilgilendirme olmaması, bu bulguları destekler niteliktedir. 

Disiplinler arası yaklaşımla ilgili olarak ülkemizde yapılan çalışmalar her ne kadar yeterli 

düzeyde olmasa da kısıtlı düzeydeki çalışmalar, disiplinlerarası öğretimin, hem öğrencilerin 

problem çözme sürecine hem de motivasyonuna olumlu katkısı görülmüştür. Her ne kadar bu 

tarz olumlu sonuçlar elde edilmiş olsa da bu çalışmaların sayısı yeterli düzeye ulaşmamıştır. 

ÖNERİLER 

 Öğretmenlerin disiplinler arası yaklaşıma yönelik bilgi düzeylerini ve disiplinler arası 

öğretim becerilerini geliştirmek için hizmet içi eğitimler ve seminerler düzenlenebilir. 

 Yapılan çalışmada fen bilimleri öğretmen adaylarının disiplinler arası yaklaşıma yönelik 

bilgi ve tutumları ile ilgili çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu doğrultuda özel durum 

çalışması yapılarak öğretmen adaylarının görüşleri belirlenebilir. 
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 MEB tarafından öğretmenlere rehber olması açısından disiplinler arası yaklaşıma uygun 

tema, etkinlikler ve ders planı hazırlanabilir. 

 İncelenen çalışmalarda fen alanında ilköğretim düzeyinde eylem araştırması yöntemi 

kullanılarak yapılan çalışmaya rastlanılamamıştır. Eylem araştırması yöntemi 

kullanılarak yapılacak çalışmalar sahada disiplinlerarası yaklaşımın etkisini görmemizi 

sağlayabilir. 

 Programda yer alan öğrenme alanlarındaki içerik disiplinler arası ilişkilendirmeler göz 

önünde bulundurularak yeniden düzenlenebilir. 
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1. Introduction 

Pure states of a quantum system are described by wave functions. Wave functions are 

solutions of wave equations and contain all information about the system. The basic wave 

equation of nonrelativistic quantum mechanics is the Schrödinger equation. Nonrelativistic 

quantum mechanics in principle can explain all physical phenomena in its field of applicability 

[1]. The description of physical phenomena occurring at high energies should already be based 

on relativistic wave equations, i.e. on equations invariant with respect to the Lorentz 

transformation. If we consider the case where the interaction potential is not enough to create 

particle-antiparticle pairs, we can apple the Klein-Fock-Gordon equation to the treatment of 

zero-spin particle and apple the Dirac equation to that of a ½-spin particle [2,3]. In some cases, 

the problem of finding solutions to the Klein-Fock-Gordon and Dirac equations can in fact be 

reduced to the search for exact solutions to the Schrödinger equation. The Dirac  equation and 

the Klein-Fock-Gordon equation are the most frequently used equations for the description of the 

particle dynamics in relativistic quantum mechanics. 

We now note that in papers [4–12] was developed and applied to solving a number of 

problems in particle physics another version, namely a finite difference version of relativistic 

quantum mechanics. In this version, the key role is played by the concept of a three-dimensional 

relativistic configurational r - space. The equation of motion in r - space is written as a finite 

difference equation. The corresponding canonically conjugate momentum p -space is the three-

dimensional Lobachevsky space realized on the upper sheet of the mass hyperboloid  

2222

0 cMp p
, 

00 p
.                                                        (1.1) 

In the relativistic configurational r - space some central interaction potentials which are 

the relativistic generalizations of the exactly solvable nonrelativistic problems of the 

nonrelativistic quantum mechanics, were considered. 

In quantum mechanics (relativistic or non-relativistic), problems often arise related to 
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finding the energy levels and wave functions of a particle moving in a certain potential force 

field [2,3,13]. If the external forces are such that the particle moves in a limited region of space, 

i.e. it cannot go to infinity, then they talk about the bound states of the particle.      

Among quantum mechanical problems, a special place is occupied by problems that have 

an exact solution. The exact mathematical solution of the wave equations (Schrödinger equation, 

Klein-Fock-Gordon equation, Dirac equation, and relativistic finite-different equation) is known 

only for a limited class of interaction potentials )(rV . Of these, the Coulomb potential of 

rV F /C 
 attraction or repulsion and oscillatory potential 

22

2

1
rMVOs 

 are the most 

important from a physical point of view. As is well known, the Coulomb potential plays a 

fundamental role for the quantum-mechanical description of hydrogen-like atoms. The model of 

a hydrogen-like atom can be useful, for example, when studying the spectra of alkaline elements, 

as well as the X-ray spectra of atoms with a large serial number. 

The problem of a harmonic oscillator plays an important role in quantum mechanics, in 

quantum field theory, in the construction of quantum electrodynamics, when considering 

oscillations in crystals and molecules. The harmonic oscillator potential plays an important role 

also in many other applications of quantum mechanics, nuclear and particle physics.  

The study of exactly solvable problems plays an important role in both non-relativistic and 

relativistic quantum mechanics. This is explained by the fact that exact solutions can, firstly, 

serve as models of real physical processes, secondly, allow for in-depth and comprehensive 

analysis of both the physical and mathematical aspects of the problem; thirdly, they are the basis 

for the development of approximate solution methods and play the role of the foundation on 

which the solution of many other problems is built. 

In many cases, for example, in the case of nuclear interactions (nucleon-nucleon, nucleon-

nucleus), the interaction potential is unknown. In such cases, it is introduced 

phenomenologically. In this regard, we note that from the very first days of the emergence of 

quantum mechanics, they began to offer and continue to this day to offer various 

phenomenological central and noncentral potentials for describing the properties, structures and 

interactions of atoms and molecules, atomic nuclei and elementary particles. These, in addition 

to the Coulomb and oscillator potentials, include, for example, the Kratzer [14], Morse [15], 

Eckart [16], Manning-Rosen [17], Pöschl-Teller [18], Hulthen [19], Wood- Saxon [20], Makarov 

[21], Hartmann [22], Hautot [23] potentials etc. The structure of the atom and the molecule, 
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many properties of the nuclei are well described by nonrelativistic potential models (see, for 

example, [13]). In particle physics, nonrelativistic models are still applicable to the description of 

the spectra of hadrons consisting of heavy quarks, but they are completely unsuitable for 

studying the properties of light hadrons and interactions of relativistic nuclei. 

We emphasize that the problem of finding exact solutions of nonrelativistic and relativistic 

wave equations for interaction potentials that are important for physical applications, as well as 

for their various combinations, has already caused some interest in the past few decades [24–38].  

The purpose of the present paper is to generalize the exactly solvable nonrelativistic 

Coulomb plus ring-shaped like potential problem  

2

),(
)(

r

f

r
V NF

N


r

                                                      (1.2)                                       

to the relativistic finite-difference quantum mechanics case. The energy levels and the 

corresponding eigenfunctions of the relativistic problem under consideration are found. It is 

shown that the radial and angular wave functions are given in terms of the Meixner-Pollaczek 

and Yacobi polynomials, respectively. Let us note that Coulomb plus a ring-shaped like 

potentials (1.2) have considerable significance to various applications in many areas of physics 

such as nuclear and particle physics, atomic physics, condensed matter and chemical physics in 

the nonrelativistic and relativistic regions. The finite difference version of the relativistic 

Coulomb problem was first considered in [5], and various aspects (the “hidden” symmetry 

group, the dynamic symmetry group) of this problem were studied in [7,9]. 

This paper is organized as follows. The section 2 is devoted to brief description of the 

finite-difference relativistic quantum mechanics. In section 3 within finite-difference relativistic 

quantum mechanics the Coulomb plus ring-shaped like potential model is considered. Here we 

present also an approach based on the Lie algebra of  )1,1(SU  and use a tilting transformation 

that relates between the physical states and group state that are the basis of the corresponding 

unitary irreducible representation of )1,1(SU . In section 4 we present an approach based on the 

Lie algebra of the group SU(1,1), well known be dynamical group for a number of system [39-

42].  

2. The finite-difference relativistic quantum mechanics 

Let us consider the three-dimensional Lobachevsky momentum p -space, realized on the 

upper sheet of the hyperboloid (1.1). The group of motions of this space is the Lorentz group SO 

(3,1). The notion of the relativistic configurational r -space is based on the Fourier expansion of 
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a wave function )(p in the p -space over the “relativistic plane waves”  

,),(

1

0


ir

Mc

p









 


pn
rp

                                                      (2.1)   

nr r , ,0  r  )cos,sinsin,cos(sin n , Mc


 

,  
222

0 cMp  p
  instead of 

the usual plane waves 


pr
i

e [4].  

Transition to the relativistic configurational r -space has the form 

 
  ,)(),(

2

1
)(

2

3 pprpr d





                                               (2.2) 

where 0p

d
Mcd

p
p 

 is the relativistic three-dimensional volume element in the 

momentum Lobachevsky space. The variable  r  is relativistic invariant and can be expressed in 

terms of the eigenvalues of the Casimir operator of the Lorentz group 
2222 rC  LN , 

where N  and L  are the boost and rotation generators. The function (2.1) is the generating 

function for the matrix elements of the principal series of the unitary irreducible representations 

of the Lorentz group. In the nonrelativistic limit we have  

.),(lim 

pr

rp
i

c
e




                                                              (2.3) 

The relativistic plane waves form a complete and orthogonal system of functions, i.e. 













).(),(),(
)2(

1

),(),(),(
)2(

1

0

3

3

pprrprp

rrrprp p







Mc

p
d

d





                                 (2.4) 

They obey the finite-difference free Schrödinger equation 

,,0)()( 00 cpEEH pp  rp,
                                        (2.5) 

where the finite-difference operator 











ri

rr e
Mcr

i
r

iiMcH





2

2
2

0
)(2

)sinh()cosh(
L

                            (2.6) 

is called the free Hamiltonian, 
2

L  is the square of the angular momentum operator and 

rr  . The equation of motion for the wave function of the relative motion of two scalar 
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interacting particles can be obtained from (2.5) by adding the interaction potential )(rV  to the 

free Hamiltonian 0H
. As a result, we obtain the following finite difference relativistic equation 

describing the motion of a relativistic quantum particle in a potential field )(rV : 

  ).()()(0 rrr  EVH 
                                                    (2.7) 

Because 


 M
McH

c 2
)(lim

2
2

0



, then in the non-relativistic limit, equation (2.7)  

transforms into the stationary Schrödinger equation. 

In the relativistic configurational r -representation there exists also a three-dimensional 

finite-difference momentum operator  

,)(ˆ
2

0 rr ii
e

rMc

H
eMc




 
mnp

                                           (2.8) 

where a three-dimensional vector operator m  has the following components  

.sin

,
sin

cos
cossin

,
sin

sin
coscos









































im

im

im

z

y

x

                                              (2.9) 

In the nonrelativistic limit operator (2.8) goes into the nonrelativistic momentum operator 

.
1

ˆˆlim 









 r
i rN

c
mnpp 

                                                (2.10) 

The relativistic plane wave (2.1) is also the eigenfunction of the operator p̂ , i.e. 

  .0),(ˆ  rppp                                                            (2.11) 

The components of p̂  and 0H
 commute with each other, i.e. 

    0,ˆˆ,ˆ
0  Hppp iji  

).3,2,1,( ji Thus (2.1) describes the free relativistic motion with definite energy pE
 and 

momentum p . 

It can be shown that the scalar and vector products of the independent vector operator nL,  

and m  are equal to [7] 
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.,

,,

,2,

,2,0,0

,0,

22

22

LnmLmn

nLmmLnLmLm

mnnLmLn

mnnmLmmL

LnnLLm











ii

i

i

                                         (2.12) 

For the components of these operators the following commutation relations hold  

   
    ).(,,,

,,,,

ijjijikijkji

kijkjikijkji

nnimnLimm

miLmniLn









                                    (2.13) 

At the same time we have 

    222 .2,),(2, LLL iiiii inmimnn 
                                       (2.14) 

The finite-difference relativistic quantum mechanics based on equation (2.7) carries many 

features of the nonrelativistic quantum mechanics. 

We emphasize the following important feature of this mechanics. The rapidity   or non-

Euclidean distance in the Lobachevsky space is defined by the relation 












 


Mc

p p0
ln

. It is 

canonically conjugated to r  in the sense of the relativistic Fourier transformation (2.3). As a 

consequence, the uncertainty relation holds 

. r                                                                   (2.15) 

 

3. The finite-difference relativistic model of the Coulomb plus ring-shaped like 

potential  

3.1. Equation of motion. 

We consider a finite-difference relativistic version of the Coulomb plus ring-shaped like 

potential (1.1) of the form 

,
),(

)(
2

riF e
r

f

r
V





r

                                                      (3.1) 

where ),( f  is a real function of the angles   and   (we will pick it up later). The 

operator (3.1) is Hermitian with respect to a scalar product  

,)()(),( rrr d 


                                                          (3.2) 

i.e. ),(),(  VV  . Here the functions )(r  and )(r  vanish at the points 0r  and 
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r  together with all their derivatives. In this connection, we note that, the Hermitian 

conjugate of operator of a form 
rerfA




 ),,(ˆ
 with the respect to the scalar product (3.2) is 

equal to: 

)].(),,([
)(

1ˆ rgrfe
rg

A r  




                                                (3.3) 

where  dddrrgd sin)(r  and 
2)( rrg   (in the there-dimensional case) or rg   (in 

the two-dimensional case). It is to be emphasized that the potential field (3.1) possesses the 

correct non-relativistic limit: 
)()(lim rr N

c
VV 

  and 
).,(),(lim  N

c
ff 

  

Thus, a relativistic particle in the case of the interaction potential (3.1) is described by the 

finite-difference equation of the form 

   
.0)(

),(
20 











r


Ee

r

f

r
H riF 

                                           (3.4) 

In terms of dimensionless variable /r  and parameters  
c/0  

, 
2/ McE  

equation (3.4) takes the form 

0),,()
2

ˆ
sinh(cosh 0

2














i
e

A
i

i
i

,                                (3.5)                                                                                                    

where 
),(),(ˆ 0,   fMA 
, 

2

0 /2 MM 
, а  ,

 - the corner of the Laplace 

operator. This equation allows separation of variables, i.e. substitution 

),(
)(

),,( 



 F

R


                                                           (3.6) 

into equation (3.5) leads to set finite-difference and second-order differential equations 

0)()
2

(cosh 0

)2(












 Re
g

i
i

,                                              (3.7) 

0),(]),(ˆ[   FgA ,                                                               (3.8) 

 where )()2( i    and g  is a separation constant. Obviously, when 0),( f ,  

)1(  llg . 

3.2. The solutions of the radial equation. 

We will obtain the solutions of the equation (3.7) which correspond to the discrete 
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spectrum. In this case 
20 McE 
 and we can put cos2McE  ,   0 ,  2/  . To 

solve the equation (3.7) we cheose  )(R  as 

        ),()(
)(

 
 eR                                                         (3.9) 

where   is arbitrary positive constant parameter, which will be defined below. Functions 

 
)(

)()(




 

i

i
i






 and 
e                                                   (3.10) 

are connected with the behavior of the wave function )(R  at points 0  and  , 

respectively. 

      Inserting (3.9) into (3.7) one gives  

).()(2)(
1

)( 0

)2(





   















ie

i

g
eeie

iiii

                     (3.11) 

Now we choose constant parameter   in such a way that it satisfies the following relation: 

.
1

)2(





i

i

g






                                                            (3.12) 

Hence we get 

.
4

1

2

1
g

                                                               (3.13) 

Then the function )(  will satisfy the difference equation 

  ).()(2)()()( 0    


ieieeie
iiii

                           (3.14) 

The solution of this equation should diverge at infinity no faster than a finite degree  , 

and at 0  must be finite. This means that the function must be a )(  polynomial: 

)()(  n
. To find this polynomial, we compare equation (3.14) with the equation for the 

Meixner-Pollacek polynomials 
);(  xPn  [43] 

    ),;(cossin)(2);()()(   xPxnixPeixeeixe nn

iiii xx 


           (3.15) 

where  0  и 0 . Comparing equations (3.14) with (3.15), we find that under the 

conditions    and 

,...2,1,0,sin 0 


 n
n

n





                                                        (3.16) 
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they coincide. Condition (3.16) is a condition for quantizing energy. Hence the formula for 

the energy spectrum 

222

2
2

2

2

02

)
4

1

2

1
(

1
)(

1

gnc

Mc
n

McE F
n
















  ,                         (3.17) 

and the functions 
)(n
 coincide with the Meixner-Pollaczek polynomials  

),;()( nnn P   
                                                              (3.18) 

defined with relation [43] 

 
,1

2!

2
);( 2

12 















  




 iinn

n e
ixn

Fe
n

xP

                                    (3.19) 

where 
  )()()1)...(1( ananaaaa n 

 is the Pochhammer symbol. In (3.18) the 

parameter g  may only take special values to be determined from (3.8). The Meixner-Pollaczek 

polynomials (3.19) satisfy the three-term recurrence relation  

  0);()12();(cos)(sin2);()1( 11     xPnxPnxxPn nnn              (3.20) 

and orthogonality relation 

.
!)sin2(

)2(
);();()(
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2)2(
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n

n
dxxPxPixe 






 

 








                       (3.21) 

Hence the radial wavefunctions for the stationary states of the finite-difference relativistic 

Coulomb plus ring-shaped like potential model have the following form 

).;()()( )(

nnnn PeCrR n  
 



                                                 (3.22) 

      3.3. The nonrelativstic limit case. 

Let us show that the radial wave functions (3.22) of a finite-difference relativistic Coulomb 

plus ring-shaped potential in the non-relativistic c  limit transform into radial wave 

functions of hydrogen-like atoms. We have:    

1)
,)()(lim )(   r

c





                                                                        (3.23а) 

        2)
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)(

arcsinlimlim
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Mrc F
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c                                         (3.23b) 

3)
 abL

c

b
acP nn

c
2)arcsin;(lim 12 


 

,                                                     (3.23c) 
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where 
)(xLn



- Laguerre polynomials, but 
2/rM F  . Therefore, when /Mra   and  

)(/   nb F   will have 

                                    
.

2
);(lim 12











 

 


 

n
LP nnn

c
                                                         

(3.24) 

Taking into account (3.24) from (3.22), we obtain that 

.
2

)()(lim 12










 



 







n

LerCrR n
n

Nnn
c

                                         (3.25) 

     Note that the limits (3.23a) and (3.23b) are obvious, and the limit (3.23c) easily follows 

from a comparison of the recurrence relation for the Meixner-Pollaczek polynomials (3.20) with 

the recurrence relation for the Laguerre polynomials [39] 

.0)()()()12()()1( 11   xLnxLxnxLn nnn

 
                            (3.26) 

Positive energy levels (3.17) also have the correct non-relativistic limit, i.e. 

,)(lim 2

 Nnn
c

EMcE 
 where 
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(2 22
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E F
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(3.27) 

3.4. Dynamic symmetry group. 

We now turn to the construction of the dynamic symmetry group [39] of the finite 

difference radial equation (3.7). To do this, we introduce the following three operators 

.
)(2

sinh

,

,
)(2

cosh

2

41

00





























i

i

e
i

g
iTK

K

e
i

g
iK

                                               (3.28) 

By direct verification, one can make sure that these operators satisfy the commutation 

relation of a Lie algebra )1,1(su : 

      .,,,,, 044040  iTiTiT
                                          (3.29) 

The Casimir operator then is  
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4

2

02 gTC 
                                                           (3.30) 

We denote the states of a positive discrete series )(sD

 as 
sn,

 such that 

 snsnsn ,)(,0  and 
 snsssnC ,)1(,2 , s  being the Bargmann index, 0s  and 

,...2,1,0n  In terms of g  (or  ) one has 
.

4

1

2

1
 gs

 Introducing further the ladder 

operators iTK  4 , it is straightforward to demonstrate that  

.),1()12(,

,),1()2)(1(,









snsnnsnK

snsnnsnK

                                            (3.31) 

     The equation (3.8) can be reexpressed with the help of (3.28) on multiplication with r  

as  

0)( 040  R
.                                                           (3.32) 

We now perform the tilting transformation to remove the noncompact  generator 4  [39-

42]. We define  

,
~

ReR Ti                                                                      (3.33) 

then multiply equation (3.32) by 
Tie 

 from the left. The Baker-Hausdorff-Campbell 

formula gives 

.sinhcosh

,sinhcosh

044

400

















TiTi

TiTi

ee

ee

                                                 (3.34) 

Thus the equation (3.32) becomes 

  0
~

)cosh(sinh)sinh(cosh 040  R
.                                (3.35) 

Setting the coefficient of  4  to zero we obtain ,tanh    so we are left with 

  .0
~

1 00

2  R
                                                               (3.36) 

Identifying R
~

 with the group state 
sn,

 we obtain  

.01)( 0

2  n
                                                             (3.37) 

From here we get the correct energy eigenvalues (3.17). 
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4. Solutions of the angular equations 

We now investigate solutions of the angle-dependent equation (3.8). For the prostate, we 

choose a function  ),( f in the form   






2

2

sin

coscos
),(


f

.                                                   (4.1)                                                                                                     

The variables can be separated in the usual way: 
 imeF )(),(  . Here m  is the 

magnetic quantum number, i.e. m  is the integer. In terms of the new variable cosx , we 

obtain the following equation for the function )()( x  :     

0)(]
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)(~
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)(~
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2

2  x
x

x

x

x
xx









,                                                   (4.2) 

 где                  
21 x ,      x2~  ,     01

2

2
~ cxcxc 

,   

02 Mgc 
, 

01 Mc 
,  

0
2

0 Mmgc 
                                            (4.3) 

 

To solve this equation, we apply the Nikiforov-Uvarov method [44]. This method is 

applicable in the case when )(x , )(~ x  are polynomials not higher than the second degree, and 

)(~ x  is polynomial  not higher than the first degree. Set    

yxx )()(  ,  



dx

x

x

e )(

)(





 ,                                                             (4.4) 

where )(x  - arbitrary polynomial of the first degree. Choose the function )(x  so that 

equation (4.2) takes a simpler form 

0
)(

)(

)(

)(
2

 y
x

x
y

x

x
y









.                                                             (4.5)                                                                                                                            

 The function )(x  and )(x  are expressed through the unknown polynomial )(x : 

)(2)(~)( xxx   , 

)()()]()(~)[()()(~)( 2 xxxxxxxx   .                              (4.6) 

It is seen that )(x  and )(x  are polynomials, respectively, not higher than the first and 

second degree. We now choose a polynomial )(x  from the condition that the polynomial )(x  

be divided without remainder by )(x , i.e. 

)()( xx   ,                                                                  (4.7)                                                                                                                                            
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where   is some constant. Condition (4.7) gives a quadratic equation for the definition of 

a polynomial )(x  and a constant  :    

0~)~(2   ,         )(x  .                              (4.8) 

                                                                         

  From here we find 
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 .                                           (4.9) 

Since )(x  is a polynomial, the discriminant of a polynomial of the second degree 

standing under the root (4.9) D  must be equal to zero. The equation 0D  allows us to find a 

constant  . After determination   we find by the formula  )(x  (4.9), then )(x , )(x  and   

with the help of (4.4), (4.6), (4.8). In our case   
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From the requirement of finiteness at singular )(x  points 1x , i.e. from the condition 
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const  we get 11  ee ,  0a , 
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, 21 AAa  , 
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, 

2121 )()( AAxAAx  ,  )(2)1(2)( 2121 AAxAAx  ,  21 AA   .     

(4.12) 

Now equation (4.5) takes the form 

0)(])1([2)1( 212121

2  yAAyxAAAAyx  .                            (4.13)                                                                                                           

Comparing it with the equation for Jacobi polynomials 
)(),( xPy k


 [43]: 
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0)1(])2([)1( 2  ykkyxyx 


                            (4.14) 

we get  12A ,  22A   и  
)221( 21 AAkkk  

   or 

])()(1[ 0

2

0

2   MmMmkkk ,                           (4.15)                                                                                                        

where ,...2,1,0k  

     We now can represent the unnormalized eigenfunctions of the operator Â  as follows 
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.                               (4.16)                                                                                                               

Express the parameter g , included in the energy spectrum (3.17), through k  
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This expression must be introduced into (3.17) to obtain the energy levels. The energy 

levels are  
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.     ,...2,1,0, kn                         (4.17) 
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1. Introduction 

The evolution of nonrelativistic quantum systems from a given initial state  )( 0t  to a 

subsequent state  )(t is  defined by the nonstationary Schrödinger equation [1] 

0)()(ˆ ttS  ,    )()(ˆ tHitS t                                                  (1.1) 

or the unitary evolution operator ),( 0ttU  

)(),()( 00 tttUt   ,       0tt  .                                                   (1.2) 

The operator U satisfies the Schrödinger equation 0),()(ˆ 0 ttUtS  with the initial 

condition 1),( 00 ttU . According to the principles of quantum theory, information about the 

dynamics of a quantum system is encoded in the matrix elements of the evolution operator [2-7] 













 
t

to

tdtH
i

TttU )(exp),( 0


,                                             (1.3) 

where T is the chronological ordering operator. 

Here, our purpose is to study physical properties of time-dependent quadratic 

nonrelativistic quantum systems [3-17] using the evolution operator method. We consider a free 

particle with a variable mass M(t), a particle with a variable mass M(t) in an alternating 

homogeneous field, and a harmonic oscillator with a variable mass M(t) and frequency )(t  

subject to a variable force F(t). To obtain the evolution operators of the considered quantum 

systems in an explicit disentangled form, we use a simple technique to find the general solution 

of a certain class of differential and finite-difference nonstationary Schrödinger-type equations of 

motion (1.1). 

2. Operator identities of the Baker–Campbell–Hausdorff type 

Let us consider the nonstationary Schrödinger type equation of motion in the momentum 

y-representation [17]: 
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),(])()(),([),( 0 tyuygtFityHtyui yt   .                              (2.1) 

Here, ),(0 tyH is the time-dependent “free Hamiltonian,” F(t) is the time-dependent force, 

g(y) is some function included in the “potential energy,” and the dependence of the functions 

0H , F, and g on their arguments is arbitrary. The Hamiltonian in (2.1) is a Hermitian operator 

(but it can also be non-Hermitian). 

We find a solution of Eq. (2.1) by the evolution operator method with the initial condition 

)(),( 0 ytyu  , where )(y  is the initial “wave” function. We pass to a new variable   in Eq. 

(2.1) [16]: 

  ]),([)(]),([]),([ 11

0

1 tGutFitGHtGui t  
   ,                     (2.2) 

where                                

 





y

y

yGyG
yg

yd

0

),()(
)(

0                                               (2.3) 

and 0y  is an arbitrary constant. The function )(yg must be such that integral (2.3) exists. 

For simplicity, we hereafter assume that the lower integration limit 0y  is a root of the equation 

0)( 0 yG . Then  )(yG  and )(1 Gy . 

It is easy to verify that the solution of Eq. (2.2) can be written as [5] 

  ))]()(([])),()()(([exp),( 11

0

tyGGtdtttyGGH
i

tyu

t

t

o  












 


.         (2.4) 

where  

t

t

tdtFt

0

)()(  is a force pulse. We introduce the notation 

 

t

t

yygttdtyhA

0

,)()(),(0  ,)()(0 yygtA    ),(),( 00 tyH
i

tyh


 , 

   

t

t

tdtttyGGhA

0

,,))()()((1

01          .,)()(

0

1

02   

t

t

tdttyGGhA        

It follows from (2.4) that, first, the evolution operator for Eq. (2.1) can be written in a 

disentangled form    

,),( 2101

0

AAAA

g eeeettU


                                         (2.5) 

where )(t   is an arbitrary function of time and  11 ,and, second, the action of 

the operator 0A
e  on an arbitrary function )(y is defined by the formula   



 UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ  

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
  

2019 

987 

)].)(([)( 1)(



 

yGGye yyg
                                              (2.6) 

It is clear that choosing different functions ),(0 tyh and )(yg in (2.5), we can obtain 

different Baker–Campbell–Hausdorff-type identities, which we can use either to solve 

differential and finite-difference equations by the operator method or to disentangle exponential 

expressions that include noncommuting operators.  

We now write operator identity (2.5) in the configurational x-representation 

2101 BBBB eeee


 ,                                                        (2.7) 

where we introduce the notation 

  

t

t

xx xigtitdtihB

0

)()(),( 1

0   ,  xigtiB x )()(1

0     , 

  

t

t

x tdtttiGGhB

0

])),()()(([ 1

01  ,                                 (2.8)   

  

t

t

x tdttiGGhB

0

])),()(([ 1

02  .                                   

From the identity in general form (2.7), we can also obtain various operator identities of 

the Baker–Campbell–Hausdorff type. We here consider only two of them, which we use to 

disentangle the evolution operators of quadratic systems. We set 1)(  xig  in the first case 

and xx iig   )(  in the second case and then obtain the following identities respectivly 

   

    ,),(exp)(exp

),()(exp)(,exp)1
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00
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1
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           (2.9) 
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t

t

xx

t

t
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t

xx

tdteihxt

tdteihxttdtih













            (2.10) 

3. Evolution operators 

3.1. Free particle with a variable mass. 

We consider the time-dependent Schrödinger equation in R  for a free particle with a 

variable mass )(tM :  
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0),(),(ˆ txtxS FF  , )(
)(2

),(ˆ
0

2
2

tV
tM

itxS xtF 


 ,                             (3.1) 

where )(0 tV is a potential well (barrier) whose depth (height) varies with time. The 

evolution operator for Eq. (3.1) has the simplest form:      

2
20 )()(

),( xtSiti

F etxU





,                                                   (3.2) 

where  

  

t

t

tdtVt

0

)()( 0

1

0   ,   




t

t
tM

td
tS

0
)(2

)(2 .        

3.2. Particle with a variable mass in an alternating homogeneous field. 

A particle with a variable mass in an alternating homogeneous field can be described by 

the Schrödinger equation 

,)()(
)(2

),(ˆ0),(),(ˆ
0

2
2

tVxtF
tM

itxStxtxS xtLLL 


                     (3.3) 

In this case, the evolution operator in a disentangled form is given by the formula [5,7] 

),,(),(),( txUtxVtxU FLL                                             (3.4)  

where we introduce the notation 

  
)]()()([)()(),( 1

1
110),(

txtStMitStStxi

L
Lxx eeeetxV

  




,                               (3.5)  

 ,)()(),( 0

1

0 tStxtx             .
)(

)(
)(,

)(2

)(
)(

0 0

1

2

0   









t

t

t

t
tM

tdt
tStd

tM

t
tS


 

Here, L  is the classical action for a particle in an alternating homogeneous field, 

 

t

t

L tdtStFtStMtStStt

0

.)]()()()(
2

1
[)()()()( 1

2

101
                           (3.6)  

For  mtM )( const, we have 

,
2

)(,
)(

)(,
2

)(
)( 2

1

1

2

0
m

tS
m

t
tS

m

t
tS


  

where  

t

t

tdtt

0

,)()(1     

t

t

tdtt

0

)()( 2

2    and .0tt   

Formulas (3.2) and (3.4) establish a unitary relation between a free quantum particle with a 

variable mass and a quantum particle with a variable mass in an alternating homogeneous field 

[7]: 
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).,(),(),(),,(),(),( 1 txtxVtxtxtxVtx LLFFLL          

.ˆˆ,ˆˆ 11

LLLFLFLL VSVSVSVS                                          

3.3. Harmonic oscillator with a variable mass and frequency subject to a variable 

force. 

A harmonic oscillator with a variable mass and frequency subject to a variable force can be 

described by the Schrödinger equation 

,0),(),(ˆ txtxS HH   

).()()()(
2

1

)(2
),(ˆ

0

222
2

tVxtFxttM
tM

itxS xtH  


                       (3.7) 

To find the evolution operator, we first reduce problem (3.7) to the case where the 

oscillator is not subject to a force. For this, we perform the unitary transformation of the wave 

function H  : 

),,(),(),( )0(

1 txtxUtx HH                                                      (3.8) 

where the unitary operator 1U  is 

 )()()()(

1

1

),(
txttMit Hx eetxU

  




 ,                                     (3.9) 

the function  t  satisfies the classical equation of motion 

  ),()()()()()( 2 tFtttMttM
dt

d
                                          (3.10) 

and  tH is the classical action of a harmonic oscillator with   0tF , 

              

t

t

H tdttFtttMttMt

0

]
2

1
)(

2

1
[ 222   .                (3.11) 

We can represent evolution operator for harmonic oscillator with a variable mass and 

frequency subject to a variable force as  

,),(),(),( )0(

1 txUtxUtxU HH                                                (3.12) 

where    

  220 )()(
)()(

2

1

)0( ),( xx tiSxtbxti
titb

H eeeetxU




 
                                (3.13) 

is the evolution operator for a harmonic oscillator with a variable mass and frequency [18]. 

It follows from (3.12) and (3.13) that the harmonic oscillator problem is unitarily equivalent to 

the problem of an oscillator subject to a force. It is clear that 
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),(),(lim )0(

0
txUtxU FH 


, ),(),(lim

0
txUtxU LH 


,                              (3.14) 

i.e., the evolution operator for an oscillator in the limit 0 coincides with the evolution 

operator for a free particle, and the evolution operator for an oscillator subject to a force 

coincides with the evolution operator for a particle in a homogeneous field. 

4. Propagators 

Because the propagator at the initial instant is )(),;,( 120102 xxtxtxK   , in analogy to 

formula (1.2), there is the well-known relation 

)(),()(),;,( 1220012 xxtxUtttxtxK   .                                       (4.1) 

We first find the propagators for the considered systems (3.1), (3.3), and (3.7) in the x-

representation using formula (4.1). 

We obtain the following results: 

1. The propagator for a free particle with a variable mass is 

)(
)(4

)(

2

0
012

0
2

2
12

)(4

)(
),;,(

ti
tS

xxi

F e
tSi

tt
txtxK












.                                (4.2) 

For  mtM )( const, we obtain a known formula from (4.2) [2]: 

   
 

 
 

)(
2

0

0012
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2
12

2
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ti
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xxim

mMF e
tti

m
tttxtxK













 .                      (4.3) 

2. The propagator for a particle with a variable mass in an alternating homogeneous 

field is 















 )(
)(4

)]([
),(exp

)(4

)(
),;,( 0

2

2

112
20

2

0
012 ti

tS

tSxxi
txi

tSi

tt
txtxKL







             

(4.4) 

This is the most general expression for the propagator of a quantum particle in an external 

homogeneous field where both the mass and the force acting on the particle from the field 

arbitrarily depend on the time. This expression can also be obtained from propagator (4.2) of a 

free particle using the action of the shift operator ),( txVL given by (3.5): 

).,;),((

),;,(),(),;,(

0112

),(

0122012

2 txttSxKe

txtxKtxVtxtxK

F

txi

FLL

o 




                              (4.5) 
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3. The propagator of a harmonic oscillator with a variable mass and frequency 

subject to a variable force is 

       .
)(4

]))(([
exp])(

)()(
[exp

)(4

)(
),;,(

2

12

)(
2

22

)()(
2

1
)(

0
012
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xtxe
itxttx

ttM
i

e
tiS

tt
txtxK

tb

t
i

tbti

H

H








 







 (4.6) 

This is the most general expression for the propagator of a harmonic oscillator with a 

variable mass and frequency subject to a variable force.  

 

5. Invariants: General expressions 

Invariants play an important role in studying properties of nonstationary quadratic systems 

[3, 9].                    

In this section, we construct the invariant operators for the considered systems using the 

method of evolution operator U(t). By the invariants of a quantum system, we mean time-

dependent operators )(tI  whose means values are independent of time, i.e., 0/)( dttId . An 

invariant I(t) commutes with the Schrödinger operator, 0)](),(ˆ[ tItS , and consequently 

transforms each solution of the Schrödinger equation into another solution of this equation. On 

the other hand, it is known that we can use the evolution operator to construct 2N independent 

invariants for any quantum system, where N is the number of degrees of freedom in the system. 

In our case, there are two independent (basis) invariants )(ˆ
0 tx  and )(ˆ

0 tp .We construct these 

invariants using the formulas 

)(ˆ)()(ˆ 1

0 tUxtUtx  ,  )(ˆ)()(ˆ 1

0 tUptUtp  .                               (5.1) 

The physical meaning of these invariants is that they are operators of the initial coordinate 

and momentum. In general, operators (5.1) are linear combinations of the operators x̂ and p̂ with 

time-dependent coefficients, 

,)(ˆ)(ˆ)()(ˆ
3210 teptextetx     ,)(ˆ)(ˆ)()(ˆ

3210 tdptdxtdtp               (5.2)                                     

where xtx ˆ)(ˆ
00  , and ptp ˆ)(ˆ

00  , i.e. 

1)()( 0201  tdte , .0)()()()( 03010302  tdtdtete                      (5.3) 

We now present the most general forms of the operators )(ˆ
0 tx  and )(ˆ

0 tp for the 

considered quadratic systems explicitly: 
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1. For a free quantum particle with a variable mass, we have 

,ˆ)(2ˆ)(ˆ
20 ptSxtx F   ,ˆ)(ˆ

0 ptp F                                                       (5.3) 

 If  mtM )(  const, then 

;ˆˆ,
ˆ

ˆˆ
00 pp

m

p
xx FF    

2. For a particle with a variable mass in an alternating homogeneous field, we have 
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3. For a harmonic oscillator with a variable mass and frequency subject to a variable 

force, we have 
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We consider two particular cases of formulas (5.5): 

3.1. The Hamiltonian for Caldirola–Kanai oscillator subject to a variable force is 
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where )sin()cos()(  tQ . For 0 , formulas (5.8) coincide with the 

formulas for a stationary oscillator subject to a variable force. For 00  we obtain the operators 

)(ˆ
0 tx L  and 
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)(ˆ
0 tp L  (see (5.8)) for a linear potential in the case of a variable mass 
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3.2. For parametric oscillator ))((
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6. Conclusion 

We have used the evolution operator method to study the physical properties of simple 

nonstationary quadratic quantum systems, namely, a free particle with a variable mass, a 

quantum particle with a variable mass in an alternating homogeneous field, and a harmonic 

oscillator with a variable mass and frequency subject to a variable force. By successive unitary 

transformations of the Schrödinger equation, we constructed the evolution operators for these 

systems in an explicit disentangled form. In this regard, we note that in the particular case where 

the mass М(t) = m = const and 0)(0  t , formula (3.13) was obtained in [4] using a different 

method: using the Feynman method to disentangle noncommuting operators. But there is a 

misprint in formula (28’) in [4]: it must be written as ')'(2

0

)( dteitb

t

t

tic


 . 

As emphasized in [7], the evolution operator method for studying quadratic systems turns 

out to be rather simple and fruitful at the same time; for example, using this method we, first, 

simply established unitary relations between the considered systems and, second, found various 

exact solutions of the equations of motion with an arbitrary time variation for the Hamiltonian 

parameters (mass )(tM , frequency )(t , and force )(tF ), which itself is of research interest.  
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We now briefly list advantages of the evolution operator method. If we know the evolution 

operator, then we can 

1. find a solution of an equation with a required property, 

2. uniquely find an unlimited number of solutions of an equation with an arbitrary time 

dependence of the Hamiltonian parameters (there is no problem of defining the phase in this 

case, unlike in the method of invariants [9]), 

3. easily determine the form of propagators, 

4. easily determine the form of invariants of any order, and 

5. easily establish a unitary relation between the considered systems. 

We also note that we can use this method to construct the perturbation theory, which is an 

analogue of the Feynman diagram technique in quantum mechanics. 
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THE RESULTS OF FOOD RATION PREGNANCY IN PREGNANT WOMEN WITH 

DIABETES 

 

Konul Garayeva Galib 

Scientific Research in Obstetrics Gynecology Institute 

 

In recent years, diabetes is rapidly spreading among the people (1). Recent researches 

show that diabetes causes serious problems in the perinatal development of the fetus, covering all 

age groups of the population, and especially reproductive elderly women (2, 3). One of the main 

causes of these problems is the limitation on the use of preparations that lower blood sugar 

during pregnancy (4, 5). Because of these cases, pregnancy is a priority issue in the pregnant 

women with diabetes. Observations were performed on 25 pregnant women. Based on our 

recommendation, they have been treated under the supervision of an endocrinologist before 

pregnancy. One year after the treatment 3 women, after 2 years 5 women, after 3 years 4 women, 

after 5 years 9 women got pregnant. They used different kind of medications that reduce blood 

sugar level until pregnancy. From the moment their registration by us on the occasion of 

pregnancy, food ration has been prepared that determines their normal calorie intake. 

Materials of the research: Researches were performed on 25 pregnant women. It is 

recommended that they should be treated at the endocrinology dispensary before pregnancy. We 

prepared patients who wanted to get pregnant for pregnancy by giving them the following advice 

when they were in the registration of the clinic. 

1. We have explained the patients with diabetes regulation of life-style and nutrition 

and the inevitability of using medicines that decrease sugar in blood. Otherwise, we had 

provided detailed information about possible complications for the mother and the fetus. 

2. We checked the blood sugar levels and measured arterial blood pressure in the 

blood once a month with an empty stomach and 2 hours after meal for 4 to 5 months. 

3. We determined patients to be ready for pregnancy when arterial pressure was 

about 130/80 mm Hg, amount of sugar with an empty stomach was 6, 1 mkmol/l and 2 hours 

after meal is 7.8 mkmol/l. 1 year after the treatment 4 women, after 2 years 5 women, after 3 

years 6 women, after 5 years 10 women got pregnant again. 

Patients were examined on the basis of the protocol prepared by us and endocrinologist 

together, they were examined and pregnancy was controlled when they were registered as 
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pregnant. 

Nutritional food rationing was determined on the basis of the rules of И.И.Дедов, 

Ф.Ф.Бурмукулова (2015) editorship. 

1. Protein 20% 

2. Oil 30% 

3. Aqueous Carbons 50-60% 

4. Cholesterol is restricted. 

5. Saturated Fatty Acids are restricted. 

Nutritional food rationing was determined as not having either hyperglycemic Peak or 

sensation of long-term hunger in the patients. For this purpose, nutrition had been compiled as 

follows: 

1. Breakfast between the hours 07-08 a.m. 

2. Snack between the hours 12-01 a.m. 

3. Dinner between the hours 02-03 p.m. 

4. Before between the hours supper 05-06 p.m. 

5. Supper between the hours 08-08:30 p.m. 

6. The last nutrition before going to bed. 

This type of nutrition significantly reduced the sugar content in the blood by significantly 

reducing the possible consequences of the perinatal development of the fetus. Thus, the 

spontaneous death of the fetus and the birth of the dead fetus was 4%. 23 pregnant women gave 

childbirth. 2 (3%) children were born with congenital disability. One of them had hydrocephalus, 

and the other one’s hard palate didn’t merge. 

Thus, we had achieved significant results in the perinatal development of the fetus through 

the prophylactic measures we had developed.  
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KAMU YÖNETİMLERİNİN TANITIM FAALİYETLERİNDE SOSYAL MEDYA  

(ORDU GİRESUN İLLERİ ÖRNEĞİNDE) 

 

Prof. Dr. Cavit YAVUZ  

Ordu Üniversitesi 

 

ÖZET 

Küreselleşmeyle birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmeler, 

kamu kurumlarının yapılanması ve işleyişinde önemli değişikliklerin yapılmasına yol 

açmaktadır. Zaman ve mekan sınırlaması olmadan paylaşımların yapılabildiği, karşılıklı 

etkileşimin esas olduğu bir ortamı sunan sosyal medya, günlük yaşamın dışında iş dünyasında, 

kamu yönetiminde ve siyasal hayatta artık yoğun olarak tercih edilen bir iletişim aracı haline 

gelmiştir. Hemen hemen dünya nüfusunun yarısından fazlasının, ülkemizde  50 milyondan fazla 

insanın kullandığı internet ve sosyal medya ortamları özel sektör kuruluşları için potansiyel 

müşterilerin olduğu, kamu kurumları için ise ulaşılması gereken kitlelerin olduğu  bu mecralarda 

bulunmanın zorunluluğunu bize göstermektedir. Bu doğrultuda kamu yöneticileri, kamu 

hizmetlerinin sunumunda, kamunun kendini anlatmasında ve tanıtmasında, hedef kitleleriyle 

iletişime geçmesinde internet teknolojisinden ve son olarak internet sayesinde gelişen sosyal 

medya mecralarından  faydalanma yoluna gitmiştir. Vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı 

ve karşılıklı etkileşimi sağlayan Facebook, Twitter, YouTube, Instagram gibi sosyal medya 

ortamları, kamu kurumlarının vatandaşlara ulaşmada, kurumsal mesajlarını, etkinliklerini 

aktarmada, hizmetlerini sunmada ve onlardan geri bildirim alınmasında diğer araçlara göre daha 

az maliyetle, etkileşim içerisinde hızlı bir sonuç alınmasına vesile olmaktadır. Önceleri sadece 

kişisel  kullanımlara  imkan veren ve tek yönlü bir iletişim ortamı sunan  bu tür sosyal medya 

mecraları, günümüzde internet teknolojisinin de gelişmesiyle birlikte karşılıklı iletişime imkan 

sağlayan platformlar haline gelmiş olup bir çok kuruluş açısından olduğu gibi kamu kurumları 

açısından da  önemli görülmekte ve dikkate alınmaktadır.  Bu doğrultuda çalışmamızda Ordu ve 

Giresun illerindeki kamu kurumlarının özellikle tanıtım çalışmalarında sosyal medyadan 

faydalanıp faydalanmadıkları, etkin bir şekilde kullanıp kullanamadıkları noktasında incelemeler 

yapılacaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan görüşme tekniği uygulanacaktır. 

Araştırmada Ordu ve Giresun illerindeki kamu yöneticileriyle yüz yüze görüşülüp sosyal 

medyayı kullanma alışkanlıkları ve tanıtım faaliyetlerinde sosyal medyayı nasıl 

değerlendirdikleri gibi sorulara cevap aranmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Ordu – Giresun İlleri, kamu yönetimleri, tanıtım, sosyal medya   
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GİRİŞ 

İnsanlar için iletişim kurma ihtiyacı ne kadar önemli ise günümüzde artık kurumlar içinde 

iletişim kurmanın gerekli olduğu aşikardır. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları, 

sivil toplum kuruluşları vb. örgütlenmeler için kurumsal anlamda iletişim çalışmaları yapma 

ihtiyaçları günümüz dünyasında artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Kurumlar iç ve dış 

çevrelerine kendilerini anlatabilmek, tanıtabilmek vb maksatlarla iletişime girme ihtiyacı 

içerisindedirler. Daha önce bu tür çalışmaları geleneksel yöntemlerle yerine getiren bu kurumlar, 

dünyada iletişim teknolojilerinde yaşanan devrimlerle birlikte yeni yöntemleri kullanarak çok 

daha kolay, hızlı ve maliyeti düşük bir şekilde hedef kitlelerine kendilerini anlatmakta, 

tanıtmakta ve diğer çalışmalarını yerine getirebilmektedirler.  

Küreselleşmenin de desteğiyle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yaşanan gelişmeler, 

kamu yönetimlerinin yapı ve işleyişlerinde değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur.  Kamu 

yönetimleri hedef kitleleri olan vatandaşlarla iletişimi geleneksel yöntemlerde kullanılan kitle 

iletişim araçlarından daha çok, internetin gelişmesiyle birlikte oluşan iletişim kanallarını 

kullanarak yerine getirmeye başlamıştır.  

İnternetle birlikte gelişen Facebook, Twitter, YouTube, Instagram gibi sosyal medya 

araçları ve uygulamaları kamu yönetimleri için daha etkileşimli ve katılıma dayalı bir iletişim 

platformu yaratmıştır. Önceleri sadece bireylerin kullandığı bu tür sosyal medya araçlarını kamu 

kurumları da kullanmaya başlamış ve hatta bu tür sosyal medya ortamları kamu kurumları için 

hedef kitleleriyle interaktif bir etkileşimin sağlandığı ortamlar olmuştur.  

Kamu yönetiminin hedef kitlesi olan halkın da yoğun bir şekilde içerisinde yer aldığı ve 

aktif bir şekilde katılım sağladığı Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya 

ortamları; kamu kurumlarına hedef kitlelerine en kısa yoldan ulaşmak ve kurumsal mesajlarını, 

faaliyetlerini aktarabilmekte, hizmetlerini anlatmakta, onlardan geribildirim almanın yanında 

kamuoyunda tartışılan konularla ilgili bilgi ve fikir edinmelerinde cezbedici ama aynı zamanda 

maliyetinin düşük olması gibi önemli fırsatlar sunmaktadır(Gülaslan, 2018:2).  

Kamusal ve sivil alanını, siyasetin üst düzey yöneticilerinin ve temsilcilerinin Facebook, 

Twitter, Instagram gibi sosyal medya ortamlarını kullanmaya başlamasıyla beraber bu tür sosyal 

medya mecraları, kamu kurumlarının ve yöneticilerinin görmezden gelemeyeceği ortamlar haline 

gelmiştir. Bu mecralardan faydalanmayan kamu yöneticilerinin başarılı olma yolunda zafiyet 

yaşadıkları görülmektedir. Bu durum, kamu kurum ve yöneticilerinin sosyal medya araçlarını 

doğru ve etkili bir şekilde kullanmaya yönelik stratejiler geliştirmelerinin önemini 

göstermektedir.  
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Kamu hizmetlerini, kamu yönetiminin hedef kitlesi olan halka yani vatandaşlara 

ulaşmasını kolaylaştıran sosyal medya araçları; sunduğu etkileşimli iletişim ortamları ile 

vatandaşın aktif katılımının sağlanmasını dolayısıyla kamu yönetimine daha demokratik ve 

yönetişim ilkeleri çerçevesinde hizmetlerini vermesini sağlayan bir kuruma 

dönüştürmektedir(Erkek, 2016:142).  

Çalışmamızda kamu yönetimlerinin;  hedef kitlesi olan halka yönelik faaliyetlerinin 

anlatılmasında, özellikle tanıtım faaliyetlerinin yansıtılmasında sosyal medyayı kulanıp 

kullanmadığı ve sosyal medyayı kullanma alışkanlığı  Ordu ve Giresun illerindeki kamu 

yönetimleri örnekleri dikkate alınarak incelenecektir.  

SOSYAL MEDYA KAVRAMI 

Gazete, radyo, televizyon gibi geleneksel medya araçları gün geçtikçe önemini 

kaybetmekte yerini kimilerince yeni medya olarak adlandırılan sosyal medya araçlarının aldığına 

şahit olmaktayız. Günümüzde yeni iletişim ortamlarından biri olan internet, modern iletişim 

sisteminin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. 

1970’li yıllarda başlayan, 1990’lı yıllarda hızla yaygınlaşan internet kullanımı, 2000’li yıllarda 

sosyal medyanın da gelişmesiyle toplumun her kesimini ilgilendirecek konuma gelmiştir(Vural 

ve Bat, 2010).  

Sosyal medya kullanıcılarına; fikirlerini, deneyimlerini doğal, samimi, karşılıklı iletişim 

kurarak paylaştıkları bir ortam sunmaktadır(Evans, 2018:31). Sosyal medya; benzer ilgi alanları 

ve ortak düşüncelere sahip insanların paylaşımlarda bulundukları, diğer insanların deneyimlerini 

öğrenmelerini veya belli bir süreçte iletişim ağı oluşturma fırsatı veren online araçlardır(Wilson, 

2010:12).  

Sosyal medyayı, kullanıcıların bilgilerini, görgülerini, ilgi alanlarını internet veya mobil 

sistemleri aracılığıyla paylaştıkları sosyal etkileşim platformları olarak tanımlamak 

mümkündür(Zengin ve Arıcı, 2017:377). Bu platformlar; sohbet odaları, forumlar, webloglar, 

bloglar, podcastler(internetten indirilen dijital medya dosyaları), wikiler, Fecebook, Instagram 

Twitter gibi uygulamaları kapsamaktadır.  

Web’in evrime uğramış şekli olarak görebileceğimiz sosyal medya, klasik web 

mantığından farklı olarak etkileşimin gerçekleştiği bir sosyal web olarak algılanabilecek, 

kullanıcılarının bilgi alışverişinden daha fazlasını yapmasına imkan tanıyan bir yeni web anlayışı 

ve mantığı neticesinde meydana gelmiştir. Bu duruma göre kullanıcılar pasif bir konumdan daha 

dinamik ve aktif konuma geçmiş, içeriklere müdahale imkanı bulabilen, içerikleri oluşturabilen, 

yorumlayabilen ve paylaşabilen bir konuma geçmiştir(Bayram ve Bertan, 2015). Ayrıca mobil 
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tabanlı sosyal medya ortamlarında zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın paylaşımların 

gerçekleştirilmesi söz koşunudur artık.  

Sosyal medya web 2.0’ın fikri ve internet teknolojisi temelindeki gelişmeler üzerine, 

kullanıcı merkezli içeriklerin oluşturulmasına ve değişimine fırsat veren internet tabanlı 

uygulamalar olarak da tanımlanabilir(Kaplan ve Haenlein, 2010). Sosyal medya iki yönlü 

iletişime imkan vermesinden dolayı önem arz eder. Hızlı, etkili ve toplu şekilde iletişime olanak 

sağladığı için paylaşımlar daha kolay yapılabilmekte, dolayısıyla bağlantılı bir iletişim 

gerçekleştirilebilmektedir. Sosyal medya, geleneksel medya ortamlarına göre çok düşük 

maliyetlerle kullanılabilmektedir. Sosyal medyaya erişim imkanları daha kolaydır. Sosyal 

medyada hızlı bir şekilde geribildirim alınması kullanıcılar açısından önemli bir avantajdır(Vural 

ve Bat, 2010).  

Sosyal medya imkanlarının düşük maliyetlerle karşılanması, bu ortamlarda bilginin hızla 

yayılması ve güncellenebilmesi, hedef kitleyi tanıma imkanı verebilmesi, ölçme ve 

değerlendirmenin yapılabilmesi, aracısız iletişim kurmaya fırsat vererek daha samimi ve yakın 

ortamların doğması, referans yoluyla alınan bilgilerin güvenilirliğinin de olması sosyal medya 

ortamlarını güçlü kılan sebepler olarak karşımıza çıkarmaktadır(Eröz ve Doğdubay, 2012: 135). 

Sosyal medya ortamlarının sunduğu bu imkanlarının yanında; reklam, tanıtma, pazarlama, 

halkla ilişkiler,  bilgilendirme, ikna etme, destekleme, hatırlatma vb. olanaklara da fırsat vermesi 

ayrıca önemlidir. Sosyal medya araçları halkla ilişkilerin bilgi alma ve verme fonksiyonunun 

gerçekleştirilmesinde etkili bir alandır. Bunun yanında doğrudan kişilere ürün ve hizmetler 

hakkında tekliflerde bulunmak, doğrudan pazarlama ve satış tutundurma faaliyetlerini yerine 

getirmek açısından da etkili bir ortamdır. 

We are social ve Houtsuite’in 2018 verilerine göre, dünyada interneti kullanan 4 milyardan 

fazla insan olduğu anlaşılmaktadır. Dünya nüfusunun yarısından fazlası şu an çevirimiçi 

durumda. İnternet kullananların sayısının artmasında uygun fiyatlara satılmaya başlayan akıllı 

telefonlar ve mobil uygulamaların devreye girmesinin etkisi fazla olmuştur. Dünya nüfusu olan 

7.6 milyar insanın üçte ikisi cep telefonu kullanmaktadır.  

İnternet kullanımının artması beraberinde sosyal medya kullananların sayısının da 

artmasını getirmiştir. Dünya genelinde 3 milyardan fazla insan her sosyal medya kullanıyor ve 

bu kullanıcıların çoğu seçtikleri platforma mobil cihazlar üzerinden erişim sağlıyor. 2018 yılı 

itibarıyla dünyada internet kullanıcılarının sayısı 4.021 milyar, sosyal medya kullanıcı sayısı ise 

3.196 milyar kişidir.  

İnterneti ve sosyal medyayı kullanan kişilerin sayısının artmasının yanında diğer bir 
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gelişme de bu mecralarda geçirilen sürenin uzamasıdır. Global Web Index’ten alınan verilere 

göre, ortalama bir internet kullanıcısının günümüzde internet destekli cihaz ve hizmetleri 

kullanarak yaklaşık 6 saat bu mecralarda zaman geçirdiğini göstermekte. Bu durum bize, sosyal 

medya ortamlarında geçirilen zamanın, insanların uyanık olarak geçirdikleri yaşamlarının 

yaklaşık üçte birine tekabül ettiğini anlatıyor.  

Ülkemizdeki internet ve sosyal medya kullanımına baktığımızda; nüfusumuzun %72.5’i 

yaklaşık 60 milyonu internet kullanıcısı, %63 oranında yani 52 milyon insanınız sosyal medyayı 

aktif bir şekilde kullanmakta. Nüfusumuzun %53’ü olan 44 milyon insan sosyal medyayı mobil 

iletişim araçları üzerinde kullanmaktadır.  

Küresel internet raporundaki 2018 yılı verilerine bakıldığında, Türkiye’nin Facebook 

kullanıcı sayısının 43 milyon, Instagram 37 milyon, Twitter ve Snapchat kullanıcısının ise 9’ar 

milyona yaklaştığı görülmektedir(https://wearesocial.com/blog/2018/global-digital-report-2018).  

KAMU YÖNETİMİNDE SOSYAL MEDYA  

Günümüz kamu yönetimleri; kriz yönetimi, kurum imajı, kurum kimliği, tanıtım 

faaliyetleri, bilgilendirme ve halkla ilişkiler faaliyetlerini geleneksel medya araçlarının yanında 

yeni nesil iletişim araçlarından sosyal medya araçlarını da kullanarak yerine getirmeye 

başlamıştır(Kazaz ve Tümen, 2013:89). İlk defa kullanıldığında genellikle dar bir çevrede ve 

daha çok arkadaş ilişkilerinde bilgi paylaşılma ve iletişim kurmaya yönelik olarak başlayan 

sosyal medya süreci ve sosyal medya ortamlarının kullanımı, zamanla gelişen uygulamalar ve 

yeni özellikler sayesinde “küresel bir fenomen”(Scott ve Jacka, 2013:18) haline gelmiş, 

toplumun tüm dinamikleri tarafından iletişim, haberleşme, politika ve siyaset üretme, hizmet 

sunumu ve alımı, pazarlama ve ticaret, reklam, halkla ilişkiler gibi çeşitli alanlarda kullanılan 

geleneksel yöntemlerin yerini almıştır.  

Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yaşanan değişim ve dönüşümün de etkisiyle; kamu 

kurumları vatandaşlarına ulaşmada, kamu politikaları üretmede, var olan kamu politikalarının 

başarısını değerlendirmede, sunulan kamu hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasında, kamuoyuna 

zamanında ve gerektiğinde doğru mesajların ve bilgilerin aktarılmasında sosyal medya yeni bir 

iletişim mecrası olarak kendini göstermektedir. Kamu yönetimleri sosyal medyada paylaşılan bir 

çok sorunu takip ederek resmi kanallardan kendilerine intikal etmeyen bir çok problemi daha 

önceden harekete geçerek çözmek en azından çözme noktasında hazırlıklar yapmak şansına 

sahip olmaktadırlar.  

Kamu yönetimleri sosyal medya araçları sayesinde halkın gerçek ihtiyaçların öğrenmek, 

halkın kamu politikaları hakkındaki düşüncelerini anlama imkanı elde edebilmektedirler. Halkın 

https://wearesocial.com/blog/2018/global-digital-report-2018
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ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi; kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamakta, 

kırtasiyeciliğin azalması ve yerel ihtiyaçların zamanında giderilmesi, hizmet kalitesinin 

yükseltilmesi sonucunu doğurmaktadır(Yüksel, 2005:254-257). Diğer yandan kamu kurum 

yöneticileri sosyal medya araçlarını takip ederek halkın nabzını daha iyi tutabilmektedir. Örneğin 

kamuya hizmette önemli bir yeri olan Belediyelerin yöneticilerinin Twitter’i kullanması, 

vatandaşlarla her an iletişim ve işbirliği sağlamalarında önemli bir yol olarak 

değerlendirilmektedir(Tarhan, 2012:85).  

Kamu yönetimlerinin sosyal medya araçlarını kullanmak durumunda kalmalarının en 

önemli sebebi; halkın bu platformları yaygın bir şekilde kullanmasıdır. Kamu kurumları, hedef 

kitlesi olan vatandaşlarla sosyal medya uygulamaları üzerinde bağlantı kurmak için bu araçları 

benimsemeye başlamıştır. 

Kamu hizmetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesinde katılımcılık anlayışı ve yaklaşımı 

çok önemlidir. Halkın yönetime katılımının sağlanması başarıyı kendiliğinden getirecektir. 

Sosyal medya araçları halkın yönetime katılımının önemli yollarından birisi olmuştur diyebiliriz. 

Vatandaşların sorunlarını, istek ve beklentilerini ifade etme ve bunları kamu yönetimine 

duyurabilme fırsatı buldukları sosyal medya ortamlarında kamu yöneticilerinin de yer alması, 

kamu yönetiminin vatandaşların beklentilerine cevap veren içerikler üretmesi, önerilerde 

bulunması, açık ve dürüst olması arzu edilen bir durumdur. Ancak bu şekilde yaklaşım 

sergilenirse başarıya ulaşılabilecektir. Sosyal medyada başarıya ulaşmak sadece bir sosyal medya 

hesabı açmakla olmayacaktır. Sosyal medyada doğru bir şekilde yer almak bu konuda uzman 

olmayı gerektirir. Bunun için kamu yönetimlerinin konuyla ilgili bazı hazırlıklar ve çalışmalar 

yürütmesi gerekir. Kamu yönetimlerinin bunları yerine getirirken dikkat etmesi gereken bazı 

hususlar aşağıdaki gibidir; (Erkek, 2016:4) 

 Her kamu kurumunun etkili bir sosyal medya rehberi ve stratejisi olmalıdır. 

 Kamu kurumunun çalışanları öncelikle kendi kurumlarının sosyal medyadaki varlığına 

inanması, kabul etmesi gerekir. Konuyla ilgili olarak personele gerekli eğitimler verilmelidir. 

 Kurum personelinin sosyal medya ortamlarında kullandıkları dile ve paylaşımlarına özen 

göstermesine dikkat edilmelidir. Görevlerinin gerektirdiği ciddiyet ve düzeyi söylem ve 

paylaşımlarında dikkat etmeliler.  

 Etkili bir sosyal paylaşım ancak karşılıklı iletişimle sağlanacağından geri bildirim 

sisteminin doğru şekilde yönetilmesi önemlidir. Vatandaşların yaptığı yorumların raporlanması, 

ilgili yöneticilere düzenli şekilde ulaştırılması ve analizlerinin yapılması gerekir.  

 Paylaşımların yapıldığı sosyal medya ortamlarında güvenliğe önem verilmelidir. 
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Özellikle takipçilerin ve çalışanların veri güvenliği mutlaka sağlanmalı ki, takipçilerin güveni 

kazanılsın. Sosyal medya ortamlarında kurumsal ve kişisel verilerin gizlilik ve güvenliği ile ilgili 

kurallara mutlaka uyulmalıdır.  

ORDU VE GİRESUN İLLERİNDEKİ KAMU YÖNETİMLERİNDE SOSYAL 

MEDYA  

Bir önceki başlığımızda kamu yönetimlerinin sosyal medya ile ilişkisi ve kamu yönetimleri 

açısında sosyal medyanın önemi hakkında bilgiler vermiştik. Bu bölümde de  Ordu ve Giresun 

illerinin merkezinde  bulunan kamu yönetimlerinden  Ordu valiliği, Giresun valiliği, Ordu Büyük 

Şehir Belediyesi, Giresun Belediyesi ve Altınordu Belediyesi yetkilileriyle görüşmeler yapılarak 

bu kurumların sosyal medyaya bakışı ve sosyal medyayı kullanma alışkanlıklarıyla ilgili bilgiler 

elde edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan görüşmeler akabinde şu sonuçlara varılmıştır;  

 Bütün kurumların kurumsal anlamda sosyal medya hesaplarının olduğu, bunun yanında 

kurum yöneticilerinin de (valilerin, belediye başkanlarının ) ayrıca sosyal medya hesaplarının 

olduğu görülmüştür.  

 Hemen bütün kurumların günümüz popüler sosyal medya araçlarında Facebook, Twitter, 

Instagram ve video paylaşım ağlarından YouTube hesaplarının olduğu anlaşılmaktadır.  Giresun 

valiliğinin YouTube hesabının olduğu fakat aktif  bir şekilde kullanılmadığı  ifade edilmiştir. 

Belediyelerin, video paylaşım ağı olan YouTube aracını daha aktif bir şekilde kullandıkları 

görülmektedir.  

 Bütün kamu kurumlarında sosyal medya araçlarını kullanan birimin  kurum içerisindeki 

basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü olduğu ifade edilmiştir. Kurumlar bu araçları kullanmak 

üzere  ayrıca sosyal medya uzmanı istihdam etmemektedirler. Daha çok gazeteci kökenli 

elemanlarla sosyal medya araçlarını takip etmektedirler.  

 Kamu yönetimleri sosyal medya araçlarını kullanırken herhangi bir zorluklar 

karşılaşmamaktadırlar. Ancak az da olsa hakaret dolu içeriklerle zaman zaman karşılaşıldığı 

ifade edilmiş, böyle durumlarda yasal yollarlar ilgili kişilere yönelik hukuki süreçlerin 

başlatıldığı söylenmiştir.  

 Kamu yönetimlerince kullanılan sosyal medya araçlarında, kurumlarının faaliyetleriyle 

ilgili olarak tanıtım ve bilgilendirme içeriklerinin paylaşıldığı, bunun yanında kendi illeriyle 

ilgili olarak o ili tanıtan bir çok paylaşımları yaptıklarını ifade etmişlerdir. Tanıtım içerikli 

program ve video paylaşımlarını yaptıklarını vurgulamışlardır.  

 Sosyal medya araçlarının kurumların bilinilirliğine katkılar sunduğu ifade edilmiştir.  

 Sosyal medya araçlarını ne kadar süredir kullandıklarına dair sorulan soruya verilen 
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cevaplarda farklı süreler söylenmesine rağmen ortalama 5-6 yıllık bir periyod içerisinde sosyal 

medya araçlarından faydalanıldığı görülmektedir.  

SONUÇ 

Sonuç olarak kamu yönetimlerinin kendilerini daha iyi anlatmalarında, hedef kitleleri olan 

vatandaşlarla iletişim ve etkileşim içerisinde olabilmelerinde, bilgilendirme ve yönlendirme 

yapabilmelerinde son yılların gelişen kitle iletişim araçlarından birisi olan sosyal medya 

araçlarından faydalanmaları gerektiği ortaya çıkmıştır. Bunu başarabilen ve kullanabilen kamu 

yönetimleri ve yöneticileri diğerlerine göre daha avantajlı ve başarılı olabilmektedir. Yaptığımız 

çalışmada Ordu ilindeki kamu yönetimlerinin ve yöneticilerinin çoğunlukla sosyal medya 

hesaplarının olduğu anlaşılmaktadır. Ordu valiliğinin ve valisinin sosyal medya araçlarını daha 

aktif ve profesyonel kullandıkları tespit edilmiştir. Ordu Valiliğinin Facebook, Instagram, 

Twitter hesaplarının yanında video paylaşımlarının yapıldığı YouTube hesabını da aktif bir 

şekilde kullandığı görülmektedir. Ordu Valiliği sosyal medya araçlarında kurumla ilgili bilgilerin 

yanında Ordu ilini tanıtıcı içeriklerin olduğu birçok paylaşım da yapmaktadır. Giresun valiliğinin 

ise sadece valinin isminin altında yer alan Facebook ve Twitter hesaplarının olduğu ve bu şekilde 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Ordu ve Giresun illerindeki belediyelerin sosyal medya araçlarını 

daha aktif ve çeşit olarak farklı araçları kullandıklarını görüyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi 

sosyal medya araçlarından Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube’u çok aktif bir şekilde 

kullanmaktadır. Yapılan görüşmede hedef kitleye göre farklı sosyal medya araçlarının 

kullanıldığı ve belediyenin hizmetlerinin ve diğer bilgilerin paylaşımlarının yapıldığı ifade 

edilmiştir. Ayrıca sosyal medya ortamlarında Ordu ilini tanıtıcı öğelerin olduğu içeriklerin 

paylaşıldığını görmekteyiz. Ordu Büyükşehir Belediyesi başkanının da sosyal medya araçlarını 

çok aktif kullandığı görülmektedir. Giresun Belediyesi’nin de Facebook, Instagram, Twitter ve 

YouTube gibi sosyal medya araçlarından faydalandığı anlaşılmaktadır. Ancak burada şöyle bir 

farklılık görülmektedir. Giresun Belediyesinin web sayfasında yer alan linklerde YouTube hariç 

diğerlerinde direk belediye başkanının hesabına bağlanılmaktadır. Yani kurumsallıktan ziyade 

belediye başkanına ait bir hesapmış gibi anlaşılmaktadır. YouTube linkine basıldığında kurumsal 

olarak Giresun Belediyesi sayfasına ulaşılabilmektedir. Ayrıca web sayfasında Google+ linkine 

basıldığında Instagram sayfası gelmektedir. Araştırma bize göstermektedir ki; Ordu valiliği ve 

Ordu Büyükşehir Belediyesi,  Giresun Valiliği ve Giresun Belediyesine göre sosyal medya 

araçlarından çok daha profesyonel bir şekilde faydalanmaktadır. Web sayfalarında sosyal medya 

araçlarına yönelik olarak gösterilen linklerden hareket edildiğinde Ordu ilindeki kamu 

yönetimlerinin sosyal medya araçlarına çok daha rahat ulaşılabilmektedir.  



          UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

2019 

1007 

KAYNAKÇA  

Bayram, M. ve Bertan, S. (2015). “Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar”, Sosyal 

Medya Pazarlaması İçinde, Editörler: Burhan Kılıç ve Zafer Öter, Beta Yayınevi, İstanbul.  

Erkek, S. (2016). “Kamu Kurumlarında Sosyal Medya Kullanımı: Sağlık Bakanlığı Örneği, 

S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 35, 141-150. 

Eröz, S.S. ve Doğdubay, M. (2012). “Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve 

Etik İlişkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), 133-

157. 

Evans, D.(2008). Social Media Marketing an Hour a Day, Wiley Publishing Inc., 

Indianapolis Indiaana.  

Gülaslan, T. (2018). Kamu Yönetiminde Sosyal Medya Kullanımı ve Yönetimi: Temel 

İlkeler ve Öneriler, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacattepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü , Ankara. 

Kaplan, A.M. ve Haenlein, M. (2010). “Users of The World, Unite! The Challanges and 

Opportunities of Social Media”, Business Horizons, 53(1), 59-68.  

Kazaz, M. ve  Tümen, E. (2013). “Tanıtım Amaçlı Sosyal Medya Kullanımı: Gençlik ve 

Spor Bakanlığı Örneği”, 1.KOP Bölgesel Sempozyumu Kitabı, Konya, 88-97. 

Scott, P.R. ve Jacka, J.M. (2013). Sosyal Medya Kurumsal Yönetim ve Risk Rehberi, 

(Çev.: T. Bozbey), Türkiye İç Denetim Enstitüsü, İstanbul.  

Tarhan, A. (2012). “Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Medya Uygulamalarına Halkla 

İlişkiler Modellerinden Bakmak”, İletişim Kuram ve Araştırmalar Dergisi, Naci Bostancı Özel 

Sayısı, Sayı:35, 79-101.  

Vural, B.A. ve Bat, M. (2010). “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege 

Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Yasar University, Sayı:5, 

3348-3382 

Yüksel, F. (2005). “ Bilgi Teknolojileri ve Yerel Yönetimler”, S.Ü. Sosyal ve Ekonomik 

Araştırmalar Dergisi, Sayı:10, 247-259. 

Zengin, B. ve Arıcı, S. (2017). “Konaklama İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanım 

Şekillerinin Tüketici Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9/4, 

375-399. 

Wilson, S.(2010). Social Media and Small Business Marketing, University Business 

Printing and Press, USA.  

https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 Erişim Tarihi: 

https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018


          UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

2019 

1008 

03.02.2019. 

Ordu ve Giresun İllerindeki Sosyal Medya Araçlarından Örnekler:  

  

 



          UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

2019 

1009 

 



          UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

2019 

1010 

 



          UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

2019 

1011 

 

 

 



          UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

2019 

1012 

 

 



          UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

2019 

1013 

 

 

 

 



          UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

2019 

1014 

 

 

 



          UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

2019 

1015 

 

 

 

 



          UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

2019 

1016 

 



UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 2019  

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

1017 

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KAPSAMINDA TEKNOLOJİ UYGULAMALARI VE 

TASARIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

 

Doç. Dr. Eser ÜLTAY 

Giresun Üniversitesi
 

Arş. Gör. Salih Kürşat ÇİLİNGİR 

Giresun Üniversitesi 

Edanur SEVİNÇ
 

Giresun Üniversitesi 

 

ÖZET 

Teknoloji, insanların ateşten yararlanmaya ve toprağı işlemeye başladığı günlerden beri hızla 

gelişerek günümüzde telefon, televizyon, radyo ve İnternet, ulaşım alanında uçak, tren, otomobil gibi 

ürünleri ile insanların günlük yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bazı yazarlara göre 

okullarımızda uzun yıllardan beri yer alan kara tahta ve tebeşir dahi eğitimde teknoloji olarak görülse 

de çağımızdaki teknolojik gelişmelere baktığımızda eğitim teknolojisi daha zengin ve farklı ögeler 

içermektedir. Öğrenmenin verimli bir şekilde ilerlemesini sağlaması amacıyla ilgili bilim dalları 

tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre bu amaca hizmet eden her türlü geliştirme faaliyetlerini 

içeren eğitim teknolojisi; teknolojiyi kendi araştırmalarının sonuçlarına ve ihtiyaca göre 

yönlendirmekten çok, bu anlamda teknolojiye uyum sağlamak durumunda kalmıştır. Fen bilimleri, 

ülkelerin gelişmeleri ve kalkınmaları hususunda çok önemli bir katkıya sahiptir. Bu nedenledir ki fen 

bilimlerinde eğitimin kalitesinin artırılması için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bilim ve 

teknolojiden uzak kalmamak, bilgiyi ve teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmek hedefiyle fen bilimleri 

eğitimi değer görmektedir. Ülkemizde de bilim ve teknoloji alanında ilerleme kaydedebilmek için 

fen bilimleri dersi öğretim programının geliştirilmesi adına yapılan ve yapılacak araştırmalara ilgi 

gösterilmesinin yanında bu araştırmalara temel hazırlanması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı 8. 

sınıf fen bilimleri dersi kapsamında teknoloji uygulama tasarımına ilişkin öğrenci görüşlerinin 

belirlenmesidir.  Bu çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından 

hazırlanan ve 8 adet sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile toplanmıştır. 

Araştırmada elde edilen verilerin sonucunda öğrenciler fen bilimleri dersinde teknoloji ve uygulama 

tasarımının kullanıldığı derslerin öğrenmelerine katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir. Çoğu 

öğrencilerin var olan eğitim teknolojilerini yeterli bulduğu belirlenip teknolojinin eğitimde 

kullanılacağı alanlardan çok fazla haberdar olmadıkları belirlenmiştir. Bu bağlamda okullarda 

bulunan eğitim teknolojileri artırılmalı, öğrenciler bu konuda bilgilendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: fen bilimleri dersi, öğrenci görüşleri, teknoloji uygulamaları, teknoloji 

tasarımı. 
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STUDENT VIEWS ABOUT TECHNOLOGY APPLICATIONS AND DESIGN WITHIN 

THE SCOPE OF 8
th 

GRADE SCIENCE COURSE 

 

ABSTRACT 

Technology has been developing rapidly since the days when people started to use fire and 

processing land, and nowadays, it has become an indispensable part of people's daily lives with 

its products such as telephones, television, radio and Internet, airplanes, trains and automobiles. 

According to some authors, even the chalkboard and chalk for many years in our schools are 

seen as technology in education, but when we look at the technological developments in our age, 

education technology contains more rich and different elements. According to the results of the 

research carried out by related disciplines in order to ensure the efficient progress of learning, 

educational technology including all kinds of development activities serving this purpose; rather 

than orienting technology according to the results and needs of its researches, it has to adapt to 

the technology in this sense. Science has a very important contribution to the development and 

development of countries. For this reason, intensive studies are carried out in order to increase 

the quality of education in science. Science education is deemed worthy with the aim of not 

keeping away from science and technology and raising generations producing knowledge and 

technology. In order to make progress in the field of science and technology in our country, in 

addition to the interest in researches and studies to be done in order to develop the science 

curriculum, it is necessary to prepare a basis for these researches. The aim of this study is to 

determine student views about technology application design in 8
th 

grade science course. Special 

case method is used in this study. The datas were collected by semi-structured interview 

technique consisting of 8 questions. As a result of the data obtained in the research, the students 

stated that they contributed to the leraning of the courses in which technology and application 

design were used in the science course. İt was determined that most students found to adequate 

educational Technologies and dis not know too much about the areas where the technology 

would be used in education. In this context, the education technologies in schools should be 

increased and students should be informed about this.  

Keywords: science lessons, students’ opinions, technological practices, technological 

designs. 
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GİRİŞ 

Teknoloji, insanların ateşten yararlanmaya ve toprağı işlemeye başladığı günlerden beri 

hızla gelişerek günümüzde telefon, televizyon, radyo ve İnternet, ulaşım alanında uçak, tren, 

otomobil gibi ürünleri ile insanların günlük yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası olmuştur 

(Bacanak, Karamustafaoğlu ve Köse 2003). Özellikle 21. yüzyılda teknolojinin toplumdaki yeri 

gün ilerledikçe daha da önemli bir hale gelmekte ve vazgeçilemez bir boyut kazanmaktadır. 

Teknolojik yenilikler ve gelişmeler toplumsal hayatın hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel 

alanda büyük değişimler geçirmektedir (Güllüpınar, Kuzu, Dursun, Kurt ve Gültekin 2013). 

Teknolojik gelişmeler her alana etki ettiği gibi eğitim alanına da etki etmiştir. Eğitim ortamı, bu 

gelişmelere uyum sağlayarak ivedilikle değişmektedir. Eğitimde kullanılan araç ve gereçlerin 

teknolojideki ilerlemeler doğrultusunda değişikliğe uğraması, çağın gerekliliklerini 

karşılayabilmesi açısından kaçınılmaz bir durumdur. Gelişen teknolojinin eğitimde 

kullanılmaması toplumsal ve bireysel beklentileri ve ihtiyaçların karşılanamamasına neden 

olmaktadır. Eğitimde kullanılan teknolojinin, toplumun ihtiyaç ve beklentileri karşılayabilir, 

çağdaş teknolojiyle değiştirilmesi oldukça önemli bir husustur (Karasar, 2004).  

Bazı yazarlara göre okullarımızda uzun yıllardan beri yer alan kara tahta ve tebeşir dahi 

eğitimde teknoloji olarak görülse de çağımızdaki teknolojik gelişmelere baktığımızda eğitim 

teknolojisi daha zengin ve farklı ögeler içermektedir. Öğrenmenin verimli bir şekilde 

ilerlemesini sağlaması amacıyla ilgili bilim dalları tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre 

bu amaca hizmet eden her türlü geliştirme faaliyetlerini içeren eğitim teknolojisi; teknolojiyi 

kendi araştırmalarının sonuçlarına ve ihtiyaca göre yönlendirmekten çok, bu anlamda teknolojiye 

uyum sağlamak durumunda kalmıştır (Bulun, Gülnar ve Güran 2004). Ülkemizde 20 seneden 

fazla olmak üzere yenilenen teknolojilerin öğretim ortamına getirilmesi, teknolojinin eğitime 

katkı sağlaması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve eğitimle ilgili diğer kuruluşlar 

tarafından projeler geliştirilmiştir (Arslan, 2016). Yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

üzerinde özenle durduğu ve eğitimin merkezinde bulunması için çalıştığı çalışmalardan biri olan 

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesidir. Bu projeyle 

büyük şehirlere oranla dezavantajlı durumda olan kırsal bölgedeki öğrenciler için fırsat 

eşitliğinin sağlanıp dünya standartlarında eğitimin verilmesi hedeflenir. Teknoloji getirdiği yeni 

imkanlarla birlikte öğrencilerin farklı derslerle ilgili konuları daha iyi anlaşılmasını, soyut 

bilgilerin somutlaştırılarak kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesini, gerek görsel gerek işitsel 

materyallerle konuların daha anlaşılır ve eğlenceli olmasını sağlamaktadır (Erbay, 2018). 
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Fen bilimleri ülkelerin ekonomik gelişmesinde ve kalkınmasında çok önemli bir noktada 

bulunmaktadır. Bu nedenledir ki fen bilimlerinde eğitimin kalitesinin artırılması için çalışmalar 

yapılmaktadır. Ülkeler bilim ve teknolojiden uzak kalmamak, bilgiyi ve teknolojiyi üreten 

nesiller yetiştirmek hedefiyle fen bilimleri eğitimine önem vermektedir. Ülkemizin de bilim ve 

teknoloji alanında ilerleme kaydedebilmek için fen bilimleri dersi öğretim programının 

geliştirilmesi ve yapılan araştırmalara yoğunluk verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 

teknolojik gelişmeler dikkate alınarak öğretim programının buna göre düzenlenmesi oldukça 

önemlidir (Kaptan, 1998 akt: Çelik, 2017).  

Fen bilimleri dersinin anlatımı için kullanılan araç-gereçler, konuya göre değişen 

materyaller ve teknolojik aletler öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirmelerini 

ve teknolojiyi öğrenmelerine yardımcı olacaktır. Eğitim teknolojilerinin fende kullanılması 

öğrencilerin fen dersine karşı ilgilerini artırırken aynı zamanda çoğu öğrenci birer buluşçu 

olmaya yönelik istek duyacaktır ve buna uygun davranışlar ortaya koyacaktır (Süer, Kaya, 

Bülbül, Karaçanta, Koç ve Çetin, 2005). 

Fen ve teknolojinin birden fazla ortak noktası bulunmaktadır. Bilimsel araştırmalarda ve 

teknolojik tasarım süreçlerinde birbirine yakın beceriler ve zihinsel alışkanlıklar kullanılır. 

Aralarında bulunan en önemli fark ise amaçlarının farklı olmasıdır. Fenin amacı dünyayı, 

çevremizi anlamaya çalışmakken teknolojinin amacı ihtiyaç ve dileklerimizi gidermeye 

çalışmaktır  (MEB, 2006 akt: Yakar, 2010). 

Gerek diğer dersler gerekse fen bilimleri dersinde teknolojiden oldukça yararlanılmaktadır. 

Bu anlamda okullarda en çok kullanılan eğitim teknolojilerinden biri olan akıllı tahtadır. Akıllı 

tahta öğrencilerin, etkileşimli uygulamalar yapmasını sağlayarak, yeni bilgileri bulmalarında 

önemli bir araç olmakla birlikte kişinin yaşına, bireysel farkına, öğrenme modeline göre farklı alt 

yapılara sahip olduğu için öğrencinin ilgisini, güdülenmesini, motivasyonunu artırmaktadır  

(Kennewel, 2006; Shenton ve Pagett, 2007 akt: Sakız, Aksu, Özden ve Şimşek, 2014). Aynı 

zamanda eğitim teknolojilerinin öğrenme-öğretme ortamında kullanılmasıyla öğretmen ve 

öğrenci arasındaki var olan ilişkinin değişikliğe uğraması kaçınılmaz olmuştur. Öğretmen bilgiyi 

veren olmaktan çıkıp daha çok yollar gösteren, bilgiye doğru yönlendiren bir konuma 

bürünmüştür (Akkoyunlu, 2002). Buna göre eğitim teknolojilerinin yararlarından biri de eğitim 

sistemimizin yapısını oluşturan yapılandırmacı yaklaşımın gereklerinden biri olan öğrencinin 

kendi öğrenmesinden sorumlu olması maddesine hizmet ettiğini söyleyebiliriz. 
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Fen eğitiminde ana hedeflen öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirme, sosyal ve bilimsel 

konularda karar alabilme, sosyal ve bilimsel konularda kendi görüşlerini savunabilmeleri için fen 

okuryazarı bireylerin yetişmesi olmalıdır (Sadler ve Zeidler, 2009 akt: Yolagiden, 2017). 

Ülkemiz de fen okuryazarlığı kavramı 2004 yılında yenilenen öğretim programıyla girmiştir. 

Programda öğrencilerin fen okuryazarı olarak yetiştirilmesi vurgulanmıştır. Buna göre fen 

okuryazarı bireyler karşılarına çıkan problemlere bilim insanı edasıyla bakabilecek, günlük 

hayatta karşısına çıkan olayları var olan bilgileriyle analiz edebilecek ve kendisinde var 

olamayan bilgilere ulaşabilecektir (Çoşkun, 2016).  

YÖNTEM 

Bu çalışma nitel bir çalışmadır ve özel durum yöntemi kullanılmıştır. Özel durum 

yönteminde amaç belirli bir durama etki eden etmenler bütüncül bir şekilde araştırılır ve ilgili 

durama nasıl etki ettikleri üzerinde durulur (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Özel durum yöntemi, 

etkileşimleri derinlemesine araştırır ve analiz eder. (Best ve Kahn, 1995)  

Çalışma Grubu  

Buna göre bu çalışmanın evrenini 8. Sınıf öğrencileri oluşturmakta olup örneklem olarak 

Ordu’nun Ünye ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 

10 tane 8. Sınıf öğrencisi seçilmiştir. Öğrenciler aynı şubeden seçilmiştir. Katılımda gönüllük 

ilkesi aranmıştır. Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1 de verilmiştir.  

Tablo 1. Mülakata katılan öğrencilerin demografik bilgileri 

 

Kod              CİNSİYET  

Ö1 KADIN 

Ö2 ERKEK 

Ö3 ERKEK 

Ö4 KADIN 

Ö5 ERKEK 

Ö6 
 

ERKEK 

Ö7 KADIN 

Ö8 KADIN 

Ö9 KADIN 

Ö10 ERKEK 
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Tablo 1’de bilgileri verilen öğrencilerin 5 tanesi kadın, 5 tanesi erkek öğrencilere ait olup 

öğrencilerin hepsi 8. sınıfa gitmektedir. 

Veri toplama süreci ve veri analizi 

Çalışmada, veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. 

Çalışmaya katılan öğrencilerle yürütülen mülakatlar yüz yüze yapılmış olup her bir öğrenci için 

yaklaşık 15-20 dk sürmüştür. Verileri toplamak için kullanılan mülakat soruları 8 sorudan 

oluşmaktadır.  Öğrencilerin izni ile alınan ses kayıtlarını neticesinde toplanan mülakat verileri 

transkript edilmiş olup, veriler betimsel-yorumsal analize tabi tutulmuştur ve bulgular kısmında 

sunulmuştur. 

Araştırmada Nitelik 

Veri toplama süreci başlamadan önce, araştırmacının hazırladığı mülakat soruları görünüş 

ve kapsam geçerliliğini sağlaması için biri akademisyen biri fen bilimleri öğretmeni olmak üzere 

iki alan uzmanına ve anlaşılırlık açısından da bir Türkçe dil uzmanına kontrol ettirilmiş olup, 

uzmanların görüşleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.  

Veri toplama süreci başlamadan önce, araştırmaya katılan katılımcılara verilerin sadece bu 

çalışma için kullanılacağına ve isimlerinin gizli kalacağına dair bilgilendirme yapılmıştır. 

Katılımcıların gerçekçi cevaplar vermesi için öncelikle rahatlamaları sağlanıp daha sonra 

mülakat soruları yöneltilmiştir. 

Araştırma öncesinde ses kayıtlarını almak için katılımcılardan izin istenmiştir ve bu 

kayıtların bu çalışma dışında herhangi bir yerde yayınlanmayacağı belirtilmiştir. Görüşmeler her 

katılımcı için yaklaşık 15-20 dk sürmüştür ve yüz yüze gerçekleşmiştir.  

Araştırmada Etik 

Araştırmada katılımcılara isimlerinin gizli kalacağı belirtilip bu doğrultuda Ö1, Ö2, 

Ö3…… Ö10 şeklinde herhangi bir sıra gözetmeksizin kodlanarak çalışmada yer alacağı 

belirtilmiştir. Çalışmada demografik bilgilerinden katılımcıların cinsiyet bilgisinin paylaşmak 

için rızaları alınmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde, Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) öğrenim görmekte olan 10 tane 8. sınıf 

öğrencisiyle yarı yapılandırılmış mülakat soruları yoluyla elde edilen veriler, indirgemeler 

yapılıp tablolarla sunulmuştur. Ayrıca, bazı veriler öğretmenlerin kodları kullanılarak, 

düzenleme yapılmadan aynen aktarılmıştır.  

Fen bilimleri dersinde teknoloji kullanımını gerektiren etkinliklerin yapılıp yapılmadığını 

öğrenmek için Soru 1 yöneltilmiştir. Elde edilen veriler Tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 2. Öğrencilerin “Soru 1”e verdikleri cevaplar 

 

Tablo 2’de öğrencilere “Fen bilimleri dersinde teknoloji kullanımını gerektiren etkinlikler 

yapıyor musunuz? Yapıyorsanız bu etkinlikler nelerdir? Detaylıca açıklar mısınız?” sorusuna 

verilen yanıtlar verilmiştir. Kodu Ö8 olan öğrenci bu soruya  “Evet yapıyoruz. Akıllı tahtadan 

EBA’dan , Morpa’dan videolar ve etkinlikler oluyor onları yapıyoruz. Örneğin katı basıncı ve 

gaz basıncı gibi konularda etkili oluyor” cevabını verirken, kodu Ö5 olan öğrenci “Çok fazla 

yapmıyoruz, sadece akıllı tahta kullanıyoruz. Dersi daha çok sorular çözerek ve kitaptaki 

konularla işliyoruz”  cevabını vermiştir.  

Fen bilimleri derinde teknoloji kullanım düzeyinin yeterli olup olmadığını öğrenmek için 

öğrencilere Soru 2 yöneltilmiştir. Elde edilen veriler Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. Öğrencilerin “Soru 2”ye verdikleri cevaplar 

 

Tablo 3’te katılımcıların “Fen bilimleri dersinde teknoloji kullanım düzeyini yeterli 

buluyor musunuz? Nedenleriyle açıklar mısınız?” sorusuna verilen yanıtlar verilmiştir. Kodu Ö5 

olan öğrenci “Yeterli buluyorum çünkü çok fazla teknolojik alet olursa elektrik gittiğinde 

hiçbirini kullanamayız” cevabını verirken, kodu Ö2 kodlu öğrenci  “Yeterli bulmuyorum. Mesela 

laboratuvar olsa, inceleyeceğimiz şeyler olsa daha güzel olacağını düşünüyorum ancak 

okulumuzda bulunmuyor” yanıtını vermişlerdir.  

Fen bilimleri dersi öğretmenin derste teknolojik aletlerden yararlanıp yararlanmadığını 

öğrenmek için Soru 3 yöneltilmiştir. Elde edilen veriler Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4. Öğrencilerin “Soru 3”e verdikleri cevaplar 

Soru 1: Fen bilimleri dersinde teknoloji 
kullanımını gerektiren etkinlikler yapıyor 
musunuz? Yapıyorsanız bu etkinlikler nelerdir? 
Detaylıca açıklar mısınız? 

Ö f % 

Evet yapıyoruz. Akıllı tahtadan etkinlikler 
yaptığımız oluyor.  

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö7, 
Ö8, Ö9, Ö10 

8 
 

%80 

Her zaman olmasa da bazen kullandığımız 
oluyor.   

Ö5, Ö6 2 %20 
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Tablo 4’te “Öğretmeniniz fen bilimleri dersini işlerken teknolojik aletleri kullanıyor mu? 

Kullanıyorsa, bu dersler zevkli geçiyor mu? Detaylıca açıklar mısınız? Kullanmıyorsa 

kullanmasını ister miydiniz? Nedenlerini açıklayınız.” sorusuna verdikleri yanıtlar yer 

almaktadır. Kodu Ö3 olan öğrenci  “Akıllı tahtayı kullanıyor. Bu dersler zevkli geçiyor çünkü 

akıllı tahta anlamamıza yardımcı oluyor ve derslerin yavaş geçmesini engelliyor”  cevabını 

verirken, Ö2 kodlu öğrenci  “Yeterince kullandığını düşünmüyorum, sadece akıllı tahta 

kullanıyor, onun dışında teknolojik aletlerden çok fazla yararlanmıyor. Öğretmenimizin 

teknolojik aletleri kullandığı dersler daha zevkli geçiyor, videolarla daha iyi anlıyorum” yanıtını 

vermişlerdir. 

Fen bilimleri ders kitabındaki etkinlikleri öğrencilerin nasıl bulduğunu öğrenmek ve 

istedikleri etkinlik olup olmadığını öğrenmek için öğrencilere Soru 4 yöneltilmiştir. Elde edilen 

veriler Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Öğrencilerin “Soru 4”e verdikleri cevaplar 

 

Tablo 5’te “Fen bilimleri ders kitabındaki etkinlikleri nasıl buluyorsunuz? Fen Bilimleri 

ders kitabında keşke olsaydı dediğiniz teknoloji uygulama/tasarım etkinliği var mı? Nedenleriyle 

açıklar mısınız?” sorusuna öğrencilerin verdikleri yanıtlar yer almaktadır. Kodu Ö8 olan öğrenci 

“Etkinliklerin eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Kitapta robotlar tasarlayabileceğim yeni bir 

şeyler yaratabileceğim şeyler olsa daha güzel olur” cevabını vermiştir. Kodu Ö10 olan öğrenci 
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“Kitaptan çok fazla etkinlik yapmıyoruz genellikle akıllı tahtadan işliyoruz. Bu nedenle kitaptaki 

etkinliklerin yeterli olduğunu düşünüyorum”  cevabını verirken, kodu Ö3 olan öğrenci “Akıllı 

tahta kadar yardımcı olmasa da güzel buluyorum bize yardımcı olduğunu düşünüyorum. Kitapta 

keşke olsaydı dediğim bir etkinlik yok etkinlikleri yeterli buluyorum” yanıtını vermişlerdir. 

Fen bilimleri dersi öğretmenlerinin teknoloji uygulama/tasarımına yönelik ödev/proje 

verip vermediğini öğrenmek için öğrencilere Soru 5 yöneltilmiştir. Elde edilen veriler Tablo 6’da 

verilmiştir.  

Tablo 6. Öğrencilerin “Soru 5”e verdikleri cevaplar 

 

Tablo 6’da “Fen Bilimleri dersi öğretmeniniz teknoloji uygulama/tasarımına yönelik 

ödev/proje veriyor mu? Veriyorsa bu ödev/projeleri yapmaktan hoşlanıyor musunuz? 

Vermiyorsa vermesini ister miydiniz? Nedenleriyle açıklar mısınız?” sorusuna verdikleri yanıtlar 

yer almaktadır. Kodu Ö1 olan öğrenci “Veriyor. Bu sene basınçla ilgili tahta ve çivilerle 

yaptığımız bir proje ödevi verdi. Bu projeleri yapmaktan hoşlanıyorum çünkü yeni bilgiler 

öğrendiğimi düşünüyorum.” cevabını vermiştir. Kodu Ö9 olan öğrenci “İsteyen kişilere veriyor. 

Bende bu projeleri yapmaktan hoşlanıyorum çünkü daha eğlenceli oluyor ve gönüllük olduğu 

için isteyenler yapıyor” cevabını verirken, kodu Ö5 olan öğrenci “Vermiyor. Vermesini isterdim 

çünkü bir şeyler tasarlamayı severim” cevabını vermiştir.  

Katılımcıların bulundukları okulda fen bilimleri dersi için sağlanan imkânların yeterliliğini 

sorgulamak için Soru 6 yöneltilmiştir. Elde edilen veriler Tablo 7’ye yansıtılmıştır. 

Tablo 7. Öğrencilerin “Soru 6”ya verdikleri cevaplar 
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Tablo 7’de  “Okulunuzda Fen Bilimleri dersi kapsamında teknoloji uygulama/tasarımı 

için sağlanan imkanlar yeterli mi? Yeterli değilse ne gibi imkanlar sağlanmasını isterdiniz? 

Detaylıca açıklar mısınız?” sorusuna verdikleri yanıtlar yer almıştır. Kodu Ö5 olan öğrenci 

“Yeterli daha fazlasına gerek yok. Akıllı tahtanın olması bana yetiyor” cevabını verirken, kodu 

Ö8 olan öğrenci “Bence yeterli değil çünkü robot tasarlamak istesek yeterli teknolojinin 

olduğunu düşünmüyorum. Mesela okulumuzda bir kulüp olsa ve o kulübün robot tasarlamasını 

isterdim” yanıtını vermiştir.  

Teknoloji uygulama ve tasarımının kullanıldığı derslerin öğrencilerin öğrenmelerine nasıl 

bir katkısı olduğunu belirlemek için Soru 7 yöneltilmiştir. Elde edilen veriler Tablo 8’de 

verilmiştir.  

Tablo 8. Öğrencilerin “Soru 7”ye verdikleri cevaplar 

 

Tablo 8’de “Teknoloji uygulamalarının ve tasarımının kullanıldığı derslerin öğrenmenizde 

nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Nedenleriyle açıklar mısınız?”  sorusuna verilen 

yanıtlara yer verilmiştir. Kodu Ö4 olan öğrenci “Bizim daha iyi gelişmemizi ve öğrenmemizi 

sağladığını düşünüyorum. Çünkü eğer kullanmasaydık daha geri kalacağımızı düşünüyorum” 

yanıtını verirken, Ö7 kodlu öğrenci “Daha akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum. Öğretmenimiz 

de daha zevkli ders işliyor, bazen sohbet edebiliyoruz ve akıllı tahtada akılda kalıcı etkinlikler 

yapıyoruz” yanıtını vermiştir.  
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Fen bilimleri dersinde teknoloji uygulama tasarımı konusunda sınıf ortamında yaşanan 

sorunların olup olmadığını belirlemek için Soru 8 öğrencilere yöneltilmiştir. Elde edilen veriler 

Tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9. Öğrencilerin “Soru 7”ye verdikleri cevaplar 

 

Tablo 9’da “Fen Bilimleri dersinde teknoloji uygulamaları ve tasarımı konusunda dersin 

uygulanmasıyla ilgili sınıf ortamında sorunlar yaşanıyor mu? Nedenleriyle açıklar mısınız?  ” 

sorusuna verilen yanıtlara yer verilmiştir. Kodu Ö4 olan öğrenci “Yaşanıyor. Arkadaşlarım çok 

konuşuyor susmuyorlar ve hoca bizi disipline gönderiyor” yanıtını verirken, Ö8 kodlu öğrenci 

“Tabi ki yaşanıyor mesela bazen herkes farklı farklı düşünüyor ancak bir şey ortaya çıkarmamız 

gerekiyor ancak imkanlar buna el vermiyor” yanıtını vermişlerdir. Ancak kodu Ö10 olan öğrenci 

“Sınıfta herkes hocaya uyduğu için herhangi bir problem çıkmıyor” yanıtını vermiştir.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

8. sınıf öğrencilerine yapılan mülakatın ilk sorusu olan “Fen bilimleri dersinde teknoloji 

kullanımını gerektiren etkinlikler yapıyor musunuz? Yapıyorsanız bu etkinlikler nelerdir? 

Detaylıca açıklar mısınız?” sorusuna öğrencilerin %80’ni akıllı tahtadan etkinlikler yaptıklarını 

söylerken, %20’si her zaman olmasa da bazen kullandıklarını söylemişlerdir. Aynı sınıf 

şubelerinde bulunmalarına rağmen öğrencilerin %20’sinin “Her zaman olmasa da bazen 

kullanıyoruz” yanıtını vermeleri teknoloji kullanımı gerektiren etkinlikleri yeterli 

bulmadıklarından kaynaklanıyor olabilir. %80’lik kısmı da akıllı tahtadan etkinlikler yaptığımız 

oluyor yanıtını vermiştir. Corgill (2002) akıllı tahtaların bilginin öğrenciye aktarılmasında ve 

öğrencinin bu bilgiyi yeniden düzenlemesinde, öğrencilerin anlatılan konuyla ilgili bilgilerin 

görsellerini görmelerinde, konun daha anlaşılır olmasını sağlamak ve görüş geliştirmek, 

etkinliklerle öğrenilen konuların daha akılda kalıcı bir forma girmesinde, öğrencilerin 

yanılgılarını belirlemek ve bunları düzenlemekte, elektronik kalemle yapılan çalışmaları kayıt 
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altına almak, sınıf ortamında yapılması mümkün olmayan deneyleri sanal olarak yapmak gibi 

amaçlarla kullanılacağını söylemiştir (Çoklar ve Tercan, 2014). İlk sorudan elde edilen bulgular 

neticesinde akıllı tahtanın çeşitli etkinliklerde kullanılabileceğini ve kullanıldığını söyleyebiliriz. 

Mülakat sorularının ikinci sorusu olan “Fen bilimleri dersinde teknoloji kullanım düzeyini 

yeterli buluyor musunuz? Nedenleriyle açıklar mısınız?” sorusuna öğrencilerin %90’nı yeterli 

bulduğunu söylemiş olup diğer cevaplara bakıldığında çoğunluğun bunu söylemesi tutarlı bir 

cevap olmuştur. Teknoloji kullanım düzeyini yeterli olduğunu düşünen bir öğrencinin verdiği 

“Yeterli buluyorum çünkü çok fazla teknolojik alet olursa elektrik gittiğinde hiçbirini 

kullanamayız” cevabı, diğer sorulara verilen cevaplar incelendiğinde okulda yaşanılan 

problemlerden birisinin elektrik kesintisi olmasından kaynaklanıyor olabilir. Hew ve Brush 

(2007) bu konuda öğretmenlerin bilgiyi aktarma sürecinde teknoloji kullanımına dair olumlu 

bakış açısına sahip olmaları büyük önem taşımaktadır çünkü çoğu okulda eğitim için gerekli olan 

teknolojik aletler yeterli düzeyde olmasına rağmen öğretmenlerin bu teknolojilerden 

yararlanmadığı ya da çok az yararlandığı bilinir. Aynı zamanda günlük hayatlarında bilgisayarı 

sık sık kullanan öğretmenler eğitim alanında bilgisayardan yararlanmamaktadırlar (Güzel, 2010). 

Hew ve Brush’un da bahsettiği gibi eğitim teknolojilerinin yeterliliği kadar, bu eğitim 

teknolojilerinden yararlanma düzeyi de oldukça önemli bir husustur.  

“Öğretmeniniz fen bilimleri dersini işlerken teknolojik aletleri kullanıyor mu? 

Kullanıyorsa, bu dersler zevkli geçiyor mu? Detaylıca açıklar mısınız? Kullanmıyorsa 

kullanmasını ister miydiniz? Nedenlerini açıklayınız.” sorusu mülakatın üçüncü sorusunu 

oluşturmaktadır. Bu soruya öğrencilerin yüksek bir çoğunluğu (%80) kullandığını belirtirken 

%20’lik kısmı yeterince kullanmadıklarını belirtmiştir. %80’lik kısımda yer alan öğrencilerden 

çoğu sadece akıllı tahtanın kullanıldığını ve bunun yeterli olduğunu düşünürken %20’lik kısmı 

oluşturan öğrenciler sadece akıllı tahta kullanımını yeterli görmemektedir. Örneğin Ö2 kodlu 

öğrenci “Yeterince kullandığını düşünmüyorum sadece akıllı tahta kullanıyor, onun dışında 

teknolojik aletlerden çok fazla yararlanmıyor. Öğretmenimizin teknolojik aletleri kullandığı 

dersler daha zevkli geçiyor, videolarla daha iyi anlıyorum” cevabını verirken Ö7 kodlu öğrenci 

“Kullanıyor. Bu dersler çok zevkli geçiyor ve anlatılan konular aklımızda kalıyor. Akıllı 

tahtadan yaptığımız etkinliklerle daha iyi anlıyorum” cevabını vermiştir. Öğrencilerin cevapları 

incelendiğinde 10 öğrencinin 10 tanesinin teknolojik aletlerin kullanıldığı derslerin daha 

eğlenceli olduğunu belirttiklerini görmekteyiz. Fen bilimleri dersinde öğretmenleri etrafından 

edindiği araç-gereçlerden, öğretim için gerekli farklı materyallerden ve teknolojiden 

yararlanılması öğrencilerin öğrendiği bilgilerden günlük yaşamlarında yararlanmasını ve 

teknolojiyi öğrenmesini sağlayacaktır. Eğitim teknolojilerinde fen bilimleri dersinde 
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yararlanılması hem öğrencilerin fene karşı ilgilerinin daha yoğunlaşmasını sağlayacak hem de 

öğrencilerin meraklı bireyler olup yeni fikirler, araçlar üretmeye yönelik istekleri olmasını 

sağlayacaktır (Akpınar, Aktamış & Ergin, 2005).  

Mülakat sorularının dördüncüsü “Fen bilimleri ders kitabındaki etkinlikleri nasıl 

buluyorsunuz? Fen Bilimleri ders kitabında keşke olsaydı dediğiniz teknoloji uygulama/tasarım 

etkinliği var mı? Nedenleriyle açıklar mısınız?” sorusudur. Soruya öğrencilerin %60’ı zevkli, 

eğlenceli bulduklarını söylemişlerdir. %30’u ise kitabı çok kullanmadıklarını gerekçe gösterip 

etkinlikleri yeterli bulmuşlardır. %10’u ise akıllı tahtayla kıyaslama yaparak akıllı tahta kadar 

olmasa da iyi bulduğunu söylemiştir. Öğrencilerin %80’lik kısmı kitapta olmasını istediği 

etkinlikleri söylemiştir. Örneğin Ö8 kodlu öğrenci “ Kitapta robotlar tasarlayabileceğim yeni bir 

şeyler yaratabileceğim şeyler olsa daha güzel olur" cevabını vermiştir. %20’lik kısım ise 

herhangi bir öneride bulunmamıştır. %80’lik kısmın keşke olsaydı dediği etkinlik isteklerine 

baktığımızda çoğu aslında kitapta var olan etkinlikleri istediklerini görmekteyiz. Bu durum 

öğrencilerden birkaçının da belirttiği gibi kitaptan çok fazla ders işlemedikleri için kitap 

hakkında fikirleri olmamalarına rağmen istekte bulunmalarından kaynaklanıyor olabilir. Örneğin 

Ö1 kodlu öğrenci “Kitapta bulmacalarla ilgili etkinliklerin olmasını isterdim çünkü bulmaca 

çözmekten hoşlanıyorum” cevabını vermiştir ancak 8. sınıf Fen Bilimleri ders kitabını 

incelediğimizde bulmacaların kitapta yer aldığını görmekteyiz. Çağımıza baktığımızda 

teknolojinin de gelişmesiyle birlikte eğitim alan öğrencilerden beklenilen donanımın değişikliğe 

uğramasıyla derslerde yararlanılan tahta ve beyaz tebeşire alternatif olarak tepegöz, projeksiyon, 

internet, bilgisayar benzeri teknolojilerden yararlanılmaya başlanılmıştır. Sınıf içi kullanılan 

eğitim teknolojilerine günümüzde akıllı tahta veya etkileşimli tahta olarak da bilinen tahtalar 

katılmıştır (Polat, Özcan, 2014). Çalışmamıza baktığımızda Polat ve Özcan’ın dediği gibi ders 

kitaplarının yerini eğitim teknolojilerinden akıllı tahtalar almıştır.  

Mülakatın beşinci sorusu “Fen Bilimleri dersi öğretmeniniz teknoloji uygulama/tasarımına 

yönelik ödev/proje veriyor mu? Veriyorsa bu ödev/projeleri yapmaktan hoşlanıyor musunuz? 

Vermiyorsa vermesini ister miydiniz? Nedenleriyle açıklar mısınız?” sorusudur. Mülakat soruları 

aynı sınıf şubesine yöneltilmiş olmasına rağmen öğrencilerin %10’u öğretmenin proje 

vermediğini belirtmiştir. Öğrencinin proje/ödev almadığını söylemesinin nedeni olarak 

öğretmenin gönüllü öğrencilere proje vermesinden kaynaklanıyor olabilir. Öğrencilerin cevapları 

incelendiğinde proje yapmaktan çoğu öğrencinin zevk aldığı görülmektedir. Zevk alma nedeni 

olarak öğrenciler yeni bir şeyler üretmeyi sevmelerini, arkadaşlarıyla birlikte zaman 

geçirmelerine olanak sağlamasını, ürettiği şeylerle gurur duymaları, kendi emeklerinin 

karşılığında somut şeyler elde etmeleri gibi nedenleri belirtmişlerdir. Öğrencilerin arzu edilen 
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teorik bilgileri öğrenmesinin yanında haytalarını kolaylaştıran uygulamalar da yapmalarını 

sağlamak için proje ve ödevler verilmesi önem taşır. Hatırda kalması gereken nokta 

asimilasyonun hakiki deneyimin yerine geçmeyeceğidir (Akpınar, Aktamış & Ergin, 2005).  

“Okulunuzda Fen Bilimleri dersi kapsamında teknoloji uygulama/tasarımı için sağlanan 

imkanlar yeterli mi? Yeterli değilse ne gibi imkanlar sağlanmasını isterdiniz? Detaylıca açıklar 

mısınız?” mülakatın altıncı sorusunu oluşturmaktadır. Öğrencilerin yarıdan fazlası (%70) yeterli 

bulmuştur. Yeterli bulmayan öğrencilerin isteklerine baktığımızda robot tasarlayabilecekleri 

imkân ve teknolojiye sahip olmak, laboratuvarın olması, eğitim teknolojilerinin çeşitlerinin 

artması gibi istekleri bulunmaktadırlar. Teknoloji yaşamamızda birçok alanda hızla gelişim 

gösterirken eğitimle teknolojinin birleştirilmesi gereklilik olmuştur. Eğitim ile teknolojinin 

birleştirilmesinin önemine ilgi çekmek için, Alkan (1991): Bireylere nitelikli eğitim hizmeti 

vermek için, toplumun istek ve gereksinimlerinin giderilmesi, insan kaynaklarını tesirli şekilde 

kullanılmasının, eğitimde fırsat eşitliğinin oluşturulmasının ve sınıf içinde eğitim 

teknolojilerinden yararlanmanın lüzumlu olduğunu savunmuştur. Yapılan araştırmalara göre 

eğitimle ve teknolojinin birleştirilmesi öğrencinin derse karşı daha ilgili olması, başarı düzeyinin 

artması, zengin öğrenme platformu sağlanması gibi getirileri olmuştur (Yıldırım, Çakır, 2009). 

Alkan’ın da belirttiği gibi ülkemizde eğitim teknolojilerinden fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 

yararlanılmaktadır ve buna yönelik projeler gerçekleştirilmektedir.  

Mülakatın yedinci sorusu “Teknoloji uygulamalarının ve tasarımının kullanıldığı derslerin 

öğrenmenizde nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Nedenleriyle açıklar mısınız?” 

sorusudur. Öğrencilerin %100’de %100’ü olumlu anlamada görüş belirtmişlerdir. Öğrencilerin 

%30’i öğrenmelerinde kalıcılığı sağladığı yönünde görüş belirtirken, %70’u öğrenmelerinin daha 

kolay gerçekleştiğini belirtmişlerdir.  Eğitim teknolojileri, öğrencilerin seviyesini artırır, 

başarının ölçülmesinde güvenirliği sağlar, bireysel farkları dikkate alarak öğretim yapma imkânı 

sağlar, öğrencilerin öğrendikleri bilgilerin kalıcı olmasını sağlar, çağdaş öğretim ortamının 

oluşmasını sağlayarak, öğrencinin derse ilgili olmasını ve derse katılım oranının artmasına 

yardımcı olarak yaşamın her noktasında eğitim faaliyetinin gerçekleşmesine olanak tanır. 

İlerleyen çağlara yeni nesillerin olumlu etkisinin olmasını temenni ediyorsak eğitim 

teknolojisinin günümüzdeki önemini bilmeli ve bu yönde öğrencilerimizi bilinçlendirmeliyiz 

(Alpar, Batdal ve Avcı, 2007). 

Mülakatın son sorusu olarak öğrencilere “Fen Bilimleri dersinde teknoloji uygulamaları ve 

tasarımı konusunda dersin uygulanmasıyla ilgili sınıf ortamında sorunlar yaşanıyor mu? 

Nedenleriyle açıklar mısınız? ” sorusu yöneltilmiştir. Öğrencilerin %40’ı öğrencilerden kaynaklı 

sorunların olduğunu, %30’u imkanların yetersizliğinden %30’u da sorun olmadığını 
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söylemişlerdir. Arkadaşlarından kaynaklı rahatsızlıklarda öğretmeni dinlememeleri, derse karşı 

ilgisiz davranmaları, arkadaşlarının ders dışı konularda konuşması gibi rahatsızlıklardan 

bahsetmişlerdir. İmkanlardan kaynaklı sorunlara bakıldığında elektriklerin gitmesiyle 

kullanılamaz olan akıllı tahtadan, akıllı tahtada yapılan etkinlikler sırasında kısa süreli donmalar 

yaşanmasından, herkesin isteklerini faaliyete geçirebilecek teknolojinin yetersizliğinden 

yakınılmaktadır. Aynı şubede bulunan %30’luk dilim ise bu gibi şeyleri sorun olarak 

görmemektedir. Eğitim kurumlarına bakıldığın eğitim teknolojilerinin istenilen düzeyde 

olmadığını görmekteyiz. Bu teknolojileri öğretim ortamına girmesiyle yaşanan sorun sadece 

donanım ve yazılım yetmezliği olarak görmek doğru olmaz. Öğretmenlerin bu eğitim 

teknolojilerini etkili bir şekilde kullanmaları da oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu konuda 

eksik bir donanıma sahip öğretmenler, öğrencilerin teknolojiyle içli dışlı olmasından 

kaynaklanan ve öğrenci-öğretmen ilişkilerinin yeni bir boyut kazanmasına neden olabilir (Aksoy, 

2003).  

Ses kayıtları incelendiğinde öğrenciler genellikle teknoloji tasarımı konusunda çok fazla 

bilgi vermemektedirler.  

 

ÖNERİLER 

Okullarda bulunan eğitim teknolojilerinin çeşitlendirilmesi, bununla birlikte eğitim 

teknolojilerinin en etkili bir şekilde kullanılması için öğretmenlerin donanımının artması 

gerekmektedir.  

Öncelikle öğretmenlere teknoloji tasarımı konusunda donanım kazanmaları için hizmet içi 

eğitimler sağlanmalıdır. Daha sonra tasarımın gerçekleşmesi için okullarda gerekli imkanlar 

sağlanmalıdır. Öğrencilerin iş birliği içinde bu tasarımları gerçekleştirmeleri sağlanmalıdır.  

Okullarda bulunan akıllı tahtada yaşanan sorunlar giderilmeli, olası sorunlarda atıl 

durumlara geçecek eğitim teknolojilerinin atıl duruma düşmemesi için gerekli önlemler 

alınmalıdır.  

Öğrenciler dünyadaki teknolojik gelişmelerden haberdar edilmeli sahip oldukları 

teknolojileri en etkili şekilde kullanılmaya teşvik edilmelidir.  

Mevcut kaynakları tüketen öğrenciler yerine üreten öğrenciler yetiştirme gayretine 

girilmeli bununla birlikte teknoloji tasarımının önemine dikkat çekilmelidir.  

Çalışmanın örneklemi genişletilerek, fen bilimleri dersi için teknoloji uygulamaları ve 

tasarımına ilişkin eksiklikler belirlenerek bu alanda yapılan çalışmalara ağırlık verilmelidir.  

 



UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 2019  

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

1032 

KAYNAKLAR 

Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen 

görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-8. 

Akpınar, E., Aktamış, H., Ergin, O. (2005). Fen bilgisi dersinde eğitim teknolojisi 

kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri. Turkish Online Journal of Educational Technology, 

4(1), 93-100. 

Aksoy, H. H. (2003). Eğitim kurumlarında teknoloji kullanımı ve etkilerine ilişkin bir 

çözümleme. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 1(4), 4-23. 

Alpar, D., Batdal, G., Avcı, Y. (2007). Öğrenci merkezli eğitimde eğitim teknolojileri 

uygulamaları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 19-31. 

Arslan, S. (2016). Eğitimde teknoloji entegrasyonunu etkileyen faktörlerdeki değişimin 

incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Samsun. 

Bacanak, A., Karamustafaoğlu, O., Köse, S. (2003). Yeni bir bakış: Eğitimde teknoloji 

okuryazarlığı.  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 191-196. 

Best, J.W., & Kahn J.V. (1995). Research in education (seventh edition). Yeni Delhi: 

Prentice-Hall of India Private Limited. 

Bulun, M., Gülnar, B., Güran, M.S. (2004). Eğitimde mobil teknolojiler. The Turkish 

Online Journal of Educational Technology. 3(2), 165-169. 

Çakır, R., & Yıldırım, S. (2009). Bilgisayar öğretmenleri okullardaki teknoloji 

entegrasyonu hakkında ne düşünürler?. İlköğretim Online, 8(3), 952-964. 

Çelik, Ö. (2017). Ortaokul fen bilimleri dersi 6. sınıf öğretim programı vücudumuzdaki 

sistemler teması bakımından değerlendirilmesi: Konya il merkezi örneği. (Yayımlanmamış 

yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.  

Çoklar, A.N., & Tercan, İ. (2014). Akıllı tahta kullanan öğretmenlerin akıllı tahta 

kullanımına yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 13(1), 48‐ 61. 

Çoşkun, Ü. (2016).  Bilim uygulamaları dersinin öğrencilerin fen okuryazarlığı- fene 

yönelik tutumlarına etkisi ve öğretmenlerin ders hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. 

(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 



UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 2019  

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

1033 

Erbay, A. (2018). Fatih projesi kapsamında kullanıma sunulan Eba (eğitim bilişim ağı) 

ders İngilizce içeriklerinin ortaokul İngilizce öğretim programı açısından incelenmesi. 

(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.  

Güllüpınar, F., Kuzu, A., Dursun, Ö.Ö., Kurt A.A., Gültekin, M. (2013). Milli eğitimde 

teknoloji kullanımı ve sonuçları: velilerin bakış açısından Fatih Projesi’nin pilot uygulamasının 

değerlendirilmesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 195-216. 

Güzel, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sınıf 

öğretmenlerinin bu teknolojileri kullanma düzeyi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 15, 1-17. 

Karasar, Ş. (2004). Eğitimde yeni iletişim teknolojileri -internet ve sanal yüksek eğitim-. 

The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), 117-125. 

Polat, S., & Özcan, A. (2014). Akıllı tahta kullanımıyla ilgili sınıf öğretmenlerinin 

görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 439-455. 

Sakız, G., Aksu, D., Özden, B., Şimşek, Ö. (2014). Fen ve teknoloji dersinde akıllı tahta 

kullanımının öğrenci başarısına ve dersin işlenişine yönelik tutuma etkisi. Atatürk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(3) 257-274. 

Süer, İ., Kaya, Z., Bülbül, H.İ., Karaçanta, H., Koç, Z., Çetin, Ş. (2005). Gazi 

Üniversitesi’nin uzaktan eğitim potansiyeli. The Turkish Online Journal of Educational 

Technology, 4(1), 107-113. 

Yakar, A. (2010). Türkiye’nin bazı üniversitelerinin eğitim fakültelerinde öğrenim 

görmekte olan fen bilgisi( fen ve teknoloji) öğretmenliği 4. Sınıf öğrencilerinin fen okuryazarlık 

düzeylerinin istatiksel olarak karşılaştırılması.  (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.  

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemi (8. Baskı). 

Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Yolagiden, C. (2017). Öğretmen adaylarının fen öğrenme becerisi, fen okuryazarlığı ve 

sosyal bilimsel konulara yönelik tutumları arasındaki ilişkinin araştırılması. (Yayımlanmamış 

yüksek lisans tezi).  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Kahramanmaraş. 

 



          UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 1034 

2019 

POLIETILEN+NANOKIL NANOKOMPOZITLERIN MEKANIK VE 

ELEKTRIK YIPRANMA MEKANIZMASI 

 
Arzu SADIGOVA 

AMEA Fizika İnstitutu  

Aynure HADIYEVA
 

AMEA Fizika İnstitutu 

Vilayet ALEKPEROV
 

AMEA Fizika İnstitutu 

Elşad SAFIEV
 

Azerbaycan Dövlet Neft ve Senaye Üniversitesi
 

 
ÖZET 

Bu çalışmada yüksək yoğunluklu polietilen (YYPE) temelində nanokil (NK) katkılı 

nanokompozitlerin çekme testleri ilə mekanik gerilmeye (σ) bağlı mekanik yaşam süresi (τM) 

,delinme testi ile elektrik alanına (E) bağlı elektrik yaşam süresi (τE) incelenmiştir. Mekanik yük 

ve elektrik alanının etkisiyle YYPE´nin yıpranmasında NK katkısının rolü öğrenilmekle mekanik 

ve elektrik özelliklerini karakterize eden mikroparametrlerle makroparametrler arasında ilişki 

açıklanmıştır. Test sonuçlarına göre τM, τE  ile σ, E arasında denklemler yazılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: polimer, nanokil, nanokompozit, yaşam süresi 

 

THE MECHANISM OF MECHANICAL AND ELECTRICAL DEGRADATION OF 

POLYETHYLENE+NANOCLAY NANOCOMPOSITES 

 

ABSTRACT 

It was studied the role of the additive in the process of destruction of a nanocomposite, 

obtained on the basis of high density polyethylene (HDPE) with the addition of nanoclay (NС) 

under the influence of a mechanical load (σ) and an electric field (E). By experimentally creating 

the relationship between the measured macroparameters and the microparameters characterizing 

the material, one can previously  estimate the mechanical durability (τM) and the electrical 

lifetime (τE) of the samples. It is revealed the mechanism of destruction of the material is by 

comparing the structural changes in the samples under the influence of destructive factors and 

the amount of NС with their mechanical characteristics. 

Keywords: polymer, nanoclay, nanocomposite, lifetime 

GİRİŞ 

Endüstride ve çağdaş insanın yaşamında önemli yer tutan polimerik maddeler çok deyişik yapılar 

ve özellikler gösterirler. Bazi polimerlerin yararlılığı bu maddelerin mekaniksel ve elektriksel 

özelliklerine dayanır. Bu tür polimerler, su ve altyapı kanalizasiyası plastik borular, taşınma 
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işleri için kaplayıcılar, örtükler, elektriksel yalıtkanlar, dielektrik kapasitörü ya da mikrodalga 

ayqıtlarının parçalarında kullanılır. Polimerik maddeler ısı yalıtkanı olarak da kullanılır. Bu 

durumda termal özellikler önem kazanır. Bazi polimerlerin üstün optik özellikleri vardır. Bu 

polimelerden uçak camları, güvenlik camlarının iç katmanları yapılır.  

 Polimerlerden alınan ürünlerin kullanım sürelerini (yaşam ömrü) artırmak polimer fiziğin 

aktual problemleri gibi araşdırmacıların karşısında durur. Yaşam süresi bir sıra yöntemlerle 

artırılabilir. Bu yöntemlerden biri polimerlere organik ve inorqanik katkıların dahil edilmesidir 

[1-5]. Her ne kadar kaliteli malzemelerden kaliteli ürünler alsak da işlem ve kullanım süresinde 

ortama bağlı olarak dış faktörlerin (elektrik alanı, elektrik boşalması, mekanik yük, sıcaklık, 

radyasyon ve b.) etkisiyle karşı karşıya kalırlar ve yıpranması kaçınılmazdır.Yıpranmış polimer 

malzemelerin geri dönüşümu zor olduğundan dolayı çevre kirliliğine neden olur. Farklı 

yöntemlerle özellikleri iyileşdirilmiş malzemelerden alınan ürünler kullanımı sırasında 

yıpranırlar, kullanılmaz bir hale gelir. Dış faktörlerin etkisiyle malzemenin yıpranmasını, 

parçalanmasını  öyrenmek bilimsel açıdan çok önemlidir. Yıpranma nedenlerini incelemekle 

polimer malzemelerin mekaniksel ve elektriksel özelliklerini deyişmek ve kullanım süresinde 

yıpranma hızını azaltmak  ( yaşam süresini artırmak) gibi önemli  bilgiye ulaşmak olar. 

Yüksek moleküllü birleşmelerden biri olan YYPE çok geniş kullanım alanına sahiptir. 

YYPE temelinde NK katkılı nanokompozitlerde σ ve E´nin etkisiyle yapıda, mekanik ve elektrik 

özelliklerinde oluşan değişmelerin incelenmesi praktik ve bilimsel açıdan önemlidir.  

Test edilen nümunelerin hazırlanması ve test yöntemi: Deneylerde kullanılan 

nümuneler önce % 100´lik saf halleri ile, daha sonra farklı oranlarda (%1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0; 

8,0; 10,0) NK katkı maddesi katılarak sıcak presleme usulü ile  (425 K, 150 MPa, 10 dak.) ince 

plakalar (50-70 mkm) şeklinde hazırlanmıtır. NK ve YYPE toz şeklinde ve yoğunlukları yaklaşık 

eşit olduğundan hiomojen karışım alınır. Katkı maddesi gibi kullanılan NK montmorillonitli  

(MMT) tabakalı silikatlardır ve bu tabakaların ölçüleri tahmini olarak: boyu 200 nm, eni 1 

nm´dir. MMT kristalının yapısı, merkezde Al, Mg və Fe atomları yerleşir ve onları  dışardan 

SiO2 tabakası kapsayır. Bu tür yapılar dahilinde elektrostatik dengesizlik meydana gelir ve 

tabakanın dış yüzeyinde eksi yüklü parçacıkların artması gözlenir. Na
+
, Ca

+ 
 katyonların 

yutulmasıyla eksi yüklü parçacıklar nötralize olunur. YYPE dahilinde NK´in eşit dağılması 

nanokompozitin kusursuz yapıya sahip olmasının göstercesidir.  

Saf YYPE ve NK´in farklı yüzdelerinde hazırlanan nanokompozitlerin τM ve  τE yaşama 

süreleri farklı sıcaklıklarda çekme ve elektriksel delme test cihazları ile ölçülmüştür [3]. Yaşam 

süresi nümuneye farklı σ ve E uygulandığı andan mekanik kopma ve elektriksel delinme anına 

kadar geçen zamandır. Mekanik çekme test cihazının önemli özelliyi deney sırasında σ´nın sabit 
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kalmasıdır. Sabit mekaniki yükün etkisiyle nümunenin en kesiti azalar ve buna oranlı σ artar. 

Test cihazında manivela kaldıraç mekanizmi kullanılarak σ´nın değeri sabit tutular.  

Test sonuçları: YYPE önce %100 saf haliyle, daha sonra içine farklı oranlarda NK 

katılarak τM ve  τE ´nin σ ve E bağlılığı incelenmiştir. Şekil 1 ve 2´den bu bağlılılığın bir doğrular 

olduğu gözlenmektedir.  

 

Şekil 1. NK katkısı ile lgτM´in T=293K´de farklı σ´lar için değerlerinin değişimi:  

1 ~ saf YYPE; 2~ YYPE +%1,0 NK; 3 ~ YYPE +%2,0 NK; 4 ~ YYPE +%3,0 NK ; 

5~YYPE +%4,0NK; 6~ YYPE +%6,0 NK 

 

 

Şekil 2. NK katkısı ile  lgτE´in T=293K´de farklı E´ler için değerlerinin değişimi: 1 ~ saf 

YYPE; 2~ YYPE +%1,0 NK; 3 ~ YYPE +% 2,0NK; 4 ~ YYPE +%3,0 NK ; 5 ~ YYPE +%4,0 

NK; 6~ YYPE +%6,0 NK 

 

Doğruların matematiksel denklemleri aşağıdakı gibi yazılar: 

𝑙𝑔𝜏𝑀 = 𝑙𝑔𝐴 − 𝛼𝜎, 𝑙𝑔𝜏𝐸 = 𝑙𝑔𝐵 − 𝛽𝐸                   (1) 

 ve ya  
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𝜏𝑀 = 𝐴𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝜎),  𝜏𝐸 = 𝐴𝑒𝑥𝑝(−𝛽𝐸)                  (2) 

(1) ve (2) mekanik ve elektrik yaşam sürelerinin σ ve E´ye bağlılılık denklemleridir. 

Şekil 1ve 2´den τ=1san. ve ya lg τM=0, lg τE=0 değerlerinde σ ve E´nin katkının 

yüzdelerine bağlılık grafiği şekil 3´de belirtilmiştir.  

 

 

Şekil 3. lg τM=0 ve lg τE=0 değerlerinde σ, E ve optik yoğunluğun (D)   katkının 

yüzdelerine bağlılık grafiği 

 

E´nin değerlerinin katkı yüzdesine bağlı olarak azalması, σ´nın değerlerinin ise %3,0 kadar 

artması, sonra ise azalması gözlenmiştir. %3,0 oranında NK YYPE´nin mekanik dayanımını 

artırmıştır.  

 

 

Şekil 4. Farklı σ´larda lgτM´in farklı sıcaklıklar için değerlerinin değişimi: 

 2,3 - YYPE;  1,4 - YYPE+% 3,0 NK; 1,3-50MPa , 2- 40 MPa , 4 -80 MPa 

 

Şekil 4 mekanik dayanımı yüksek olan nanokompozitin ve saf YYPE´nin τM yaşam 

süresinin sıcaklılığa bağlılılığı qrafigidir. Şekil 4´den farklı σ´lar için bu doğruların denklemleri 
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aşağıdakıdır:  

𝑙𝑔𝜏𝑀 = 𝑙𝑔𝜏𝑜 +  𝛼(𝜎) ∙
1

𝑇
 

α(σ) doğrunun sıcaklık ekseni ile oluşturduğu açıdır. Bu denklemi logaritmasız yazsak, 

farklı sıcaklıklarda (T) τM için aşağıdakı denklem alınar:  

𝜏𝑀 = 𝜏0 exp
∆𝑈(𝜎)

𝑘𝑇
                        (3) 

NK katkısı artmasına rağmen elektriksel dayanımın (E) degerinin artmadığı gözlenmiştir. 

τE´nin farklı E´de sıcaklık bağlılılığı da τM´nin sıcaklığa bağlılık grafiklerine benzer ve bu 

denklemi 

𝜏𝐸 = 𝜏0 exp
∆𝑊(𝐸)

𝑘𝑇
 

gibi yazmak olar. 

Burada τ0 atom ve ya molekülün denge durumu etrafında titreşim periodu, ∆U(σ) ve 

∆W(E) mekanik ve elektrik parçalanmasının aktivasyon enerjisidir. (3) denklemini kullanarak 

∆U(σ)´nın farklı sıcaklıklarda σ´ya bağlılık qrafiğini almak olar.  

 

Şekil 5. ∆𝑈(𝜎)´ nın farklı σ´lar için değişimi: 1-YYPE, 2-YYPE+% 3,0 NK 

 

 

Şekil 5´den doğruların denklemini yazsak,  

∆𝑈(𝜎) =  𝑈0 −  𝛾𝜎 

Onda (3) denklemi  

𝜏𝑀 = 𝜏0 exp (
𝑈0 − 𝛾𝜎

𝑘𝑇
)                        (4) 

şeklinde olar. 

Elektrik  yaşam süresi içinde aynı tür denklem yazıla biler.  

𝜏𝐸 = 𝜏0 exp (
𝑊0 − χ𝐸

𝑘𝑇
)                          (5) 
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U0  ve W0 mekanik ve elektrik parçalanmasının başlanğıc aktivasyon enerjisi, γ ve χ 

doğrunun egimi olmakla yapıya duyarlı parametrlerdir. Farklı malzemeler için farklı degerler 

alırlar. Grafiklerden makroparametrlerin (𝜏𝑀, 𝜏𝐸 , σ, E, T) değerlerini almakla mikroparametrleri 

(𝜏0, 𝑈0, 𝑊0, 𝛾, 𝜒) hesaplamak olar ve değerleri çizilgede gösterilmiştir.  

 
Numunələr E10

-6 
V/m 

(T=293K) 
MPa,  

(T=293K) 

 

 

31 10,

)/(,

MPa

molKc

 

s,0  
molkC

U

/

,0

 
310,

)/(

,

V

m

molkC 



 

mol

MC

W ,0

 

Saf PE 70 60 0,422 10
-12 

132 0,328 119 

PE+%1,0NK 65 65 0,398 10
-12 

132 0,352 119 

PE+%2,0NK 60 70 0,305 10
-12 

132 0,398 119 

PE+%3,0NK 54 85 0,281 10
-12 

132 0,445 119 

PE+%4,0NK 50 78 0,328 10
-12 

132 0,469 119 

PE+%6,0NK 40 72 0,352 10
-12 

132 0,586 119 

 
Genel yorumlar, sonuçların degerlendirilmesi: saf YYPE ve NK katkılı nanokompozit 

nümunelerin yaşama süreleri σ ve E´ye bağlı olarak (4) ve (5) denklemleri katı cisimler için 

alınan denklemlerin aynısıdır. Test sonuçlarını göz önünde bulundurarak 𝜏0, 𝑈0, 𝑊0, 𝛾 𝑣𝑒 𝜒 

parametrelerinin fiziksel anlamını açıklamakla nanokompozitlerin parçalanma süreçinin doğası 

hakkında geniş bilgi elde etmek olar. Çizilgeden ve grafiklerden görünür ki, NK katkısının 

artmasına rağmen τE azalır, χ artır. Mekanik  özelliklerde ise NK oranına bağlı olarak 

nanokompozitlerde 𝜏𝑀,  σ ve γ parametrlerinde farklı değişimler gözlenmiştir. Özellikle saf 

YYPE´ne göre NK´in %3,0 oranında τo ve σ yüksek, γ daha düşük değere sahiptir. Katkının 

miktarı artdıkca fiziksel yapılardakı farklılıklardan dolayı yüksek oranlarda homojen olarak 

karışmamış ola bilir. İR spektrumların görüntüleri bu görüşü desteklemektedir. 

Nanokompozitlerin alınması sırasında mekanik yük ve sıcaklığın etkisiyle makromoleküllerde 

kırılmalar oluşur ve zincirlerin kırılmasıyla C=C grubuna ait pikin boyu değişir. İR 

spektrumunda piklere uygun yoğunluk hesaplanarak mekanik ve elektrik dayanımı ile 

karşılaştırılmıştır (şekil 3). NK makromoleküllerarası kuvveti etkileyerek çift  (C=C) bağların 

oluşumunu engellemiştir. U0 ve W0 tüm nümuneler için aynı değerlere sahip olması zincirleri 

oluşturan atomlararası kimyasal bağa NK´in etkisinin olmamasıyla bağlıdır.  
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ORDU İLİNDEKİ OTELLERİN TANITIM VE PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE 

SOSYAL MEDYA  

 

Prof.Dr. Cavit Yavuz  

Ordu Üniversitesi  

 

ÖZET 

Son yıllarda  iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, insanların iş ve sosyal 

hayatlarında önemli değişim ve dönüşümlerin yaşanmasına sebep olmuştur. İnsanlar 

zamanlarının önemli bir kısmını internet ortamında geçirmeye başlamıştır. Bu durum özel 

sektörde yer alan işletmelerin, kamudaki tüm kurum ve kuruluşların hedef kitlelerine 

ulaşmasında iletişim teknolojilerinin getirdiği yeniliklerden yararlanmayı mecburiyet haline 

getirmiştir. Çalışmamızın da konusu olan otel işletmelerinin sahip oldukları ürünlerin 

tanıtılmasında ve pazarlamasında, hedef kitlelerine ulaşabilmelerinde ve satışlarını 

kolaylaştırmalarında, sosyal medyanın etkisi önem arzetmektedir. Otel işletmeleri artık bilinen 

pazarlama yöntemlerinin yanısıra, bugünlerde trend olan ve bir çok sektörde kullanılan sosyal 

medya ortamlarından da faydalanma yoluna gitmektedir. Sosyal medya platformları otel 

işletmelerine müşterileriyle çok daha kolay iletişim ve etkileşime geçebilme fırsatı 

verebilmektedir. Bilindiği üzere rekabetin çok yoğun görüldüğü turizm sektöründe bu durumu 

iyi ve doğru değerlendiren işletmelerin, diğerlerine göre çok daha avantajlı olacağı ve önemli 

kazanımlar sağlayacağı aşikardır. Sosyal medyanın sağladığı en önemli avantaj; müşterilerin 

işletmenin sunduğu ürüne, otelin bulunduğu destinasyona ve turistik ürünle ilgili diğer 

bileşenlerle hakkında kısa süre içerisinde ve herhangi bir zahmete ve parasal maliyete 

katlanmadan bilgiye erişme fırsatı vermesidir. Ayrıca müşterinin bu bilgileri yakın çevresiyle 

paylaşması turistik ürünün daha fazla satışına katkı sağlayacaktır.  Bu bağlamda, çalışmamızın 

amacı Ordu ilindeki turizm işletme belgeli 3 – 4  yıldızlı otel işletmelerinin tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerinde sosyal medyayı kullanma alışkanlıkları incelemek, sosyal medyanın önemi ve 

etkisini ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan yüz yüze 

görüşme yolu takip edilecek olup, otel işletme sahipleri veya işletme müdürleriyle görüşmeler 

yapılarak işletmelerinin ve turistik ürünlerinin tanıtım ve pazarlamalarında ne gibi tanıtım ve 

pazarlama faaliyetleri içerisinde oldukları araştırılmaya çalışılacaktır. Araştırma sonucunda; 

Ordu ilindeki turizm işletme belgeli otellerin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde sosyal medya 

ortamlarından yoğun bir şekilde yararlandıkları beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, tanıtım, pazarlama, Ordu ili    
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GİRİŞ 

Küresel bir köy haline gelen dünyamızda We are social ve Houtsuite’in 2018 verilerine 

göre interneti kullanan 4 milyardan fazla insan olduğu ifade edilmektedir 

(https://wearesocial.com/blog/2018/global-digital-report-2018). Dünyada yaşayan insanların 

yarısından fazlasının internet kullanıcısı olması, ister kamu ister özel olsun tüm sektörlerin bu 

durumu dikkate alması gerekliliğini ortaya koymaktadır. İnsanların davranış kalıpları ve 

alışkanlıkları değişime uğramış, başta bilgi paylaşımı olmak üzere birçok resim, görüntü ve 

video gibi paylaşımlar internet üzerinden gerçekleştirilmeye başlamıştır.  

İnternet teknolojisinin gelişmesi beraberinde sosyal medya ortamlarının da 

yaygınlaşmasını, bu mecraların tüm dünyayı sarmasını getirmiştir. Sosyal medya mecraları 

insanların birçok şeylerini paylaştıkları alanlar haline gelmiş; alışveriş yapmak, tatil yapmak, 

turistik ve kültürel değerlere sahip ülkeleri gezmek gibi birçok aktiviteleri gerçekleştirebildikleri 

mecralar olmuştur.  

Sosyal medya günümüzün en önemli gelişmelerinden birisi olmuştur. İnsanlar için sosyal 

medya araçlarını kullanmak sıradan bir hal almıştır. Değişik ülkelerde farklılıklar göstermesine 

rağmen insanların ortalama olarak günlerinin 6 saatini bu mecralarda geçirdiği düşünülmektedir.  

Tüketiciler sosyal medya araçlarını artık bir karar verme mekanizması ve bilgi kaynağı 

olarak görmeye başlamıştır. Hem tüketiciler hem de otel işletmeleri tarafından sosyal medya 

araçları; turistik ürünlerin verdikleri hizmetlerin tanıtılmasında ve tüketicilere ulaştırılmasında, 

tüketicilerden geri bildirim alınmasında, deneyimlerin paylaşılmasında etkili bir pazarlama aracı 

olarak kullanılmaya başlamıştır(Eryılmaz ve Zengin, 2014).  

Sosyal medya araçlarının ürün ve hizmetlerin kolay, hızlı ve ucuz bir şekilde tanıtmaya ve 

pazarlamaya imkan sağlaması, otel işletmelerinin bu mecraların olduğu sosyal medya araçlarını 

zorunlu olarak kullanmaya sevketmektedir. Bunun farkına varan otel işletme sahipleri veya 

yöneticileri bu imkandan yoğun bir şekilde faydalanarak sahip oldukları ürünlerin ve 

hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasını kaynaklarını verimli kullanarak bu imkandan 

faydalanamayan diğer otel işletmelerine göre önemli avantajlar sağlamaktadırlar.  

SOSYAL MEDYA KAVRAMI 

Gazete, radyo, televizyon gibi geleneksel medya araçları gün geçtikçe önemini 

kaybetmekte yerini kimilerince yeni medya olarak adlandırılan sosyal medya araçlarının aldığına 

şahit olmaktayız. Günümüzde yeni iletişim ortamlarından biri olan internet, modern iletişim 

sisteminin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. 

https://wearesocial.com/blog/2018/global-digital-report-2018
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1970’li yıllarda başlayan, 1990’lı yıllarda hızla yaygınlaşan internet kullanımı, 2000’li yıllarda 

sosyal medyanın da gelişmesiyle toplumun her kesimini ilgilendirecek konuma gelmiştir(Vural 

ve Bat, 2010).  

Sosyal medya kullanıcılarına; fikirlerini, deneyimlerini doğal, samimi, karşılıklı iletişim 

kurarak paylaştıkları bir ortam sunmaktadır(Evans, 2008:31). Sosyal medya; benzer ilgi alanları 

ve ortak düşüncelere sahip insanların paylaşımlarda bulundukları, diğer insanların deneyimlerini 

öğrenmelerini veya belli bir süreçte iletişim ağı oluşturma fırsatı veren online araçlardır(Wilson, 

2010:12).  

Sosyal medyayı, kullanıcıların bilgilerini, görgülerini, ilgi alanlarını internet veya mobil 

sistemleri aracılığıyla paylaştıkları sosyal etkileşim platformları olarak tanımlamak 

mümkündür(Zengin ve Arıcı, 2017:377). Bu platformlar; sohbet odaları, forumlar, webloglar, 

bloglar, podcastler(internetten indirilen dijital medya dosyaları), wikiler, Fecebook, Instagram 

Twitter gibi uygulamaları kapsamaktadır.  

Web’in evrime uğramış şekli olarak görebileceğimiz sosyal medya, klasik web 

mantığından farklı olarak etkileşimin gerçekleştiği bir sosyal web olarak algılanabilecek, 

kullanıcılarının bilgi alışverişinden daha fazlasını yapmasına imkan tanıyan bir yeni web anlayışı 

ve mantığı neticesinde meydana gelmiştir. Bu duruma göre kullanıcılar pasif bir konumdan daha 

dinamik ve aktif konuma geçmiş, içeriklere müdahale imkanı bulabilen, içerikleri oluşturabilen, 

yorumlayabilen ve paylaşabilen bir konuma geçmiştir(Bayram ve Bertan, 2015). Ayrıca mobil 

tabanlı sosyal medya ortamlarında zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın paylaşımların 

gerçekleştirilmesi söz konusudur artık.  

Sosyal medya web 2.0’ın fikri ve internet teknolojisi temelindeki gelişmeler üzerine, 

kullanıcı merkezli içeriklerin oluşturulmasına ve değişimine fırsat veren internet tabanlı 

uygulamalar olarak da tanımlanabilir(Kaplan ve Haenlein, 2010). Sosyal medya iki yönlü 

iletişime imkan vermesinden dolayı önem arz eder. Hızlı, etkili ve toplu şekilde iletişime olanak 

sağladığı için paylaşımlar daha kolay yapılabilmekte, dolayısıyla bağlantılı bir iletişim 

gerçekleştirilebilmektedir. Sosyal medya, geleneksel medya ortamlarına göre çok düşük 

maliyetlerle kullanılabilmektedir. Sosyal medyaya erişim imkanları daha kolaydır. Sosyal 

medyada hızlı bir şekilde geribildirim alınması kullanıcılar açısından önemli bir avantajdır(Vural 

ve Bat, 2010).  

Sosyal medya imkanlarının düşük maliyetlerle karşılanması, bu ortamlarda bilginin hızla 

yayılması ve güncellenebilmesi, hedef kitleyi tanıma imkanı verebilmesi, ölçme ve 
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değerlendirmenin yapılabilmesi, aracısız iletişim kurmaya fırsat vererek daha samimi ve yakın 

ortamların doğması, referans yoluyla alınan bilgilerin güvenilirliğinin de olması sosyal medya 

ortamlarını güçlü kılan sebepler olarak karşımıza çıkarmaktadır(Eröz ve Doğdubay, 2012:135). 

Sosyal medya ortamlarının sunduğu bu imkanlarının yanında; reklam, tanıtma, pazarlama, 

halkla ilişkiler,  bilgilendirme, ikna etme, destekleme, hatırlatma vb. olanaklara da fırsat vermesi 

ayrıca önemlidir. Sosyal medya araçları halkla ilişkilerin bilgi alma ve verme fonksiyonunun 

gerçekleştirilmesinde etkili bir alandır. Bunun yanında doğrudan kişilere ürün ve hizmetler 

hakkında tekliflerde bulunmak, doğrudan pazarlama ve satış tutundurma faaliyetlerini yerine 

getirmek açısından da etkili bir ortamdır.  

We are social ve Houtsuite’in 2018 verilerine göre, dünyada interneti kullanan 4 milyardan 

fazla insan olduğu anlaşılmaktadır. Dünya nüfusunun yarısından fazlası şu an çevirimiçi 

durumda. İnternet kullananların sayısının artmasında uygun fiyatlara satılmaya başlayan akıllı 

telefonlar ve mobil uygulamaların devreye girmesinin etkisi fazla olmuştur. Dünya nüfusu olan 

7.6 milyar insanın üçte ikisi cep telefonu kullanmaktadır.  

İnternet kullanımının artması beraberinde sosyal medya kullananların sayısının da 

artmasını getirmiştir. Dünya genelinde 3 milyardan fazla insan her hangi bir sosyal medya 

aracını  kullanıyor ve bu kullanıcıların çoğu seçtikleri platforma mobil cihazlar üzerinden erişim 

sağlıyor. 2018 yılı itibarıyla dünyada internet kullanıcılarının sayısı 4.021 milyar, sosyal medya 

kullanıcı sayısı ise 3.196 milyar kişidir.  

İnterneti ve sosyal medyayı kullanan kişilerin sayısının artmasının yanında diğer bir 

gelişme de bu mecralarda geçirilen sürenin uzamasıdır. Global Web Index’ten alınan verilere 

göre, ortalama bir internet kullanıcısının günümüzde internet destekli cihaz ve hizmetleri 

kullanarak yaklaşık 6 saat bu mecralarda zaman geçirdiğini göstermekte. Bu durum bize, sosyal 

medya ortamlarında geçirilen zamanın, insanların uyanık olarak geçirdikleri yaşamlarının 

yaklaşık üçte birine tekabül ettiğini anlatıyor.  

Ülkemizdeki internet ve sosyal medya kullanımına baktığımızda; nüfusumuzun %72.5’i 

yaklaşık 60 milyonu internet kullanıcısı, %63 oranında yani 52 milyon insanınız sosyal medyayı 

aktif bir şekilde kullanmakta. Nüfusumuzun %53’ü olan 44 milyon insan sosyal medyayı mobil 

iletişim araçları üzerinde kullanmaktadır.  

Küresel internet raporundaki 2018 yılı verilerine bakıldığında, Türkiye’nin Facebook 

kullanıcı sayısının 43 milyon, Instagram 37 milyon, Twitter ve Snapchat kullanıcısının ise 9’ar 

milyona yaklaştığı görülmektedir(https://wearesocial.com/blog/2018/global-digital-report-2018).  

https://wearesocial.com/blog/2018/global-digital-report-2018
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OTEL İŞLETMELERİ AÇISINDAN SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ  

İnternetin hızlı bir şekilde gelişmesi ve yaygınlaşması turizm endüstrisindeki tüm 

bileşenleri etkilemiştir. İnternetteki bu gelişim sektördeki bir çok işletme için yeni fırsatların 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. İnternet teknolojisinin gelişmesiyle ortaya çıkan sosyal medya 

araçlarından faydalanmak bir çok sektörde olduğu gibi turizm sektöründeki işletmeler içinde 

fırsatlar yaratmıştır. Turizm ürünü ve hizmetini satın almak isteyen ve satın alan tüketiciler 

yaşadıkları deneyimleri diğer tüketicilerle bu mecralarda paylaşmakta ve bir kanaat oluşmasına 

neden olmaktadırlar.  

Sosyal medya ortamlarında yapılan yorumlar ve bu yorumlara verilen tepkiler işletmeler, 

ürünler ve destinasyonların seçimi ile ilgili verilen kararları etkileyebilmektedir. Otel işletmeleri,  

hesaplarını oluşturdukları sosyal medya araçlarından Facebook, Twitter, Instagram, YouTube 

gibi mecralar vasıtasıyla turizm ürünü ve hizmeti satın alacak müşterilerine kolaylıklar 

sağlamaktadır. Ayrıca Google Earth, Google Map, TripAdvisor, Trivago, Gezi siteleri vb 

uygulamalar ile de turistik tüketicilerin, turistik ürün ve hizmetlere ulaşmasını mümkün 

kılınabilmektedir. Günümüz rekabet ortamında turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 

var olabilmesi, diğer işletmelerle rekabet edebilmesi, tüketicilerin istek ve beklentilerini 

karşılayabilmesi ve böylece müşteri memnuniyetini sağlayabilmesinde sosyal medya araçlarının 

etkili kullanılması elzemdir.  

Hızlı bir biçimde gelişen ve halen gelişimini sürdüren sosyal medya araçları, otel 

işletmeleri açısında yeni bir dağıtım kanalı ve pazar araştırmalarının yapılabileceği bir ortam 

yaratmıştır(Matikiti vd., 2012:182). Sosyal medya ortamları, turizmde varış yeri seçiminde 

tüketiciler için bilgi alışverişinin yapılabildiği geniş bir platform imkanı 

oluşturmaktadır(Jacobsen ve Munar, 2012:39). Böylece oluşmuş bu platformlarda müşteriler 

yapmayı düşündükleri tatil planları ve diğer tüm bilgileri elde etmekte, otel seçimlerinde 

buradaki yorumlar doğrultusunda kararlar alarak satın alma işlemini gerçekleştirebilmektedirler. 

Otel işletmeleri rekabetin çok yoğun olduğu günümüz şartlarında varlıklarını devam ettirebilmek 

için var olan ve gelecekte olabilecek müşterilerine yönelik sürekli reklam ve tanıtım 

faaliyetlerinde bulunmalıdırlar(Ersoy ve Gülmez, 2013:24).  

İşte bu sebeplerledir ki otel işletmelerinin; doğrudan pazarlama, reklam ve tanıtım, halkla 

ilişkiler gibi pazarlama etkinliklerini geleneksel medya araçlarının yanında sosyal medya 

araçlarıyla da mutlaka yerine getirmesi gerekir(Mangold ve Faulds, 2009:357).  

Sosyal medya araçlarının, otel işletmelerinin bilinilirliklerini arttırdığı bir gerçektir. Otel 
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işletmelerinin sosyal paylaşım sitelerinde birden fazla profili olmasının yanında, sosyal medya 

kullanıcılarının otel işletmesinden bahsetmesini sağlayabilmesi de önemlidir. Bu doğrultuda otel 

işletmelerinin profillerini, hesaplarını takip ve ziyaret eden kişilerin sayısını arttırmaya yönelik, 

sosyal paylaşım siteleri üzerinden satışı amaçlayan, misafirlerin tatil deneyimlerini 

paylaşmalarını özendirici farklı etkinlik ve uygulamalar geliştirebilmelidirler. 

Bir hizmet endüstrisi olan turistik ürünler diğer sektörlerin ürünlerinden daha farklı 

niteliklere sahiptir. Elle tutulmayan bir hizmetten bahsediyoruz. Bu manada farklı kişilerin 

deneyimlerinden ve tavsiyelerinden oldukça etkilenilmektedir. Ayrıca turizmde prestij amaçlı 

tüketimde oldukça yaygındır. Bu da bize sosyal medyanın turistik ürünlerin tüketiminde, tercih 

edilmesinde etkili olabileceğini göstermektedir. Turistik ürünler duygulara hitap etmekte ve 

sübjektif değerlendirmeler yapılabilmektedir. Bundan dolayı, sosyal medya araçlarını 

kullananların deneyimlerini paylaşması ve başkalarına da tavsiyelerde bulunması diğer 

tüketiciler için  güven iklimi yaratmaktadır. Otel işletmelerinin kendileriyle ilgili olumlu 

özelliklerini anlattıkları web siteleri yada tanıtım broşürlerinden daha çok, sunmuş oldukları 

hizmetleri kullanmış olan müşterilerin yorum ve değerlendirmeleri, turizm ürünün satın alacak 

müşterilerin üzerinde çok daha tesirli olmaktadır. Diğer bir ifade ile; geleneksel medya ve 

benzeri yollarla yapılan tanıtımlar konuyla ilgili profesyonel kişiler tarafından 

gerçekleştirilirken, sosyal medya ortamlarında aynı ilgi alanına sahip farklı kullanıcıların 

oluşturduğu ağlar sayesinde daha doğru bilgiler edinildiğinden hareketle sosyal medyadaki 

mecraların turistik ürün tüketicileri üzerinde daha güvenilir ve tercih edilir bir yöntem olarak 

yaygınlaşmasını görmekteyiz(Eröz ve Doğdubay, 2012).  

Diğer yandan kurumsal markalar da sosyal medya araçları sayesinde, müşterilerle her 

zamankinden daha hızlı, daha etkin ve kişisel düzeyde iletişim kurabilme fırsatı bulabilmektedir. 

Markalar sosyal medya üzerinden yaptıkları kampanyalarda, kullanıcıları da sürecin içine katıp 

onlarla birlikte ortak çalışmalar gerçekleştirebilecektir. Bu süreç iyi organize edildiğinde, 

kurumsal markalar önemli kazançlar sağlayacaktır(Aydın, 2017).  

Sosyal medya araçlarının turizm sektörü açısından önemini ortaya koyan bir çok araştırma 

yapılmıştır. 2012 yılında TripAdvisor tarafından yapılan ve 1700’den fazla katılımcının olduğu 

bir çalışmada, katılımcıların %76’sının tatilleri süresince deneyimlerini sosyal medya 

ortamlarında paylaştıkları ifade edilmiştir. Araştırmaya katılanların %42’si tatil planlarını 

yaparken sosyal medyayı bir araç olarak görmüşler,  %64’ü sosyal medya sitelerinde yapılan 

yorumlardan etkilendiklerini söylemişlerdir. Yine katılımcıların %91’i tatillerini yaparken 
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fotoğraf paylaşımında bulunduklarını ifade etmişlerdir(www.multivu.com).  

Skyscanner’in 2012 yılında yaptığı Travel Trends adlı araştırmasında da 

(www.abacushost.com) sosyal medya ortamlarında paylaşılan deneyimlerin, seyahat eden 

turistlerin tercihlerini yönlendirdiğini ortaya çıkarmıştır. Araştırmaya göre her 10 kişiden 8’inin 

bu mecralarda edindikleri fikirlerden etkilenip bu bilgilerden yararlanmışlardır. Katılımcıların 

%34’ü seyahat edecekleri destinasyonları tespit ederken sosyal medya ortamlarında başkalarının 

tavsiye ve yorumlarına baktıkları, %41’i ise restoran, bar ve otel gibi yerlerin seçimlerini 

gerçekleştirirken sosyal medya ve mobil sistemlerden faydalandıklarını söylemişlerdir.  

Yapılan çalışmaların sonuçlarına bakıldığında sosyal medya mecralarının turizm 

sektöründeki etkisinin, öneminin ve ortaya çıkardığı değişimlerin yadsınamayacak bir boyutta 

olduğunu görmemek mümkün değildir. Tüketici eğilimleri ve tercihleri doğrultusunda her geçen 

gün daha fazla turistik işletme ve destinasyon pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini sosyal medya 

aracılığıyla yerine getirmeye başlamıştır.  

Müşteriler sosyal medya araçlarını kullanarak konaklamaları ile ilgili  bir çok fayda 

sağlayabilmektedir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir; (Eryılmaz ve Zengin, 2014’ten aktaran 

Cinnioğlu ve Boz, 2015:252).  

 Sosyal medya araçlarında, otel işletmesi hakkında yapılan yorumları okuyabilir ve aynı 

zamanda kendisi de yorum yapabilir. 

 Twitter’dan otel işletmesinin takipçisi olarak, işletmenin tüm faaliyetlerinden anlık 

haberdar olabilir. 

 Destinasyon, otel işletmesi ve diğer turistik ürünlerin tercihinde, sosyal medya 

ortamlarından araştırma yapıp kararını ve tercihlerini buna göre verebilir. 

 YouTube, Instagram gibi video ve fotoğraf paylaşım sitelerinde otel işletmelerinin, 

destinasyonların tanıtım ve diğer faaliyetleriyle ilgili videoları izleyip bilgi sahibi olabilir. 

 Konaklamanın yapıldığı ve tatilin diğer safhalarından tatili ile ilgili fotoğraf ve 

videolarını arkadaşlarıyla paylaşabilir.  

 

ORDU İLİNDEKİ OTEL İŞLETMELERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI  

Ordu ilinde yer alan 3 ve 4 yıldızlı işletmelerden 8 tanesinin otel müdürleri veya önbüro 

şefleriyle yüzyüze görüşmeler yapılmış, bu otellerin sosyal medyayı kullanıp kullanmadıkları, 

kullanıyorlarsa hangilerini ve ne kadar süredir kullandıkları vb. sorular sorulmuştur. Bu 

görüşmelerin sonunda ilginç sonuçlara da ulaşılmıştır.  

http://www.multivu.com/
http://www.abacushost.com/
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Yüzyüze yapılan görüşmelerde otellerin çoğunun en azından bir sosyal medya hesabının 

olduğu anlaşılmıştır. Ancak bir tanesinin hiç sosyal medya hesabı kullanmadığı görülmüştür. İki 

otelle yapılan görüşmede ise sosyal medya hesaplarından sadece Instagram hesaplarının açık 

olduğu bunu da aktif bir şekilde kullanmadığı tespit edilmiştir. Bu otellerde ilgili kişilerle 

yaptığımız görüşmede otel doluluk oranlarının yüksek olduğu dolayısıyla sosyal medya 

hesaplarında bir tanıtım yapma gereği duymadıklarını ifade etmişlerdir. Instagram hesaplarının 

da bir ajans tarafından açıldığı böyle bir firmadan hizmet aldıklarını ve bu hesabın yaklaşık 5-6 

yıldır açık olduğunu söylemişlerdir.  

City Balıktaşı otelle yapılan görüşmede sosyal medya hesaplarından sadece Facebook ve 

Instagram’ı kullandıkları, Facebook hesabının 6, Instagram hesabının ise 3 yıldır aktif olduğunu 

ifade etmişlerdir. Bu hesapları kullanmak üzere ayrı bir sosyal medya uzmanı istihdam 

etmedikleri bunun yerine bilgi işlem birimlerinden bir elemanın bu hesapları takip ettiğini 

bildirmişlerdir. Sosyal medya hesaplarından sadece otelleri ile ilgili bilgi ve hizmetler noktasında 

paylaşım yaptıkları, ordu ili ile ilgili herhangi bir tanıtım içeriğin paylaşmadıkları 

anlaşılmaktadır. Yapılan görüşmede işletme müdürü, sosyal medya hesaplarıyla birlikte 

otellerinin bilinilirliğinin arttığı ve otellerinin gelirlerinin yaklaşık %20’sinin bu yolla elde 

ettiklerini ifade etmişlerdir.  

Kotyora otelin de Facebook ve Instagram hesaplarının olduğu ancak çok aktif bir şekilde 

işletilmediği anlaşılmaktadır. Bu hesaplarda otel işletmesiyle ilgili bilgi ve hizmetlerin 

anlatıldığı, Ordu ile ilgili bilgilerin ve tanıtıcı içeriklerin paylaşılmadığı anlaşılmaktadır. Sosyal 

medyanın otellerinin bilinilirliğini arttırdığına inanıyorlar.  

Görüşülen otellerden birisi olan Hampton By Hilton oteli zincir bir otel işletmesi olup, 

otelin Facebook ve Instagram hesaplarının olduğu, 5-6 yıldan beri bu hesapların aktif bir şekilde 

kullanıldığı, hesapların satış pazarlama departmanı tarafından takip edildiği ayrıca uzmanlık 

noktasında danışmanlık firmasından hizmet alındığını görmekteyiz. Sosyal medya hesaplarında 

otelle ilgili bilgi ve hizmetlerin yer almasının yanında Ordu ilini tanıtan içeriklere de ciddi 

manada önem verdikleri ifade edilmiştir. Ordu ili sayesinde hizmet verdiklerini dolayısıyla 

Ordu’yu çok iyi bir şekilde tanıtmak ve lanse etmenin görevleri olduğunu net bir şekilde 

anlatmışlardır. Sosyal medyanın otellerinin bilinilirliklerini arttırdığını, sosyal medya araçları 

sayesinde kendilerine gelen müşterilerinin hatırı sayılır bir oranda olduğu, online satışların 

gelirlerinin %30’u civarında olduğunu ifade etmişlerdir.  

Aktuğ otelinin sahibi ve işletmecisiyle yapılan görüşmede, Facebook, Instagram ve 
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Youtube hesaplarının olduğu ve bunları 8 yıldan bu yana aktif bir şekilde kullandıklarını 

söylemişlerdir.  

Sosyal medya hesapları önbüro departmanı ve orada çalışanlar tarafından takip 

edilmektedir. Aktuğ otel işletme sahibi de;  sosyal medya araçlarını hem kendileriyle ilgili bilgi 

ve hizmetlerin tanıtımı ile ilgili ama aynı zamanda Ordu ilini tanıtan içerik paylaşımlarına da 

özellikle dikkat ettiklerini söylemiştir. Bu konuda hassas olduklarını Ordu ili ile bir bütün 

olduklarını ve Ordu’nun mutlaka tüm işletmeler tarafından tanıtılması gerektiğini inanıyorlar. 

Sosyal medyanın otellerinin tanınmasına katkısının yüksek olduğunu ve faydasını gördüklerini, 

elde ettikleri gelirin %30’unun bu yolla geldiğini anlatmışlardır.  

Son olarak TESK otelle yaptığımız görüşmede sosyal medya araçlarının yoğun bir şekilde 

hemen hemen tanınmış araçların tamamının kullanıldığını görmekteyiz. Aslında Türkiye Esnaf 

Sanatkarları Konfederasyonuna bağlı olan işletmenin diğer otel işletmelerine göre sosyal medya 

araçlarından daha fazla yararlanması ilginç bir durumdur. TESK otel işletme müdürüyle 

yaptığımız görüşmede, otelin Facebook, Instagram, Twitter, YouTube gibi sosyal medya ağlarını 

10 yıldır aktif bir şekilde kullandıkları, bu hesapların kullanılmasında önbüro departmanı ve 

orada çalışanlardan faydalandıklarını görüyoruz. Sosyal medya hesaplarında daha çok otelle 

ilgili bilgi ve tanıtıcı içerikler paylaşılmaktadır. Ordu ilini tanıtıcı bilgilere daha az yer 

verilmektedir. İşletme müdürünün sosyal medya konusunda eğitim aldığı ayrı bir özelliğidir bu 

otelin. Sosyal medya araçları sayesinde otelin bilinilirliğinin arttığı ayrıca elde etilen gelirlerin 

%20’sinin online satışlardan sağlandığı ifade edilmiştir.  

SONUÇ 

Otel işletmelerinin olduğu gibi tüm kamu ve diğer özel sektördeki kurum ve kuruluşların 

yeni gelişen tanıtım ve pazarlama araçlarından birisi olan sosyal medya araçlarından 

faydalanması gerektiği aşikardır. Bunu değerlendirebilen işletmeler ve yöneticiler diğerlerine 

göre çok daha avantajlı ve olumlu sonuçlar elde edebilmektedir. Bunun karşılığını maddi açıdan 

da görebilmektedirler. Ordu ilindeki 3 ve 4 yıldızlı otellerin işletme müdürleri ve ilgili 

elemanlarıyla yapılan görüşmede, otellerin çoğunun en azından bir sosyal medya aracını 

kullandıkları tespit edilmiştir. Ancak birin hiç sosyal medya aracı olmadığı, ikisinin ise sadece 

bir tanesini kullandıkları ondan da aktif bir şekilde yararlanmadıkları görülmektedir. Kendilerine 

sorulan sorulara verdikleri cevaplarda, otellerinin doluluk oranlarının yüksek olduğu dolayısıyla 

sosyal medya araçlarından tanıtım ve pazarlama gibi bir duruma ihtiyaç duymadıklarını ifade 

etmişlerdir. Böyle bir mantığın oluşmasının ne kadar yanlış bir işletmecilik anlayışı olduğu 
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açıktır. Diğer 5 işletmenin sosyal medya araçlarını daha aktif kullandıkları, sosyal medya 

ortamlarında otelleriyle ilgili tanıtım ve bilgilendirici içerikler paylaşmalarının yanında Ordu 

ilini tanıtan ve Ordu ili turizm potansiyelinin pazarlanmasına yönelik içeriklerin paylaşımının 

yapıldığını görebilmekteyiz. Bu otellerin bir kısmının otellerinin elde ettikleri gelirlerinin 

%20’sinin, bir kısmının  %30’unun sosyal medya araçları sayesinde gerçekleşmiş olduğunu ifade 

etmişlerdir. Bu durumda bize gösteriyor ki, sosyal medya araçlarından olumlu bir şekilde 

yararlanmasını bilenlerin otellerinin tanıtımına ve pazarlanmasına ayrıca satış ve gelirlerinin 

artmasına imkan veren avantajları değerlendirdiklerin göstermektedir.  
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MİNKOWSKİ 3-UZAYDA İNVOLÜT-EVOLÜT EĞRİLERİNİN * *T C  ve * *B C

SMARANDACHE EĞRİLERİ ÜZERİNE 
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ÖZET 

Bu çalışmada, *  spacelike eğrisi   timelike eğrisinin bir involütü olmak üzere *  

eğrisinin Frenet vektörleri konum vektörleri olarak alındığında null olmayan * *T C ve * *B C -

Smarandache eğrisinin eğrilik ve torsiyonu,W  spacelike vektörü için   timelike evolüt eğrisine 

bağlı olarak hesaplanmıştır. Son olarak, elde edilen sonuçlar ile ilgili örnekler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnvolüt-Evolüt Eğrileri, Smarandache Eğrileri, Frenet elemanları 

 

GİRİŞ 

Eğriler kavramı diferensiyel geometrinin temel konularından birisidir. Son yıllarda özel 

eğriler ile ilgili olarak birçok çalışma yapılmıştır. Özel eğriler, karşılıklı noktalarında bir eğrinin 

Frenet vektörlerinden biri ile diğer eğrinin Frenet vektörlerinden birinin denk olduğu eğrilerdir. 

İnvolüt-Evolüt eğrileri de bu eğrilerden birisidir. İnvolüt eğri kavramı optik çalışmaları sırasında 

daha doğru ölçüm yapmaya çalışırken C. Huygens tarafından 1658 yılında keşfedilmiştir. 

İnvolüt-Evolüt eğrilerin özelliği her noktasında teğet vektörleri ortogonal olan eğrilerdir. 

Millmann ve Parker (1977) ve Hacısalihoğlu (1983), klasik geometride bu konu ile ilgili iyi 

bilinen temel teorem ve problemlere açıklık getirmişlerdir. İnvolüt-Evolüt eğrileri üzerine 

yapılan çalışmalar sadece Öklid uzayında sınırlı kalmamış Lorentz uzayına da aktarılmıştır [1], 

[2], [3]. 

Turgut ve Yılmaz, Minkowski uzay-zamanda konum vektörü başka bir eğrinin Frenet 

vektörleri tarafından oluşturulan yeni eğriyi Smarandache eğrisi olarak adlandırmışlardır [10]. 

Bu çalışmada, 4

1R de bu eğrilerden 
2TB  Smarandache eğrilerini tanımlamışlardır. Daha sonraki 

yıllarda bu eğriler değişik uzaylarda farklı çatılar ele alınarak incelenmiş ve yeni sonuçlar elde 

edilmiştir [4], [7], [8]. 

Bu çalışmada *  eğrisi   eğrisinin involütü olmak üzere *T , *B  Frenet vektörleri ve *C  

birim Darboux vektörü konum vektörü olarak alındığında bu vektörler tarafından oluşturulan 

* *T C  ve * *B C -Smarandache eğrilerinin causal karakteri belirlenerek eğrinin Frenet elemanları, 
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eğrilik ve torsiyonu W  spacelike vektörü için   evolüt eğrisinin Frenet elemanları ,eğrilik ve 

torsiyonuna bağlı olarak ifade edilmiştir. Son olarak bu eğrilerle ilgili örnekler verilmiştir. 

 

2. Temel Kavramlar 

Bu bölümde Minkowski 3-uzay ve İnvolüt-Evolüt eğrileri ile ilgili temel kavramlar kısaca 

tanıtılacaktır. 

3

1 2 3 1( , , )Y y y y R   olmak  üzere 3-boyutlu Minkowski uzayında Lorentz iç çarpımı 

2 2 2

1 2 3( , )g Y Y y y y     olsun. ( , ) 0g Y Y   ya da 0Y   ise Y  vektörüne spacelike, ( , ) 0g Y Y   ise Y  

vektörüne timelike, ( , ) 0g Y Y   ve 0Y   ise Y  vektörüne ise null (lightlike) denir (O’Neill 

1983). 

Benzer olarak 3

1R  de, s  pseudo-yay parametresi olmak üzere keyfi bir ( )s   eğrisinin 

'( )s  hız vektörü spacelike, timelike ve null ise   eğrisine sırasıyla spacelike, timelike ve null 

eğri denir. Y  vektörünün normu ( , )
L

Y g Y Y  biçiminde tanımlanır. 
1 2 3( , , )u u u u  ve 

1 2 3( , , )v v v v  vektörlerinin vektörel çarpımı  

2 3 3 2 1 3 3 1 2 1 1 2( , , )u v u v u v u v u v u v u v      

biçiminde tanımlanır. ( )s   yay parametreli regüler bir eğri, { , , }T N B  Frenet çatısı,   

ve  sırasıyla eğrilik ve torsiyonu olsun.   eğrisinin causal karakterine bağlı olarak Frenet 

formülleri ve Darboux vektörleri: 

i)   eğrisi birim hızlı timelike bir eğri ise Frenet elemanları, eğrilik ve torsiyonu  

2

( ) '( ), ( ) '( ), '( ) ,

( ) ( '/ )( ), ( ) ( )( ),

( ) ( ' '', ''' / ' '' )( )

T s s s T s T s

N s T s B s T N s

s s

 



     

 

   

  

                                       (2.1) 

biçimindedir (Woestijne 1990). Frenet formülleri ise 

, , ,

' , ' , '

T N B N B T B T N

T N N T B B N   

       

   
 

şeklindedir. Timelike bir eğrinin Darboux vektörü W T B    biçiminde ifade edilir. 

(Uğurlu 1997). 

ii)   eğrisi spacelike binormalli spacelike bir eğri ise Frenet elemanları, eğrilik ve 

torsiyonu  
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2

( ) '( ), ( ) '( ), '( ) ,

( ) '( ) / ( ), ( ) ( )( ),

( ) ( ' '', ''' / ' '' )( )

T s s s T s T s

N s T s s B s T N s

s s

 



     

  

   

   

                                    (2.2) 

biçimindedir (Woestijne 1990). Frenet formülleri ise 

, , ,

' , ' , '

T N B N B T B T N

T N N T B B N   

       

   
 

 

şeklindedir. Spacelike eğrinin Darboux vektörü W T B     biçiminde ifade edilir. 

(Uğurlu 1997). 

iii)  eğrisi timelike binormalli spacelike bir eğri ise Frenet elemanları, eğrilik ve torsiyonu 

2

( ) '( ), ( ) '( ), '( ) ,

( ) '( ) / ( ), ( ) ( ) ( ),

( ) ( ' '', ''' / ' '' )( )

T s s s T s T s

N s T s s B s T s N s

s s

 



     

 

  

  

                                        (2.3) 

biçimindedir (Woestijne 1990). Frenet formülleri ise 

, , ,

' , ' , '

T N B N B T B T N

T N N T B B N   

       

    
 

şeklindedir. Spacelike bir eğrinin Darboux vektörü W T B    biçiminde ifade edilir 

(Uğurlu 1997). 

Tanım 2.1. ( )s  eğrisi timelike bir eğri, B spacelike birim vektörü ile W  Darboux 

vektörü arasındaki Lorentz timelike açı   ve W  vektörünün birim vektörü C  olsun. 

i) ,   ise W  spacelike vektör ve 

2 2 2( , ) ,
cosh ,

sinh , sinh cosh ,

W g W W
W

W
W C T B

W

 
 

   

  


   
                                        (2.4) 

ii)    ise W  timelike vektör ve 

2 2 2( , ) ,
sinh ,

cosh , cosh sinh

W g W W
W

W
W C T B

W

 
 

   

  


   
                                       (2.5) 

eşitlikleri sağlanır (Bilici ve Çalışkan 2011).  

Tanım 2.2. * *( )s   ve ( )s   3

1R de iki eğri, *  ve   eğrilerinin Frenet çatıları 

sırasıyla * * *{ , , }T N B  ve { , , }T N B  olmak üzere 

*( , ) 0g T T   
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ise *  eğrisine   eğrisinin involütü (  eğrisine ise *  eğrisinin evolütü) denir (Bilici ve 

Çalışkan 2011). 

Lemma 2.1. *  eğrisi   eğrisinin involütü olmak üzere ( , )I   ve ( , )I   koordinat 

komşuluğunda verilen iki eğri olsun. * ve   eğrileri arasındaki uzaklık 

*( ( ), ( )) , ,d s s c s c sbt s I      
 

biçiminde ifade edilir (Bilici ve Çalışkan 2011). 

Sonuç 2.1. *  eğrisi,   timelike eğrisinin involütü olsun. Bu taktirde  ve *  eğrisinin 

causal karakteri  

i) W  spacelike vektör (   ) ise 

{ , , }T timelike N spacelike B spacelike      ve      * * *{ , , },T spacelike N timelike B spacelike  

ii) W  timelike vektör ise 

{ , , }T timelike N spacelike B spacelike          ve     * * *{ , , }.T spacelike N spacelike B timelike   

şeklindedir (Bilici ve Çalışkan 2011). 

Teorem 2.1. *  eğrisi,   timelike eğrisinin involütü olsun. B  ve *N  vektörleri arasındaki 

Lorentz timelike açı   olmak üzere *  eğrisi ile  .eğrisinin Frenet vektörleri arasında 

i) W  spacelike bir vektör (   ) ise 

*

*

*

0 1 0

cosh 0 sinh ,

sinh 0 cosh

T T

N N

B B

 

 

     
     

      
         

                                             (2.6) 

ii) W  timelike bir vektör (   ) ise 

*

*

*

0 1 0

sinh 0 cosh

cosh 0 sinh

T T

N N

B B

 

 

     
     

      
         

                                           (2.7) 

bağıntıları vardır (Bilici ve Çalışkan 2011). 

Teorem 2.2. *  eğrisi,   timelike eğrisinin involütü olsun. W  ve *W  Darboux 

vektörlerinin birim vektörleri sırasıyla C  ve *C  ise 

i) 

2 2

*

'2 2 2 '2 2 2

'
, ( ).C N C

 
 

     


   

   
                                                   (2.8) 
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ii) 

2 2

*

'2 2 2 '2 2 2

'
, ( ).C N C

 
 

     


  

   
                                                 (2.9) 

bağıntıları vardır (Bilici ve Çalışkan 2011). 

 

3. İnvolüt-Evolüt Eğrilerinin Null Olmayan * *T C -Smarandache Eğrileri 

3

1R  de *  eğrisi, timelike   eğrisinin involütü ve *  eğrisinin Frenet çatısı * * *{ , , }T N B  

olsun. Bu durumda  

* *

1

1
( ) ( ).

2
s T C                                                                 (3.1) 

şeklinde tanımlı birim vektörün tanımladığı diferensiyellenebilir eğriye * *T C -Smarandache 

eğrisi denir. Hesaplamalarda 1  eğrisinin 
1

s  e göre yay parametreli olduğu kabul edecektir 

W  spacelike ise (2.6) ve (2.8) ifadelerinden *T  ve *C  vektörlerinin eşitleri yazılarak (3.1) 

ifadesi tekrar düzenlenirse 

2 2

'2 2 2
a

 

  




 

  ve  
'2 2 2

'
b



  


 
  

olmak üzere 

 1

1
( ) sinh (1 ) cosh

2
s a T b N a B                                         (3.2) 

eşitliği elde edilir. (3.2) ifadesinin s ye göre türevi alınırsa 

1

1

' ' '

'

1 ' '

( sinh cosh (1 ))1
( )

2 ( cosh sinh (1 ))

ds a a b T b N
s T

ds a a b B





   


   

    
   

     

                           (3.3) 

2 2'2 2 ' ' '2

' '

1 1

(1 )(1 2 )
,

2

a a W b b a b 
 

     
                                         (3.4) 

olur. 1  null olmayan bir eğri olduğundan 
' '

1 1, 0    ve ' '

1 1, 0   şeklinde iki durum 

vardır. 
' ' ', , , , ,a a b b W R   için ' '

1 1, 1    olduğundan 1  eğrisi s ye göre yay parametreli 

değildir. 

i) 
2 2'2 2 ' ' '2(1 )(1 2 ) 0a a W b b a b         ise 1  spacelike bir eğridir. (3.3) denklemi 

tekrar düzenlenirse 

2

1

2'2 2 ' ' '2(1 )(1 2 )

2

a a W b b a bds

ds

       
  ve 

2 2 2W     

olmak üzere 
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1 2

' ' ' ' '

2'2 2 ' ' '2

( sinh cosh ) ( cosh sinh )

(1 )(1 2 )

a a b T b N a a b B
T

a a W b b a b


         

 

       


     

                (3.5) 

elde edilir 

i.1) 1  timelike binormalli spacelike bir eğri olsun. (3.5) ifadesinin s ye göre türevi alınırsa 

 

2

2

2

'' '2 ' ' '' ' ' '

1

2'2 2 ' ' '2

'
2 '' '

'

'2 2 ' '2

2 2' '' '2 2 ' ' '2

2

'2 2

(( )sinh (2 )cosh 2 )

(1 )(1 2 )

( ) (1 )(1 2 ) ,

( ( )

si

(

nh

1 ) ) (1 1

s

2 )

co h

a a a a b b

a a W b b a

a

b

a a W

a

a b b b a b

a W b W b a W b b a b

a ab 

   

    





   



 

   

      

     

      

  

 

      





  

 

2

2

2

'
2' ' '2

'' '2 ' ' '' ' ' '

3

2'2 2

'

' ' '2

'
2'2 2 ' ' '' 2

(1 )(1 2 ) ,

( ( )cosh (2 )sinh 2 )

(1 )(

)cosh si h

1 2 )

( (1 )(1 2 )na

W b b a b

a a a a b b

a a W b b a b

a a W b b aa bb



        

 

    

    

       

     

        

 

olmak üzere 

 
2

' 1 2 3

3/2
2'2 2 ' ' '2

2( )
( )

(1 )(1 2 )

T N B
T s

a a W b b a b


  

 

 


     

 

elde edilir. Bu durumda (2.3) de verilen eşitlikler yardımıyla 1  eğrisinin asli normali 
1

N , 

binormali 
1

B , eğriliği 
1

  sırasıyla 

 

   

 

 

1

1

1

2

'

1 2 3

' 2 2 2

1 2 3

' '

3 2

' ' ' '

3 1

' '

1 2

2'2 2 ' ' '2 2 2

1 2

,

' cosh sinh

sinh cosh cosh sinh

' sinh cosh

(1 )(1 2 )

T T N B
N

T

b a a b T

a a b a a b N

b a a b B
B

a a W b b a b









  

  

      

           

      

   

 
 

  

     
 

        
 

     
 



        

 
2

2

3

2 2 2

1 2 3'

3/2
2'2 2 ' ' '2

,

(1 )(1 2 )

T

a a W b b a b
 



  


 



  
 

     

 

şeklinde bulunur. 1  eğrisinin torsiyonu 
1

  ile gösterilirse 
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'' '2 ' ' '' ' '

1

2' ''

2

'' '2 ' ' '' ' '

3

' ' '

4 3 2

' ' '

5 3

( )sinh (2 )cosh 2 (1 ) ,

(1 ) ,

( )cosh (2 )sinh 2 (1 ) ,

( cosh sinh (1 ) ) ,

( cosh sinh (1 ) ) ( sinh

a a a a b b

a W b W b

a a a a b b

b a a b

a a b a a

       

 

       

      

       

      

   

       

     

      '

1

' ' '

6 1 2

cosh (1 ) ) ,

( cosh sinh (1 ) ) ,

b

b a a b

  

      

 

     

 

2' ' ''

1 1

2' '' ' ' ' ' '

2 2

2' ' ''

3 3

(1 ) ,

( 2 ) (1 )( ) 2 ,

(1 )

a W b W b

a a W b b W

a W b W b

    

   

    

     

       

     

 

olmak üzere 

 4 1 5 2 6 3

2 2 2

4 5 6

2


  


  

     


  
 

şeklinde bulunur.  

i.2) 1  spacelike binormalli spacelike bir eğri olsun. Bu taktirde (2.2) de verilen eşitlikler 

yardımıyla 1  eğrisinin Frenet vektörleri, eğrilik ve torsiyonu sırasıyla 

 

 

1 2

1

1

1

1

' ' ' ' '

2'2 2 ' ' '2

'

1 2 3

' 2 2 2

1 2 3

' '

3 2

' ' ' '

3

( sinh cosh ) ( cosh sinh )
,

(1 )(1 2 )

( )
,

' cosh sinh

sinh cosh cosh

a a b T b N a a b B
T

a a W b b a b

T T N B
N

T

b a a b T

a a b a a

B











         

 

  

  

      

       

       


     

 
 

 

    
 

     



 

 

  

 

2

1 2

1

1

' '

1 2

2'2 2 ' ' '2 2 2 2

1 2 3

2 2 2

1 2 3

3/2
2'2 2 ' ' '2

4 1 5 2 6 3

2 2 2

4 5 6

sinh

' sinh cosh
,

(1 )(1 2 )

,

(1 )(1 2 )

2

b N

b a a b B

a a W b b a b

a a W b b a b




   

      

    

  


 

  


  

  
 

     
 

       

 

      
 

    


  

 

 

şeklinde elde edilir. 

ii.) 
2 2'2 2 ' ' '2(1 )(1 2 ) 0a a W b b a b         ise 1  timelike bir eğridir. Bu taktirde (2.1) de 

verilen eşitlikler yardımıyla 1  eğrisinin Frenet vektörleri, eğrilik ve torsiyonu 
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1 2

1

1

1

' ' ' ' '

2'2 2 ' ' '2

'

1 2 3

' 2 2 2

1 2 3

' '

3 2

' ' ' '

3

( sinh cosh ) ( cosh sinh )
,

(1 )(1 2 )

( )
,

' cosh sinh

sinh cosh cosh

a a b T b N a a b B
T

a a W b b a b

T T N B
N

T

b a a b T

a a b a a

B











         

 

  

  

      

       

       


     

 
 

  

    
 

     



 

 

 
2

1

' '

1 2

2'2 2 ' ' '2 2 2 2

1 2 3

sinh

' sinh cosh
,

(1 )(1 2 )

b N

b a a b B

a a W b b a b

   

      

    

  
 

     
 

        

 

 

1 2

1

2 2 2

1 2 3

3/2
2'2 2 ' ' '2

4 1 5 2 6 3

2 2 2

4 5 6

,

(1 )(1 2 )

2

a a W b b a b




  


 

  


  

  


     

     


  

 

şeklinde bulunur. 

4. İnvolüt-Evolüt Eğrilerinin Null Olmayan * *B C -Smarandache Eğrileri Üzerine 

3

1R  de *  eğrisi, timelike   eğrisinin involütü ve *  eğrisinin Frenet çatısı * * *{ , , }T N B  

olsun. Bu durumda  

* *

2

1
( ) ( ).

2
s B C                                                                   (4.1) 

şeklinde tanımlı birim vektörün tanımladığı diferensiyellenebilir eğriye * *B C -Smarandache 

eğrisi denir. Hesaplamalarda 2  eğrisinin 
1

s  e göre yay parametreli olduğu kabul edecektir 

W  spacelike ise (2.6) ve (2.8) ifadelerinden *B  ve *C  vektörlerinin eşitleri yazılarak (4.1) 

ifadesi tekrar düzenlenirse 

2 2

'2 2 2
a

 

  




 

  ve  
'2 2 2

'
b



  


 
  

olmak üzere 

 2

1
( ) ( 1)sinh (1 )cosh

2
s a T bN a B                                          (4.2) 

eşitliği elde edilir. (4.2) ifadesinin s ye göre türevi alınırsa 

2

2

' ' '

'

2 ' '

( sinh ( 1) cosh )1
( )

2 ( cosh ( 1) sinh )

ds a a b T b N
s T

ds a a b B





   


   

    
   

     

                           (4.3) 
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2 2'2 2 ' 2 ' '2

' '

2 2

( 1) 2 ( 1)
,

2

a a b W b a W b 
 

     
                                      (4.4) 

elde edilir. 
2  null olmayan bir eğri olduğundan 

' '

2 2, 0    ve ' '

2 2, 0    şeklinde iki 

durum vardır. 
' ' ', , , , ,a a b b W R   için ' '

2 2, 1    olduğundan 2  eğrisi s ye göre yay 

parametreli değildir. 

i) 
2 2'2 2 ' 2 ' '2( 1) 2 ( 1) 0a a b W b a W b         ise 

2  spacelike bir eğridir. (4.3) denklemi 

tekrar düzenlenirse 

2

2

2'2 2 ' ' '2(1 )(1 2 )

2

a a W b b a bds

ds

       
  ve 

2 2 2W     

olmak üzere 

2 2

' ' ' ' '

2'2 2 ' 2 ' '2

( sinh ( 1) cosh ) ( cosh ( 1) sinh )

( 1) 2 ( 1)

a a b T b N a a b B
T

a a b W b a W b


       

 

       


     

                (4.5) 

elde edilir 

i.1) 
2  timelike binormalli spacelike bir eğri olsun. (4.5) ifadesinin s ye göre türevi 

alınırsa 

 

2

2

2

'' '2 ' ' '' ' '

1

2'2 2 ' 2 ' '2

'
2'2 2 ' 2 ' '2

2 2' '' '2 2 ' 2 '

2

' 'sinh ( 1

( ( 1) )sinh (2 ( 1) )cosh 2 )

( 1) 2 ( 1)

( ) ( 1) 2 ( 1) ,

(( 1) ) ( 1) 2 ( 1

)

)

cosh

a a a a b b

a a b W b a W b

a a b W b a W b

a W b W b a a b W b a W b

a a b

       

 

 

  

 



 

       

   

  

 

     

         

 

 

2

2

2

'2

'
2'2 2 ' 2 ' '2

'' '2 ' ' '' ' '

3

2'2 2 ' 2 ' '2

'
2'2 2 ' 2 ' 2

'

'' 'cosh ( 1) sinh

( 1) 2 ( 1) ,

( ( 1) )cosh (2 ( 1) )sinh 2 )

( 1) 2 ( 1)

( ) ( 1) 2 ( 1)

a a b W b a W b

a a a a b b

a a b W b a W b

a a b W b a W b

b

a a b 





 

      







 

      

  



     

     

       

 

olmak üzere 

 
2 2

' 1 2 3

3/2
2'2 2 ' 2 ' '2

2( )
( )

( 1) 2 ( 1)

T N B
T s

a a b W b a W b


  

 

 


     

 

elde edilir. Bu durumda (2.3) ifadesinde verilen eşitlikler yardımıyla 2  eğrisinin asli 

normali 
2

N , binormali 
2

B , eğriliği 
2

  sırasıyla 
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2

2

2

2 2

'

1 2 3

' 2 2 2

1 2 3

' '

3 2

' ' ' '

3 1

' '

1 2

2'2 2 ' 2 '

,

' cosh ( 1) sinh

sinh ( 1) cosh cosh ( 1) sinh

' sinh ( 1) cosh

( 1) 2 ( 1)

T T N B
N

T

b a a b T

a a b a a b N

b a a b B
B

a a b W b a W









  

  

     

         

     

 

 
 

  

     
 

        
 

     
 



       

 
2 2 2

'2 2 2 2

1 2 3

2 2 2

1 2 3'

3/2
2'2 2 ' 2 ' '2

,

( 1) 2 ( 1)

b

T

a a b W b a W b
 

  

  


 

  

  
 

     

 

şeklinde bulunur. 
2  eğrisinin torsiyonu 

2
  ile gösterilirse 

'' '2 ' ' '' ' '

1

2' ''

2

'' '2 ' ' '' ' '

3

' ' '

4 3 2

' ' '

5 3

( ( 1) )sinh (2 ( 1) )cosh 2 ,

( 1) ,

( (1 ) )cosh (2 (1 ) )sinh 2 ,

( cosh (1 ) sinh )

( sinh ( 1) cosh ) ( c

a a a a b b

a W b W b

a a a a b b

b a a b

a a b a

       

 

       

      

     

       

   

        

     

     '

1

' ' '

6 1 2

2' ' ''

1 1

2' ' ' '' ' ' '

2 2

2' ' ''

3 3

osh (1 ) sinh )

( sinh ( 1) cosh )

( 1) ,

(2 ( 1) ) ( ) 2

( 1) ,

a b

b a a b

a W b W b

a a W b b W

a W b W b

    

      

     

     

     

  

     

    

      

    

 

olmak üzere 

 
2

4 1 5 2 6 3

2 2 2

4 5 6

2


     


  

  


  
 

şeklinde bulunur.  

i.2) 
2  spacelike binormalli spacelike bir eğri olsun. Bu taktirde (2.2) ifadesinde verilen 

eşitlikler yardımıyla 2  eğrisinin Frenet vektörleri, eğrilik ve torsiyonu sırasıyla 

2 2

2

2

2

' ' ' ' '

2'2 2 ' 2 ' '2

'

1 2 3

' 2 2 2

1 2 3

( sinh ( 1) cosh ) ( cosh ( 1) sinh )
,

( 1) 2 ( 1)

( )
,

a a b T b N a a b B
T

a a b W b a W b

T T N B
N

T
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2 2

2

' '

3 2

' ' ' '

3 1

' '

1 2

2'2 2 ' 2 ' '2 2 2 2

1 2 3

2 2 2

1 2 3

'2

' cosh ( 1) sinh

sinh ( 1) cosh cosh ( 1) sinh

' sinh ( 1) cosh
,

( 1) 2 ( 1)

( 1

b a a b T

a a b a a b N

b a a b B
B

a a b W b a W b

a a





     

         

     

    

  


    
 

        
 

     
 



       

 


  
 

2

2

3/2
22 ' 2 ' '2

4 1 5 2 6 3

2 2 2

4 5 6

,

) 2 ( 1)

2

b W b a W b



 

     


  

   

 


  

 

şeklinde elde edilir. 

ii) 
2 2'2 2 ' 2 ' '2( 1) 2 ( 1) 0a a b W b a W b         ise 

2  timelike bir eğridir. Bu taktirde 
2  

eğrisinin Frenet vektörleri, eğrilik ve torsiyonu 

2 2

2

2

2

' ' ' ' '

2'2 2 ' 2 ' '2

'

1 2 3

' 2 2 2

1 2 3

( sinh ( 1) cosh ) ( cosh ( 1) sinh )
,

( 1) 2 ( 1)

( )
,

a a b T b N a a b B
T

a a b W b a W b

T T N B
N

T









       

 

  

  

       


     

 
 

  

 

 

   

 

 
2 2

2

' '

3 2

' ' ' '

3 1

' '

1 2

2'2 2 ' 2 ' '2 2 2 2

1 2 3

2 2 2

1 2 3

'2

' cosh ( 1) sinh

sinh ( 1) cosh cosh ( 1) sinh

' sinh ( 1) cosh
,

( 1) 2 ( 1)

(

b a a b T

a a b a a b N

b a a b B
B

a a b W b a W b

a a





     

         

     

    

  


    
 

        
 

     
 



        

  




 

2 3/2
22 ' 2 ' '2

4 1 5 2 6 3

2 2 2

4 5 6

,

1) 2 ( 1)

2

b W b a W b



 

     


  

    

  


  

 

şeklinde bulunur. 

 

5. Örnekler 

Örnek 5.1. 
7 5 5

( ) , cos , sin
2 2 2

s s s s
 

   
 

 yay parametreli timelike eğri olsun.   

eğrisinin, * involüt eğrisinin parametrik denklemi 



           UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 
 

 

www.karadenizkongresi.org/        ISBN: 978-605-69046-4-6          KONGRE TAM METİN KİTABI 
 

2019 

1063 

* 7 7 5 5 5 5
( ) , cos sin , sin cos

2 2 2 2 2 2
s s c s s c s s s c s s

 
        
 

 

şeklindedir. *( )s  involüt eğrisinin Frenet vektörleri, Darboux vektörü, eğrilik ve torsiyonu 

ise  *( ) 0, cos , sinT s s s   ,  *( ) 0,sin , cosN s s s  , *( ) (1,0,0)B s  , *( ) (1,0,0)C s  , *( ) 1s   ve 

*( ) 0s   şeklinde elde edilir. İnvolüt eğrisine ait * *T C -Smarandache eğrisinin şekli Şekil 1 de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 1: *( )s  eğrisine ait 
* *T C -Smarandache eğrisi 

Örnek 3. 2. ( ) 2sinh ,2cosh ,
3 3 3

s s s
s

 
  
 

 yay parametreli timelike eğri olsun.   

eğrisinin, *  involüt eğrisinin parametrik denklemi

*
2 2

( ) 2sinh cosh ,2cosh sinh , .
3 3 3 3 3 3 3 3

c s c s c ss s s s s
s

   
    
 

 

şeklindedir. *( )s  involüt eğrisinin Frenet vektörleri, Darboux vektörü, eğrilik ve torsiyonu 

ise *( ) sinh ,cosh ,0
3 3

s s
T s

 
  
 

, *( ) cosh ,sinh ,0
3 3

s s
N s

 
  
 

, *( ) (0,0, 1)B s   , *( ) (0,0, 1)C s   ,

* 1
( )

3
s   ve *( ) 0s   şeklinde elde edilir. İnvolüt eğrisine ait * *T C -Smarandache eğrisinin 

şekli Şekil 2 de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2: *( )s  eğrisine ait * *T C -

Smarandache eğrisi 
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MİNKOWSKİ 3-UZAYDA TİMELİKE-SPACELİKE MANNHEİM EĞRİ 

ÇİFTLERİNİN * *T N  ve * *T B -SMARANDACHE EĞRİLERİ ÜZERİNE 

 

Özgür BOYACIOĞLU KALKAN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu 

Süleyman ŞENYURT 

Ordu Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, *( , )   timelike-spacelike Mannheim eğri çifti olmak üzere *  eğrisinin 

Frenet vektörleri konum vektörleri olarak alındığında null olmayan * *T N ve * *T B -Smarandache 

eğrisinin eğrilik ve torsiyonu, W  timelike vektörü için   Mannheim eğrisine bağlı olarak 

hesaplanmıştır. Son olarak, elde edilen sonuçlar ile ilgili örnekler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mannheim eğri çiftleri, Smarandache Eğrileri, Frenet elemanları 

GİRİŞ 

Eğriler kavramı diferensiyel geometrinin temel konularından birisidir. Son yıllarda özel 

eğriler ile ilgili olarak birçok çalışma yapılmıştır. Özel eğriler, karşılıklı noktalarında bir eğrinin 

Frenet vektörlerinden biri ile diğer eğrinin Frenet vektörlerinden birinin denk olduğu eğrilerdir. 

Bu özel eğri çiftleri ile ilgili çalışmalar eğri teorisinin yanında yüzey teorisinde ve mekanikte de 

görülmektedir. Üzerinde en çok araştırma yapılan eğriler İnvolüt-Evolüt eğrileri, Bertrand 

eğrileri ve Mannheim eğrileridir.  

Mannheim eğrisi ilk olarak 1878’ de A. Mannheim tarafından ortaya atılmış ve herhangi 

bir eğrinin Mannheim eğrisi olması için gerek ve yeter şartın 

2 2( ), 0 sbt         

olduğu gösterilmiştir. Burada   ve   eğrinin eğrilik ve burulmasıdır. Son yıllarda 

Mannheim eğrisi Liu ve Wang tarafından yeniden tanımlanmıştır.   ve *  diferensiyellenebilir 

iki eğri olmak üzere,   eğrisinin asli normal vektörü ile *  eğrisinin binormal vektörü lineer 

bağımlı ise   eğrisine Mannheim eğrisi ve *  eğrisine Mannheim partner eğrisi denir [6], [14]. 

Bu tanıma göre Mannheim eğrisinin denklemi 

*( ) ( ) ( )s s N s         veya     *( ) ( ) ( )s s B s     

şeklindedir. Liu ve Wang’ın bu tanımından sonra bu eğriler üzerine birçok yeni çalışma 

yapılmıştır [2], [8], [10], [11]. 

Turgut ve Yılmaz, Minkowski uzay-zamanda konum vektörü başka bir eğrinin Frenet 

vektörleri tarafından oluşturulan yeni eğriyi Smarandache eğrisi olarak adlandırmışlardır [12]. 
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Bu çalışmada, 4

1R de bu eğrilerden birisi olan 
2TB  Smarandache eğrileri tanımlanmıştır. Daha 

sonraki yıllarda bu eğriler değişik uzaylarda farklı çatılar ele alınarak incelenmiş ve yeni 

sonuçlar elde edilmiştir [1], [4], [8], [9].  

Bu çalışmada   Mannheim eğrisi timelike eğri, *  Mannheim partner eğrisi spacelike 

binormalli spacelike bir eğri ve W  Darboux vektörü timelike vektör olmak üzere *  Mannheim 

partner eğrisinin * * *, ,T N B  Frenet elemanları konum vektörü olarak alındığında bu vektörler 

tarafından oluşturulan null olmayan * *T N  ve * *T B -Smarandache eğrilerinin causal karakteri 

belirlenerek eğrinin Frenet elemanları, eğrilik ve torsiyonu   eğrisinin Frenet elemanları, eğrilik 

ve torsiyonuna bağlı olarak ifade edilmiştir. Son olarak bu eğrilerle ilgili örnekler verilmiştir. 

 

2. Temel Kavramlar 

Bu bölümde Minkowski 3-uzay ve Mannheim eğri çiftleri ile ilgili temel kavramlar kısaca 

tanıtılacaktır. 

3

1 2 3 1( , , )Y y y y R   olmak  üzere 3-boyutlu Minkowski uzayında Lorentz iç çarpımı 

2 2 2

1 2 3( , )g Y Y y y y     olsun. ( , ) 0g Y Y   ya da 0Y   ise Y  vektörüne spacelike, ( , ) 0g Y Y   ise Y  

vektörüne timelike, ( , ) 0g Y Y   ve 0Y   ise Y  vektörüne ise null (lightlike) denir (O’Neill 

1983). 

Benzer olarak 3

1R  de, s  pseudo-yay parametresi olmak üzere keyfi bir ( )s   eğrisinin 

'( )s  hız vektörü spacelike, timelike ve null ise   eğrisine sırasıyla spacelike, timelike ve null 

eğri denir. Y  vektörünün normu ( , )
L

Y g Y Y  biçiminde tanımlanır. 
1 2 3( , , )u u u u  ve 

1 2 3( , , )v v v v  vektörlerinin vektörel çarpımı  

2 3 3 2 1 3 3 1 2 1 1 2( , , )u v u v u v u v u v u v u v      

biçiminde tanımlanır. ( )s   yay parametreli regüler bir eğri, { , , }T N B  Frenet çatısı,   

ve  sırasıyla eğrilik ve torsiyonu olsun.   eğrisinin causal karakterine bağlı olarak Frenet 

formülleri ve Darboux vektörleri: 

i)   eğrisi birim hızlı timelike bir eğri ise Frenet elemanları, eğrilik ve torsiyonu  

2

( ) '( ), ( ) '( ), '( ) ,

( ) ( '/ )( ), ( ) ( )( ),

( ) ( ' '', ''' / ' '' )( )

T s s s T s T s

N s T s B s T N s

s s

 



     

 

   

  

                                       (2.1) 

biçimindedir (Woestijne 1990). Frenet formülleri ise 
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, , ,

' , ' , '

T N B N B T B T N

T N N T B B N   

       

   
 

şeklindedir. Timelike bir eğrinin Darboux vektörü W T B    biçiminde ifade edilir. 

(Uğurlu 1997). 

ii)   eğrisi spacelike binormalli spacelike bir eğri ise Frenet elemanları, eğrilik ve 

torsiyonu  

2

( ) '( ), ( ) '( ), '( ) ,

( ) '( ) / ( ), ( ) ( )( ),

( ) ( ' '', ''' / ' '' )( )

T s s s T s T s

N s T s s B s T N s

s s

 



     

  

   

   

                                  (2.2) 

biçimindedir (Woestijne 1990). Frenet formülleri ise 

, , ,

' , ' , '

T N B N B T B T N

T N N T B B N   

       

   
 

 

şeklindedir. Spacelike eğrinin Darboux vektörü W T B     biçiminde ifade edilir. 

(Uğurlu 1997). 

iii)  eğrisi timelike binormalli spacelike bir eğri ise Frenet elemanları, eğrilik ve torsiyonu 

2

( ) '( ), ( ) '( ), '( ) ,

( ) '( ) / ( ), ( ) ( ) ( ),

( ) ( ' '', ''' / ' '' )( )

T s s s T s T s

N s T s s B s T s N s

s s

 



     

 

  

  

                                        (2.3) 

biçimindedir (Woestijne 1990). Frenet formülleri ise 

, , ,

' , ' , '

T N B N B T B T N

T N N T B B N   

       

    
 

şeklindedir. Spacelike bir eğrinin Darboux vektörü W T B    biçiminde ifade edilir 

(Uğurlu 1997). 

Tanım 2.1. ( )s  eğrisi timelike bir eğri, B spacelike birim vektörü ile W  Darboux 

vektörü arasındaki Lorentz timelike açı   ve W  vektörünün birim vektörü C  olsun. 

i)    ise W  spacelike vektör ve 

2 2 2( , ) ,
cosh ,

sinh , sinh cosh ,

W g W W
W

W
W C T B

W

 
 

   

  


   
                                        (2.4) 

ii)    ise W  timelike vektör ve 
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2 2 2( , ) ,
sinh ,

cosh , cosh sinh

W g W W
W

W
W C T B

W

 
 

   

  


   
                                       (2.5) 

eşitlikleri sağlanır (Bilici ve Çalışkan 2011).  

Tanım 2.2. * *( )s   ve ( )s   3

1R de iki eğri, *  ve   eğrilerinin Frenet çatıları 

sırasıyla * * *{ , , }T N B  ve { , , }T N B  olsun.   eğrisinin asli normal vektörü ile *  eğrisinin binormal 

vektörü lineer bağımlı ise,   eğrisine Manneim eğrisi ve *  eğrisine ise Mannheim partner eğrisi 

denir ve *( , )   ile gösterilir. Bu tanıma göre Mannheim eğrisinin denklemi; 

* *( ) ( ) ( )s s N s            veya          * * * *( ) ( ) ( )s s B s     

şeklindedir (Liu ve Wang 2008). 

Lemma 2.1. *( , )   Mannheim eğri çifti olsun. Bu eğriler arasındaki uzaklık sabittir (Liu 

ve Wang 2008). 

Sonuç 2.1.   Mannheim eğrisi, timelike bir eğri olduğunda *  partner eğrisi timelike veya 

spacelike olabilir. Buna göre 

i) *T  timelike vektör, *N  ile *B  spacelike vektördür. 

ii) *T  ile *B  spacelike vektör, *N  timelike vektördür (Şenyurt ve Demet 2015). 

Çalışmamızda   Mannheim eğrisi timelike eğri, *  partner eğrisi spacelike binormalli 

spacelike eğri olarak alınacaktır. Eğri çifti ise kısaca *( , )   timelike-spacelike Mannheim eğri 

çifti olarak adlandırılacaktır. 

Teorem 2.1. *( , )   timelike-spacelike Mannheim eğri çifti olsun. T  ve *T  vektörleri 

arasındaki Lorentz timelike açı   olmak üzere *  eğrisi ile   eğrisinin Frenet vektörleri 

arasında 

*

*

*

sinh 0 cosh

cosh 0 sinh ,

0 1 0

T T

N N

B B

 

 

     
     

      
         

                                             (2.6) 

bağıntısı vardır (Şenyurt ve Demet 2015). 

Sonuç 2.2. *( , )   timelike-spacelike Mannheim eğri çifti olsun.   eğrisinin Darboux 

vektörü ile binormal vektörü arasındaki açı   olmak üzere   ile   açısı arasında 

W  spacelike vektör ise 

sinh sinh

cosh cosh
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W  timelike vektör ise 

cosh sinh

sinh cosh

 

 

 

   

bağıntıları vardır (Şenyurt ve Demet 2015). 

Sonuç 2.3. *( , )   timelike-spacelike Mannheim eğri çifti olsun.   eğrisinin Darboux 

vektörü ile binormal vektörü arasındaki açı   olmak üzere *  eğrisi ile   eğrisinin Frenet 

vektörleri arasında 

W  spacelike vektör ise 

*

*

*

sinh 0 cosh

cosh 0 sinh ,

0 1 0

T T

N N

B B

 

 

     
     

      
         

                                             (2.7) 

W  timelike vektör ise 

*

*

*

cosh 0 sinh

sinh 0 cosh ,

0 1 0

T T

N N

B B

 

 

     
     

      
         

                                             (2.8) 

bağıntıları vardır (Şenyurt ve Demet 2015). 

 

3. Timelike-Spacelike Mannheim Eğri çiftlerinin Null Olmayan * *T N -Smarandache 

Eğrileri 

3

1R  de *( , )   timelike-spacelike Mannheim eğri çifti ve *  eğrisinin Frenet çatısı 

* * *{ , , }T N B  olsun. Bu durumda  

* *

1

1
( ) ( ).

2
s T N                                                                (3.1) 

şeklinde tanımlı birim vektörün tanımladığı diferensiyellenebilir eğriye * *T N -

Smarandache eğrisi denir. Hesaplamalarda 1  eğrisinin 
1

s  e göre yay parametreli olduğu kabul 

edecektir. W  timelike vektör ise (2.8) ifadesinden *T  ve *N  vektörlerinin eşitleri yazılarak (3.1) 

ifadesi tekrar düzenlenirse 

 1

1
( ) (cosh sinh ) (sinh cosh )

2
s T B                                           (3.2) 

elde edilir. (3.2) ifadesinin s ye göre türevi alınırsa 

1

1

' ' '

1

1
( ) (cosh sinh ) (sinh cosh ) ,

2

ds
s T T W N B

ds



                                 (3.3) 
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2

' '

1 1,
2

W
                                                                 (3.4) 

olur. 1  null olmayan bir eğri olduğundan spacelike bir eğri olacaktır. W R   için 

' '

1 1, 1    olduğundan 1  eğrisi s ye göre yay parametreli değildir. Bu durumda (3.3) denklemi 

tekrar düzenlenirse 1

2

ds W

ds


  ve 

2 2 2W     

olmak üzere 

1

' '(cosh sinh ) (sinh cosh )T W N B
T

W


        
                                 (3.5) 

elde edilir 

1) 1  timelike binormalli spacelike bir eğri olsun. (3.5) ifadesinin s ye göre türevi alınırsa 

 

 

''' '2 '

1

2'

2

''' '2 '

3

( )(sinh cosh ) (sinh cosh ),

,

( )(sinh cosh ) (sinh cosh )

W W W

W

W W W

        

 

        

     

 

      

 

olmak üzere 

' 1 2 3

3

2( )
( )

T N B
T s

W


   
  

elde edilir. Bu durumda (2.3) de verilen eşitlikler yardımıyla 1  eğrisinin asli normali 
1

N , 

binormali 
1

B , eğriliği 
1

  sırasıyla 

 

 

 

 

1

1

1

'

1 2 3

' 2 2 2

1 2 3

'

3 2

'

1 3
2 2 2

1 2 3 '

1 2

2 2 2

1 2 3'

3

,

(sinh cosh )

1
(sinh cosh )( ) ,

(sinh cosh )

2

T T N B
N

T

W T

B N
W

W B

T
W









 

  

  

    

    
  

    

  


 
 

  

   
 
    
   
   
 

  
 

 

şeklinde bulunur. 1  eğrisinin torsiyonu 
1

  ile gösterilirse 
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' 2'' '

1

'

2

' 2'' '

3

'''' ' '' '3 ' '

1

' '' 3'' ' '2

2

''' ' '' '3

3

(sinh cosh )( ) ,

(sinh cosh )( ),

(sinh cosh )( ) ,

( 3 )(sinh cosh ) 2 ,

2 ,

( 3 )(sinh cosh )

W W W

W

W W W

W W W

W W W W W

     

     

     

        

  

    

   

  

    

       

      

      
'' '2W W W   

 

olmak üzere 

 1 1 2 2 3 3

2 2 2

1 2 3

2


  


  

     


  
 

şeklinde bulunur.  

2) 1  spacelike binormalli spacelike bir eğri olsun. Bu taktirde (2.2) de verilen eşitlikler 

yardımıyla 1  eğrisinin Frenet vektörleri, eğrilik ve torsiyonu sırasıyla 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

' '

'

1 2 3

' 2 2 2

1 2 3

'

3 2

'

1 3
2 2 2

1 2 3 '

1 2

2 2 2

1 2 3

3

(cosh sinh ) (sinh cosh )
,

( )
,

(sinh cosh )

1
(sinh cosh )( ) ,

(sinh cosh )

2
,

T W N B
T

W

T T N B
N

T

W T

B N
W

W B

W















     

  

  

    

    
  

    

  




   


 
 

 

  
 
    
  
   
 

 


 
1

1 1 2 2 3 3

2 2 2

1 2 3

2   

  

    


  

 

şeklinde elde edilir. 

 

4. Timelike-Spacelike Mannheim Eğri çiftlerinin Null Olmayan * *T B -Smarandache 

Eğrileri Üzerine 

3

1R  de *( , )   timelike-spacelike Mannheim eğri çifti ve *  eğrisinin Frenet çatısı 

* * *{ , , }T N B  olsun. Bu durumda  

* *

2

1
( ) ( ).

2
s T B                                                               (4.1) 

şeklinde tanımlı birim vektörün tanımladığı diferensiyellenebilir eğriye * *T B -Smarandache 
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eğrisi denir. Hesaplamalarda 2  eğrisinin 
1

s  e göre yay parametreli olduğu kabul edecektir 

W  timelike vektör ise (2.8) ifadesinden *T  ve *B  vektörlerinin eşitleri yazılarak (4.1) 

ifadesi tekrar düzenlenirse 

 2

1
( ) cosh sinh

2
s T N B                                               (4.2) 

eşitliği elde edilir. (4.2) ifadesinin s ye göre türevi alınırsa 

2

2

' ' '

2

1
( ) ( sinh ) ( cosh ) ,

2

ds
s T T B

ds



                                        (4.3) 

 
2

'

' '

2 2,
2

W
 


                                                          (4.4) 

elde edilir. 
2  null olmayan bir eğri olduğundan spacelike bir eğri olacaktır. 

' , W R   

için ' '

2 2, 1    olduğundan 2  eğrisi s ye göre yay parametreli değildir. Bu durumda (4.3) 

eşitliği tekrar düzenlenirse 2

'

2

Wds

ds


 

  ve 
2 2 2W     olmak üzere 

2

' '

'

( sinh ) ( cosh )T B
T

W


     



  



                                             (4.5) 

elde edilir 

1) 
2  timelike binormalli spacelike bir eğri olsun. (4.5) ifadesinin s ye göre türevi alınırsa 

2

'
'' '2 ' ' ' '

1

2' '

2

'
'' ' ' ' ' '

3

( sinh cosh ) ( sinh ),

( ) ,

( cosh sinh ) ( cosh )

W W

W W W

W W

          

  

          

      

   

       

 

olmak üzere 

2

' 1 2 3

3
'

2( )
( )

T N B
T s

W


  



 



 

elde edilir. Bu durumda (2.3) ifadesinde verilen eşitlikler yardımıyla 2  eğrisinin asli 

normali 
2

N , binormali 
2

B , eğriliği 
2

  sırasıyla 
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2

2

2

2

2 2

'

1 2 3

' 2 2 2

1 2 3

'

2

' '

3 1
' 2 2 2

1 2 3
'

2

2 2 2

1 2 3'

3
'

,

cosh

1
sinh cosh ,

sinh

2

T T N B
N

T

T

B N
W

B

T
W









 

  

  

   

       
   

   

  




 
 

  

  
  
      

     
 

     

  
 



 

şeklinde bulunur. 
2  eğrisinin torsiyonu 

2
  ile gösterilirse 

2'

1

' '' '2 ' ' '' '2 '

2

2'

3

2''' ' '' '3 '' '

1

' ''' ' ' '

2

''

3

( cosh )( ' ),

( cosh )( sinh cosh ) ( sinh )( cosh sinh ),

( sinh )( ' ),

sinh 3 cosh sinh ,

2 2 ,

W W

W W

W W

W W W W

    

                

    

          

    

 

   

       

  

     

     

 
2' ' '' '3 '' 'cosh 3 sinh cosh W W          

 

olmak üzere 

 
2

1 1 2 2 3 3

2 2 2

1 2 3

2


    


  

  


  
 

şeklinde bulunur.  

2) 
2 spacelike binormalli spacelike bir eğri olsun. Bu taktirde (2.2) ifadesinde verilen 

eşitlikler yardımıyla 2  eğrisinin Frenet vektörleri, eğrilik ve torsiyonu sırasıyla 

 

   

 

2

2

2

2

2

2

2

' '

'

'

1 2 3

' 2 2 2

1 2 3

'

2

' '

3 1
' 2 2 2

1 2 3
'

2

2 2 2

1 2 3

3
'

1 1

( sinh ) ( cosh )
,

( )
,

cosh

1
sinh cosh ,

sinh

,

2

T B
T

W

T T N B
N

T

T

B N
W

B

W















     



  

  

   

       
   

   

  







  




 
 

 

   
  
      

    
 

     

 





 2 2 3 3

2 2 2

1 2 3
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şeklinde elde edilir. 

 

5. Örnekler 

 

Örnek 5.1.  ( ) 5 , 2cos , 2sins s s s     yay parametreli timelike eğrinin, *  Mannheim 

partner eğrisinin 1    için parametrik denklemi  *( ) 5 , 3cos 3sins s s s     şeklindedir. *( )s  

Mannheim partner eğrisinin Frenet vektörleri, eğrilik ve torsiyonu ise 

* 5 3 3
( ) , sin , cos

2 2 2
T s s s

 
   
 

, * 3 5 5
( ) , sin , cos

2 2 2
N s s s

 
    
 

, *( ) (0,cos ,sin )B s s s , * 3
( )

4
s   ve 

* 5
( )

4
s   şeklinde elde edilir. Mannheim partner eğrisine ait * *T N  ve * *T B -Smarandache 

eğrisinin şekli Şekil 1 ve Şekil 2 de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1: *( )s  eğrisine ait 
* *T N -Smarandache eğrisi 

Şekil 2: *( )s  eğrisine ait 
* *T B -Smarandache eğrisi 

Örnek 5. 2.  ( ) 2sinh ,2cosh , 3s s s s   yay parametreli timelike eğrinin, *  Mannheim 

partner eğrisinin parametrik denklemi 1   için  *( ) sinh ,cosh , 3s s s s   şeklindedir. *( )s  

Mannheim partner eğrisinin Frenet vektörleri, eğrilik ve torsiyonu ise 

 * 1
( ) cosh ,sinh , 3

2
T s s s ,  * 1

( ) 3cosh , 3sinh ,1
2

N s s s , *( ) (sinh ,cosh ,0)B s s s , * 1
( )

2
s   

ve * 3
( )

2
s   şeklinde elde edilir. Mannheim partner eğrisine ait * *T N  ve * *T B -Smarandache 

eğrisinin şekli Şekil 3 ve Şekil 4 de gösterilmiştir. 
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Şekil 3: *( )s  eğrisine ait 
* *T N -Smarandache 

eğrisi 

Şekil 4: *( )s  eğrisine ait 
* *T B -Smarandache eğrisi 
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WEAKLY GE-SUPPLEMENTED MODULES 
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ABSTRACT 

In this work we define weakly ge-supplemented modules and investigate some properties 

of these modules. All rings have unity and all modules are unital left modules. Let M be an R-

module. If every essential submodule of M has a weak g-supplement in M, then M is called a 

weakly ge-supplemented (or briefly wge-supplemented)  module. Clearly we can see that every 

weakly g-supplemented module is weakly ge-supplemented. Since every weakly supplemented 

module is weakly g-supplemented and every weakly g-supplemented module is weakly ge-

supplemented, every weakly supplemented module is weakly ge-supplemented. Since every 

supplemented module is weakly supplemented and every weakly supplemented module is 

weakly ge-supplemented, every supplemented module is weakly ge-supplemented. Clearly we 

can see by definitions that every weakly essential supplemented module is also weakly ge-

supplemented. Hence weakly ge-supplemented modules are more generalized than weakly 

essential supplemented modules. Since every g-supplemented module is weakly g-supplemented 

and every weakly g-supplemented module is weakly ge-supplemented, every g-supplemented 

module is weakly ge-supplemented. Since every hollow and every local module are 

supplemented, every hollow and every local module are weakly ge-supplemented. Since every 

generalized hollow module is g-supplemented, every generalized hollow module is weakly ge-

supplemented. Let M be a weakly ge-supplemented R-module. If every nonzero submodule of M 

is essential in M, then M is weakly g-supplemented. If every nonzero submodule of M is 

essential in M, then M is weakly supplemented too. It is proved that every factor module and 

every homomorphic image of a weakly ge-supplemented module are weakly ge-supplemented. 

Hence every direct summand of a weakly ge-supplemented module is weakly ge-supplemented. 

Key Words: Essential Submodules, Small Submodules, Supplemented Modules, Weakly 

Supplemented Modules. 

2010 Mathematics Subject Classification: 16D10, 16D70. 

1. INTRODUCTION 

In this work every ring has a unity and every module is a unitary left module. Let M be an 

R-module and ≠NM. If a-bN and raN for every a, bN and rR, then N is called a 
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submodule of M and denoted by N≤M. Let M be an R-module and N≤M. If NK=0 for K≤M 

implies that K=0, then N is called an essential submodule of M. Let M be an R-module and N≤M. 

If N+K=M for K≤M implies that K=M, then N is called a superfluous or small submodule of M 

and denoted by N<<M. Let M be an R-module. If every proper submodule of M is small in M, 

then M is called a hollow module. If M has the largest proper submodule which contain all 

proper submodules of M, then M is called a local module. Clearly we can see that every local 

module is hollow. Let M be an R-module and U, V≤M. If M=U+V and UV<<V, then V is called 

a supplement of U in M. If M=U+V and UV<<M, then V is called a weak supplement of U in 

M. If every submodule of M has a supplement in M, then M is called a supplemented module. If 

every submodule of M has a weak supplement in M, then M is called a weakly supplemented 

module. The intersection of maximal submodules of M is called the radical of M and denoted by 

RadM. By [6, 21.5] RadM=L<<ML. Let M be an R-module. If every essential submodule of M 

has a supplement in M, then M is called an essential supplemented module. If every essential 

submodule of M has a weak supplement in M, then M is called a weakly essential supplemented 

module. Let M be an R-module and N≤M. If N+K=M for essential submodule K of M implies 

that K=M, then N is called a generalized small (or briefly g-small) submodule of M and denoted 

by N<<gM. If every proper submodule of M is g-small in M, then M is called a generalized 

hollow module. Let M be an R-module and U, V≤M. If M=U+V and UV<<gV, then V is called 

a g-supplement of U in M. If M=U+V and UV<<gM, then V is called a weak g-supplement of U 

in M. If every submodule of M has a g-supplement in M, then M is called a g-supplemented 

module. If every submodule of M has a weak g-supplement in M, then M is called a weakly g-

supplemented module. 

More details about supplemented modules are in [1], [6] and [7]. More information about 

g-supplemented modules are in [2]. The definition of weakly g-supplemented modules and some 

properties of these modules are given in [4]. Essential supplemented modules are studied in [5] 

and weakly essential supplemented modules are studied in [3]. 

2. WEAKLY GE-SUPPLEMENTED MODULES 

Definition 2.1. Let M be an R-module. If every essential submodule of has a weak g-

supplement in M, then M is called a weakly ge-supplemented (or briefly wge-supplemented) 

module. 
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Proposition 2.2. Every weakly g-supplemented module is wge-supplemented. 

Proof. Let N be a weakly g-supplemented R-module. Then every submodule of N has a 

weak g-supplement in L and hence every essential submodule of N has a weak g-supplement in 

N. Then by definition, N is wge-supplemented. 

 

Corollary 2.3. Every weakly supplemented module is wge-supplemented. 

Proof. Since every weakly supplemented module is weakly g-supplemented, by 

Proposition 2.2, every weakly supplemented module is wge-supplemented. 

 

Proposition 2.4. Every supplemented module is wge-supplemented. 

Proof. Since every supplemented module is weakly supplemented, by Corollary 2.3, every 

supplemented module is wge-supplemented. 

 

Proposition 2.5. Every weakly essential supplemented module is wge-supplemented. 

Proof. Let N be a weakly essential supplemented R-module and K be an essential 

submodule of N. Since N is weakly essential supplemented, K has a weak supplement T in N. 

Here N=K+T and KT<<N. Since KT<<N, KT<<gN. Hence T is a weak g-supplement of K 

in N and N is wge-supplemented. 

 

Corollary 2.6. Every essential supplemented module is wge-supplemented. 

Proof. Since every essential supplemented module is weakly essential supplemented, by 

Proposition 2.5, every essential supplemented module is wge-supplemented. 

 

Proposition 2.7. Let N be a g-supplemented R-module. Then N is wge-supplemented. 

Proof. Since N is g-supplemented, N is weakly g-supplemented. Then by Proposition 2.2, 

N is wge-supplemented. 

 

Proposition 2.8. Every generalized hollow module is wge-supplemented. 

Proof. Since every generalized hollow module is g-supplemented, by Proposition 2.7, 

every generalized hollow module is wge-supplemented. 

 

Proposition 2.9. Every hollow and every local modules are wge-supplemented. 

Proof. Since every hollow module is supplemented, by Proposition 2.4, every hollow 
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module is wge-supplemented. Since every local module is hollow, every local module is wge-

supplemented. 

 

Proposition 2.10. Let M be a wge-supplemented module. If every nonzero submodule of 

M is essential in M, then M is weakly supplemented. 

Proof. Let N≤M. If N=0, then M is a weak supplement of N in M. If N=M then 0 is a weak 

supplement of N in M. Assume N≠0 and N≠M. Then by hypothesis N is essential in M and since 

M is wge-supplemented, N has a weak g-supplement X in M. Here M=N+X and NX<<gM. 

Since NX≠M and every nonzero submodule of M is essential in M, NX<<M. Hence X is a 

weak supplement of N in M and M is weakly supplemented. 

 

Lemma 2.11. Every factor module of a wge-supplemented module is wge-supplemented. 

Proof. Let M be a wge-supplemented R-module and M/K be a factor module of M. Let N/K 

be an essential submodule of M/K. Then N is essential in M and since M is wge-supplemented, N 

has a weak g-supplement X in M. Then by [4, Lemma 7], (X+K)/K is a weak g-supplement in 

M/K. Hence M/K is wge-supplemented. 

 

Corollary 2.12. Every homomorphic image of a wge-supplemented module is wge-

supplemented. 

Proof. Let M be a wge-supplemented R-module and f: MN be an R-module 

homomorphism. Then M/Kerff(M) holds. Since M is wge-supplemented, by Lemma 2.11, 

M/Kerf is wge-supplemented. Then f(M) is wge-supplemented as desired. 

 

Corollary 2.13. Every direct summand of a wge-supplemented module is wge-

supplemented. 

Proof. Let M be a wge-supplemented R-module and M=NK with N, K≤M. Then M/KN 

holds. Since M is wge-supplemented, by Lemma 2.11, M/K is wge-supplemented. Then N is 

wge-supplemented as desired. 
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ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ПРОЦЕССЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 

СТРЕССА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

Ибрагимов Р.И. 

Азербайджанский Медицинский Университет 

 

Загрязнение окружающей среды токсичными тяжелыми металлами увеличивается во 

всем мире и создает растущую угрозу как для окружающей среды, так и для здоровья 

человека. Ежегодно предприятия промышленности и сельского хозяйства выбрасывают в 

окружающую среду миллионы токсических веществ и отдельных элементов: ртути, 

кадмия, свинца, фтора и т.п. Тяжелые металлы мигрируя в системе «вода – почва – 

растения – животное – человек», оказывают серьезное воздействие на здоровье человека 

[1,2,3]. Тяжелые токсичные металлы, проникая через воду в человеческий организм, 

включаются в биохимический цикл и покидают его крайне медленно, вызывая при этом 

заболевания различных систем, в том числе нервной и иммунной систем, что зачастую 

приводит к развитию онкологических заболеваний [4,5,6,7]. Сегодня загрязнение питьевой 

воды тяжелыми металлами приводящее к различным заболеваниям стало глобальной 

проблемой во всем мире.  

Целью настоящего исследования являлось выяснение влияния многократного 

воздействия смеси тяжелых металлов (свинца, кадмия и ртути) через питьевую воду на 

процессы окислительного стресса у экспериментальных животных. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследования проведены на 20 самцах нелинейных белых крыс с массой тела 200—

230 г. Все эксперименты проводили согласно рекомендациям, изложенным в 

«Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых в 

экспериментальных и научных целях» (Страсбург 18 марта 1986 г). Животных содержали 

при естественном световом режиме и свободном доступе к воде и корму. Животные были 

распределены на две равные экспериментальные группы и подвергались хроническому 

воздействию тяжелых металлов через питьевую воду в течении 60 дней. Маточный 

раствор тяжелого металла (хлорид ртути - 0,1 мг/кг, кадмий сернокислый - 1мг/кг и ацетат 

свинца -10мг/кг) рассчитывался по уравнению А=(Х*В) *С, где Х- коэффициент=6,77; В-

средний вес крысы; С-среднесуточное потребление воды животными и добавляли в 

питьевую воду поилок. Контрольные животные получали эквивалентный объём обычной 

питьевой воды. Окислительный стресс оценивали по изучению уровня малонового 

диальдегида (МДА), а также уровня каталазы и супероксиддисмутазы (СОДМ) с помощью 
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набора реактивов фирмы Human (Germany) фотометрическим методом на анализаторе 

BioScreen MS-2000(USA). Исследования изучаемых параметров проведены в сыворотке 

крови через 15 и 30 и 60 дней после начала затравки.  

Для оценки достоверности полученных цифровых значений вычисляли коэффициент 

Стъюдента. Значение уровня статистической значимости принималось в случаях как 

минимум р≤ 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты проведенных исследований показали, что в процессе хронической 

интоксикации солями тяжелых металлов происходит усиление интенсивности процессов 

перекисного окисления липидов и снижение активности антиоксидантной системы 

(табл.1). Выраженность изменений имела временной характер.  

Так, в сыворотке крови на 15-й день исследования содержание малонового 

диальдегида по сравнению с контролем повышалось в среднем 1,6 раза (p <0,05), на 30-е и 

60-е сутки — это превышение составило соответственно в среднем 5,8 (p <0,01) и 6,8 (р 

<0,01) раза.    

 

Таблица 1. Содержание МДА, активности СОДМ и каталазы в сыворотке крови крыс 

при затравке смесью хлорида ртути, сернокислого кадмия и ацетата свинца (M±m, n=10)  

 

Сыворотка крови 

 

Контроль 

Затравка смесью тяжелых металлов 

15 дней 30 дней 60 дней 

МДА (нмоль/мг белка) 0,014±0,011 0,022±0,008* 0,082±0,015** 0,095±0,011** 

СOДМ (Е/мг белка) 28,8±1,9 25,2±1,5 22,1±1,8* 15,2±1,3** 

Каталаза (ммольН2О2/мг белка в 

мин) 

42,3±3,2 35,9±2,6* 31,7±2,6** 23,0±2,05*** 

Примечания: *- Р<0,05; **- Р<0,01; ***- Р<0,001 статистическая значимость по отношению к 

контрольной группе 

По мере прогрессирования патологического процесса параллельно также 

наблюдалось уменьшение активности супероксиддисмутазы и каталазы. Так активность 

супероксиддисмутазы в сыворотке крови на 15 сутки затравки уменьшалась в среднем   на 

13,5 %, и на 30 и 60-е сутки соответственно снижалось на 24% (p <0,05) и 47 % (p <0,01)   

по сравнению с контрольными данными. Содержание каталазы в изученные сроки после 

начала затравки было меньше по сравнению с контролем в среднем на 15% (p <0,05), 25% 

(p <0,01) и 46% (p <0,001) соответственно.  

Таким образом, на основании проведенных исследований изучения состояния 
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оксидантной и антиоксидантной систем выявлено, что при хронической интоксикации 

крыс-самцов смесью солей тяжелых металлов (свинец, кадмий и ртуть) через питьевую 

воду    происходит прогрессирующее усиление процессов окислительного стресса на фоне 

снижения активности ферментов антиоксидантной системы, о чем свидетельствовало 

нарастание уровня малонового диальдегида с параллельным понижением активности 

каталазы и супероксиддисмутазы в сыворотке крови. Вероятно, активность ферментов 

супероксиддисмутазы и каталазы ингибируется высокими концентрациями 

промежуточных и конечных продуктов перекисного окисления липидов и вследствие 

изменения рН среды. Выраженность этих изменений находится в прямой зависимости от 

тяжести интоксикации и прогрессирования патологического процесса с течением времени.  

Кроме того, полученные данные показывают, что редокс-неактивные металлы также 

вызывают окислительный стресс и доказывают необходимость использования 

антиоксидантов наряду с проведением детоксикационной терапии при хроническом 

отравлении солями тяжелых металлов таких как ацетат свинца, сернокислый кадмий и 

хлорид ртути.  
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YENİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME LİSANS PROGRAMINA GÖRE  PİYANO EĞİTİMİ 

DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Doç. Dr. İzzet YÜCETOKER 

Giresun Üniversitesi 

 

ÖZET 

Öğretmen yetiştirme programları, sistemdeki bazı aksaklıkların giderilebilmesi için 1997 

yılında değişiklik sürecine girmiştir. 2006 yılına kadar devam eden bu program, hem gelişen 

teknolojinin takibi hem de bilginin sürekli devinimi gibi nedenlerden dolayı yeniden revize 

edilmiş ve 2006 yılında yeni program ile eğitime başlanmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu, 

öğretmen yetiştirme programları ve sistem güncelleme çalışmalarını süreç içerisinde devam 

ettirerek özellikle 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Öğretmenlik 

Mesleği Genel Yeterlikleri ve Öğretmen Stratejisi Belgesini dikkate alarak, 2018 yılında 25 

öğretmen yetiştirme lisans programlarını yeniden güncellemiştir.  

Yeni öğretmen yetiştirme lisans programlarından biri olan müzik öğretmenliği programı, 

2006 yılı programından oldukça farklı olduğu görülmektedir. 2006 müzik öğretmenliği lisans 

programında yaklaşık olarak alan bilgisi eğitimi %55-60 oranında iken, 2018 müzik öğretmenliği 

programında alan bilgisi eğitimi %45 -50 oranındadır. Bu durumda alan bilgisi eğitiminde büyük 

çapta bir düşüş gerçekleşmiştir. Bu düşüşten en çok nasibini alan ders ise piyano eğitimi 

olmuştur. Eski programda yedi eğitim döneminde var olan piyano dersi, yeni programda iki 

eğitim döneminde yer almaktadır. Ancak eski ve yeni programların piyano ders içerikleri 

incelendiğinde, öğrencilere kazandırılması istenilen ve gerçekleştirilmesi beklenilen bilişsel, 

müziksel ve psikomotor davranışlarda herhangi bir değişim olmamıştır. Kısacası öğrencilere yedi 

dönemde kazandırılması gereken davranışların iki dönemde kazandırılması beklenmektedir. Bu 

nedenle bu araştırmanın amacı, eski ve yeni müzik öğretmenliği lisans programında var olan 

piyano derslerini içerik, kazandırılması beklenen hedef davranışlar ve ders süreleri bağlamında 

karşılaştırmak, bu derse ayrılmış olan sürenin, müzik öğretmenliği öğrencilerine kadar piyano 

çalma ve eşlik yapabilme yetilerine kazandırıp kazandıramayacağı konusunu tartışmaktır. 

Araştırmanın amacına bağlı olarak bu çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmış olup, durum 

çalışması yapılmıştır. Eski ve yeni program incelendikten sonra piyano dersi içeriklerine göre 

ayrılan eğitim dönemleri karşılaştırılmış, bunun sonucunda bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgular 

ışığında çeşitli önerilere yer verilmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programı, 2018 Müzik 

Öğretmenliği Lisans Programı, Piyano Eğitimi, Müzik Eğitimi. 

GİRİŞ 

Bireyler müzik eğitimi ile okulöncesinde tanışır, ilk ve orta öğretimde geliştirir daha sonra 

isteği ve yeteneği olduğu taktirde yükseköğretimde müzik eğitimini devam ettirerek profesyonel 

seviyelere ulaşabilir. Bireyin sanat duygusunu geliştiren etmenlerden biri olan müzik eğitimini 

Uçan (1996:170) “bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak müziksel davranışlar kazandırma, 

ya da bireyin müziksel davranışlarını kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak değiştirme sürecidir” 

olarak tanımlamaktadır. Tanımda da belirtildiği üzere müziksel davranışlar kazanmak isteyen bir 

birey, bütün eğitim süreci içinde müzik eğitimini düzenli, disiplinli ve uzun süreli alması 

önemlidir denilebilir. 

Müzik eğitiminin alt kollarından biri olan çalgı eğitimini Özen (1996: 20) “öğrencinin 

müzikle içten bir bağ kurmasında, mesleki ve amatör müziğe yönelmesinde ve giderek müziği 

meslek edinmesinde bir yol olarak görülmelidir” olarak tanımlarken, Uçan ise (1997:11), “ister 

genel ister özengen ister mesleki amaçlı olsun her düzeyde yapılan müzik öğretiminin en önemli, 

en anlamlı boyutlarından biridir” olarak tanımlamaktadır.  Müzik öğretimin en önemli 

boyutlarından biri olan çalgı eğitimi, bireylerin kendi isteklerine ve fiziki durumlarına göre farklı 

çalgılar ile gerçekleşmesi mümkündür. Özellikle okul müziğinde eşlik yapabilme imkanına sahip 

olması nedeni ile müzik öğretmenliği lisans programlarında her öğrenciye yönelik verilen piyano 

eğitimi de çalgı eğitiminin önemli bir parçasıdır. Günay ve Uçan (1980: 8)’ın keman eğitimi 

tanımından yola çıkılarak piyano eğitimi, piyano öğretimi yoluyla bireylerin bilişsel, duyuşsal ve 

devinişsel davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla değişiklikler meydana getirme süreci olarak 

tanımlanabilir (Yücetoker, 2014:2).  

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan 1997 yılı, 2006 yılı ve 2018 yılı müzik 

öğretmenliği programları incelendiğinde çalgı eğitimi derslerinin yanında piyano eğitimi de her 

öğrenci için zorunlu ders olarak gösterilmektedir. Kutluk (1996:4)’a göre piyano eğitiminin 

eğitim fakültesi bölümlerinde verilmesinin bazı nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler şunlardır: 

1: Piyano çalan bir kişi çoksesliliği kavrama, deşifre, müziksel işitme, armoni, biçim 

yönünden bilgilendirme gibi müziğin çok önemli alanlarında gelişme olanağı bulur. 

2: Piyanonun kendine yeten bir solo çalgısı olmasının yanı sıra, başka çalgılara ya da insan 

seslerine eşlik yapmakta kullanılan bir eşlik çalgısı olması eğitsel müzik öğretimindeki önemini 

artırmaktadır. 

Buchanan, 1964 ve Vernezza, 1967, piyano, müzik eğitimcileri tarafından, müziği çalma, 
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dinleme ve okuma becerilerini kazanma, müziği anlama, müzik bilgisi oluşturma ve diğer müzik 

çalışmalarına temel oluşturma bakımından, en evrensel ve en temel çalgı olarak kabul edilmekte 

olduğunu savunmaktadırlar. (Akt. Kasap, 2004).  

Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı müzik öğretmenliğinde çok önemli olan yere sahip 

olan piyano çalgısı, çokseslilik boyutunda kendi başına yetebilecek kapasiteye sahip bir çalgıdır. 

İki elde farklı anahtarlarda nota okuma ile öğrencilerin deşifre becerilerini de oldukça geliştirici 

özelliğe sahiptir. Müzikal becerilerini geliştirmesinin yanında piyano çalgısının en önemli bir 

boyutu da müzik öğretmenliği için eşlik imkânı sunmasıdır. Bir müzik öğretmeni, öğrenim süreci 

sonunda özel veya devlet okullarında müzik öğretmenliği görevini yaparken koro hazırlama 

aşamasında, ses eğitimi çalışmalarında, öğrencilerine piyano eğitimi vermesinde ve öğrencilerin 

şarkı söyleme sırasında şarkıya eşlik etmesinde piyano çalgısını kullanabilirler. Bu gibi 

nedenlerden dolayı piyano eğitimi, müzik öğretmeni adayları için olukça önemlidir görüşü 

yerinde olacaktır. 

Piyano eğitiminde, öğrencilere kazandırılması gereken birçok davranış mevcuttur. Bu 

davranışlar genel olarak teknik davranışlar, deşifre becerisi, repertuvar kazandırma ve eşlik 

yapabilme olarak ifade edilebilir. Bu kadar bilgi ve becerinin müzik öğretmenliği öğrencilerine 

kazandırılabilmesi için ise en önemli unsur süreçtir. Ancak Yüksek Öğretim Kurulu, öğretmen 

yetiştirme programlarını 2018 yılında güncelleyerek, müzik öğretmenliği ders programında 

piyano dersini sadece iki yarı yıl olarak belirtmiştir.  

Öğretmen yetiştirme programları, sistemdeki bazı aksaklıkların giderilebilmesi için 1997 

yılında değişiklik sürecine girmiştir. 2006 yılına kadar devam eden bu program hem gelişen 

teknolojinin takibi hem de bilginin sürekli devinimi gibi nedenlerden dolayı yeniden revize 

edilmiş ve 2006 yılında yeni program ile eğitime başlanmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu, 

öğretmen yetiştirme programları ve sistem güncelleme çalışmalarını süreç içerisinde devam 

ettirerek özellikle 2017 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Öğretmenlik 

Mesleği Genel Yeterlikleri ve Öğretmen Stratejisi Belgesini dikkate alarak, 2018 yılında 25 

öğretmen yetiştirme lisans programlarını yeniden güncellemiştir. 

Yeni öğretmen yetiştirme lisans programlarından biri olan müzik öğretmenliği programı, 

2006 yılı programından oldukça farklı olduğu görülmektedir. 2006 müzik öğretmenliği lisans 

programında yaklaşık olarak alan bilgisi eğitimi %55-60 oranında iken, 2018 müzik öğretmenliği 

programında alan bilgisi eğitimi %45 -50 oranındadır. Bu durumda alan bilgisi eğitiminde büyük 

çapta bir düşüş gerçekleşmiştir. Bu düşüşten en çok nasibini alan ders ise piyano eğitimi 

olmuştur.  
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28 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da “Yeni Lisans Programlarının Yapısı ve Getirdiği 

Yenilikler” adlı bir toplantı gerçekleşmiştir ve bu toplantıda müzik eğitimi anabilim dalları için 

hazırlanan yeni lisans programı tartışılmıştır. Bu toplantıda en çok konuşulan konular arasında 

piyano eğitiminin bir yıla düşürülmesi konusu gündeme gelmiştir. Program yetkilileri ise müzik 

anabilim dallarına gelen öğrencilerin genellikle Güzel Sanatlar Liselerinden geldiklerini ve 

liselerde dört yıl piyano çaldıklarını bu nedenle müzik eğitimi fakültelerinde bir yıla 

düşürülmesinin doğruluğunu savunmuşlardır. (Erişim tarihi: 12.03.2019 

http://www.muzed.org.tr/?p=1194)  

Ancak iki dönemlik piyano eğitimi sürecinde öğrencilerin el, kol ve oturuş davranışlarını 

oturtmaları, farklı anahtarları aynı anda okuyabilme becerilerini geliştirmeleri, çalış durumunda 

el ve parmaklardaki büyük ve küçük kaslarını geliştirmeleri, teknik kazanımların hepsini 

kazanabilmeleri, barok dönemden başlayarak 20. Yüzyıl müziğine kadar olan geniş yelpazedeki 

repertuvar çalışmalarını yapabilmeleri ve öğretmenlik mesleği için önemli olan eşlik yapabilme 

becerilerini geliştirebilmeleri oldukça zordur. Kısacası bu piyano eğitimi için ayrılan sürede 

öğrencilere kazandırılacak bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışların kazandırılması imkanlı 

mıdır? Bu sorudan yola çıkılarak bu araştırmanın amacı, eski ve yeni müzik öğretmenliği lisans 

programında var olan piyano derslerini içerik, kazandırılması beklenen hedef davranışlar ve ders 

süreleri bağlamında karşılaştırmak, bu derse ayrılmış olan sürenin, müzik öğretmenliği 

öğrencilerine piyano çalma ve eşlik yapabilme yetilerine kazandırıp kazandıramayacağı 

konusunu tartışmaktır.  

YÖNTEM 

Araştırmanın amacı doğrultusunda bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş, 

2006 ve 2018 Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarında yer alan piyano dersi karşılaştırmalı 

olarak incelenmiştir. Nitel araştırmalar belirli bir birey, grup, durum veya problem hakkında 

derinlemesine bir resim ortaya koyar (Fraenkel & Wallen, 1996). Bu araştırma, nitel araştırma 

modellerinden durum çalışması niteliğindedir. Nitel araştırmalar, araştırılacak konu, olay, olgu 

ve algıların ya da konuların doğal ortamdaki durumlarını tespit etmek amacı ile yapılmaktadır ve 

nitel araştırmalarda genel olarak görüşme, gözlem ve doküman çözümlemesi teknikleri 

kullanılmaktadır (Ekiz, 2003; Kuş, 2003; Yıldırım & Şimşek, 2011). Araştırmanın bulguları 

doküman analizi kullanılarak tespit edilmiştir. “Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen 

olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar.” (Yıldırım, Şimsek, 

2006:188) Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan 2006 yılı müzik öğretmenliği lisans 

programı ile 2018 yılı müzik öğretmenliği lisans programındaki piyano eğitimi dersi ile 

http://www.muzed.org.tr/?p=1194
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sınırlandırılmıştır. Eski ve yeni programların piyano eğitimi ders saatleri, yarıyılları ile 

kazandırılması gereken hedef davranışlar karşılaştırılarak sonuçlar elde edilmiştir. 

 

BULGULAR VE YORUM 

1: Yeni ve Eski Müzik Öğretmenliği Programlarında piyano eğitimi süresi ne kadardır?  

2006 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan müzik öğretmenliği lisans 

programında “piyano” dersi 7 eğitim ve öğretim döneminde yer almaktaydı. Bunun yanında 

dördüncü sınıfın bahar yarıyılında “piyano ve öğretimi” adı altında yine uygulamaya yönelik bir 

ders daha bulunmaktaydı. Kısacası eski müzik öğretmenliği lisans programında piyano dersi 

sekiz eğitim ve öğretim dönemlerindeydi. Bunun yanında müzik öğretmenliği öğrencileri eski 

programın üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı yarıyıllarında “armoni, kontrpuan ve eşlik” 

derslerini görmekteydiler ve adından da anlaşılacağı üzere bu derslerde piyano çalgısında eşlik 

yapabilme becerilerini de geliştirebilmekteydiler. Son olarak müzik öğretmenlerinin çocuk 

şarkılarına eşlik yapabilme becerilerini geliştirebilmek için ise eski programın beşinci yarıyılında 

“eşlik çalma” dersini de almaktaydılar. Ancak 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından 

ilan edilen yeni müzik öğretmenliği lisans programında ise “piyano eğitimi” olarak adlandırılmış 

olan bu ders sadece iki eğitim ve öğretim döneminde yer almaktadır. Ayrıca yeni müzik eğitimi 

programının üçüncü ve dördüncü dönemlerinde “armoni ve eşlikleme” dersleri bulunmaktadır. 

Bu dersler dışında programda piyano eğitimine ve öğretimine yönelik başka dersler 

bulunmamaktadır. İki programın piyano ve armoni olarak karşılaştırılması aşağıdaki gibidir. 

2006 Lisans Programı 2018 Lisans Programı 

Piyano I Piyano Eğitimi I 

Piyano II Piyano Eğitimi II 

Piyano III  

Piyano IV  

Piyano V  

Piyano VI  

Piyano VII  

Piyano ve Öğretimi  

Armoni – Kontrpuan – Eşlik I Armoni ve Eşlikleme I 

Armoni – Kontrpuan – Eşlik II Armoni ve Eşlikleme II 

Armoni – Kontrpuan – Eşlik III  

Armoni – Kontrpuan – Eşlik IV  

Eşlik Çalma  
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde iki program arasında büyük tezatlıkların olduğu 

görülmektedir. Eski lisans programında öğrencilerin mezun olana kadar piyano becerilerini 

geliştirme süreci devam ederken, yeni programda öğrenciler ikinci sınıfın sonunda piyano 

çalgısını bırakıp mezun olana kadar piyano ile hiçbir şekilde ilişkileri kalmamaktadır.  

2: Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Programında sadece Güzel Sanatlar Lisesi 

Öğrencileri mi öğrenim görüyor? 

2018 müzik öğretmenliği lisans programının taslağı oluşturulduğunda, bu programı 

oluşturan yetkililer, piyano eğitimi dersinin bir yıl olması durumunu Müzik Eğitimi Anabilim 

Dallarına öğrenim görmeye gelen öğrencilerin genellikle Güzel Sanatlar Liselerinden gelmeleri 

ve bu öğrencilerin liselerde dört yıl piyano çalmaları olarak açıklamışlardır. Ancak müzik eğitimi 

anabilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin lise mezuniyetleri incelendiğinde durumun böyle 

olmadığı aşikardır. Çünkü Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının yetenek sınavları genellikle 

öğrenci adaylarının genel yeteneklerine bakarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle daha önce müzik 

eğitimi almamış ancak çok yetenekli olan öğrenciler, güzel sanatlar liselerinin müzik 

bölümlerinden mezun olan öğrenciler ve özel kurs merkezlerinde müzik dersleri alarak dışarıdan 

yetişen öğrenciler bu sınavları başarabilmektedirler. Böylelikle Güzel Sanatlar Liseleri haricinde 

diğer liselerden gelen öğrenciler okullarında piyano dersi görmemektedir. Bu durum aşağıdaki 

tabloda belirtilmiştir. 

Mezun Olunan Lise Türleri Lise Programlarında Piyano 

eğitiminin Durumu 

Güzel Sanatlar Liseleri 4 yıl 

Anadolu Liseleri Yok 

Meslek Liseleri Yok 

Açık Öğretim Liseleri Yok 

Fen Liseleri Yok 

Sosyal Bilimler Liseleri Yok 

İmam Hatip Liseleri Yok 

 

3: Yeni müzik Öğretmenliği Lisans Programında piyano eğitimi ders içeriği nasıldır?  

2018 müzik öğretmenliği lisans programının sadece iki döneminde yer alan piyano 

eğitiminin ders içerikleri ve öğrenciye kazandırılması gereken davranışlar, program ders 

içerikleri içerisinde açıklanmıştır. Lisan Programına göre (YÖK, 2018) “piyano eğitimi I” 

dersinde öğrenciler öncelikle piyano çalgısını tanıyacak, piyano kullanım alanlarını bilecek ve 
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piyano literatürünü inceleyecektir. Bilişsel olarak bunları kavradıktan sonra ellerin klavye 

üzerindeki konumu ile bilek, kol ve vücudun doğru kullanılmasına yönelik çalışmalar yapacaktır. 

Sol ve fa anahtarlarını öğrenme sürecine girecek, bilişsel olarak öğrendiklerinde tek el ve iki el 

çalışmalarına başlayacaklardır. Klavye üzerinde orta do çevresinde parmak alıştırmaları yapacak 

ve Bulkard metodundan seviyeye uygun çalışmalar seslendireceklerdir. 

“Piyano öğretimi II” dersinde ise do majör ve la minör tonlarında dört oktava kadar dizi 

çalışmaları yapacak, diğer tonlarda majör ve minör dizi çalışmalarını da çalışacaklardır. Majör 

ve minör tonlarını piyano üzerinde tanıyacak, kadans çalışmaları ve uygulamalarını 

yapacaklardır. Staccato ve legato tekniklerinin kısa eserler üzerinde uygulayarak inceleme 

çalışmaları yapacaklardır. Parmak ve bilek güçlenmesine yardımcı olacak etüt ve egzersizleri 

seslendirecekler bunun yanında eşlikli okul şarkılarını da çalışacaklardır. Son olarak ise 

öğrenciler piyano eserlerinde cümleleme ve deşifre çalışmaları yapacaklar, eserlerde müzikalite 

kavramını tanıyıp, seslendireceklerdir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

2006 müzik öğretmenliği lisans programında sekiz dönem olan piyano dersi, 2018 müzik 

öğretmenliği lisans programında iki döneme düşürülmüştür. Ayrıca eski programda beş dönem 

var olan piyano ile eşlikleme, yeni programda yine piyano eğitimi gibi iki döneme indirilmiştir. 

Her iki müzik öğretmenliği programının öğrenciye kazandırılması gereken hedef davranışları ve 

belirten ders içerikleri birbiriyle aynıdır. Bu imkanlı mıdır? Bir öğrenci sekiz dönem piyano dersi 

aldığında piyano eğitimine yönelik kazanımların neredeyse hepsi ile tanışmış, bütün teknikleri 

öğrenmiş ve öğrendiği davranışları müzik öğretmenliği için çok gerekli eşlikleme becerisine 

aktarmış olacağı düşünülmektedir. Ancak iki dönem piyano eğitimi alacak olan bir öğrenci, daha 

el kaslarını klavye üzerinde yeni yeni geliştirme aşamasını bitirebilecek, iki el koordinasyonunu 

daha yeni sağlayabilecektir. Yeni programın mevcut halinde hızlandırılmış piyano eğitimi gibi 

görünen bu ders, maalesef ki bir müzik öğretmeni adayının okul şarkılarına eşlikleme 

davranışlarını kazandıramayacağı aşikardır. Uçan, piyano eğitiminin yeni müzik programındaki 

görünümü hakkında güzel bir benzetim yapmıştır. Uçan, (Erişim Tarihi: 12.03.2019) “Piyano 

çağdaş müzik eğitiminde müzik öğretmeninin kalem-kâğıt çalgısıdır. Bu bakımdan çağdaş okul 

müzik eğitiminde en vazgeçilmez çalgıdır. Bu nedenle zorunlu Piyano Eğitimi 2 yarıl değil, en 

az 4 (hatta 6) yarıyıl olmalıdır” görüşündedir. http://www.muzed.org.tr/?p=1194 Bunun yanında 

piyano ve eşlikleme dersinin de yer alması gerektiğini savunmuştur. Uçan’ın bu görüşüne 

katılmamak mümkün değildir. Çünkü piyano eğitimi sadece dünya müzikleri repertuvarını 

http://www.muzed.org.tr/?p=1194
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çalışmak ve bilgi edinmek amacıyla değil aynı zamanda okul müziğinde eşlik becerilerini 

geliştirmesi bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Uçan dışında Müzik Eğitimcileri 

Derneği, yeni müzik öğretmenliği lisans programı hakkında müzik eğitimcilerden görüşler 

almıştır. Müzik eğitimcilerden gelen görüşler arasında piyano eğitiminin bir yıla düşürülmesi 

hakkında görüşler de gelmiştir. Bu görüşlerin ortak fikri “Yeni programda piyanonun bir okul 

çalgısı ve diğer müzik derslerinin bir temeli olduğu gerçeğini göz ardı edilmiştir. Piyano dersi, 

dört yıldan bir yıla düşürülerek vahim bir yanlışlık yapılmıştır. Piyano dersi 3. yarıyıldan itibaren 

ana çalgı listesine konmuştur. Yani isteyen öğrencinin bu noktada kendi ana çalgısından 

vazgeçerek piyanoyu seçmesi beklenmektedir.” http://www.muzed.org.tr/?p=1194 Müzik 

eğitimcilerinin görüşlerine de katılmamak mümkün değildir. Bir öğrenci ana çalgı seçmemesi 

durumunda birinci sınıfta piyano çalgısına veda edecektir.  Ayrıca yeni müzik programında var 

olan iki dönem piyano dersinin öğrenciye piyano çalgısına yönelik bütün bilgi ve becerilerini 

kazandırdığını varsayarsak bile birinci yılda sonlandırılan çalgı eğitimi ile öğrenci hem bilişsel 

hem de psikomotor olarak çalgıyı unutabileceği ve müzik öğretmeni olduğunda eşlik 

yapamayacak düzeye gelebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle yeni müzik eğitimi lisans 

programı tekrar güncellenmeli, piyano eğitimi ve piyano ile eşlikleme derslerinin en az altı 

döneme koyulması geleceğe daha nitelikli müzik öğretmenleri yetiştirebilme açısından önemli 

olduğu düşünülmektedir. 

2018 müzik öğretmenliği lisans programının taslağı oluşturulduğunda, bu programı 

oluşturan yetkililerin piyano eğitimi dersinin bir yıl olması durumunu Müzik Eğitimi Anabilim 

Dallarına gelen öğrencilerin genellikle Güzel Sanatlar Liselerinden geldikleri ve liselerde dört yıl 

piyano çaldıkları olarak belirtmişlerdir. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde 

var olan Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 19.02.2018 tarih ve 60 sayılı kararına göre Güzel 

Sanatlar Lisesi Müzik, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği alanlarına ait haftalık ders 

çizelgeleri incelenmiştir. İnceleme sonunda görünen tablo hiç de söylendiği gibi değildir. Çünkü 

Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik alanında piyano dersi 3 yıl, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat 

Müziği alanlarında ise piyano dersi 1 yıl olarak gösterilmiştir. Güzel Sanatlar Liselerinin Türk 

Müziği alanlarında öğrenim gören öğrenciler sadece birinci sınıfta piyano eğitimini almakta, 

geriye kalan üç yıl böyle bir dersi görmemektedirler. Bu ders öğrenciler için ne kadar verimli 

olabilir? Ya da bu öğrencilerin psikomotor ve bilişsel hazırbulunuşluk seviyeleri üniversiteye 

geldiklerinde ne durumda olacaktır? Tabi ki öğrencilerin piyano seviyeleri sıfır seviyesine yakın 

halde geleceklerdir. Böylelikle müzik eğitimi anabilim dalını kazanan Türk müziği alanından 

mezun olan bir öğrenci tekrar bir yıl piyano eğitimine başlangıç seviyesinde başlayacak ve yine 

http://www.muzed.org.tr/?p=1194
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belirli bir aşamadan sonra piyano eğitimini bırakacaktır. Bu nedenle özellikle okul şarkılarına 

eşlik yapamayan bir müzik öğretmeni olarak mezun olacağı düşünülmektedir. Öte yandan müzik 

eğitimi anabilim dallarına sadece Güzel Sanatlar Lisesi mezunları değil, aynı zamanda genel lise 

ve diğer meslek liselerinden mezun olan öğrenciler de gelmektedir. Özel kurslar veya halk 

eğitim merkezlerinde açılan kursların yardımı ile bir öğrenci solfej ve işitme eğitimi 

alabilmektedir. Eğer bu öğrenci işitme eğitimi için uygun yeteneğe sahip ise ve orta seviyede 

blok flüt de çalabiliyorsa müzik eğitimi anabilim dallarını kazanabileceği kaçınılmazdır. Ayrıca 

şu unutulmamalıdır ki müzik eğitimi anabilim dallarında özel yetenek sınavı kadar Temel 

Yeterlik Sınavı puanı da çok önemlidir. Genel liselerde öğrenim gören öğrenciler, Güzel Sanatlar 

lisesinde okuyan öğrencilere göre sayısal ve sözel dersleri daha iyi bildiği gerçeği 

düşünüldüğünde Temel yeterlik sınav puanı da doğru orantıda fazla olmaktadır. Böylesi bir 

durumda genel liseden mezun olan öğrenciler, müzik eğitimi anabilim dallarında açılan özel 

yetenek sınavının baraj puanını alarak yüksek temel yeterlik sınavı sonucu ile birleştiğinde güzel 

sanatlar liselerinden mezun öğrencilerin önüne bile geçebilmektedir. Hal böyle olduğunda müzik 

eğitimi anabilim dallarına genel lise öğrencilerinden de çok sayıda öğrenci alındığı 

unutulmamalıdır. Bu durumda piyano eğitimi için ön hazırbulunuşluk seviyeleri olmayan 

öğrencilere bir yıl içerisinde piyano çalgısı nasıl öğretilebilir? Bu nedenle program 

yapılandırılırken bu öğrencilerin durumu göz önüne alınmamış olduğu düşünülmektedir. 

Program, bütün öğrencilerin müzik eğitiminde öğrenim görebilmeleri açısından düşünülerek 

yeniden yapılandırılmalı, ön hazırbulunuşluğu olmayan öğrenciler için piyano eğitimi en az altı 

döneme yükseltilmelidir. 

2018 müzik öğretmenliği lisans programının sadece iki döneminde yer alan piyano 

eğitiminin ders içerikleri ve öğrenciye kazandırılması gereken davranışlar, bir yıl eğitim süreci 

için neredeyse imkansız durumdadır. Çünkü piyano eğitiminin başlangıç aşamasında 

öğrencilerin fa anahtarı ile sol anahtarını aynı anda okumaları, okudukları iki müzik partilerini 

piyanoda çalmaları oldukça zor bir durumdur. Bu nedenle oturuş, duruş, piyanoya uzaklık ve 

yakınlık, kol duruşu, salt parmak tekniği gibi en temel konuların bile bu öğrenciler için zorluk 

durumları mevcuttur denilebilir. 

Yeni müzik öğretmenliği ders programında piyano eğitimi ders içeriklerinde öğrencilerden 

do majör ve la minör gamları başta olmak üzere diğer bütün tonların da gamlarının dört oktav 

şekliyle çalmaları beklenmektedir. Ancak bu durum bırakın genel lise öğrencisini, güzel sanatlar 

lisesinin müzik alanında üç yıl piyano eğitimi alan öğrenciler için bile imkansız bir durumdur. 

Çünkü do majör ve la minör gam çalımlarında iki elin farklı farklı yerlerinde baş parmak 
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geçişleri bulunmaktadır. Dört oktav paralel ve simetrik dizilerin de ayrı ayrı geçişleri mevcuttur. 

Bu dizilerin çalınabilmesi için bir öğrencinin temel kazanımları en az bir yıl alması gerektiği 

düşünülmektedir. Bunun yanında diğer tonlarda diziler çalmanın ayrı bir zorluğu mevcuttur. 

Örnek olarak bir öğrenci do majör gam için parmak geçiş numaralarını mükemmel biliş 

seviyesine getirdiğinde re majör, la majör gibi dizileri de kolaylıkla çalabilir. Ancak si b majör 

gibi mi b majör gibi tonalitelerdeki dizilerin çalış biçimleri tamamen farklıdır. Böylelikle 

öğrencilerin her tonda dizi çalabilmesi için birçok yıl piyano eğitimi dersi almaları 

gerekmektedir. Ayrıca bunları çalabilmesi için de temel müzik teorisi alanını iyi bilmesi 

gerekliliği unutulmamalıdır.   

Yeni müfredatta öğrencilerin kadans çalışmalarını ve uygulamalarını hedef davranış olarak 

gösterilmektedir. Bilinmelidir ki birinci sınıf öğrencilerinin kadans çalabilmeleri için başlangıç 

seviyesinde armoni bilmeleri de gerekmektedir. Bu nedenle iki dönemlik bir piyano dersinde 

kadans öğrenmeleri neredeyse imkansızdır.  

Piyano eğitiminde temel davranışlar olarak da bilinen staccato ve legato çalış teknikleri 

öğrencilerin ilk bilmeleri gereken öğrenme davranışlarıdır. Piyano eğitimine başlangıç metotları 

incelendiğinde sağ elde staccato ve sol elde legato çalışmalarını yeni başlayan öğrenciler için 

oldukça güç davranışlardır. Bu nedenle bu kazanımları kazabilmeleri için iki dönem piyano 

eğitimi yetebilse de repertuvar kazanım aşamasında özellikle küçük kas gruplarını çalıştıran 

egzersizler oldukça güçtür denilebilir.  

Yukarıda bahsi geçen piyano çalış davranışları sadece temel davranışlar ele alınmıştır. 

Bunun yanında barok stili, klasik stil, romantik stil ve çağdaş müzik akımları ve çağdaş Türk 

müziği stilleri düşünüldüğünde zaten iki dönem piyano eğitimi konusu için tartışılamayacak 

kadar geniş konulardır. Bu gibi nedenlerden dolayı piyano eğitiminin iki döneme düşürülmesi, 

gelecek müzik öğretmenlerinin piyano ve org üzerinde eşlik yapabilmesini sınırlayacağı 

düşünüldüğünden acilen bu dersin programdaki görünümü fazlalaştırılmalı, bu ders en az altı 

dönemde gösterilmelidir.  
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ÖZET 

Bu araştırma, 2015 yılında Giresun ilinin Barça köyünde 'Tombul' çeşidi ile tesis edilmiş 

yaklaşık 100 yıllık bir fındık bahçesinde yürütülmüştür. Deneme, tesadüf parselleri deneme 

desenine göre bir faktörlü ve üç tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Araştırmada fındık ocakları 

üç farklı sulama düzeyinde (% 0, % 50 ve % 100) sulanmıştır. Fındık ocaklarında 2014 yılında 

her bir ocakta 5 dal olacak şekilde kış budaması yapılmıştır. Çalışmada mini yağmurlama 

sulama yöntemi kullanılmıştır. Yaprak sıcaklığı, yaprak su potansiyeli ve yapraktaki klorofil 

miktarı için ortalama değerler hesaplanmıştır. Varyans analizi sonucunda, sulama seviyelerinin 

yaprak su potansiyeli üzerinde önemli etkiye sahip olduğu; yaprak sıcaklığı ile yaprak klorofil 

miktarı üzerindeki etkilerinin önemsiz olduğu belirlenmiştir. Yaprak su potansiyeli (bar) 

değerinin -2.2 MPa (% 0 sulama düzeyinde) ile -1.6 MPa (% 100 sulama düzeyinde) arasında 

değiştiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fındık, ‘Tombul’, Sulama, Yaprak, Klorofil 

 

 

ABSTRACT 

This research was carried out in a 'Tombul' orchard about 100 years old in Barça village 

of Giresun province of Turkey in 2015. The experiment was set up out in completely 

randomized design with one factor and three replications. In the trial, hazelnut ocaks (multiple 

stem system) were irrigated with 3 different water levels (0 %, 50 %,and 100 %). Pruning was 

made in the ocaks as the number of stems will be 5 in 2014. In the study mini-sprinkler irrigation 
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method was used. The treatments were full irrigation (100% of soil water depletion at a depth 

of 60 cm), 50% of soil water depletion applied on the same day as the 100% treatment, and 

rain-fed control. The orchards plots were irrigated by mini-sprinklers. Mean values were 

calculated for leaf temperature, leaf water potential and amount of chlorophyll in leaf. As a 

result of the analysis of variance, it was determined that the irrigation levels have a significant 

effect on leaf water potential (bar) but leaf temperature and amount of chlorophyll in leaf were 

not affected significantly. The leaf water potential (bar) changed from -2.2 MPa (0 %) to -1.6 

MPa (100 %). 

Keywords: Hazelnut, ‘Tombul’, Irrigation, leaf, Chlorophyll 

 

GİRİŞ 

Dünya fındık üretim ve ticaretinin lider ülkesi olan Türkiye aynı başarıyı birim alana 

verimde gösterememiş ve diğer ülkelere göre verim düşük seviyelerde kalmıştır. Bu durum da, 

diğer birçok faktör yanında, fındık tarımına olan ilginin azalmasına, karlılığın ve gelir 

düzeyinin düşmesine neden olmuştur. 

Fındık üretimi için ana sınırlayıcı faktörler düşük yağış ve sınırlı kullanılabilir su 

miktarıdır (Gispert ve ark., 2005) ve ideal yetiştiricilik alanı yüksek yağışlı yeler olup diğer 

yerlerde sulama yapılması gereklidir (Tombesi, 1994). 

Fındıkta verim ve kalite üzerine kültürel ve teknik uygulamalar, toprak yapısı ve 

beslenme durumu gibi birçok faktörlerin yanında, fındık yetiştirilen alanın yöneyi, rakımı ile 

belirli zamanlarda yapılan sulama da etki etmektedir. 

Doğu Karadeniz Bölgesinde fındık tarımı mono-kültür halinde, sulama yapılmadan ve su 

ihtiyacının yağmur suyuna dayalı olarak karşılandığı bir sitemde yapılmakta olup özellikle son 

yıllardaki sıcaklık artışına bağlı olarak artan bitki suyu tüketimini sağlamak için modern sulama 

teknikleri uygulanması gerektiği ve bunun için daha ileri çalışmalara veya yeni kırsal 

meteoroloji istasyonlarının kurulmasına ihtiyaç ifade edilmektedir (Tonkaz ve Bostan, 2016). 

Ülkemizde ‘Tombul’ fındığında yapılan sulama çalışmalarında sulama ile birlikte 

verimin arttığı ve özellikle son yıllarda küresel iklim değişikliklerinin etkilerinin görülmeye 

başladığı fındık tarımında bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun bitkiye verilmesinin verim ve kalite 

parametrelerine önemli düzeyde etki ettiği belirlenmiştir (Tonkaz ve ark., 2017a; Akçin, 2018; 

Külahçılar ve ark., 2018a; Külahçılar ve ark., 2018b). Benzer şekilde yurt dışında yapılan 

çalışmalarda da sulama ile fındıkta kalite ve verimde önemli artışlar sağlanmıştır (Bignami ve 
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Natali, 1997; Tombesi ve Rosati, 1997; Gispert ve ark., 2005; Bignami ve ark., 2009; Solar ve 

Stampar, 2011). 

Fındık veriminin önemli derecede etkilendiği ve kuraklık açısından en kritik aylar olan 

Haziran ve Temmuz aylarının kuraklığa eğilimli olması ve olası iklim değişimlerinin verimde bazı 

yıllarda da önemli düşüşlere neden olabileceği muhtemeldir. Bunun yanında, bölgenin arazi yapısı 

ve su kaynakları yönünden sulamaya elverişli olmaması nedeniyle alternatif sulama sistemlerinin 

geliştirilmesi ve yağışların toprakta yeterince depolanması için gerekli önlemlerin alınması da 

önem arz etmekledir (Tonkaz ve Bostan, 2010). 

Sulamaların programlanmasında bitkinin içsel su durumunun kullanılması toprak suyu 

gözlemlerine göre daha sağlıklı ve güvenilir olmaktadır (Yazar ve ark., 2010). Bu amaçla farklı 

meyve türlerinde bitki su ihtiyacının belirlenmesi için yaprak su potansiyeli, yaprak sıcaklığı, 

klorofil miktarı, bitki su stresi indeksi, stoma iletkenliği, hava sıcaklığı farkı ve yaprak oransal 

nem içeriği gibi parametreler kullanılmıştır (Kırnak ve Demirtaş, 2002; Yazar ve ark., 2010; 

Aydın ve ark., 2014; Bozkurt Çolak ve ark., 2014; Pouyafard ve ark., 2016; Bahar ve ark., 2017; 

Bozkurt Çolak ve ark., 2018). 

Fındık bitkisinde de suya olan ihtiyacın belirlenmesi amacıyla yaprak su potansiyeli, 

stoma iletkenliği, stoma yoğunluğu, özsu akışı, gövde çapındaki mikromorfometrik 

değişimler, ksilematik su potansiyeli, fotosentez oranı, spesifik yaprak alanı, su kullanım 

etkinliği ve fotosentetik aktif radyasyon değeri gibi parametreler değerlendirilmiştir (Amggllo 

ve ark., 1994; Dias ve ark., 2005; Awada ve Josiah, 2007; Gonçalves ve ark., 2009; Grau ve 

Sandoval, 2009; Özmen 2016 ve 2017; Pasqualotto ve ark., 2018). 

Bu çalışma da ülkemiz ve dünya fındık ticareti için önemli bir çeşit olan ‘Tombul’ 

fındığında yaprak su potansiyeli, yaprak sıcaklığı ve klorofil değerinin mini yağmurlama 

sulama yönteminde farklı su seviyesi uygulamalarına göre değişimini araştırmak amacıyla 

yürütülmüştür. 

 

MATERYAL VE METOT  

Materyal 

Bu araştırma, Giresun ili Barça köyünde yaklaşık 100 yaşındaki bir bahçede bulunan 

Tombul fındık çeşidinde yürütülmüştür. Araştırma bahçesi sahile 4 km uzaklıkta ve deniz 

seviyesinden 115 m yükseklikte bulunmaktadır. 

Bahçe ocak dikim sistemi şeklinde tesis edilmiştir. Bahçede kültürel ve teknik işler 

KONGRE
Typewritten text
1098



 

                 

www.karadenizkongresi.org/       ISBN: 978-605-69046-4-6     KONGRE TAM METİN KİTABI   

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

yapılmakta olup, toprak işlemesi uygulanmamaktadır. Bahçe kuzey yöneyli olup, eğimi % 

45’tir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Deneme bahçesinden bir görünüş 

Metot 

Sulama Sisteminin Kurulması ve Sulamaların Planlanması 

Çalışmada, 2015 yılında fındık bahçesine etkili kök derinliğinden eksilen suyun % 50 

ve % 100 oranında tamamlanmasını kapsayan 2 sulama ve sulama yapılmayan kontrol (% 0) 

konusu olmak üzere, 3 farklı araştırma konusu oluşturulmuştur (Çizelge 1). 

Deneme bahçesinde, 2014 yılı dinlenme döneminde ocaklardaki dal sayısı 5 olacak 

şekilde, fazlalıklar kesilip, üniform hale getirilmiştir. Daha sonraki aşamada ise mini 

yağmurlama sistemi, daha önceden belirlenmiş olan aralıklarla, ocak sıralarının aralarına 

yerleştirilmiştir (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Mini Yağmurlama Sistemi 
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Çizelge 1. Sulama programı 

Sulama Düzeyi 
Sulama Suyu 

Miktarı (mm) 

Sulama 

Tarihi 

% 0 (Kontrol) --- --- 

% 50 157.08 

22 Mayıs 

26 Mayıs 

29 Temmuz 

2 Ağustos 

6 Ağustos 

9 Ağustos 

% 100 

 
314.16 

22 Mayıs 

26 Mayıs 

29 Temmuz 

2 Ağustos 

6 Ağustos 

9 Ağustos 

 

Toprak örnekleri alınarak, topraktaki nem değerleri belirlenmiş ve buna göre ilk sulama 

Mayıs ayında, kontrol (% 0), % 50 ve % 100 konularını içeren parsellere, toprağın su tutma 

kapasitesine göre sulama yapılmıştır. Sonraki sulamalar ise süregelen yağışlarla devam edip, 2. 

sulama Temmuz ayında yapılıp, devam eden süreçte toprak örnekleri alınarak topraktaki nem 

içeriğine göre belirlenen aralıklarla, Ağustos ayının ilk haftasına kadar sulamaya devam 

edilmiştir. 

 

İncelenen Özellikler 

Yaprak sıcaklığı (ºC) 

Yaprak sıcaklıkları sulama öncesi her parselden gelişimini tamamlamış 10 adet yapraktan 

infrared termometre (CEM DT-9862 Dual Laser Ir Infrared Video Thermometer) ile 

ölçülmüştür. Elde edilen verilerin sulama konularına göre değişimi araştırılmıştır. 

Yaprak su potansiyeli (MPa) 

Sulama öncesi gelişimini tamamlamış ve bitki gelişiminin pik (vegatatif gelişimini 

tamamladığı dönem) döneminde alınan 10 yaprak, yaprak su potansiyelinin hesaplanması için 

kullanılmıştır. Yaprak su potansiyeli (Skye, skpm 1405 marka Chamber Pressure aleti ile 
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ölçülmüştür) ile sulama konuları arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. 

Yaprak klorofil değeri (CCI) 

Sulama öncesi gelişimini tamamlamış ve bitkinin gelişiminin pik döneminde alınan 10 

yaprak, yaprak klorofil değerinin belirlenmesi için kullanılmıştır. Ölçümler Opti-Sciences 

markalı ve CCM-200 modelli alet ile yapılmış ve elde edilen değerlerin sulama konularına göre 

değişimi incelenmiştir. 

Deneme Deseni ve İstatistik Analiz 

Çalışma tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak planlanmış ve her 

tekerrürde 3'er ocak kullanılmıştır. İstatistiksel analizler JMP7 programında yapılmıştır. 

Farklı sulama konularına göre belirlenen yaprak sıcaklığı, yaprak su potansiyeli ve 

klorofil miktarlarına ait ortalamalar arasındaki farklılıkları karşılaştırmak için LSD testi 

uygulanmıştır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yapılan varyans analizi sonucunda, yaprak su potansiyeli (p<0.05) değerleri arasındaki 

farklılıkların sulama düzeylerine göre önemli, yaprak sıcaklığı ve klorofil miktarlarına ait 

ortalamalar arasındaki farklılıkların önemsiz çıktığı belirlenmiştir. 

Çizelge 2. İncelenen özelliklerin sulama düzeylerine göre değişimi ile ilgili varyans analizi  

Özellikler 
F 

Değeri 

P 

Değeri 

Varyasyon 

Katsayısı 

Yaprak sıcaklığı (ºC) 1.6728 0.2646 2.29 

Yaprak su potansiyeli (MPa) 5.4555* 0.0447 12.77 

Yaprak klorofil miktarı (CCI) 1.2582 0.3299 9.25 

*: İstatistik olarak önemlidir (p<0.05) 

 

Çalışmada, fındık yaprak sıcaklığı değeri sulama düzeylerine göre önemsiz çıkmış olup 

bu değer 23.78 °C ile 24.60 °C arasında değişim göstermiştir (Çizelge 3). 

Çalışma yılında yaprak sıcaklık değerlerinin konular arasında farklı olmaması yaprak 

sıcaklığı bakımından ciddi bir stres koşulunun oluşmadığı nedeniyle açıklanabilir. 

Çalışmamızda fındık yaprak klorofil değeri de sulama düzeylerine göre önemsiz 

çıkmıştır. 
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Dias ve ark. (2005) ile Tonkaz ve ark. (2017b) da toplam klorofil değerinin sulama 

uygulamalarına göre önemli değişim göstermediğini; Gonçalves ve ark. (2009) ise fındıkta 

toplam klorofil bakımından çeşitlerin ve terbiye sistemlerinin önemli farklılıklar gösterdiğini 

belirtmektedirler. Çalışmamızda da yaprak klorofil değerleri su seviyelerinden önemli derecede 

etkilenmemiştir. 

 

Çizelge 3. İncelenen özelliklerin sulama düzeylerine göre ortalama değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSD (%5): 0.47 

 

Yaprak su potansiyeli oranı sulama düzeylerine göre önemli düzeyde (p<0.05) değişim 

göstermiş ve bu değer -1.60 (% 100 sulama düzeyinde) ile -2.18 (% 0 sulama düzeyinde) 

arasında değişmiştir. 

Ortalama sonuçlara göre, % 50 sulama düzeyiyle % 0 sulama düzeyi ile arasında 

istatistiksel olarak fark görülmemiştir. 

Benzer şekilde Goldhamer ve ark. (1986) antepfıstığında farklı sulama düzeylerinde 

yaptıkları YSP ölçümlerinde, kontrol (susuz) konularında yaprak su potansiyeli değerini -3.6 

MPa, tam sulanan konularda ise -1.5 MPa olarak ölçmüşlerdir. Yine Awada ve Josiah (2007) 

da fındıkta su potansiyeli değerlerinin sulanmayan koşullarda daha düşük olduğunu 

belirtmişlerdir. Giresun koşullarında ‘Tombul’ fındık çeşidinde damla sulamanın yapıldığı bir 

başka çalışmada da yaprak su potansiyeli değeri -2.1 MPa (sulama yapılmayan konu) ile -1.5 

MPa (% 100 sulama yapılan konu) arasında değiştiği belirlenmiştir (Tonkaz ve ark., 2017b).  

Diğer taraftan yaprak su potansiyeli değerlerinin fındıkta çeşitlere ve terbiye sistemlerine 

göre değişmediği de belirlenmiştir (Gonçalves ve ark., 2009). 

Dias ve ark. (2005) Portekiz’in geleneksel bir fındık çeşidi olan ‘Grada de Viseu’ 

fındığında damla sulama yönteminde 4 sulama uygulamasında (% 0, % 50, % 75 ve % 100) 

Özellikler 

Sulama Düzeyi 

% 0 
 

% 50 
 

% 100 
 

Yaprak sıcaklığı 24.60  23.78  24.11  

Yaprak su potansiyeli -2.18 b    -1.70 b         -1.60 a 

Yaprak klorofil miktarı 24.23  23.75  21.03  
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gün ortasındaki yaprak su potansiyeli değerinin önemli bir değişim göstermediğini ve bu 

konularda kesin bir sonuç çıkarılmadan önce farklı sulama uygulamalarına ait bir ya da birkaç 

yıllık verilere ihtiyaç olduğunu belirtmektedirler. 

SONUÇ 

Fındıkta yaprak su potansiyeli değerinin sulama zamanı, aralığı ve miktarının 

belirlenmesinde dikkate alınabileceği fakat kesin sonuçlar için bu çalışmanın çeşit, yıl, 

lokasyon ve farklı sulama uygulamaları bazında devam ettirilmesinin de yararlı olacağı kanısına 

varılmıştır. 
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ÇAYDA FARKLI TARİHLERDE ÇIRPMANIN HASAT TARİHİ VE VERİME 

ETKİSİ 

EFFECT OF SKIFFING AT DIFFERENT TIMES OF TEA ON HARVEST DATE AND 

YIELD 

 

Esra MURAT 

Ordu Üniversitesi 

Saim Zeki BOSTAN 

Ordu Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışma çayda farklı tarihlerde çırpmanın hasat tarihi ve verime etkisini belirlemek 

amacıyla yürütülmüştür. Çalışma 2015 ve 2016 yıllarında, Trabzon’un Of ilçesinde bir üretici 

bahçesinde yürütülmüştür. Deneme deseni tesadüf parsellerinde ve 3 tekerrürlü olarak 

düzenlenmiştir. Çay ocaklarında hasat tablasının 10 cm altından, budama makasıyla 15 Aralık, 

1 Ocak, 15 Ocak, 1 Şubat, 15 Şubat, 1 Mart, 15 Mart ve 1 Nisan olmak üzere 8 farklı tarihte 

çırpma uygulaması yapılmıştır. Çalışma sonucunda, çırpma uygulamasının bütün sürgün 

dönemlerinde kontrole göre verimi düşürdüğü ve hasadı geciktirdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Camelia sinensis, Çay, Çırpma, Hasat Tarihi, Verim 

 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine the effect of skiffing at different times of tea on 

harvest date and yield at a farmer orchard in Of district (Trabzon province of Turkey) in 2015 

and 2016 years.  Experiment was set up out in completely randomized design with one factor 

and three replications. In the tea bushes, Skiffing applications were made from 10 cm below 

the harvesting table in 8 different dates as 15 December, 1 January, 15 January, 1 February, 15 

February, 1 March, 15 March and 1 April by pruning shears. At the end of the study, it was 

determined that skiffing application decreased yield and delayed harvest in all harvest periods 

compared to control. 

Keywords: Camelia sinensis, Tea, Skiffing, Harvest date, Yield 
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GİRİŞ 

Çay bitkisi doğada büyümeye bırakıldığı zaman bir ağaç görünümünü alır. Bitki boyu 

varyeteler arasında, hatta tipler arasında farklılık gösterir. Yeterli düzeyde sıcaklık ve nemin 

bulunduğu yerlerde örneğin Güney Hindistan, Sri Lanka, Cava, Sumatra ve Kenya’da yıl boyu 

sürgün oluşumu sürer. Yılın mevsimleri arasında sıcaklık ve nem farklılığının bulunduğu 

yerlerde örneğin Kuzey ve Kuzeydoğu Hindistan’da, Kuzeydoğu Çin ve Japonya’da, Güney 

Afrika’nın kimi serin bölgelerinde, Sovyetler Birliği ve İran’ın Hazar denizi kıyılarında ve 

ülkemizde çay bitkisinde sürgün kesintili şekilde oluşur. Yıl boyu sürgün oluşumuna uygun 

olmayan yerlerde, soğuk mevsimde sürgün oluşumu duraklar; yaprak ve tomurcuklarda gelişme 

olmaz. Bir başka deyişle soğuk mevsimde çay bitkisi dinlenme dönemine girer (Kacar, 1987). 

Sürgün mevsiminde, sürgünlerin çay bitkisinde sürekli oluşabilmesi için yağmurun bol 

ve sıcaklığın yeterli olması gerekir. Aksi halde sürgün döneminde bitki, beklenen sürgünü 

veremez, gelişme önemli ölçüde geriler ve dolayısıyla ürün miktarı önemli düzeyde azalır 

(Kacar, 1987). 

Yaş çay ürünü; çay bitkisi üzerindeki genç sürgünlerin ucundan itibaren, tepe tomurcuğu 

ve tepe tomurcuğunu takip eden birinci ve ikinci yapraktan oluşan körpe, taze ve lif vermeyen, 

kaliteli kuru çay üretimine elverişli nitelikteki filizden ibaret olup, hasatta iki yaprak bir 

tomurcuk istenmektedir. Ülkemizde çay hasadı makasla yapılmaktadır. Sürgünlerin zamanında 

hasat edilmesi de büyük önem taşımaktadır. Hasadın erken yapılması halinde alınacak ürün 

miktarı azalacak, geç yapılması durumunda ise ürün kartlaşarak kalitede bozulmalar olacaktır. 

Hasatta dikkat edilecek bir diğer nokta da hasat sonrası ocakta yeterli miktarda olgun yaprağın 

bırakılması ve bir sonraki hasat için bitkinin ihtiyaç duyduğu gücü bulabilmesinin 

sağlanmasıdır (Anonim, 2004).  

Bölgemiz koşullarında çay ocakları üzerindeki tomurcuklar genelde Mart ayının ikinci 

yarısında patlar. Gelişmeye başlayan sürgünler Nisan sonu veya Mayıs ayı başlarında 

toplanabilecek olgunluğa erişir. Böylece altı ay süreli sürgün devresi başlamış olur. Bir sürgün 

devresi ise 3-4 sürgün dönemi ile bu dönemler arasındaki uyku dönemlerinde oluşur 

(Mahmutoğlu, 1985a). 

Çay bitkisinin bol ve kaliteli ürün vermesi için kültürel önlemlerin zamanında alınması 

gerekir (Mahmutoğlu, 1985b). Verim ve kaliteyi etkileyen birçok etmen vardır. Bunların en 

önemlileri budama, gübreleme, bitki yaşı, iklim, toprak, zamanında hasat ve hasat edilen ürünün 

en kısa süre içinde işlenmesidir. 
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Kültürel önlemlerden biri olan budama, çay bitkisine istenen şekil ve tabla yüksekliğinin 

verilmesi, sürgün veriminin teşviki amacıyla gereksiz ve hastalıklı dalların kurallara uygun 

olarak kesilip atılması işlemidir (Mahmutoğlu, 1985b). 

Budama, çay bitkisini dallandırarak kısa sürede tabla oluşturulmasını sağlar. Ürün verimi 

tabla genişliği ile orantılı olarak artar. Budama, çalılaşıp verimden düşmüş sekiz ve daha yaşlı 

ocakların güçlenip sürgün veriminin artmasına yardım eder. Budamadan sonra hasada gelen 

sürgünler daha güçlü ve taze olur. Bu sürgünler iyi çay üretimi için uygun nitelik gösterir. Üç 

çeşit budama vardır. Bunlar ürün budaması, şekil budaması ve çırpmadır. Şekil budaması ile 

çay ocağına ileride alacağı şekil verilmeye çalışılır. Bu yolla fidanın geniş bir toplama tablası 

oluşturması sağlanır. Toprağa yakın mesafeden dallanan fidan sürgün fışkırtan çalı görünümü 

alır. Bu budama üç yaşındaki fidanlara uygulanır. Verim çağındaki çay ocağında uzun yıllar hiç 

budama yapılmadan hasat sürdürülürse, toplama yüzeyi süpürge gibi çalılaşır. Sürgünler cılız 

boğum araları dar ve kör filiz sayısı fazla olur. Beş yılda bir uygulanan ürün budaması ile kök-

gövde dengesi kök lehine bozularak sürgünlerin gelişmesi hızlandırılır. Böylece yenilenip 

canlanan ocak dolgun ve sağlıklı sürgün vermeye başlar buna bağlı olarak verim ve kalite artar 

(Mahmutoğlu,1985b). 

Çırpma ise hasat tablasını düzenlemek amacıyla iki ürün budaması arasında yapılan, 

yüzeysel bir budama işlemidir. Ürün budamalarından sonra sürgünlerin topraktan yüksekliği 50 

cm olunca hasada başlanıyor ve bu uygulama hasat tablasının düzgünlüğünü korumaya 

yardımcı oluyorsa da kimi obur dalların hızlı gelişme göstermesi ve acele ile yapılan hasat 

bozuklukları nedeniyle zamanla hasat tablasının düzgünlüğü bozulur. Bu durum hem hasadı 

güçleştirir hem de ürün verimini olumsuz yönde etkiler. Yapılan çırpma ile çay fabrikalarında 

birikime neden olan Mayıs ayı ürününün bir ölçüde izleyen aylara kaymasına yol açılabilir 

(Kacar, 2010). 

Çay Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, yapılan görüşmelerde, sürgün 

dönemlerinde fabrikalarda aşırı ürün yoğunluğunun olduğu ifade edilmiştir. Bu ürün 

yoğunluğunun hasat döneminin uzatılarak azaltılabileceği üzerinde durulmuştur. Bu amaçla 

çırpma uygulamasıyla çayın hasat tarihi geciktirilerek, sürgün döneminin uzatılabileceği ve 

fabrikalardaki ürün yığılmasının önüne geçilebileceği kanısına varılmıştır. 

Bugüne kadar çırpmanın hasat tarihini kaç gün ertelediği ve verimliliğini nasıl 

etkilediğiyle ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Bu amaçla, en uygun çırpma zamanının, hasadı 

geciktirme ve verim özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 
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MATERYAL VE METOT  

Materyal  

Araştırma Bahçesine Ait Genel Bilgiler 

Çalışma Trabzon’un Of ilçesi Uğurlu Mahallesindeki bir üretici bahçesinde 

yürütülmüştür. Çay ocaklarının yüksekliği 55 cm, genişliği 90 cm’dir. Bahçede en son 10 yıl 

önce gençleştirme budaması yapılmıştır. 2015 yılı kasım ayında çırpmaların yapılacağı ocaklar 

belirlenip etiketlenmiştir. Bahçenin gübrelenmesi 2016 yılı mart ayında tek seferde, yabancı ot 

temizliği ise düzenli olarak yapılmıştır. Çalışmanın yürütüldüğü bahçe batı yöneyli olup 45 

yaşındadır. Bahçenin sahile uzaklığı 13 km ve rakımı 350 m’dir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Deneme Bahçesi 

 

Deneme Bahçesinin Toprak Özellikleri 

Deneme bahçesinin toprağı kumlu-tınlı bünyeye sahiptir. Mart ayında gübrelemeden önce 

alınan toprak örneğinin analiz sonuçlarında azot değeri orta, fosfor değeri orta, potasyum az, 

organik madde az, pH ise çok kuvvetli asit olarak tespit edilmiştir. Ekim ayında 3. Sürgün 

hasadından sonra alınan toprak örneğinin analiz sonuçlarında azot değeri çok fazla, fosfor 

değeri yüksek, potasyum değeri az, organik madde fazla, pH değeri ise oldukça asit olarak tespit 

edilmiştir (Çizelge 1.) 

Deneme bahçesinin toprak analiz sonuçları çayın genel toprak isteklerini karşılamaktadır. 
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Çizelge 1. Deneme Bahçesi Toprak Örneklerinin Analiz Değerleri 

 Mart Ayı Analiz 

Sonucu 

Ekim Ayı Analiz 

Sonucu 
Değerlendirme 

pH 4.99 4.34 
Mart: Kuvvetli asitli 

Ekim: Çok kuvvetli  asitli 

Azot (N) 0.086 0.30 
Mart: Orta 

Ekim: Çok fazla 

Fosfor (P) 12 ppm 43 ppm 
Mart: Orta 

Ekim: Yüksek 

Potasyum (K) 29 ppm 86 ppm 
Mart: Az 

Ekim: Yüksek 

Organik Madde (%) 1.95 6 
Mart: Az 

Ekim: Fazla 

 

Yöntem 

Çırpma 

Çırpma uygulaması 15 aralık, 1 ocak, 15 ocak, 1 şubat, 15 şubat, 1mart, 15 mart, 1 nisan 

olmak üzere 8 farklı tarihte yapılmıştır. Ocakların seçiminde gelişme kuvveti yönünden 

homojen olmasına dikkat edilmiştir. Çırpma her bir tarihte 30’ar ocağa (3 tekerrür × 10 ocak) 

uygulanmıştır. Çay ocakları hasat tablasının 10 cm altından budama makasıyla çırpılmıştır. 

Hasatta ürüne karışmaması için ocak üzerinde kalan budama artıkları temizlenmiştir (Şekil 2) 

   

(a) Çırpmadan önce    (b) Çırpmadan sonra 

Şekil 2. Çırpma uygulaması ve çırpmadan sonraki bahçe görünümü 

Hasat Tarihi  

Hasat üç sürgün döneminde yapılmıştır. Hasat tarihinin belirlenmesi için önce 
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20.32×20.32 cm (8 x 8 inch) ebatlarındaki bir çerçeve ocak üzerine yerleştirilip, çerçeve içinde 

kalan sürgünler ve sürgünlerdeki yapraklar sayılmıştır. Toplam yaprak sayısı toplam sürgün 

sayısına bölünmüştür. Böylece 1 sürgündeki ortalama yaprak sayısı bulunmuştur. Hasatta 

standardizasyonu sağlamak için, 1 sürgünde 3 yaprağa erişen uygulamalar hasat edilmiştir 

(Yagi ve ark, 2010). 

 

 

 
Şekil 3. Hasat zamanının belirlenmesi 

Yaş Çay Verimi (g/ocak)  

Hasat olgunluğuna gelen uygulamalardaki her bir tekerrür ayrı ayrı olacak şekilde hasat 

edilip tartılmıştır. Üç tekerrürün toplam verimi üçe bölünerek her bir tekerrürün ortalama 

verimi, her bir tekerrürün toplam verimi de 10’a bölünerek, ocak başına gram olarak yaş çay 

verimi tespit edilmiştir. Tartımlar DESIS marka, ELW-M model 0.001 g hassasiyetindeki terazi 

ile yapılmıştır. 

Deneme Deseni ve İstatistik Analizler 

Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak düzenlenmiş ve her 

tekerrürde 10’ar olmak üzere toplamda 270 ocak üzerinde çalışılmıştır. İstatistik analiz 

çırpmanın verim, kalite ve hasat tarihi üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

İstatistiksel analizler JMP 11 programında yapılmıştır. Ortalamalar arasındaki 

farklılıkları karşılaştırmak için LSD testi uygulanmıştır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Farklı tarihlerde çırpma uygulaması sonucu 2016 yılı 1. sürgün döneminde hasat tarihleri 

16 Mayıs ile 18 Haziran, 2. sürgün döneminde 8 Temmuz ile 30 Temmuz ve 3. sürgün 

döneminde 28 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında değişim göstermiştir. Buna göre hasat 
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tarihlerinde 1. sürgün döneminde kontrole göre 33 günlük, 2. sürgün döneminde 22 günlük ve 

3. sürgün döneminde de 20 günlük gecikme belirlenmiştir (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Farklı tarihlerde çırpma uygulaması sonucunda 1., 2. ve 3. sürgün 

dönemlerinde belirlenen hasat tarihleri 

Çırpma  

Tarihleri 

Hasat Tarihleri 

1. Sürgün  2. Sürgün  3. Sürgün  

Kontrol  16.05.2016 08.07.2016 28.08.2016 

15 Aralık 25.05.2016 13.07.2016 31.08.2016 

1 Ocak 25.05.2016 13.07.2016 31.08.2016 

15 Ocak 30.05.2016 16.07.2016 02.09.2016 

1 Şubat 30.05.2016 16.07.2016 04.09.2016 

15 Şubat 03.06.2016 19.07.2016 07.09.2016 

1 Mart 06.06.2016 23.07.2016 10.09.2016 

15 Mart 12.06.2016 25.07.2016 11.09.2016 

1 Nisan 18.06.2016 30.07.2016 17.09.2016 

  

Çayda farklı tarihlerde çırpma uygulamasının hasat tarihinde gecikme ile yaş çayda 

verime etkisini belirlemek için yapılan varyans analizi sonucunda çırpma tarihlerine göre; 1. ve 

2. sürgün döneminde hasat tarihinde gecikmenin ve verimin önemli (p<0.01), 3. sürgün 

döneminde ise hasat tarihinde gecikmenin önemli (p<0.01), verimin önemsiz çıktığı 

belirlenmiştir (Çizelge 3). 

 

Çizelge 3. Farklı tarihlerde çırpma uygulamasının 1., 2. ve 3. Sürgün dönemlerinde 

incelenen özellikler üzerine etkileri ile ilgili varyans analiz tablosu 

 1. Sürgün 2. Sürgün 3. Sürgün 

Özellikler F P F P F P 

Hasat tarihinde 

gecikme  
33787,50** <,0001 15899,83** <,0001 14006,11** <,0001 

Verim 70,1052** <,0001 13,3492** <,0001 1,8686 0,1290 

LSD Testi: 0.05 

**: Uygulamalar arasındaki fark % 1 düzeyinde önemlidir 

 

1. sürgün döneminde hasat tarihinde en fazla gecikme 1 nisan tarihinde yapılan çırpma 

ile sağlanmış olup (33 gün) 15 aralık ile 1 ocak (9 gün) ve 15 ocak ile 1 şubat (14 gün) 
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tarihlerindeki çırpmaların hasat tarihinde aynı sürede gecikme sağladığı belirlenmiştir. Ocak 

başına en yüksek yaş çay verimi kontrol grubunda (522.73 g) elde edilirken, diğer gruplardaki 

verim (85.47g-184.87 g) kontrol grubuna göre oldukça düşük düzeylerde kalmıştır (Çizelge 4). 

2. sürgün döneminde hasat tarihinde en fazla gecikme 1 nisan tarihinde yapılan çırpma 

ile sağlanmış olup (22 gün) 15 aralık ile 1 ocak (5 gün) ve 15 ocak ile 1 şubat (8 gün) 

tarihlerindeki çırpmaların hasat tarihinde aynı sürede gecikmeye neden olduğu görülmüştür. 

Ocak başına en yüksek yaş çay verimi kontrol grubunda (680.53 g) elde edilirken, diğer 

gruplardaki verim (312.87g-439.87 g) kontrol grubuna göre oldukça düşük düzeylerde kalmıştır 

(Çizelge 4). 

3. sürgün döneminde hasat tarihinde en fazla gecikme 1 nisan tarihinde yapılan çırpma 

ile sağlanmış olup (20 gün) 15 aralık ile 1 ocak (3 gün) tarihlerindeki çırpmaların hasat tarihinde 

aynı sürede gecikmeye neden olduğu görülmüştür. Bu dönemde verim çırpma uygulamalarına 

göre önemli çıkmamıştır (Çizelge 4). 

Çırpmanın uygulandığı tarihlere göre bitkilerin hasat tarihlerinin değiştiği görülmüştür. 

Her üç sürgün döneminde de hasat tarihlerindeki değişim önemli çıkmıştır (P<0,01). Çalışmada 

hasat tarihleri arasındaki en fazla fark kontrole göre; 1. sürgün döneminde 33 gün, 2. sürgün 

döneminde 22 gün, 3. sürgün döneminde 20 gün olduğu görülmüştür. 

 

Çizelge 4. Farklı tarihlerde çırpma uygulamasının 1. sürgün döneminde hasat 

tarihinde gecikme ile yaş çay verimi ve kalite özelliklerine etkisi 

Çırpma 

Tarihi 

Hasatta gecikme (gün) Verim (g/ocak) 

1. Sürgün 2. Sürgün 3. Sürgün 1. Sürgün 2. Sürgün 3. Sürgün 

Kontrol 0 g 0 g 0 h 522.73 a 680.53 a 516.43 

15 aralık 9 f 5 f 3 g 103.53 de 385.93 bcd 492.57 

1 ocak 9 f 5 f 3 g 85.47 e 312.87 d 446.97 

15 ocak 14 e 8 e 5 f 125.90 cde 385.93 bcd 459.20 

1 şubat 14 e 8 e 7 e 144.60 bcd 398.47 bcd 518.87 

15 şubat 18 d 11 d 10 d 165.47 bc 439.87 b 457.47 

1 mart 21 c 15 c 13 c 163.53 bc 412.10 bc 441.53 

15 mart 27 b 17 b 14 b 147.27 bcd 331.20 cd 414.07 

1 nisan 33 a 22 a 20 a 184.87 b 320.73 d 405.00 

LSD 0.162 0.162 0.162 14.660 12.55 - 
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Kumar ve ark. (2015 a ve b) çayda budama zamanının üretime olan etkisini tespit etmek 

amacıyla yaptıkları çalışmada, erken budadıkları çay bahçeleriyle geç budadıkları çay 

bahçelerinin hasat tarihleri arasında 28 günlük fark tespit etmişlerdir. Ahmad ve ark. (2014), 

çayda budama için en uygun zamanı tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışmada, 10 Martta 

yaptıkları geç budamanın hasadını 10 Kasımda yaptıkları ilk budamaya göre 10 gün daha geç 

yapmışlardır. Budama tarihinin gecikmesi durumunda hasat tarihinin de gecikeceğini 

belirtmişlerdir. Bulduğumuz sonuç literatürdeki, budama tarihinin değişmesinin hasat tarihini 

değiştireceği bilgisiyle örtüşmektedir. 

Çayda çırpma tarihlerine göre verimin çırpma uygulamasının yapıldığı ocaklarda çırpma 

yapılmayan ocaklara göre değiştiği görülmüştür. 1. ve 2. sürgün döneminde farklı çırpma 

tarihlerine göre verimdeki değişim önemli (p<0.01), 3. sürgün döneminde ise önemsiz 

çıkmıştır. Çalışmamızda 1. ve 2. sürgün döneminde ocak başına en fazla yaş çay verimi kontrol 

gurubunda belirlenirken 3. sürgün döneminde istatistik olarak farklılık görülmemiştir. 

Çapan ve Sevimli (1981) yaptıkları çalışmada budama yılında verimin düştüğünü ve 

budamadan sonraki yıl artışa geçtiğini ifade etmişlerdir. Ahmad ve ark. (2014) budama 

zamanının ocakların verimliliğinde önemli düzeyde etkisi olan faktörlerden olduğunu tespit 

etmişlerdir. Çırpma uygulamasının yapıldığı yıl verimin düşmesi ve sonraki aylarda artışa 

geçmesi ve uygulamalar arasındaki verim farklarını literatürdeki daha önce yapılan benzer 

çalışmalar desteklemektedir. Aşık Çuhadar (2015) sarı çay akarı (Polyphagotarsonemus 

latus)’nın yaş ve kuru çayda mineral madde, kalite parametreleri ve yaş çay verimine etkilerini 

araştırdığı çalışmasında farklı çay klonlarında en düşük verimi 0.4299 (g/ocak), en yüksek 

verimi ise 1.0734 (g/ocak) tespit etmiştir. Kazdal (2017) bahçelerin güneşlenme durumunun, 

yaş çay yaprağının verim, kalite parametreleri ve mineral madde içeriklerine etkisinin sürgün 

dönemlerine göre değişimini araştırdığı çalışmasında 1. sürgün dönemindeki verim değerleri 

2.054-2.984 (g/ocak), 2. sürgün döneminde 1.891-2.895 (g/ocak), 3. sürgün döneminde 1.897-

2.735 (g/ocak) aralıklarında tespit etmiştir. Verimler arasındaki bu farklılıklar ocakların taç 

genişliklerinin farklılığı, bitkilerin genotip farklılığı, bitkilerin yetiştirildiği yerlerdeki toprak, 

iklim, rakım farklılıkları ve kullanılan gübrenin dozu gibi etkenlerin sebep olabileceği 

düşünülmektedir. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu sonuçlara göre; 

• Çırpma uygulamasının, yapıldığı yılın bütün sürgün dönemlerinde, kontrole göre verim 

düşüklüğüne sebep olduğu sonucuna varılmış olup gelecek yıllardaki durumunun ise devam 

edecek araştırmalarla belirlenmesinin daha uygun olacağı,  

• Çırpmanın bir program dahilinde bahçelerin belli bölümlerine uygulanması ve aynı yıl 

içerisinde bahçenin tamamına uygulanmamasının uygun olacağı, 

• Çırpma uygulaması bütün sürgün dönemlerinde hasadı geciktirdiği ve bu durumun en 

fazla birinci sürgün döneminde yaşandığı, 

• Gerek hasat işleri gerekse fabrika yoğunluğu dikkate alınarak, hasat zamanının çırpma 

zamanına göre ayarlanabileceği ve 

• Ayrıca çırpma uygulaması ile sürgün gelişiminin de, özellikle 2. ve 3. sürgün döneminde 

olumlu yönde etkilenerek, banji tomurcuk oluşumunun azaldığı, sürgün boyunun arttığı ve 

çaylıklarda daha canlı bir görünümün ortaya çıktığı söylenebilir. 

Sonuç olarak, çırpma konusunda ön çalışma niteliğinde olan bu çalışmadan sonra 

incelenen kriterlerin yıllar bazında değişimlerinin belirlenerek konunun genişletilmesinde ve 

devam ettirilmesinde yarar görülmektedir. 

 

TEŞEKKÜR 

Bu çalışma Esra MURAT tarafından Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe 

Bitkileri Anabilim Dalında tamamlanan Yüksek Lisans Tezinden hazırlanmış olup çalışmaya 

‘TF-1613’ nolu proje ile sağladığı finansal destekten dolayı Ordu Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ile laboratuvar analizlerinin yapılmasını sağladığı için de 

Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ve birim elemanlarına çok 

teşekkür ederiz.  

 

KAYNAKLAR 

Ahmad, F., Hamid, F.S., Sarvar, S., Waheed, A., Aslam, S., Islam, S.U., Hussain, S., Ahmad, 

N., Ali, I., 2014. Effect of different pruning times on the yield of tea (Camellia sinensis 

L.) under the climatic conditions of Mansehra-Pakistan. Sarhad Journal of Acriculture, 

30(3):305-309.  

KONGRE
Typewritten text
1115



 

                 

www.karadenizkongresi.org/       ISBN: 978-605-69046-4-6     KONGRE TAM METİN KİTABI   

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

Anonim, 2004. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Çay Raporu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği. 

Aşık Çuhadar, B., 2015. Yaş ve kuru çayda, verim ve önemli kalite parametrelerine sarı çay 

akarı (Polyphagotarsonemus latus (banks, 1904)) (prostigmata: tarsonemidae)’nın etkisi. 

Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim 

Dalı. Ordu. 

Çapan, G., Sevimli, Ö., 1981. Çayda tersine budama. Çay Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Araştırma Projeleri, Rize. 

Kacar, B., 1987. Çay Biyokimyası ve İşleme Teknolojisi. Nadir Kitap, 387 sayfa. Ankara. 

Kacar, B., 2010. Çay Bitkisi Biyokimyası Gübrelenmesi İşleme Teknolojisi. Nobel Yayın,  

Yayın No: 1549, Fen Bilimleri: 107, Nobel bilim ve Araştırma Merkezi Yayın No: 64, 

355 sayfa, Ankara. 

Kazdal, N., 2017. Çayda (Camelia sinensis ) önemli kalite özelliklerinin güneşlenme durumuna 

ve sürgün dönemlerine göre değişimi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Fen 

bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Ordu. 

Kumar, R., Bisen, J.S., Singh, M., Bera, B., 2015a. Effect of pruning and skiffing on growth 

and productivity of Darjeeling tea (Camellia sinensis). International Journal of Technical 

Research and Applications, 3(3):28-34. 

Kumar, R., Singh, M., Bera, B., 2015b. İnfluence of pruning times on the production of tea in 

Darjeeling Hill. International Journal of Agriculture Innovations and Research, 4(2). 

Mahmutoğlu,1985a. Rize koşullarında çay bitkisinde en uygun toplama aralığının tespiti. 

http://biriz.biz/cay/toplamaaraligi.pdf (Erişim tarihi:05.04.2017) 

Mahmutoğlu, H. 1985b. Çay Bitkisinde Budama. Çaykur Dergisi, 1(1):22-23. 

Yagi, C., Ikeda, N., Sato, D., 2010. Characteristics of Eight Japanese Tea Cultivars. College of 

Tropical Agriculture and Human Resources, https://www.ctahr.hawaii.edu/site/ -(Erişim 

tarihi: 31.03.2017). 

 

 

http://biriz.biz/cay/toplamaaraligi.pdf
KONGRE
Typewritten text
1116


	Untitled

