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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 
 To be able to make a meeting online, login via 

https://zoom.us/join site, enter ID instead of “Meeting ID  or 
Personal Link Name” and solidify the session. 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 
 The Zoom application can be used without registration. 
 The application works on tablets, phones and PCs. 
 Speakers must be connected to the session 10 minutes before 

the presentation time. 
 All congress participants can connect live and listen to all 

sessions. 
 During the session, your camera should be turned on at least 

%70 of session period 
 Moderator is responsible for the presentation and scientific 

discussion (question-answer) section of the session. 
 
 

TECHNICAL INFORMATION 
 Make sure your computer has a microphone and is working. 
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the 

congress. 
 Moderator is responsible for the presentation and scientific 

discussion (question-answer) section of the session. 
 Before you login to Zoom please indicate your name surname 

and hall number, 
 

exp. H-1 Dr. Mehmet Sağlam 
 

  



 
Samsun Local Time: 09:00 – 11:00 

 
MODERATOR – Assoc. Prof.  Mehmet Sağlam 

Authors Affiliation Presentation title 
Lect. Ş. Gürkan UZUNKÖPRÜ  
Assoc. Prof. Aylin GÜRBÜZ Trakya University 

GÖBEKLİTEPE'S REFLECTIONS ON ART EDUCATION: CERAMIC 
PANEL EXAMPLE 

Asst. Prof. Dr. Ercan TOMAKİN Ordu University 
WHAT DOES ÖZNUR LIKE THE FILM? TEACHING ENGLISH 

GRAMMAR STRUCTURES THROUGH CODING 

Assoc. Prof. Mehmet Sağlam 
Asst. Prof. Dr. Dilşat Peker Ünal 
Abdullah Kalkan 

Yozgat Bozok University 
Tokat Anatolian Imam Hatip High School 

EXAMINATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS' ACCESS TO ONLINE 
COURSES IN THE COVID-19 EPIDEMIC PROCESS 

Abdulkadir EROL 
Asst. Prof. Dr. Muhammet Cevat ACAR 

Mardin Directorate of National Education 
Mardin Artuklu University 

SPIRITUAL ORIENTATION IN GUIDANCE TEACHERS: A STUDY IN 
MARDIN 

Assoc. Prof. Mehmet Sağlam 
Lect. Engin KURHAN Yozgat Bozok University 

The Effect of Distance Learning System on Academic Standing of 
Vocational High School Students: Yozgat Bozok University 

Emel Şimşek  
Emrah Cerit  
Eren Şahin  
Ahmet Onur Öz 

Hitit University 
Çorum Guidence and Research Center 

INVESTIGATION OF THE ATTITUDE AND EMPATHY LEVELS OF 
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS TOWARDS THE 

DISABLED 

Selin TUNA 
Assist. Prof. Nejla GÜLTEPE 

Kütahya BOSPHORUS CITY COLLEGE 
Eskişehir Osmangazi University 

INVESTIGATION SCIENTIFIC PROCESS SKILLS AND CRITICAL 
THINKING SKILLS OF STUDENTS IN TERMS OF SCHOOL TYPES 

Assoc. Prof. Hüseyin OVALIOĞLU Bursa Uludağ University 
THE EFFECT OF SAMPLE AGE OF META-DIFLUOROBENZENE IN 

MC-800 ASPHALTENE SUSPENSION ON DYNAMIC NUCLEAR 
POLARIZATION PARAMETERS 

Prof. Dr. Salih YEŞİL 
Sümeyye YILDIZ 
Başak ŞITAK 

Kahramanmaras Sutcu Imam University 
The Effect of Compulsive Online Purchasing Behavior on Life 

Satisfaction and Academic Performance: A Study on University 
Students 

Ayşe Nur TUNÇ  
Sena ÖZEN YILDIRIM Çanakkale Onsekiz Mart University -PERFECT, -PERFECT and -PERFECT SETS 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

21.12.2020 | SESSION-1 | HALL-1 
Meeting ID: 895 3837 1871 | Passcode: 202012



 
Samsun Local Time: 09:00 – 11:00 

 
MODERATOR – Prof. Dr. Dilber Ulaş 

Authors Affiliation Presentation title 
Dr. Erdal BİLGİÇ  THE ECONOMIC MISSION OF SEMYON ARALOV, THE SOVIET APPOINTED 

AMBASSADOR TO TURKEY: THE WAR OF INDEPENDENCE YEARS  

Lect. Atilla AYDIN 
Emine ÖZTÜRK 
Enes ÖZEN 

Istanbul Gelisim University 
ANALYSIS OF THE APPLICABILITY OF AUTONOMOUS SYSTEMS FOR 

URBAN DELIVERY AND THE VALUES TO BE CREATED IN THE ECONOMY 

Dr. Res. Assist. Sercan YAVAN Aydın Adnan Menderes University DIGITALIZATION AND ITS IMPACT ON TAX MANAGEMENT 

Prof. Dr. Dilber Ulaş Ankara University 
THE PROBLEMS OF THE MARKETING OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

AND DIGITAL MARKETING STRATEGIES 

Res. Assist. GÖKHAN GÜNCAN Yalova University 
UNFAIR COMPETITIVE PRACTICES IN TURKISH LAW THROUGH 

COMPARATIVE ADVERTISING 

Omran Karimimirzanezam 
Prof. Dr. Ahmet Kemal Bayram Marmara Universty 

GENEALOGY AND ARCHEOLOGY OF IRANIAN POST-REVOLUTION 
FOREIGN POLICY: A DISCURSIVE ANALYSIS OF REFLECTIONS ON 

SYRIAN CRISIS 

Res. Asst. Dr. Bilge DURUTÜRK Adana Alparslan Turkes Science and 
Technology University 

AN ASSESSMENT ON CONSERVATISM AND TRADITIONALISM 

Büşra Baysal Ankara Hacı Bayram Veli University 
AN INVESTIGATION ON THE SATIRE ABOUT THE CORONAVIRUS IN 

SOCIAL MEDIA 

Asst. Prof. Dr. Kaan 
DİYARBAKIRLIOĞLU Yalova University EVALUATION OF TURKMENISTAN'S ENERGY POLICIES AFTER THE COLD 

WAR 
(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
 

21.12.2020 | SESSION-1 | HALL-2
Meeting ID: 895 3837 1871 | Passcode: 202012



 

Samsun Local Time: 09:00 – 11:00 
 

MODERATOR – Dr. Omar Mardenli 
Authors Affiliation Presentation title 

Asst. Prof. Dr. Murat Akgül 
Asst. Prof. Dr. Çağrı Doğan Tekirdag Namık Kemal University 

URODYNAMIC EXAMINATION AND PRESSURE FLOW STUDY FINDINGS OF 
PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE: THE SINGLE INSTITUTION 

RESULTS 

Dr. Omar Mardenli 
Dr. Mahdi Saleh Mohammad 
Alkerwi 
Assoc. Prof. Dr. Hadi Awad 
Hassooni 

University of Aleppo 
University of Alqadisiah 
University of Al-Muthanna 

GENETIC EVALUATION OF SOME REPRODUCTIVE TRAITS OF HOLSTEIN-
FRIESIAN CATTLE IN FIVE DAIRIES 

Uz. Dr. Ergün Parmaksız Kartal Dr Lütfi Kırdar City Hospital Effect of Tocilizumab in Hemodialysis Patient with Covid-19 Diagnosis 

Cumhur Avşar  
Zeynep Yeğin Sinop University ASSESSMENT OF UPEC VIRULENCE GENES IN RAW MILK SAMPLES 

Feyza İSEN 
Asst. Prof. Dr. Banu EREN 
Res. Asst. Dr. Fatma Gönül 
SOLMAZ 

Ondokuz Mayıs University Possible Protective Abilities of Antioxidants Against Teratogenic Compounds 

Dr. Havvanur KELEŞ 
Yük. Müh. Seyda OK AYDOĞAN 
Yasemin SELAMOĞLU 

Kudret-i Nefes Academy BREATH THERAPY: NATURAL APPROACH TO PROBLEMS IN OUR TIMES 

Beyza ÖZDEMİR 
Asst. Prof. Dr. Ayşe GÜNEŞ 
BAYIR 

Bezmialem Vakif University BIOLOGICAL AND THERAPEUTIC PROPERTIES OF BEE MILK AND POLLEN 

Assist. Prof. Nejla GÜLTEPE 
Assoc. Prof. Nida BAYINDIR Eskişehir Osmangazi University ON FOOD: SECURITY, SAFETY AND SOVEREIGNTY 

Fatih Akova Biruni University RESIDUEL GALLBLADDER AND CYSTIC DUCT STONES AFTER 
LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY IN A CHILD 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

21.12.2020 | SESSION-1 | HALL-3
Meeting ID: 895 3837 1871 | Passcode: 202012



 

Samsun Local Time: 09:00 – 11:00 
 

MODERATOR – Assoc. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ 
Authors Affiliation Presentation title 

Assoc. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ Cukurova University 
TURKEY’S GEOPOLITICAL AND ECONOMIC ASPECT OF EURASIA 

EUROPEAN UNION RELATIONS 

Assoc. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ Cukurova University 
CONTEMPORARY HISTORY OF CIVILIZATION IN CURRENT ECONOMIC 

ISSUES 
Dr. Öğr. Üyesi Eylül KABAKÇI 
GÜNAY İzmir Demokrasi Üniversitesi 

IMPACT OF INCOME DISTRIBUTION INEQUALITY ON THE HUMAN 
DEVELOPMENT INDEX: PANEL DATA ANALYSIS FOR BRICS COUNTRIES 

İlknur BAKİ 
Prof. Dr. Selim AYTAÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi FACTORS AFFECTING OIL CONTENT IN OIL SEEDS 

Arş. Gör. Dr. Fatma Gönül 
SOLMAZ 
Doç. Dr. Emine DIRAMAN 
Dr. Birol SEZGİN 

Ondokuz Mayıs University 
Samsun Education and Research 
Hospital 

CURRENT APPROACHES TO THE USE OF ARTIFICIAL SWEETENER 
ASPARTAME 

Asst. Prof. Dr. Erol KALKAN Karadeniz Technical University 
THE EFFECTS OF BILATERAL POLITICAL CRISES ON BILATERAL TRADE 

RELATIONS: THE PRIEST BRUNSON CASE 
Asst. Prof. Dr. Erol KALKAN Karadeniz Technical University SYRIAN IMMIGRANTS AND POLITICAL POPULISM DILEMMA IN TURKEY 
Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Aslıhan 
Öztürk Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi THE OTHER ART L’ART INFORMEL 

Çiğdem ERBAŞ 
Assoc. Prof. Dr. Yetkin BULUT 

Ondokuz Mayıs University Qualitative Research on Usability of Virtual and Augmented Reality Technologies 
in Tourism 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

  

21.12.2020 | SESSION-1 | HALL-4
Meeting ID: 895 3837 1871 | Passcode: 202012



 

 

 
Samsun Local Time: 11:30 – 13:30 

 
MODERATOR – Cihat Ediz Akbaba 

Authors Affiliation Presentation title 
Ahmet KIDIK  
Emre Burcu ÖZKARAOVA Ondokuz Mayıs University 

EVALUATION OF GROUNDWATER QUALITY USING INVERSE DISTANCE 
WEIGHTING INTERPOLATION METHOD: GÜMÜŞHACIKÖY CASE 

Okay GEZER  
Ali TANGEL Kocaeli University 

DATA ACQUISITION AND VISUALIZATION FROM INDUSTRIAL CONTROL 
FIELD IN PARDUS OPERATING SYSTEM 

Aygun Bashirova National Aviation Academy 
EVALUATION OF ATMOSPHERIC EVENTS RELATED TO CONVECTIVE 

PROCESS FOR THE HEYDAR ALIYEV INTERNATIONAL AIRPORT 

Rana Islamova National Aviation Academy 
RESEARCH AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF POLLUTION 

SOURCES IN THE NORTH-EASTERN YALAMA-NABRAN COASTAL ZONE 
OF AZERBAIJAN 

Cihat Ediz Akbaba 
Asst. Prof. Dr. Adem POLAT 

Adana Alparslan Türkeş Science and 
Technology University 

MEASURING THE OBJECT DETECTION SUCCESS OF GLOBAL AND 
ADAPTIVE THRESHOLDING METHODS APPLIED TO THE BREAST 

CANCER IMAGE 

Ali Gürcan 
Assoc. Prof. Gülay Yakar Pamukkale University 

Optimum Fin Thicknesses of Cold Side Heat Sink of Thermoelectric Generator 
Used in Turbo - Charged System 

Lale ERSOY  
Yelderem AKHOUNDNEJAD Şırnak University 

Potassium Sulfate Under High Temperature Stress in Pepper, Effects of Root 
and Leaf Applications on Yield and Quality 

Betül ASLAN  
Asst. Prof. Dr. Osman BAYRAK Bursa Tech. University 

UNDERSTANDING THE WEAKENING EFFECT OF GRAPHENE 
NANOPLATELETS IN SILICON NITRIDE MATRICES 

Kutay Çikoğlu Ektam Machinery Industry and Trade 
Inc 

SENSITIVE AND HYGIENIC MILK FILLING PROCESS 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

  

21.12.2020 | SESSION-2 | HALL-1 
Meeting ID: 895 3837 1871 | Passcode: 202012



 
Samsun Local Time: 11:30 – 13:30 

 
MODERATOR – Dr. Nurcan Karslıoğlu Kara 

Authors Affiliation Presentation title 
Dr. Nurcan Karslıoğlu Kara Uludağ Üniversitesi LIVESTOCK TRANSPORTATION AND NEEDED WELFARE COMPONENTS 

Assoc. Prof. Dr. Abdurrahman Köseman 
Prof. Dr. Fatih Akdemir 
Prof. Dr. İbrahim Şeker 

Turgut Ozal University 
Firat University, Elazig 

EFFECTS OF COATING WITH CHITOSAN FILM AND STORING AT 
DIFFERENT PERIODS OF BROOD BROILER EGGS ON HATCHING 

PERFORMANCE 

Res. Assist. Semih KURT 
Res. Assist. Sedef SELVİLER-SİZER 
Assoc. Prof. Burcu ONUK 
Prof. Dr. Murat KABAK 

Ondokuz Mayıs University 3D MODELING OF SHEEP HUMERUS IN COMPUTER ENVIRONMENT 

Handan ENGİN KIRIMLI Uludag University 
IN LIQUID-STATE DYNAMIC NUCLEAR POLARIZATION USING NITROXIDE 

RADICAL 

Eman Salem Khaffaf  
Shatha Abdul-Rahman Al-Ghurairi 

College of Nursing ASSESSING OF COPING STRATEGIES WITH PSYCHOLOGICAL STRESS 
AMONG MOSUL UNIVERSITY STUDENTS – IRAQ 

Mohamed Rasul Mahdy  
Dhia Khalil Ibrahim 

Baghdad University 
Effect of adding the alcoholic and aqueous extracts of seedless date and date 

pits of Al-Zahdi Kalal (Phoenix dactylifera L.) to drinking water on some 
physiological and microbial traits of females of quail reared under high 

temperature 

Marwa Obaid Khalaf 
Müberra Andaç 
Mohammed Abdlwahab Alsamarai 

Ondokuz Mayis University 
Development of new RP-HPLC method for the simultaneous determination of 
pipenzolate bromide and phenobarbital in a new pharmaceutical liquid product 

methyl 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

  

21.12.2020 | SESSION-2 | HALL-2
Meeting ID: 895 3837 1871 | Passcode: 202012



 
Samsun Local Time: 11:30 – 13:30 

 
MODERATOR – Dr. Secil Tutar Oksuz 

Authors Affiliation Presentation title 
Dr. Secil Tutar Oksuz 
Haluk Beyenal 

Washington State University 
Konya Technical University 

COMBINATION OF ELECTROCHEMICAL OXIDATION AND 
BIOELECTROCHEMICAL PROCESS TO TREAT WASTEWATER 

Assoc. Prof. Gülsüm ÖZTÜRK Ege University 
MAINTANENCE OF GENETIC STOCKS OF SOME LOCAL POTATO 

GENOTYPE 
Assoc. Prof. Gülsüm ÖZTÜRK Ege University IN VITRO MAINTANENCE OF LOCAL POTATO GENOTYPE ‘YEMISLIK’ 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Gül Çanakkale Onsekiz Mart University WEAKNESSES OF ACCOUNTING IN LIGHT OF NEW DEVELOPMENTS 

Okan KARA 
Asst. Prof. Ömer AKGÜN 

National Defense University 
Marmara University 

FEATURE ANALYSIS OF ARITHMETIC MENTAL TASK BASED EEG SIGNALS 

Emine ÇAVUŞ 
Dr. Öğr. Üyesi İdris SANCAKTAR Ondokuz Mayıs University 

COMPARISON OF SOC ESTIMATION METHODS FOR LITHIUM-ION 
BATTERIES 

Burak Can BÜLBÜL 
Asst. Prof. Dr. Neslihan AYDIN 
YÖNET 

Bahçeşehir University SMART CITIES IN PANDEMIC ERA 

Kutay Çikoğlu Ektam Machinery Industry and Trade Inc. SENSITIVE AND HYGIENIC MILK FILLING PROCESS 

Ramadan Husayn Alzahawi Alzawia University - Libya Tourism Investments in Arab Spring Countries (Libyan Paradigm) 
(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
 

  

21.12.2020 | SESSION-2 | HALL-3
Meeting ID: 895 3837 1871 | Passcode: 202012



 
Samsun Local Time: 11:30 – 13:30 

 
MODERATOR – Dr. Öğr. Üyesi Güncel Öztürk 

Authors Affiliation Presentation title 
Emine Tugba KUMAS 
Assist. Prof. Burcu YESILKAYA 

Unutmaz Medical Center 
Istanbul Okan University 

EVALUATION OF WOMEN WHO DO WEIGHT LOSS DIET IN TERMS OF 
EMOTIONAL EATING AND MINDFUL EATING STATUS 

Dr. Öğr. Üyesi Güncel Öztürk Nişantaşı Üniversitesi 
INVESTIGATION OF SELF ESTEEM AND BODY PERCEPTION IN MEN WHO 

UNDERWENT HAIR TRANSPLANTATION 

Assoc. Prof. Salih CELIK 
Assis. Prof. Ozgur OKSUZ 

Yildiz Technical University 
Adiyaman University 

ADIFFERENTIAL CALCULUS ON THE SPACE  

Didem TUNÇ 
Gaye TURAN 
Dr. Öğr. Üyesi Gediz UĞUZ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi PREPARATION OF COLLOIDAL ZEOLITE SOLUTION 

Assist. Prof. Dr. Servet AŞKIN IĞDIR University, Turkey Determination Bonds of Indium Element in Mineral of Cadmiondite with XPS 

Aslı İŞBİLİR Kırıkkale Üniversitesi 
INTERNATIONAL LABOR MIGRATION AND ITS EFFECTS ON THE 

ECONOMY IN CENTRAL ASIA 

Ferahim Yeşilyurt FSM Vakıf Üniversitesi 
MEMORIES THAT MAKE A MARK: THE UNFORGETTABLE MEMORIES OF 

TEACHER CANDIDATES LIVED WITH TEACHERS 

Assoc. Prof. Dr. Habip MURUZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi CAN THE RUMEN ECOSYTEM PROTECT THE DAIRY CATLE FROM 
MYCOTOXINS? 

Merve Özkan Gazi Üniversitesi ON HYRES-ULAM STABILITY OF SECOND ORDER LINEAR DIFFERANTIAL 
EQUATIONS 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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COVID-19 TANILI HEMODİYALİZ HASTASINDA TOCİLİZUMAB ETKİSİ 
EFFECT OF TOCILIZUMAB IN HEMODIALYSIS PATIENT WITH COVID-19 

DIAGNOSIS 
Uz. Dr. Ergün Parmaksız Kartal & Dr. Lütfi Kırdar  

Şehir Hastanesi, Nefroloji Bölümü 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9009-376X 

Özet 
SARS-CoV ve MERS-CoV'nin solunum sistemine zarar verdiği ve ciddi salgınlara neden 
olduğu bildirilmiştir. Yaygın semptomlar arasında ateş, öksürük, kas ağrısı ve yorgunluk 
bulunur. Çoğu hastada, hızla kötüleşebilen ve solunum yetmezliğine neden olabilen pnömoni 
gelişir. Ne yazık ki, COVID-19'un patogenezi belirsizliğini koruyor ve spesifik bir tedavisi şu 
an itibarı ile yoktur. Hemodiyalize bağımlı son dönem böbrek hastalığı hastalarının şiddetli 
hastalık belirtileri ve daha kötü sonuçlar açısından daha büyük risk altında olup olmadığı net 
olarak belirlenmemiştir. Diyabetik nefropati nedeniyle 4 yıldır hemodiyaliz tedavisi gören 67 
yaşında kadın hasta nefes darlığı ve ateş yakınmaları ile başvurdu. Fizik muayenede oda 
havasında sıcaklık 39 ºC, kan basıncı 110/70 mmHg, solunum hızı 30 / dk, nabız 94 atım / dk 
ve oksijen satürasyonu oda havasında (sPO2)% 84 idi. Akciğer oskültasyonunda alt ve orta 
akciğer alanlarında iki taraflı raller mevcuttu. CRP değeri 154 mg / L (Normal: 0-3,5) idi. 
Covid-19 enfeksiyonu şüphesiyle, SARS CoV-2 için gerçek zamanlı PCR testi için boğaz ve 
burun sürüntüleri alındı. Torasik bilgisayarlı tomografi (BT) yapıldı. Torasik BT'de bilateral 
düzensiz buzlu cam infiltrasyonları Covid-19 ile uyumluydu. Covid-19 PCR testi pozitifti. 
Favipravir ve hidroksiklorokin tedavisine rağmen oksijen satürasyonları % 60 FiO2'ye 
rağmen% 90-92 idi. Laboratuvar ölçümleri CRP: 120 mg/L, IL-6 düzeyi 56.39 pg/ml ve 
prokalsitonin: 0.4 µg/L değerindeydi. Normal prokalsitonin ile yüksek CRP ve IL-6 düzeyleri 
makrofaj aktivatör sendromu (MAS) tanısı ile uyumluydu ve 400 mg tocilizumab uygulandı. 
Hiçbir belirgin yan etki gözlenmedi. Tocilizumab tedavisi sonrası hastanın oksijen ihtiyacı 
azaldı ve oda havasında oksijen satürasyonu% 95'e ulaştı. Hastanın CRP seviyesi normal 
sınırlara indi. Hastanede kaldığı süre boyunca haftada 3 kez hemodiyaliz yapıldı. Hastanede 
kalışının 15. gününde ateş olmaması, oksijen satürasyonu ve biyokimyasal parametrelerin 
düzelmesi üzerine hasta taburcu edildi, Covid-19 sürüntü örneği negatifti. Tocilizumab, 
şiddetli COVID-19 hastalarını etkili bir şekilde tedavi edebilir; bu, IL-6 ile ilişkili ateşli ve 
enflamatuar fırtına yanıtını bloke ederek açıklanabilir. Covid-19 pnömonisi ve hemodiyaliz 
hastaların Makrofaj aktivatör sendromuna  ilerlemesi durumunda tocilizumab ile tedavi 
edilebileceğine inanıyoruz. 
Anahtar Kelimeler: Tocilizumab, Covid-19, Hemodiyaliz 

Abstract 
SARS-CoV and MERS-CoV have been reported to damage the respiratory system and cause 
serious epidemics. Common symptoms include fever, cough, muscle pain, and tiredness. Most 
patients develop pneumonia, which can rapidly worsen and cause respiratory failure. 
Unfortunately, the pathogenesis of COVID-19 remains uncertain and there is no specific 
treatment as of now. It has not been clearly determined whether hemodialysis-dependent end-
stage renal disease patients are at greater risk for severe disease symptoms and worse 
outcomes. A 67-year-old female patient, who has been on hemodialysis for 4 years due to 
diabetic nephropathy, presented with shortness of breath and fever. On physical examination, 
the temperature at room air was 39 ºC, blood pressure 110/70 mmHg, respiratory rate 30 / 
min, pulse 94 beats / min, and oxygen saturation 84% at room air (sPO2). There were bilateral 
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rales in the lower and middle lung areas on lung auscultation. The CRP value was 154 mg / L 
(Normal: 0-3.5). Throat and nasal swabs were taken for real-time PCR testing for SARS CoV-
2 with suspicion of Covid-19 infection. Thoracic computed tomography (CT) was performed. 
Bilateral irregular ground glass infiltrations in thoracic CT were compatible with Covid-19. 
Covid-19 PCR test was positive. Despite favipravir and hydroxychloroquine treatment, 
oxygen saturations were 90-92% despite 60% FiO2. Laboratory measurements were CRP: 
120 mg / L, IL-6 level 56.39 pg / ml and procalcitonin: 0.4 µg / L. Normal procalcitonin and 
high CRP and IL-6 levels were consistent with the diagnosis of macrophage activator 
syndrome (MAS) and 400 mg tocilizumab was administered. No significant adverse effects 
were observed. After Tocilizumab treatment, the patient's need for oxygen decreased and the 
oxygen saturation reached 95% in room air. The patient's CRP level decreased to normal 
limits. During her hospital stay, hemodialysis was performed 3 times a week. On the 15th day 
of her hospital stay, the patient was discharged after the absence of fever, oxygen saturation 
and improvement in biochemical parameters, the Covid-19 swab sample was negative. 
Tocilizumab can effectively treat severe COVID-19 patients; this can be explained by 
blocking the febrile and inflammatory storm response associated with IL-6. We believe that 
Covid-19 pneumonia and hemodialysis patients can be treated with tocilizumab if they 
progress to macrophage activator syndrome. 
Keywords: Tocilizumab, Covid-19, Hemodialysis 
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SMART CITIES IN PANDEMIC ERA 
Burak Can BÜLBÜL 

Architecture Student, Bahçeşehir University, ORCID ID: 0000-0002-2570-9580 

Neslihan AYDIN YÖNET 
Asst. Prof. Dr., Bahçeşehir University, ORCID ID: 000-0001-9649-4495 

Abstract 
In the 21st century, people desire to reach better standards of living and a healthy 
environment. They initiated to look for more qualified cities. Recently, smart cities became a 
popular answer for this demand in planning field. Central and local authorities in many 
countries started to proceed to make investments and build infrastructures for smart cities 
through new technologies and innovative approaches. 
Smart city uses information and communications technology (ICT) to provide better living 
conditions to their citizens. One of the main goals of the smart city is to foresee and solve the 
problems systematically and sustainably. A smart city uses smart devices in the city and 
analyzes the data to save time, energy, water, and wastes to create a sustainable life. A smart 
city provides various city services such as smart parking, public transportation applications, 
clean energy and lighting, smart traffic operations, security, education, and smart garbage 
collection systems for the citizens.   
Humankind faced several difficulties through the history. Some of the most catastrophic 
disasters of history were pandemics. Pandemics caused a lot of changes and restrictions in 
people's daily life and even worse, plenty of losses. On the 17th of November 2019, the 
Chinese government announced that the first Covid-19 case in the world was seen in the city 
of Wuhan. Coronavirus spread all over the world in a very short time and changed our lives 
dramatically. We have met a lot of restrictions, and some of the sanitary products have 
become indispensable parts of our lives. Governments have taken a lot of precautions to stop 
the spread of the virus with the help of technology. For instance, in Turkey, the Ministry of 
Health developed the HES application that indicates the density status of the virus in each 
city. Besides, with the help of the HES Code, individuals' Covid-19 status can be verified 
where social interaction is needed. Inevitably, we have learned how to live in that situation 
thanks to the medical personnel and authorized people. In some countries such as South Korea 
and China, scientists developed many methods to track infected people in smart cities. These 
kind of new developments in smart cities relatively helped to take control of the spread of the 
virus. Overall, the pandemic has been shaping our lives and our cities in these days. Smart 
City applications will be an important part of this transformation process in near future. 
Keywords: Smart City, Technology, Pandemic 
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ÇİFTLİK HAYVANLARI TRANSFERİ VE GEREKLİ REFAH UNSURLARI 
LIVESTOCK TRANSPORTATION AND NEEDED WELFARE COMPONENTS 

Nurcan Karslıoğlu Kara 
Dr., Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Ana Bilim 

Dalı 
ORCID ID: 0000-0001-6310-9992  

Özet 
"Hayvan Refahı" terimi bireyin kendi çevresiyle ilişkisinin durumunu ifade eder ve bu durum 
ölçülebilir niteliktedir. Hayvan yaşam süresinin kısalması, hastalıklar, anormal davranışlar, 
adrenal aktivitede artış, vücut hasarı (özellikle çevresel etkenli yaralanmalar), büyümede ve 
üreme etkinliğinde gerileme, bağışıklığın baskılanması hayvan refahındaki gerilemenin 
göstergeleridir. Hayvancılık işletmelerindeki önemli aktivitelerden biri olan nakil işlemi, 
hayvan refahını etkileyen ve hayvan üzerinde stres yaratan önemli etmenlerden biridir. Son 
yıllarda canlı hayvan ithalat ve ihracatının yaygın hale gelmesiyle taşıma, rutin bir yönetim 
uygulaması halini almıştır fakat hayvan refahı ve sağlığı taşıma ile büyük ölçüde etkilenir. 
Taşıma sırasında hayvanların yükleme, boşaltma, yükleme yoğunluğu, taşıma süresi, su ve 
yem ihtiyaçları ve aracın hareketleri gibi birçok faktör hayvan refahı, sağlığı, karkas ve et 
kalitesini doğrudan etkiler; dolayısıyla hayvancılık işletmelerinde ulaşım hayvan refahını üst 
düzeyde etkileyen önemli faaliyetlerden biridir. Hayvanlar damızlık ya da kasaplık olarak 
çeşitli amaçlarla kara, tren, deniz ve hava yoluyla farklı sürelerde bir yerden başka bir yere 
nakledilmektedirler. Avrupa Birliğine üye ülkelerde yapılan hayvan nakillerinin %90’ı kara 
yolu ile yapılmaktadır ve kara yoluyla yapılan taşımacılık sırasında hayvanlar iç veya dış 
kökenli çeşitli stres faktörlerine maruz kalabilmektedirler. Bu faktörler kasaplık hayvanlarda 
damızlık hayvanlara göre daha etkilidir. Nakil öncesi ve nakil sırasında sağlanan koşullar 
refah bakımından çok önemlidir. Taşıma sırasındaki refah seviyesi düştükçe, hayvanlarda 
artan strese bağlı olarak ürün kalitesi de düşer. Oluşan stresin süresi ve şiddetine göre bu 
durum ölümle de sonuçlanabilir. 
Bu değerlendirme çalışmasında amaç, hızla gelişen nüfusun gıda ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere artan canlı hayvan nakilleri sırasında, hayvan refahına etki eden bazı faktörler, bu 
faktörlerin hayvan ve ürün üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için alınması 
gereken tedbirler ve konuyla ilgili belirlenen standartlar çerçevesinde uyulması gereken 
kurallara dikkat çekmektir.  
Anahtar Kelimeler: Çiftlik hayvanları, nakil, refah, yönetim 

Abstracts 
Animal welfare refers to the status of individual connection with the environment and this 
situation can be evaluated. The decrease in longevity, diseases, abnormal behavior, an 
increase of adrenal activity, body injuries (especially environmental), growth retardation, a 
decrease of reproductive performance, suppression of immunity, are indicators of decreasing 
of animal welfare. Recently, transportation has become a routine management practice as 
livestock export or import has become more common but the welfare and health of animals 
can be substantially affected by transport.  
During transport, many factors such as loading, unloading, loading density, transport duration, 
water and feed needs of animals and movements of the vehicle directly effect on animal 
welfare, health, carcass and meat quality; therefore, transport is one of the important activities 
that affect animal welfare in a high level in livestock. Animals for breeding or slaughtering 
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are transported from someplace to others using land, rail, sea or air ways. 90% of the animal 
transports in the countries membered of the European Union are carried out using road, and 
during the transportation on land, animals can be exposed to various stress factors of internal 
or external origin. These factors are more effective on slaughtered animals than stud animals. 
Pre-and during transport conditions are very important for well-being. As the welfare level 
decreases during transportation, the product quality decreases due to the increased stress in 
the animals. Depending on the duration and severity of the stress, this situation may result in 
death. 
The aim of this assessment study is to attract attention to some factors that affect animal 
welfare, cautions that have to be taken for decreasing negative effects on animal and product, 
and the rules that have to be conformed within the framework of the standards determined on 
this subject during the animal transportation that increasing for supply food needs of the 
rapidly increasing population.  
Keywords: Livestock, transportation, welfare, management 
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IN LIQUID-STATE DYNAMIC NUCLEAR POLARIZATION USING NITROXIDE 
RADICAL 

NİTROKSİT RADİKAL KULLANILARAK SIVI DURUMDA DİNAMİK NÜKLEER 
POLARİZASYON 

Handan ENGİN KIRIMLI  
Uludag University, Physics Department Bursa-Turkey  

ORCID ID: 0000-0003-0300-3381 

Abstract 
Solution-state dynamic nuclear polarization (DNP) is an increasingly popular method of 
enhancing nuclear spin polarization that has many applications in nuclear magnetic resonance 
(NMR). One of the ways to increase the NMR signal is to enhance the nuclei magnetization 
by the methods of DNP based on the effect of transfer the polarization from electronic spins 
to a system of nuclear spins. In liquids the Overhauser mechanism (ODNP) makes the largest 
contribution to the polarization transfer.  
Recently, nitroxide radical and its derivatives has been used as new potential polarizers for 
liquid DNP. By ODNP technique, 1H Overhauser dynamic nuclear polarization parameters at 
1.5 mT such as the enhancement factor, the ultimate enhancement factor, the nuclear-electron 
coupling parameter, the importance on dependent scalar coupling parameter, the saturation 
factor and the leakage factor were determined  for 4-Fluorobenzylbromide solvent  with the 
nitroxide free radical in three different concentrations have been stuied with oxygen removed. 
The fundamental parameter in a DNP experiment is the nuclear-electron coupling factor, since 
it determines the maximum NMR signal enhancements which can be achieved. The nuclear-
electron coupling factor contains information about the system dynamics. In a typical 
measurement, enhancements are measured as a function of the microwave power and the 
maximum enhancement is calculated from extrapolating to infinite power. The coupling 
factor can vary from -1 in the case of pure scalar coupling to +0.5 in the case of pure dipolar 
coupling. The results of our studies and the calculated parameters, especially the coupling 
parameter, indicates that there were scalar interactions between the nuclear spin and the 
electron spin. 
Keywords: Liquid State DNP, Overhauser Effect, Nitroxide Radical 

Özet 
Çözelti durumunda dinamik nükleer polarizasyon (DNP), nükleer spin polarizasyonunu 
büyütmek için giderek daha popüler bir yöntem olan nükleer manyetik rezonansta (NMR) 
birçok uygulamaya sahiptir. NMR sinyalini artırmanın yollarından biri, polarizasyonun 
elektronik spinlerden nükleer spin sistemine transferinin etkisine dayanan DNP yöntemleriyle 
çekirdek manyetizasyonunu arttırmaktır. Sıvılarda Overhauser mekanizması (ODNP), 
polarizasyon transferine en büyük katkıyı sağlar. 
Son zamanlarda, nitroksit  radikali ve türevleri, sıvı DNP için yeni potansiyel polarizörler 
olarak kullanılmaktadır. ODNP tekniği ile büyüme faktörü, en büyük büyüme faktörü, 
çekirdek elektron çiftlenme  parametresi, skaler çiftlenmenin bağıl önemi için  parametre, 
doyma faktörü ve kaçak faktörü gibi 1H Overhauser dinamik nükleer polarizasyon 
parametreleri 1.5 mT'da nitroksit serbest radikalinin 4-Florobenzilbromür çözgeninde üç 
farklı konsantrasyonda oksijen uzaklaştırılarak incelendi. Bir DNP deneyindeki temel 
parametre, elde edilebilecek maksimum NMR sinyal büyümelerini belirlediği için nükleer 
elektron çiftlenme faktörüdür. Nükleer elektron çiftlenme faktörü, sistem dinamikleri 

6



hakkında bilgi içerir. Tipik bir ölçümde, büyümeler mikrodalga gücünün bir fonksiyonu 
olarak ölçülür ve maksimum büyüme, ekstrapolasyondan sonsuz güce kadar hesaplanır. 
Çiftlenme faktörü, saf skaler çiftlenme durumunda -1'den saf dipolar çiftleneme durumuna 
+0.5'e kadar değişebilir. Çalışmalarımızın sonuçları ve hesaplanan parametreler, özellikle 
çiftlenme parametresi, çekirdek spini ile elektron spini arasında skaler etkileşimler olduğunu 
göstermektedir.  
Keywords: Sıvı Durumda DNP, Overhauser Etkisi, Nitroksit Radikali 
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DİJİTALLEŞME VE VERGİ YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
DIGITALIZATION AND ITS IMPACT ON TAX MANAGEMENT 

Sercan YAVAN
Dr. Araş. Gör., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF, Maliye Bölümü,  

Aydın, Türkiye  
ORCID ID: 0000-0002-9873-5931 

Özet 
Sanayi Devrimi’nin dördüncü neslinde, bilgi ve iletişim teknolojisinin tam olarak kullanıldığı 
sanayi sektöründe yeni üretim süreçleri ortaya çıkmıştır. Yalnızca üretim sürecinde değil, aynı 
zamanda değer zincirinde de daha yüksek verimlilik ve daha iyi ürün kalitesi elde etmek için 
dijital temelde yeni iş modelleri yaratılmıştır. Bugün yaşadığımız “dijital çağ” olarak 
adlandırılan çağda Dördüncü Sanayi Devrimi'nin etkileri her geçen kendini 
hissettirmektedir. Önceki Sanayi Devrimlerinden farklı olarak 4. Endüstri Devrimi, dijital 
müdahale yoluyla günlük hayatımızın her yönünü iyileştirmeyi ve dönüştürmeyi 
hedeflemektedir. Yeni iş modelleri oluşturmaktan ve değer zincirlerini optimize etmekten, 
müşterilerin markalarla nasıl etkileşimde bulunduğunu dönüştürmeye ve müşteri 
deneyimlerini geliştirmeye kadar dijital teknolojiler çevremizdeki her şeyi değiştirmektedir. 
Dijitalleşme, ekonomimizin ve toplumumuzun örgütlenme ve işleyiş biçiminin yanı sıra 
günlük yaşamımızın birçok yönünde dönüşümlere neden olmuştur. Bununla birlikte dijital 
dönüşümün getirdiği değişimin genişliği ve hızı dikkate değerdir ve çok sayıda kamu 
politikası zorluğunu ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda, politikaların geliştirilmesini ve 
uygulanmasını desteklemek için yeni bir dizi aracın ortaya çıkması yoluyla yeni politikalar 
oluşturulması fırsatı vermektedir. Dijitalleşmenin kamu politikaları üzerindeki etkilerinden 
biri de vergileme üzerinedir. Dijitalleşmenin vergilendirme üzerinde çok çeşitli etkileri vardır, 
vergi politikasını ve vergi idaresini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde etkiler, yeni 
araçlar sunar ve yeni zorluklar getirir.  
Vergi sistemlerinin dijitalleştirilmesi, vergi tahsilatı ve uyumluluğundan vergi tabanına kadar 
vergilendirmenin tüm yönlerini etkileyen önemli bir konudur. Vergi idareleri dijitalleşmenin 
etkisiyle, karar alma sürecini yönlendirmek için otomasyon ve analitikten yararlanarak 
mümkün olduğunca fazla insan etkileşimini ortadan kaldırmak istemektedirler. Kıt 
kaynaklarını vergi kaçakçılık, dolandırıcılık ve vergiden kaçınma vakalarına odaklayarak, 
artan veri hacimlerinden daha fazla bilgi edinmek istemektedirler. Vergi sistemlerinin 
dijitalleşmesini yalnızca mekanik boyutuyla düşünemeyiz. Vergi otoritelerinin dijital vergi 
sistemlerinde elde edilen verilerin kullanımında “ahlaki yükümlülükleri” bulunmaktadır. 
Dijital vergi sistemlerinin kamuoyu tarafından kabul edilebilirliğinin sağlanması için yalnızca 
iyi işleyen bir yazılım sisteminin olması yetmeyecektir. Aynı zamanda vergi idareleri halktan, 
siyasi çevrelerden, medyadan ve sivil toplum kuruluşlarından gelen önerileri de dikkate alarak 
dijital vergi sistemi yönetiminin kabul edilebilirlik düzeyini arttıracaktır. Vergi idaresinde 
dijital teknoloji yalnızca daha düşük işlem maliyetleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda vergi 
politikasında yeniliğe de izin verir. Dijitalleşmenin politika sonuçları, doğası gereği bilim ve 
teknolojinin diğer alanlarındaki gelişmelerle bağlantılıdır. Dijital teknoloji ile 
yapabileceklerimiz, bireysel farklılıkları neyin yarattığına dair anlayışımızın düzeyine 
bağlıdır. Bilgi teknolojileri hakkında bilgi düzeyimiz arttıkça, vergi politikasının temellerine 
ilişkin bakış açımızın da değişmesi gerekecektir. Gelecekte bunun nereye varabileceği şu anda 
bilinmemekte ancak geleceğe ışık tutmak adına dijitalleşmeyle birlikte oluşan yeni vergi 
sistemi yönetimi hakkında bilgiler sunarak değerlendirmelerde bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Dijitalleşme, Vergileme 
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Abstract 
On the fourth phase of the Industrial Revolution, in the industry sector in which information 
and communication technologies are fully used, new production processes have emerged. 
New business models have been created on a digital basis to raise productivity and quality, 
not only in the process of production but also in the value chain. In our age, also known as the 
Digital Age, the fourth industrial revolution improves its impact more and more with each 
passing day. As distinct from former industrial revolutions, the fourth industrial revolution 
aims to enhance and transform our lives at all points through digital involvement. From 
creating new business models and optimizing value chains to transforming the way 
customers’ interacting with the brands and to improve the customer experience, digital 
technology changes everything that surrounds us. Besides transformations in the organization 
and action of our economy and society, digitalization has brought about transformations in 
many ways that concern our daily life. In the meantime, the speed and extensiveness of the 
change, which digital transformation has brought along with, is noteworthy and this situation 
necessitates a lot of public policies. Through the emerging of a series of new tools, it also 
gives an opportunity to create new policies to improve the existing ones and to support them 
to be easily applied. One of the impacts of digitalization on public policies is about taxation. 
Digitalization has various impacts on taxation: it impacts the taxation policy and tax 
management both on national and international scale.  It offers new tools and brings new 
challenges along with itself.  
Transformation of the taxation system is a significant issue that affects taxation at all points, 
from tax collection and compliance to tax base. Upon the effects of digitalization, tax 
administrations wish to remove human interactions as much as possible with the help of 
automation and analytics to guide the resolution process. They would like to gain data from 
their increasing throughput by focusing on fiscal evasion and fraud with their limited sources. 
Taxation systems cannot be thought only with their mechanical aspect. Taxation authorities 
have moral obligations towards people about the use of gained data. It is not enough to have a 
good software system to provide public acceptance of digital taxation systems. At the same 
time, tax administrations will raise the acceptability level of digital taxation system 
management through taking the advice of the public, political circles, the media, and non-
governmental organizations. Not only does digital technology offer a lower cost of operation 
in tax management, but also allows for innovation in tax policies. Political outcomes of 
digitalization, by its nature, are connected with the improvements in the other branches of 
science and technology. What we can do with digital technology is associated with our level 
of understanding about what creates individual differences. So long as our knowledge about 
information technologies increases, our point of view over the basis of tax policies has to 
change. At the moment, it is unknown, where it comes in the future. However, it evaluates the 
new taxation system management by presenting new information to enlighten the future.  
Keywords: Industry 4.0, Digitalization, Taxation 
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RESIDUEL GALLBLADDER AND CYSTIC DUCT STONES AFTER 
LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY IN A CHILD 
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Abstract 
Cholecystectomy is the most commonly preferred surgical procedure in the treatment of 
gallstones that cause complaints in children, as in adults. It can be done laparoscopically or by 
open cholecystectomy. Partial cholecystectomy is usually performed when there is difficulty 
in performing total cholecystectomy for various reasons such as acute attack. In terms of 
preventing bile duct and vascular injuries, adhesions, fibrosis, variations in the anatomy can 
lead to bile residuel gallbladder, leading to post-cholecystectomy syndrome. After a partial or 
subtotal cholecystectomy, symptoms may recur due to residual gallbladder or stone 
formation. When this occurs, completion cholecystectomy is required as a treatment option. 
Here, we present a patient with stump cholecystitis in the gallbladder residue to demonstrate 
open diagnostic laparotomy with completion cholecystectomy in a patient who underwent 
laparoscopic cholecystectomy. A 7-year-old male patient had undergone laparoscopic 
cholecystectomy in another center 3 years ago. The patient, whose vomiting and intermittent 
abdominal pain continued, applied to our clinic. After ultrasound and magnetic resonance 
cholangiopancreatogram imaging, a cystic structure, approximately 3 * 2 cm in size, 
containing microcalcules and a neighboring metallic clip artifact, was detected in the 
gallbladder fossa. Operation decision was made with the prediagnosis of residual 
microlithiasis in gall bladder. Complementary cholecystectomy was performed by detecting 
high-opening residual gall bladder in the main bile duct with laparotomy. No problem was 
found in the patient, who was followed for 3 years postoperatively. It was observed that his 
clinical complaints were completely resolved. Laparoscopic cholecystectomy is still 
considered as the first option in surgical treatment for gallbladder problems. However, the 
variations may be kept in mind. Open or laparoscopic cholecystectomy options can also be 
applied for gallbladder residue. 
Keywords: Residuel gallbladder, cystic stump cholecystitis, post-cholecystectomy syndrome, 
completion cholecystectomy. 
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ASSESSING OF COPING STRATEGIES WITH PSYCHOLOGICAL STRESS 
AMONG MOSUL UNIVERSITY STUDENTS – IRAQ 

Lect. Eman Salem Khaffaf 
College of Nursing, University of Mosul, Mosul, Iraq 

Lect. Dr. Shatha Abdul-Rahman 
College of Nursing, University of Mosul, Mosul, Iraq 

Introduction and Literature Review 
Individuals in all stages of their lives are experienced stressful situations and severe 
influences from many sources such as home, work and society. This is due to the complexity 
of life styles, stressful family situations, the work environment, and the nature of social life. 
Goals are many and the aspirations are high, but frustrations and obstacles are too many to 
achieve these goals. Therefore, there is no doubt that we are living in an era of conflicts, 
contradictions and problems, in which the demands of life are increasing, and technological, 
cultural and moral changes are accelerating, resulting in extreme pressures, sources of anxiety 
and tension, risks and threats (Hussein and Zayud, 1999). 
The study also presented that students are subjected to psychological, social and 
physiological, developmental changes that result in demands and needs that require 
satisfaction, aspirations and objectives that require investigation, and an urgent desire to 
achieve independence, uniqueness and self-seeking as a distinct independent entity (Hussein 
and Zayud, 1999: 158). University students are more likely to be under stress because they are 
experienced different types of stressors, for instance, the academic studying, the college life, 
as well as their personal life. Spear (2000) and Rajesh (2001) also reported that university 
students conflict with cognitive, physical, psychological, social, and academic changes due to 
the transition from the adolescence to adulthood. 
Stress can be defined a pattern of cognitive appraisals, physiological responses, and 
behavioral tendencies that occur in response to a perceived imbalance between situational 
demands and the resources needed to cope with them (Passer and Smith, 2007; Devinder and 
Dominic, 2009). Fortinash and Holoday (2012) also defined stress as a response to an anxious 
or stressful stimuli and as stimulus that produce biological emotional and psychological 
response. Whereas psychological stress includes such things as divorce, loss of job, 
unmanageable debt the death of loved one, retirement, and fear of a terrorist attack as well as 
changes that might consider positive, such marriage, the arrival of a new baby, or unexpected 
success (Varcarolis, 2010).  
Passer and Smith (2007) defined coping as an adjustment reaction or the use of habitual 
patterns of behavior by individuals in response to an actual or perceived threat in an effort to 
maintain psychological integrity. Coping is a term used to explain the reactions of an 
organism when faced with a stressful situation and may be considered as a set of physical or 
psychological strategies that can be learned, used, or discarded. Coping, which is triggered in 
response to a stressor, is directed toward this internal or external event that exceeds the 
individual’s adaptive capabilities, as a way of dealing with the situation viewed as stressful 
(Costa and Leal, 2006; Hirsch et. al., 2015). 
Hussein (2000, p.4) explained that psychological stress is closely related to the disorders of 
the blood, diabetes, arteriosclerosis, dyspnoea, nervous colon and headache. It also leads to 
poor concentration, memory, diminished ability to solve problems, misconceptions of 
attitudes and people, and social disturbances such as social withdrawal and the doubt and 
impotence of social harmony. 
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On the other hand, there is no doubt that anybody does not stand idle in the face of any 
pressure that threatens his life. Therefore, the university student faces these pressures in an 
attempt to deal with and adapt to and mitigate the effects or resolve, and uses the strategies or 
methods of knowledge, emotional and behavioural (Hussein and Zayud, 1999). 
Some studies have attempted to identify methods or processes of stress and adaptation. For 
instance, Martin et. al. (1992) emphasized two methods of coping with pressure; which are 
the emotional coping strategies and cognitive coping strategies which is meant to re-interpret 
and evaluate the situation and the logical analysis of mental activity. She defined emotional 
coping strategies as the emotional responses to stressful situations such as anger, tension, 
anxiety, anxiety and despair. Other studies classified strategies to deal with pressure to the 
following: rational thinking, imagining, denial, problem solving, humour, and returning to 
religion (Hussein and Zayud, 1999; and Cohen, 1994).  
The study generally aims to assess the coping strategies with psychological stress among 
Mosul university students. It also aims to assess the psychological stress among Mosul 
University students and to identify the coping strategies (according to their types) that Mosul 
university students may be used to treat their psychological stress. Finally, it aims to examine 
the relationship between these coping strategies and some of subjects’ demographical data, for 
instance (age, gender, social status, academic year, address, type of college, work status).  

METHOD 
A cross sectional descriptive from 10th, January to 14th, March 2020. The research carried out 
at the several scientific and humanitarian colleges of the University of Mosul, for instants, 
college of nursing, college of medicine, college of sciences, college of engineering, and 
college of economic and administrative. The University of Mosul is located in the Almajmoah 
Althaqafia district, at the left side of the Tigris River in Mosul city- Iraq. The study utilized a 
simple random sample to achieve the objects of the research. A target number of the sample 
was 301 of undergraduate students who attended the University of Mosul. The criteria of 
selecting the sample were tended to choose students from all stages of all undergraduates 
studying. In addition, the sample divided according to their ages, gender, stage level, and 
according to other their socio-demographical data. A structured questionnaire was formulated 
after viewing several relevant literatures. It contains four parts; the first one has the socio-
demographical data such as age, residence, marital status, level of education, college type, and 
work status. The second part of this tool contains thirteen items of the Stress Symptom Scale. 
This section was formulated to diagnose the stress according to its symptoms. The third part 
consists of the Perceived Stress Scale (PSS). It includes ten statements about the stress during 
the last period that the sample may experience. The second and third parts were cited from a 
scale prepared by Matheny and McCarthy (2000). Finally, the questionnaire of the present 
study adopted fifty statements of the Ways of Coping Scale. The study used the coping 
classification that made by Folkman and Lazaurs in (1988). They classified the coping 
strategies into (confrontive coping, distancing, self-controlling, seeking social support, 
accepting responsibility, escape-avoidance, plan problem solving, positive reappraisal).  
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Results 
Table (1): Socio-demographical Data Distribution 

Socio-demographical Variables No. % 

Age (in years) 

(18 – 22) 142 47.2 
(23 – 27) 151 50.2 
(28-32) 6 2.0 
(33 – 37) 2 0.7 
Total 301 100.0 

Gender 
Male 90 29.9 
Female 211 70.1 
Total 301 100.0 

Marital Status 

Single 243 80.7 
Married 55 18.3 
Divorced 1 0.3 
Widowed 2 0.7 
Total 301 100.0 

College Stage 

First 80 26.6 
Second 39 13.0 
Third 71 23.6 
Fourth 106 35.2 
Fifth 1 0.3 
Sixth 4 1.3 
Total 301 100.0 

Address 

Right Side 59 19.6 
Left Side 182 60.5 
Outside 52 17.3 
Displaced 8 2.7 
Total 301 100.0 

College Classification 
Humanitarian 65 21.4 
Scientific 236 78.6 
Total 301 100.0 

Occupation 

Employee 5 1.7 
Having Job 14 4.7 
Student 282 93.7 
Total 301 100.0 
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Table (2): Stress Symptoms Distribution 

Table (3): Perceived Stress Scale Distribution 
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Table (4): Stress Scores Distribution 

Table (5): Coping Strategies Scores Distribution  
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Table (6A): Kruskal-Wallis Test (Mean Ranks of Sociodemographical data) 
Age Coping 1 Coping 2 Coping 3 Coping 4 Coping 5 Coping 6 Coping 7 Coping 8 
(18 – 22) 156.31 151.56 144.22 156.51 157.61 160.38 149.82 156.96 
(23 – 27) 147.35 147.32 156.40 146.86 142.82 143.30 151.09 143.87 
(28-32) 84.25 192.42 157.50 132.50 179.75 87.25 168.00 152.33 
(33 – 37) 250.00 265.00 205.25 127.25 213.50 258.00 176.75 262.00 
Gender Coping 1 Coping 2 Coping 3 Coping 4 Coping 5 Coping 6 Coping 7 Coping 8 
Male 159.24 149.68 160.56 164.26 147.74 139.66 147.06 156.60 
Female 147.48 151.56 146.92 145.34 152.39 155.84 152.68 148.61 
Marital Status Coping 1 Coping 2 Coping 3 Coping 4 Coping 5 Coping 6 Coping 7 Coping 8 
Single 148.81 150.44 150.49 148.82 213.50 153.89 153.22 155.56 
Married 162.56 149.45 149.11 161.71 128.12 134.67 142.29 131.01 
Divorced 74.00 170.00 141.00 52.50 4.50 231.50 67.50 64.50 
Widowed 137.25 252.00 269.50 170.25 156.27 208.25 162.75 190.00 
College Stage Coping 1 Coping 2 Coping 3 Coping 4 Coping 5 Coping 6 Coping 7 Coping 8 
First 148.40 141.56 133.98 154.07 152.68 172.13 141.13 151.46 
Second 132.13 149.69 169.28 150.22 149.32 151.18 158.10 164.38 
Third 169.60 159.54 160.52 149.24 165.79 161.37 161.54 161.10 
Fourth 147.47 155.45 150.09 151.28 139.51 129.76 147.06 139.32 
Fifth 149.00 6.50 108.50 101.50 147.50 38.00 177.00 47.50 
Sixth 151.00 119.00 178.88 133.38 176.50 133.75 190.13 167.38 
Address Coping 1 Coping 2 Coping 3 Coping 4 Coping 5 Coping 6 Coping 7 Coping 8 
Right Side 121.01 143.24 139.83 136.01 145.23 113.97 158.43 155.57 
Left Side 231.44 149.84 158.18 158.15 149.40 164.95 151.99 167.20 
Outside 152.20 162.00 137.88 146.52 162.74 142.55 134.52 119.42 
Displaced 156.84 163.06 155.19 128.00 153.56 161.69 180.88 132.81 
College Classification Coping 1 Coping 2 Coping 3 Coping 4 Coping 5 Coping 6 Coping 7 Coping 8 
Humanitarian 141.48 140.93 147.66 143.93 134.41 161.20 141.71 157.62 
Scientific 152.95 153.10 151.27 152.28 154.86 147.60 152.88 148.57 
Occupation Coping 1 Coping 2 Coping 3 Coping 4 Coping 5 Coping 6 Coping 7 Coping 8 
Employee 157.60 170.50 110.80 118.10 139.50 173.00 135.20 191.40 
Having Job 146.50 163.07 169.79 150.89 169.86 145.54 200.64 182.64 
Student 151.11 150.05 150.78 151.59 150.27 150.88 148.82 148.71 
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Table (6B): Kruskal-Wallis 

Age Coping 1 Coping 2 Coping 3 Coping 4 Coping 5 Coping 6 Coping 7 Coping 8 
Kruskal-Wallis H 6.995 5.109 2.273 1.340 3.899 9.132 .434 4.972 
Df 3 3 3 3 3 3 3 3 
Asymp. Sig. .072 .164 .518 .720 .273 .028* .933 .174 
Gender Coping 1 Coping 2 Coping 3 Coping 4 Coping 5 Coping 6 Coping 7 Coping 8 
Kruskal-Wallis H 1.166 .030 1.561 3.001 .182 2.193 .266 .536 
Df 1 1 1 1 1 1 1 1 
Asymp. Sig. .280 .863 .212 .083 .669 .139 .606 .464 
Marital Status Coping 1 Coping 2 Coping 3 Coping 4 Coping 5 Coping 6 Coping 7 Coping 8 
Kruskal-Wallis H 1.981 2.792 3.787 2.379 8.692 3.951 1.680 4.996 
Df 3 3 3 3 3 3 3 3 
Asymp. Sig. .576 .425 .285 .498 .034* .267 .641 .172 
College Stage Coping 1 Coping 2 Coping 3 Coping 4 Coping 5 Coping 6 Coping 7 Coping 8 
Kruskal-Wallis H 5.388 5.252 6.345 .624 4.353 13.964 3.477 5.386 
Df 5 5 5 5 5 5 5 5 
Asymp. Sig. .370 .386 .274 .987 .500 .016* .627 .371 
Address Coping 1 Coping 2 Coping 3 Coping 4 Coping 5 Coping 6 Coping 7 Coping 8 
Kruskal-Wallis H 14.850 1.498 3.440 3.700 1.294 16.067 3.289 9.816 
Df 3 3 3 3 3 3 3 3 
Asymp. Sig. .002* .683 .329 .296 .731 .001* .349 .020* 
College 

 
Coping 1 Coping 2 Coping 3 Coping 4 Coping 5 Coping 6 Coping 7 Coping 8 

Kruskal-Wallis H .891 .999 .088 .470 2.844 1.247 .842 .552 
Df 1 1 1 1 1 1 1 1 
Asymp. Sig. .345 .318 .767 .493 .092 .264 .359 .458 
Occupation Coping 1 Coping 2 Coping 3 Coping 4 Coping 5 Coping 6 Coping 7 Coping 8 
Kruskal-Wallis H .067 .558 1.735 .732 .777 .378 4.940 3.147 
Df 2 2 2 2 2 2 2 2
Asymp. Sig. .967 .756 .420 .693 .678 .828 .085 .207 

Coping 1 = Confrontation / Coping 2 = Distancing / Coping 3 =  Self-controlling / Coping 4 = Seeking social support/ Coping 5 = Accepting 
responsibility / Coping 6 = Escape-Avoidance / Coping 7 = Planning to solve the problem /Coping 8 = Positive reappraisal 

*Sig. at <0.05
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Discussion 
Table (1) shows that 50.2% (n=151) of the participants were in the age group (23-27) years 
old. 70.1% (n=211) of the total sample were female, 80.7% (n=243) were single. The table 
also presents that 35.2% (n=106) from the participating students were in the fourth. The 
participants from the scientific colleges were 78.6% (n=236) and the rest were studying in the 
humanities colleges. Table (1) also indicates that 60.5% (n=182) of the sample were residing 
in the left side of Mosul city and 93.7% (n=282) were not working (students). 
Tables (2 and 3) demonstrate the per cent of the stress symptoms and the perceived stress 
among the participating students. Throughout the results in these two tables, it is an obvious 
that the most of the sample was indicating some level of stress. The majority of students at the 
table (3) were experienced (2-3 times / week) most of stress symptoms. 30.9% (n=93) of them 
had the highest level of perceived stress. While, the most of the participants have a moderate 
stress level which reveals 63.8% (n=192) of the subjects as is shown in table (4). 
Table (5) reveals generally that the majority of the participants have the average of stress 
coping. In details, the confrontation, distancing, self-controlling, seeking social support, 
accepting responsibility, planning to solve the problem, and positive reappraisal coping 
strategies indicate the following results respectively (62.1%, 58.1%, 55.5%, 52.8%, 43.5%, 
53.1%, 54.9%). While, only escape-avoidance coping strategy indicated (47.3%) of the 
students have below the average of stress coping. It is obvious  from these results that the 
confrontation coping strategy is the most commonly used among students.  
Table (6A and 6B) present the Kruskal-Wallis Test to demonstrate the association between 
the coping strategies and several of subjects’ sociodemographical data. They illustrate that 
there is a significant relationship between avoidance coping and age at (0.028). The  highest 
mean rank (258.00) was for (18-22) age group. This may due to this age group has less 
experience in facing stressors. These tables also indicate the significant relationship between 
accepting responsibility coping and the marital status at (0.034). The mean rank (213.50) 
indicated for single students. Moreover, there is significantly an association between 
avoidance coping and college stage at (0.016) regarding to students at the first stage with 
mean rank (172.13). Hirsch et. al. (2015) detected that there is a relationship between the 
academic class of the students and the use of avoidance coping (as a negative coping 
strategies). The final association indicating in table (6B) is between the students’ residential 
area and the confrontation, avoidance, positive reappraisal copings at (0.002, 0.001, 0.020) 
respectively. They present the highest mean rank (231.44, 164.95, 167.20) for the subjects 
who reside on the left side of the Mosul city. The reason for these findings may because the 
students who residing in the left side may experience less stressors due to the stability of the 
left side of the Mosul city and they can easily access their university more than the other 
students who live in the right side, outside of Mosul city, and displaced students. The opposite 
opinion was given by Rajesh (2011), who found that there is no association between the stress 
level and the distance of the university. Finally, the present study does not reveal any 
relationship between the coping strategies and gender; despite of the other studies presented a 
significant difference between male and female in adopting coping strategies, such as Yeung 
(1991) and Bamuhair et. al. (2015). 

CONCLUSION 
The study concluded that the majority of students participating in the study may have a 
moderate level of stress and that they have a moderate level of coping strategies with 
psychological stress. 
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Özet 
Yoksulluğun ölçülmesinde kullanılan çok boyutlu ölçütler arasında en çok ilgiyi Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından geliştirilen İnsani Gelişme Endeksi’nin 
çektiği söylenebilir. Endeks doğumda yaşam beklentisiyle ölçülen uzun ve sağlıklı bir yaşam, 
yetişkin okur-yazarlık oranı ve ilk, orta ve yüksek öğretim bileşik okullaşma oranı ile ölçülen 
bilgi düzeyi, satın alma gücü paritesine göre hesaplanan kişi başına düşen GSYİH ile ölçülen 
iyi yaşam standardı bileşenlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmaktadır.  
Gini katsayısı ise ülkeler arasındaki gelir eşitsizliğini tek bir sayı ile ifade ederek çeşitli gelir 
dağılımlarının karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır. 0 ile 1 arasında değişen değerler alan 
gini katsayısı, 0’a eşit olduğunda tam bir gelir dağılımı eşitliğinden söz edilebilirken, katsayı 
1’e yaklaştıkça gelir dağılımındaki eşitsizliğin arttığı, 1’e eşit olduğunda ise mutlak bir gelir 
eşitsizliğinin varlığı sonuçlarına varılabilir.  
BRICS ise Brezilya, Rusya, Hindistan,Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti ülkelerinden oluşan 
ve dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri olarak bilinen ülkeler topluluğuna verilen isimdir. Bu 
ülkeler hızlı gelişen ve büyüyen ekonomileir ile dikkat çekmekte, ancak bu büyümenin ülke 
vatandaşlarının refah seviyesine olan katkıları konusunda endişeler devam etmektedir. 
Bu bağlamda BRICS ülkelerinde gini katsayısında görülen değişimlerin insani gelişime 
endeksinde ne gibi bir etki yarattığının tespiti ayrıca bu etkinin yönü ve şiddetinin 
belirlenmesi gelir dağılımı eşitsizliğinin insani gelişimi etkileyip etkilemediğini anlaşılmasına 
yardımcı olacaktır.  
Bu çalışmanın amacı BRICS ülkeleri için insani gelişme endeksi ile gelir dağılımı eşitsizliğini 
gösteren gini katsayısının birlikte analiz etmek ve böylelikle gelir dağılımı eşitsizliğinin 
insani gelişme endeksi değerleri üzerinde nasıl bir etki yarattığını anlamaktır. Bu bağlamda 
BRICS ülkelerinin 1990-2018 arası döneme ait Gini katsayısı bağımsız ve İnsani Gelişme 
endeksi verileri ise bağımlı değişken olacak biçimde panel veri analizi yöntemi ile analiz 
edilmiştir. Bu analizde yatay kesit bağımlılığı ve eşbütünleşme testi yapıldıktan sonra katsayı 
homojenitesi bulunamaması ve birimler arası korelasyonun var olmasından dolayı 
genişletilmiş ortalama grup tahmincisi (Augmented Mean Group Estimator) kullanılmıştır. 
Analiz sonucunda BRIC ülkelerinde gini katsayısı ve insani gelişim indeksi arasında ters 
yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.Kısaca gini katsayısının azalmasının yani gelir 
dağılımın iyileşmesinin BRICS ülkeleri üzerinde insani gelişmeyi artırıcı bir etki yarattığı 
ortaya konulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Gini Katsayısı, İnsani Gelişme Endeksi, BRICS, Genişletilmiş Ortalama 
Grup Tahmincisi 

Abstract 
It can be said that among the multidimensional measures used in the measurement of poverty, 
the Human Development Index, developed by the United Nations Development Program 
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(UNDP), attracted the most attention. Index , is created by combining the components of a 
long and healthy life measured by life expectancy at birth, the level of knowledge measured 
by the adult literacy rate and the combined enrollment rate of primary, secondary and higher 
education of a good standard of living measured by GDP per capita calculated by purchasing 
power parity. 
The Gini coefficient enables comparison of various income distributions by expressing the 
income inequality between countries in numbers. The gini coefficient takes values ranging 
from 0 to 1. When it is equal to 0, a complete income distribution equality can be mentioned, 
while as the coefficient approaches 1, it can be concluded that the inequality in the income 
distribution increases, and when it is equal to 1, it can be concluded that there is an absolute 
income inequality.  
BRICS is the name given to the group of countries consisting of Brazil, Russia, India, China 
and the Republic of South Africa and known as the fastest developing countries in the world. 
These countries draw attention with their rapidly developing and growing economies, but 
concerns remain about the contribution of this growth to the welfare level of the citizens of 
the country. 
In this context, determining the effect of the changes in the gini coefficient in the BRICS 
countries on the human development index and determining the direction and severity of this 
effect will help to understand whether income inequality affects human development or not. 
The aim of this study is to analyze the human development index and the gini coefficient, 
which indicates the income distribution inequality for the BRICS countries together, and thus 
to understand how the income distribution inequality has an effect on the human development 
index values. In this context, the Gini coefficient of the BRICS countries for the period 
between 1990-2018 was analyzed by panel data analysis method as an independent variable 
and the Human Development index data as a dependent variable. In this analysis, the 
Augmented Mean Group Estimator was used due to the absence of coefficient homogeneity 
and the presence of correlation between units after the cross section dependency and 
cointegration test. As a result of the analysis, it has been determined that there is an inverse 
relationship between the gini coefficient and the human development index in BRIC 
countries. In short, it has been revealed that the decrease in the gini coefficient, that is, the 
improvement in the income distribution, has an increasing effect on human development on 
the BRICS countries. 
Keywords: Gini Coefficient, Human Development Index, BRICS, Augmented Average 
Group Estimator 
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Özet 
Bu araştırma, Neolitik döneme ait olan Anadolu’da (Şanlıurfa’da) inşa edilen ilk ve en eski 
tapınak olma özelliğine sahip olan Göbeklitepe’yi ele almaktadır. Göbeklitepe, ilk tapınak 
dolayısıyla yeryüzündeki ilk inancın merkezi olması açısından önem taşımaktadır. Bu bölgede 
yaklaşık 20 tapınak tespit edilmiş ve şu ana kadar yalnızca 6 tapınak gün ışığına çıkartılmıştır. 
Göbeklitepe, bu zamana kadar bilinen en eski yapıt ve tapınaktan 7500 yıl daha eskiye aittir. 
Göbeklitepe'nin keşfine kadar bilinen en eski tapınak ise, Malta'da bulunmakta ve 5000 
yaşındadır. Göbeklitepe’de, T biçiminde dikili taşlar yer almaktadır. Bu taşların üzerinde 
rölyef tekniği ile yapılmış birçok hayvan figürleri bulunmaktadır. Bu figürler arasında yılan, 
yaban domuzu, tilki, boğa, örümcek, böcek, koyun ve kuş gibi hayvanlar görülmektedir. 
Dikili taşlar üzerinde hayvan figürlerinin yanı sıra soyut sembollerde yer almaktadır. Bazıları 
tek bir dikili taş üzerinde görülürken bazıları taş üzerinde bir arada karşımıza çıkmaktadır. Bu 
araştırmada, araştırmacı tarafından fotoğrafları çekilmiş bu figürler Trakya Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Seramik 
dersi öğrencileri tarafından incelenerek, araştırmacı tarafından hazırlanan tasarım ile Seramik 
dersinde uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın temel amacı, yaklaşık 12000 yıllık 
geçmişi olan bir yapıyı Seramik dersi kapsamında rölyef olarak gerçekleştirmek, duvar 
panosu şeklinde farklı bir mekâna uygulanarak yeniden yaşatmak, görselliğini sürdürmesini 
sağlamak, öğrencileri işbirlikli öğrenme modeli ve uygulaması ile çalışmaya teşvik etmektir. 
Bir eğitim kurumunda yapılan bu tür rölyeflerin veya tarihi eserlerden yararlanarak yapılan 
çalışmaların önemi oldukça büyüktür. Yapılan bu çalışmanın öğrencilerin tarihe olan bakış 
açılarını ve onlar için tarihin farkındalığını da arttıracağı düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Göbeklitepe, seramik, figür, rölyef, tapınak 

Abstract 
This research focuses on Göbeklitepe, which is the first and oldest temple built in Anatolia 
(Şanlıurfa) which belongs to the Neolithic period. Göbeklitepe is important in terms of being 
the center of the first belief in the world due to the first temple. Approximately 20 temples 
have been identified in this region and only 6 temples have been unearthed so far. 
Göbeklitepe is 7500 years older than the oldest known building and temple. The oldest temple 
known until the discovery of Göbeklitepe is located in Malta and is 5000 years old. There are 
T-shaped obelisks in Göbeklitepe. There are many animal figures made with relief technique 
on these stones. These figures include animals such as snakes, wild boars, foxes, bulls, 
spiders, insects, sheep and birds. There are animal figures as well as abstract symbols on 
obelisks. Some of them are seen on a single obelisk, while some are seen together on stone. In 
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this research, these figures, photographed by the researcher, were examined by the students of 
the Trakya University Faculty of Education, Department of Fine Arts Education, Department 
of Painting and Work Education, and applied in the Ceramics course with the design prepared 
by the researcher. The main purpose of the research is to realize a building with a history of 
approximately 12000 years as a relief within the scope of the Ceramics course, to re-live it by 
applying it to a different place in the form of a wall panel, to maintain its visuality, and to 
encourage students to work with a collaborative learning model and practice. The importance 
of such reliefs or works made using historical artifacts in an educational institution is very 
important. It is thought that this study will increase students' perspectives on history and their 
awareness of history. 
Keywords: Göbeklitepe, ceramic, figure, relief, temple 
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DETERMINATION BONDS OF INDIUM ELEMENT IN MINERAL OF CADMIONDITE 
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Dr. Öğr. Üyesi Servet AŞKIN 
Iğdır Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO 

ORCID ID: 0000-0002-4484-3523 

Özet 
Son yıllarda nano yüzeylerin elementel analizlerinde X Işınları Fotoelektron Spektrum (XPS) 
yöntemi artarak kullanılmaktadır. Nano yüzey bileşiklerindeki eser element XPS analizinde, 
koparılan elektronların bağlanma enerjilerine dayanarak orbitaller arası geçiş aralıklarına göre 
de elementin bileşikte hangi yükseltgenme basamağında bulunduğu belirlenmektedir. Eser 
element olarak incelenen atom numarası 49 olan indiyum; özellikle son yıllarda solar enerji 
panellerinin üretimi araştırmalarında önemi artmaktadır. Bu araştırmalarda özellikle XPS 
ölçümlerinin önemli bir fonksiyonu vardır.   
Literatürde, XPS yüzey analizi ile volkanik kayaçlarda mineral yapısının belirlenmesi 
yöntemi çalışması yapılmamıştır. Bu yöntem volkanik kayaçlarda kullanılarak kallitatif eser 
element analizi yanında yükseltgenme basamaklarına dayalı bağ enerjisindeki orbital 
geçişleri, orijin programı Gaussyen modellemesi kullanılarak 6-4 bağı tespit edilmiş ve In 
elementinin Kadmiyondit olarak bilinen CdIn2S4   mineralindeki 6-4 bağ sayısına uyumlu 
olduğu ispatlanmıştır.   
Volkanik Bazaltik kayaçtaki Kadmiondit geometrik olarak Hexoctahedral kristal yapısında 
olup, indiyumun yükseltgenme basamağı 3 olmasına kaşın, kristal örgüsünde 4 ve 6 bağ 
yapısında olduğu gösterilmektedir. Yapılan bu çalışmada In elementinin nano yüzey XPS 
çalışması ile volkanik kayaç bağ çeşitleri ve değerlik seviyesi incelenmiştir.  
Literatürde indiyum eser elementinin solar pillerde yapılan nano yüzey XPS çalışmalarında 
indiyum 3d3/2 ve 3d5/2 orbital elektronlarının bağ enerjilerinin sırasıyla 444.8 eV ve 452.3 
eV olarak ölçüldüğü tespit edilmiştir. Volkanik kayaçta nano yüzey indiyum XPS 
çalışmasında 3d3/2 ve 3d5/2 orbital elektronlarının bağ enerjileri sırasıyla 440.19 eV ve 
459.62 eV olarak tespit edilmiştir. 
Anahtar kelimeler: Eser element, İndiyum, XPS, Kadmiyondit 
Bu Çalışma IĞDIR ÜNİVERSİTESİ BAP Birimince desteklenen (2016-FBE-B04)  
“Ağrı Dağı Volkanik Kayaçların Yeraltı ve Yerüstü Sularına Etkisi” adlı proje 
kapsamında hazırlanmıştır.  

Abstract 
It is been more and more used the method X Rays Photoelectron Spectrum (XPS) in nano-
surfaces elemental analysis in recent decades. It is determined valence level the element is in 
the compound according to the transition intervals between orbitals based on the binding 
energies of the electrons in the trace element analysis with XPS, of nano-surface compounds. 
Indium with an atomic number of 49 examined as trace element was been even more 
attractive in the researches of the production of solar energy panels especially in recently. 
XPS, has an important function especially the research. The method of determining the 
mineral structure in volcanic rocks with XPS surface analysis has not been researched in the 
literature. 
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It was proved not only the qualitative trace element analysis in volcanic rocks but also, was 
compatible bonds of 6 and 4 based on orbital transitions energy valence levels of indium in 
the cadmiondite, by used the program of origin have got of bonds 6 and 4. It was 
demonstrated although the indium has a valence levels of 3, cadmiondite in the volcanic 
basaltic rock has 4 and 6 bond structures in the crystal lattice, geometrically hexoctahedral 
crystal structure.  
The volcanic rock, with nano surface XPS study of In element in this paper, was examined the 
bond types and valence level. The bond energies of indium 3d3/2 and 3d5/2 orbital electrons   
was showed nano surface XPS studies of indium trace element on solar cells in the literature 
was measured as 444.8 eV and 452.3 eV respectively. The bond energies of 3d3 / 2 and 3d5 / 
2 orbital electrons were determined as 444.8 eV / 440.19 eV and 452.3 eV / 459.62 eV, in the 
nano-surface indium XPS examination of the volcanic rock, respectively. 
Keywords: Trace element, Indium, XPS, Cadmiondite 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate the effects of coating with chitosan film and storing 
at different times of Ross 308 brood broiler eggs  on weight loss of the eggs and  hatching 
performance. In this study, the experimental treatments consisted of three different storage 
periods (7, 14 and 21 days) and eggs of each of these groups were further divided in two sub 
groups as coating with chitosan film (group A, C and E) or not (group B, D and F). In total, 
six treatment groups were formed for the study. Total number of eggs used in the study was 
1800. In all groups with chitosan coated, high early embryonic mortality (over 90%) and low 
mid and late embryonic mortality were observed (2.41%-6.89%) (p<0.05). The lowest 
hatchability was observed in groups A, C and E, which coated with chitosan film (0.67%, 
3.00% and 0.33%, respectively). It was further observed that coating the fertilised broiler 
breeder eggs with chitosan film for different storage periods significantly decreased weight 
losses in the eggs, both during storage and incubation. However, the expected positive effects 
on hatchability of incubated eggs were not actually observed. Conversely, the coating of eggs 
with chitosan film adversely affected the embryonic mortality and the hatching performance. 
Keywords: broiler, chitosan, hatchability, storage period.  
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Abstract 
Heydar Aliyev International Airport is located on the Absheron Peninsula, where, in addition 
to the air masses entering the territory, local air synoptic processes and natural conditions also 
affect the general air circulation. 
The factors that most affect aviation flights are associated with convective processes in the 
atmosphere. These meteorological phenomena and factors include: thunderstorm, hail, shower 
rain, heavy icing, turbulence and etc.  
The above-mentioned atmospheric phenomenas are very dangerous for aircrafts, so flying in 
cumulonimbus clouds is prohibited. It is never excluded that the aircraft will not enter these 
clouds, since the existing methods of detecting these clouds are not fully studied. It is 
forbidden to approach cumulonimbus clouds at a distance of less than 15 km. Crossing the 
front zone is allowed only at a distance of at least 500 m from the top of the cloud. If this is 
not possible, the flight crew must return to the destination aerodrome or land at the reserve 
aerodrome. 
Considering the importance of studying cumulonimbus clouds and related atmospheric 
phenomena, the article provides a statistical analysis of the frequency of occurrence of 
cumulonimbus clouds and related atmospheric phenomena for months and years on the 
territory of Heydar Aliyev International Airport during the hot season (April-September). 
 For this, the archived meteorological data of Heydar Aliyev International Airport (during 
2016-2020 years) were used and the following results were obtained:  
 Cumulonimbus clouds are mainly observed in May, June and September; 
 The maximum frequency of lightning occurs in May, June and August; 
 The most frequent recurrence of thunderstorms by months occur in September; 
 The maximum frequency of cumulonimbus clouds, shower rain and thunderstorms 

was in 2016; 
 2017 was marked as the year of weak observation of convective processes. 

Key words: Cumulonimbus clouds, convective process, shower rain, Maritime Polar Air 
Masses. 
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Özet 
Dünyada veteriner anatomi eğitiminde gelişen teknolojiler ile farklı eğitim metotları 
geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu gelişen teknolojilerden biri olan 3 boyutlu (3B) 
modellerin kullanımının giderek artması bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. 3B model 
oluşturmada genellikle manyetik rezonans görüntüleme (MRI), bilgisayarlı tomografi (BT) ve 
3 boyutlu tarayıcılardan yararlanılmaktadır. Bahsedilen cihazları kullanmadan yapılan bu 
çalışmada, sadece koyun humerus’unun fotoğrafları çekilerek bilgisayar ortamında humerus 
model tasarımı oluşturuldu. Kemiğin gerçek boyutlarda modellenebilmesi için belirli 
noktalardan ölçümleri alındı. Tasarım için referans olarak kullanılan fotoğraflar çeşitli 
açılardan çekildi. Çekilen fotoğraflar bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra Adobe 
photoshop CS6 programı ile düzenlendi. Daha sonra gerçek kemiğin ölçüleri ve oranları baz 
alınarak, Cinema 4D yazılımında bulunan halka şeklindeki araçlar ile kemiğin dış çapının 
taslağı oluşturuldu. Cinema 4D yazılımındaki loft özelliği ile bu halkalar birleştirilerek kemik 
modelin çapı,  aynı programda yer alan poligonların düzenlemesi ile modelin yapısı 
oluşturuldu. Oluşturulan model .obj formatında kayıt edildikten sonra kemik üzerindeki 
anatomik yapıları daha net ortaya koyabilmek için Zbrush yazılımına aktarıldı. Humerus’un 
extremitas proximalis ile extremitas distalis’inde yer alan anatomik yapılar belirginleştirildi. 
Bu bölgelerdeki eklem yüzlerini ortaya çıkarmak için model, substance painter programına 
aktarıldı. Tasarımın gerçeğe benzemesi için modele kaplama yapıldı. Tüm bu aşamalar 
tamamlandıktan sonra tekrar Cinema 4D yazılımına aktarılan model, animasyon haline 
getirildi (render) ve ileriki çalışmalarda kullanılması için .stl formatında kaydedildi. 
Bilgisayar ortamında yapılan bu çalışma, tasarlanan humerus modelinin daha detaylı 
yapılacak 3B modellemeler için temel oluşturacaktır. Sonraki çalışmalarımızda 3B 
rekonstrüksiyon cihazlarının ortaya koyamadığı anatomik yapıların gerçeğe en yakın şekilde 
tasarlanması hedeflenmektedir. Yapılan ve hedeflenen çalışmaların veteriner anatomi 
eğitimine katkı sağlayacağı ve farklı bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Koyun, Anatomi, Ders materyali, Modelleme, 3boyutlu 

Abstract 
With the developing technologies in veterinary anatomy education in the world, development 
of different training methods continues. The increasing use of 3-dimensional (3D) models, 
one of these developing technologies, has been the aim of this study. Magnetic resonance 
imaging (MRI), computed tomography (CT) and 3D scanners are generally used in 3D model 
creation.  In this study, which was carried out without using the above mentioned devices, 
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only sheep humerus photographs were taken and a humerus model design was created in 
computer environment. In order to model the bone in real dimensions, measurements were 
performed from determined points of bone. The photographs used as reference for the design 
were taken from various angles.  
After the taken photos were transferred to computer environment, they were edited with 
Adobe Photoshop CS6 program. Then, based on the measurements and proportions of the real 
bone, a draft of the outer diameter of the bone was created with the ring-shaped vehicles in 
the Cinema 4D software.  The diameter of the bone model, by combining these rings with the 
loft feature in the Cinema 4D software and the structure of the model with organize the 
polygons situated the same program was created. After the created model was saved in .obj 
format, it was transferred to ZBrush software in order to reveal the anatomical structures on 
the bone more clearly. The anatomical structures in the extremitas proximalis and extremitas 
distalis of the humerus were clarified. The model was transferred to the substance painter 
program to reveal the joint faces in these areas.  
The model was coated to make the design look real. After all these steps were completed, the 
design was again transferred to Cinema 4D software for animating (rendered) of the model 
and saved in .stl format for future studies. This study done in computer environment will form 
the basis for more detailed 3D models.   
It is aimed to expand and detailed the content of the model in the next our studies planned to 
be done. In our next studies, it is aimed to design the anatomical structures that 3D 
reconstruction devices could not reveal in the most realistic way. It is thought that the 
performed and targeted studies will contribute to veterinary anatomy education and will bring 
a different perspective. 
Keywords: Sheep, Anatomy,Course material, Modelling, 3-dimensional 
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Özet 
Binlerce yıllık geçmişi olan muhasebe insanoğlunun en önemli icatlarından biridir. Muhasebe 
temelde bir bilgi üretme ve paylaşma sistemidir. Ekonomik nitelikteki olayları matematiksel 
olarak kodlayarak gerçeğin işlenebilir kopyalarını üretir.  Doğruluk ve tarafsızlık iddiasıyla 
bütün ekonomik kararları etkiler. Yüzlerce yıldır ekonomik sistem bu şekilde işlemektedir. 
Fakat muhasebe artık günümüz ekonomik gerçeklerini yansıtmakta yetersiz kalmakta, 
kusurları her geçen gün daha da belirginleşmektedir. Yetersizliği ve kusurları büyük oranda 
belirginleştiren, değişen ekonomik çevre ve teknolojik çevredir. Muhasebenin zayıflıklarını 
üç başlık altında incelemek mümkündür. Bunların ilki zamanla ilgili zayıflıklardır. 
Günümüzde gerçek zamanlı bilgi hiç olmadığı kadar önemlidir. Muhasebe süreci ve 
muhasebe döngüsü, muhasebe sistemi içerisinde üretilen bilginin niteliğini zayıflatmaktadır. 
Muhasebe süreci, mali olaylar gerçekleştikten sonra onların kayıt edilmesiyle başlayan katı 
kurallarla belirlenmiş bir dizi faaliyettir. Muhasebe döngüsü ise dönemsellik kavramıyla 
biçimlendirilmiştir ve dönemselliğin etkisiyle muhasebenin nihai ürünleri olan finansal 
tablolar, geniş bir zamanda ortaya çıkmaktadır. İkinci zayıflık, muhasebede üretilen bilginin 
gerçeğin ne kadarını kapsayabildiğiyle ilgilidir. Ekonominin giderek artan karmaşıklığı ve 
hızı, küreselleşen piyasalar, yeni ekonomik enstrümanlar ve ilişkiler, bu bilginin gerçekliği 
yansıtma becerisini zayıflatmaktadır. Nihayetinde üretilen bilgi gerçeğin bir kopyasıdır ve 
kopyalar asla gerçeği bütünüyle yansıtamazlar. Üçüncü zayıflık muhasebenin insan hatası 
barındırma potansiyeli yüksek bir faaliyet olmasından kaynaklanır. Muhasebe hala emek 
yoğun bir faaliyettir. Öte yandan insan bilinçli veya bilinçsiz olarak hata yapmaya yatkın bir 
varlıktır. Bu da muhasebenin ürettiği bilginin hatalı olma olasılığını arttırmaktadır.  Mesleki 
yetersizlik, zaman zaman çok yoğunlaşan ve uzayan mesailer veya kişinin bilinçli olarak 
verileri tahrif etmesi gibi durumlar, insan hatasının gerekçelerinden bazılarını 
oluşturmaktadır. Tüm bu zayıflıklar muhasebeyi yeni arayışların olduğu bir döneme 
itmektedir. Yeni yaklaşımlar ve gelişen teknoloji, değişimin motoru olacak kaynağı 
sağlayabilir. 
Anahtar kelimeler: Muhasebenin zayıflıkları, Muhasebe teorisi, Muhasebe tarihi, Muhasebe 
bilgi sistemi.  

Abstract 
Accounting, which has a history of thousands of years, is one of the most important 
inventions of mankind. Accounting is basically a system of generating and sharing 
information. It generates operable copies of truth by mathematically coding economic events. 
It affects all economic decisions by claiming truth and neutrality. For hundreds of years, the 
economic system has been operating by this way. However, accounting is no longer sufficient 
to reflect of today's economic realities, and its weaknesses are getting more evident day by 
day. It is the changing economic and technological environments that make deficiencies and 
defects visible to a great extent. It is possible to examine the weaknesses of accounting under 
three headings. The first of these is time-related weaknesses. Today, the real-time information 
is more important as than ever. The accounting process and accounting cycle reduce the 
quality of the information produced in accounting. The accounting process is a series of 
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activities determined by strict rules that begin with the recording of financial events after they 
occurred. The accounting cycle, on the other hand, is shaped by the concept of periodicity, 
and the financial statements, which are the final products of accounting, emerge with the 
effect of periodicity over a wide period of time. The second weakness is related to the 
produced information in accounting can be contained how much of the truth. The increasing 
complexity and speed of the economy, globalizing markets, new economic instruments and 
relationships weak the ability of this knowledge to reflect truth. Ultimately, the produced 
information is a copy of the truth, and the copies can never reflect fully the truth. The third 
weakness is that the accounting is an activity that is a potentially human error prone. 
Accounting is still a labor-intensive activity. On the other hand, human is an asset to make a 
mistake consciously or unconsciously. This, in turn, increases the probability that the 
information generated by accounting is incorrect. The professional incompetence, shifts that 
sometimes gets too intense and prolonged or a person deliberately falsifies data are some of 
the reasons for human error. All of these weaknesses push the accounting to a period that 
contains new quests. New approaches and developing technology can provide the resource to 
be engine of change. 
Keywords: Weaknesses of accounting, Accounting theory, Accounting history, Accounting 
information system. 
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Özet 
Teknolojide yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler yaşantımızı birçok yönden etkilemektedir. 
Gelişen teknoloji, birçok şeyi insanlara daha çabuk ulaşılabilir kılmıştır. Ulaşılabilirlikteki bu 
kolaylık tüketicinin satın alma davranışında değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. 
Çevrimiçi alışveriş de bunlardan biridir. Çevrimiçi alışveriş, tüketicinin satın alma 
davranışında değişikliklere sebep olmakla beraber dünyada hemen herkesin kullandığı 
alışveriş yöntemlerinden biri halini almıştır. Bu yöntem, insanların yaşamlarını olumlu 
etkileyerek hayattan daha çok zevk almalarını sağlayabilmek ile birlikte bazı insanlar için de 
farklı bir hal alarak bağımlılık ve hastalık haline gelebilmektedir. Bağımlılık ve hastalık 
durumu ise, insan ilişkilerine zarar vererek yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 
Tüm bunlar doğrultusunda, bu çalışmada kompulsif çevrimiçi satın alma davranışının yaşam 
doyumu üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışma, İnönü Üniversitesindeki öğrenciler 
üzerinde yapılmış, veriler çevrimiçi anket yöntemiyle toplanmış ve SPSS programında analiz 
edilmiştir. Analizler sonucunda kompulsif çevrimiçi satın alma davranışının yaşam doyumunu 
ve akademik performansı negatif etkilemediği belirlenmiştir. Çalışmanın ele alınan 
perspektiften daha önce incelenmiş bulunmaması önemini ve değerini arttırmaktadır. Çalışma 
sonuçlarının literatüre ışık tutması beklenmektedir. 
Anahtar Kelimeler:  Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma, Yaşam Doyumu, Akademik 
Performans 

Abstract 
Rapid changes and developments in technology affect our lives in many ways. Advancing 
technology has made many things more accessible to people. This convenience in 
accessibility has brought along changes in the purchasing behavior of the consumer. Online 
shopping is one of them. While online shopping causes changes in the purchasing behavior of 
the consumer, it has become one of the shopping methods used by almost everyone in the 
world. While this method positively affects people's lives and enables them to enjoy life more, 
it can also become addictive and illness for some people. Addiction and illness can negatively 
affect their lives by damaging human relationships. In line with all these, this study 
investigated the effects of compulsive online purchasing behavior on satisfaction with life. 
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The study was carried out on the students at İnönü University, the data were collected by the 
online questionnaire method and analyzed in the SPSS program. As a result of the analysis, it 
was determined that compulsive online purchasing behavior had no negative effect on  
satisfaction with life and academic performance. The fact that the study has not been 
examined from the perspective at hand increases its importance and value. The results of the 
study are expected to shed light on the literature. 
Keywords: Compulsive Online Buying, Satisfaction with Life, Academic Performance 
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İKİNCİ MERTEBEDEN LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN HYRES-
ULAM KARARLILIĞI  ÜZERİNE 

ON HYRES-ULAM STABILITY OF SECOND ORDER LINEAR DIFFERANTIAL 
EQUATIONS 

Merve Özkan
Gazi Üniversitesi, ORCID ID: 0000-0002-2905-9116 

Özet 
Yıllardır üzerine çalışılan bir konu olan diferansiyel denklemler pek çok alanda yerini 
bulmuştur.Günümüzde de halen geliştirilmekte olan diferansiyel denklemler tıp ,mühendislik, 
ekonomi, fizik, kimya, biyoloji ve sosyal gibi birçok uygulama alanına sahiptir ve hala 
ilerlemektedir.Pek çok alanda kullanılması nedeniyle her denklemin bir çözümünün 
bulunması istenmektedir.Ancak çok az sayıda denklem sınıfının çözümü analitik olarak elde 
edilmektedir.Bundan dolayıdır ki diferansiyel denklemi çözmeden, çözümü hakkında bilgi 
sahibi olmak çok önemlidir.Bu tür incelemelere kalitatif inceleme adı verilir.Diferansiyel 
denklemler üzerine çok çeşitli kalitatif incelemeler yapılmıştır, hala bu kalitatif çalışmalar 
yapılmaya devam etmektedir.Bu kalitatif çalışmalardan bazıları kararlılık, salınımlılık, 
asimptotik davranış, konjugetlik, diskonjugetlik, sınırlılık şeklindedir.Bahsededilen kalitatif 
çalışmalardan Hyres-Ulam kararlılığı üzerinde durup diferansiyel denklemler için Hyres-
Ulam anlamında kararlılık noktasında ise ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin 
Hyres-Ulam kararlılığına değineceğiz. 
Hyres-Ulam kararlılığının başlangıç noktası 1940 yılında Wisconsin Üniversitesinde yapılan 
bir konferansta Ulam tarafından fonksiyonel denklemlerle alakalı bir problemin ortaya 
atılmasıyla olmuştur.Bu problem konferanstan bir yıl sonra 1941 yılında Hyres tarafından 
Banach uzayları üzerindeki toplamsal dönüşümler için kısmen yanıtlanmış ve böylece 
fonksiyonel denklemlerin kararlılık problemi Ulam’ın sorusuna Hyres’in vermiş olduğu 
teoremle başlamıştır.Bu yanıttan sonra bu kararlılık tipi Hyres-Ulam kararlılığı olarak 
anılmaya başlanmıştır.Ulam’ın bu probleminin bir genelleştirilmesi olarak fonksiyonel 
denklemlerin yerine diferansiyel denklemlerin kullanılmasıyla yeni bir alan ortaya 
çıkmıştır.Böylelikle pek çok araştırmacı tarafından diferansiyel denklemlerin Hyres-Ulam 
kararlılığı üzerine çalışmalar yapılmıştır.1993 yılında Obloza fonksiyonel denklemlerin yerine 
diferansiyel denklemleri koyarak diferansiyel denklemlerin Hyres-Ulam kararlılığı üzerine ilk 
adımı atmıştır.Alsina ve Ger ise 1998 yılında birinci mertebeden lineer diferansiyel 
denklemlerin Hyres-Ulam kararlılığı üzerine çalışmalar yapmışlardır.Son dönemde ise bir çok 
araştırmacı farklı yöntemler kullanarak ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin 
Hyres-Ulam kararlılığını araştırmaktadır.Bu bilgiler ışığında ikinci mertebeden lineer 
diferansiyel denklemler ile ilgili Hyres-Ulam anlamında kararlılık konusu değerlendirilmeye 
çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler:Hyres-Ulam kararlılığı,differansiyel denklemler,ikinci mertebeden lineer 
diferansiyel denklemler  

Abstract 
Differantial Equations,which have studied for years,have found place in a lot of 
areas.Differantial Equations,which are still being developed today,have many range of 
application such as medicine,engineering,economics,physics,chemistry,biology and social and 
still advancing.Since it is used  in many domain,it is desired to find a solution for each 
equations.Howewer,solutions of very few classes of equations are obtained 
analytically.Therefore,it is very important to have knowledge about its solutions before 
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solving the differantial equation.This is type of examination is called qualitative 
examination.A wide variety of qualitative examinations have been conducted on differantial 
equations,and these qualitative examinations are still being conducted.Some of these 
qualitative studies are stability ,oscillation,asymptotic,behavior,conjugation,disconjugation 
and limitation.We will focus on the Hyres-Ulam Stability from the mentioned qualitative 
studies and we will touch on the Hyres-Ulam Stability of the second order linear differantial 
equations at the stability point in the sense of Hyres-Ulam for differantial equations. 
The starting point of the Hyres-Ulam Stability was when a problem related to functional 
equations was posed by Ulam at a conference at Wisconsin University in 1940.This problem 
was partially answered by Hyres in 1941,one year after the conference for additive 
transformations on Banach Space and thus the stability problem of functional equations 
started with theorem Hyres give to Ulam’s questions.After the answer this type of stability 
was started to called Hyres-Ulam Stability.As a generalization of this problem of Ulam, a new  
field  has surfaced by using differantial equations instead of functional equations.Thereby 
,numerous researchers have studiyd on Hyres-Ulam Stability of differantial equations.In 1993 
Obloza took the first step on the Hyres-Ulam Stability of differantial equations by replacing 
functional equations with differantial equations.Alsina and Ger contucted studies on the 
Hyres-Ulam Stability of first order linear differantial equations in 1998.Recently , many 
researchers have been searched the Hyres-Ulam Stability of second order linear differantial 
equations by using different methods.In this way, it will be tried to evaluate the stability in the 
sense of Hyres-Ulam related to second order linear differantial equaitons. 
Keywords: Hyres-Ulam Stability,differantial equations,second order linear differantial 
equations 
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Abstract 
The influence of the quality and peace of bilateral political relations on bilateral trade relation 
is an important subject of discussion within the academic literature. The influence of the 
quality and peace of Turkey’s bilateral relations with its neighbours in general and with the 
great power in particular on its trade relations with these countries has already been the 
subject of several studies. however, although the influence of the Priest Brunson crisis on 
Turkey-the United States of America (USA) political relations has already been the subject of 
several studies, its impact on the trade relation between the two countries has not been a 
subject of discussion within the academic literature. The aim of this study is, therefore, to 
contribute to the growing literature on the influence of the quality and peace of bilateral 
political relations on bilateral trade relation by analysing the influence of the Priest Brunson 
crisis on Turkey’s trade relations with the USA. This study poses the following questions: 
What are the effects of the Priest Brunson crisis on Turkey-USA trade relations, and how has 
Turkey’s crisis management strategy played a role in this? The study argues that, first, the 
Priest Brunson political crisis had not had any negative impact on Turkey-USA trade 
relations. Second, by following a correct crisis management strategy, the crisis was resolved 
before it reached a serious economic and political position. 
Keywords: Turkish foreign policy, Turkey-USA relations, Foreign trade, Crisis Management, 
Priest Andrew Craig Brunson  
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Abstract 
Khachmaz district is located in the north of the republic on the west coast of the Caspian Sea, 
its total area is 147.75 hectares. The length of the coastal strip of the region is about 66.7 km. 
The needs of the population for drinking water are met by artesian, spring water and the 1st 
Baku water pipeline. Samur-Absheron canal is used in the irrigation system. The population is 
147 thousand people, in Khachmaz - 16 thousand, in Khudat - 13 thousand. The main 
occupations of the population area - agriculture, vegetables and fruits, livestock. 
The main occupations of the region's population are agriculture, vegetables and fruits, and 
animal husbandry. 
Registered 70 exits in the Caspian Sea from the territory of Khachmaz region. Most of them 
are natural water, and mixing of various polluted water with these streams negatively affects 
the pollution of the Caspian Sea along with the pollution of natural water bodies. Wastewater 
generated in the region is discharged into the Caspian Sea mainly through natural streams. 
Due to non-compliance with environmental regulations and standards for the majority of 
enterprises in the region and the improper handling of the waste produced at these enterprises 
in the coastal zone are often found violations of ecological balance. 
In addition to the anthropogenic impact on the territory, it is important to take into account 
natural effects. As is known, the Caspian Sea is constantly changing throughout history. This, 
of course, affects the coastline. Last time in 1977 the groundwater level rises due to sea level 
rise, leading to a deterioration of the environmental situation in the coastal areas. 
Before 1998, after the sea level rose by two meters, there was some stabilization.For this 
reason, over the past 20 years, fundamental changes have taken place in the formation of the 
existing landscape. The impact of these uplifts on the surrounding geosystems was different.  
Thus, the groundwater level rose significantly due to flooding on the coast have been serious 
flooding and many beaches were flooded. For this reason, semi-desert landscape has shifted 
to 200-300 m in the north and 1,000-1,500 m in the south, and it is estimated that as a result 
of the semi-desert landscape in the coastal zone of 80-100 km 2 is covered with seawater. 
Keywords: Caspian Sea, polluted waters, coastline, anthropogenic impact, ecological 
situation 
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Özet 
Öğretmenlerin duyuşsal yeterliliği, akademik olmayan davranışlar ve tutumlar yoluyla 
değerleri okulların işleyiş biçimine çevirerek yöneten kararlarıyla ilgilidir. Böylece akademik 
olmayan davranış ve tutum seti okul iklimine çevrilebilir. Öğretmenlerin, öğrencilerinin 
yaşamları üzerinde bir etkiye sahip olduklarına inanıp inanmadıkları, kendi akademik 
olmayan davranışları ve tutumları ve kendi duyuşsal alan yeterlilikleriyle bağlantılıdır. Bu 
çalışmada, öğretmenlerin duyuşsal yeterlilik kavramının öğrencilere nasıl yansıdığı ele 
alınmıştır. Çalışmada öğretmen adaylarının eğitim geçmişlerinde öğretmenlerinin akademik 
olmayan davranış ve tutumlarından nasıl etkilenebilecekleri öğrenilmeye çalışılmıştır. 
Çalışma, nitel verilere dayalı biyografik bir araştırmadır. Araştırmanın katılımcıları 
Türkiye'den rastgele seçilen 46 öğretmen adayı öğrenciden oluşmaktadır. Veriler, öğrencilerin 
öğretmenlerinin akademik olmayan davranışları ve eğitim geçmişlerindeki tutumları 
hakkındaki 46 etki hikâyesiyle toplanmıştır. Buna göre sonuçlar, öğrencilerin öğretmenlerinin 
akademik olmayan davranış ve tutumları içerisinde olumsuz davranışların daha çok iz 
bıraktığı ifade edilmiştir. Öğrenciler öğretmenlerin en çok ilkokuldaki akademik olmayan 
davranış ve tutumlarından etkilendiklerini ifade etmişlerdir. Öğrenciler, öğretmenlerin sözlü 
ve fiziksel şiddetinden olumsuz etkilediklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte, Öğrenciler, 
öğretmenlerin arkadaşça rehberliğinin olumlu etki izleri bıraktığını belirtmişlerdir. 
Dolayısıyla, öğretmenlerin duyuşsal yeterliklerinin akademik olmayan davranışlarını da 
içerdiği ve tutumlarının öğrencilerin eğitim geçmişini etkilediği, bu nedenle öğretmenlerin 
duyuşsal yeterliklerinin öğrenci üzerinde önemli izler bıraktığı söylenebilir. Özellikle ilkokul 
döneminde öğretmen davranışlarının daha derin izler bıraktığı ifade edilmiştir.  Duyuşsal 
yeterlilik bağlamında, eğitim organizasyonlarının hayatta kalması, günümüz konjonktürü 
düşünüldüğünde, akademik olmayan davranış ve tutumları gerektirmektedir. Bu nedenle 
okullarda öğretmenlerin duyuşsal yeterliliklerine daha fazla önem verilmelidir. Çünkü 
öğretmenler sadece akademik konulardan değil,  aynı zamanda gelecek nesillerin 
eğitilmesinden de sorumludur. Bu nedenle öğretmenlerin okuldaki akademik olmayan 
davranışları ve tutumları üzerinde daha fazla çalışma yapılması önerilir. 
Anahtar Kelimeler: Anı, Öğrenci anıları, Duyuşsal Yeterlilik, Akademik olmayan tavır ve 
davranış. 

Abstract 
Teachers’ affective competence  is concerned with the decisions of them which govern by 
translating values into the functioning form of  schools is through non academic behaviours 
and attitudes so that the set of the non academic behavior and attitude can be translated to the 
school climate. It is ongoing debate about whether teachers believe that they have an impact 
on the lives of their students is linked to their own non academic behavior and attitude and 
their own sense of affective domain competence. The purpose of this paper is to consider the 
relevance of the concept of affective competence of teachers. In the study, the main question 

40



has been posed, how students in particular for teacher candidates can be affected by their 
teacher’s non academic behaviours and attitudes in their educational background. 
The study adopted a descriptive research method based on qualilitative data. The participants 
of the study comprised 46 students in Turkey who were selected using randomly. The data 
were collected via 46 impact stories of students about their teachers’ non academic behaviours 
and attitudes in their educational background. Accordingly, the results revealed that students’ 
had more negative impact of their teachers’ non academic behavior and attitude than positive 
ones in their educational background. Meanwhile, students were mostly affected by teachers’ 
non academic behaviours and attitudes at primary school. Students stated that they had 
negative impact of teachers’ verbal violence and physical violence. However, Students had 
positive impact of teachers’ friendly guidance. Thus, It can be claimed that teachers’ affective 
competence includes their non academic behaviours and attitudes had impact on students’ 
educational background therefore, affective competence of teachers is more important as well 
as their cognitive competence in particular for educational settings.  
In the context of affective competence, the survival of educational organizations is required 
non academic behavior and attitude more than ever when today’s today conjuncture is 
considered. Affective competence of teachers must be taken more seriously in schools 
because teachers not only face non academic problems but they are also responsible for 
whether next generations will be educated thus teachers non academic behaviours and 
attitudes in school puts greater emphasis on the actions concerning education and decisions 
whether negatively affect students’ educational background. 
Keywords: Remembrance, Students’ educational background, Affective competence of 
teachers, Teachers’ non academic behavior and attitudes 
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BECERİLERİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

INVESTIGATION SCIENTIFIC PROCESS SKILLS AND CRITICAL THINKING SKILLS 
OF STUDENTS IN TERMS OF SCHOOL TYPES 
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Nejla GÜLTEPE 
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Özet 
Teknolojinin hızla gelişmesi toplumların ilgi ve ihtiyaçlarının değişmesine neden olmuştur. 
Toplumların ilgi ve ihtiyaçlarına hitap edebilmek için ise gelişen teknolojiye ayak 
uydurabilecek bireylerin yetiştirilmesi önem kazanmıştır. Bireylerin yetiştirilmesi eğitim 
yoluyla olacağı için var olan eğitim ve öğretim programları tekrar çağın gereklerine uygun 
olarak düzenlemesi sonucunu doğurmuştur. Günümüzde fen öğretiminin temel amacı, 
araştıran, inceleyen, sorgulayan, hayatta karşılaştığı sorunları çözmede bilimsel metotları 
kullanabilen ve yaşamıyla fen konuları arasında bağlantı kurabilen bireyler yetiştirmektir. Bu 
noktada öğrencilerin fen konularını ve doğa olaylarını daha iyi öğrenip açıklayabilmek için 
ihtiyaç duydukları şey bilimsel süreç becerileridir. Ayrıca günlük hayatta karşılaşılan 
sorunların çözümünde, bilimsel metotların kullanılmasında ve orijinal fikirler ortaya koymada 
eleştirel düşünme becerilerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrencilerin öğrenci merkezli 
eğitimde mutlaka bilimsel süreç becerilerini etkili bir şekilde kullanması, öğrendiği bilgileri 
de eleştirel bakış açısı ile irdeleyerek içselleştirmesi gerekir. Buradan yola çıkarak bu 
çalışmada ilkokul 8. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri testi puanları ve eleştirel 
düşünme becerileri testi puanları ile öğrencilerin okul türleri arasında bir paralellik bulunup 
bulunmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmamızda betimsel tarama yöntemlerinden 
ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Kütahya İlinden ve Tavşanlı 
İlçesinden seçilen MEB’e bağlı dört özel, üç devlet okulu olmak üzere yedi ortaokulun 8.sınıf 
öğrencilerinden seçilerek oluşturulmuştur. Özel okullardan 206, devlet okullarından 237 
öğrenci olmak üzere toplam 443 öğrenci üzerinde araştırma yapılmıştır. Veri toplama araçları 
olarak “Bilimsel süreç Becerileri Testi” ve “California Eleştirel Düşünme Eğilimi (CCTDI) 
Ölçeği” kullanılmış olunup, uygulama 3 hafta içerisinde tamamlanmıştır. Öğrencilerin 
bilimsel süreç becerilerini ölçmek amacıyla literatürde hazırlanmış bilimsel süreç becerileri 
testleri taranarak 35 soru hazırlanmış ve fen eğitimi uzmanlarının görüşleri doğrultusunda 27 
sorudan oluşan Bilimsel Süreç Becerileri Testi geliştirilmiştir. Testin güvenirlilik katsayısı .81 
olarak bulunmuştur. Başarı testindeki sorular bilimsel süreç becerilerinin; gözlem, 
karşılaştırma-sınıflandırma, çıkarım yapma, tahmin, kestirme, değişkenleri belirleme, hipotez 
kurma, deney tasarlama, işlevsel tanımlama, ölçme, verileri yorumlama, verileri kaydetme ve 
sonuç çıkarma becerilerini kapsamaktadır. Analizlerde öğrencilerin okul türlerinin bilimsel 
süreç becerilerine etkisi incelendiğinde özel okullarda eğitim gören öğrencilerin bilimsel 
süreç becerileri düzeylerinin daha iyi olduğu görülmüş, istatistiksel açıdan anlamlı bir 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin eğitim gördüğü okul türlerinin eleştirel 
düşünme becerilerine etkisi incelendiğinde de özel okullardaki öğrencilerin daha iyi olduğu 
anlaşılmış ve istatistiksel açıdan yine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Sonuçta 
özel okullar lehine fark oluşmasının nedeni bu okullarda eğitimi pozitif yönde etkileyecek 
imkânlarının çeşitliliği olduğu düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Bilimsel Süreç Becerileri, Eleştirel Düşünme Becerileri 
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Abstract 
The rapid development of technology has caused to change the interest and needs of societies. 
In order to fulfill to the interests and needs of societies, it has become important to train 
individuals who can keep up with the developing technology. Since the training of individuals 
will be through education, it has resulted in the existing education and training programs to be 
organized again in accordance with the requirements of the age. Today, the main purpose of 
science teaching is to educate individuals who are able to research, examine, question, use 
scientific methods to solve the problems they encounter in life, and make connections 
between their life and science issues. At this point, what students need to learn and explain 
science topics and natural phenomena better is scientific process skills. In addition, critical 
thinking skills are also needed in solving the problems encountered in daily life, using 
scientific methods and revealing original ideas. Students must use their scientific process 
skills effectively in student-centered education, and internalize the information they have 
learned with a critical perspective. Based on this, the aim of this study is to determine whether 
there is a parallelism between the scientific process skills test scores and the critical thinking 
skills test scores of 8th grade students and the school types of the students. In this study, one 
of the descriptive scanning methods which is relational scanning method was used. The 
sample of the study was created by choosing from 8th grade students from seven secondary 
schools, four private and three state schools affiliated to the Ministry of National Education 
selected from Kütahya Province and Tavşanlı District. The research was conducted on a total 
of 443 students, 206 from private schools and 237 from state schools. The application was 
completed within 3 weeks using the "Scientific Process Skills Test" and "California Critical 
Thinking Disposition (CCTDI) Scale" as data collection tools. In order to measure the 
scientific process skills of the students, 35 questions were prepared by scanning the scientific 
process skills tests prepared in the literature and Scientific Process Skills Test consisting of 27 
questions was developed in line with the opinions of science education experts. The reliability 
coefficient of the test was found to be .81.The questions in the scale covers the skills of 
observation, comparison-classification, inference, estimation, determination of variables, 
hypothesis, designing an experiment, functional description, measuring, interpreting data, 
recording data and making conclusions about the scientific process skills. When the effects of 
students' school types on scientific process skills were examined in the analyzes, it was seen 
that the scientific process skills levels of students studying at private schools were better, and 
a statistically significant difference was found. When the effects of the types of schools on 
critical thinking skills were examined, it was understood that the students in private schools 
were better, and a statistically significant difference was found. As a result, the reason for the 
difference in favor of private schools is thought to be the diversity of opportunities that will 
positively affect education in these schools. 
Keywords: Science Education, Scientific Process Skills, Critical Thinking Skills 
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Abstract 
The electrochemical oxidation process is an environmentally friendly promising treatment 
option with different advantages to treat wastewater. The application of electrochemical 
oxidation processes to pollutants has attracted attention because it offers various advantages 
over other conventional treatment systems. For example, electrochemical oxidation processes 
don’t require high temperature and pressure as well as limited land requirements and no need 
for chemical addition, which can reduce carbon footprint.  Electrochemical oxidation, 
however, requires a high operating cost due to the high-energy consumption for the 
wastewater treatment, limiting field application thus far. One of the potential solutions to 
reduce high costs is combining of electrochemical oxidation process with biological 
treatment, reducing operating cost and treatment time. Hybrid processes, such as the case of 
the electrochemical oxidation process and biological processing, can be combined through 
sequencing the electrochemical oxidation process as pre-treatment or as post-treatment 
depending on the characteristic of the used wastewater. In this study, we combined two 
promising technologies and aimed to treat wastewater with a bioelectrochemical system 
(partial), then treat it electrochemically with an electrochemical oxidation process (as a post-
treatment) to efficiently remove chemical oxygen demand and nitrogen simultaneously, and 
so the treatment time and cost can be less than other systems. Hence, the goal was to treat 
wastewater faster in a smaller space with a coupled electrochemical oxidation process and 
bioelectrochemical system. First, the anodic biofilms were enriched on electrodes with a 
projected surface area of 0.95 cm2. In the bioelectrochemical reactor, we treated wastewater 
by a polarizing working electrode at 0 VAg/AgCl in 3-electrode electrochemical cell. Then, we 
treated partially treated wastewater electrochemically by applying 10 VAg/AgCl. We compared 
the wastewater treatment efficiency in only bioelectrochemical system, only the 
electrochemical oxidation process, and electrochemical oxidation process as post-treatment 
after the bioelectrochemical system. Our results demonstrated that the coupled treatment 
increased ammonia and chemical oxygen demand removal rates compared to using only a 
single treatment method.   
Keywords: bioelectrochemical systems, electrochemical oxidation process, wastewater 
treatment, chemical oxygen demand, nitrogen 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ENGELLİLERE YÖNELİK 
TUTUMLARI İLE EMPATİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF THE ATTITUDE AND EMPATHY LEVELS OF PHYSICAL 
EDUCATION AND SPORTS TEACHERS TOWARDS THE DISABLED 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin engellilere yönelik tutumları ile 
empati düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama 
modelinde yürütüldü. Araştırmanın örneklem grubunu Çorum ilinde görev yapmakta olan 
toplam 150 beden eğitimi ve spor öğretmeninden 130’u oluşturdu. Araştırmada veri toplama 
aracı olarak kişisel bilgi formu, engellilere yönelik çok boyutlu tutum ölçeği ve empati ölçeği 
(Cambridge Davranış Ölçeği) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet 
değişkenlerine, yaş aralıklarına, mezun olunan üniversite, fakülte/yüksekokul ve bölüm 
değişkenine, çalışma türü ve durumuna ve öğretmenlerin engellilere yönelik tutumları ile 
empati düzeyleri arasında anlamlı olarak bir fark bulunmamıştır. Çalışma sonuçlarından 
hareketle öneriler olarak; üniversitede verilen seçmeli dersler arasına engelli bireyleri tanıma 
ve onlara yönelik olumlu tutum geliştirme sağlayacak ilave dersler konulması, engelliler için 
beden eğitimi ve spor dersinde öğretmen adaylarına engelli çocuklarla çalışma deneyimi 
sağlanması ve son olarak üniversite eğitiminde öğrencilerin toplumla karşılıklı anlayış, 
hoşgörü ve empati geliştirme ile iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik bilgilendirmeler ve 
çeşitli aktiviteler yapılması sunulabilir. 
Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi ve spor, Empati, Engelli, Öğretmen, Tutum.  

Abstract 
The aim of this study is to examine the attitudes and empathy levels of physical education and 
sports teachers towards disabled people. The research was conducted out in relational 
scanning model, one of the quantitative research models. The sample group of the study 
consisted of 130 teachers from 150 physical education and sports teachers working in the 
province of Çorum. Personal information form, multidimensional attitude scale towards 
disabled people and empathy scale (Cambridge Behavior Scale) were used as data collection 
tools in the study. According to the results of the study, no significant difference was found 
between gender variables, age ranges, graduated university, faculty / college and department 
variable, type and status of work, and teachers' attitudes towards disabled people and their 
empathy levels. As suggestions based on the results of the study; Including elective courses in 
the elective courses offered at the university that will enable them to recognize people with 
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disabilities and develop a positive attitude towards them, Providing teacher candidates with 
work experience in physical education and sports courses for disabled children, and finally, 
informing students in university education and developing mutual understanding, tolerance 
and empathy with the society and Various activities can be offered to improve their 
communication skills. 
Keywords: Attitude, Disabled, Empathy, Physical education and sport, Teacher.  
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Abstract  
Many studies on politics and immigration reveal that the increasing number of immigrants 
and refugees led to the increasing anti-immigrant and anti-Islamic rhetoric and policies and to 
the strengthening of radical right-wing parties in the Western world. The aim of this study is 
to investigate the influence of the increasing number of Syrian immigrant and refugees on 
Turkish political life. To investigate these phenomena, this study poses the following 
questions: How and in what direction has the increasing number of Syrian immigrants 
influenced the anti-immigrant rhetoric and actions in Turkish society and politics, and how 
has Turkey’s culture, identity and the ruling AK Party government’s discourse and policies 
played a role in this? The study argues that, first, contrary to the Western world, right and left 
populist racist and anti-immigrant rhetoric have not been bought by the Turkish society in this 
process and therefore, racist, populist radical right and left-wing parties have not have a 
significant increase in votes in Turkey. Second, two of the most important reasons for lack of 
strong support to the anti-immigrant rhetoric and parties are the Turkey’s culture and identity 
and the ideological and cultural inclusive and unifying discourse and action of AK Party 
government. This study utilises Constructivism, social version of it, as its theoretical 
framework. Interview and questionary methods are employed to elaborate the research 
arguments, and the creation of counterfactual scenarios are used to substantiate the validity of 
the study’s findings and interpretation. 
Keywords: Migration, Populism, Constructivism, Turkey, Syria, anti-immigrant rhetoric and 
policies 
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ZAYIFLAMA DİYETİ YAPAN KADINLARIN DUYGUSAL YEME VE YEME 
FARKINDALIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF WOMEN WHO DO WEIGHT LOSS DIET IN TERMS OF 
EMOTIONAL EATING AND MINDFUL EATING STATUS 
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Özet 
Duygusal ve kontrolsüz yeme davranışları bireylerin tekrar eden ağırlık kazanımı için önemli 
bir risk faktörüdür. Bu araştırmada olası bir yeme bozukluğu tanısı konmamış, kilo verme 
amaçlı diyet yapan kadınlarda stres, kaygı, heyecan gibi duygu değişimlerine karşı oluşan 
duygusal yeme durumları ve yeme farkındalığı düzeyleri araştırılmıştır. 
Bu çalışma, Haziran - Kasım 2019 tarihleri arasında 18-65 yaş arası 366 sağlıklı kadın 
tarafından yürütülmüştür. Katılımcılara araştırmacılar tarafından hazrılanan demografik ve 
antropometrik bilgileri sorgulayan anket formu ile beraber Duygusal Yeme Ölçeği (DYÖ) ile 
Yeme Farkındalığı Ölçeği-30 (YFÖ-30) uygulanmıştır.  
Araştırmaya dahil olan katılımcıların Beden Kütle İndeksi (BKİ) ortalamaları 24,33 ± 4,69 
kg/m2 olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların DYÖ ortalama puanı 84,79 ve YFÖ-30 ortalama 
puanı 93,21 olarak bulunmuştur. Katılımcıların genel DYÖ puanı arttıkça YFÖ-30 puanı da 
artmaktadır ve bu ilişki anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Bu çalışmada diyet yapan kadınlarda 
duygusal yeme faktörleri değerlendirilmiş olup gerginlik ve stres anlarında yeme, olumsuz 
duygularda yeme, yeme farkındalığı, kendini kontrol edebilme, farkındalık açısından 
istatistiksel olarak her iki ölçekte de anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,01). Katılımcıların 
BKİ ve yaş aralığı arttıkça her iki ölçekte de ortalama puanların arttığı gözlenmektedir 
(p<0,01). Katılımcıların medeni durumları ve eğitim seviyeleri ile ölçek puanları arasında 
anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur (p>0,05). 
Sonuç olarak duygusal yemenin duygu durum farklılıklarına göre değişiklik gösterdiği 
saptanmıştır. Diyette kontrolün ve devamlılığın sağlanabilmesi adına stres ve gerginlik 
anlarında, olumsuz duygular yaşandığında ve uyaran karşısında gerçekleşen yeme atakları 
anında duygusal yemeyi kontrol altına alabilmek için bireylerde yeme kontrolü ve yeme 
farkındalığının oluşmasını sağlayacak eğitimler verilebilir; sürecin devamının sağlanması 
amaçlanabilir. Farkındalık ve yeme kontrolünün sağlanması duygu durum değişimlerine göre 
duygusal yeme kontrolünün sağlanmasında daha faydalı olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Duygusal yeme, Diyet, Yeme farkındalığı, Kadınlar. 

Abstract 
Emotional and uncontrolled eating behaviors are an important risk factor for recurrent weight 
gain. In this study, it has been investigated to determine the emotional eating and mindful 
eating situations that occur against emotional changes such as stress, excitement, diet anxiety 
in women who are dieting for weight loss and have not been diagnosed with a possible eating 
disorder. The study was executed by 366 healthy woman aged 18-65 years, in June - 
November 2019. A form which contains demographic and antrophometric information was 
applied with Emotional Eating Scale (EES) and Mindful Eating Questionnare-30 (MEQ-30) 
to the participants. The average Body Mass Index (BMI) of the participants was determined 
as 24.33 ± 4.69 kg/m2. The mean score of the participants' EES was found to be 84.79, and 
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the mean MEQ-3 was 93,21. As participants' EES total score increased, MEQ-30 total score is 
also increased and this relationship was found to be  significant (p<0.01). In this study, 
emotional eating factors affecting were evaluated in dieting women, and statistically 
significant differences were found in both scales in terms of eating in moments of tension and 
stress, eating in negative emotions, eating awareness and self-control (p<0.01). It is observed 
that as the BMI and age range of the participants increase, the mean scores on both scales 
increase (p<0.01). It was found that there was no significant relationship between the marital 
status and education levels of the participants with the scale scores (p>0.05). As a result, it 
was found that emotional eating varies according to mood differences. In order to ensure 
control and continuity in the diet, training can be given to individuals in order to control 
emotional eating in moments of stress and tension, when negative emotions are experienced 
and eating attacks occurring in response to stimuli; The continuation of the process can be 
aimed. Providing awareness and eating control will be more beneficial in controlling 
emotional eating according to mood changes. 
Keywords: Emotional eating, Diet, Midful eating, Women. 
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Özet 
Parkinson hastalığı (PH) substansiya nigradaki dopaminerjik nöronların dejenerasyonuyla 
karakterize en sık görülen hareket bozukluk hastalığıdır. Ayrıca PH, Alzheimer hastalığından 
sonra en sık görülen nöro-dejeneratif hastalıktır. Motor semptomlar (istirahat tremoru, yürüme 
bozukluğu, rijidite) sıklıkla ön plandayken motor olmayan semptomlar; alt üriner sistem 
semptomları (AÜSS), nöro-psikatrik rahatsızlıklar ve uyku bozuklukları sıklıkla 
görülmektedir. PH olan bireylerde AÜSS %25-57 arasında değişen oranlarda eşlik etmektedir. 
Bu hasta grubunda AÜSS çok değişken ve farklı derecelerde olabilir. AÜSS kliniğine uygun 
medikal tedaviden fayda görmeyen hasta grubunda, minimal invaziv bir inceleme yöntemi 
olan ürodinamik inceleme ve basınç akım çalışması (ÜD-BAÇ) uygulanarak, mesane 
dinamisini daha yakından anlamak gerekebilir. Bu hasta grubunda uygulanmış olan ÜD-BAÇ 
incelemeleri, PH olan bireylerde gelişen AÜSS pato-fizyolojisini anlamada bilimsel katkı 
sağlayabilir. Bu amaçla PH tanısıyla kliniğimizde takipte olan hastaların demografik ve klinik 
bulguları ile birlikte ÜD-BAÇ incelemeleri değerlendirildi. 
Çalışmamıza 2010-2020 yılları arasında Üroloji ve Nöroloji Kliniğiyle birlikte multidisipliner 
şekilde takip edilen toplam 103 PH tanısı olan hastaların verileri retrospektif olarak 
değerlendirildi. PH tanısı ile uyumsuz olan yada semptomları açıklayabilecek harici 
hastalıkları olan bireyler çalışmadan çıkarıldı. Hastaların klinikleri doğrultusunda uygulanan 
medikal tedaviden fayda görmeyen 27 PH hastasına Uluslararası Kontinans Topluluğu’nun 
önerileri doğrultusunda ÜD-BAÇ yapıldı. Hastaların ilk idrar hissi, maksimum sistometrik 
kapasitesi, maksimum detrusor basıncı, inkontinans varlığı ve basınç akım çalışma 
parametreleri ayrı ayrı değerlendirildi. 
Ürodinamik inceleme ve basınç akım çalışması uygulanan hastaların 22’si (%81.4) kadın, 5’i 
(%18.5) erkek cinsiyetten oluşmaktaydı. Hastaların yaş ortalaması ve  takip süresi sırasıyla 
69±7 yıl, 69±30 ay olarak tespit edildi. ÜD-BAÇ değerlendirilmesi sonucunda ilk idrar hissi 
88±80 cc, maksimum sistometrik kapasitesi 315±219 cc ve dolum fazında maksimum 
detrusor basıncı 26±19 cm-H2O olarak tespit edildi. ÜD-BAÇ kompliyans 
değerlendirilmesinde hastaların 11 (%41)’inde hipo-kompliyan mesane gözlenirken, 16 
(%59)’sında normo-kompliyan mesane gözlendi. İşlem sonunda ölçülen post-miksiyonel 
rezidü 102± 95 cc olarak saptandı. Hastaların basınç akım çalışmaları değerlendirildiğinde Q 
max ve boşaltım fazındaki maksimum detrusor basıncı sırasıyla 19±9 mL/sn ve 33±17 cm-
H2O olduğu görüldü. Hastaların 14 (%51)’ünde nörojenik detrusor aşırı aktivitesi, 13 
(%48)’ünde stres tipte idrar kaçırma, 4 (%15) hastada obstrüksiyon, 4 (%15) hastada 
arefleksif mesane ve 2 (%7) hastada normal ÜD-BAÇ bulguları tespit edildi.  
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Parkinson hastalığı olan bireylerde uygulanan ÜD-BAÇ sonucunda hastaların çoğunda 
mesane kapasitesinde azalma ve hipersensitivite ile birliktelik gösteren nörojenik detrusor 
aşırı aktivitesine sahip oldukları görüldü. Klinikleri doğrultusunda uygulanan medikal 
tedaviden fayda görmeyen seçilmiş PH hasta grubunda; ÜD-BAÇ hastaların AÜSS kliniği ile 
ilgili değerli bilimsel datalar verebilir ve tedavi düzenlemesinde faydalı olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Ürodinamik inceleme, Basınç akım çalışması, Parkinson hastalığı  

Abstract 
Parkinson's disease (PD) is the most common movement disorder characterized by the 
degeneration of dopaminergic neurons in substantia nigra. Motor symptoms (resting tremor, 
gait disturbance, rigidity) are often prominent in PD. On the other hand non-motor symptoms 
such as lower urinary tract symptoms (LUTS), neuro-psychiatric disorders and sleep disorders 
are also common. LUTS is associated with a rate varying between 25-57%. In this patient 
group, LUTS could be variable symptoms. It may be necessary to understand the bladder 
dynamics more closely by applying urodynamic examination and pressure flow study (UD-
PFS) in patients who do not benefit from medical treatment for LUTS clinic. UD-PFS 
examinations may contribute for understanding the pathophysiology of LUTS. In this study, 
the demographic and clinical findings of PD patients were evaluated together with the UD-
PFS examinations.  
The data of 103 patients diagnosed with PD who were followed up in a multidisciplinary 
manner with the Urology and Neurology Clinics between 2010 and 2020 were retrospectively 
evaluated. Individuals who were incompatible with the diagnosis of PD or had external 
diseases that could explain the symptoms were excluded from the study. UD-PFS was applied 
to 27 PD patients who did not benefit from the medical treatment of LUTS. Patients' initial 
urinary sensation, maximum cystometric capacity, maximum detrusor pressure, presence of 
incontinence and pressure flow study parameters were evaluated separately. 
Twenty-two (81%) of the patients who underwent UD-PFS were female and 5 (19%) were 
male. The mean age and follow-up period of the patients were 69±7 years and 69±30 months, 
respectively. The first urinary sensation was found to be 88±80 cc, maximum cystometric 
capacity 315±219 cc and maximum detrusor pressure 26±19 cm-H2O during the filling phase 
as a result of the UD-PFS evaluation. In the evaluation of compliance, 11 (41%) patients had 
a hypo-compliant bladder, while 16 (59%) had normo-compliant bladder. The post-voiding 
residue was 102±95 cc. When the pressure flow studies of the patients were evaluated, it was 
seen that the Q max and the maximum detrusor pressure in the voiding phase were 19±9 
mL/sec and 33±17 cm-H2O, respectively. Neurogenic detrusor overactivity was detected in 
14 (51%) patients, stress type urinary incontinence in 13 (48%), obstruction in 4 (15%) 
patients, areflexive bladder in 4 (15%) and normal UD-PFS in 2 (7%) patients.  
As a result of the application of UD-PFS in individuals with PD, it was observed that most of 
the patients had neurogenic detrusor overactivity associated with decreased bladder capacity 
and hypersensitivity. In the selected PD patient group who did not benefit from medical 
treatment in accordance with their LUTS clinics; UD-PFS can provide valuable scientific data 
about the LUTS clinic of patients and can be useful in treatment management. 
Keywords: Urodynamic examination, Pressure flow study, Parkinson’s disease 
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Özet 
Bal arısı; sağlığımıza faydalı bileşikler içeren ve iyi birer antioksidan kaynağı olan bal, polen, 
arı sütü ve propolis gibi birçok besin maddesi üretir. İki önemli bal arısı ürünü olan polen ve 
arı sütü, hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Arı 
sütü, işçi bal arıları tarafından üretilen hipofarengeal bez salgısıdır ve kraliçe bal arısı için 
özel bir besindir. Arı sütünün anti-inflamatuar, anti-oksidan ve anti-mikrobiyal aktiviteleriyle 
kraliçe bal arısının ömrünü uzattığı düşünülmektedir. Arı sütü; kısmen suda çözünebilen 
viskoz jelimsi bir madde olup bünyesinde şekerler, aminoasitler, lipitler, vitaminler, 
mineraller ve birçok biyoaktif bileşen barındırır. Arı sütünün biyoaktif bileşenlerinde özellikle 
fenolik asitler ve flavonoidlerin çeşitli farmakolojik aktiviteleri üzerine çalışmalar yapılmıştır. 
Ayrıca; arı sütünün antimikrobiyal, hipotansif, antiinflamatuar, immünomodülatör, 
antioksidan, antidiyabetik, nöromodülatör, antitümör, antihiperkolesterolemi, metabolik 
sendrom önleme ve yaşlanma karşıtı aktivitelere sahip olduğu çalışmalarda ortaya konmuştur. 
Polen ise, çiçeklerin erkek organlarında bulunan ve arıların polen keseciklerinde olgunlaşan 
bir arı ürünüdür. Bal arılarının gelişimleri ve üremeleri için gerekli protein, mineraller, 
vitaminler ve biyoaktif bileşenler polenler ile sağlanırken, insan sağlığı açısından da bu 
maddelerin polenlerle vücuda alımı mümkündür. Polende enzimler ve koenzimlerin yanı sıra 
tokoferol, niasin, tiamin, biotin ve folik asit, polifenoller, karotenoid pigmentler ve 
fitosteroller gibi sekonder bitki metabolitleri de içermektedir. Tüm bu sebeplerden arı sütü ve 
polen hem medikal hem de doğal besin maddesi olarak gittikçe önem kazanmaktadır. Ayrıca; 
bu iki apiterapötik ürün, günümüzde alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında yer alıp 
hastalıkların önlenmesi ve tedavisi potansiyeline sahip olarak kabul edilmektedirler. 
Anahtar Kelimeler: Arı Sütü, Polen, Apiterapi 

Abstract 
Honey bee produces many foods such as honey, pollen, bee milk and propolis, which contain 
compounds beneficial to our health and are good sources of antioxidants. Pollen and bee milk 
are mainly honey bee products that are used in the prevention and treatment of diseases. Bee 
milk is the hypopharyngeal gland secretion produced by the worker honey bee and it’s a 
special food for the queen bee. It is considered that anti-inflammatory, antioxidant and 
antimicrobial activities of bee milk can extend the life of the queen bee. Bee milk is like a 
soluble viscous gel, contains amino acids, lipids, vitamins, minerals and many bioactive 
components. Bioactive components of bee milk, especially phenolic acids and flavonoids' 
various pharmacological activities have been studied. Investigations have also shown that bee 
milk has antimicrobial, hypotensive, anti-inflammatory, immunomodulator, antioxidant, 
antidiabetic, neuromodulator, antitumor, antihypercholesterolemia, metabolic syndrome 
prevention and anti aging activities. Pollen is found on the stamen of flowers and matured in 
the pollen glands of bees. While the protein, minerals, vitamins and bioactive components are 
necessary for the development and reproduction of honey bees provided by pollens, these 
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substances can be taken into the body with pollen in terms of human health. Besides the 
enzymes and coenzymes in pollen which contains secondary plant metabolites such as 
tocopherol, niacin, thiamine, biotin and folic acid, polyphenols, carotenoid pigments and 
phytosterols. For all these reasons, bee milk and pollen are becoming increasingly important 
both as a medical and natural nutrient. Futhermore, these two apitherapeutic products have 
been included today in alternative and complementary medicine applications and  are 
considered as having the potential to prevent and treat diseases. 
Keywords: Bee Milk, Pollen, Apitherapy 
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Abstract 

After the Cold War era, Central Asia has become a vital area in the international arena by the 
dominant powers of the world in order to protect its interests and survive. Central Asia is expected to 
maintain its importance in world politics as a region where both the zero-sum conflict and the 
cooperation they produce have a complex network of relationships and a global competition. The 
intensification of the distribution of energy resources in some regions has enabled the energy resource 
to become a political tool. States with these resources can use it as a tool of superiority against those 
who do not. Energy is a decisive factor for big powers both in terms of national security and 
maximizing their economic wealth. Ensuring the security of this energy source is the most important 
problem and can lead to conflicts or cause agreements in the common interest. Central Asia is one of 
the strategic regions in the world with its energy reserves and production. In this study, the 
geopolitical importance of Central Asia has been emphasized and "Turkmenistan" has been tried to be 
examined due to the energy potential of the region. 

Keywords: Turkmenistan,Energy Policy, Russia, Political System 

INTRODUCTION 

In the process following the establishment of the Soviet Union (USSR), Central Asia was on the one 
hand integrated with the Soviet economy, on the other hand it was geographically and economically 
disconnected from the Soviet Empire. Central Asia was largely disconnected from the world, 
including its neighbors and business partners in its south (Afghanistan, Iran and South Asian 
countries), in the East (China and Mongolia). Many political and economic problems created by the 
Soviet system; Kazakhstan, which was the five Central Asian Republics that emerged after the 
collapse of the Soviet Union in 1991, had an adverse effect on the economic and democratic 
development of Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. In this context, economic-
commercial mobility, which was previously dependent on Moscow's central planning, has declined 
significantly. 

As a result of the formation of new borders and the collapse of the planned economy established in the 
Soviet era, trade, transportation and financial relations disappeared. Many experienced Russian-origin 
experts and representatives of some ethnic minorities left the Central Asian republics. In addition, in 
the most important sectors; Investments especially in the field of water and energy resources and 
traditional cooperation between republics have also been cut. The fact that independent Central Asian 
republics are far from international markets and have no direct access to the seas made it difficult for 
these new states to integrate into the world economy. 

Turkmenistan is a country rich in energy resources. In the last quarter of the 19th century, oil on the 
territory of Turkmenistan was started to be produced on an industrial scale by private foreign 
companies. The oil was nationalized with the participation of Turkmenistan in the Soviet Union and in 
this way, it was aimed to develop the oil industry in the country. In the second half of the 20th century, 
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oil production was put into the second plan with the discovery of rich natural gas deposits in the 
country. When Turkmenistan became a member of the USSR, it exported most of the natural gas it 
produced as raw materials (to other countries of the USSR). Although the energy sector of 
Turkmenistan developed during the Soviet era, it remained well below its potential. 

Various steps have been taken in the development of the oil and gas industry, which has made up the 
bulk of its exports since the country's decision to leave the USSR. With a proven natural gas reserve of 
10.1%, Turkmenistan ranks fourth in the world. However, natural gas production of Turkmenistan 
meets only 1.7% of the total production in the world. With its new energy policy, Turkmenistan aims 
to increase oil and natural gas production, not only to sell raw materials, but also to include ready-
made (processed) oil and natural gas products for export. 

A GENERAL OVERVIEW OF TURKMENISTAN 

A geography with no access to the open seas, rich natural gas and oil deposits that are not offered to 
the world markets, a population of 4.5 million young people and peasants specializing in the 
production of cotton tucked in 15% in 85% desert, can briefly summarize the historical Turkmenistan 
stuck between Iran and Russia.517 85% of Turkmenistan (approximately 375,000 km2) with a surface 
measurement of 488,100 km2 is deserted. It is adjacent to Uzbekistan in the northeast, Kazakhstan in 
the northwest, the Caspian Sea in the west, Afghanistan in the southwest, and Southeast (Saraç, 2007: 
45). 

The Republic of Turkmenistan was declared as the Mukhtar Soviet Socialist Republic in 1921. The 
Turkmen Republic was established in 1924 after the borders of Turkish rights in Central Asia were 
determined. Shortly after the entry of Turkmenistan into the Soviet regime, the Soviet government 
decided to establish the "Turkmen Soviet Socialist Republic" on October 27, 1924. Declared as 
Turkmen Soviet Socialist Republic in May of 1925, Turkmenistan declared its sovereignty on 22 
August 1990 and its independence on 27 October 1991 by popular vote. Turkmenistan has existed as 
the “Turkmen Soviet Socialist Republic” for approximately 71 years in the Soviet Union. Central 
Asian Turkish Republics came under the sovereignty of the newly established Soviet state in the early 
1920s. One of them is Turkmenistan (Turan, 2001: 89). 

Since 1881, Turkmenistan remained underdeveloped and poor years in terms of economy during the 
time it remained under the colony of the Russian Empire. When annexed by the Soviet Union, 
Turkmenistan also had a small share in the industrialization reform that took place in other Republics. 
But he could not get rid of poverty and backwardness. In the following years, industrialization was put 
on the shelf and cotton production was focused in 1960 with the directive of Russia. However, since it 
gave weight to cotton production in agricultural production in those years, it remained dependent on 
the central government in terms of the needs of other agricultural products other than cotton (Baycuan, 
2001: 25). 

Although Turkmenistan is very rich in terms of underground resources, as a result of the policy 
(wrong policies) implemented during the USSR period, it became the country that provided cotton to 
the Soviet Union under the name of "economic specialization policies". Since they did not have 
facilities to evaluate underground resources and process the raw materials obtained, this opportunity 
was transferred to Russia. Although he was a member of the Soviet Union, he could not use (or disuse) 
wealth resources sufficiently. It remained in the USSR only as a geographical unit, a piece of land and 
community (Mutalimov, 2003: 5). 

Turkmenistan, which was turned into the Soviet Socialist Republic in 1925, made efforts to achieve its 
economic independence after it declared its political independence on 27 October 1991. In the process 

55



of transition to a free market economy, even if Turkmenistan has great energy and agricultural 
production opportunities, it could not realize these potentials to the desired extent. Because it has not 
been able to meet its needs in the short and medium term such as technology, management class, 
skilled workforce, especially financing, and it has resulted from being dependent on the Russian 
Federation especially in reaching the energy potential to international markets (Kovusova, 2018: 7). 

The total population has exceeded 6 million by 2020. It has a more homogeneous community than 
other Turkic republics. The relationship of the Turkmen with Russia started in the 18th century with 
the occupation of Tsarist Russia in Turkistan. The dominance of the Russians in the country continued 
until October 27, 1991, when Turkmenistan declared its independence. Although being independent, 
the relations were not disconnected, but continued in a more moderate and more rigid manner towards 
policies towards independence in cases of common interests. Considering the factor that Turkmenistan 
gas, which we will consider in the future, is transported to Europe via Russia, it is obvious how 
carefully a policy should be followed (İsmayilov and Budak, 2014: 35). 

The arable land of Turkmenistan, whose 85% of its territory is covered with deserts, is only 3%. 
Turkmenistan turned into a cotton warehouse due to the fact that there was a uniform production 
approach managed from the center during the USSR period. As in other states, production and market 
power were negatively affected because there was no integrity between the raw material and the 
industry processing it. In recent years, in order to overcome this problem, it has been tried to operate 
cotton and contribute to the national economy by evaluating it within the country. As it is seen, for this 
reason, its economy develops mostly by exporting energy resources (Hayit, 1995: 110). 

Being rich in natural resources, Turkmenistan firstly increased its practices for the development of the 
energy and agriculture sector through credit and borrowing from foreign markets. In the first place, it 
increased the production of natural gas, petroleum, electrical energy, cotton and grain. Such a situation 
initially caused significant decreases in the country's economic indicators. These dreams in the 
economy; It is due to the very slow progression of transition reforms to the market economy and the 
changes (decreases) in the prices of oil and natural gas in international markets (Baycuan, 2001: 21). 

In the new geopolitical environment in the post-Cold War period, new political conflicts and 
associations emerged between the regional states and global powers in the Central Asian geography. 
After gaining their independence, the regional states were surrounded by two super (Russia and China) 
and one regional power (Iran) in terms of terrestrial borders. Afghanistan is seen as a security threat by 
all countries in terms of its potential to create regional instability. The desire to balance Moscow's 
increasing influence in the region, the war against terrorism globally, were the developments that 
encouraged the Western states to move towards the region. In this context, the control to be 
established politically on the region has been seen as a factor that reinforces the power concentration 
in the Eurasian geography (Şakı, 2018: 58). 

Another factor affecting the Central Asian geopolitics is the network of human relations brought about 
by the history of the region and its social implications. Central Asian region countries, their socio-
economic development levels, their roles in the world economy as a raw material provider, their 
religious, social, cultural and historical partnerships, their water resources, energy, transportation and 
transportation interdependencies, as they are subjects of world politics, they have similar political-
strategic conditions. they can be evaluated in the same category. The majority of the population of the 
countries in the region is composed of Turkish people. Again, the vast majority of the peoples of the 
region belong to the religion of Islam. Throughout history, the peoples of Central Asia have 
established close relations with each other and have lived under the same territorial-administrative 
units at certain times. On the other hand, although Central Asian countries have rich oil and natural 
gas resources, many economic and political crises are living together (Amanov, 2007: 66). 
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It increases the fragility of the Central Asian geography. Political-economic-cultural tensions related 
to the region have a negative impact on the efficient use of regional resources, causing an unstable 
energy relations network to prevail in the region and closely affect the geopolitical attitudes of the 
actors in the region. elements of the Caspian region and the surrounding areas are rich oil and gas 
resources. Rich oil and natural gas resources in the region, especially in Kazakhstan and 
Turkmenistan, cause new geopolitical and geostrategic conflicts on the region. The Great Powers, who 
want to dominate the resources of the region and gain control over the stages of searching / producing 
/ marketing / moving these resources, are in a great race in the Central Asian geography (İşçan, 2004: 
48). 

TURKMENISTAN'S ENERGY POLICY AND THE IMPACT OF INTERNATIONAL 
ACTORS 

In the new geopolitical environment in the post-Cold War period, new political conflicts and 
associations emerged between the regional states and global powers in the Central Asian geography. 
After gaining their independence, the regional states were surrounded by two super (Russia and China) 
and one regional power (Iran) in terms of terrestrial borders. Afghanistan is seen as a security threat by 
all countries in terms of its potential to create regional instability. The desire to balance Moscow's 
increasing influence in the region, the war against terrorism globally, were the developments that 
encouraged the Western states to move towards the region. In this context, the control to be 
established politically on the region has been seen as a factor that reinforces the power concentration 
in the Eurasian geography (Şakı, 2018: 58). 

Another factor affecting the Central Asian geopolitics is the network of human relations brought about 
by the history of the region and its social implications. Central Asian region countries, their socio-
economic development levels, their roles in the world economy as a raw material provider, their 
religious, social, cultural and historical partnerships, their water resources, energy, transportation and 
transportation interdependencies, as they are subjects of world politics, they have similar political-
strategic conditions. they can be evaluated in the same category. The majority of the population of the 
countries in the region is composed of Turkish people. Again, the vast majority of the peoples of the 
region belong to the religion of Islam. Throughout history, the peoples of Central Asia have 
established close relations with each other and have lived under the same territorial-administrative 
units at certain times. On the other hand, although Central Asian countries have rich oil and natural 
gas resources, many economic and political crises are living together (Amanov, 2007: 66). 

It increases the fragility of the Central Asian geography. Political-economic-cultural tensions related 
to the region have a negative impact on the efficient use of regional resources, causing an unstable 
energy relations network to prevail in the region and closely affect the geopolitical attitudes of the 
actors in the region. elements of the Caspian region and the surrounding areas are rich oil and gas 
resources. Rich oil and natural gas resources in the region, especially in Kazakhstan and 
Turkmenistan, cause new geopolitical and geostrategic conflicts on the region. The Great Powers, who 
want to dominate the resources of the region and gain control over the stages of searching / producing 
/ marketing / moving these resources, are in a great race in the Central Asian geography (İşçan, 2004: 
48). 

USA ENERGY POLICIES AROUND TURKMENISTAN 

After the cold war, the bipolar global system has come to an end, according to some, a single-pole 
system has emerged in US hegemony, and for others, a multipolar structure consisting of the USA and 
other countries has emerged. The US, which remained the only global power due to the lack of power 
to balance itself in the first years after the end of the cold war, has set its goal to maintain this 
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hegemonic state at the basis of its foreign policy. Therefore, his biggest fear is the emergence of a 
power that will rival him politically, militarily and economically. The dominance of a single power in 
Central Asia is one of the most serious threats to the global domination of the USA, which is why the 
US engaged in a power struggle with Russia and China, which has the potential to emerge as a global 
rival in Central Asia. The interest emerged after the collapse of the USSR and the rise of China and 
Russia in the region trying to fill the geopolitical gap in this region peaked this interest. The US, which 
was acting with the possibility that these forces might threaten itself, started to fight these countries 
with the effect of the asymmetric threat with September 11. This power struggle fed each other in 
response and pushed China and Russia to strike a balance against this power in the USA's desire to 
increase it in the region (Nogayeva, 2011: 5). 

Today, the importance of Central Asia for the USA; It is possible to gather under the headings of 
national security, economy, democratization of the countries of the region and transportation of energy 
resources. After the September 11 attacks, the most important issue in the US's Central Asian policy 
was the absence of any Central Asian threat to US national security and the elimination of existing 
threats. After the attacks, while the USA invaded Afghanistan within the framework of the fight 
against terrorism, in this process, it received assistance from Central Asian countries to use military 
bases and airfields. Military aid to the countries of the region has increased, the US army has been 
presented as a model for the Central Asian countries, the armies of the regional countries have been 
trained within the framework of the Military Education and Training Program (IMET), and the US has 
implemented a policy of increasing military presence in the region after September 11. In this 
framework, policies have been followed to achieve military cooperation, military base and airspace 
utilization gains with Central Asian countries. In this process, the USA signed Defense and 
Cooperation Agreement with Kazakhstan, Education and Cooperation Agreement with Kyrgyzstan, 
Military Education Agreement with Turkmenistan, Cooperation Agreement with Terrorism with 
Tajikistan. It also opened new military bases in these countries and implemented new airspace use 
agreements (Amanov, 2007: 206). 

RUSSIA'S POLICIES TOWARDS TURKMENISTAN  

Russia, which is also aware of the fact that the USA cannot resist the dominant situation in the 
international system, preferred to cooperate with its historical rival China. According to Russia, he 
regarded the actors heading towards the region as a threat to his life. The SCO, which was established 
to solve border problems between the two countries and to cooperate in various fields, aims to prevent 
the USA from becoming stronger in Central Asia by further improving its goals after the US invasion 
of Afghanistan. The fact that Russia and China were more dominant in the organization than other 
members was effective in this situation. Russia, which once had its own population in this region, is 
now pursuing a close environmental policy. It tries not to lose control of its own population by trying 
to limit Western policies. Ukraine is of great importance in Russia's policies in the Caspian region. 
Ukraine, which has a widespread natural gas network and pipelines storage capability, is a transit 
country in transporting natural gas to Europe. The Russian Collective Security Treaty, which is trying 
to create a similar structure to the North Atlantic Treaty Organization, where the USA has a high level 
of effectiveness, has become the organization's common security strategy through military bases 
(Nogayeva, 2011: 6). 

It attaches importance to partnering with countries such as Russia, China and India. The effectiveness 
of Russia in Central Asia is based on natural gas and oil. Russia's aim is to ensure border security and 
cooperation in this region. The role of Russia in energy today has a voice by transmitting energy 
resources in Central Asia to the world markets. Putin has been a priority actor in the control and 
transportation of energy resources, which are also a priority in policies, thanks to the short and long-
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term steps it takes in transporting natural gas in Central Asia to major European markets in the west 
(Çınar, 2009). Russia, increasing its control over the opening of the European market for natural gas in 
Kazakhstan and Turkmenistan, Turkey has a non-pure. Russia makes 75% of its natural gas exports to 
Europe, so OECD meets the 25% gas requirement of the European block from here (Soylu, 2007: 9). 

CONCLUSION 

After the dissolution of the USSR, an economic and political crisis occurred in Central Asia, formed 
by Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan. Due to the economic weakness left by the 
Soviet heritage left by the USSR in the region, the importance of different natural and human 
resources has increased in the region. After gaining its independence in Turkmenistan in 1991, an 
economic crisis continued due to the almost inevitable land and resource shortages in the region. In 
addition, energy is essential for Turkmenistan to overcome the difficulties experienced when 
transitioning to a free market economy after the separation of the USSR. 

Although this situation takes Turkmenistan away from the influence of Russia, it shows that the 
decisions taken in the bilateral diplomacy with Russia are very important in the distribution of the 
energy consumed in Europe by carrying Russia. On the other hand, while trying to protect its 
independence, Turkmenistan has to keep its relations with Russia sustainable. 

The geopolitical elements in Central Asia increase the importance of natural resources in the world 
with their scarce (limited). While the energy needs of the rich natural resources in the region increase 
the appetite of strong states, which are very intense, which are a buffer zone for Russia and China. 
Despite the intensity of lands that are not suitable for agriculture in the region, the increasing energy 
need with the industrial revolution makes the region strategically vital. 

The fact that the USA has a voice in stability in the region due to the war against Pakistan within the 
framework of terrorism increases the importance of protecting the balances in Central Asia. Especially 
Turkmenistan is more important for the USA, which is the biggest energy consumer in the world. The 
USA tried to better review its military activities in the region within the framework of these arguments 
and officially said “I am also” by signing military agreements with the states in the region. 

For Russia, so to speak, Central Asia is officially a backyard. So much so that the distribution of 
energy in the region to Europe is officially under the monopoly of Russia. Although Russia's cultural 
and economic instability in the region, which is influenced by the USSR, is a problem, Russian 
dependence continues in terms of agriculture and other industrial sectors in the region. Although 
Russia can maintain its proximity and economic pressure with the countries in the region, the countries 
in the region are looking for economic alternatives in order to have full independence. Increasing US 
pressure officially forced Russia to allow Chinese presence in the region. Also, Russia is so effective 
that, in Turkey's quest for energy extraction and transport in the region has managed to leave a pure 
non-officially as a monopoly. 

Due to the dissolution of the USSR, it is essential to provide sustainable energy for China due to the 
globalization of the world and the excessive strength of the USA. Since China is a developed country, 
it sees making energy in Central Asia sustainable is an important political factor. In addition, China 
sees Central Asia as a buffer zone between unstable and ultra-religious Pakistan and Russia, which 
pursues aggressive and expansionist policies. 

Turkmenistan plans to develop by increasing the ability to use energy both in raw energy and in 
processed form. On the other hand, the use of the underlying power of Turkmenistan's unfit for 
agriculture is important for the disappearance of the ongoing poverty from the Russian heritage in the 
region. 
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TÜRK HUKUKUNDA KARŞILAŞTIRMALI REKLAM YOLUYLA İŞLENEN 
HAKSIZ REKABET UYGULAMALARI 

UNFAIR COMPETITIVE PRACTICES IN TURKISH LAW THROUGH COMPARATIVE 
ADVERTISING 

Arş. Gör. Gökhan GÜNCAN 
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Yalova/ TURKEY,  
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Özet 
Reklam bir şeyin satışını artırmaya yönelik hem denenen her türlü yol hem de bu amaçla 
kullanılan yazı, resim, film gibi araçlara verilen isimdir. Bir mal veya hizmetin aynı alandaki 
benzer ürün veya hizmetle kıyaslanarak tanıtılmasına ise karşılaştırmalı reklam diyoruz. 
Başka bir ifadeyle, bir mal veya hizmetin tanıtımı esnasında, rakip mal veya hizmetlere ilişkin 
unsurların doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı reklamlar, karşılaştırmalı reklamlardır.  
Tüketici olarak alışageldiğimiz veya beklediğimiz şey bir ürün veya hizmetin genellikle kendi 
ayırt edici veya dikkat çeken özellikleri tanıtılmak suretiyle reklamının yapılmasıdır. Ancak 
bir ürün veya hizmetin kendi ayırt edici özellikleri ön plana çıkartılarak reklamı yapılabileceği 
gibi, bu ayırt edici özelliklerin diğer ürün ve hizmetlerle karşılaştırılması yoluyla da reklamı 
yapılabilir. Bu ikinci olasılık da en az ilki kadar doğal karşılanmalıdır. Belirtmek gerekir ki, 
karşılaştırmalı reklam Türk Hukukunda yasaklanmış değildir. Rakibin mal veya hizmetlerinin 
reklamda açıkça veya dolayısıyla yer alması veyahut reklamı yapılan ürün veya hizmetlerin 
diğer bütün ürün veya hizmetleri geride bırakacak şekilde bir yönüyle ön plana çıkarılması 
kendi başına haksız rekabetin oluşmasını sağlamaz. Haksız rekabetin oluşabilmesi için 
karşılaştırmalı reklamın haksız rekabete ilişkin TK 54 vd. hükümlerinde sayılan hallerden 
birine girmesi gerekir. Karşılaştırmanın ürün ve hizmetler değil, rakibin bizatihi kişiliği hedef 
alınarak yapılması, gereksiz, yanıltıcı, incitici unsurlar içermesi veya gerçeğe aykırı olması 
karşılaştırmalı reklamın haksız rekabete yol açmasına ve dolayısıyla hukuka aykırı hale 
gelmesine neden olacaktır.  
Bu çalışmada, karşılaştırmalı reklam yoluyla yapılan haksız rekabet fiilleri konu alınmıştır. 
Bu bağlamda, ilk olarak reklam ve karşılaştırmalı reklamın ne olduğuna değinilmiş, 
arkasından bir reklamın haksız rekabete yol açıp açmadığının ne şekilde tespit edileceği, Türk 
Hukukunda karşılaştırmalı reklam yoluyla haksız rekabet fiillerinin hangi şekillerde karşımıza 
çıktığı ve bu fiillerin işlenmesi halinde ne gibi hukuki sonuçların ortaya çıkıp hangi 
yaptırımların uygulanacağı konuları tartışmaya açılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Rekabet, Reklam, Karşılaştırmalı Reklam, Haksız Rekabet 

Abstract 
Advertising is the name given to both all kinds of tried ways to increase the sale of something, 
and the tools such as text, pictures and films used for this purpose. We call as “comparative 
advertising” to promote a good or service by comparing it with a similar product or service in 
the same field. In other words, during the promotion of a good or service, advertisements in 
which elements of competing goods or services are used directly or indirectly are comparative 
advertisements. 
What we are used to or anticipate as a consumer is to advertise a product or service by 
promoting its distinctive or conspicuous features. However, a product or service can be 
advertised by highlighting its own distinctive features, or by comparing these distinctive 
features with other products and services. This second possibility should be taken as natural 
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as the first. It should be noted that comparative advertising is not prohibited under Turkish 
Law. The fact that the competitor's goods or services are clearly or indirectly included in the 
advertisement, or that the advertised products or services are brought to the forefront in a way 
that surpasses all other products or services does not in itself cause unfair competition. In 
order to create unfair competition, comparative advertising related to unfair competition 
Turkish Commercial Code No:6102, article 54. must be able to enter one of the situations 
listed in the provisions. If the comparison is based on the personality of the competitor, not on 
the products and services, contains unnecessary, misleading, hurtful elements or is against the 
truth, the comparative advertisement will lead to unfair competition and thus become 
unlawful. 
In this study, unfair competition acts through comparative advertising are discussed. In this 
context, firstly, it has been mentioned what advertising and comparative advertising are, then 
how it will be determined whether an advertisement causes unfair competition, the forms of 
unfair competition through comparative advertising in Turkish Law, and what legal 
consequences arise in the case of these acts. The issues on which sanctions have been applied 
will be opened to discussion. 
Keywords: Competition, Advertising, Comparative Advertising, Unfair Competition. 

GİRİŞ 
Reklam bir yandan bir ürün veya hizmetin hedef kitleye tanıtılmasını sağlayarak hedef 
kitlenin benzer ürün veya hizmetlerle karşılaştırma yaparak rasyonel tercihler yapmasında 
etkili olmakta; diğer yandan mal ve hizmet sunan kimselerin rakipleriyle yarış halinde 
olmalarını sağlayarak mal ve hizmetlerini rakiplerine göre daha ucuz ve daha kaliteli sunmaya 
zorlamaktadır. Araştırma geliştirme faaliyetlerine öncelik tanıyıp üretim teknolojisini 
geliştiren, üretimde veya hizmet sunumunda çığır açacak yeniliklere imza atan ve bir rakip 
emeği ve doğru yatırımlarıyla diğer rakiplerine fark atmış ve kalite, fiyat, teknoloji vb. 
açılardan onlardan daha üstün konuma geçmiş olabilir. Emeği ve doğru yatırımlarıyla 
rakiplerine kıyasla daha üstün konuma geçen rakip elbette ki rakiplerine göre üstün konuma 
geçmiş kendi mal ve hizmetlerini ön plana çıkartabilmek için rakiplerinin ürün ve 
hizmetleriyle karşılaştırabilecektir. Hatta bu durum tabiri caizse mal ve hizmet üretimindeki 
çıtayı yükseltecek, mal ve hizmet üreticisini kendi mal ve hizmetlerini rakibinin üstün 
nitelikteki mal ve hizmetleriyle yarışır hale getirmek için çaba göstermeye sevk edecektir. 
Elbette ki bu da tüketicinin rekabet ortamında daha kaliteli şekilde üretilen mal ve hizmetlere 
daha ucuza erişmesini sağlayacaktır.  
Reklamcılık faaliyeti, niteliği itibariyle bir “ikna” faaliyetidir. Hedef potansiyel müşteri 
kitlesini etkilemek onlara sunmak istediği mal veya hizmeti satın almaları noktasında ikna 
etmek reklamcılığın ilk hedefidir. Reklamcılık faaliyetinin uzun vadede hedefi ise potansiyel 
müşteri kitlesinin tüketim alışkanlıklarını veya tercihlerini değiştirerek sürekli kendi mal ve 
hizmetlerine yönelmesini sağlamaktır. Potansiyel müşteri kitlesinin tüketim alışkanlığı veya 
tercihlerini değiştirmesi de daha önce tercih ettiği ürün ve hizmetlerden vazgeçmesini 
gerektirir. Bunu sağlamak için sıkça başvurulan yöntemlerden en etkilisi ise karşılaştırmalı 
reklamlardır. Karşılaştırmalı reklamlar, hem bir ürün veya hizmeti tanıtmak, cezbedici 
yönlerini ön plana çıkarmanın yanı sıra diğer ürün veya hizmetlere nazaran üstün yanlarını 
vurgulayarak potansiyel müşteri kitlesinin tüketim alışkınlıklarını değiştirmesinde, 
karşılaştırma yapılmayan bir reklama göre, çok daha etkili olabilmektedir. Başka bir ifadeyle, 
karşılaştırmalı reklamın ikna gücü, diğer reklamlara kıyasla çok daha fazladır.  
Karşılaştırmalı reklamlar hukuka uygun biçimde yapıldığında bir yandan tüketicinin doğru 
bilgilenmesini ve daha bilinçli kararlar verebilmesini sağlayan, diğer yandan mal ve hizmet 
üreticileri arasında rekabeti artırarak daha kaliteli, teknolojik olarak daha gelişmiş mal ve 
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hizmetlerin daha ucuza sunulmasına yol açan bir araç olarak hizmet edecektir. Gerçeğe aykırı 
bilgi veya veriler içeren, hedef kitleyi yanıltan, rakibi veya rakibin ürün ve hizmetlerini 
gereksiz yere kötüleyen karşılaştırmalı reklamlar ise sadece rakibe ve tüketiciye zarar verecek 
ve dürüst rekabet ortamını bozacak silah olmakta başka bir fonksiyon taşımayacaktır. 

KAVRAM OLARAK REKLAM VE KARŞILAŞTIRMALI REKLAM 
Kavram Olarak Reklam 
Reklamın Tanımı 
Reklama ilişkin en kapsamlı tanım 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun m. 
61/1 hükmünde yer almıştır. Mezkur düzenleme ticari reklamı şu şekilde tanımlanmıştır1:  

“Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya 
hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları 
bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir 
mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi 
niteliğindeki duyurulardır.” 

Aldatıcı ve Karşılaştırmalı Reklama ilişkin 2006/114/EC direktifi 2. madde “a” bendinde de 
reklam bir ticari iş veya meslekle ilgili, gayrimenkul, hak ve borçlar da dâhil olmak üzere 
malların ve hizmetlerin sürümünü artırmak amacıyla yapılan tanıtım olarak tanımlanmıştır 2 
Doktrinde de reklam tanımı yapan yazarlar mevcuttur. İnal / Baysal’ın tanımına göre reklam, 
bir malın veya hizmetin sürümünü arttırmak amacıyla yapılan herhangi bir tanıtımdır3 . 
Bozbel ise reklamı, belli bir mala veya işletmeye karşı talep yaratmak üzere yapılan her türlü 
beyan olarak tanımlamıştır4. Göle’ye göre reklam, bir tüketim malı veya hizmetinin veyahut 
bunları piyasaya sunan kişinin adı belirtilerek tüketicilere seslenilmesidir5. Yazara göre, 
reklamın varlığını kabul etmek için mutlaka kamuoyuna seslenme unsurunun olması ve 
reklamın bir vasıta ile yapılmış olmasını gerektirdiği için bu unsurlardan yoksun olan satış 
görüşmeleri reklam mahiyetinde değildir6. Göle, ticari ve ticari olmayan reklamların farkını 
da vurgulamıştır. Yazara göre, ticari reklam bir ürün veya hizmete ilişkin olup, onun satış ve 
sürümünü artırma amacını taşırken; ticari olmayan reklam ise her hangi bir şey hakkında 
yapılabilir ve bir ürün veya hizmetin satış, sürüm artırma ve bu şekilde kazanç sağlamaktan 
ziyade manevi hedeflerin yerine getirilmesine yöneliktir7. Bu anlamda bir kamu kurumunun 
veya salt hayır amacıyla kurulmuş bir vakfın reklamı ticari olmayan reklam olarak 
değerlendirilecektir. Avşar/Elden, reklamın iki boyutunu ele alarak reklam tanımını 
“işletmeler yönünden reklam” ve “tüketiciler yönünden reklam” olmak üzere iki şekilde 
yapmıştır8. Yazara göre işletmeler yönünden reklam, bir işletmenin ürettiği mal veya 
hizmetlerin tüketiciye duyurulmasını, o işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin tüketici 

1  Benzer tanım, tanım, anılan Kanunun ilgili hükümlerine dayanılarak çıkartılıp, 10.01.2015 tarih  29232 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği”nin 4. maddesi “n” 
bendinde de yer almıştır. 

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun ise radyo ve 
televizyon reklamını şu şekilde tanımlamaktadır (m. 3/1- ş):“ Taşınmazlar, hak ve yükümlülükler dâhil olmak 
üzere mal veya hizmetlerin teminini teşvik etmek, bir amaç veya düşünceyi yaymak veya başka etkileri 
oluşturmak amacıyla ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı gerçek ve tüzel kişi tarafından, bir ücret 
veya benzeri bir karşılıkla yapılan her türlü duyuru veya öz tanıtım yayını.” 

2  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0114&from=EN (çevrimiçi) 
3  İnal / Baysal, a.g.e., s.6.  
4  Bozbel, a.g.e., 31. 
5  Göle, a.g.e., 34 
6  Göle, a.g.e., 37 
7  Göle, a.g.e., s. 38. 
8  Zakir Avşar / Müge Elden, Reklam ve Reklam Mevzuatı, RTÜK, Ankara- 2004, s.4. 
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tarafından tercih edilebilmesi için tüketicinin ikna edilmesini ve ürüne olan ihtiyaç ve talebin 
canlı tutulmasını sağlayan araçtır. Tüketiciler yönünden reklam ise ürünleri tanıtan, 
tanımlayan ve tüketicinin diğer ürünler arasından kendi yararına en uygun ve rasyonel bir 
seçim yapmasını sağlayan bir araçtır.  
Mevzuatta ve doktrinde verilen tanımlara bakıldığında, bunların sahip oldukları ortak yönlerin 
yanı sıra birbirinden ayrılan yönlerinin de bulunduğunu; genellikle reklamın farklı unsur veya 
fonksiyonlarını vurgulayarak tanıma ulaşmaya çalıştıklarını görüyoruz. Kanaatimce her hangi 
bir ilanın, tanıtımın veya beyanın reklam olarak kabul edilebilmesi için belirli unsurları ihtiva 
etmesi gerekir. Bir reklamda tanıtımı yapılan şeyin, yani konunun bulunması, belirli bir 
amaçla yapılması, bir kitleye yönelmesi ve bir mecradan yani bir vasıta kullanılarak hedef 
kitleye ulaşması gerekir.  
Bu çerçevede, kanaatimce genel anlamda reklam şu şekilde tanımlanabilir:  Reklam, belirli 
amaçlarla ve belirli vasıtalarla bir kitleye yöneltilen ve bir kimsenin veya şeyin 
tanıtımını yaparak o kimse veya şey lehine hedef kitlenin bakış açısını, tercihlerini veya 
tüketim alışkanlıklarını şekillendiren araçlardır. Buna göre, reklamda reklamın konusu, 
reklamın amacı, reklamın yapıldığı mecra (vasıta) ve reklamın yöneldiği hedef  kitle olmak 
üzere dört tane unsur vardır. Ticari reklamlar, reklamın konusu ve amacı yönünden diğer 
reklamlardan ayırt edilebilir. Ticari reklamların konusunu satılması istenen mal veya 
hizmetler  oluşturur. Ticari reklamın amacı ise reklamı yapılan mal ve hizmetlerin tanıtımının 
yapılarak, daha çok satılmasını sağlamak ve nihayetinde bu mal ve hizmetlerin daha çok 
satılması sonucunda daha çok kazanç elde etmektir.  
6112 sayılı Kanunun 3/1 maddesi “ş” bendinde yapılan reklam tanımında “…bir ücret veya 
benzeri bir karşılıkla yapılan”  ifadesi geçmektedir. Yani, tanımda bir ücret veya karşılığın 
olması reklamın bir unsuru olarak yer almıştır. Zannımca, bir tanıtımın reklam olarak kabul 
edilebilmesi için belirli bir karşılık veya bedel karşılığında yapılmış olması şart değildir9. 
Kural olarak, reklam veren reklam konusu şeyin dijital veya fiziksel ortamda görsel veya 
işitsel bir malzemeye dönüşmesi için reklamcıya veya reklamı hedef kitleye ulaştıracak 
mecraya bunun karşılığında bir bedel ödemesi gerekir. Ancak, herhangi bir bedel 
ödenmeksizin bir kimsenin veya şeyin tanıtımının yapılması halinde, reklamın unsurlarını 
barındırması şartıyla bu tanıtımın da reklam olarak kabul edilmesi mümkündür. Sonuç olarak, 
hem reklam materyalinin hazırlanması hem de reklamın hedef kitleye ulaştırılması faaliyetleri 
için doğal olan o faaliyetlerin karşılığında bir ücret ödenmesi olsa da;  ücret reklamın asli 
unsurlarından birisi değildir.  

Reklamın Unsurları 
Amaç Unsuru 
Bir faaliyetin reklam olarak nitelendirilebilmesi için o faaliyetin, bir kimsenin, ürünün veya 
hizmetin tanıtımını yapmak, hedef kitle tarafından benimsenmesini sağlamak amacını 
taşıması gerekir. Örneğin, borsa haberlerine yer veren bir internet sayfasında borsada işlem 
gören bir şirket hakkında hisse alım ve satım kararını etkileyebilecek bilgilerin verilmesi veya 
bir mecrada o şirketin hisseleri hakkında yatırım tavsiyeleri verilmesi halinde reklam yapma 
amacı olmadığından, bu etkinlikler de reklam niteliğini taşımayacaktır.  

Konu Unsuru 
Bir reklamla tanıtılmak istenen kimse, ürün veya hizmet reklamın konusunu oluşturur. Genel 
anlamda reklamın konusu ürün ve hizmetlerin yanında bir kimse -örneğin bir politikacı, bir 
sanatçı-, bir dernek vakıf veya onların faaliyetleri olabilir. Ticari reklamların konusu ise 

9  Aynı yönde bkz. Özdemir, a.g.e., s. 66. Aslan, a.g.e., s. 260. 
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sunulan ürün veya hizmetler ile onu sunan kuruluş veya kimse olarak karşımıza çıkar. 
Değindiğimiz üzere, bir gerçek veya tüzel kişi de bir reklamın konusunu oluşturabilir.  
Reklamı yapılan kimse veya şeyin belirli olması gerekir. Reklam, bir ürün veya hizmeti 
tanıtan, böylece onun satışını artırmayı hedefleyen bir araç olduğuna göre reklamı yapılanın 
da kim olduğunun da anlaşılması gerekir10. Reklamı yapılan şeyin belirli olmaması o 
faaliyetin reklam olarak nitelendirilmesine engel olacaktır. Ancak, reklamı yapılan şeyin 
başlangıçta belirli olmaması o faaliyeti reklam olmaktan çıkarmaz. Yeter ki, ilerleyen 
aşamada neyin reklamının yapıldığının hedef kitleye bildirilsin. Örneğin, “radikal” gazetesi 
piyasaya sürülmeden önce görsel olarak “radikal” sözcüğünü tanımlayan ve tarihten örnekler 
veren bir reklam dizisi yayımlanmıştı. Bu dizide reklam konusu şeyin bir gazete olduğu 
anlaşılmıyordu. Ancak, bu faaliyet reklam konusu hakkında tüketicide merak uyandırma, onu 
reklam konusuna hazırlama işlevi gördüğünden konusu belirli olmasa da “reklam” niteliğine 
sahip olduğu kabul edilmelidir. Örnekte bir dizi halinde kurgulanan reklama reklam 
konusunun sonradan eklenmesi söz konusu olmuştur. Aynı örneği ele alırsak, konu unsurunun 
ilerleyen aşamada eklenerek hedef kitleye gösterilmediği varsayımında bu yayım faaliyeti 
reklam olarak nitelendirilemeyecekti.  

Hedef Kitle Unsuru 
Reklamdan bahsedebilmek için mutlaka bir hedef kitleye yönelmiş olması gerekir. Reklam 
materyalinin (örneğin, reklam filmi, gazetede yayımlanacak ilanın tasarımının yapılması), o 
tanıtıma kendi başına reklam niteliğini kazandırmaz. Söz konusu materyalin reklam olarak 
kabul edilebilmesi hedef kitleye yöneltilmesi gerekir. Hedef kitleye yönelmesi, reklamın 
genele ve birden fazla belirsiz kimseyi hedef almasını gerektirir11. Belirsiz, birden fazla 
kimseye yöneltilmesi yeterli olup, reklamın yöneltildiği kişi miktarının çokluğu veya azlığı 
“genele hitap etme” unsurunun tespiti açısından önemli değildir 12. Bunun yanında, reklamın 
illa toplumun tamamına yöneltilmesi de şart değildir. Toplumun belirli bir kesimine hitap 
eden tanıtımlar da reklam olarak değerlendirilebilir. Örneğin, sadece diş hekimlerine yönelik 
bir ağız bakım ürününün veya hukukçulara yönelik hazırlanan bir mevzuat veya içtihat 
programının tanıtılması da reklamdır. 
Reklamdan bahsedebilmek için birden fazla kimseye yöneltilmesi gerekir. Bir kimsenin tek 
bir kişiye yönelttiği tanıtım faaliyeti reklam olarak nitelendirilmemektedir.  Bir mağazada 
reyon görevlisi size gelip bir ürünü satabilmek için tanıtım yapması, bu anlamda reklam 
olarak nitelendirilemeyecektir.  
 Reklamdan söz edebilmek için görsel, işitsel vs. olarak tanıtım malzemesin hazırlanması 
yeterli değildir. Bu malzeme aynı zamanda hedef kitleye yöneltilmiş ve hedef kitleye bir 
şekilde ulaşmış olması gerekir. 

Mecra (Vasıta) Unsuru 
Mecra veya vasıta, reklamın hedef kitleye ulaşmasını sağlayan vasıtadır.  Söz gelimi, bir 
reklamın yayımlandığı gazete, televizyon, radyo birer mecradır. Mecra unsuru 6502 sayılı 

10  Aslan, a.g.e., s. 261; Göle, a.g.e., s.36. 
11  Yüzyüze satışların reklam olarak değerlendirilemeyeceği hususunda bkz. Göle, a.g.e., s.37, Aynı yönde 

Aslan, a.g.e., s. 261; Reklamın tek tek şahıslara değil, tüm kamuoyuna yöneltilmesi gerektiğine ilişkin bkz. 
Özdemir, a.g.e., s. 67; Reklamın belirli bir kişiyi hedef alamayacağı, reklamın topluma en azında bir malla 
ilgilenen belirli bir kitleye dönük olması gerektiği görüşü için bkz. Aslan, a.g.e., s. 261 

12  Göle, A.G.E., S. 37 
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Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun m. 61/1 hükmünde yapılan reklam tanımında yer 
alan unsurdur13.  
Doktrinde reklamın hedef kitleyi bilgilendirme14, o şey hakkında hedef kitlede fikir oluşturup 
reklamı yapılan şeyin satışını artırma gibi unsurlar konusunda genel olarak birlik olsa da15, 
vasıtanın reklamın asli unsuru olup olmadığı hususunda tam bir görüş birliği 
bulunmamaktadır. Bir görüşe göre reklam mutlaka bir vasıta aracılığıyla yapılmalıdır16. 
Ancak, doktrinde bu kanının tersi yönünde de görüşler bulunmaktadır. Reklamın bir vasıta 
aracılığıyla yapılmasının reklamın asli unsuru olmadığını; hatta “vasıtasız reklam” adında bir 
reklam türü olduğunu savunmaktadır17.  
Kanaatimce reklamdan bahsedebilmek için mutlaka tanıtım faaliyetinin bir vasıta ile 
sunulması, dolayısıyla reklamın televizyon veya radyo yayını, internet, broşür vb. mecralarda 
somutlaşması gerekir. Bire bir yapılan özendirici, tanıtıcı faaliyetler kanaatimizce reklam 
olarak nitelendirilemez. 

Reklamın Hukuki Niteliği 
Ticari reklamlarda hedeflenen amaç bir ürün veya hizmetin tanıtımının yapılarak satılması, 
kiralanması vs. sağlanmasıdır. Buna göre, ticari reklamın amacı bir sözleşmenin kurulmasıdır. 
Bu açıdan bakarsak, reklam bir sözleşmenin kurulasına yönelik olarak yapılan tanıtım ve 
pazarlama faaliyetidir. Böylece reklam, hukuki açıdan değerlendirilirse, genellikle bir 
sözleşmenin kurulmasına yönelmiş olan bir “öneri” veya “öneriye davet” niteliğinde 
karşımıza çıkmaktadır18. Böylece, bir sözleşmenin doğmasına, yani bir hukuki sonucun 
oluşmasına elverişli ve tek yanlı olarak ileri sürülen bir irade beyanı olduğuna göre reklam, 
tek taraflı bir hukuki işlem niteliğinde olacaktır. Ancak, her somut olayda reklamın özellikleri 
göz önüne alınarak o reklamın hukuki niteliği ayrı ayrı değerlendirilmelidir.   
Bir irade beyanının “öneri” olarak kabul edilebilmesi için kurulması için hedeflediği 
sözleşmenin esaslı  unsurlarını içermesi ve muhataba yöneltilmesi gerekir. Örneğin, bir 
ürünün satışı hedeflendiyse, ürünün niteliği, bedeli belirli olmalıdır. Bir sözleşmenin esaslı 
unsurlarını içermiyorsa, o reklamın “öneri” olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Örneğin, 
bir satım sözleşmesinin kurulmasını hedefleyen bir reklamda fiyat bilgisi yoksa o reklam 
“öneri” olarak kabul edilemez. Ancak, bu örnekte bir hukuki sonuç doğurmaya yönelmiş bir 
irade beyanının varlığı görülmektedir. Dolayısıyla burada bir “öneriye davet” söz konusudur.   

13   Ayrıca “Mecra” Kavramı Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Şu Şekilde 
Tanımlanır (Yönetmelik, M. 4/1 “İ” Bendi): Mecra: Reklam Ve Tanıtım Mesajını İleten Ve O Mesajı Alma 
Durumunda Olan Kişi, Grup Yada Topluluğun Buluştuğu Yeri Ve Ortamı; Televizyon, Her Türlü Yazılı 
Basın, İnternet, Telefon, Radyo, Sinema Gibi İletişim Kanalları İle Açık Hava, Basılı İşler Gibi Reklam 
Taşıyan Malzemeleri… İfade Eder. 

     Tanımda Mecranın Sadece Medya İle Sınırlandırılmamasının Yerinde Olduğu; Zira Teknoloji Ve Bilimin 
Olanakları İle Çok Farklı Reklam Araçlarının Bulunmasının Mümkün Olduğu Yönünde Bkz. Aslan, A.G.E., 
S.261. 

14  Reklamın Temel İşlevi Hitap Ettiği Kitleye Yönelik Önemli Bir Bilgi Kaynağı Olması Yününde Görüş İçin 
Bkz. PINAR, Hamdi, Reklam Hukukunun Esasları, Turgut Akıntürk‟E Armağan, İstanbul 2008, S.515 

Reklam Sayesinde Üreticiler Ve Üreticiler Arasında Bağlantı Kurularak Tüketicilerin Alışveriş 
Tercihleri Kolaylaşmaktadır. KAYA, Arslan, Reklâmın Fikri Mülkiyet Hukuku İçindeki Yeri, Prof. Dr. 
Ömer Teoman'a 55. Yaş Günü Armağanı, C. 2, İstanbul 2002, S. 459. 

15  Bkz. Aslan, A.G.E., S.261; Göle, A.G.E., S.34; Bozbel, A.G.E, S. 28;  
16  Aslan, A.G.E., S. 261; Göle, A.G.E., S. 35, 37-38. 
17  ÜNAL, Emrehan, Reklâm Hukuku Ve Aldatıcı Reklâmlar, 1. Baskı, İstanbul 2000, S. 10. 
18  Reklamın genel bir kitleye yönelmiş olmasından dolayı “öneri” olarak nitelendirilemeyeceği hususunda bkz. 

Göle, a.g.e.,s.45  
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Doktrinde, reklamı yapan kişinin çoğunlukla satıcı değil, üretici veya dağıtıcı olması 
nedeniyle, - kurulacak sözleşmeye taraf olmamasından dolayı- reklamın “öneri”den ziyade 
“öneriye davet” niteliğinde olacağı savunulmuştur19. “Önerinin” sözleşmeye taraf olacak 
kimse tarafından yöneltilmesi gerekliliğinden dolayı bu görüş isabetli gözükmektedir.  
Sonuç olarak reklam, bir sözleşmenin yapılması için gereken tüm esaslı unsurları içeriyorsa 
öneri içermiyorsa öneriye davet olarak nitelendirilmelidir20. Ancak, günlük hayatta reklamlar 
sözleşmenin esaslı unsurlarını çoğunlukla taşımayacağından, genellikle karşımıza öneriye  
davet olarak çıktığını söyleyebiliriz.  

Karşılaştırmalı Reklam 
Tanım 
Karşılaştırmalı reklam Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği 4/1,ğ 
fıkrasında aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 

“Bir mal veya hizmetin tanıtımı esnasında, rakip mal veya hizmetlere ilişkin unsurların 
doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı reklamlar”  

Tanımdan da anlaşılacağı üzere, rakibin kendisinin veya ürün ve hizmetlerinin doğrudan 
doğruya reklamda yer verilmesi şart değildir. Karşılaştırmalı reklamın teşhisi için her bir 
somut olayın özelliklerine göre farklı değerlendirmek gerekirse de, karşılaştırmalı reklamdan 
söz edebilmek için reklamın yöneltildiği kimselerin  önemli bir kısmının rakibi teşhis 
edebilmesi halinde karşılaştırmalı reklamın varlığı kabul edilebilir21. 
Karşılaştırmalı reklam da niteliği itibariye “reklam” olduğundan, karşılaştırmalı reklamların 
da bir reklam için aranan unsurları taşıması gerekir. Yani karşılaştırmalı reklamlarda da “bir 
kimsenin, ürünün veya hizmetin tanıtımını yapmak” veya ticari anlamda “bir mal veya 
hizmetin ön plana çıkarılarak, ona özendirmek suretiyle satışının artırılması” amacın, 
yöneldiği bir hedef kitle ve reklamın hedef kitleye ulaşmasını sağlayan bir mecra 
bulunmalıdır. Karşılaştırmalı reklamı ayırt eden unsur ise söz konusu tanıtım ve özendirmenin 
onunla aynı özellikleri taşıyan ve aynı tüketici kitlesine hitap eden bir başka şeyle, yani 
rakibin mal ve hizmetleriyle karşılaştırma yapmak suretiyle sağlanmasıdır22.  
Karşılaştırmalı reklamda karşılaştırma yapılmak suretiyle rakibin mal ve hizmetleriyle  bir 
“ilişkilendirme” kurulması söz konusudur23. Günlük hayatta bu ilişkilendirmenin çoğunlukla 
fiyat, kalite, görünüş gibi özellikler bakımından yapıldığını görmekteyiz. Örneğin, bir 
reklamda geçen “daha hesaplısı yok” ifadesi geçen bir reklamda  ilişkilendirmenin fiyat 
yönünden yönünden yapıldığı ve rakiplerin ürün ve hizmetlerinin daha pahalı olduğu izlenimi 
yaratılmak suretiyle karşılaştırma reklam yapıldığı söylenebilir. Burada vurgulamak gerekir 
ki, reklamlarda fiyat karşılaştırması yapılmasının hukuka aykırı bir yönü yoktur; yeter ki 
karşılaştırma yapılırken rakibin ürün veya hizmetleri veya müşteri çevresi kötülenmesin ve 
yanıltıcı, aldatıcı nitelikte olmasın. Örneğin, “Bilgisayara bu kadar para ödeyecek kadar, enayi 
miyim?” şeklinde yapılan bir reklamda -gerçekten en ucuz fiyattan ürünlerini pazarlasa dahi- 
rakiplerinden alış veriş yapan kimseler, yani rakibin müşteri çevresi gereksiz yere 
kötülenmektedir.  
Bir karşılaştırmalı reklamdan bahsedebilmek için doğal olarak farklı en iki rakip ve 
karşılaştırılacak en az iki ürün, mal veya hizmetin olması gerekir. Bu anlamda örneğin, 

19  Göle, a.g.e., s. 45 
20  Aslan, a.g.e., s. 261 
21  Bu yönde bkz. Bozbel, a.g.e., s. 47, dn. 105. 
22  Göle, a.g.e., s. 79. 
23  Moroğlu, a.g.e. s. 195; Bozbel, a.g.e, s. 35. 
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Türkiye İş Bankası’nın “bankamatik” reklamında Türkiye İş Bankası Şubelerinin, aynı 
bankanın bankamatikleriyle karşılaştırılması durumunda karşılaştırmalı reklam ortaya 
çıkmayacaktır.  
Karşılaştırmalı reklamlarda reklama konu olan ürün veya hizmetler ile rakibe ait mal veya 
hizmetlerin belirli özellikleri karşılaştırılmakta ve bu suretle reklam konusu malın veya 
hizmetin rakip mal veya hizmetten üstün olduğu ve söz konusu mal veya hizmete denk olduğu 
ima edilmektedir24. Başka bir ifadeyle, karşılaştırmalı reklamlarda mutlaka reklamı yapılan 
şey rakiplerine kıyasla “üstün” nitelikte olduğunu vurgulamak şart değildir; karşılaştırmalı 
reklam reklamı yapılan ürün veya hizmetin, rakibe ait ürün ve hizmetle gerek kalite, gerekse 
de fiyat anlamında denk olduğunu vurgulayarak da yapılabilir. Bu anlamda örneğin, “farkı, 
fiyatı” şeklinde yapılan reklam da bir karşılaştırmalı reklamdır. Örnekte reklamı yapılan ürün 
veya hizmetin fiyat dışında rakiplerinden bir farkı olmadığı belirtilerek aslında rakipleriyle 
“denk” olduğu vurgulanmış ve bu şekilde karşılaştırmalı reklam yapılmıştır. Örneğin, 
PEPSİ’nin gerek ilk çıktığı sıralarda ABD’de, gerekse de yakın geçmişte ülkemizde 
yayımlanan tadım testleri içeren reklamları, karşılaştırmalı reklamdır.  

Karşılaştırmalı Reklam Türleri 
Karşılaştırmalı reklam üç şekilde karşımıza çıkabilir. Birinci olasılıkta karşılaştırılan rakibin 
kendisinin, ticaret unvanının veya markasının açıkça reklamda yer aldığı karşılaştırmalı 
reklamlardır. Bu reklamlara “doğrudan karşılaştırmalı reklam” diyebiliriz. Örneğin, bir AUDI 
araba reklamında rakip konumundaki MERCEDES’in ambleminin, onun ürettiği ürünlerin 
gözükmesi halinde doğrudan karşılaştırmalı reklamın varlığı kabul edilebilir. İkinci olasılıkta, 
karşılaştırma rakibin ticaret unvanı, markası, amblemi gibi kendisinin veya mal ve 
hizmetlerinin ayırt edici özellikleri doğrudan doğruya kullanılmaz; karşılaştırma ima 
yapılarak ortalama bir tüketicinin onu anlayabileceği şekilde, dolaylı olarak yapılır. Buna da 
“Dolaylı karşılaştırmalı reklam” diyebiliriz. Örneğin, PEPSI’nin tadım testine ilişkin 
reklamında rakip firma ortalama bir tüketicinin bir bakışta anlayabileceği şekilde 
karşılaştırma yapılmıştır. Bu reklamın, dolaylı karşılaştırmalı reklama örnektir. Benzer 
şekilde, AVEA reklamında, TURKCELL reklamında daha önce kullanılan “sarı jip” 
figürünün kullanılması örneğinde de, rakip firmanın unvanı veya marka ya da amblemi 
doğrudan verilmemekte ve rakip dolaylı olarak, başka bir ifade ile ima edilerek karşılaştırma 
yapılmaktadır. Üçüncü olasılıkta, reklamı yapılan şeyin diğer  tüm rakiplerini geride 
bırakacak bir özelliği vurgulanmak suretiyle karşılaştırma yapılır. Örnek olarak,  “daha 
hesaplısı yok”, “Türkiye’nin en çok izlenen haber programı”, “Türkiye’nin en çok satılan 
gazetesi” şeklinde yapılan reklamlar gösterilebilir. Bu reklamların ortak özelliği, reklamlardan 
rakibin unvanı veya markasının doğrudan veya dolayısıyla anlaşılamaması, aynı mal veya 
hizmeti üreten bütün rakipleri hedef alarak onlarla karşılaştırma yapılmasıdır. Bu tür 
karşılaştırmalı reklamlara “zirvede tek başına reklam” şeklinde adlandırılabilir25.  Bu tür 
reklamların ortak özelliği kendi mal veya hizmetlerinin belirli özellikleri itibarıyla, diğer 
bütün rakiplerine ait -aynı nitelikteki-  mal veya hizmetlere kıyasla üstün olduğunu 
vurgulamasıdır26.  
Bu türde karşılaştırmaların yapılması da hukuken mümkündür.  Ancak reklamlardaki verilerin 
mutlaka bilimsel çalışmalara dayanması ve abartılı ifadeler içermiyor gerekir27.   

24  İnal, a.g.e., s. 54 
25  Poroy/Yasaman, a.g.e., s. 284 
26  a.e.  
27  Bozbel, a.g.e., s. 44 
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Karşılaştırmalı Reklamın Olumlu ve Olumsuz Yönleri 
Reklamlarda karşılaştırma yapılırken bir yönden reklamı yapılan şey ön plana çıkartılıp, hedef 
kitle o şeye karşı özendirilirken; esasen diğer yönden hem reklamı yapılan ürün veya hizmet 
hakkında, hem de karşılaştırma yapılan ürün ve hizmetlere ilişkin bizlere fikir vermektedir. 
Bu yönüyle piyasadaki benzer ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme yaparak tüketicinin 
bilinçlenmesini ve rasyonel bir tercih yapabilmesini sağlayabilir28. Böylece tüketiciler benzer 
ürün ve hizmetleri karşılaştırma ve sağlıklı karar alabilmesi de piyasada rekabet ortamını 
destekleyecektir29. 
Karşılaştırmalı reklamların yukarıda bahsettiğimiz faydalı yönleri yanında, sakıncalı yönleri 
de bulunmaktadır. Birincisi,  karşılaştırmalı reklamlarda reklamı yapılan ürün, mal ve hizmet 
lehine hareket edilmesi sebebiyle karşılaştırmalı reklamların bu şekilde objektiflikten 
uzaklaşmasıdır30. Nitekim karşılaştırmalı reklamların  esas amacı tüketicinin bilgilendirilmesi 
ve rasyonel tercihler yapması değil; reklamı yapılan ürünün abartılarak ve ön plana 
çıkartılarak satışını artırmaktır. Diğer bir sorun, karşılaştırmalı reklamda reklamı yapılan 
şeyin sadece belli başlı, genellikle rakiplerine göre üstün özelliklerinin olduğu unsurların 
vurgulanarak ön plana çıkarmasıdır. Karşılaştırmalı reklamlarda reklamı yapılan ürün veya 
hizmetlerin sadece üstün özellikleri ileri sürülmekte ve diğer özellikleri hususunda ise bilgi 
verilmemektedir31.  Karşılaştırmalı reklamların gerek -aslında doğal olarak- objektiflikten 
uzak olması, gerekse de eksik bilgilendirme yapması nedeniyle tüketiciyi bilinçlendirme ve 
rasyonel karar almasını sağlama gibi bir fonksiyonu olduğundan bahsetmek oldukça güçtür.  
Karşılaştırmalı reklamın diğer sakıncalı yönü veya yol açabileceği başka bir problem de, 
rakibin ürün veya hizmetlerinin rakip firmanın reklamında kullanılmasından rahatsız olması 
olasılığıdır.  Nitekim hiçbir ürün veya hizmet sağlayan kimse kendi ürün veya hizmetlerinin 
rakibinin reklamında yer almasına izin vermek zorunda olmadığı savunulabilir32. 

Karşılaştırmalı Reklama İlişkin İlkeler 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 61/ 2’de bir ticari reklamların tabi olduğu esasları 
düzenlemiştir. Bu esaslar karşılaştırmalı reklamlar için de geçerlidir. Anılan  Hükme göre 
bütün ticari reklamların Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, 
kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları gerekir. Yine aynı kanunun 61/3 hükmü 
gereği tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal 
güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını 
bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamaz.  
Karşılaştırmalı reklamlara ilişin ilkelere ise Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a 
dayanılarak çıkartılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde 
rastlamaktayız. Anılan yönetmelik hükümleri incelendiğinde karşılaştırmalı reklamın kural 
olarak kabul edildiğin, hatta hükümdeki ilkelere uyulması şartıyla karşılaştırmalı reklamlarda, 
rakiplere ait isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret unvanı veya 
işletme adlarına, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere uygun olması koşuluyla 
yer verilebileceği belirtilmektedir (m. 8/2) 
Anılan yönetmeliğe göre karşılaştırmalı reklamların hukuka uygun olabilmesi için sahip 
olması gereken özellikler şunlardır (8/1): 

 Aldatıcı ve yanıltıcı olmaması, 

28  Aynı yönde, Moroğlu, a.g.e., s.194. 
29  Bozbel, a.g.e., s.36 
30  Bozbel, a.g.e., s.37. 
31  Bu yönde bkz. Bozbel, a.g.e., s. 39 
32  Bozbel, a.g.e., s. 38 
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 Haksız rekabete yol açmaması, 
 Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı nitelikte olması ve aynı istek ya da 
ihtiyaca cevap vermesi, 
 Tüketiciye fayda sağlayacak bir hususun karşılaştırılması, 
 Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin, fiyatı da dahil, bir ya da daha fazla maddi, 
esaslı, doğrulanabilir ve tipik özelliğinin objektif olarak karşılaştırılması, 
 Nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanan iddiaların; bilimsel test, rapor veya 
belgelerle ispatlanması, 
 Rakiplerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını, ticaret unvanını, işletme adını, 
diğer ayırt edici işaretlerini, mallarını, hizmetlerini, faaliyetlerini veya diğer 
özelliklerini kötülememesi veya itibarsızlaştırmaması, 
 Menşei belirtilmiş mal veya hizmete ilişkin karşılaştırmada, mal veya 
hizmetlerin aynı coğrafi yerden olması, 
 Reklam veren ile rakibinin markası, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer bir 
ayırt edici işareti ya da mal veya hizmetleri ile ilgili karışıklığa yol açmaması. 

 

KARŞILAŞTIRMALI REKLAM YOLUYLA İŞLENEN HAKSIZ REKABET 
Genel Olarak  
Haksız rekabete ilişkin hükümler ve haksız rekabete yol açacak fiilleri Türk Ticaret 
Kanunu’nun 54. Maddesi ve devamında düzenlenmiştir33. Mezkur hükmün ikinci fıkrası 
şöyledir:  “rak�pler arasında veya tedar�k edenlerle müşter�ler arasındak� �l�şk�ler� etk�leyen 
aldatıcı veya dürüstlük kuralına d�ğer şek�llerdek� aykırı davranışlar �le t�car� uygulamalar 
haksız ve hukuka aykırıdır”. 

      33 Türk Borçlar Kanunu 57. Maddesinde de haksız rekabet düzenlenmiştir:  
“MADDE 57-  1-Gerçek olmayan haberlerin yayılması veya bu tür ilanların yapılması ya da dürüstlük 
kurallarına aykırı diğer davranışlarda bulunulması yüzünden müşterileri azalan veya onları kaybetme 
tehlikesiyle karşılaşan kişi, bu davranışlara son verilmesini ve kusurun varlığı hâlinde zararının 
giderilmesini isteyebilir. 
2- Ticari işlere ait haksız rekabet hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.” 

Aynı alanda iki farklı düzenlenmesi doktrinde tartışmalara yol açmıştır. KARAYALÇIN TBK’daki düzenlemeyi 
lafzi olarak yorumlamış ve ticari işler dışındaki haksız rekabet hallerinin TBK 57’ye tabi olacağını, ticari işlerle 
ilgili olanlara ise TTK 54 vd. hükümlerinin uygulanacağı sonucuna ulaşmıştır. Karayalçın, a.g.e.,  s. 451; ÖRS, 
a.g.e., s. 25 Benzer yönde bkz. Nomer Ertan (ÜLGEN vd.) 521.; Bu anlamda serbest meslek mensupları, bilim 
insanı, yazar ve buna benzer mesleki faaliyetlerde yaşanacak haksız rekabet olaylarında TBK hükümlerine 
başvurulması gerektiği hk. Bkz. ÖRS, s. 25.; Aynı konunun farklı içerik ve kapsamda düzenlenmesinin kanun 
yapma tekniğine uymadığı yönünde bkz. NOMER ERTAN, s. 33; Nomer Ertan (ÜLGEN vd.), a.g.e., s.525. 

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 62. Hükmünde de “Haksız Ticari Uygulamalar” başlığı altında 
tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar düzenlenmiştir. TKHK’daki bu düzenlemenin sadece tüketicilere 
karşı gerçekleştirilmiş olan ve ticari nitelikteki uygulamaları düzenlediği belirtilmektedir. Nomer Ertan (ÜLGEN 
vd.), a.g.e. s. 522. 
TKHK m. 77’de ise bu fiillere uygulanacak yaptırımlara yer verilmiş ve  tüketiciye karşı haksız ticari 
uygulamalarda bulunanlar hakkında, haksız ticari uygulamanın üç aya kadar tedbiren durdurulması veya 
durdurulması yaptırımı veya beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir. 

71



Haksız rekabete ilişkin hükümlerin temel amacı hukuka ve ahlaka uygun, bozulmamış̧ bir 
rekabet ortamının oluşturulmasıdır34. Kanun koyucu, haksız rekabet hukukunu, tüm 
katılımcıların menfaatine, dürüst ve bozulmamış bir rekabet ortamının kurulması esasına 
dayanaraak düzenlemiştir. “Bütün katılımcılar” ifadesiyle, hükmün uygulama alanının geniş 
tutulmak istendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, madde gerekçesine göre haksız rekabet 
hukukunun şekillendirilmesinde “Dürüstlük kuralı”nın büyük öneme sahip olduğunu hususu 
da vurgulanmştır. 
Haksız rekabet fiiline uygulanacak yaptırımlar ise, TTK 77’de düzenlenmiştir. Bu anlamda, 
haksız rekabet fiiline karşı rekabet fiilinin var olduğunu veya olmadığını saptamak istemiyle 
tespit davası35, haksız rekabet eyleminin ortadan kaldırılmasını amaçlayan men davası36, 
Haksız rekabet sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılması için eski hale iade davası37 
ve haksız rekabet eylemini gerçekleştiren kimsenin “kusur”lu olması38 ve eylem sonucunda 
rakibin maddi veya manevi zarara uğramış olması durumunda “maddi ve manevi tazminat 
davaları” açılabilir. Ayrıca, TTK 61 hükmüne dayanılarak ihtiyati tedbir isteminde 
bulunulabilir39. 

Haksız Rekabet Teşkil Edebilecek Karşılaştırmalı Reklamlar   
Öncelikle belirtmek gerekir ki, karşılaştırmalı reklam hukukumuzda yasaklanmış değildir. 
Rakibin mal veya hizmetlerinin reklamda açıkça veya dolayısıyla yer alması veyahut reklamı 
yapılan ürün veya hizmetlerin diğer bütün ürün veya hizmetleri geride bırakacak şekilde bir 
yönüyle ön plana çıkarılması kendi başına haksız rekabetin oluşmasını sağlamaz. Haksız 
rekabetin oluşabilmesi için karşılaştırmalı reklamın TK 54 vd. hükümlerinde sayılan hallerden 
birine girebilmesi gerekir.  
Haksız rekabet, TK 54/2 hükmünden hareketle, rakipler arasında veya tedarik edenlerle 
müşteriler arasındaki ilişkiyi etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranış veya 
ticari uygulamalarla ekonomik rekabet hakkının kötüye kullanılması şeklinde tanımlanabilir. 
Aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranış veya ticari uygulamalar hukuka aykırıdır (TK 
54/2).  Bu anlamda aşağıdaki eylemler haksız rekabete yol açacağından hukuka aykırıdır:   

 Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya 
ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek 
haksız rekabete yol açar. (TK 55/1-a, 1). 

34  Bkz. TTK m. 54 gerekçesi; Doktrinde Kanun koyucunun, hem “dürüst” hem de “bozulmamış rekabet” 
ifadelerine yer vermesinin nedeni korunması istenen menfaati daha vurgulu bir biçimde belirtme isteği olduğu 
ileri sürülmektedir Bkz. NOMER ERTAN, a.g.e., s. 81. 

35  Bu davayı açmak için rakibin kusurlu olup olmadığına bakılmaz. 
36  Bu davayı açmak için eylemin gerçekleşiyor olması şart değildir. Gerçekleşme tehlikesinin varlığı da bu davayı 

açmak için yeterlidir.  
37  Bu dava kapsamında yanlış ve yanıltıcı beyanlarla haksız rekabet işlenmişse bu beyanların düzeltilmesi, haksız 

rekabetin işlenmesinde kullanılan araçların imha edilmesi istenebilir. (Bunun son çare olduğu olarak 
başvurulması gerektiği hususunda bkz. Nomer Ertan (ÜLGEN vd.), a.g.e., s. 568) 

38 Ağır kusur olması şart değildir.  
39 Bu halde ihtiyati tedbir kararı Hukuk Muhakameleri Kanunu hükümlerine göre verilecektir TTK 61. HMK m. 
397/1 hükmü uyarınca, tedbir kararının verildiği tarihten itibaren, iki hafta içinde asıl davanın açılması 
gerekmektedir. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde mahkemece alınan ihtiyati tedbir kararı kendiliğinden 
yürürlükten kalkacaktır. 

Bu hüküm uyarınca verilecek ihtiyati tedbir kararının geçici, ölçülü ve haksız rekabete uğrayanın haklarını 
korumak açısından gerekli olması gerekir (NOMER ERTAN, a.g.e., s. 471) 
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 Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, mallar, iş ürünleri, faaliyetleri, 
fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı 
veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak veya aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne 
geçirmek. TK 55/1-a,2 
 Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket ederek 

müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna 
elverişli doğru olmayan meslek adları ve sembolleri kullanmak, 
 Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol 

açan önlemler almak, 
 Kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, 

yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanınmışlığından 
yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya 
da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek. 

SONUÇ 
Karşılaştırmalı reklam bir mal veya hizmetin tanıtımı esnasında, rakip mal veya hizmetlere 
ilişkin unsurların doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı reklamlardır. Her şeyden önce 
belirtmek gerekir ki karşılaştırmalı reklam hukukumuzda tamamen dışlanmış veya 
yasaklanmış değildir. Bilakis, mevzuatta düzenleme altına alınmış ve belirli sınırlar dahilinde 
karşılaştırmalı reklam yapılamasına cevaz verilmiştir.  
Çalışmaları ile belirli bir avantaj yakalayan; gerek fiyat, gerekse kalite olarak üstün nitelikleri 
olan kimseler tabi ki ürün ve hizmetlerinin tanıtımını sağlayacak, emeği ile kazanmış üstün 
niteliklere vurgu yapacak ve bu anlamda rakibinin ürün ve hizmetleri ile kendisinin ürün ve 
hizmetleri ile karşılaştırabilecektir. Bu son derece doğaldır. Reklamlarda açıkça rakibin 
unvanının veya markasının kullanılması dahi, (bu konuda ilgili reklamların çeşitli mecralarda 
yayınlanmasını engelleyen veya rakibin unvanı veya markasını kullanılmasını yasaklayan 
düzenlemeler olsa bile) haksız rekabet hukuku açısından ele alırsak gereksiz yere incitici, 
kötüleyici, yanıltıcı beyanlar içermediği sürece haksız rekabete yol açmayacaktır.  
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MC-800 ASFALTEN SÜSPANSİYONDA META-DİFLOROBENZEN ÖRNEK 
YAŞININ DİNAMİK NÜKLEER POLARİZASYON PARAMETRELERİ ÜZERİNE 

ETKİSİ 
THE EFFECT OF SAMPLE AGE OF META-DIFLUOROBENZENE IN MC-800 

ASPHALTENE SUSPENSION ON DYNAMIC NUCLEAR POLARIZATION 
PARAMETERS 

Doç. Dr. Hüseyin OVALIOĞLU 
Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 

ORCID ID: 0000-0002-7224-7526 

ÖZET 
Asfaltenlerin tanımı çözünürlüğünden türetilmiştir, bu nedenle asfaltenler, düz zincirli bir 
alkan (örneğin, n-heptan) içinde çözünmeyen ve açık aromatik (örneğin, toluen) içinde 
çözülebilen  bir artığın  veya ham petrolün fraksiyonu olarak tanımlanır. Petrolün ortalama 
molekül ağırlığı ve yüksek viskozitesinden reçine ve asfaltenlerin sorumlu olduğu kabul 
edilmektedir. 
Çözücü ortamdaki nükleer hidrojen spinleri ile asfalten misellerdeki serbest elektron spinleri 
arasında moleküller arası spin-spin etkileşimleri meydana gelmektedir. Örnekler vakumda üç 
farklı asfalten konsantrasyonunda hazırlanmıştır. Örnekler dört yıl bekletilmiş ve 15 Gausta 
tekrar yapılan dinamik nükleer polarizasyon deneyleri ile dinamik nükleer polarizasyon 
parametreleri bulunmuştur. Bu nedenle, örnek yaşının dinamik nükleer polarizasyon 
parametreleri olan nükleer elektron çiftlenme parametresi (ρ), büyüme faktörü (Ason, A∞), son 
büyüme (U∞), skaler çiftlenme parametresi (K), kaçak faktörü (f) ve doygunluk faktörü (s) 
incelenmiştir. 
Elde edilen dinamik nükleer polarizasyon parametreleri literatürdeki değerleri ile 
karşılaştırılmıştır. Zamana bağlı olarak değerlerde azalma olduğu belirlenmiştir. Düşük 
manyetik alanlarda, yeni büyüme faktörü -8.2 ile -9.5 arasındadır. Nükleer elektron çiftlenme 
parametresi ρ +0.5 (saf dipolar) ile -1.0 (saf skaler) arasında değişmektedir ve elde ettiğimiz 
yeni ρ değerleri bu limitler arasında bulunmuştur. Çalışmamızdaki ρ değerleri pozitiftir ve bu 
durum, moleküller arası spin-spin etkileşimlerinin dipolar kısmının baskın olduğunu 
göstermektedir. Sonuç olarak, bu süspansiyonların koloidal parçacıklarının dört yılın sonunda 
daha yavaş hareket ettiğini göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Dinamik Nükleer Polarizasyonu, Örnek Yaşı, MC-800 Asfalten 
 

ABSTRACT 
The definition asphaltenes is derived from its solubility, thus asphaltenes are described as the 
fraction of a residue or crude oil that is insoluable in a straight chain alkane (e.g., n-heptane or 
n-pentane) and soluable in alight aromatic (e.g., toluene). It is accepted that resins and 
asphaltenes are responsible for average molecular weight and high viscosity of oils. 
Intermolecular spin-spin interactions occur between nuclear spins of hydrogen in the solvent 
medium and the free electron spins in the asphaltene micelles. The samples were prepared in 
three different asphaltene concentrations at vacuum. The samples were waited for four years 
and dynamic nuclear polarization parameters were found via dynamic nuclear polarization 
experiments performed again at 15 Gauss. Thus, the effect of sample age on the nuclear-
electron coupling parameter (ρ), the enhancement factor (Aend, A∞), the ultimate enhancement 
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factor (U∞), the importance on dependent scalar coupling parameter (K), the leakage factor 
(f), the saturation factor (s) which is dynamic nuclear polarization parameters, were 
investigated. 
The obtained dynamic nuclear polarization parameters were compared with their values in the 
literature. There was a decrease in values depending on the time. In low magnetic fields, new 
the enhancement factor A∞ obtained values between -8.2 and -9.5. The nuclear-electron 
coupling parameter ρ varies from +0.5 (pure dipolar) to -1.0 (pure scalar), and new ρ obtained 
values are between these limits. ρ values in our study are positive and this shows that the 
dipolar part of intermolecular spin-spin interactions is dominant. This situation shows that 
colloidal particles of these suspensions move more slowly at the end of the four years. 
Keywords: Dynamic Nuclear Polarization, Sample Age, MC-800 Asphaltene 
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AN ASSESSMENT  ON CONSERVATISM AND TRADITIONALISM  
Bilge DURUTÜRK  

Res. Asst. Dr. , Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
ORCID ID: 0000-0002-4240-6004 

Abstarct 
The concept of conservatism, which is handled in parallel with political ideologies, can be 
explained by the close relationship between conservation and ideology. What is desired to be 
preserved varies according to the historical process and conjuncture. Traditionalism means 
conserving traditions. The study will first deal with the theoretical framework of the concept 
of conservatism as a political ideology and discuss the difference of this concept from 
traditionalism and make a reading by discussing the point where conservatism has reached 
today as a paradigm in politics. Within the scope of this reading, the place and theoretical 
analysis of concepts such as populism, neo-liberalism and the new right in terms of political 
science and active politics will be presented. 
The ambiguity of nation-states, which is a discussion phenomenon within the framework of 
the New World Order and globalization,  identity politics and cyber world have made the 
position of conservatism that needs to be addressed as much as it has been blurred. In parallel 
with this, the question of how conservatism can maintain itself is a very critical problem in 
today's world where the technological development and information axis of the world is 
rapidly transforming. Based on the acceptance that conservatism's methods of preserving 
itself and continuing are in close relationship with pragmatism, the question of how it 
develops ways to survive in the changing world and whether these developed ways create a 
conflict with the nature of conservatism as another important argument of the study will be 
taken. 
Keywords: Conservatism, Traditionalism, Populism, New Left, New World Order, 
Gloablization, Information Technologies 
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BAZI YEREL PATATES GEN KAYNAKLARININ İN VİTRO MUHAFAZASI 
MAINTANENCE OF GENETIC STOCKS OF SOME LOCAL POTATO GENOTYPE 

Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK 
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 

ORCID ID: 0000-0002-8701-790X 

ÖZET 
Çalışma Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Doku Kültürü 
Laboratuarında 2017-2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. Ebeveyn kaynağı olarak meristem 
kültürü ile geliştirilen ve in vitro klonal çoğaltımları yapılan 5 yerel patates çeşidi ve bir 
kültür çeşidi kullanılmıştır. Bu çeşitlere ait in vitro tek nod çelikleri MS (Murashige–Skoog 
(1962) besin ortamında meristem kültürü ile elde edilmiştir. Nodal çoğaltımları sağlanan in 
vitro bitkiler alt kültüre alınarak çoğaltılmışlardır. Bu genetik stoklara ait tek nod çelikleri 
15oC sıcaklıkta MS (Murashige–Skoog (1962) besin ortamında kültüre alınarak gelişimleri 
karşılaştırılmıştır.  
Kök sayısı, boğum sayısı, yaprak sayısı ve bitkicik boyu gibi incelenen tüm özellikler 
bakımından yerel genotipler arasında istatistiki olarak farklılıklar bulunmuştur. Sonuçlar 
değerlendirildiğinde; kök sayısı bakımından Posof Doğrular Köyü ve Bayburt yerel patates 
genotipileri 4,2 ve 4,0 ile en yüksek ortalamayı vermiştir. Boğum sayısı bakımından Posof 
Doğrular Köyü 11,4 ile en yüksek ortalama vermiştir. Yaprak sayısı bakımından 18,8 
ortalama ile Posof Doğrular Köyü ile Klon 122 (17,8) yüksek ortalama vermiştir. Bitki boyu 
ortalamaları değerlendirildiğinde Posof Doğrular Köyü (10,1), Posof Merkez (10,0) ve Klon 
122 (9,5) yüksek ortalama vermiştir. Tüm özellikler bakımından en düşük ortalamalar Posof 
vermiştir. Sonuç olarak in vitro’da oluşturulan yerel patates genetik stoklarının in vitro’da 15 
0C’de MS besin ortamında beş ay süre ile muhafazası mümkündür. 
Anahtar kelimeler: Meristem kültürü, nod kültürü, MS, yerel patates gen kaynakları 
muhafaza 

ABSTRACT 
The study was conducted in the Tissue Culture Laboratory of the Field Crops Department of 
Agricultural Faculty of the Ege University during 2017 and 2018. Five local potato varieties 
and one cultivar were used as genetic material for obtaining in vitro conditions. In vitro single 
node cuttings of six potatoes originated from meristem cultures were cultured in MS 
(Murashige-Skoog (1962) medium. Then in vitro plantlets were subcultured in nodal culture 
and propagated. Single node cuttings of these genetic stocks were cultured at 15 0C in MS 
(Murashige – Skoog (1962) medium and their development was compared.  
The data recorded were analyzed and the following results were obtained. There were 
significant statistical differences for root number, the node number, leaves number and plant 
height. When the results are evaluated; Posof Dogrular and Bayburt local potato genotypes 
had the highest means for the root number respectively 4.2 and 4.0. The highest mean for 
node number was obtained from Posof Dogrular with 11.4. Posof Dogrular (18,8) and Clone 
122 (17.8) had the highest means in terms of leaf number. When the mean of plant height was 
evaluated, Posof Dogrular (10.1), Posof central (10.0) and Clone 122 (9.5) had the higher 
means than the other local genotypes. Posof variety had the lowest means for all 
characteristics. As a result, in vitro local potato genetic stocks could be maintained for five 
months in the MS medium at 15 0C in vitro. 
Keywords: Meristem culture, node culture, MS, Local Potato in vitro maintenance 
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GİRİŞ 
Bitki genetik kaynakları çeşitli şekillerde korunmaktadır. Bu kaynaklar doğrudan 
bulundukları doğal koşullarda muhafaza edildiği gibi; gen bankalarında tohum şeklinde yada 
in vitro’da çeşitli şekillerde saklanmaktadır. Özellikle tohumla üretilmeleri zor olan yumru, 
soğan gibi vegetatif olarak çoğalan bitkiler için bu yöntem iyi bir avantaj olarak 
görülmektedir. Patateste yerel çeşitleri yüksek heterozigotluk, biyotik ve abiyotik stres 
koşullarına dayanıklılık gibi özellikler bakımından ıslah çalışmalarında iyi bir gen kaynağı 
olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle biyolojik çeşitliliğin korunmasında in vitro 
sürdürülebilirlik büyük avantaj sağlamaktadır. İn vitro koşullarda elde dilen genetik ve 
tohumluk stokları çeşitli periyotlarda alt kültüre alınarak devamlılığı sağlanır. Sürekli alt 
kültür doku kültüründe masraf, iş gücü ve genetik bakımdan bazı olumsuzları da beraberinde 
getirir. Bu amaçla genetik stokların in vitro koşullarda daha az alt kültüre alınarak 
çoğaltılması için yavaş büyüme ortamları kullanılır ve bu tohumluk üretimi başta olmak üzere 
bir çok avantaj sağlar (Sarkar and Naik, 1999; Ciobanu and Constantinovici, 2012). Yavaş 
büyüme ile in vitro genetik stokların uzun süre kullanılması ve devamlılığı mümkün olur 
(Withers, 1991). Bu amaçla düşük sıcaklıklar ve ışık yoğunluğu ile çeşitli ozmotik maddeler 
içeren ortamlar ve alt kültürler kullanılmaktadır (Kotkas, 2004; Ciobanu et al., 2011; Ciobanu 
et al., 2013). 
Bu çalışma ile 5 yerel patates çeşidinin in vitro koşullarda hormon içermeyen MS ortamında 
ve düşük sıcaklıkta (15 0C) gelişim durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

MATERYAL VE YÖNTEM 
Çalışma Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Doku Kültürü 
Laboratuarında 2017-2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. Ebeveyn kaynağı olarak meristem 
kültürü ile geliştirilen ve in vitro klonal çoğaltımları yapılan 5 yerel patates çeşidi ve bir 
kültür çeşidi kullanılmıştır. Bu çeşitlere ait özellikler Çizelge 1’de verilmiştir. Araştırmada 
besin ortamı olarak Murashige ve Skoog (1962) temel besin ortamı kullanılmıştır. MS besin 
ortamı meristem kültürü ve nod kültürü ortamları (Yıldırım, 1995) ile modifiye edilmiştir. İn 
vitro tek nod çelikleri MS (Murashige–Skoog (1962) besin ortamında meristem kültürü ile 
elde edilmiştir. Nodal çoğaltımları sağlanan in vitro bitkiler alt kültüre alınarak 
çoğaltılmışlardır. Bu genetik stoklara ait tek nod çelikleri 15oC sıcaklıkta hormonsuz MS 
(Murashige–Skoog (1962) besin ortamında kültüre alınarak gelişimleri karşılaştırılmıştır. 
Yeterli sayıda çoğaltılan bitkilerin tek nod çelikleri hormon içermeyen MS (Murashige ve 
Skoog, 1962) ortamında kültüre alınmıştır. Araştırma Tesadüf Blokları Deneme Desenine 
göre 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Gelişimlerini takiben 20. haftalık in vitro 
sürgünlerin kök sayısı, boğum sayısı, yaprak sayısı ve bitki boyu ölçümleri yapılmıştır. 
Sonuçlara ait ortalamalar TOTEMSTAT (Açıkgöz ve ark., 2004) paket programı kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Ortalamalar Steel ve Torrie (1980)’ye göre Asgari Önemli Fark (AÖF) testi 
kullanılarak karşılaştırılmıştır.  
Çizelge 1. Araştırmada kullanılan yerel patates genotipleri 

Yerel patates 
genotipleri 

Kısa adı Temin Edildiği Yer 

Bayburt Bayburt Akçaabat- İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü  

Paşa Paşa Akçaabat- İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü 

Paşa-yayla P.yayla Akçaabat- İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü 
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Posof Doğrular 
Köyü 

PDK Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enst. (DATAE) 

Posof Posof Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enst. (DATAE) 

Posof Merkez PM Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enst. (DATAE) 

122 Klonu - E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Bölümü 
(1998) 

BULGULAR VE TARTIŞMA 
Beş yerel patates çeşidinin meristem kültürü ve nod kültürü ile elde edilen in vitro çeliklerinin 
hormon içermeyen MS ortamında elde edilen in vitro bitki özelliklerine ait ortalamalar ve F 
değerleri Çizelge 2’de, ortalamaların dağılımları ise Şekil 1’de verilmiştir.  
Çizelge 2. Yerel patates genotiplerinin MS ortamdaki in vitro bitki özelliklerine ait 
ortalamalar ve F değerleri 

Yerel patates 
genotipleri 

Kök sayısı Boğum sayısı Yaprak sayısı Bitki boyu 
(cm) 

Posof 2,9 5,9 9,3 4,4 

Posof Doğrular 4,2 11,4 18,8 10,1 

Bayburt 4,0 8,0 15,0 8,5 

Paşa 3,1 7,5 11,0 7,3 

Posof Merkez 3,2 7,5 14,0 10,0 

Klon 122 2,9 7,7 17,7 9,5 

AÖF (0.05) 0,237 0,914 1,170 0,639 
F 57,281** 38,053** 96,273** 112,455**

**: α= 0,01 düzeyinde önemli 
Çizelge 2’deki in vitro bitkilerin varyans analizi sonuçları incelendiğinde 5 yerel patates 
genotipi ile bir patates klonuna ait kök sayısı, boğum sayısı, yaprak sayısı ve bitki boyu (cm) 
özelliklerinin p≤0,01 düzeyinde istatistiksel önemli farklılıkların olduğu görülmektedir. 
Kök sayısı bakımından PDK ve Bayburt yerel çeşitleri sırasıyla 4,2 ve 4,0 ile en yüksek 
ortalamayı vermiştir. Bu yerel çeşitleri PM 3,2 adet ile izlemektedir. Kök sayısı bakımından 
en düşük ortalama Posof ve kontrol grubundan 2,9 olarak elde edilmiştir.  
Boğum sayısı bakımından PDK yerel çeşidi 11,4 ile en yüksek ortalamayı vermiştir. Posof 
yerel çeşidi boğum sayısı bakımından 5,9 ile en düşük ortalamayı vermiştir. 
Yaprak sayısı bakımından PDK ve Klon 122 sırasıyla 18,8 ve 17,7 adet ortalama ile ilk sırada 
yer almışlardır. Bayburt (15,0) ve PM (14,0) yerel çeşitleri ikinci grupta yer almıştır. Yaprak 
sayısı bakımından en düşük ortalama Posof (9,3) yerel çeşidinden elde edilmiştir. 
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Bitki boyu (cm) ortalamaları karşılaştırıldığında PDK (10,1), PM (10,0) ve Klon 122 (9,5) en 
yüksek ortalamaları vermiştir. Posof yerel çeşidi 4,4 cm ile en düşük ortalamayı vermiştir.  
Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde; yerel çeşitlerin gelişim hızları incelendiğinde PDK 
yerel çeşidinin kültür çeşidini aştığı, Posof ve Paşa yerel çeşitlerinin daha yavaş gelişim 
gösterdiği görülmüştür. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Patates yerel çeşitlerinin in vitro devamlılığında hormonsuz ortam kullanılarak alt kültüre 
alma işleminin süresi uzatılabilir. Normal de 45 gün ara ile yapılan alt kültürlerin süresi 
hormonsuz MS ortamları ile 5 aya kadar çıkmaktadır. Buda eskisine oranla yaklaşık 3 aylık 
bir avantaj sağlamaktır. Bu durum hormon gerektirmediği için maddi açıdan de tercih 
edilebilir. Bunun yanında uzun süreli muhafazada hormonsuz ortamının kullanılması genetik 
bakımdan stabil materyalin sürdürülmesine de katkı sağlayabilir. Patateste tohumluk stokların 
devamlılığında hormonsuz MS ortamının ve düşük sıcaklık uygulaması ile başarılı sonuçlar 
alınabileceği söylenebilir. Yerel çeşitler iyi bir ebeveyn ve gen kaynağı olarak ıslah 
çalışmalarında da kullanıldığı için in vitro koşullarda daha az alt kültüre alınarak daha uzun 
süre saklanmaları, bu çalışmalar için kullanılmalarına olanak sağlar. Bunun yanında bu 
genetik kaynaklar ileriki yıllarda bulundukları Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde 
doğal alanlarında kaybolmaları durumunda var olan bu in vitro stoklarından tekrar çoğaltılma 
şansını da bulabilirler. 
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YEMİŞLİK YEREL PATATES ÇEŞİDİNİN İN VİTRO’DA MUHAFAZASI 
IN VITRO MAINTANENCE OF LOCAL POTATO GENOTYPE ‘YEMISLIK’  

Doç. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK 
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 

ORCID ID: 0000-0002-8701-790X 

ÖZET 
Patates ıslah çalışmalarında yerel çeşitler iyi bir gen kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bunun 
yanında özellikle hastalıklardan arındırılmış in vitro ana stokları temel tohumluk üretiminde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Sağlıklı in vitro fideler mini ve mikro yumru eldesi içinde iyi 
bir kaynak özelliğine sahiptir. Bu kaynaklar 30-45 gün aralıklarla alt kültüre alınarak devam 
ettirilir. Bu çalışma ile in vitro’da MS + Sorbitol içeren besin ortamında yerel patates 
genotipinin ‘Yemişlik’ farklı zamanlarda ki büyüme hızı incelenmiştir. 
Genetik materyal olarak Karadeniz’in yüksek yaylalarında ‘Yemişlik’ yerel adi ile tanınan 
yerel patates populasyonu kullanılmıştır. Çalışma 2017-2018 tarihleri arasında Ege 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Doku Kültürü Laboratuarında 
yürütülmüştür. Yerel patates genotipi in vitro da MS +IAA + BA +GA3 içeren ortamda 
meristem kültürüne alınmış ve sağlıklı in vitro bitkicikler elde edilmiştir. Bu bitkicikler alt 
kültürlere alınarak mikroklonal çoğaltımları yapılmış ve in vitro tek nod çelikleri MS + % 8 
Sorbitol %2 sükroz içeren besin ortamında kültüre alınmıştır.  
Kök sayısı, boğum sayısı, yaprak sayısı ve bitkicik boyu bakımından gözlemler yapılmış ve 
gelişme durumları incelenmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde kök sayısı bakımından 1.4 
adet; boğum sayısı bakımından 10,5 adet; yaprak sayısı bakımından 13,2 adet ve bitki boyu 
bakımından 5,0 cm ortalama elde edilmiştir. İncelenen tüm özellikler bakımından MS + 
Sorbitol ortamında in vitro bitkiciklerin gelişiminin yavaşladığı görülmüştür. Sonuç olarak 
patates in vitro genetik stokları in vitro koşullarda MS + Sorbitol içeren ortamlarda 7-8 ay 
suresince yavaş gelişimlerine devam edebilir. Bu da tohumluk stoklarının uzun sure in 
vitro’da muhafazasına olanak sağlar.  
Anahtar kelimeler: Yerel patates, sorbitol, in vitro muhafaza 

ABSTACT 
Local varieties are used as a good gene source in potato breeding studies. In addition, main 
stocks of disease-free in vitro are widely used in basic seed potato production. Virus free in 
vitro seedlings have a good source for mini and micro tubers productions. These plantlets are 
subcultured in 30-45 days intervals for seed potato productions. In this study, the local potato 
genotype "Yemislik" at was investigated to growing rate in different times (3,5,7 months) in 
MS + Sorbitol medium.  
The local potato population "Yemişlik" was used as genetic material in the high plateaus of 
the Black Sea. The study was conducted in the Tissue Culture Laboratory of the Field Crops 
Department of Agricultural Faculty of the Ege University during 2017 and 2018. The local 
potato genotype was cultured in vitro in the MS + IAA + BA + GA3 and healthy in vitro 
plantlets were obtained. These plantlets were subcultured for microclonal propagated and in 
vitro single node cuttings were cultured in the MS + 8% Sorbitol 2% sucrose medium.  
The data were obtained for root number, node number, leaf number and plantlet length. When 
the results are evaluated, for the root number (1,4), the node number (10,5), leaves number 
(13,2) and plant height (5,0). It was observed that in vitro plantlets were grown slowly in MS 
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+ Sorbitol medium for 7 month in terms of all the characteristics. As a result, potato in vitro 
genetic stocks could be maintenanced in MS + Sorbitol for 7-8 months. These genetic stocks 
could be used to seed production in vitro for a long time. 
Keywords: Local Potato, Sorbitol, in vitro maintenance 

GİRİŞ 
Ülkemizde yerel patates genotipleri bulundukları bölgelere adaptasyon sağlamış gen 
kaynakları olarak kullanılırlar. Özellikle hastalıklara dayanıklılık ıslah çalışmalarında 
kullanılmalarına olanak sağlar. Bunun yanında tohumluk stoklarının oluşturulmasında in 
vitro’da meristem kültürü ile elde edilen virüsten ari stoklar 30-45 günlük periyotlarda alt 
kültüre alınarak çoğaltılır. Ancak yapılan çalışmalar in vitro koşullarda düşük sıcaklıklar ve 
ışık yoğunluğu ile çeşitli büyüme geciktiriciler kullanılarak alt kültüre alma sürelerinin 
uzatılabileceğini bildirmektedir (Kotkas, 2004; Gopal et al., 2002; Gopal and Chauhan, 2010; 
Ciobanu et al., 2011; Ciobanu et al., 2013). Yavaş büyüme alt kültürlerin daha güvenilir bir 
şekilde devamlılığına da olanak sağlar (Withers, 1991). Gopal et al. (2002) yaptıkları 
çalışmada patates in vitro kaynakların sorbitol içeren ortamlarda 12 ay süresince yavaş 
gelişme gösterdiğini bildirmişleridir. Düşük sıcaklıklar ile sorbitol kullanılan ortamlar 2-4 yıla 
kadar alt kültürlerin devamlılığına olanak sağlamaktadır. Ayrıca bu ortamlar kallus veya 
vitrifikasyon gibi fizyolojik olumsuzlukları da bulundurmazlar (Golmirzaie and Toledo, 
1998). 
Bu çalışma ile Yemişlik yerel patates genotipinin MS+Sorbitol içeren ortamda 3, 5 ve 7. 
aylarda gelişim hızlarının incelenmesi hedeflenmiştir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 
Çalışma 2017-2018 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 
Doku Kültürü Laboratuarında yürütülmüştür. Genetik materyal olarak Karadeniz’in yüksek 
yaylalarında ‘Yemişlik’ yerel adi ile tanınan yerel patates popülasyonu kullanılmıştır. 
Çalışmada MS besin ortamı kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan MS temel besin ortamı 
Çizelge 1’de verilmiştir.  
Çizelge 1. Araştırmada kullanılan temel ortam ve stok solüsyonlar için alınan kimyasal 
maddeler ve miktarları 

Maddeler 
 

MS (1962)’e göre 
Miktarlar 

Stok solusyon için 
alınan miktarlar mg/l 

1litre için alınan 
miktarlar 

NH4NO3 1650 33,0 5 ml 
KNO3 1900 38,0 5 ml 
MgSO4.7H2O 370 7,4 5 ml 
MnSO4.H2O 22,3 446 5 ml 
ZnSO4.7H2O 8,6 172 5 ml 
CuSO4.5H2O 0,025 0,5 5 ml 
H3BO3 440 8,8 5 ml 
KH2PO4 6,2 124 5 ml 
Na2MoO4.2H2O 170 3,4 5 ml 
CaCl2.2H2O 0,25 0,005 5 ml 
KI 0,83 16,6 5 ml 
CoCl2.6H2O 0,025 0,5 5 ml 
İnositol 100 2 5 ml 
Titriplex 37,3 746 5 ml 
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FeSO4.7H2O 27,8 558 5 ml 
Nikotinik asit 0,5 10 5 ml 
Pyridoksin HCl 0,5 10 5 ml 
Thiamin HCl 0,1 2 5 ml 

Yeterli büyüklüğe ulaşan patates sürgünleri önce %70’lik etil alkolde, sonra % 2,5’lik sodyum 
hipokloritte (NaOCL) 2-3 dakika bekletilmiş ve daha sonra steril su ile 3 kez çalkalanarak 
yüzeysel sterilizasyon sağlanmıştır. Sürgünler 10x40 büyütmeli binoküler altında yaprak 
taslağı taşımayacak şekilde apikal meristem ucu izole edilmiştir. Gelişimleri için kültürler 8 
saat karanlık 16 saat aydınlık periyotta 2500-3000 lüx ışık şiddetinde 23±2 ºC’de kültür 
odasına alınarak gelişimleri sağlanmıştır. Sağlıklı bitkilerin mikroklonal çoğaltımları 
yapılarak araştırmada kullanılacak materyal oluşturulmuştur. Bu bitkiciklerin in vitro tek nod 
çelikleri Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü MS + % 8 Sorbitol % 2 sükroz 
içeren besin ortamında kültüre alınmıştır. Bitkiler gelişimlerinin 3. 5. ve 7. ayalarında in vitro 
bitkilerin kök sayısı, boğum sayısı, yaprak sayısı ve bitki boyu (cm) ölçümleri yapılmıştır. 
Sonuçlara ait ortalamalar TOTEMSTAT (Açıkgöz ve ark., 2004) paket programı kullanılarak 
değerlendirilmiş, ortalamalar Steel ve Torrie (1980)’ye göre Asgari Önemli Fark (AÖF) testi 
kullanılarak karşılaştırılmıştır.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 
Yemişlik patates genotipinin MS+ Sorbitol içeren ortamda 3, 5 ve 7. aylarda elde edilen kök 
sayısı, boğum sayısı, yaprak sayısı ve bitki boyu (cm) ortalamaları, AÖF ve F değerleri 
sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. 
Çizelge 2. Yemişlik yerel patates çeşidinin farklı zamandaki in vitro bitki özelliklerine ait 
ortalamalar, AÖF ve F değerleri 
Yemişlik  Kök sayısı Boğum 

sayısı 
Yaprak sayısı Bitki boyu 

(cm) 
Gelişim Skalası 

 
3. ay  1,0 2,4 4,3 1,5 1 

 
5.ay  1,3 5,1 7,9 3,8 2 

 
7.ay  1,4 10,5 13,2 5,0 3-4 

 
AÖF (0.05) 0,094 0,432 0,461 0,275  
F 46,500** 1109,024** 1145,271** 490,412**  

     **: α= 0,01 düzeyinde önemli 

1-2: yavaş gelişim, 3-4: orta gelişim, 5- üzeri: normal gelişim 

İn vitro bitkilerin özelliklerine ait F değerleri incelendiğinde 3, 5 ve 7 ayda elde edilen kök 
sayısı, boğum sayısı, yaprak sayısı ve bitki boyu (cm) bakımından p≤0,01 önem düzeyinde 
istatistiksel olarak fark bulunmuştur.  
Kök sayısı bakımından 3 ay 1,0 olan kök sayısı 7. ay sonunda 1,4 adet olarak artış 
göstermiştir. Boğum sayısı 2,4’den (3. ay) 10,5 (7. ay) artış göstermiştir. Yaprak sayısı 
bakımından 4,3, 7,9 ve 13,2 olarak artış göstermiştir. Bitki boyu bakımından 1,5, 3,8 ve 5,0 
olarak artış göstermiştir. İn vitro bitkilerin bitki özellikleri bakımından 3, 5 ve 7 ay 
ortalamalarının dağılımı Şekil 1’de verilmiştir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Yerel patates çeşidi Yemişlik in vitro koşullarda muhafaza da Sorbitol içeren ortamda 7 ay 
(28 hafta) süresince muhafaza edilebilir. Bitkilerin normal alt kültür alma süresi olan 30-45 
günlük periyotlarda yaklaşık 6-7 cm uzunluğunda bitkiler elde edilir. Dolayısıyla Sorbitol 
kullanılan ortamda 7. ay sonunda elde edilen ortalamalar yaklaşık 1 ay daha alt kültüre almak 
için uzatılabilir. Bu durum in vitro muhafazada iyi bir avantaj sağlayabilir. Yerel çeşitler için 
bu ortamlar geliştirilerek daha uzun süreli devamlılık için geliştirilebilir. Böylece özellikle 
tohum oluşturmaları zor olan yerel çeşitler in vitro koşullarda uzun süreli muhafazası 
olanağına sahip olabilir. Bunun yanında patates tohumluk stoklarının devamlılığı ve ıslah 
çalışmalarında iyi bir ebeveyn kaynağı olarak kullanılmaları için de elverişli olabilir.  
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Abstract 
This paper aims at investigating the reflections of Iranian foreign policy on the Syrian crisis 
since the start of the Arab Spring, based on genealogy and archeology of post-Revolution 
Iranian foreign policy. Adopting the Foucaldian school of critical discourse analysis, this 
paper delves into meta-narratives and discursive field of post-Revolution Iranian foreign 
policy, upon which the country's Syrian policies and politics have been drawn and 
implemented. As the premise of the paper, the duality of İranian nationalism known as 
İranism and interests of the Islamic world has been the main guideline in the conception and 
implementation of Iranian foreign policy in the era in question. İn this respect, discursive 
fields of policies related to Kurdish movements in North Syria, the Syrian government led by 
Bashar al-Assad, Turkish engagement in Syria and the Opposition groups have been analyzed. 
According to the findings of the research, Iranian nationalism has been the main foregrounded 
approach regarding the discourse-making process in relation to Kurdish movements in North 
and East Syria, whereas prioritizing interests of the Islamic world through meta-narratives 
like Axis of Resistance has been the main discourse maker. As well as, securitization and 
desecuritization have been the most applied approaches in implementing the policies. 
Accentuating and securitizing the potential and actual threats of opposition groups being 
active in Syria have been the main legitimizing tool for Iranian presence in Syria. While the 
interchangeable use and gradual merger of Takfiri and terrorist concepts have been the 
mainstay of the discursive field for opposition groups, Kurdish movements in North Syria 
have mainly been treated by the Iranian nationalism approach. 
Keywords: Iranian foreign policy, Foucaldian discourse analysis, Genealogy, Archeology 
İranism, Syrian crisis 
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Abstract 
Using computer-aided image processing systems that are critical in detecting cancer cells, 
scientists can evaluate the output images and develop engineered living systems, such as 
microfluidics, lab-on-a-chip, and organ-on-a-chip. In this study, one 2D layer of the 50 layers-
3D image which has containing cancer cells called MCF-7 and taken from mini-Opto 
tomography platform which was previously developed by Polat et al., is used. The 5th layer 
(2D image) was first pre-processed in order to separate the main tumor mass from the image 
background.  In the pre-processing step, the colored image was first converted into a gray 
image consisting of black and white tones in the range of 0-255, and then the filter process 
was applied on the same image, eliminating unnecessary objects in the image and thus the 
image was enhanced. In the segmentation step, thresholding methods called global 
thresholding and adaptive thresholding were applied to the 2D layer image. In thresholding 
methods, the values of pixels in the image are divided into two groups as 0 and 1. After 
applying thresholding methods to the image, the borders of the main tumor mass were drawn 
using the contour tracking method. A qualitative assessment of the output image was 
performed to measure which thresholding method was more successful in observing if the 
contour appears on the borders of the tumor. In evaluating qualitative interpretation, when the 
global thresholding was applied to the input image, the boundaries of the main tumor mass 
were drawn, which means that the main mass was separated from the image background, 
whereas the main mass could not be distinguished from the image background in the adaptive 
threshold method. According to the results, the global thresholding method was more 
successful in detecting the image than the adaptive thresholding method. This result shows 
that the selection of the appropriate thresholding method is very important in detecting the 
image in the segmentation step of the image processing techniques. 
Keywords: 3D tumor, lab-on-a-chip, mini-Opto tomography, image processing, thresholding, 
global thresholding, adaptive thresholding.  
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EFFECT OF ADDING THE ALCOHOLIC AND AQUEOUS EXTRACTS OF 
SEEDLESS DATE AND DATE PITS OF AL-ZAHDI KALAL (Phoenix Dactylifera L.) 
TO DRINKING WATER ON SOME PHYSIOLOGICAL AND MICROBIAL TRAITS 

OF FEMALES OF QUAIL REARED UNDER HIGH TEMPERATURE 
Mohamed Rasul Mahdy & Dhia Khalil Ibrahim 

College of Agricultural Engineering sciences, Baghdad University 

Abstract 
The study was conducted by using 225 quail females in the production stage at the age of 50 
days from one hatchery at a rate of 185 g weight for 12 weeks, and randomly distributed to 
five treatments, at 45 quail females per treatment, and at a rate of 15 quail females for each 
repeat. The birds were exposed to temperatures at a rate of (28-36 -30 ± 2 ° C) and humidity 
at a rate of (40 -60 -50 ± 2%) for the times (700-1200-1900). The birds were fed on a standard 
diet in which the percentage of protein was 20% and the percentage of energy was 2903 kcal, 
and the birds were distributed randomly as follows:- The first treatment (T1), the control 
treatment, without any addition to drinking water, the second treatment (T2) and the third 
(T3), adding 300 mg / L of water from the aqueous and alcoholic extract for theAl-Zahdi 
khalal date without pits , respectively .And the fourth treatment (T4) and the fifth (T5) add 
300 mg / liter of water from aqueous and alcoholic extract for the  Al-Zahdi khalal pits , 
respectively.The results of the study indicated that there was a significant decrease in body 
temperature in most of the experiment weeks, a significant increase (P≤0.01) in the 
percentage of lymphocytes, and a significant decrease (P≤0.01) in the percentage of 
heterophill cells and the percentage of heterophill cells to lymphocytes (H / L) for all Addition 
treatments compared to control treatment, Also, there was a significant increase (P≤0.01) in 
the concentration of total protein in blood serum and all oxidative enzymes in blood serum, 
noting that a significant decrease (P≤0.01) in the concentration of glucose, cholesterol, AST 
and ALT was observed for all addition treatments compared with the control treatment. The 
preference was in favor of T3 and T5, as well as a significant increase (P≤0.01) in all the 
studied histological traits, as well as a significant decrease (P≤0.01) in the number of E.Coli 
bacteria and a significant increase (P≤0.01) in the number of Lactobacilli bacteria. In the 
jejunum and ileum regions. We conclude from the study that the use of these extracts 
contributed to improving the physiological, histological and microbial characteristics of quail 
female birds reared under high temperature, noting that T3 and T5 recorded the best results 
for all the studied traits. 
Keywords: aqueous extract, alcoholic extract, Al-Zahdi Khalal dates , Khalal dates pits, quail 
bird. 
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Abstract 
Graphene and graphene-based materials often exhibits a reinforcing characteristics when added in 
polymer matrices. This reinforcing effect can be lower for metal and ceramic matrices. If the 
efficiency of the reinforcement effect can be increased, graphene holds a great opportunity for 
improving the mechanical performances of the ceramics and metals. This is because graphene has 
got an elasticity of ~1 TPa and an ultimate strength of ~130 GPa.  
One of the ceramic matrices in which graphene-based materials  are added are silicon-nitride. 
Studies published in literature report that graphene nanoplatlets weaken silicon nitride matrices in 
terms of mechanical performance instead of reinforcing them. This is attributed to the weak 
bonding between the silicon nitride grains. Some papers even regard the graphene nanoparticles as 
voids. 
Understanding the interaction characteristics between the silicon nitride grains and the graphene 
nanoplatelets would help to alleviate the poor results. In order to achieve this, first, an overall 
literature review on graphene nanoplatelet/silicon nitride nanocomposites is conducted. Data 
regarding the geometical properties, such as thickness, average lateral dimensions, orientation 
distributions of the graphene nanoplatelets are collected. Manufacturing methods, mechanical 
properties of the phases and the composites are tabulated.  
Finite element modelling of the nanocomposites is foreseen to contribute the understanding of the 
aforementioned interaction and the deformation mechanism of the material. Future plans with the 
finite element models are presented in this study. Use of data collected throught the literature 
review is also discussed. Methods of implementing the literature data into the finite element models 
is explained. Several parameters, such as contact properties between the phases, will be determined 
throught the finite element analyses.  
Keywords: graphene, ceramic-matrix nanocomposites, literature review, finite element analysis 
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Abstract 
A combination of Pipenzolate methyl bromide and Phenobarbital as pharmaceutical liquid 
formula in a pharmaceutical product under the trade name (Spastal drops) were estimated 
simultaneously by RP-HPLC method using volumes (55:10:35) of 10 mM phosphate buffer 
containing octane sulfonic acid sodium salt, methanol and acetonitrile respectively as mobile 
phase with UV detection at 230 nm. The active pharmaceutical ingredients concentration 
ranges were (0.08-0.256) mg/ml and (0.12-0.384) mg/ml for pipenzolate methyl bromide and 
phenobarbital respectively. The validation procedure of suggested method demonstrated 
successfully applied for the quality control analysis and reliable accuracy, linearity and 
system suitability results. The method has capable to the evaluate of large number of samples 
with excellent selectivity, specificity, precision and accuracy. Reviewing literature related 
with both APIs showed presence of developed methods by HPLC for them but individually 
not together, so it is a new methodology to determine simultaneously both actives in a final 
dosage form. 
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Abstract  

This work is about an ℎ-deformation of coordinate functions on the 3-dimensional space IR
3

 
and its geometry. Moreover, the geometry is going to be identified on this space.  

In this work, we will denote by Ғ(𝐼𝑅𝑞3) the q − deformation of the coordinate functions on IR
3 

satisfying the 𝑞 −deformed commutation relations: 

𝑥𝑦 = 𝑞𝑦𝑥;   𝑦𝑧 = 𝑞𝑧𝑦;   𝑥𝑧 = 𝑞𝑧𝑥. 

It is obvious that, the algebra of coordinate functions on IR
3
 is going to be obtained by the 

limit when q goes to 1.  

In this work, the quantum space IRq
3 has been taken into account: using q−deformation of 

IR3, it has been transformed to h – deformation, denoted by IRh
3, by defining a singular g 

matrix that its elements consist of q and h. As a technical term, we can call it as a contraction. 

As a result, we have a quantum space IRq,h
3 that its elements satisfy 𝑞 − and ℎ − deformed 

commutation relations. Then, we have obtained algebraic structures of two-parameter 

quantum space IRq,h
3. We see that even the algebraic structure obtained in the first step is a 

singular in the limit 𝑞 = 1. However, the singularity has been eliminated by using the 

algebraic structure of IRq
3. By this method, we can obtain the ℎ −deformed commutation 

relations: 

𝑥𝑦 = 𝑦𝑥;   𝑦𝑧 = 𝑧𝑦;   𝑥𝑧 = 𝑧𝑥 + ℎ𝑧2. 
It is clear that when we take the limit at h=0, we get the classical commutative algebraic 
relations on space 𝐼𝑅3. 
Then, by the help these new h-deformed commutation relations, a differential calculus has 
been made towards to h − deformation of three dimensional quantum space.  

Keywords: q – deformation, the quantum space 𝐼𝑅𝑞3, h – deformation,  the quantum space 
𝐼𝑅ℎ3,  differential algebra, non-commutative geometry.  
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TERS MESAFE AĞIRLIKLI ENTERPOLASYON YÖNTEMİ İLE YERALTI SUYU 
KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÜMÜŞHACIKÖY ÖRNEĞİ 

EVALUATION OF GROUNDWATER QUALITY USING INVERSE DISTANCE 
WEIGHTING INTERPOLATION METHOD: GÜMÜŞHACIKÖY CASE 

Ahmet KIDIK 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 55270, 

Samsun, Türkiye 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1910-5067 

Özet 
Ülkemizin su potansiyelinin büyük çoğunluğu yer altı suyundan oluşmaktadır. 
Gümüşhacıköy’ de içme ve sulama suları yeraltı sularından karşılanmaktadır. Bu 
çalışmada Amasya ili Gümüşhacıköy bölgesinde Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğünce 
yürütülen yeraltı suyu izleme çalışmaları verileri kullanılarak kalitesi değerlendirilmiş ve  
Coğrafi bilgi sistemi (CSB) ile veriler işlenmiştir. Bu amaçla çalışma sahasındaki yeraltı 
sularının kurak ve yağışlı dönemlerdeki izleme çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ile 
örneklemelerin yapıldığı kuyuların koordinatları ArcGIS 10.5 yazılımı yardımı ile 
tahminleme haritaları elde edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: ARCGIS, Gümüşhacıköy, Yeraltı suyu izleme 

Abstract  
The majority of our country's water potential consists of groundwater. Drinking and irrigation 
water is met from groundwater in Gümüşhacıköy. In this study, the quality of the groundwater 
monitoring studies conducted by the 7th Regional Directorate of State Hydraulic Works in the 
Gümüşhacıköy region of Amasya was evaluated and the data were processed with the 
geographical information system (CSB). For this purpose, the coordinates of the sampling 
wells and the data obtained as a result of the monitoring studies of the groundwater in the 
study area in dry and rainy periods, estimation maps were obtained with the help of ArcGIS 
10.5 software. 
Anahtar Kelimeler: ARCGIS, Gümüşhacıköy, Groundwater monitoring 

1. GİRİŞ 
Dünya üzerindeki bütün canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için en temel gereksinimini 
karşılayan tatlı su kaynakları (göl, akarsu, yeraltı suyu) insan etkileri ve diğer doğal yollar 
nedeniyle kalitesini kaybetmekte ve kirlenmektedir. Yeraltı suları dünyanın ve ülkemizin 
birçok yerinde bol miktarlarda bulunmakta olan su kaynaklarındandır. Ülkemizde yıllık 
ortalama yağışın yaklaşık 626.4 mm civarında olduğu için su rejimi düzensiz bir yapı 
sergilemekte ve bölgeden bölgeye yağışın zamana göre dağılımı değişkenlik göstermektedir. 
Uzun yıllar boyunca kaydedilen gözlemler sonucunda ülkemizin 12.0 milyar m3/yıl yeraltı 
suyu potansiyel rezervi bulunmaktadır.  
Yeraltı sularının kirlenmesine neden olan etkenlerin ve etki alanlarının belirlenmesinde klasik 
çalışmaların yanı sıra coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) kullanılması çalışma sahalarından elde 
edilen verilerin geniş sahalardaki su kalitesini izleme açısından faydalı olmaktadır. Geçtiğimiz 
yıllara oranla son zamanlarda yeraltı sularının izlenmesinde ve değerlendirmesinde coğrafi 
bilgi sistemlerinin kullanılması yaygınlaşmıştır.  
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2. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 
Coğrafi bilgi sistemi yazılımları 1980’ lerin sonlarına doğru yavaş yavaş ticari olarak açık 
kaynak kodlu olmak üzere kullanılmaya başlamıştır. Coğrafi bilgi sistemini kısa adıyla 
CBS’yi, yeryüzü ile ilgili bilgileri belirli bir amaçiçin toplama, depolama, güncelleştirme, 
kontrol etme, analiz etme ve görüntüleme gibi işlemlere imkân tanıyan bir bilgisayar sistemi 
olarak açıklamak mümkündür (Aslan, 2018). Herhangi bir konuma dayalı gözlem ve 
izlemelerle elde edilen grafik olan veya olmayan bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması 
ve kullanıcıya sunulması gibi işlevselliği yüksek olan sistemler coğrafi bilgi sistemleridir.  
Coğrafi bilgi sistemleri ekoloji, tarım, jeoloji ve birçok planlama aşamalarında kullanılan ve 
tercih önceliği yüksek yazılımlardır. Kullanıcınların farklı uygulama gruplarınnda(farklı 
disiplinlerden) olması sebebiyle, coğrafi bilgi sistemleri farklı şekillerde 
tanımlanabilmektedir. Dünya üzerinde konumsal bilgi sistemleriyle ilgilenen şahıs, kurum ve 
kuruluşlar arasında geniş merak uyandırması, ticari beklentilerin yüksek olması, farklı fikir ve 
uygulamalar ve sistem yükseltmelerindeki hızlı değişiklikler coğrafi bilgi sistemlerinin sabit 
bir tanımının yapılmasına engel olmuştur. Coğrafi bilgi sistemi, birçok araştırmacıya göre 
coğrafik bilgi irdeleyici ve konumsal bilgi sistemlerinin çoğunu içeren bilimsel bir tanım, bazı 
araştırmacılara göre ise; konumsal bilgileri dijital yapıya kavuşturan bilgisayar tabanlı bir 
araç, diğer bir takım araştırmacıya göre de; organizasyonlarda yardımcı bir araç olarak veri 
tabanı yönetim yazılımı olarak adlandırılmaktadır. Coğrafi bilgi sistemleri yönetim,teknoloji 
ve fonsiyonel olarak üç farklı bileşenden meydana gelmektedir. Coğrafi bilgi sistemlerinde 
veri depolama, işleme ve aktarma, coğrafi veri sunma ve analiz bileşenleri fonksiyonel 
kırmında, bu fonksiyonların oluşturulmasını sağlayan yazılım ve donanım araçları teknoloji 
kısmında, fonksiyonel ve teknolojik araçlar dışında mali ve insan kaynaklarının yönetiminin 
oluşturulması ve bir amaca hizmet etmesinin sağlanmasıda yönetim kısmında meydana 
gelmektedir (Salman, 2019). 
Coğrafi bilgi sistemlerinin iki tipi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi yeryüzüne ait olan 
bilgiler, ikincisi ise yeryüzüne ait olmayan bilgilerdir. Örneğin bu bilgi yeryüzüne ait bir 
nokta verisine ait olabileceği gibi çizgi veya alan verisinede ait olabilmektedir (Slagle, 2000).  
Diğer bilgi sistemlerinden coğrafi bilgi sistemini ayıran özelliklerden biri sistemde değişik 
nesnelere ait öz bilgilere ilave olarak konum bilgilerinide içerisinde barındırabilmesidir. Bu 
çalışmada Amasyanın Gümüşhacıköy bölgesinde bulunan Hayrettin, Bulak, Güblüce, 
Keçiköy, Merkez ve Eslemez sahalarına ait kuyulardan elde edilmiş veriler kullanılarak 
ArcGIS 10.5 modelinin ‘Ters Mesafe Ağırlıklı’ enterpolasyon yöntemi kullanılarak 
parametrelerin dönemlere göre değişimleri değerlendirilmiştir.  

2.1. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yararlı Olduğu Alanlar 
Coğrafi bir yapıya ait sorunlar coğrafi bilgi sisteminin hedefleri arasındadır ve basit sorunların 
yanı sıra karmaşık sorunlarında çözümünde katkıda bulunmaktadır: 

• Yatırım için en uygun yerin belirlenmeside, 
• Herhangi bir bölge veya noktada nelerin var olduğunun belirlenmesinde, 
• Elde edilmiş olan verilerin şekillerinin ve dağılım yöntemlerinin nasıl olduğunun 

gösterilmesinde, 
• Herhangi bir bölge veya herhangi bir nesnenin kaç adet olduğuna dair bilgi vermekte, 
• Herhangi bir çalışma için karar alınacağında/alındığında etkilenen alanların 

bilgilendirilmesinde, 
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• Yeni yapılacak olan konut,okul…vs bölgenin, belirli mesafelerine göre yapılması 
gereken çalışmaların belirlenmesinde katkıda bulunmaktadır. 
Coğrafi bilgi sistemlerinin ana prensibi çizgi, alan ve nokta kavramlarına dayandığı için 
kuruluşların çalışmalarında coğrafi verilere bağlı bilgilendirmeleriyle katkıda bulunmaktadır. 
Bu sebeple coğrafi bilgi sistemleri hem güçlü bir coğrafi analiz yeteneği, yüksek kaliteli 
çizimleri ve veri tabanı yönetimiyle karar vermede destek sağlamaktadır. Böylelikle coğrafi 
bilgi sistemleri diğer sistemlerden önemli olmaktadır. Çeşitli sahalarda çeşitli amaçlar için 
kullanılan coğrafi bilgi sistemlerinin çoğunlukla 3 ana amaç için kullanılmaktadır: 

• Coğrafi veri tabanlarında yönetimi geliştirmeye, 
• Coğrafi veriler kullanılırken karar verme aşamasında daha iyi bir strateji 

oluşturulmasının sağlanmasında, 
• Üretkenliğin arttırılmasına katkıda bulunması için harita ve coğrafi bilgi sistemlerinin 

kullanılmasının seçilmesi gibi amaçlarla kullanılmaktadır. 
Günümüzde kullanılan Coğrafi bilgi sisteminin içeriğinde bulunan bazı karakteristik 

özellikler şunlardır: 
• Herhangi bir noktada alakalı veya alakasız verilerle ilgilenmeyi amaç edinir. 
• Sistemlerinde geniş veri tabanları kullanmayı tercih eder. 
• Kendine özgü Coğrafi bilgi sistemleri fonksiyonlarına sahiptir. 
• Analiz etme, transfer etme,seçme ve sunma gibi işlemleri yapmaktadır. 
• Bünyesinde analitik ve modelleme kabiliyetleri mecvuttur. 
• Herhangi bir şeyde alınan kararları destekleyecek altyapıya sahiptir. 
• Değişik isteklere göre değişim özelliklerine sahip kaliteli çıktılar oluşturulmasını 

sağlar (Aslan, 2018). 
Toplum yaşamını geliştirmeye yönelik planlamalarda, çevresel etki analizlerinde, sel tahmini, 
afet yönetimi ve önlenmesinde, doğal kaynakların yönetiminde, sulak alanları belirlemede ve 
birçok alanda çevre mühendisleri tarafından kullanılan yazılımlardır.  

2.2. Kullanılan CBS Yazılımları 
2.2.1. ArcGIS 
Kullanıcıların modern, kullanılması kolay, profesyonel ve fonksiyonel çözümleri 
oluşturabilecek kısacası kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir platrofm sunabilen 
ArcGIS yazılımını ESRI firması geliştirmiştir. 
X ve Y koordinatlarına bağlı veri veya verilerin sisteme farklı yöntemler kullanılarak 
aktarılması coğrafi bilgi sistemlerinde mümkündür. Uygulanan bu yöntemlerde vectör 
verilerinin üretimi ve verilerin toplanması sistem üzerinde bazı zemin haritaları veya farklı 
kaynaklar oluşturulması yazılımda mevcuttur. Örnekle açıklayacak olursak; topofrafya, imar 
plan, fiziki ve siyasi vb. haritalar uydu görüntüleri ve birçok ölçümlerle elde edilen veriler ve 
koordinat verileri programın girdileri arasında tanımlanabilmektedir. Ayrıca fotoğraf makinesi 
veya cep telefonu ile bile çekilen fotoğraflar coğrafi bilgi sistemi teknolojisinde veri kaynağı 
olabilmektedir. 
ArcGIS yazılımında coğrafi bilgi sistemi ile ilgili veri kaynakları temin edildikten sonra gerek 
ekran üzerinden otomatik olarak gerekse elle veri üretmeyi yazılım mümkün kılmıştır. 
Text,excel vb. dosyalarla veri üretmenin yanı sıra diğer yazılımlar yardımıyla üretilmiş 
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verilerin gerekli dönüşümlerini yaparak ArcGIS kullanışlı bir çalışma ortamı sunmaktadır 
(Salman, 2019). Ters Mesafe Ağırlıklı enterpolasyon yöntemi olarak bilinen Inverse Distance 
Weighting (IDW) yöntemiyle bilinen noktalara air verilerin yardımıyla diğer bilinmeyen ve 
örneklenemeyen noktalara ait alan değerlerinin belirlenmesi için kullanılan enterpolasyon 
yöntemini ArcGIS yazılımı bize sunmaktadır. Bilinen noktalardan daha uzaktaki noktalarda 
ve mesafelerdeki artışa bağlı olarak hücre değerleri yazılımın içerisinde bulunan yazılıma ait 
eşitliklerle hesaplanabilmektedir (Başel vd, 2008).  

2.2.2. MapINFO 
MapInfo birbiriyle ilişkili mekansal ve öznitelik verilerini oluşturmak, görselleştirmek ya da  
işaretleştirmek ve analiz etmek için kullanılan, akıllı çözümler sunan bir yazılım sistemidir. 
MapInfo yazılımı istatistiksel harita yapımına olanak sağlar yani kısacası MapInfo yazılımı 
bir coğrafi analiz programıdır. Kullanıcılar için basit bir ara yüze sahip olan CBS yazılımı 
MapInfo, kullanım açısından kolay bir programdır. MapInfo birçok kurum ve kuruluşta, 
ayrıca üniversitelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Profesyonel olarak bu yazılımı kullanan 
kişiler için yazılımın kendi modüllerine ek olarak makrolar atayıp yapılan işlemleri 
kolaylaştırabilmektedir (Ulutaş, 2019). 

2.2.3. QGIS 
Quantum GIS (QGIS) açık kaynak kodlu bir coğrafi bilgi sistemidir. QGIS projesi 2002 
yılında başlamıştır. Şu anda birçok Unix platformunda, Windows ve OS X üzerinde 
çalışmaktadır. QGIS kullanımı kolay bir CBS olmayı amaçlamaktadır. Başlangıçtaki amacı 
CBS verisi görüntüleyicisi olmaktır. QGIS birkaç raster ve vektör veriyi desteklemekle 
beraber yeni destekler, eklenti yapısını kullanarak kolaylıkla eklenebilir. QGIS istendiği 
zaman denenebilmesi ve değiştirilebilmesinin yanında kullanıcıların daima programa ücretsiz 
olarak erişebileceğini garanti etmektedir (Anonim 2018). 

3. MATERYAL METOT 
3.1. Çalışma Alanı Genel Özellikleri 
Gümüşhacıköy Amasya iline 35 km uzaklıkta, Samsun İli’nin 100km güneybatısında Orta 
Karadeniz Bölümü içerisinde yer almaktadır. Havza 1060.44 km2’lik alanı kapsamakta ve 
beslenme alanı Çorum G34 ve G35 paftalarında yer almaktadır. Havzanın doğu tarafında 
Merzifon ilçesi bulunmaktadır. Merzifon akiferi olarak isimlendirilen serbest akiferin yakın 
çevresinde yer almaktadır. Havzanın batı tarafında Gümüşhacıköy Akiferi olarak 
isimlendirilen serberst ve basınçlı akifer yer almaktadır. Gümüşhacıköy akiferi 300.225 
km2’lik, Merzifon Akiferi ise 40.43 km2’lik bir alanda yayılım göstermektedir(Ersoy, 2007). 
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Şekil 1. Çalışma alanı 

3.2. Materyal 
Bu çalışmada kullanılan veriler; Samsun 7. Bölge Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından kuyulara ait isimleri, konumlarını içeren ve pH, EC, TDS, Sertlik, %Na, SAR, Na, 
K, Ca, Mg, CO3, HCO3, SO4 ve NO3 değer ve konsantrasyonlarını içeren MSExcel 
formatında verilerden oluşmaktadır. Yapılan bu çalışmada ArcGIS 10.5 yazılımı ve Ters 
Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon yöntemi kullanılmıştır.  

3.3. Yöntem 
3.3.1. Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon Yöntemi(Inverse Distance Weighting-IDW) 
IDW yöntemi ile birbirine komşu koordinatlar üzerinden tahmin yürüten bir yöntemdir. Ters 
ağırlıklı enterpolasyon yöntemi ile enterpole edilecek bölgede yakındaki bölgenin uzaktaki 
bölgelere göre daha fazla konsantrayona sahip olması esas alınmaktadır (Kazancı vd, 2012). 
Modelde tahmin edilen değerler,komşu bölgelerdeki noktaların büyüklüğü ve uzaklığının bir 
fonksiyonudur. Uzaklığın artması ile tahmini yapılacak olan hücre üzerindeki önem ve etki 
azalmaktadır.Ters mesafe ağırlıklı yöntemde verilen genel dağılımı, eğilimi, anizotropi ve 
kümelenmesi gibi parametreler incelenmektedir. Bu yöntemde veriler yerel olarak 
değerlendirilip karşılaştırılması yapılmaktadır. IDW tam bir ara değer oluşturucusudur. Yani 
enterpolatördür. Öyle ki olan veri değerlerini pekiştirmektedir. IDW hesaplamaları aşağıdaki 
gibidir; 

                  
(1) 
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Tahmin hesaplamalarının yapıldığı X0 konumu, komşu ölçümleri n’nin bir fonksiyonudur.  r; 
gözlemlerin her birine atanmış olan aralığı belirleyen üstür ve d gözlem lokasyonu olan Xi ile 
tahmin lokasyonu X0’ı ayıran mesafedir. Üs büyüdükçe, tahmin lokasyonundan uzak 
mesafedeki gözlemlerin atanmış ağırlığı küçülür. Üssün artması tahminlerin en yakınındaki 
gözlemlere çok benzediğini gösterir (Taylan vd, 2016). Çalışmada yapılan temel işlem 
adımları ArcGIS 10.5 yazılımının içeriğinde bulunan Model Spatial Data bölümündeki 
Geostatistical Analyst yardımcı motoru olan Inverse Distance Weighted yöntemi kullanılarak 
tamamlanmıştır. Çalıma alanında elde dilen veriler anlık veya dönemlik olarak gerekli 
düzenlemeleri yapıldıktan sonra MSExcel formatında ArcGIS 10.5 yazılımına işlenmiştir. 
Kullanılan yardımcı motorun çalıştırılabilmesi için konum bilgileri ilk olarak işlenmiştir. 
Inverse Distance Weighted (IDW) yöntemi konumlar arasındaki mesafeye dayalı tahminler 
üzerine çalışan bir yöntemdir. Konumlar işlendikten sonra IDW yönteminde elde edilen 
veriler ışığında oluşturulacak olan tahminleme haritalaması için girişi yapılan verilerin IDW 
yöntemini çalıştırmak için ‘Power’, ‘Min. ve max. reighbors’ değerleri girilmiştir. 

 
Şekil 2.  Ters mesafe ağırlıklı enterpolasyon haritalaması için jeoistatisiksel ayarlar bölümü 

Gerekli ayarlamalar yapılıp haritalama oluşturulduktan sonra haritalamanın elde edilen 
verilere göre katman özelliklerinden sınıflandırma özellikleri bölümünde hangi aralıklarda ve 
kaç adet aralıkta olması gerektiği hesaplanıp yazılıma işlenmiştir. 
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Şekil 3. ArcGIS 10.5 katman sınıflandırması ayarlamaları bölümü 

BULGULAR 
Tablo 1. Gümüşhacıköy bölgesine ait kuyuların dönemlik mg/L cinsinden nitrat 
konsantrasyonları 

Kuyu İsimleri Y X Dönemlik Nitrat Konsantrasyonları (mg/L) 

06.10.201
1 

27.04.201
2 

03.10.201
2 

06.05.201
3 

08.10.201
3 

12.05.201
4 

Hayrettin 30714 
Kuyu 

452065
3 

70360
2 

0.587 0.000 0.000 4.126 4.340 6.404 

Bulak Halil 
Morgöz Kuyusu 

451859
8 

69278
6 

24.770 12.402 17.363 50.699 16.120 48.913 

Güblüce Köy İçme 
Suyu Kuyusu 

452480
9 

69218
2 

23.399 27.284 26.044 33.598 31.005 40.516 

Keçiköy 20175 
Kuyusu 

452307
1 

68987
7 

17.544 18.603 7.441 23.661 30.380 25.739 

Gümüşhacıköy 
İçme Suyu Kuyusu 

452841
9 

68542
5 

23.523 22.944 25.424 26.337 30.380 37.175 

Eslemez 50228/A 
Kuyusu 

452350
9 

69147
5 

12.371 12.402 11.782 13.672 14.260 14.618 

Gümüşhacıköy çalışma sahasında elde edilen ‘NO3’ değerlerine göre IDW yöntemi 
kullanılarak tahminleme haritaları hazırlanmıştır. IDW yöntemine göre haritalamaları 
yapılırken  bölgenin kendi konsantrasyonları için 20 eşit aralık hazırlanmış ve ArcGIS 10.5 
modelinin kendi hesaplama metotuyla eşit olarak ayrılmıştır. Aralık birimleri seçilirken 
bölgenin kendine ait en düşük nitrat  konsantrasyonu 0 mg/L ve en yüksek nitrat  
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konsantrasyonu 50.699  mg/L seçilmiştir. En yüksek konsantrasyon kırmızı ve en düşük 
konsantrasyon yeşil renkte diğer konsantrasyon değerleri Şekil 4’ de görülen renklerle 
gösterilmiştir. 

 
Şekil 4. Nitrat Konsantrasyonlarının IDW Yöntemine Göre Aralık Değerleri 

Yeraltı sularında nitrat için maksimum izin verilen standart değer 50 mg/L’dir.Çalışma 
sahasında tek bir bölgede 50.699 mg/L’ lik bir nitrat konsantrasyonuna rastlandığı için IDW 
yöntemiyle hazırlanan tahminleme haritasında bu değere yer verilmiştir.  

 
Şekil 5. Nitrat Konsantrasyonlarının IDW Yöntemine Göre Değişim Tahmini 

Geneli itibariyle yüksek nitrat konsantrasyonlarında seyreden dönemler 06.05.2013 ve 
12.05.2014 tarihli dönemlerde olduğu Şekil 5’ de görülmektedir. Bölgelerdeki nitrat 
konsantrasyonlarının artışları diğer bölgelerle olan mesafeleri hesaba katılarak arada kalan 
bilinmeyen noktalardaki nitrat konsantrasyonlarının hangi aralıklarda olabileceği Şekil 4’ de 
gösterilmiştir.  

SONUÇLAR 
Sonuç olarak çalışmanın temel hedefinde bulunan IDW yöntemine göre bölgedeki 
konsantrasyonlara göre tahminleme haritalamaları oluşturularak elde edilen bilgiler ışığında 
geçmişte neler olup, gelecekte nelerle karşılaşılabileceği ve neden-sonuç ilişkisine dayalı 
yorumlamaları yapabilme imkanı sağlanmıştır.  
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Bulak bölgesine ait çalışma sahasındaki kuyuda incelenen parametreler kıyaslandığında nitrat 
değerinde en yüksek değeri ve sınır değerin üstünde bir değer görülmektedir. Analiz edilen 
nitrat değerleri yağışın az ve çok olduğu dönemlerde değişiklik göstermiştir. Sahanın yeraltı 
sularındaki nitrat konsantrasyonunu etkileyen en önemli faktörlerden birisi tarımsal faaliyetler 
sonucunda topraktan yeraltı suyuna gübrelerin ve kimyasal ilaçların sızmasıdır. Bulak 
bölgesinde tarımsal üretim vazgeçilmez bir unsurdur ve gübre yeraltı sularındaki nitrat 
seviyeleri üzerinde etkili olmaktadır. Diğer kuyu değerleri sınır değeri geçmemesine ragmen 
bahar ayı tarım faaliyetleri sonunda kurak dönemde alınan örneklerde değelerin her geçen gün 
daha da arttığı ve bilinç düzeyi arttırılmaması durumunda daha da artacağı hesaba 
katılmalıdır. Gümüşhacıköy bölgesinin tarım ve hayvancılık üzerine devam edecek olan 
faaliyetleri göz önünde bulundurulmalı ve yeraltı suyu nitrat seviyesindeki artisan önüne 
geçilebilecek çalışmalar yapılmalıdır. Sınır değerlerin şuanki ölçümlerde geçilmemesi ilerki 
dönemlerde de geçilmeyecek gibi bir algı yaratmamalı kurak dönemlerde alınan örnekler ve 
ani yükselişler dikkate alınmalıdır. Bölgenin tarımsal faaliyetlerinin başladığı bahar 
aylarındaki meteorolojik olaylar ve kurak dönemlerdeki nitrat artışını sınır değerin ötesine 
gitmemesi için çalışmalar yapılmalı ve üreticilerin bilinç seviyeleri bu konuda 
yükseltilmelidir. Yüzey altı sularının büyük bir çoğunluğu tarımsal faaliyetlerde kullanılan 
Gümüşhacıköy bölgesi gibi yerlerde ekosistem üzerine, çevreci tarımsal destek politikalarının 
planlanması, uygulanması ve eğitimlerinin oluşturulması gibi sürdürülebilir bir çalışma 
yapılmalıdır. Güblüce Köyü İçme Suyu Kuyusu değerleri incelendiğinde bölgedeki nitrat 
konsantrasyonları düzenli bir şekilde artış ve azalış göstermektedir. Fakat bölgedeki nitrat 
konsantrasyonları diğer bölgelere oranla daha fazla olduğu görülmektedir. Bu bölgedeki nitrat 
konsantrasyonlarının daha fazla olmasının en büyük nedeni diğer bölgeler gibi tarım ve 
hayvancılık faaliyetleri dışında bölgenin topraktan yeraltına süzülebilecek olan gübre, 
kimyasal ilaçlar, hayvan dışkıları…gibi yeraltı suyunun nitrat konsantrasyonunu etkileyecek 
maddeler için önlemlerin düşük seviyede tutulmasıdır. Üreticilerin ve yerel halkın yeraltı suyu 
kirliliği ve nitrat kirliliği hakkındaki bilinç düzeyinin daha da yükseltilmesi gerekmektedir. 
Keçiköy 20175 kuyusuna bakıldığı zaman nitrat konsantrasyonlarında Bulak Halil Morgöz 
Kuyusu kadar ani yükselişler olmasada halk sağlığını etkileyebilecek düzeyde yükselişler 
mevcuttur. Bu bölgedeki artış ve azalışın sebebi de tarımsal faaliyetler ve hayvancılık 
faaliyetleri dışında bölgenin jeolojisi, meteorolojik olaylar ve üreticilerin bilinç düzeyi gibi 
birçok etkene bağlı olarak değişebilmektedir. Gümüşhacıköy (Merkez) İçme Suyu kuyusu 
incelendiği zaman her dönemde nitrat konsantrasyonunun düzenli bir eğride arttığı 
görülmektedir. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri dışında Merkez bölgesindeki nüfus artışı bu 
konsantrasyon değerlerinin giderek artmasına neden olmaktadır. Bölgede bulunan işletmeler, 
okullar ve fabrikalar …gibi evsel ve endüstriyel atıkların yeraltı suyundaki nitrat 
konsantrasyonuna etkisi grafikte görülmektedir. 
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ETKİLERİ 
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ÖZET 
Uzun yıllar boyunca SSCB sömürüsüne maruz kalan Orta Asya ülkeleri, bu süreçte 
sanayileşmeye yönelik gelişmeler yaşamış olmasına karşın; gerçekleştirilen üretim, siyasi 
merkezin çıkarlarına yönelik olmuştur. Bu nedenle SSCB’nin yıkılması sonrasında -her ne 
kadar zengin yeraltı kaynaklarına sahip olsalar da- sanayileşme ve kendine yeterlilik 
konusunda önemli sorunlar yaşanmıştır. Bu çerçevede bağımsızlık sonrası yaşanan dönüşüm 
sürecinde ekonomide bir dizi aksaklıklar ortaya çıkmıştır. Ekonomik işleyişe dair sorunlarla 
beraber; doğal afetler, iç savaşlar, ülkelerin siyasi ve sosyal sorunları da işgücü piyasası 
üzerinde etkili olmuştur. Çünkü işgücü piyasaları, yalnızca ekonominin iç dinamiklerine 
değil, ekonomi dışı unsurlara da son derece duyarlıdır.  
Ekonominin kendine has sorunları ve bahsi geçen diğer faktörler, işgücü göçünün de temel 
itici unsurlarıdır. Bu doğrultuda Orta Asya ülkelerinde bağımsızlıktan günümüze kadar gerek 
ekonomik gerekse ekonomi dışı etkenler, uluslararası işgücü göçünün nedenleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bölge ülkelerinde yaşanan işgücü göçü, bazı ülkeler için olumsuz 
sonuçlar yaratırken bazıları ise olumlu sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Özellikle bölgenin en 
gelişmiş ülkesi olan Kazakistan, göçmen işçiler ile teknik personel eksikliğini gidermek için 
bir fırsat yakalamıştır.  
Bu çalışmada Orta Asya bölgesinde yer alan Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, 
Kırgızistan ve Tacikistan’ın öncelikle işgücü piyasaları ele alınacaktır. Her ülke için 
uluslararası işgücü göçü verileri değerlendirilecektir. Verilerin yorumlanması ve yaşanan 
işgücü göçünün nedenleri ele alınırken, itme-çekme kuramı çerçevesinde değerlendirme 
yapılacaktır. Ardından uluslararası işgücü göçünün ekonomi üzerindeki etkisini ölçmekte 
kullanılan işçi döviz girişleri ve çıkışları değerlendirilerek göçün ekonomik etkileri ortaya 
konulmaya çalışılacaktır. Ulaşılan veriler ışığında ekonomi de yaratılan olumlu ve olumsuz 
etkiler irdelenecektir. Son olarak, özellikle söz konusu ülkelerde uluslararası işgücü göçünün 
ekonomide yarattığı olumsuz etkilerin nedenleri ve bu olumsuz tablo karşısında neler 
yapılması gerektiğine dair bazı seçenekler irdelenecektir.  
Anahtar Kelimeler: Orta Asya, İşgücü Piyasaları, Uluslararası İşgücü Göçü 

ABSTRACT 
The Central Asian countries, which was subjected to the exploitation of the USSR for many 
years, experienced industrialization developments in this process, but the production carried 
out was directed to the interests of the political center. For this reason, after the collapse of the 
USSR-although they have rich underground resources- important problems have been 
experienced in industrialization and self-sufficiency. In the transformation process in post-
independence, it has emerged a series of disruptions in the economy. Along with the problems 
regarding the economic functioning; natural disasters, civil wars, political and social problems 
of the countries have also affected the labor market. Because labor markets are extremely 
sensitive not only to the internal dynamics of the economy but also to non-economic factors. 
The specific problems of the economy and the other factors mentioned are also the main 
drivers of labor migration. Since independence in Central Asian countries, both economic and 
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non-economic factors have been the cause of international labor migration. While the labor 
migration experienced in the countries of the region created negative results for some 
countries, some of them had positive results. In particular, Kazakhstan, the most developed 
country in the region, has had an opportunity to fill the shortage of migrant workers and 
technical personnel. 
In this study, the labor markets of Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, and 
Tajikistan will be briefly discussed. International labor migration data will be evaluated for 
each country. The interpretation of the data and the reasons for the labor migration will be 
discussed and an evaluation will be made within the framework of the push-pull theory. Then, 
it will be tried to reveal the economic effects of migration by evaluating the foreign currency 
inflows and outflows of workers, which are used to measure the impact of international labor 
migration on the economy. The positive and negative effects created on the economy will be 
examined considering the data obtained. Finally, the reasons for the negative effects of 
international labor migration on the economy and some options regarding what to do in the 
face of this negative picture will be examined. 
Keywords: Central Asia, Labor Markets, International Labor Migration 

GİRİŞ 
Göç, insanlık tarihi boyunca karşılaşılan bir olgudur. Ancak uluslararası işgücü göçünün 
belirginleşmesi Merkantilist dönemle birlikte başlamıştır. Madencilik ve tarımsal alanda 
duyulan işgücü ihtiyacının sömürgelerden getirilen köleler ile karşılanması uluslararası işgücü 
göçünün ilk örnekleridir. Buna rağmen tam anlamıyla emeğin göçü, sanayi devrimi ve 
kapitalist dönemin başlangıcıyla belirginleşmiştir. 19. yüzyılla birlikte artık Klasik 
iktisatçıların benimsemiş olduğu emeğin hareketsizliği varsayımının aksine uluslararası emek 
hareketleri gözle görülür şekilde artış göstermiştir. 21. yüzyıla gelindiğinde ise değişen 
sınırlar, savaşlar, doğal afetler ve ekonomik etkenlere bağlı göçler karşımıza çıkmaya 
başlamıştır.  
Sovyetler Birliği döneminde Orta Asya’da göç hareketleri hangi sebebe bağlı olursa olsun 
oldukça kısıtlıydı. Bu nedenle bu dönemde söz konusu ülkeler için işgücü göçünden 
bahsetmek mümkün değildir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından ise büyük göç 
hareketleri meydana gelmiştir. SSCB döneminde bölge ülkeleri, katı kolonyalist politikalara 
maruz kalmıştır. Ayrıca ekonomik anlamda da üretimin merkeze yönelik olması bağımsızlık 
sonrası dönem için sorunlar ortaya çıkarmıştır.  
Orta Asya ülkelerinde bağımsızlığın ilk yıllarında ciddi göç hareketlerinin yaşandığı 
görülmektedir. Dönüşüm sürecinde ekonomik sorunlar, bu hareketliliğin ilk unsurlarından biri 
olmuştur. Ancak bölgede yaşanan göç hareketleri yalnızca ekonomik nedenlerle 
gerçekleşmemiştir. İç savaş, sosyal ve siyasi sorunlar, doğal afetler gibi birçok unsur 
dönemsel olarak göç hareketliliği yaratmıştır. Özellikle ülkelerin uygulamaya koyduğu milli 
politikalar Rus nüfusun kitleler halinde göç etmesine yol açmıştır. Bu kitlesel göç ise özellikle 
teknik personel açısından ilerleyen dönemlerde olumsuz sonuçlar doğurmuştur.  
Bölgede yaşanan göç hareketliliğinde hedef ülkeler içerisinde ilk sırada Rusya yer almıştır. 
İlerleyen dönemde Kazakistan ve Türkiye başta olmak üzere diğer ülkeler de Orta Asya’dan 
göç eden işgücü için merkezler olmaya başlamıştır. Yaşanan işgücü göçü ekonomide hem 
olumlu hem olumsuz etkilere yol açmıştır. Hem göç veren hem de göç alan ülkeler bu etkilere 
doğrudan maruz kalmıştır. Sovyetler Birliği döneminde ülkelerde bulunan mesleki ve teknik 
donanıma sahip vatandaşların göç etmesi söz konusu ülkelerin tamamında nitelikli işgücü 
yetersizliğine neden olmuştur. Bu durum dolaylı olarak ülkelerin kalkınma sürecine olumsuz 
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olarak yansımıştır. Orta Asya ülkelerinde işgücü göçünün olumlu etkileri ise yolsuzluk, iç 
savaşlar, siyasi ve toplumsal olaylar nedeniyle sekteye uğramıştır.  
Bu çalışmanın amacı, Orta Asya ülkelerinde işgücü göçünü etkileyen faktörlerin ve göçün 
ekonomi üzerinde yarattığı etkilerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla 1991 yılından 2020 
yılına kadar geçen süreye ilişkin elde edilen veriler betimleme, örnekleme ve karşılaştırma 
yoluyla analiz edilecektir. Ancak Özbekistan ve Türkmenistan’da kapalı yönetim anlayışından 
dolayı bazı güvenilir verilere ulaşılamamıştır. Bu nedenle beş ülke arasında tam manada 
karşılaşma yapılamamıştır.  
Çalışmanın birinci bölümünde uluslararası işgücünün tanımı, nedenleri ve ekonomi üzerinde 
yarattığı etkiler incelenecektir. Bununla birlikte ikinci bölümde Orta Asya ülkelerinde emek 
göçünün temelinde yatan olgular, güvenilir veriler ışığında bağımsızlık sonrası dönemden 
günümüze kadarki süreçte emek göçünün yapısal özellikleriyle ilişkilendirilecektir. Son 
aşamada ise bölge ülkelerinin emek göçünün yarattığı olumsuzluklar karşısında izleyebileceği 
stratejiler masaya yatırılacaktır. 

1. ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GÖÇÜ
Uluslararası işgücü göçü kavramı, bireylerin iş bulmak ya da mevcut işlerinden daha iyi bir 
işte çalışabilmek için bir ülkeden bir başka ülkeye göç etmesidir.1 Farklı bir ifadeyle, 
bireylerin göç yoluyla iş bulmak veya ailelerine ve kendilerine daha iyi yaşam standardı 
sağlamak amacıyla ülkeler arasında yer değiştirmesidir.2 Tanımlardan anlaşılacağı üzere, 
uluslararası işgücü göçü, temelinde ekonomik nedenlerin bulunduğu bir göç türüdür.  
Bunun yanı sıra işgücü göçü içerisinde yer alan en önemli olgu “göçmen işçi” kavramıdır. 
Göçmen işçi kavramının tanımı uluslararası sözleşmelerle yapılmaktadır. Birleşmiş 
Milletlerin yedi temel sözleşmesinden biri olan Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin 
Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmesi’nin ikinci maddesinin birinci fıkrasına 
göre göçmen işçi, vatandaşlık bağının olmadığı herhangi bir ülke sınırları içerisinde ücret 
ödenerek çalıştırılan veya çalıştırılmış olan kişileri kapsamaktadır.3 Aynı sözleşmeye göre 
sınır işçileri, mevsimlik işçiler, gemi adamları, sahil açığındaki tesiste çalışan işçiler, projeye 
bağlı çalışan işçiler, belirli bir iş için istihdam edilen işçiler ve serbest çalışanlar göçmen işçi 
statüsüne sahip olmaktadır.  
Tarihsel süreçte göç dalgaları küresel çapta yaşanan değişimler veya sorunlara bağlı olarak 
değişiklik gösterdiği açıkça görülmektedir. ILO (2017) verilerine göre Dünya çapında 258 
milyon uluslararası göçmen bulunmaktadır.4  
       Tablo 1. Uluslararası Göçmen İşçi Nüfusu, 2017 (+15, MİLYON) 

Toplam Erkek Kadın 
Toplam Nüfus (+15) 5,591 2,796 2,795 
Göçmen Nüfusu (+15) 234,0 126,8 107,2 
Göçmen Olmayan Nüfus (+15) 5,357 2,670 2,688 
Toplam İşçi (+15) 3,465 2,103 1,362 
Göçmen İşçi (+15) 163,8 95,7 68,1 
Göçmen Olmayan İşçi (+15) 3,301 2,007 1,294 

1 International Organization for Migration. (tarih yok). Key Migration Terms, (erişim tarihi: 05.04.2020) 
https://www.iom.int/key-migration-terms 

2 Göksu, T. (2000). İşçilikten Vatandaşlığa: Almanya’daki Türkler, Özen Yayıncılık. Ankara. s.12. 
3 Bütün Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmesi. (18 Aralık 

1990). (erişim tarihi: 05.04.2020). https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4662.html  
4 International Labour Organization. (2017). Global Estimates on International Migrant Workers: Results and 

Methodology (erişim tarihi: 05.04.2020) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_652001.pdf 

      Kaynak: (ILO Global Estimates on International Migrant Workers, ILO Report 2018) 
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Tablo 1’de görüldüğü üzere 15 yaş üzeri toplam göçmen işçi sayısı 163,8 milyondur. 15 yaş 
üzeri toplam göçmen işçilerin 95,7 milyonu erkeklerden ve 68,1 milyonu kadınlardan 
oluşmaktadır. Buna göre toplam göçmen işçiler içerisinde erkeklerin payı kadınlara göre daha 
yüksektir. Göçmen olmayan işçiler içerisinde istihdamda kadınların erkeklere göre geri 
planda kaldığı görülmektedir. Politikaların ayrımcı etkileri, şiddet, taciz ve toplumsal 
damgalama gibi sorunlar kadın göçmen işçilerin uygun çalışmaya erişimini zayıflatmaktadır. 
Ayrıca kadın egemen sektörlerin azlığı ve cinsiyetler arasında ücretlerin eşit olmaması gibi 
sorunlar da kadın göçmen işçilerin istihdamında sorunlara yol açmaktadır. Tüm bu cinsiyet 
ayrımcılığına dayanan uygulamalar, kadın göçmen işçilerin erkeklere göre daha az istihdamda 
yer almasının nedenleri olarak görülebilir. 
Elde edilen verilerden de anlaşıldığı gibi her yıl uluslararası işgücü göçü büyük bir artış 
sergileyerek diğer göç türlerine göre daha hızlı büyüyen bir yapı sergilemektedir. Bu açıdan 
hem göç alan ülkeler hem de göç veren ülkelerde bu durum olumlu ve olumsuz birçok 
duruma yol açarken en önemli sonuçlardan biri iktisadi anlamda ortaya çıkmaktadır. Göçmen 
işçilerle birlikte göçmen işçilerin işgücüne katılmaya hazır olan aile fertleri, göç veren ve göç 
alan ülkeler için önemli bir iktisadi güç olarak değerlendirilmektedir.  

1.1.  Uluslararası İşgücü Göçünün Nedenleri 
Tarihsel süreçte uluslararası işgücü göçünün en önemli nedenlerinden biri sanayileşme süreci 
ve merkez-çevre ülkeleri arasındaki ilişkiler olduğu görülmektedir. Sanayileşme sürecini hızla 
tamamlayan ülkelere, daha az gelişmiş ve sanayileşme sürecinde geride kalmış ülkelerden 
işgücü göçü yaşanmaktadır. Bunun temel nedenleri sanayileşen ülkelerde iş olanaklarının 
yeterli düzeyde olması, işsizliğin göç veren ülkeye kıyasla daha az seviyede olması ve benzer 
ekonomik durumlardır. Ayrıca yüksek sanayileşme düzeyine sahip ülkelerin emek yoğun 
sektörlerde, madencilikte ve sonraki dönemlerde hizmet sektörlerinde niteliksiz işgücü 
gereksinimi duyması uluslararası işgücü göçü hareketliliğinin oluşmasına zemin 
hazırlamıştır.5 
Uluslararası işgücü göçü günümüzde birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenler şu şekilde sıralanabilir:6 

• Ekonomik Nedenler: Bireylerin daha bir iş bulma, kendi ülkelerine göre daha yüksek
kazanç sağlama ve yüksek yaşam standardını sağlayabilme imkânı uluslararası işgücü
göçünün temel ekonomik nedenlerini oluşturmaktadır.

• İklimsel Nedenler: İklim kaynaklı oluşan sorunlar ve doğa olaylarının doğal
kaynaklar üzerinde yıpratıcı etkileri uluslararası işgücü göçünün itici unsurudur.

• Eğitimsel Nedenler: Bireyler başka ülkelerde kendi ülkelerine göre daha kaliteli bir
eğitim alarak kendilerine nitelik kazandırmak ve daha iyi bir iş imkânı yaratmak için
göç etmektedir.

• Siyasi Nedenler: Terör, savaş ve toplum üzerinde siyasal otoritenin oluşturduğu
baskılar gibi olumsuzluklar işgücünün diğer ülkelere göç etmesine yol açan siyasi
nedenlerdir.

Bu temel nedenlerin yanı sıra emek göçünün arka planında birçok itici ve çekici unsur yer 
almaktadır. Kaliteli eğitim alma hakkı, politik özgürlük, yüksek ücret düzeyleri, toplumsal 

5 Toksöz, G. (2006). Uluslararası Emek Göçü. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s.3. 
6 Ogunleye, B. (2006). Uluslararası İşgücü Göçü, İşsizlik ve Ekonomik Büyüme: OECD Ülkeleri Üzerine Panel 

Veri Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli. 
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eşitlik ve adaletin sağlanmış olması, özgürlük, yüksek refah seviyesi ve yaşam standardı gibi 
özellikler göç alan ülkelerin çekici unsurları arasında yer almaktadır.7 Bunun tersine düşük 
yaşam kalitesi, fakirlik, ücretlerin düşük olması, ırk, din, mezhep ve cinsiyete dayalı 
ayrımcılıklar, toplumsal ayrışma, şiddet olayları, zayıf bir hükümetin bulunması, kötü sağlık 
sistemi, insan hakları ihlalleri ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanamaması gibi nedenler göç 
veren ülkelerin itici unsurları olarak sıralanabilir. Dolayısıyla işgücü göçü; temelinde 
toplumsal, siyasal ve ekonomik olgular gibi birçok farklı olguyu barındırmaktadır.  

1.2. Uluslararası İşgücü Göçünün Ekonomiye Etkileri 
Uluslararası işgücü göçü, iktisat literatüründe belli bir döneme kadar yeterli ağırlığa sahip 
olamamıştır. Bunun temel nedeni Klasik İktisatçıların emeğin ülkeler arasında hareketsiz 
olduğunu kabul etmeleridir. Ayrıca yine belli bir döneme kadar uluslararası işgücü göçü 
sosyolojik ve demografik bir konu olarak düşünülerek iktisat literatüründe çok az yer 
edinmiştir. Fakat Dünya genelinde işgücünün hareketliliği hiçbir zaman sıfır olmadığı gibi 
emek göçünün önemli ekonomik etkileri ortaya çıkmıştır.  
Gelişmiş ülkeler iktisadi anlamda her ne kadar kalkınmış olsa da işgücü açısından kıtlık 
yaşayabilmektedir. Örneğin petrol zengini Arap Devletleri, doğal kaynak bakımından zengin 
olmasına rağmen nitelikli işgücü ve teknik personel açısından önemli kıtlık 
yaşayabilmektedir. İşgücü kıtlığını ise uluslararası piyasalardan yabancı işçi talep ederek 
gidermektedir. Bunun yanı sıra işgücü kıtlığı yaşayan ülkelerde ulusal sendikalar, yabancı işçi 
talebine karşı çıkmaktadır. Bunun ana sebebi göçmen işçilerin varlığının rekabet ortamı 
yaratarak ücretlerin düşmesine ve işsizliğe yol açacağı düşüncesidir. Ancak sanayileşmiş 
ülkelerde göçmen işçiler böyle bir duruma yol açmamakla birlikte yerleşik işgücünün 
tamamlayıcılarıdır. Aynı zamanda bu gibi ülkelerde göçmen işçiler, ulusal refah düzeyini 
azaltıcı unsuru olarak görülmemelidir.  
Az gelişmiş ülkelerde ise hızlı nüfus artışına karşılık istihdam olanaklarında yaşanan kısıtlar 
ciddi işsizlik problemlerini beraberinde getirmektedir. Ülkeler hızla artan nüfus karşısında 
yeterli istihdam alanı yaratamazsa bireyler de diğer ülkelerdeki istihdam olanaklarını 
değerlendirmek açısından göç etmeyi tercih etmektedir.  
İşçi gönderen yani bir diğer ifadeyle göç veren ülkelerin temel ortak özellikleri doğum 
oranlarının yüksek olması ve emek fazlalığı olan az gelişmiş ülkeler olmasıdır. Buna karşılık 
bu ülkeler doğal kaynak ya da sermaye açısından kıt ülkelerdir. Bu yüzden açık veya gizli 
işsizlik oldukça yüksektir. Bu ülkelerde nüfus hızla artarken, milli gelir aynı oranda 
artmamaktadır. Yoksulluğun kısır döngüsü içerisinde bulunan bu ülkelerde düşük yatırım, 
tasarruf ve verimliliğin yanı sıra sermaye yetersizliği gibi sorunlar da mevcuttur.8 Tüm 
bunlarla beraber azgelişmiş ülkelerde işgücünün göç etmesi kısır döngünün kırılması başta 
olmak üzere olumlu etkiler yaratacaktır.  
Bu etkilere ek olarak işgücünün göç etmesi, ülkede işsizliği azaltıcı etki 
yaratmaktadır.9 İşsizliğin azalmasıyla birlikte ülkenin emek piyasasındaki dengesizliğinin 
giderilmesine de yardımcı olmaktadır. Ayrıca az gelişmiş ülkelerin yeni istihdam alanları 
yaratması, yatırım kapasitesini zorlayacağından dolayı işgücünün başka ülkelere göç etmesi 
bu sorunun çözümü için de katkı sağlamış olacaktır.  

7 Ghosh, B. (2011). The Global Economic Crisis and Migration: Where Do We Go From Here? Cenevre: 
International Organization for Migration, s. 29 (erişim tarihi: 16.04.2020). 
https://publications.iom.int/es/books/global-economic-crisis-and-migration 

8 Merter, M. (2017). Kalkınma ve Büyüme İktisadı. Nobel Yayıncılık, Ankara, s.11. 
9 Seyidoğlu, H. (2015). Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama. Güzem Can Yayınları, İstanbul,s. 731. 
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Göçmen işçilerin kendi ülkelerine gönderdikleri birikimleri, ülkenin toplam tasarruf açığının 
giderilmesine katkı sağlarken yatırımların da artmasına yardımcı olmaktadır.10 Aynı zamanda 
göçmen işçiler göç ettikten sonra ülke vatandaşlarının tasarruflarında reel artış sağlanmasına 
da katkı sağlayabilir. Çünkü göç eden işgücü ülke içerisinde tüketimin azalmasına yol 
açmaktadır. Geride kalan vatandaşlar tüketimlerini artırmasa bile mal ve hizmetlerde reel bir 
tasarruf yapılmış olacağından kaynaklar yatırımların artırılması yönünde kullanılabilir.  
Uluslararası işgücü göçünün kaynak ülkeler için bir diğer olumlu etkisi ise dış ödemeler 
bilançosu üzerinde oluşmaktadır. Göçmen işçilerin geride bıraktıkları ailelerine göndermiş 
oldukları işçi dövizleri olarak adlandırılan paralar, ülke ekonomisi için döviz kaynağı 
olmaktadır.11 Özellikle kalkınma sürecinde olan az gelişmiş ülkeler, döviz darboğazı 
yaşadıkları için işçi dövizleri bu darboğazın kırılması açısından önemlidir. Bu sayede ülkeler 
ithalat kapasitesini genişletebilir ve kalkınma hızını da artırabilir.  
Son olarak göç veren kaynak ülkelerde, göç eden işgücü kendi ülkelerinden daha ileri 
seviyede bir ülkeye göç etmektedir. Bunun sonucunda bireyler, kurulan ilişkiler sayesinde 
bilgi ve görgü düzeylerini artırabilmektedir. Niteliksiz işgücü olarak göç eden bireyler, göç 
ettikleri ülkelerde alacakları mesleki eğitim sayesinde nitelikli işgücüne dönüşebilmektedir. 
İşi yaparak öğrenen ve bunun sonunda mesleki bilgi ile görgü düzeyini artıran işçiler, kendi 
ülkelerini de olumlu yönde etkilemiş olur. Örneğin, göçmen işçiler ülkelerine döndükleri 
takdirde kalkınma hızı üzerinde artırıcı etki yaratabilmektedir.12 Çünkü bilgi ve beceri 
seviyesini artıran bireyler, kendi ülkelerinin beşeri sermaye performansını olumlu yönde 
etkilemiş olacaktır.  
Tüm bunların yanı sıra uluslararası işgücü göçünde, kaynak ülkelerde olduğu gibi göç alan 
ülkeler içinde ekonomik anlamda olumlu etkilerden de söz edilebilir. Örneğin, işçi ithal eden 
ülkelerde uluslararası işgücü göçünün en önemli olumlu etkisi II. Dünya Savaşı sonrasında 
Batı Avrupa ülkelerinde görülmektedir. İşgücü konusunda önemli bir açık yaşayan bu ülkeler, 
göçmen işçiler sayesinde kalkınma hızlarını önemli bir ölçüde artırmışlardır. Çünkü yoksulluk 
sebebiyle göç eden göçmen işçilerin, üretken nüfus olarak göç ettikleri ülkelerde istihdama 
katılmış olmaları kalkınma sürecine olumlu bir şekilde yansımaktadır.13 Ayrıca göçmen 
işçiler göç ettikleri ülkelerde ücretlerin yükselmesini engelleyerek üretim maliyetlerinde 
düşüşe yol açar. Bunun sonucunda göç alan ülkenin uluslararası pazarlarda rekabet gücü 
artmış olur. Fakat bu etki en çok ekonomisi ihracata dayalı olan ülkelerde ortaya çıkmaktadır.  
Göç veren ülke için ilk olumsuz etki nitelikli işgücü kaybıdır. Yurtdışına giden işçilerin 
tamamı niteliksiz işçiler olmayıp toplumun enerjik kısmını oluşturan, belirli işlerde beceri 
sahibi ve kalkınma sürecini hızlandıracak kişilerdir.14 Bu durum göçe kaynak olan ülke için 
olumsuz bir etki yaratmaktadır. Ayrıca azgelişmiş ülkeler zaten nitelikli işgücü kıtlığı yaşayan 
ülkeler olduğu için bu durum daha büyük sorunlara yol açacaktır.  
Uluslararası işgücü göçünde, göç veren ülke aynı zamanda sermaye ihraç etmiş olur. Çünkü 
ülkeler, göç eden bireyler üretken çağa gelene yani nitelik kazanana kadar işgücüne belirli 
harcamalar yapmaktadır. Bu harcamalar, beşerî sermaye yatırımları olarak kabul edilmektedir. 
Bundan dolayı göç veren kaynak ülkeler, bir tür sermaye ihracı yaparken kendisi de sermaye 

10 Gökbayrak, Ş. (2008). Uluslararası Göç ve Kalkınma Tartışmaları: Beyin Göçü Üzerine Bir İnceleme, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 63(3), 65-82. 

11 Gökbayrak, Ş. (2008). Uluslararası Göç ve Kalkınma Tartışmaları: Beyin Göçü Üzerine Bir İnceleme, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 63(3), 65-82. 

12 Rapoport, H. (2004). “Who is Afraid of the Brain Drain? Human Capital Flight and Growth in Developing 
countries”, Brussels Economic Review, Vol. 47(1), 89-101. 

13 Gezgin, Fikret M. (1991).  İşgücü Göçü Teorileri, Istanbul Journal of Sociological Studies, Sayı 23, 34-51. 
14 Sahota, Gian S. (1968). An Economic Analysis of Internal Migration in Brazil, Journal of Political Economy, 

vol. 76(218), 218-245. 
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kaybına uğramaktadır. Ancak ülkeler mevcut durumlarında kaybettikleri nitelikli işgücüne 
istihdam yaratamamaktadır. Bu kaybı ancak göç eden işçilerin gönderdikleri dövizler ile 
dengeleyebilir.  
Uluslararası işgücü göçünün kaynak ülkelerde olduğu gibi göç alan yani yabancı işçi ithal 
eden ülkelerde de bir takım olumsuz etkileri söz konusudur. Artan nüfusla birlikte ülkeler, 
artan sosyal sabit sermaye tesisleri talepleriyle karşı karşıya kalabilir. Bunun yanı sıra göçmen 
işçilerin varlığı ülkenin kendi vatandaşları arasında işsizliğe yol açabilir. Son olarak eğer 
göçmen işçiler nitelikli işgücü kategorisinde yer almıyorsa ülkelerin bu kişilere mesleki beceri 
yani nitelik kazandırmak için birtakım harcamalar yapması gerekir. 

2. ORTA ASYA’DA ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GÖÇÜ 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Orta Asya ülkelerinde nüfus yapısal bir değişim 
süreci yaşamıştır. Bağımsızlığın ilk yıllarında Orta Asya ülkelerinin toplam nüfusunun 
içerisinde Rusların payı oldukça fazladır. Özellikle 1991 yılında Kazakistan’da toplam 
nüfusun %37’sini Ruslar oluşturmaktaydı.15 SSCB döneminde önemli ölçüde iç göçler 
kontrol altına alınmaya çalışılmış, ancak bağımsızlık sürecinde Orta Asya ülkelerinde bulunan 
Ruslar, Rusya yönlü ciddi bir göç dalgası oluşmuştur. Rusya, ilk dönemlerde bu göçleri 
ekonomik anlamda sorun olarak görse de daha sonrasında geri dönen vatandaşları nüfusu 
koruma açısından önemli bir politika aracı olarak görmüştür. Ayrıca bölgede yaşayan Ruslarla 
birlikte Orta Asya ülkelerinin vatandaşları, özellikle politik baskılardan ötürü Rusya yönlü bir 
göç akımı oluşturmuştur.  
Buradan anlaşılmaktadır ki Orta Asya’da göç akımları bağımsızlığın ilk yıllarında çoğunluğu 
Rusça konuşan vatandaşların oluşturduğu zorunlu göçler olarak ortaya çıkmıştır. Bununla 
birlikte özellikle 1990’lı yılların sonlarına doğru hem yasal hem de yasadışı işgücü göçleri 
ciddi oranda artış göstermiştir.16 Ayrıca dünya genelinde 2003 yılından itibaren Petrol 
fiyatlarının artmasıyla birlikte iyileşen Rusya ekonomisi, Orta Asya’da işgücünün 
tercihlerinde oldukça etkili olmuştur. Dolayısıyla bağımsızlığın ilk yıllarında Orta Asyalı 
vatandaşların ilk tercihinin çoğunlukla Rusya olduğu açıkça görülmektedir.  
Orta Asya ülkelerinde, bağımsızlığın ilk yılların itibaren farklı dönemlerde göçün yapısını 
incelediğimiz zaman bölge vatandaşlarının göç etmesinin ardında yatan nedenler açıkça 
ortaya çıkmaktadır. Çelebi ve Durmaz, Orta Asya’da göç hareketlerini beş farklı döneme 
ayırmıştır:17 

• İlk dönemde (1991-1992), ayrımcılık ve etnik çatışmalar göç hareketlerinin temel 
nedeni olmuştur.  

• İkinci dönem olarak ele aldığımız 1993-1995 yılları arasında politik ve etnik meseleler 
göçün yine itici unsuru olmaya devam etmiştir.  

• Üçüncü dönemde (1996-1999) ise artık politik ve etnik sorunlar yerini ekonomik 
nedenlere bırakmaya başlamıştır. Bu dönemde sosyal ve ekonomik nedenlere bağlı 
göçler artış göstermiştir.  

15 Kamolov, İ. (2011). Rusya`nın Orta Asya Politikaları, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2011, s.59. (erişim tarihi: 
08.01.2020) https://www.ayu.edu.tr/static/kitaplar/rusya_ortaasya_raporu.pdf 

16 Ergeshbaev, U. Zhumabekovich (2009). “Sovremennaya Trudovaya Migratsiya Naseleniya Stran Tsentralnoy 
Azii v Rossiyu” (Orta Asya Ülkeleri Nüfusunun Rusya'ya Modern İşgücü Göçü), Regionalnaya Ekonomika: 
Teoriya i Praktika, cilt 7, 74-81. 

17 Çelebi F.& Durmaz A. (11-13 Kasım 2012). Orta Asya’da Göç ve Göçün Emek Piyasası Üzerine Etkileri, 
International Conference on Eurasian Economies bildiri kitabı içinde (s.192-198), Kazakistan. 
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• Dördüncü dönem (2000-2005) ve beşinci dönem (2005 ve sonrası) ise Orta Asya 
ülkelerinde göçün yasal altyapısı oluşturularak yasadışı işgücü göçünün önüne 
geçilmeye çalışıldığı dönemlerdir.  

Tablo 2. Orta Asya’da Göç Edenlerin Ülkelere Göre Dağılımı (1995-2019) 
 1995 2000 2005 2010 2015 2019 
Kazakistan 3,295,163 3,554,491 3,718,750 3,803,375 3,904,820 4,005,587 
Özbekistan 1,515,753 1,575,969 1,730,060 1,880,557 1,951,668 1,979,523 
Türkmenistan 243,524 223,704 229,249 236,614 257,988 260,832 
Kırgızistan 550,026 566,319 652,862 726,917 745,416 754,969 
Tacikistan 555,428 541,185 586,243 584,770 602,976 597,959 
Kaynak: Birleşmiş Milletler Göç İstatistikleri, 2020 

 
Tablo 2’de yer alan verilerden de anlaşılacağı üzere Orta Asya ülkelerinde bağımsızlık 
sürecinden 1995 yılına kadar geçen sürede göç edenlerin sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır. 
Orta Asya’da ilk dönemde en çok göç veren ülke Kazakistan olmuştur. Bunun nedeni 
Kazakistan’da nüfusun önemli bir bölümünün Ruslardan oluşması ve dağılma süreciyle 
birlikte Rusların kendi ülkelerine yönelmesidir. Bu duruma ülkede Kazakistan Türkçesi’nin 
hâkim olması ve milli politikaların yürütülmesinin neden olduğu söylenebilir. İlerleyen 
yıllarda da Kazakistan’dan göç edenlerin sayısı, diğer Orta Asya ülkelerine göre daha yüksek 
olarak kaydedilmiştir. Ayrıca Kazakistan’dan göç edenlerin çoğunluğunun öğrenciler ve 
nitelikli işgücünden oluştuğu görülmektedir.18 
Kazakistan’dan sonra bölgede en çok göç veren ikinci ülke Özbekistan’dır. Özbekistan’da 
yaşanan politik ve etnik meseleler ilk dönemlerde göçün ana itici unsurunu oluşturmuştur. 
İlerleyen dönemlerde ise eğitim, özgürlük, iyi bir iş bulma ve daha yüksek yaşam 
standardında yaşama gibi sosyo-ekonomik etkenler göçün itici unsurları içerisinde yer 
almıştır. Bölgede en çok göç veren üçüncü ülkenin Kırgızistan olduğu görülmektedir. Diğer 
yandan Kırgızistan’da göç eden nüfusun büyük bölümü nitelikli bireylerden oluşmaktadır. 
Yaşanan bu durum Kırgızistan’da özellikle endüstri, taşıma ve inşaat alanında nitelikli 
işçilerin azalmasına yol açmıştır.19 Kırgızistan’ın ardından dördüncü sırada Tacikistan 
bulunmaktadır. Ülkede göçün nedenleri; ekonomik faktörler, iç savaş, doğal afetler ve etnik 
sorunlar şeklinde sıralanabilir.  
Tüm bunların yanı sıra Tablo 3’te görüldüğü gibi işçi dövizlerinin GSYH içindeki payının en 
yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Kırgızistan ve Tacikistan’dır. Kırgızistan’da işçi dövizi 
girişleri 2005 ve 2010 yılları arasında diğer yıllara göre daha düşük bir seyir göstermiştir. 
Bunun nedeni Kırgızistan’ın en çok göç verdiği Rusya ve Kazakistan’da ekonomik kriz 
nedeniyle göçmen işçilere kota uygulanmasıdır.20 Bu durumla birlikte Kırgızistan için işçi 
dövizlerinin GSYH üzerinde olumlu etkilerinin görüldüğü de söylenebilir.21  Örneğin işçi 

18 International Organization for Migration. (2020). Migration Report, (erişim: 05.04.2020), 
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020 

19 Zhumabekovich, Yeshenova & Karimovna. (2016). “Sovremennaya vneşnyaya trudovaya migratsiya 
naseleniya Kırğızstana” (Kırgızistan Nüfusunun Modern Dış İşgücü Göçü), Vyestnik Tadcikskoğo 
gosudarstvennoğo universiteta prava, biznesa i politiki, Sayı 66(1), 37-48. 

20 Crisis Group, Central Asia: Migrants and the Economic Crisis, (erişim: 16.03.2020) 
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/kazakhstan/central-asia-migrants-and-economic-
crisis 

21 Sulaymanova, B. (2012). Kırgız Cumhuriyeti’nin İşçi Dövizlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası Üzerindeki 
Etkisi, Reforma, 1(53), 65-69 
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dövizlerindeki artış, Kırgızistan’da önceki yıllarda yoksulluğu %6-7 oranında azalttığı 
belirlenmiştir.22 Aynı zamanda en çok göç veren Kazakistan’da ise işçi dövizi girişleri 
oldukça düşüktür. Çünkü Kazakistan’da göç edenlerin çoğunluğunu nitelikli işçilerle beraber 
öğrenciler oluşturmaktadır.23   
Tablo 3. İşçi Dövizleri (Giriş ve Çıkışlar), (1995-2019, Milyon USD) 
Havale Girişi 
(Milyon $) 

1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019e GSYH Payı 
(2019, %) 

Kazakistan 116 122 62 226 294 384 560 618 506 %0,3 
Özbekistan … … … 2858 3062 2462 3374 3689 4150 %6,9 
Türkmenistan … … … 35 16 9 4 2 1 %0 
Kırgızistan 1 9 313 1266 1688 1995 2486 2689 ... %29,2 
Tacikistan … … 467 2021 2259 1867 2237 2183 2298 %28,2 
Havale Çıkışı 
(Milyon $) 

1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019e GSYH Payı 
(2018, %) 

Kazakistan 504 440 1893 3006 3457 2396 2691 2680 … %1,5 
Özbekistan … … … … … … … … … … 
Türkmenistan 7 … … … … … … … … … 
Kırgızistan 41 45 53 168 363 378 476 560 … %6,9 
Tacikistan … … 68 184 165 87 216 252 … %3,4 
Kaynak: İşçi Dövizi Giriş-Çıkışları 2020, Word Bank Data 

Diğer yandan işçi dövizi çıkışlarına bakıldığında GSYH içindeki payın en yüksek olduğu ülke 
Tacikistan ve Kırgızistan’dır. Bu durumun nedeni her iki ülkenin, yaşanan ciddi ekonomik 
sorunlar, doğal afetler, iş karışıklık ve savaşlar gibi nedenlerden dolayı işgücü göçünde tercih 
edilmemesidir. Son olarak Türkmenistan ve Özbekistan’a ait ilgili verilere ulaşılamadığı için 
beş ülke arasında sağlıklı karşılaştırma yapılamamıştır.  
Bağımsızlığın ilk yıllarında Orta Asya’da Rusların yanı sıra yerli vatandaşların da ilk hedefi 
Rusya olmuştur. Rusya’ya göç eden Orta Asyalı göçmen işçiler, yerli halkın ilgi duymadığı 
ve çalışma şartları kötü olan işlerde çalışmaktadır.24 Ancak bağımsızlık sürecinden günümüze 
kadar geçen süreçte bu durum değişim göstermiştir. İlk yıllarda Rusya hem Rus hem de diğer 
vatandaşların ülkeye göç etmesine olumlu baksa da zaman içerisinde göçmen işçilere karşı 
olumsuz kamuoyu oluşmuştur. Özellikle Tacikistan’dan Rusya’ya göçmen işçi statüsünde 
giden Radikal İslamcılarla birlikte hem halk hem de yönetim göçmen işçilere karşı olumsuz 
bakmaya başlamıştır. Örneğin Tacik göçmenler hakkında bir TV programında “Tacik 
Göçmenlerin Aptal Portresi” şeklinde tasvirlere sık sık yer verilmiştir.25 Ayrıca yalnızca 
Tacik göçmenler değil diğer Orta Asyalı göçmen işçilere karşı da ırkçı saldırılar 
gerçekleşmiştir. Göçmen işçilerin yaşadığı sorunlara paralel olarak bölge içerisinde 
Kazakistan ekonomisinin gelişme göstermesi ve Türkiye ile ülkelerin ilişkilerinin güçlenmesi 
göçmen işçiler için Rusya’ya karşı alternatifler ortaya çıkarmıştır. Zamanla göçmen işçi 
akımları Rusya’dan Türkiye ve Kazakistan’a yönelmeye başlasa da günümüzde göçmen 
işçilerin önemli bölümü hala Rusya’da bulunmaktadır. 

22 United Nations Development Programme. (2009). Human Development Report, New York, (erişim tarihi: 
16.05.2020) www.hdr.undp.org/sites/ default/files/reports/269/hdr_2009_en_complete.pdf.  

23 International Organization for Migration. (2020). Migration Report, (erişim: 05.04.2020), 
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020 

24 Gamarli, N. (2015). Rusya ve Orta Asya Ülkelerinin Ekonomik İşbirliği: Eğilimler ve Beklentiler, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

25 International Crissis Group. (2010). Asia Report, (erişim tarihi: 13.04.2020). 
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/183-central-asia-migrants-and-the-economic-crisis.pdf 
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Orta Asya ülkelerinde işgücü göçünün en önemli nedeni düşük hayat standardı ve ücretlerin 
geçimlik düzeyin altında oluşudur. Bağımsızlığın ilk yıllarında politik ve etnik nedenlerle 
oluşan göç akımları ilerleyen yıllarda ekonomik nedenler ekseninde ortaya çıkmıştır.  
 
Tablo 4. Orta Asya Ülkelerinde Aylık Ortalama Maaş ve Ücretler (2000-2018, USD) 
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Kazakistan 101 254 527 614 679 717 675 568 418 463 … 
Özbekistan … … … … … 413 436 456 436 285 226 
Türkmenista
n 

… … … … … … … … … … … 

Kırgızistan 26 64 … … … 219 215 197 192 17 18 
Tacikistan 8 27 81 96 117 146 165 143 123 134 … 
Kaynak: Aylık Ortalama Ücret Verileri, ILOSTAT 
Tablo 4’ten anlaşılacağı gibi Orta Asya’da aylık ortalama maaş ve ücretlerin en yüksek 
olduğu ülke Kazakistan’dır. Bölgedeki en gelişmiş ekonomiye sahip olan bu ülke göçmen 
işçilerin de ilk hedefleri arasındadır. En düşük aylık ortalama ücret düzeyi Kırgızistan ve 
Tacikistan’da görülmektedir. İnsana yakışır iş olanaklarının olmaması ve ücretlerin düşük 
olmasıyla birlikte her iki ülke en çok işgücü ihraç eden ülkeler statüsündedir. 

3. ORTA ASYA ÜLKELERİNDE İŞGÜCÜ GÖÇÜNÜN EKONOMİK ETKİLERİ 
Zengin yeraltı kaynaklarına sahip Orta Asya ülkelerinde, Sovyet mirası olarak değerlendirilen 
yüksek okuryazarlık oranı ve iş disiplini, ülkelerin ekonomileri için olumlu etkenlerdir.26 
Ancak bu etkenler tek başına yeterli değildir. Çünkü Orta Asya ülkelerinde mevcut ekonomik 
problemler daha fazla ön plana çıkmaktadır. Özellikle günümüzde ekonomide önemli bir 
sorun olan işgücü piyasasında yaşanan aksaklıkların kökeni Sovyetler Birliği döneminde 
kadar dayanmaktadır. Çünkü bu dönemde Orta Asya için etkin bir işgücü piyasası 
politikasının varlığından söz etmek mümkün değildir.27 Uluslararası işgücü göçünün 
ekonomide ortaya çıkardığı etkiler bu çerçevede değerlendirilmelidir.  
Uluslararası işgücü göçünde her ülkede olduğu gibi Orta Asya ülkelerinde de işgücü göçünün 
ekonomi üzerine birtakım etkileri söz konusudur. Kazakistan hariç diğer dört ülke işgücü 
ihraç eden ülkeler arasında yer almaktadır. Kazakistan ise hem işgücü ihraç eden hem de 
bölge içerisinde işgücü ithal eden ülke konumundadır. İşgücü ithal eden Kırgızistan, 
Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan hedef ülkelere göç eden işgücü hem vasıflı hem de 
vasıfsız işçilerden oluşmaktadır. Vasıfsız işçiler, göç ettikleri ülkelerde insana yakışan bir iş 
bulma konusunda büyük problemler yaşamaktadır. Ülkelerindeki zorlu çalışma koşullarından 
dolayı göç etmelerine rağmen göç ettikleri ülkelerde de çalışma koşulları ağır işlerde çalıştığı 
görülmektedir.  Ek olarak, TÜİK tarafından paylaşılan veriler incelendiğinde Tacikistan hariç 
diğer dört ülkede son üç yılda kadın göçmenlerin sayısı erkeklere göre daha fazladır.28 
Türkiye’ye göç eden Orta Asyalı göçmen kadınlar vasıfsız işlerde çalışmakla birlikte 

26 Dikkaya, M. (2009). Orta Asya ve Kafkasya: Dönüşüm Süreci ve Uluslararası Ekonomi Politik, Beta 
Yayıncılık, İstanbul, 2009, s.233. 
27 Aksoy, E. (2017). Orta Asya’da İşgücü Piyasası Sorunları. İçinde M. Dikkaya (Edt.), Bağımsızlıktan 
Günümüze Türk Cumhuriyetleri Ekonomi Politiği Sektörel ve Bölgesel Analiz (ss. 497-513). Savaş Yayınları 
28 TÜİK, (2019). Uluslararası Göç İstatistikleri, (erişim tarihi: 16.05.2020) 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Uluslararasi-Goc-Istatistikleri-2019-33709 
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erkeklere göre artan göç eğiliminin temel nedeni bölge ülkelerinde işsizliğin ve yoksulluğun 
kadınsallaşması olarak gösterilebilir.29  
Uluslararası işgücü göçünün Orta Asya ekonomileri üzerinde ilk etkisi kalkınma sürecinde 
ortaya çıkmaktadır. Zira nitelikli ve eğitimli nüfusun göç etmesi ülkenin kalkınma hızının 
yavaşlamasına neden olmaktadır. Buna karşılık kalkınma sürecinde işgücü göçünün olumlu 
etkisi ise kısır döngünün kırılmasıdır. Niteliksiz nüfusun ihraç edilmesi dolaylı olarak 
yatırımları artırarak yoksulluğun kısır döngüsünün kırılmasını sağlayacaktır.  
Bölge içerisinde en fazla işgücü ihraç eden ülke olan Kırgızistan ve Tacikistan’da işçi 
dövizlerinin GSYH içerisindeki payı diğer ülkelere göre daha fazladır. Aynı zamanda işçi 
dövizlerinin bu ülkelerde GSYH içindeki payı ihracat ve doğrudan yabancı yatırımlarından 
fazla olduğu görülmektedir. İşçi dövizleri her iki ülkede de yaşanan döviz darboğazı için bir 
çözüm niteliği taşımaktadır. Bu sayede ülkeler daha fazla ithalata yönelebilir ve kalkınma 
süreçlerine hızlandırabilir. Ancak her iki ülke içinde kalkınma sürecini olumsuz yönde 
etkileyen diğer faktörler bu olumlu gelişmeyi sekteye uğratmaktadır. Özellikle Kırgızistan’da 
yolsuzluk ve kayıt dışı ekonominin yüksek olması işçi dövizlerinin ülke ekonomisine katkısı 
tek başına yeterli olamamaktadır. Ayrıca ülkede kalkınma sürecinin en önemli unsuru olan 
beşerî sermaye konusunda yatırımların yetersizliği de dikkat çeken bir noktadır.  
Bununla birlikte Tacikistan incelendiğinde Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından ülke 
ekonomisinin sürekli gerilediği görülmektedir. Ülke içerisinde yaşanan iç savaşlar ve doğal 
afetler ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etki yapan birincil sorunlardır. Yaşanan bu sorunlar 
bireylerin çalışma motivasyonunu düşürürken göç eğilimlerini de artırmaktadır. Özellikle 
ekonomik alanda 2007 sonrası dönemde anayasal düzenlemeler yapıldığı görülmektedir.30  
Ancak yapılan düzenlemeler yeterli etkiyi gösterememiştir. Tüm bunlarla birlikte ülkeye giren 
işçi dövizleri ülke ekonomisi üzerinde önemli ölçüde olumlu bir etki yaratamamaktadır. 
Bölgedeki en çok göç veren ülkelerden biri olan Özbekistan, işçi dövizlerinin GSYH içindeki 
payının en yüksek olduğu üçüncü ülkedir. Ülkedeki istihdam olanaklarının kısıtlı olması 
işgücünün Kazakistan ve Rusya gibi merkez ülkelere yönelmesine neden olmaktadır. İstihdam 
olanaklarının yanı sıra ülkede İslam Kerimov döneminde hem ekonomik hem de sosyal 
alanda uygulanan politikalar içerideki işgücünün çalışma motivasyonunu düşürmekle birlikte 
nitelikli işgücünün de diğer ülkelere yönelmesine yol açmaktadır. İslam Kerimov sonrası 
dönemde de bu tablo önemli ölçüde devam etmektedir. Ayrıca ücretler Kırgızistan, Tacikistan 
ve Türkmenistan’da olduğu gibi bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek adına yetersiz 
kalmaktadır. Yaşanan yolsuzluk sorunu Kırgızistan’da olduğu gibi işçi dövizi girişlerinin 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında doğan boşluğu kapatamamasına neden olmaktadır. 
Bu durumun olağan sonucu olarak da bazı malların üretiminde artış yaşanamamaktadır.  
Türkmenistan bölgenin en az göç veren ülkesidir. Buna bağlı olarak işçi döviz girişleri çok 
düşük bir düzeylerde seyretmektedir. Bölgeden yapılan göçlerin büyük çoğunluğu genellikle 
sosyal problemlerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca kapalı bir yönetim anlayışından dolayı 
ülkenin göç, ücretler ve işçi dövizleri ile ilgili verilere tam anlamıyla ulaşılamamaktadır.  
Son olarak Kazakistan incelendiğinde, bölge içerisinde en çok göç veren ülke olduğu ulaşılan 
verilerde görülmektedir. Aynı zamanda Kazakistan, Rusya’dan sonra Orta Asya’da işgücünün 
göç ederken hedeflediği ilk ülkelerden biridir. Bu bakımdan Kazakistan bölgenin hem en çok 

29 Akalın, A. Emel. (2014). Türkiye’de Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadınların Toplumsal ve İktisadi 
Varoluş Stratejileri Üzerine Sosyolojik Bir Analiz, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

30 Bulut, R. (2018). Tacikistan Cumhuriyeti ve Ekonomisi. Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi, 
64-68 
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göç veren hem en çok göç alan ülkesi konumundadır. Bu durumun Kazakistan’ın Sovyetler 
Birliği döneminde ve bağımsızlığın ilk yıllarında nüfus yapısı açısından diğer ülkelere göre en 
çok Rus nüfusa sahip ülke olmasıyla açık bir korelasyon içerdiği söylenebilir. Aynı zamanda 
bölgede yer alan diğer ülkelerden işgücü ithal eden ülke, nitelikli işgücü için cazip bir ülkedir. 
Bu yüzden ülkeye gelen nitelikli işgücü ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli işçi açığını 
doldurmaya yardımcı olmaktadır. Buna rağmen yabancı işçilere kota uygulanması ve 2020 
yılında kotanın düşürülecek olması ülkeye yönelik işgücü göçünün azalmasına yol açacaktır.31 
Kazakistan’a göç eden göçmen işçilerin büyük bir bölümü, ücretler diğer sektörlerden daha 
yüksek olduğu için inşaat sektöründe istihdam edilmektedir. Ayrıca ülkede sağlık 
sektöründeki yüksek maaşlar, yabancı işgücü için ülkenin daha cazip bir konuma 
yükselmesini sağlamaktadır. Tüm bunlarla birlikte, sosyal ve politik açılardan bölge 
ülkelerine kıyasla daha istikrarlı bir yapıya sahip olan Kazakistan, beşerî sermaye konusunda 
da bölge ülkelerine göre daha iyi bir performans sergilemektedir. Bu nedenle daha az işgücü 
göçü veren ve daha fazla işgücü göçü alan bir ülkedir. İşçi dövizi girişleri her ne kadar düşük 
olsa da ülke, diğer bölge ülkelerine kıyasla daha fazla yabancı sermaye çekmektedir.  
Son olarak uluslararası işgücü göçünün en önemli olumlu etkilerinden biri de göçmen işçilerin 
nitelik ve görgü düzeylerinin artmasıdır. Farklı ülkelerde bulunan göçmen işçiler aldıkları 
mesleki eğitim ile hem nitelik kazanmakta hem de görgü düzeylerini artırmaktadır. Bu da 
göçmen işçilerin ülkelerine geri dönmesi durumunda kalkınma sürecini hızlandırmaktadır. 
Ancak Orta Asya’dan göç eden işçiler gittikleri ülkelerde de çoğunlukla vasıfsız ve çalışma 
koşulları ağır işlerde çalışmaya devam etmektedir. Bu da uluslararası işgücü göçünün, emeğin 
verimliliğini artırıcı etki yaratmasını engellemektedir. Türkiye ve Rusya başta olmak üzere 
farklı ülkelere göç eden işgücü genellikle kayıt dışı istihdam edilmektedir. Aynı şekilde bu 
durum bireylerin nitelik ve görgü düzeylerini artırmasına engel oluşturmaktadır. Bunun 
sonucunda ülkelerine geri dönen göçmen işçiler kalkınma sürecinde beklenen hızlandırıcı 
etkiyi yaratamamaktadır.  

SONUÇ 
Uluslararası işgücü göçü bağlamında Orta Asya ülkeleri, bağımsızlıktan günümüze kadar 
farklı bir profil sergilemektedir. Bağımsızlığın ilk yıllarında politik ve etnik meselelerin 
tetiklediği göç, ilerleyen süreçte ekonomik ağırlıklı nedenlerle gerçekleşmiştir. Ayrıca Orta 
Asyalı göçmen işçiler uzun yıllar, ilk hedef ülke olarak Rusya’yı tercih ederken ilerleyen 
dönemlerde Türkiye ve Kazakistan, bölge ülkeleri için daha cazip olmaya başlamıştır. 
Özellikle Rusya’da serbest kura geçişle birlikte 2015 yılında Rus rublesinde değer kaybı 
yaşanması, göçmen işçileri diğer ülkelere yöneltmiştir. Buna karşın hala Orta Asyalı göçmen 
işçilerin büyük bir bölümü Rusya’da bulunmaktadır. Bu çerçevede Kazakistan hariç Orta 
Asya ülkelerinden Rusya’ya göç eden işçiler, niteliksiz işgücü grubunda yer almaktadır. 
Kazakistan’dan Rusya’ya yönelik göçe bakıldığında ise daha çok öğrenciler ve nitelikli 
işgücünden oluştuğu görülmektedir. 
Orta Asya ülkelerinde; düşük ücretler, bölgeler arasında ciddi farkların olması, istihdamda 
karşılaşılan sorunlar ve insana yakışan iş bulmanın zorluğu işgücü göçündeki en büyük itici 
unsurlardır. Aynı zamanda Kırgızistan ve Tacikistan’da yaşanan toplumsal-siyasi sorunlar ve 
doğal afetler emeğin verimliliğini düşürmektedir. Bu durum nihayetinde işgücünün göç 
etmesine yol açmaktadır. Kırgızistan’ın bölgenin yeraltı kaynaklarından en mahrum ülkesi 
olması, büyük bir ekonomik dezavantaj yaratmaktadır. Bu durum bağımsızlık sonrası 
dönemde doğrudan yabancı yatırımların diğer bölge ülkelerine göre daha düşük olmasının da 

31 Kazakistan.Kz. (2019). Kazakistan Yabancı İşçi Kotasını Düşürecek (erişim tarihi:16.05.2020) 
http://www.kazakistan.kz/kazakistan-yabanci-isci-kotasini-dusurecek/  
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temel sebebidir. Tacikistan’da ise ülke ekonomisinin tarıma dayalı olması doğal afetlere karşı 
kırılgan bir ekonomik performans göstermesine neden olmaktadır. Bu nedenle ekonomide sık 
sık dalgalanmalara rastlanmaktadır. Ülke yönetimi, 2007 yılından itibaren ekonomik tabloyu 
iyileştirmek için başta anayasal düzenlemeler olmak üzere birçok girişimde bulunmuştur. 
Ancak bölge ülkelerini yakınsaması açısından hala yeterli düzeyde ilerleme kaydedilmiş 
değildir. 
Kırgızistan ve Tacikistan bölgenin en çok işgücü göçü veren ülkeleridir. Bu nedenle işçi 
dövizlerinin ve GSYH içerisindeki payının da en yüksek olduğu ülkelerdir. Özellikle 
Kırgızistan’da işçi dövizlerinin GSYH üzerinde pozitif etkisi vardır. İşçi dövizleri hem 
Kırgızistan hem de Tacikistan’da ulusal yoksulluğu azaltmak için de önemli katkı 
sağlamaktadır. Ancak pozitif yönlü etkiler, dolaylı olarak reel üretim ve dolayısıyla 
yatırımları etkileyememektedir. İşgücü göçünün avantajlarının ön plana çıkarılabilmesi için 
ülkelerin mevcut toplumsal-siyasi sorunlarının çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 
Görüldüğü gibi bölge ülkelerinde işgücü göçü ve ekonomiye etkileri, ülkelerin ekonomik 
performansı ile paralellik göstermektedir. İlk olarak, toplumsal sorunlar nitelikli işgücü için 
itici unsur oluşturmakta ve bu durum da kalkınma sürecinde olumsuz etki yaratmaktadır. 
Ayrıca ülkeler nitelikli işgücü konusunda açık yaşarken mevcut işgücünün de göç etmesi bu 
açığı daha fazla büyütmektedir.  
Kayıt dışı ekonomi, yolsuzluk, kırsal kesimde yoksulluğun yüksek olması, bankacılık 
sisteminde gereken altyapının sağlanamaması, beşerî sermayeye yönelik yatırımların 
eksikliği, yetersiz ar-ge harcamaları gibi sorunlar bölge ülkelerinin en temel ekonomik 
sorunları olarak görülmektedir. Özellikle Sovyet mirası yolsuzluk karşısında bölge ülkeleri, 
birtakım düzenlemeler yapıyor olsa da hala Dünya genelinde yolsuzluğun en yaygın olduğu 
ülkelerin başında yer almaktadır. 
Bölge ülkelerinin işgücü göçünün olumsuz etkilerinin önüne geçebilmesi adına her ülkenin 
ayrı ayrı hem ekonomik hem de toplumsal anlamda kendi ihtiyaçları çerçevesinde reformlara 
ihtiyacı vardır. Öncelikle bölgenin gelişen ekonomisi olan Kazakistan’ın başta cinsiyetler 
arasında ücret eşitliği olmak üzere adil ücret konusunda düzenlemeler yapması gereklidir. 
Ayrıca bölge için önemli bir konuma sahip olan Özbekistan’da beşerî sermaye konusunda 
ciddi atılımlara ihtiyaç vardır. İslam Kerimov döneminde uygulanan ve olumsuz etki bıraktığı 
düşünülen politikaların bir kısmı terk edilmiş olsa da, hala ülke içerisinde vatandaşlara 
yönelik beşerî sermayenin gelişimine engel oluşturacak politikalar devam etmektedir. Ülkenin 
daha özgür ve demokratik bir yönetim anlayışına geçmesi başta nitelikli işgücünün çalışma 
motivasyonunu artıracaktır. 
Buradan anlaşılmaktadır ki Orta Asya ülkelerinde işgücü göçünün ekonomiye olumlu 
etkilerin ön plana çıkarılabilmesi için ülkelerin mevcut ekonomik problemleri azaltması 
gerektiği görülmektedir. Yolsuzluk, düşük emek verimliliği, kayıt dışı istihdam, bankacılık 
sisteminde altyapının yetersizliği ve beşerî sermayeye yönelik yatırımlar başta olmak üzere 
ülkelerin birçok alanda düzenlemelere ihtiyacı vardır. Ayrıca söz konusu ülkelerde eğitim 
kurumlarının insan yetiştirecek biçimde dönüşüme uğraması, teknik ve mesleki bilgiye sahip 
bireylerin yetiştirilmesi nitelikli işgücünü artıracaktır. Bu durumda doğrudan ülkelerin 
kalkınma hızlarının artırıcı etki yaratacaktır.  
Ayrıca Orta Asya ülkelerinin jeopolitik ve ekonomik anlamda geleceği üzerinde durulması 
gereken bir diğer konu da Çin politikalarının yaratabileceği tehlikelerdir. Çin’in “Kuşak ve 
Yol Projesi” başta olmak üzere çeşitli yumuşak güç unsurları ile bölgeye yönelik jeopolitik 
hakimiyet politikası uzun vadede jeoekonomik nüfuz elde etme maksatlıdır. Özellikle Kuşak 
ve Yol Projesi kapsamında verilen krediler ekonomik darboğaz yaşayan ülkelerde, geçici 
rahatlamalar sağlarken, ciddi sorunları da beraberinde getirmektedir. Örneğin Orta Asya 
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ülkelerinin içerisinde bulunduğu projede Kırgızistan, yapılan yatırımlar ve kredilerden doğan 
borçları ödeyemez durumdadır. Çin, ödenmeyen borçlara karşılık ise toprak veya altın-demir 
gibi ham madde talebinde bulunmaktadır. Orta Asya ülkelerinin toprak bütünlüğünü ihlal 
edebilecek düzeyde çok yönlü girişimleri bulunan Çin riskine karşı, Orta Asya'da geniş 
kapsamlı, alternatif nitelikte bir ekonomik birlik gerekmektedir.  
Tüm bunlarla birlikte Orta Asya ülkelerinin Sovyetler Birliği döneminde yalnızca ekonomik 
anlamda değil kültürel ve tarihi anlamda da kolonyalist politikalara maruz kaldığını göz 
önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Yaklaşık 70 yıllık bir süreçte Sovyet Rejimi bu ülkeler 
üzerinde uyguladığı kolonyalist politikalar ile kendi hedefleri çerçevesinde birbirinden 
farklılaşmış yeni uluslar inşa etmeye çalışmıştır. Ayrıca Orta Asya ülkelerinin 
bağımsızlıklarını kazanmasının üzerinden çok uzun bir süre de geçmemiştir. Dolayısıyla her 
ülkenin hem ekonomi hem de kalkınma için kaynağa olan ihtiyacı kadar, sistematik 
problemlerin aşılması için zamana da ihtiyacı vardır. 
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Abstract 

In ideal topological spaces, Manoharan and Thangavelu presented the notions of 𝐿∗-perfect, 
𝑅∗-perfect and 𝐶∗-perfect sets in 2013 [8]. In 2018, Islam and Modak introduced the concept 
of semi-closure local function in ideal topological spaces [7]. In this study, we define the 
concepts of 𝐿𝛾-perfect, 𝑅𝛾-perfect and 𝐶𝛾-perfect sets by using semi-closure local function. 
We investigate the relationships between 𝐿𝛾-perfect, 𝑅𝛾-perfect and 𝐶𝛾-perfect sets. We 
research their some important properties. Moreover, we obtain some characterisations of these 
sets. It is proved that the finite union of 𝐿𝛾-perfect (𝑅𝛾-perfect and 𝐶𝛾-perfect) sets is 𝐿𝛾-
perfect (𝑅𝛾-perfect and 𝐶𝛾-perfect) set. Furthermore, we present new notions called  ℐ𝛾-
perfect, 𝛾ℐ-closed, 𝛾-dense in itself and ℐ𝛾-dense sets.  

Keywords: Semi-closure local function, 𝐿𝛾-perfect set, 𝑅𝛾-perfect set, 𝐶𝛾-perfect set. 
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ÖZET 
Küresel ısınma ile gerçekleşen yüksek sıcaklıklar tarımda yetiştiriciliğini engelleyebileceği 
düşünülmektedir. İklimde oluşan değişikliklerden dolayı değişen çevre şartlarına dayanıklı tür 
ve çeşit geliştirmenin yanında bitkinin dayanıklılığı arttırılmalıdır. Açık ve örtü altı 
yetiştiriciliğinde en çok üretilen sebzelerden biri biberdir. Bundan dolayı yüksek sıcaklığın 
zararlı etkisini azaltmak amacıyla yapılacak olan çalışmalar önem arz etmektedir. Potasyum 
yüksek sıcaklıkta bitkideki su kaybını önleyeceğinden dolayı bitkide oluşan zararları 
azaltabilecektir.  Çalışma 2020 yılında Şırnak-idil ilçesinde yürütülmüştür. Şırnak-İdil ilçesi 
kurak yarı kurak iklime sahiptir. Ayrıca deneme tarla koşullarında yapılmıştır. Deneme 
bölgenin çiftçi şartlarına göre yaklaşık 1 Nisanda dikim yapılmıştır. Ayrıca sıcaklık stres 
denemesini 40 gün sonra 10 Mayısta gerçekleştirilmiştir. Potasyum uygulaması dikimden 30 
gün sonra her 15 günde bir toplam kontrol ve stres denemsinde 4 defa yapılmıştır. Potasyum 
sülfat (K2SO4), yapraktan (0-1%-2%-3%) dozlarında ve kökten (0-5-10-20 kg/dekara) 
uygulanmıştır. Deneme 4 tekerrürlü ve her tekerrürde 10 bitki dikilecektir. Denmede 
gerçekleştirilmiş olan analizler; klorofil oranının belirlenmesi, oransal su içeriği, meyve çapı 
ve boyu, meyve eni, meyvede et kalınlığı, Meyve et sertliği, meyve tane ağırlığı yapılmıştır. 
Denemenin amacı yüksek sıcaklık stresine rağmen biberdeki kalitedeki oluşan kayıpları 
azaltmaktadır. Kurak ve yarı kurak iklime sahip alanlarda kaliteli ve verimli biber 
yetiştiriciliğine olanak sağlamaktır. pomolojik analizlerinden elde tüm verilerin statiksel 
analizleri ve özellikleri JMP5 istatistik paket programında belirlenmiştir. Ayrıca ortalamalar 
arası farklılıkları ise LSD (%5)  tabı tutulmuştur. Sonuç olarak genellikle analizlerde 
uygulamalar arasında farklılık görülmüştür. Buna göre  %5 Yaprakta uygulanan potasyumum 
daha olumlu olduğunu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Biber, Potasyum, Verim, Yüksek Sıcaklık 

ABSTRACT 
It is thought that high temperatures caused by global warming may prevent cultivation in 
agriculture. In addition to developing species and varieties resistant to changing 
environmental conditions due to changes in climate, the resistance of the plant should be 
increased. Pepper is one of the most produced vegetables in open and greenhouse cultivation. 
Therefore, it is important to work to reduce the harmful effect of high temperature. Potassium 
will prevent the loss of water in the plant at high temperatures, so it can reduce the damage to 
the plant. The study was carried out in Şırnak-idil district in 2020. Şırnak-İdil district has an 
arid semi-arid climate. In addition, the trial was carried out under field conditions. Planting 
was done on April 1, according to the farmer conditions of the trial region. High temperature 
stress test was carried out after 40 days on May 10. Potassium application was made every 15 
days 30 days after planting. Potassium sulphate (K2SO4) was applied in foliar (0-1% -2% -
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3%) doses and root (0-5-10-20 kg / decare). The trial has 4 replications and 10 plants will be 
planted in each repetition. Analyzes carried out in the trial; Determination of chlorophyll 
ratio, proportional water content, fruit diameter and length, fruit width, fruit wall thickness, 
fruit flesh firmness, fruit grain weight were made. The aim of the project is to reduce the 
losses in yield and quality in peppers despite the high temperature stress. To enable quality 
and efficient pepper cultivation in areas with arid and semi-arid climates. statistical analysis 
and properties of all data obtained from pomological analysis were determined in JMP5 
statistical package program. In addition, the differences between the means were subjected to 
LSD (5%). As a result, differences between applications were generally observed in the 
analysis. Accordingly, it has been determined that 5% potassium applied on the leaves is more 
positive. 
Keywords: Pepper, Potassium, Yield, High Temperature 
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Özet 
Son zamanlarda beyin-bilgisayar arayüz uygulamalarının geliştirilmesi, mental olarak 
zorlanmış kişilerin beyin elektroensefalogram (EEG) sinyalleri ile iletişim kurmalarına 
yardımcı olabileceği için birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir. EEG sinyalleri beyin 
organının çalışma aktivitesinin anlaşılabilmesini sağlayan önemli bir yöntemdir. Bu yöntem 
kullanılarak elde edilen sinyaller incelenerek beyin organı üzerinden insan sağlığını 
etkileyen unsurlar araştılabilir. Bu unsurlar üzerinde sinyal işleme yöntemleri uygulanarak 
bireyin beyin etkinliği değerlendirilir. Sağlıklı yetişkinler için zihinsel aritmetik tabanlı EEG 
sinyalleri incelenerek, beyin organının zihinsel aritmetik tabanlı işlemlere nasıl tepki verdiği 
belirlenir. Bu tepkilerden çıkarımlar yapılarak sağlıklı bir bireyin beyin organının çalışma 
şekli hakkında fikir sahibi olunur. EEG, beynin kafa derisi boyunca elektriksel aktivitesini 
kaydetmek için tipik olarak invazif olmayan bir yöntemdir. Bir denek herhangi bir zihinsel 
görevi yerine getirirken, beynin nöronları içinde akan iyonik akım, EEG sinyalinde ölçülen 
bir voltaj dalgalanması yaratır. EEG'nin spektral içeriği teşhis uygulamalarına odaklanmıştır. 
Son zamanlarda modern EEG cihazları gerçek zamanlı olarak bize insan beyni aktivitelerini 
izlemek için uygun bir yol sağlayarak bu alanda büyük gelişim gerçekleşmesini sağlamıştır. 
Bu durum EEG üzerine araştırmaların yüksek düzeyde artmasını sağlamıştır. Bu çalışmada 
kullanılan EEG veri seti, zihinsel bilişsel iş yükü (zihinsel seri çıkarma gerçekleştirme) 
altındaki bireylerin Uluslararası 10/20 sistem EEG kayıtlarını ve ilgili referans arka plan 
EEG'lerini içerir. Çıkarma görevi performansına (çıkarma sayısı ve sonucun doğruluğu) 
dayalı olarak, bireyler iyi sayaçlara ve kötü sayaçlara (zihinsel görev için aşırı çaba 
gerektiren) ayrıldı. Ayrıca EEG işaretlerindeki zihinsel aritmetikleri ayırabilmek için 
işaretin zaman genlik, frekans spektrumu ve sinyal faz çizimleri gibi sinyal işleme 
yöntemleri araştırılmıştır. Analizler sonucu sinyalin frekansının aritmetik işlem yapılan 
zaman dilimlerinde istirahat zamanına göre daha yüksek değerlere ulaştığı ve faz frekans 
spektrumunda belirgin değişmeler olduğu sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: beyin bilgisayar arayüzü; EEG; zihinsel aritmetik; frekans spektrumu. 

Abstract 
Recently, the development of brain-computer interface applications has attracted the 
attention of many researchers as it can help mentally challenged people communicate with 
brain electroencephalogram (EEG) signals. EEG signals are an important method that 
provides understanding of the working activity of the brain organ. By examining the signals 
obtained using this method, factors affecting human health can be investigated through the 
brain organ. By applying signal processing methods on these elements, the brain activity of 
the individual is evaluated. By examining mental arithmetic-based EEG signals for healthy 
adults, it is determined how the brain organ responds to mental arithmetic-based processes. 
By making inferences from these reactions, an idea about the functioning of the brain organ 
of a healthy individual is obtained. EEG is typically a non-invasive method for recording the 
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brain's electrical activity across the scalp. When a subject is performing any mental task, the 
ionic current flowing through the neurons of the brain creates a voltage fluctuation measured 
in the EEG signal. The spectral content of the EEG is focused on diagnostic applications. 
Recently, modern EEG devices have made great progress in this field by providing us with a 
convenient way to monitor human brain activity in real time. This has led to a high level of 
research on EEG. The EEG data set used in this study includes International 10/20 system 
EEG records and corresponding reference background EEGs of individuals under mental 
cognitive workload (mental serialization). Based on the subtraction task performance (the 
number of subtractions and the accuracy of the result) individuals were divided into good 
counters and bad counters (requiring extreme effort for the mental task). In addition, signal 
processing methods such as time amplitude, frequency spectrum and signal phase plots of 
the signal were investigated in order to distinguish the mental arithmetic in EEG signals. As 
a result of the analysis, it was concluded that the frequency of the signal reached higher 
values in the time periods where arithmetic operation was performed compared to the 
resting time and that there were significant changes in the phase frequency spectrum. 
Keywords: brain computer interface; EEG; mental arithmetic; frequency spectrum. 

Giriş 
Kafatası boşluǧu içerisinde yer alan beyin, insan vücudunun ana kontrol merkezi 
konumundadır. Bu kontrol hücre, organ ve vücuttaki birçok sistemin birlikte ve düzenli 
çalışmasını saǧlayan merkezi sinir sistemi sayesinde gerçekleşir [1]. Merkezi sinir 
sisteminin ana yapısını nöron olarak adlandırılan milyarlarca sinir hücreleri oluşturur. 
Beyin dokusunda yer alan bu sinir hücreleri birbiri ile iletişim halindeyken saç derisi 
üzerine yerleştirilmiş elektrotlar ile elektriksel potansiyel deǧişimlere baǧlı olarak 
elektroensefalografi (EEG) işaretleri kaydedilir. EEG kaydı fazla donanıma ihtiyaç 
duyulmadan düşük maliyetli olarak gerçekleştirilir ve kişi için acı vermeyen bir yöntemdir 
[2]. Bu yöntem beyin aktivitesinin ölçülmesi için yaygın olarak kullanılır [3]. Bu yüzden, 
EEG işaretine uygulanan ön işleme, öznitelik çıkartma ve sınıflandırma yöntemleri bu 
işaretlerin analizinin yüksek performanslı olabilmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada, 
hareketli ortalama filtresi ile ön işlemden geçirilen zihinsel aritmetik tabanlı EEG 
işaretlerine öznitelik ve sınıflandırma yöntemleri uygulanarak etkin bir sonuca ulaşılması 
amaçlanmıştır. 
Zihinsel aritmetik tabanlı EEG işaretlerinin analizi, psikolojik bir hastalık olan diskalkuli 
gibi aritmetik öǧrenme ve anlama zorluǧuna sahip hastalar ve dikkat eksikliǧi probleminin 
bulunduǧu otizm spektrum bozukluklarına sahip hastalar için yararlı olabilir [4]. Şimdiye 
kadar farklı zihinsel aritmetik tabanlı EEG işaretleri için sınıflandırma doǧruluǧunu (SD) 
artırıcı birçok çalışma denenmiştir. Anderson ve Sijercic (1996) 5 farklı zihinsel aritmetik 
için kaydedilen EEG işaretleri ile çalışmışlardır. EEG işaretlerinden özbaǧlanım (ÖZ) tabanlı 
öznitelikler çıkartarak, çıkarılan öznitelikleri yapay sinir aǧları ile sınıflandırmıştırlar. 
SD’yi 4 kişi için ortalama %38.00 ile %78.00 arasında hesaplamıştırlar [5]. Li ve Zhang 
(2008) zihinsel aritmetik tabanlı EEG işaretlerinden tensör ayırt edici analizi ve ortak 
uzamsal örüntü (OUÖ) ile çıkardıkları öznitelikleri DVM ile sınıflandırmışlardır. En iyi 
sonuçları tensör ayırt edici analizi ile 2 kişi için sırasıyla %85.00 ve %75.10 olarak 
hesaplamışlardır [6]. Zihinsel aritmetik tabanlı EEG işaretleri ile yapılan başka bir çalışmada 
ise, Wang ve Sourina (2013) 14 kanallı 10 kişiden kaydedilen işaretten higuchi fraktal boyut 
spektrumu (HFBS), güç spektrum yoǧunluǧu, ÖZ ve istatistiksel tabanlı öznitelikler 
çıkartmışlardır. Daha sonra çıkarılan öznitelikleri destek vektör makinaları (DVM) ile 
sınıflandırmışlardır. Etkin sonuçlara ulaştıkları HFBS tabanlı özniteliklerle her bir kanal için 
%69.42 ile %84.15 arasında sınıflandırma doǧruluǧu hesaplamışlardır [4]. 
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MATERYAL VE YÖNTEM 
Bu çalışmada kullanılan EEG sinyalleri [7] Neurocom monopolar EEG 23-kanal sistemi 
(Ukrayna, XAI-MEDICA) kullanılarak kaydedildi. Gümüş / gümüş klorür elektrotları kafa 
derisine simetrik ön frontal (Fp1, Fp2), frontal (F3, F4, Fz, F7, F8), merkezi (C3, C4, Cz) 
parietal (P3, P4, Pz), occipital (O1, O2) ve temporal (T3, T4, T5, T6) olmak üzere 
uluslararası 10/20 şemasına göre alınmıştır. Tüm elektrotlar birbirine bağlı kulak referans 
elektrotlarına atıfta bulunuldu. Elektrotlar arası empedans 5 kW'ın altındaydı. Örnekleme 
hızı kanal başına 500 Hz idi. 0.5 Hz kesme frekansına sahip yüksek geçiren filtre, 45 Hz 
kesme frekansına sahip düşük geçiren filtre ve güç hattı çentik filtresi (50 Hz) kullanılmış; 
amplifikasyon yolunun zaman sabiti 0.3 s’dir. Her kayıt, dinlenme durumu için 180 s ve 
zihinsel sayım için 60 s'lik ayrı artefaktsız EEG segmentleri içerir. Nitelikli bir 
elektroneurofizyolog tarafından yapılan EEG görsel incelemesine dayanarak, 66 
Katılımcıdan oluşan ilk zayıf EEG grup kalitesi (aşırı sayıda okülografik ve miyografik 
artefakt) nedeniyle veritabanından çıkarılmıştır, bu nedenle son örnekleme sayısı 36 kişidir.  

Tablo 1'de, katılımcılar ile yapılan işlemler hakkındaki veriler özetlenmiştir. Dişiler “F”, 
erkekler “M” ile işaretlenmiştir. “Çıkarma sayısı”, ilk 4 basamaklı sayı ile çıkartma sonucu 
arasındaki farkın alt çekime bölünmesiyle elde edilen değerdir. Guplandırma “1” (kötü) ve 
“0” (iyi) olmak üzere “Sayım kalitesi” çıkartma işlemi sayısına göredir. 10 adet altında 
kalan işlemler için kayıt kalitesi 0 olarak belirlenmiştir. 
Tablo 1. Gerçekleştirilen kayıt işleminin genel özellikleri 

Subject Yaş Cinsiyet Kaydedilme 
yılı 

Çıkarma 
işlemi sayısı 

Kayıt 
kalitesi 

Subject00 21 F 2011 9.7 0 
Subject01 18 F 2011 29.35 1 
Subject02 19 F 2012 12.88 1 
Subject03 17 F 2010 31 1 
Subject04 17 F 2010 8.6 0 
Subject05 16 F 2010 20.71 1 
Subject06 18 M 2011 4.35 0 
Subject07 18 F 2012 13.38 1 
Subject08 26 M 2011 18.24 1 
Subject09 16 F 2010 7 0 
Subject10 17 F 2010 1 0 
Subject11 18 F 2010 26 1 
Subject12 17 F 2010 26.36 1 
Subject13 24 M 2012 34 1 
Subject14 17 F 2010 9 0 
Subject15 17 F 2012 22.18 1 
Subject16 17 F 2010 11.59 1 
Subject17 17 F 2010 28.7 1 
Subject18 17 F 2010 20 1 
Subject19 22 M 2010 7.06 0 
Subject20 17 F 2010 15.41 1 
Subject21 20 F 2010 1 0 
Subject22 19 F 2011 4.47 0 
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Subject23 16 F 2010 27.47 1 
Subject24 17 M 2012 14.76 1 
Subject25 17 M 2012 30.53 1 
Subject26 17 F 2010 13.59 1 
Subject27 19 F 2010 34.59 1 
Subject28 19 F 2010 27 1 
Subject29 19 M 2011 16.59 1 
Subject30 17 M 2011 10 0 
Subject31 19 F 2012 19.88 1 
Subject32 20 F 2011 13 1 
Subject33 17 M 2010 21.47 1 
Subject34 18 F 2010 31 1 
Subject35 17 F 2010 12.18 1 

 

Gerçekleştirilen Deneyler 
3. subject için zaman genlik, frekans spektrumu ve faz-frekans çizimleri aşağıdaki şekillerde 
gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. Subject 03 kişisi için aritmetik işlem olan EEG sinyali ile 31 adet işlem 

gerçeklelştirilmiş EEG zaman- genlik çizimi
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Şekil 2. Subject 12 kişisi için aritmetik işlem olan EEG sinyali ile 28.7 adet işlem 

gerçekleştirilmiş EEG zaman- genlik çizimi 
 

 
Şekil 3. Subject 17 kişisi için aritmetik işlem olan EEG sinyali ile 26.36 adet işlem 

gerçeklelştirilmiş EEG zaman- genlik çizimi 
 

 
Şekil 4. Subject 3 kişisi frekans spektrumu analizi 
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Şekil 5. Subject 12 kişisi frekans spektrumu analizi 

 

Şekil 6. Subject 17 kişisi frekans spektrumu analizi 
 

 
                                                  Şekil 7. S03 kişisi frekans faz çizimi 
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                                            Şekil 8. S10 kişisi frekans faz çizimi 

 

 
                                       Şekil 9. S17 kişisi frekans faz çizimi 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
Bu çalışmada önerilen yöntem, 36 kişiden kaydedilen zihinsel aritmetik tabanlı EEG veri 
kümesine başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Frekans spektrumu, zaman genlik çizimi ve faz-
frekans analizleri sonucu aritmetik işlem sayısına göre sinyal özelliklerinin değiştiği 
görülmüştür. Bu yöntemler kullanılarak, aritmetik öǧrenme ve anlama zorluǧu olan kişilere 
katkı saǧlanabileceği düşünülmektedir. Herhangi bir ayar parametresine gerek duyulmadan 
tüm kişilere uygulanarak etkin sonuca ulaşılması bu analizlerin yüksek başarımlı olduǧunu 
göstermektedir. 
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Özet 
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bunlara uyum sağlayan cihazlar da 
geliştirilmiştir. Cihazlar sayesinde teknoloji ve internet kullanımı daha da artmış ve ihtiyaç 
duyulan bilgiye erişim daha kolay hale gelmiştir. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik bu 
özelliklerin birçoğunu sağlamaktadır. Bu teknolojilerin başta sanal ortamda gerçeklik hissi 
verme olmak üzere üçboyutlu görüntü verme, bilgiye kolay ulaşma gibi farklı deneyimler 
sağlamaktadır. Bu teknolojilerbirçok alanda kullanıldığı gibi turizm alanında da kullanılmaya 
başlanmıştır. Buna göre artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik turistlere gidecekleri yeri 
ziyaret etmeden bilgi ve gerçeklik hissi sağladığı için tercih yapma potansiyelini oldukça 
artırmaktadır. 
Bu çalışmada, Samsun ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı toplam 8 konaklama işletme 
yöneticisinin artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerine yönelik görüşlerinin 
saptanması hedeflenmiştir. Buna ek olarak bu kuruluşların bu teknolojileri ve uygulamaları 
kendi işletmelerinde kullanıp kullanmadıkları ve kullanan işletmelerin artırılmış ve sanal 
gerçeklik uygulamalarının işletmelerine sağladığı faydaları da ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.  
Elde edilen sonuçlar, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi 
kullanılarak yorumlanmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmelerle ve literatür incelendiğinde 
artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları konaklama işletmesinde gelişmekte olan 
bir teknoloji olduğu görülmüştür. Katılımcıların sanal gerçeklik ile ilgili bilgilerinin olduğu 
ancak fazla uygulama yapmadıkları anlaşılmaktadır. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik 
Samsun turizminde yaygın olarak kullanılmadığı ortaya çıkmıştır. Turizm sektöründe sanal 
gerçeklik teknolojisi ile gidecekleri yerlerin manzaralarını görüp gelmeyebileceği durumu 
dezavantaj olarak ifade edilmiştir. Bunun yanında teknolojinin yeni olması sonucu istihdam 
ve iş olanaklarından dolayı sıkıntı yaşanacağını düşünmektedirler. Katılımcıların bir kısmı 
turizm hizmet sektörü olduğu için sanal dünyada bire bir ilişki kurmayacakları için dezavantaj 
oluşturabileceğini düşünmektedirler. Diğer taraftan sanal gerçekliğin tanıtım, pazarlama satış 
artırıcı etkenler gibi birçok konuda avantajlı olabileceğini belirtmiştirler. Katılımcılara göre en 
güzel avantajlarından biri de imkanı olmayan yada çok uzak bir yeri gerçekten oradaymış 
hissi sağlaması olmuştur. 
Anahtar Kelime:Turizm, Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Konaklama İşletmeciliği 
*Sanal Ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Turizm Sektöründe Kullanılabilirliğine 
Yönelik Nitel Bir Araştıma* konulu yüksek lisans tezinden üretilmiştir.  

 

131



 
ABSTRACT 
Today, with the development of technology, devices that adapt to these have also been 
developed. Thanks to the devices, technology and internet usage have increased even more 
and access to the information needed has become easier. Augmented reality and virtual reality 
provide many of these features. These technologies provide different experiences such as 
giving a feeling of reality in virtual environment, giving a three-dimensional image and easy 
access to information. These technologies are used in many areas as well as in the field of 
tourism. Accordingly, augmented reality and virtual reality greatly increase the potential of 
choice for tourists as they provide information and a sense of reality without visiting their 
destination. 
In this study, it was aimed to determine the opinions of 8 4 and 5 star accommodation 
management managers in Samsun province on augmented reality and virtual reality 
technologies. In addition, it is aimed to reveal whether these organizations use these 
technologies and applications in their own businesses and the benefits of the enterprises using 
the augmented and virtual reality applications to their businesses. 
The results obtained were interpreted by using semi-structured interview method, one of the 
qualitative research methods. When the interviews with the participants and the literature 
were examined, it was seen that the augmented reality and virtual reality applications were a 
developing technology in the hospitality business. It is understood that the participants have 
information about virtual reality, but they do not apply much. It has been revealed that virtual 
reality and augmented reality are not widely used in Samsun tourism. In the tourism sector, 
whether they can see the sights of the places they will go with virtual reality technology or not 
has been expressed as a disadvantage. In addition, they think that as a result of the new 
technology, there will be difficulties due to employment and job opportunities. Some of the 
participants think that it may create a disadvantage since they will not establish a one-to-one 
relationship in the virtual world since it is a tourism service sector. On the other hand, they 
stated that virtual reality can be advantageous in many aspects such as promotion, marketing 
and sales-increasing factors. According to the participants, one of the most beautiful 
advantages is that it provides the feeling of being there in a place that is not possible or far 
away. 
Keywords: Tourısm, Augmented Rreality, Virtual Reality, Hospitality Management 

GİRİŞ 
Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik turizmde tüm alanlara (konaklama işletmeleri, 
müzeler, seyahat acenteleri ve destinasyon) faydada bulunarak turistler tarafından ilgi 
çekmesini sağlamaktadır. Bu teknolojiler turizmdeki çekicilik algısını farklı bir boyuta 
taşıyarak müşterilerine üç boyutlu görüntüler, görsel nesneler yardımıyla sanal turlar yaparak 
turistlere destinasyonlarıuzaktan da görüntüleme şansı vermektedir (Demirezen, 2019:2). 
Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik turizmin her anında yer alarak turistlere ve turizm 
sektörüne fayda sağladığı için kullanımı oldukça önemlidir. Gelecekte turizmi ileri boyutlara 
taşıyacak bir yeniliktir. 
1990’ların başında ilk defa uygulamaları yapılan artırılmış gerçeklik günümüze kadar 
geliştirilerek hayatın birçok noktasında kullanılabilecek hale gelmiştir. Artırılmış gerçeklik,  
elektronik ortamda üretilen sanal verileri gerçek verilerle üst üste koyarak gerçek ortamdaki 
görselliğin zenginleştirilmesi olarak tanımlanabilir.Azuma (1997) yaptığı tanıma göre 
artırılmış gerçeklik sanal gerçekliğin bir çeşidi olmakla birlikte gerçek dünyanın dijital 
ortamla birleşmesinden oluştuğunu vurgulamıştır. 
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Sanal gerçeklik, bilgisayar ortamında oluşturulan, bireylere gerçek ortamda bulunuyormuş 
hissi veren ve bu ortamda olan objelerle etkileşim halinde bulunan üç boyutlu animasyon ve 
grafikler yardımıyla teknoloji desteği ile birleştirilerek aktif ve çift taraflı iletişime olanak 
sağlayan etkili bir teknolojidir (Kaya 2019:3). Farklı bir ifadeyle gerçeğin yeniden 
kurgulanması ile tarif edilen sanal gerçekliğe dayalı uygulamalar, bilgi teknolojisi alanında 
yapılan çalışmalardan yararlanmakta ve çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bunlar; turizm, 
eğitim, mimarlık, tıp, üretim ve onarım, açıklama ve görselleştirme,  askeri uygulamalar ve 
eğlence gibi alanlardır. 

KAVRAMSAL ÇERCEVE 
Sanal Gerçeklik 
Sanal gerçeklik için literatürde görülen fazlaca tanım bulunmaktadır. Sanal Gerçeklik -Virtual 
Reality (VR)-, bir bilgisayar ortamında oluşturulmuş ve sanal ortam adı verilen bir 
üçboyutlu(3D) ortamın, kullanıcının gezinip etkileşeme girebileceği, beş duyusunun gerçek 
zamanlı simülasyon ile sonuçlanmasıdır (Guttendag, 2010:639). Slater ve Usoh’un tanımına 
göre ise, sanal gerçeklik aletleri kullanıcıların görsel, işitsel ve kinestetik olarak 
algılayabilecekleri gerçekçi bir ortam sergilerler (Slater ve Usoh, 1993; 93). 
Bir başka deyişle sanal gerçeklik isminden de yola çıkılacak olursa, kişileri sanal dünyaya 
maruz bırakır, gerçek dünyadan onları koparır ancak sanal gerçeklik gerçek fiziksel dünyayı 
sanal unsurlar ile zenginleşmiş halde izlemelerine olanak verir (Kerawalla, vd., 2006: 164). 
Tamamen yapay bir dünya olan sanal gerçekliğin aksine, artırılmış  gerçeklik sistemlerinde 
sanal dünya ürünleri, ek bilgilerle gerçek dünyayı tamamlar (Feiner vd., 1997:74). 
Porter ve Heppelmann de sanal gerçeklikliği, gerçek dünyaya eklenmiş görüntülere 
dönüştürülen büyük miktarda veri olarak tanımlarken, bu tekniğin, insanların 2B bilgilerini, 
aynı zamanda fiziksel ve dijital girişleri işlemelerine olanak veren, 3B bilgisini kullanılabilen, 
3B bilgilerine çevirmelerine yardımcı olan bir sistem olduğunu ifade etmektedir (Porter ve 
Heppelmann, 2017:48-50). Sanal gerçeklik sanal nesneleri kullanır ve onu gerçek dünyaya 
uygular. 3B nesneler, izleme ve konumlandırma AR oluştururken kullanılan araçlardır. 
Sanal gerçeklikten L. Frank Baum “Ana Anahtar (The Master Key)” adlı eserinde 1901 
yılında bahsetmiştir. Bu eserde “Karakter Belirteci (Character Marker)” adı verilen gözlükler 
ile birlikte kişiler karşılarındaki insanın karakter özelliklerinden kötü, iyi, zeki, kaba gibi 
özelliklerini belirleyip bu özelliklerin baş harflerini o kişinin alnında göstermektedir. 
Dolayışıyla bu eserde yer alan bu gözlüğün anlatımı sanal gerçeklik uygulamalarının ilk 
örneği olarak görülmektedir (Baum, 1991:3-7). 1957’de sanal gerçeklik teknolojisinin önderi 
olarak sayılan Morton Helig ‘Sensorama’ isimli bir makine geliştirmiştir. Bu makine 
kullanıcıya tamamen sinemadaymış hissini vermek hava, titreşim ve ses gibi duyusal 
özellikleri hissetmesini sağlamak ve üç boyutlu görüntü sağlamak temeline dayalı 
geliştirilmiştir (Aydoğdu, 2013:11-12). 
Sanal gerçeklik hakkında yapılmış ilk yazılı çalışma Roland Azuma tarafından 1997’de 
yapılmıştır. Azuma çalışmasında özellikle çalışmasında sanal ve gerçek nesnelerin 
kombinasyonu, gerçek zamanlı etkileşim ve sanal nesneler ile gerçek nesnelerin uyumu 
üzerine yoğunlaşmıştır (Azuma, 1997:360-367). 
ARToolKit, Hirokazu Kato ve Mark Billinghurst isimli kişiler tarafından 1999’da geliştirilmiş 
bir AR çalışmasıdır. Çalışmalarında içinde bulundukları çevreye bağlı kalmadan sanal 
monitörler vasıtasıyla uzak kullanıcıları toplamayı hedeflemektedirler. Yaptıkları çalışmada 
aşağıdaki resimde olduğu gibi AR uygulama ara yüzü, uzak kullanıcı göstericisi ve sanal 
beyaz tahta gibi ekipmanlar bulunmaktadır (Kato vd., 1999:88-90). 
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Akıllı uygulamalar bilgi ve iletişim teknolojileri, mobil teknolojiler üzerinden her geçen gün 
çeşitlenerek her sektörde vücut bulmaya devam etmektedir. Bu teknolojilerin en yenilerinden 
olan sanal gerçeklik teknolojisi artık geleceğin en tercih edilen ve ilgi gören teknolojik 
ürünlerinden biri olacaktır. Her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de sanal gerçekliğin 
yansımalarını görmek mümkün olacaktır (Engelbart, 2014: 34-37). 
Sanal gerçekliğin ilk kullanımı altı temel alanda görülmektedir. Bunlar; tıp, üretim ve onarım, 
açıklama ve görselleştirme, robot yolu planlama, askeri uygulamalar ve eğlence gibi 
alanlardır. Turizm, mimarlık, kültürel miras, eğitim ve benzeri gibi diğer önemli alanlar da bu 
temel alanları takip etmektedir (Manuri ve Sanna, 2016:18). 

Sanal Gerçeklik ve Turizm Sektörü 
Sanal gerçekliğin çeşitli sektörlerde kullanılmaya başlanması, turizm sektöründe de bir 
farkındalık oluşturmakta ve turistik geziler, turistik destinasyonlar hakkında verilecek 
mesajların görselleştirilmesi ile turistler için unutulmaz deneyimler kazandırmaktadır (Leue 
vd., 2014: 21). Turizm alanında sanal gerçeklik teknolojisi mobil cihazlar vasıtasıyla turistlere 
aktarıldığından, turistlere hareketlilik katmaktadır. Bu teknoloji ile yapılmış uygulamalar 
çoğunlukla konum tabanlı veri elde etme sistemleri ve mobil seyahat rehberi uygulamalarında 
kullanılmaktadır. Son dönemlerde oldukça fazla ilerleme gösteren Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerinin son ürünü Sanal Gerçeklik turistlerin hızlı ve çok kolay bir şekilde yeni 
deneyimleri edinmesini sağlaması, kültürel miras öğeleri ve turizmin olmazsa olmazı 
faaliyetler için çok etkili uygulamalarda kullanılabilmektedir (Fino vd., 2013: 338-344). 
Teknoloji, birçok turist destinasyonunda gelişme ve rekabetçiliği destekleyen ekonomik bir 
araç olarak görülmüştür ve kullanımı yeni uygulama şekilleri yolları sürekli araştırılmaktadır. 
Bununla birlikte, sanal gerçeklik hala turizmde yeni bir teknoloji olarak kabul edilir ve turist 
deneyimini geliştirmek için daha derinlemesine araştırma gerektirir.Mobil cihazların ve 
internet erişiminin artması, turizm sektörünü devrimcileştirerek, turistlerin “turizmle ilgili 
bilgileri aramalarını sağlamak, turizm ürünleri ve hizmetleri satın almak ve başkalarının 
görüşlerini almak” gibi çeşitli avantajlar yarattı (Ukpabi ve Karjaluoto, 2017: 622). 
Turizm sektöründe sanal gerçeklik öğelerinin kullanılması turizm sektöründe planlama ve 
yönetme aşamasında da kullanılabilecek bir sistemdir. Gerçekte var olan bir turistik cazibe 
merkezi ya da doğal alanına yapılacak değişim sonrasında nasıl görüneceğini gerçekte olmuş 
gibi göstererek planlamaya yardım edebilecektir (Guttentag, D., 2010: 641). 
Jung ve Han (2014) kültürel miras alanlarının turizm için anahtar faktör olduklarını 
belirtmiştir. Tüm dünyada kültürel miras öğeleri UNESCO ve ICOMOS gibi kuruluşlar 
tarafından korunmaya ve gelecek nesillere aktarılmaya çalışılmaktadır. Korunmaya çalışılan 
bu kültürel miras öğeleri de ziyaretçiler için görülmeye değer yerler niteliğindedir ve bu 
sebeple aslında yıpranma ve zarar görme tehlikesi doğmaktadır. Jung ve Han (2014) karşı 
karşıya kalınabilecek olan ve kültürel mirası etkileyecek olan olumsuz etkilere karşı bir 
çözüm olarak sanal gerçeklik kullanımını önermektedir. Sanal Gerçeklik uygulamaları ile 
ziyaretçiler hem görmek istedikleri yerleri görürken, onlar hakkında derin bilgi sahibi olurken 
hem de onlara zarar verilmesine engel olunmaktadır. 
Son zamanlarda yapılan turlar eskiye kıyasla kültür ve teknolojideki gelişmelerle beraber 
oldukça farklı bir hal almaya başlamıştır. İnsanlar teknolojinin son yeniliği sayılan sanal 
gerçeklik uygulaması ile yapılmış gezi rehberlerini kullanmaya başlamıştır. Ziyaretçilerin 
bunları tercih etmelerindeki anlaşılabilir özellik uygulamaların uygun maliyetli olması ve 
zaman tasarruflu metotlar kullanıyor olmasıdır (Hui vd., 2014: 209). Sanal gerçeklik 
uygulamaları turistlere yabancı ortamlarda yerleri bulmada ve yeni gittikleri yerlerde 
gezinmeye yardımcı olmaya elverişli araçlardır. 
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Gelişen teknoloji ile birlikte müze ziyareti yapan ya da yapacak olan turistlerin daha interaktif 
ve daha yenilikçi bir deneyim beklentisi oluştuğundan sanal gerçeklik kullanımı artık 
müzelerde önemli rol oynayacaktır.Sanal gerçeklik teknolojisi müze ziyaretlerinde turistlerin 
öğrenme arzusunu artırma amacıyla yola çıkarken; turistlere eğlence, kültürel faaliyet ve 
sosyalleşme gibi konularda da imkanlar sunmaktadır (Palumbo vd., 2013:160). Dünya’da ve 
Türkiye’de Sanal Gerçeklik teknolojisini kullanmaya devam eden birçok müze 
bulunmaktadır. 
Önemli bir pazarlama aracı olarak kullanılan sanal gerçeklik teknolojileriyle rezervasyonu 
oluşturmadan önce müşterilerine oradaymış hissi yaşatarak, potansiyel misafir çekme 
konusunda etkili yol izlemektedirler(Dilek, 2020: 72) Misafirler sanal gerçeklik teknolojileri 
uygulamaları sayesinde kullanıcılar, evlerinin ayrılmadan, gitmek istedikleri işletmenin her 
detayını 360° gezebilmektedir. Benzer şekilde konaklama işletmesi içerisinde sunulan sanal 
gerçeklik teknolojileri ile de misafirler odalarından otururken bulundukları bölgenin turistlik 
yerlerini sanal olarak ziyaret edebilmektedirler (Özgüneş ve Bozok, 2017: 154). 
Konaklama işletmelerinde sanal gerçeklik uygulamaları için hem dünyada hem ülkemizde 
örnekler bulunmaktadır.  Marriott Hotels &Resorts küresel faaliyet gösteren otel zinciri olan 
işletme ilk dört boyutlu sanal gerçeklik seyahat deneyiminin tanıtıldığı oteldir. Sahip olduğu 
4D duygusal unsurlar ile New York’ta kurulan mobil platform sayesinde, Londra ve Hawai 
destinasyonlarını içeren sanal bir deneyim yaşatmıştır. 

Arttırılmış Gerçeklik 
Arttırılmış gerçeklik, mevcut dünyanın gelişmiş teknolojiler ve yazılımlar sayesinde 
zenginleştirilmiş halidir. Kişilerin algıladıkları, dokundukları, hissettikleri gerçek dünyaya 
sanal nesnelerin eklenmesi ile “öyleymiş gibi” algısı oluşturulmak istenmektedir.  
Elbasiouny ve ark. (2011) göre AG uygulamaları, bilgisayar tarafından oluşturulan metin, ses 
ve diğer verilerle güçlendirilen gerçek görüntülerin kullanıcıya sunularak kullanıcının 
dünyaya bakışını güçlendiren ileri bir teknolojidir. 
Arttırılmış gerçeklik teknolojisi günümüzde artık üretici, kişisel kullanım ve araştırmalarda 
sıkça görülmektedir. Bunun büyük örneklerinden birisi Pokemon Go oyunu olarak verebiliriz 
(https://www.sciencedaily.com, 2020). AG, kullanıcılara keşfedilmeye hazır dünyaların 
kapılarını açmakta, her geçen gün AG ile ilgili yeni çalışmaların sayısı artmaktadır. AG 
tekniği, kameradan erişilen gerçek görüntü üzerine sanal nesnelerin yerleştirilmesi ile 
nesnelerin gerçek etkileşimli görünüm almasını sağlamaktır. Gelişen teknolojik cisimlerin 
derinliklerini algılamaya yarayan kameralar, mobil cihazlara entegre olmaları ile AG 
uygulamalarında üç boyutlu uzaylarda yüzey taraması yeteneklerine sahip olmuşlardır.  
İlk kez Ivan Sutherland ve öğrencilerinin Harvard ve Utah Üniversitelerinde 1960 yıllarında 
bilgisayar grafiklerinde başlatmış oldukları arttırılmış gerçeklik, çalışmaların 1970’lerde 
geliştirilmesiyle oluşmuştur (Erbaş ve Demirer, 2014: 46). Literatürde yer alan bazı 
kaynaklara göre ise 1962 yılında Sutherland’ın çağdaşı Morton Heilig tarafınca geliştirilmiş 
olan beş duyuyu kapsayan sanal deneyim simülasyonu ‘Sensorama’ AG teknolojisinin ilk 
örneği olarak kabul görmektedir (Sırakaya, 2015: 15).  
AG üstüne pek çok araştırma yürütmüş olan ve sanal gerçekliğin öncüsü kabul edilen 
Sutherland, The Sword of Damocles ismindeki ilk AG uygulamasını tasarlamıştır. Başa 
takılan bu aygın Head Mounted Display ismi ile bilinmekte olup, kullanılan ilk donanım 
örneğini temsil etmektedir (Köymen, 2014: 54). Giyilebilmekte olan teknolojilerin ilk 
örnekleri şeklinde karşımıza çıkan aygıtlar bir insanın taşıması zor olan ağırlıkta ve sabit bir 
bilgisayara bağlı cihazlardan oluşmaktaydı, günümüzde ise bu aksesuarlar gözlük boyutlarına 
kadar indirgenmiştir. 
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Mobil Artırılmış Gerçeklik 
Modern mobil cihazların her yerde bilgi işlem gücü ile birlikte hızla gelişen bir teknoloji 
olarak MAR, cebinde istenen bilgiye sahip olmak anlamına gelir (Jung, 2011:481). 
Çoğu akıllı telefon kullanıcısı için Mobil Artırılmış Gerçeklik (MAR) teknolojisi artık 
erişilebilir durumda ve AppStore ve Google Play'de pek çok MAR uygulaması 
bulunmaktadır. Açıkçası, turizmde dış mekândaki MAR umut verici ve zorlu bir alandır. 
Sonuçlar, MAR'nın daha sürükleyici, içerik gezici bir deneyim sağlamada ve sıkıntıyı 
azaltmada bir avantaja sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, MAR ayrıca gerçek 
nesnelerle çarpışmayı önleme ve olası riskleri sınırlandırma konusunda da zorluklar 
yaşamaktadır. Bir sanal gerçeklik sistemi gerçek bir ortamda bir veya birkaç sanal ve gerçek 
nesneyi gerçek bir ortamda kaydedebilir, birleştirebilir ve hizalayabilir(Azuma vd.,2001:34). 

Arttırılmış Gerçeklik ve Turizm Sektörü 
Gün geçtikçe artan ve gelişen teknolojiler, kullanıcıların gündelik hayatlarını önemli ölçüde 
değiştirerek onlara hız, kolaylık ve güvenlik sağlamaktadır. Globalleşmeye bağlı şekilde 
teknolojinin ve kitle iletişim araçlarının hızlı şekilde değişen yapısı ve bunlara bağlı olarak 
artış gösteren kullanıcıların sayısı toplumların teknolojik yatırımlarını gittikçe arttırmakta ve 
tüm alanlarda olduğu gibi turizm alanını da etkilemektedir (Kourtesopoulou vd., 2018: 174). 
Arttırılmış gerçekliğin turizm sektörü ile arasındaki bağlantı yönetim, pazarlama, eğitim, 
eğlence, politika ve planlama, ulaşılabilirlik (engelli ve yaşlı bireylere yönelik), 
sürdürülebilirlik ve kültürel mirasın korunması gibi birçok temel alanda kullanılabilmektedir 
(Tussyadiah vd., 2017: 24).  
Turizm sektörü temel olarak bakıldığında turizm olgusunu meydana getiren bileşenler ve 
turistlerce ortak olarak oluşturulan deneyimleri vurgulamakta olan bir hizmet sektörü 
halindedir. Oluşturulan bu deneyimlerin en etkin unsurları ise estetik, etkileşim ve 
deneyimlerden alınan hazlardan meydana gelmektedir. Postmodern dönemlerde turistlerin 
gittikçe artan orantik ve doğal olandan uzaklaşıp modern ve haz verene yöneldikleri simüle 
edilmiş turistik faaliyetler süregelmektedir (Cohen, 2004:52). 
Bilgisayarların ürettikleri üç boyutlu ortamların kullanıcılara sunduğu gerçek dünyada olma 
hissi, sürükleyici ve etkileşimli halde bir dijital dünyayı meydana getirmekte olan arttırılmış 
gerçeklik turizm sektöründe de paralel şekilde ilerlemektedir (Balogun vd., 2010: 602). 
Turistlerin gerçek bir yere gitmeden o ortamda bulunma deneyimlerini yaşama olanağını 
onlara sunan arttırılmış gerçeklik, geliştirilmiş olan uygulamalarla ve zihnin algılarının 
yönlenmesi ile gün geçtikçe daha da gerçekçi bir hale gelmektedir. 
Turizmde artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları gün geçtikçe 
yaygınlaşmaktadır. Thomas Cook,  2014 yılında turistlere sanal gerçeklik kullanarak 
“TryBeforeYouFly” (uçmadan önce dene) kampanyasıyla seyahat acentalarında ilk kez sanal 
gerçeklik uygulamasını kullanan işletme olmuştur.  Bu uygulamadan sonra birçok işletme 
sanal havayolu veya gerçek uçak tasarımı gibi örnekler yapmıştır. Seyahat acenteleri gibi 
yiyecek içecek hizmetleri sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını 
kullanmaktadır. Restoranlar menülerini artırılmış gerçeklik kullanarak direk masalara ya da 
müşterilerin mobil telefonlarında görüntüleme fırsatı vermektedir (Dilek, 2020:73) 
Arttırılmış gerçeklik uygulamaları özellikle müzelerde sanat alanına büyük katkıları olmuştur. 
Kişiler, arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile sadece eserlerin göründüğü kadarını değil 
görünenden daha fazlasına ulaşabilme imkânına erişmişlerdir. İnternet ve cep telefonlarının 
birlikte kullanımı ile mümkün hale gelen arttırılmış gerçeklik uygulamaları kişilerin daha 
keyifli bir müze gezisi yapmalarını sağlar(Bunsuz, 2019:36). 
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Türkiye’de artırılmış gerçeklik uygulamalarının ilk kullanıldığı müze İstanbul Emirgan’da 
bulunan Sakıp Sabancı Müzesi’dir. Müzedeki eserler teknolojik ortama aktarılarak ve 
ortamdaki hazırlanan animasyonlarla desteklenerek Ipad’le ziyaretçilerin eserler hakkında 
daha zengin bilgiye ulaşmalarını sağlamıştır. Artırılımış gerçeklik uygulamasıyla müzen 
içerisinde dokunamadıkları el yazması eserleri inceleme imkânı sunmaktadır. 
Konaklama işletmelerinde arttırılmış gerçeklik kullanımına yönelik olarak rezervasyon 
edilmesi düşünülen otel odalarının gezinilmesi, oda rengi seçimi, konaklama işletmesi içinde 
yön tarifi, çalışanlar ve müşteri arasında iletişim amacıyla kullanılabilmektedir. Bu anlamda 
öne çıkan oteller arasında “City Hub Otel”, “Marriot Hotels”, “Omni Hotels and Resorts”, 
“Rixos Sungate Otel” ve “Premier Inn” sayılabilir (Turizmgunlugu, 2020). 

YÖNTEM 
Çalışmada araştırma yöntemlerinden nitel araştırma analiz tekniği kullanılmıştır. Nitel 
araştırma, ileri derece gözlem, görüşme ve analiz gibi bilgi toplama tekniklerinin kullanıldığı, 
sürecin doğal ortamda geçtiği bir analiz yöntemidir (Yıldırım, 1999: 10). Nitel araştırma da, 
bireylerin hikayelerini, yaşam biçimlerini, davranışlarını ve toplumdaki değişimlere verdiği 
tepkileri anlamaya yönelik bir araştırma biçimidir (Özdemir, 2010:325). Çalışmada nitel 
araştırma yöntemlerinden betimsel analiz yöntemiyle veriler analiz edilmiştir. Betimsel analiz 
yöntemini kullanan araştırmacının, topladığı verilerden doğrudan alıntılar yaparak okuyucuya 
betimsel bir tarzda sunması esastır (Günbayı, 2019). 

Araştırma Sorusu 
Bu araştırmada 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletme yöneticilerinin sanal gerçeklik ve artırılmış 
gerçeklik teknolojileri konusundaki görüşleri tespitedilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda 
turizmde sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının sektörü etkileme şekilleri ve 
işletmelerinde söz konusu uygulamaları kullanma durumu nasıldır? genel araştırma sorusu 
belirlenmiştir. 
Bu genel sorua bağlı olarak aşağıdaki alt sorular oluşturulmuştur; 

1. Katılımcıların sanal gerçeklik teknolojisi hakkında görüşleri nelerdir?
2. Yöneticilerin artırılmış gerçeklik teknolojisi hakkındaki görüşleri nelerdir?
3. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknoljilerinin samsun'daki 4 ve 5 yıldızlı

işletmelerde kullanımı nasıldır? 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Bu araştırmanın amacı 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin yöneticilerinin artırılmış 
gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerine yönelik görüşlerinin saptanmasıdır. Bunun yanı 
sıra söz konusu teknolojileri ve uygulamaları kendi işletmelerinde kullanıp kullanmadıkları ve 
kullanan işletmelerin sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının işletmelerine sağladıkları 
faydaları saptamak araştırmanın bir diğer amacını teşkil etmektedir. 
Çalışma, konaklama işletmeleri yöneticilerinin artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik 
kullanımına görüşlerinin saptanması konusunda ilk yapılan araştırmalardan olması yönüyle 
önemli olduğu söylenebilir.  
Çalışmanın Samsun gibi turizm değerine sahip bölgenin, turizmde teknolojiye ve yeniliklere 
ne kadar açık olduğunu göstermesi bağlamında ilk çalışma olması nedeni ile önemli olacağı 
ifade edilebilir.  
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Araştırmanın evreni Samsun’daki 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin yöneticileridir. 
Evren araştırılacak konunun elemanlarını kapsayan kısımdır (Kurtulmuş, 2017). Samsun’da 3 
adet 5 yıldızlı ve 6 adet 4 yıldızlı konaklama işletmesi bulunmaktadır.  
Samsun’da faaliyetlerini sürdürmekte olan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri Tablo 1’de 
verilmiştir.  
Tablo 1.  Araştırma Kapsamındaki Konaklama İşletmeleri 
Yıldız sayısı Oteller Katılma durumu 

  5 Yıldızlı 
Serra Otel Katıldı 
Anemon Otel  Katıldı 
Sheraton Grand Samsun Katılmadı 

4 Yıldızlı My House Otel  Katıldı 
North Point Otel  Katıldı 
Grand Amisos Otel  Katıldı 
Grand Atakum Otel Katıldı 
B&C Otel  Katıldı 
Park Inn  Radisson  Katıldı 

Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi 
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmıştır. 
Yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi, daha önceden hazırlanmış soruların belirlenen 
katılımcılarla yapılan çalışmadır. İki kişi arasında geçen sohbet yapılı bir görüşmedir. Bu 
teknik yapılandırılmış görüşme tekniğine göre daha kolay olduğu için daha sıklıkla tercih 
edilir. Araştırmacı katılımcıların cevaplarına göre görüşme içinde farklı sorularda ekleyebilir 
(Türnüklü, 2000:547) 
Katılımcılara yapılan mülakatta, 11 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat formu 
kullanılmıştır. Mülakat soruları hazırlanırken sanal ve artırılmış gerçeklik literatüründen 
faydalanılmış;  turizm alanında deneyimli bir doçent doktor,  ikidoktora öğretim üyesi , 
turizmle ilgili bir tane sivil toplum kuruluşu yöneticisinden ve bir  konaklama işletmecisi 
yöneticisinden görüşleri alınmıştır. Bu sayede mülakat soruları oluşturulmuştur.  

Verilerin Analizi ve Yorumlanması 
Araştırma kapsamında Samsun’da faaliyetlerini sürdürmekte olan 4 ve 5 yıldızlı konaklama 
işlemelerinin üst düzeyde görev yapan 8 yöneticisi ile görüşme yapılmıştır. Görüşmeler yüz 
yüze gerçekleşmiştir. Katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda elde edilen veriler 12 
Ana tema altında analiz edilmiştir.   

BULGULAR 
Bu bölümde araştırmanın bulgularına yer verilmiştir. 
Katılımcıların demografik bilgiler tablo 1’de gösterilmiş ve yorumlanmıştır. 
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcı Kodu Eğitim Yaş Medeni Durum Otel Adı 
K1 Lisans 50 Evli Grand Amisos Hotel  
K2 Lisans 55 Evli Grand Atakum Hotel 
K3 Lisans 45 Evli North Point Hotel 
K4 Lisans 31 Bekâr Anemon Otel 
K5 Ön Lisans 51 Evli Serra Otel 
K6 Lisans 48 Evli Park Inn bu Radisson 
K7 Lise 33 Bekâr B & C Hotel 
K8 Lisans 47 Evli My House Hotel 

Tablo 2 göre 1’i ön lisans 6’sı lisans ve 1’i lise mezunu, çoğunluğun 40 yaş üzeri olduğu, 2’i 
bekar 6’si evli olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaş ortalamalarına bakıldığında, 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
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çoğunluğunun alanında tecrübeli olduğu ve araştırmaya olumlu katkıda bulunduğu 
söylenebilir. 

1. Katılımcıların sanal gerçeklik teknolojisi hakkında görüşleri nelerdir? alt problemine 
ilişkin bulgular aşağıda açıklanmıştır.  
Tablo 3. Katılımcıların Sanal Gerçeklikle İlgili Görüşleri 
Tema  Alt tema  Kod  
Sanal Gerçeklik  Katılımcı görüşleri Faydalı, kullanışlı, gelecek,  geliştirilmeli   

Kullanımı  Destinasyon, müze,oryantasyon,tanıtım 
Avantaj  Tanıtım, pazarlama, personel eğitimi 
Dezavantaj  Gerçek olmayan görüntü, 
Geleceği  Aktif kulanım, parlak gelecek 
Öneriler  Teknoloji deparmanı, teşvik,destek 

Katılımcıların yarısından fazlası sanal gerçeklik teknolojileri hakkında bilgi durumlarının 
fazla olmadığı ancak yakın zamanda bu tür teknolojiler ile karşılaşacaklarını belirtmişlerdir. 
K6 “orta tabakaya henüz ulaşamadığını” belirterek bunun gibi yeni ve fazla maliyet gerektiren 
teknolojileri gelişmiş ülkeler veya sektörlerde öncü olan firmaların kullandığını belirtmek 
istemiştir. 
Turizm sektöründe sanal gerçeklik teknolojilerinin tanıtım ve oryantasyon amaçlı kullanımı 
gerçeklik vurgusu yapılarak görüntülerin müşterilere ulaştırılması hakkında görüş 
bildirmektedirler. Katılımcıların hepsi sanal gerçeklik teknolojisinin turizmde tanıtım 
faaliyetleri için etkili olduğunu vurgulamıştır. Görüşülen katılımcıların 8 tanesinden 7 si bu 
teknolojinin turizmde kullanıldığı bir örnekle karşılaşmamıştır. 
Turizm sektöründeki müşterilerin sanal gerçeklik teknolojisi ile gidecekleri yerlerin 
manzaralarını görüp gelmeyebileceği durumu dezavantaj olarak bildirmektedir, bunun 
yanında teknolojinin yeni olması sonucu istihdam ve iş olanaklarından dolayı sıkıntı 
yaşanacağını düşünmektedirler. Katılımcıların bir kısmı turizm hizmet sektörü olduğu için 
sanal dünyada bire bir ilişki kurmayacakları için dezavantaj oluşturabileceğini 
düşünmektedirler. 
Bu teknolojinin gelecekte her alanda olduğu gibi turizm sektöründe de fazlasıyla kullanılacağı 
hakkında görüş bildiren katılımcılar görülmektedir. Katılımcıların %50’si şuanda 
bulunduğumuz pandemi döneminde insanların evden çalıştığını vurgulayarak, bu tarz 
teknolojilerin bu dönemden sonra daha hızlı artacağını belirtmiştirler.  
Sanal gerçekliğin Türkiye turizminde yayınlaşması için gereken alt yapı ve desteğin 
sağlanması gerektiği ve eğitim olarak da işi üniversiteden başlayarak verilmesi gerektiği 
savunulmaktadır. Katılımcıların bir kısmı bu tarz teknolojilerin yaygınlaşabilmesi için devlet 
destek ve teşvik vermesi gerektiğini bildirmektedir. Turizm bakanlığı bu konular da 
seminerler düzenlerse belki kullanımı artabilir. Yine katılımcıların bir kısmı bu tarz 
teknolojilerin büyük firmaların kullanmasıyla yaygınlaşabileceğini vurgulamıştırlar.  
Katılımcıların bazılarının sanal gerçeklik ile ilgili  görüşlerine aşağıda yer verilmiştir; 
“Pazarlama konusunda çok önemli ama biz bu konuda çok eksiğiz. Teknoloji kullanmaya 
yatkınız ancak teknolojiyi hazırlayıp sunmaya yatkın değiliz. İlerde olacağını inanıyorum.” 
“Tam anlamıyla turizm sektöründe adapte olduğu söylenemez ama 5 yıl içinde oldukça 
yaygınlaşacak.  Birçok işletme web sayfaları ve sosyal medya üzerinde kullanmaya başlandı 
ve artacak.” 
“Turizm de gerçeklik önemli olduğundan ve hizmet sektörü olduğundan olumsuz yönlerin 
daha çok olacağını ilaveten turizm tanımının bir yerden başka bir yere seyahat olduğunu 
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düşünürsek bu teknoloji bu tanımı öldürüyor. Olumlu yönden bakarsak belki de hiç 
gidemeyeceğiniz bir yeri size getirebiliyor.” 

2. Yöneticilerin artırılmış gerçeklik teknolojisi hakkındaki görüşleri nelerdir? alt 
problemine ilişkin bugular aşağıda açıklanmıştır.  

 
Tablo 4. Katılımcıların Artırılmış Gerçeklikle İlgili Görüşleri 
Tema  Alt tema  Kod  
Artırılmış Gerçeklik  Katılımcı görüşleri Heyecan verici,yenilikçi, 

Kullanımı  Hizmet kalitesi, QR kodu, 
Avantaj  Tanıtım,hızlı görsel, pazarlama 
Dezavantaj  Gerçek olmayan görüntü 
Geleceği  5yıl, devrim, 
Öneriler  Yatırım, eğitim, ekonomi 

 
Artırılmış gerçeklik ile ilgili katılımcıların sanal gerçeklik deki gibi fazla bilgileri olmamakla 
beraber, sektörde kullanımının iyi olacağını ve sektörün önünü açacağını belirten ifadeler 
mevcuttur. Samsun ilinde sadece bir tane bu teknolojiler kullanılarak proje yapılmış. Bu proje 
de bireysel olarak değil de sadece dernek aracılığı ile tüm otelleri ilgilendiren bir proje 
olmuştur 
İncelendiğinde artırılmış gerçeklik teknolojisinin turizm sektöründe kullanımı da kolaylık ve 
rahatlık olarak bildirildiği görülmektedir. Katılımcıların doğru kullanıldığı zaman tanıtım 
pazarlama ürün ve hizmet kalitesi konusunda fayda sağlayabileceği gibi görüşler 
bildirmiştirler. 
Artırılmış gerçekliğin avantaj ve dezavantajlarının sorulduğu görüşmede genel olarak 
avantajlı bir teknoloji olduğu, tanıtım, pazarlama organizasyonlar gibi önemli konularda hem 
rahatlık hem de müşteri tatmini sağlayacak avantajları olacağı görüşler ortaya çıkmıştır. 
Dezavantajı olarak ise sektörde geçerli olan bire bir ilgi alakanın olmayacağı görüşleri ön 
plana çıktığı ve yanlış görseller kullanılırsa müşteriyi yanıltılarak tepki olabileceği 
vurgulanmıştır. 
Teknolojinin gelecekte gelişimi aşikâr olarak görülmektedir. Gelecekte artırılmış gerçeklik 
teknoloji ile ilgili sektörde devrim yapabilecek değişiklikler olabileceğini belirtmektedir. 
Katılımcılar yaşadığımız virüs sürecinde her şeyi temas etmeden yapmaya çalıştığımız dönem 
sayesinde çok geçmeden her sektörde kullanılabileceği vurgulanmıştır.  
Katılımcıların bazılarının artırılmış gerçeklik gerçeklik ile ilgili  görüşlerine aşağıda yer 
verilmiştir; 
“Çok fazla bir bilgim yok. Ama yavaş yavaş kullanılamaya başlıyor. Aynı şekilde çok hızlı 
gelişeceğini düşünüyorum. Özellikle Korona döneminde teknolojiyi daha etkili olarak 
kullanmaya başladık ya da mecbur kaldık. Bu süreç bizi teknolojide ileriye götürecek.” 
“Avantajı, hızlı görsel iletişim açısından önemli bir teknoloji. Çünkü klasik yöntemlerle 
misafiri çok kazanabildiğimizi sanmıyorum o yüzden bu etkili olacak. Dezavantajı olacağını 
düşünmüyorum. 
“İlerleyen zamanda teknoloji her alanda olacak. Müşteri kendi kendine gelip odasına 
çıkabilecek. Bankamatikten para çeker gibi oda alacaklarını düşünmekteyim. Sanal ve 
artırılmış gerçeklik turizmde büyük yön verecek.” 
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3. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknoljilerinin samsun'daki 4 ve 5 yıldızlı 
işletmelerde kullanımı nasıldır? alt problemine yönelik bulgular aşağıda ifade edilmiştir.   
Her iki teknoloji için genel olarak kendi çalıştıkları işyerinde fazla bir proje olmamakla 
birlikte telefon uygulamaları sayesinde işlerin kolaylaştığı programların kullanıldığ. Bazı 
katılımcılar, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin işyerlerinde kullanımı 
hakkında şöyle bir değerlendirme yapmışlardır: 
“Belediyenin yaptığı Samsun’un güzel yerlerinin haritasını gösteren karekod uygulaması 
bulunmaktadır. Bunun dışında uzun süre samsunda ilerleyebileceğini düşünmüyorum.” 
 
“Sanal gerçeklik yok. AR ise menü de OR kod var. Onun yanında Samsun'un birkaç güzel 
yerini posta kartının üzerine resmini ve QR kodla haritasını koyup insanlara veriyoruz. 
İnsanlar gezdikten sonra bu karta yazısını yazdırıp, posta ücretini karşılayarak arkadaşına 
dostuna gönderiyoruz. Bu sayede hem oteli tanıtıyoruz, hem Samsun’u tanıtıyoruz hem de 
insanlara nostalji yaşatıyoruz. Aynı zamanda Amerikan servislerinde de bu uygulama var.” 
Bu görüşler doğrultusunda belirtilen OR uygulamsı olduğunu ifade etmelerinin aksine 
Samsun’daki 4 ve 5 yıldızlı otellerde sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulaması 
bulunmamaktadır.  

SONUÇ 
Bu araştırma Samsun turizminde yeni teknolojilerin kullanımı konusunda alana katkı sunacağı 
açısından önemli olacağı düşünülmüştür. Diğer taraftan konaklama işletmeleri yöneticilerinin 
artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik kullanımına görüşlerinin saptanması konusunda ilk 
yapılan araştırmalardan olması yönüyle de önemli görülmektedir. 
Çalışmanın bulgularına göre sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik konusunun henüz 
yönteciler tarafından çok benimsenmediği ortaya çıkmıştır. Bu iki kavramın arasındaki farkı 
veya ne işe yaradığı konusunda çok bilgileri olmadığı sonucuna varılmıştır. 
Bulgular kısmındaki tablo 1 de ki demografik bilgilerde görüldüğü üzere 8 katılımcılar 6’sı X 
kuşağı, 2’si Y kuşağı bireylerden oluşmaktadır. Literatür incelendiğinde X kuşağı yönetciler, 
teknolojik gelişmelere sıcak bakan ama daha gelenekçi, daha girişimci ve aynı zamanda 
yaşadıkları zamanın koşullarına ayak uydurmaya çalışan bireylerdir.  X kuşağı, her ne kadar 
turizmde teknoloji kullanımı desteklesedebu uygulamaların daha kullanımı kolay olan ve 
basite indirgeniş olmalarını istemektedirler (Çelik,2017:637).  
Çalışmada bu durum bir kez daha net olarak ortaya çıkmıştır. X kuşağı olan katılımcıların 
artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik kullanımı hakkında fazla bilgiye sahip değillerdir.Y 
kuşağı yöneteciler daha çok teknolojinin geliştiği dönemde yaşamaktadırlar. Y kuşağı bireyler 
hergün cep telefonu ve internet kullanmaktadırlar. Y kuşağı bireyler X kuşağı bireylere göre 
teknolojinin kullanımına daha açıktırlar (Kuyucu, 2017:869). Çalışmada ki sonuclara 
bakıldığında Y kuşağı yönetcilerin X kuşağı yöneticilerine göre artırılmış gerçeklik ve sanal 
gerçeklik kullanımı hakkında daha bilgili ve turizme katacaklarından dolayı kullanımı için 
heycanlıdırlar. 
Çalışmalardan çıkarılan sonuçlara göre X kuşağı bireyleri artırılmış gerçeklik ve sanal 
gerçeklik konusunda çok az bilgi ve tecrübeleri bulunmaktadır. Y kuşağı olan katılımcılar 
teknoloji kullanıma daha yatkın olsada, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklşk uygulamaları 
hakkında eksikleri bulunmkatadırlar. Katılımcıların %30’lık kısmı bu teknolojilerin turizm de 
yeni yetişen bireylerin kullanacağı bir uygulama olduğunu vurgulamıştır. 
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Katılımcılar,yeni yetişen turimcilerin teknolojiler konusunda iyi eğitim almaları gerektiği 
vurgulanmıştır.Samsun Turizm Eylem Planında dijital ortamda tanıtım içeriği oluşturulması 
önerisi getirilmiştir. Eylem planı ve çalışma sonucuna bakılarak Samsun turizminde 
dijitalleşmeye ayak uydurmaya başlanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 
yöneticilerin çoğu X kuşağı bireyler olduğunu ele alırsak, konaklama yöneticilerinin bu 
konuda kendilerini geliştirmeleri gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. 
Çalışmada elde edilen bir başka sonuca göre uluslararası ve kurumsal oteller artırılmış 
gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarını şehir otellere göre daha çok hâkim ve 
kullanmaktadır. Katılımcıların %80lik kısmı, bu teknolojilerin Türkiye’de ve Samsun’da 
gelişmesi için uluslararası işletmelerin teknolojileri kullanarak faydalarını görmeleri 
gerektiğini belirtmiştir. Bir diğer yaygınlaşması için önerileri de; teknoloji firmalarının bu 
uygulamaların pazarlamasını doğru biçimde yapmaları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
destek vermesi olduğunu belirtmiştirler.  
Katılımcıların hepsi sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının geleceğinin çok 
parlak olduğunu ve 5 -10 yıl içerisinde vazgeçilmez hale geleceğini belirtmiştir. 
Katılımcıların çoğu artırılırmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarının tanıtım ve 
pazarlama açısından turizm sektörüne farklılık katacağını belirtmiştir. Bir katılımcı sanal 
gerçekliğin turizm alanında geleceği olmadığını düşünmektedir. Artırılmış gerçekliğin ise 
eğer eğitimle desteklenirse ve doğru kullanılırsa önemli rol olacağını belirtilmiştir. Bu 
uygulamaları kullanan otellerin müşteri çekme potansiyelinin yüksek olacağı ortaya çıkmıştır.  
Sanal gerçekliğin avantajlarına bakıldığında ise tanıtım faaliyetlerinde avantaj sağlayacağı ve 
beklide hiç gidemeyeceğiniz bir yeri gerçekten oradaymış hissini yaşanması ortaya çıkmıştır. 
Dezavantajlarına baktığımızda ise, eğer doğru görsellerin kullanılmadığı dönem müşteri kaybı 
olacağı belirtilmiştir. Bir diğer dezavantajı da, müşterilerin zaten üç boyutlu gördük 
düşüncesiyle o işletmeye veya turizm bölgesine gitmeyebileceği ortaya çıkmıştır. 
Artırılmış gerçekliğin, bilgiye kolay ulaşabilme, tanıtım ve reklam konusunda avantajları 
olacağı ortaya çıkmıştır. Turizm sektöründe rekabet üstünlüğü sağlayacağı sonucuna 
varılmıştır. Durmaz vd., (2018) Samsun’daki konaklama işletmlerinin yöneticilerine yapmış 
oldukları araştırmada sanal gerçeklik uygulmalarının turizm sektöründe kar 
maksimizasyonunu pozitif yönde etkileyerek avantaj sağlayacağını belirtmektedirler. Tüm 
katılımcılar sadece artırılmış gerçeklikte eğer bilgi ve görseller doğru kullanılmazsa turizmi 
kötü etkileyeceğini belirtmiştir. 
Katılımcılarla yapılan görüşmelerle ve literatür incelendiğin artırılmış gerçeklik ve sanal 
gerçeklik uygulamaları konaklama işletmesinde gelişmekte olan bir teknoloji olduğu ortaya 
çıkmıştır. Gelecekte çok fazla yer alacağı saptanmıştır. 
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Özet 
2020 yılı Mayıs itibariyle ulusal coğrafi işaret tescillerinin toplam sayısı 487’dir. 
Coğrafyamızda  üretilen yöresel gıdaların üretildiği yere özgü tat, aroma ve bileşim gibi 
özellikleri, bulunulan coğrafyadaki biyoçeşitliliğe, nesilden nesile aktarılan üretim biçimine 
göre değişebilmektedir. Coğrafi işaretli ürün pazarlaması doğru yapıldığında üretildiği 
bölgede istihdamı arttırırken, yerel ekonomileri de geliştirmekte, böylece sürdürülebilirliğe 
katkı sağlamaktadır. Coğrafi işaret tescil ettiren tüzel kişilikler içerisinde en büyük payı, 
ticaret ve sanayi odaları almakta olup, kooperatiflerin payı ise çok düşüktür. Geleneksel 
yöntemlerle üretilen coğrafi işaretli ürünler, emek yoğun bir şekilde hazırlandığından ve 
orijinal özelliklerini muhafaza etmek zor olduğundan, endüstriyel ölçekte üretimi ve 
pazarlanması güç olmaktadır. Bölgesel ürünlere olan talep, tüketici nezdinde oluşan güven 
nedeniyle gün geçtikçe artmaktadır.  Coğrafi işaretli ürünler üretildikleri bölgeyle sınırlı bir 
alanda, üretim yapanlar tarafından pazarlanmaktadırlar. Daha geniş alanlara bu ürünlerin  
duyurulması, paketlemede inovasyona yer verilmesi ve doğru bütünleşik pazarlama iletişim 
kanallarının kullanılması ile bu gıdalara olan talep daha etkin bir şekilde değerlendirilecektir. 
Günümüzde hızla artan dijital çağda ayakta kalabilecek olanlar, teknoloji çağıyla uyumlu olan 
insanlar ve işletmelerdir. Dijital pazarlama, sosyal medya ve alternatif iletişim yöntemlerinin 
ortaya çıkmasıyla bütünleşik pazarlama iletişimi gelişme göstermiştir. Günümüzde televizyon 
reklamı ya da ilan, afiş gibi iletişim araçları tüketicilere ulaşmakta yeterli olmamaktadır. 
Tüketicilerin teknolojiyi nasıl kullandıklarını bilmek, kullanılan farklı platformlara 
ulaşabilmek  önemlidir. Web sitesinin hazırlanması, elektronik posta, bloglar, youtuber, 
vlogger,  influencer, marka elçileri, sosyal medya, mobil pazarlama, satış ortaklığı, içerik 
pazarlama, dijital katologlar, sanal alışveriş asistanları, ağızdan ağıza pazarlama, arama 
motoru optimizasyonu, veri tabanlı pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ile iletişim 
sürecine katılmak ve tüketicilere birbirleriyle çelişen farklı mesajlar değil, birbirlerinin 
etkisini destekleyecek, koordineli ve uyumlu mesajlar vermek mümkündür. Coğrafi 
işaretlemesi yapılan yöresel ürünlerin tanıtımı için sponsorluk desteği alınabilinir. Sosyal 
medya, insanların sanal ortamda iletişim kurmaları için yeni, çekici ve yenilikçi yöntemler 
oluşturulmasını sağlamıştır.  Web tabanlı mobil yazılımlar, rfid teknolojisi, barkod sistemleri 
sayesinde coğrafi işaretleme tescili yapıldıktan sonra ürün satışlarının ve hangi ürünün 
nerelere satıldığının takibi yapılabilmektedir. Tüketiciler karekodu okutarak ürünün geçmiş 
bilgilerini ve geçtiği işlemleri görebilmektedir. Bu çalışmada coğrafi işaretlemesi yapılan 
ürünlerin pazarlanmasında yaşanan sorunlar literatüre dayandırılarak tespit edilmiş ve coğrafi 
işaretli ürünler için yeni dijital teknolojilerin neler olabileceği araştırılmış ve sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Coğrafi işaret, yöresel ürün, geleneksel gıda, dijital pazarlama, 
bütünleşik pazarlama iletişimi. 

Abstract 
There are a total of 487 registered geopraphical indications by the  end of May 2020.                                    
A geographical indication is a sign used on products that have a specific geographical origin 
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and possess qualities or a reputation that are due to that origin. The characteristics of local 
foods produced in our geography such as taste, aroma and composition specific to the place 
where they are produced may vary according to the biodiversity in the geography and the 
production method passed from generation to generation. When geographically marked 
product marketing is done correctly, it increases employment in the region where it is 
produced, and improves local economies, thus contributing to sustainability. Chambers of 
Commerce and Industry have the largest share among legal entities that register geographical 
indications, and the share of cooperatives is very low. Since geographically marked products 
produced by traditional methods are labor intensive and difficult to preserve their original 
features, it is difficult to produce and market on an industrial scale. Demand for regional 
products is increasing day by day due to consumer confidence. Geographically marked 
products are marketed by producers in an area limited to the region where they are produced. 
By announcing these products to larger areas, including innovation in packaging and using the 
right integrated marketing communication channels, the demand for these foods will be 
evaluated more effectively. Integrated marketing communication has improved with the 
emergence of digital marketing, social media and alternative communication methods. Today, 
an individual television advertisement, advertisement, poster is not sufficient to communicate 
with consumers. It is important to know how consumers use their tablet computers, mobile 
phones and social media, and to ensure that the consumer adopts the messages given on 
different platforms. Preparation of the website, e-mail, blogs, youtuber, vlogger, influencer, 
brand ambassadors, social media, mobile marketing, affiliate marketing, digital catalogs, 
virtual shopping assistants, word of mouth marketing, search engine optimization, data-based 
marketing, customer with relationship management (CRM), it is possible to participate in the 
communication process and to give consumers coordinated and harmonious messages that 
support each other's influence, not different messages contradicting each other. Sponsorship 
support can be obtained for the promotion of geographical indications. Social media has 
enabled new, attractive and innovative ways for people to communicate in a virtual 
environment. With the use of web-based mobile software, rfid technology and barcode 
systems, it is possible to track where the product is sold. By scanning the data matrix, 
consumers can see the product's history and transactions. In this study, the problems 
experienced in the marketing of geopraphical indications were determined based on the 
literature, and how new digital technologies can be used for geopraphical indications were 
researched and presented. 
Keywords: Geographical Indication, geographical signs, marketing of local products, digital 
marketing, integrated marketing communication. 

1.GİRİŞ 
Küresel ısınma, iklim değişikliğinin neden olduğu afetler  dolayısıyla güvenilir gıdaya erişim 
günümüzde gittikçe zorlaşmaktadır. Ayrıca pandemi nedeniyle insanlar doğal ürünlere ve 
internet satışlarına daha fazla yönelmeye başlamışlardır.  Türkiye zengin coğrafyasıyla  tarım 
sektörü potansiyeli yüksek olan bir ülke olmasına rağmen, küçük üreticiler sermaye 
yetersizliği, parçalı ve dağınık arazilerde üretimi gerçekleştirme, diğer üreticiler ile bir araya 
gelememe, niteliksiz işgücü, yetersiz teknoloji kullanımı, sürdürülebilir pazarlamayı bilmeme 
gibi problemlerle karşılaşmaktadır. Gıda güvenliğinin sağlanması için gıda üretiminin 
sürekliliğinin sağlanması önemlidir. Günümüzde köy nüfusu azalıp, şehirdeki nüfus artarken, 
coğrafi işaretli (Cİ) ürünler sayesinde ise tersine göç gerçekleşmekte ve bölgesel turizm 
gelişerek, yöredeki kültürün korunmakta, yeni istihdam alanları sağlanmaktadır. Gıda ve 
tarımla ilgili ürün gruplarının (peynirler, bal vd.) toplam tescil edilen ürünlere oranı 
%77,2’dir. Diğer tescil edilen ürün grupları ise; halı ve kilimler, dokumalar, halı, kilim ve 
dokumalar haricinde kalan diğer el sanatları ve diğer kategorisine giren ürünlerdir.   
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Türkiye’de coğrafi işaretlerin temel unsurları; ürün, ayırt edicilik (üretim biçimi, tadı, kokusu, 
şekli vb. ile benzerlerinden farklı olması), coğrafi sınır ve yöreyle bağdır (geçmişten gelen 
sadece o yörede görülen kültür, üretim şekli) (Demir, 2020). Coğrafi işaretten bahsedebilmek 
için, ticari değeri olan bir ürünün olması ve üretildiği yerin adının o ürünün adının önünde yer 
alması, üreticiye katmadeğer, halka ekonomik getiri sağlaması önemlidir. Sucuk değil “Afyon 
sucuğu”, portakal değil “Finike portakalı” olarak yer adıyla birlikte ürünün söylenmesi 
gerekmektedir. Cİ, tekil ve eşsiz ürünleri göstermektedir. Anadolu'da tarihten bugüne yaklaşık 
2500 yöresel ürün bulunmasına rağmen, Mayıs 2020 itibariyle coğrafi işaretlemeye sahip ürün 
sayısı 487’dir. En fazla coğrafi işaret başvurusu ve tescili bulunan illerimizin başında 
Gaziantep, Şanlıurfa, İzmir ve Kastamonu gelmektedir (https://www.turkpatent.gov.tr). 
Türkiye’de, korunan ürünlerin sayısı ise Fransa, İtalya gibi AB ülkelerine göre çok daha azdır. 
2012 yılı kasım ayı itibariyle toplam tescilli coğrafi işaret sayısı 157 iken, Mayıs 2020 
itibariyle 487 coğrafi işaret tescilli ürün bulunmaktadır. 

2. COĞRAFİ İŞARET KAVRAMININ TANIMI VE TÜRLERİ 
Coğrafi işaretler, ifade ettikleri anlam itibariyle çok eskiye dayanmaktadırlar. Kullanıldıkları 
ürünlerin kökenini göstermesi özelliği nedeniyle markaların ilk hali olarak ortaya çıktıkları 
kabul edilebilir (Tepe 2008). Coğrafi işaretler ve geleneksel ürünler ile ilgili hususlar; 
22/12/2016 tarihli ve 6769 no.lu “Sınai Mülkiyet Kanunu” ve 24/04/2017 tarihli ve 30047 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair 
Yönetmelik” hükümleri kapsamında düzenlenmektedir. Söz konusu mevzuata göre coğrafi 
işaret; “Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, 
alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işaret” olarak tanımlanmıştır. Kısaca, 
coğrafi işaret bir ürünü gösteren yer adı olup, tarım ürünleri olabileceği gibi el sanatları, 
maden, değerli taşlar ya da yöresel yemeklerden de oluşabilen anonim değerlerdir. 
Coğrafi işaretler, menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir. Gıda, tarım, maden, el 
sanatları, sanayi ürünleri coğrafi işaret tesciline konu olabilir. “Menşe adı” denildiğinde, 
ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümünün belirlenen coğrafi alanın sınırları 
içinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Menşe adı olarak tescil edilen coğrafi işaretlerin, coğrafi 
kökenden kaynaklanan yöre ile bağları çok kuvvetlidir. Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer 
özellikleri itibarıyla belirli bir coğrafi alan ile özdeşleşmiş olan; üretim, işleme ya da diğer 
işlemlerinden en az birinin belirlenmiş coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünlerin 
konu olduğu coğrafi işaretlere ise “mahreç işareti” denir. Hammaddesi veya üretim, işleme 
aşamalarından bir tanesi yörede gerçekleşen bir ürün mahreç işareti olarak tescillendiğinde, 
diğer üretim ve işleme aşamaları kaynaklandığı yöre dışında da gerçekleştirilebilir 
(https://www.ci.gov.tr/sayfa/co%C4%9Frafi-i%C5%9Faret-nedir). İkisi arasındaki temel 
farklılık; menşe adında, ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümünün belirtilen alan 
içinde yapılması gerekirken, mahreç işaretinde ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerden 
en az birinin belirlenmiş alanda yapılması yeterli görülmektedir. Menşe adına örnek  Malatya 
kayısı, Gaziantep fıstığı, Giresun Tombul Fındığı örnek verilebilir. Üretilen yer, ustalık, bilgi, 
işlem her şey aynı coğrafyada gerçekleştirilir. Mahreç işaretinde örneğin  Mersin cezeryesi 
üretiminde havuç Ankara’dan, ustalık ise Mersin’de sağlanmaktadır. Çorum leblebisinde 
nohut Çorum’da  üretilmeyip başka yerden gelse de leblebi ustalığı Çorum’da olduğundan 
mahreç işareti verilmiştir. Mahreç işaretine örnek Antakya Künefesi verilebilir. İşte coğrafi 
işaretler bu özgün ve kaliteli ürünleri taklit ürünler karşısında korumak,  haksız rekabet 
oluşmasını önlemek için yasal düzenlemeler olarak geliştirilmiştir.   
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Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization – WTO) üyelerince kabul edilen Ticaretle 
Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşmasında-TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights) “coğrafi işaret” terimi tanımı: “Üye bir ülkenin topraklarından veya bu 
topraklar içindeki bir yöre veya bölgeden kaynaklı ürünlerin ayırt edilmesinde kullanılan 
işaretlerdir; ürünün kalitesi, ünü veya diğer karakteristik özellikleri esas olarak bu coğrafi 
kaynakla nitelenir” olarak verilmektedir (http://www.wto.org). Avrupa Birliği’ne (AB) üye 
ülkelerde coğrafi işaretlere yönelik koruma sistemi ilk olarak 1992 yılında düzenlenmiştir.c15 
Nisan 1994 tarihli TRIPS Anlaşması, coğrafi işaretlerin bir fikri mülkiyet hakkı olarak kabul 
edildiği ilk düzenlemedir. Coğrafi işaretlerle ilgili ilk uygulamalar Türkiye’de 1995 yılında 
Kanun Hükmünde Kararnameler  (KHK) ile başlamıştır. Coğrafi İşaretlere ilişkin işlemler 
önceleri sadece bir enstitü içerisinde sınırlı kalacak şekilde TPE’nin “Markalar Dairesi 
Başkanlığı” bünyesinde yürütüldüğünden aksamalar olmuştur (Kan, Gülçubuk 2008).  2017 
yılında Sınai Mülkiyet Yasası çıkmış, önemli düzenlemeler getirilmiş, “Türk Patent ve Marka 
Kurumu” içerisinde “Coğrafi İşaretler Dairesi” kurulmuştur. "Coğrafi İşaret Envanterinin 
Dijital Platforma Taşınması" projesi tamamlanarak, Türk Patent ve Marka Kurumu 
(TÜRKPATENT) tarafından www.ci.gov.tr internet sitesinde dijital ortama aktarılmıştır. Yeni 
kanun ile coğrafi işaret başvurularında ilan süreleri kısaltılmış, tescil için gereken ücretler 
azaltılmıştır. Bu değişiklikler sayesinde bürokrasi azalıp işlemler hızlanırken bir diğer öneli 
değişiklik de, denetim raporlarının her on yılda bir defa değil, her yıl gönderilmesi 
zorunluluğudur. Yeni denetim sistemi, ürünlerdeki kalite kontrolü arttırdığı gibi piyasadaki 
coğrafi işaretli ürünlerin adını kullanıp sahtecilik yapan ürünlere de engel olmaktadır (Demir 
2020). Coğrafi işaret başvurusunda bulunma hakkına sahip olan kurum ve kuruluşlar; Ürünün 
üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu 
kuruluşları, ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını 
korumaya yetkili dernekler, vakıflar ve kooperatifler, ürünün tek bir üreticisi varsa, bu 
durumu ispat etmesi şartıyla ilgili üreticidir. 

3. TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARETLERDEN ÖRNEKLER   
Menşe adı, menşe adına konu ürünün tamamı ile tanımlanan yerde üretilmiş olmasını 
gerektirmektedir ve ürünler ait oldukları coğrafi bölgenin dışında üretilemezler. Çünkü ürün, 
ancak ait olduğu yöre içinde üretildiği takdirde niteliklerini kazanabilir. Eskişehir Lületaşı, 
Erzincan Tulum Peyniri, Ege Pamuğu, Malatya Kayısısı, Elazığ Öküzgözü Üzümü örnek 
verilebilir. Mahreç işaretine konu olan ürünün özelliklerinden en az birinin o yöreden 
kaynaklanması şartıyla, yöre dışında da üretilebilmesi söz konusudur. Bu üretimde, 
bulundukları coğrafi bölgeye ait üretim yöntemlerinin aynen kullanılması ve ürünün 
kalitesinin aynı olması şarttır. Damal Bebeği, Isparta Halısı, Siirt Battaniyesi, Adana Kebabı, 
Çorum Leblebisi, Mardin Kaburga örnek verilebilir. Bir ürünün coğrafi işaret tescili 
alabilmesi için; “ayırt edici bir özelliğinin olması” ve tescile konu ürünün “ayırt edici” özellik 
taşıyıp taşımadığını tüm üretim aşamalarında ve üretimden sonra denetleyebilecek tarafsız bir 
kontrol mekanizmasının bulunması gereklidir. 
Türkiye’den Kayseri pastırması, Malatya kayısısı, Çorum leblebisi, Ezine peyniri, İnegöl 
köftesi, Antep fıstığı vb.; dünyadan ise Champagne köpüklü şarabı, Tequilla, Bordeaux 
şarabı, Roquefort peyniri, Jaffa portakalı, Scotch viskisi vb. örnek verilebilir.Tablo 1’de el 
halısı, kilim, çeşitli ürünlerle ilgili tescili alınmış coğrafi işaretlerden örnekler verilmiştir. 
Üretildiği yer adı ile belirtilen her ürünün üretim verileri belirlidir ve menşe adı coğrafi işareti 
varsa tüketici o ürünün o yerde üretildiği bilgisine sahip olur. 
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Tablo 1: Tescilli Coğrafi İşaretler (El Halısı-Kilim ve Çeşitli Ürünler) 

 HEREKE İPEK EL HALISI 
(100X100)  JİRKAN KİLİMİ  SÜPER İNCE KİLİM 
 HEREKE YÜN İPEK EL 
HALISI (80X80)  EŞME-YÖRÜK KİLİMİ  YUNTDAĞI EL HALISI 
 HEREKE YÜN EL HALISI  TAŞPINAR EL HALISI  SÜMER KARS EL HALISI 
 SİMAV EL HALISI  KARS EL HALISI  KULA EL HALISI 
 BÜNYAN EL HALISI  TÜRKMEN EL HALISI  BERGAMA EL HALISI 
 SİVAS EL HALISI (50X50)  PAZIRIK EL HALISI  MİLAS EL HALISI 
DÖŞEMEALTI EL HALISI YAHYALI EL HALISI GÖRDES EL HALISI 

YAĞCIBEDİR EL HALISI ÇANAKKALE EL HALISI 
GAZİANTEP SEDEF EL 
İŞLETMECİLİĞİ 

GAZİANTEP BAKIR EL 
İŞLETMECİLİĞİ DAMAL BEBEĞİ 

GÖRECE NAZAR 
BONCUĞU 

TRABZON TELKARİYE VE 
HASIRI RİZE BEZİ (FERETİKO) ESKİŞEHİR LÜLE TAŞI 

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü verilerinden derlenmiştir 
Coğrafi işaretleme, ülkesellik ilkesi doğrultusunda ulusal mevzuatlar çerçevesinde uygulanan 
bir sınai mülkiyet korumasıdır. Tescilin elde edildiği ülkede geçerlidir. Uluslararası Coğrafi 
İşaret Tescili alınması için, AB nezdinde coğrafi işaret koruması elde etmek isteyenlerin 
öncelikle Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Coğrafi işaret 
ulusal tescil süreci başarı ile tamamlanmış olan ürünler için Türk Patent Enstitüsü’nden 
sağlanan ‘ürünün ulusal tescilini gösteren belge’ ile AB Komisyonuna başvuruda 
bulunulabilmektedir. AB tescillerinin ülkeler itibariyle dağılımına bakıldığında 2019 yılında 
İtalya’nın 297, Fransa2nın 248, İspanya’nın 222, Portekiz’in 138, Yunanistan’ın 107, 
Almanya’nın 91, İngiltere’nin 68, Polonya’nın 32, Çek Cumhuriyetinin 29, Slovanya’nın 22 
coğrafi işaretli ürün tescilinin olduğu görülmektedir (European Commission, 2019; 
Tekelioğlu 2019). 
2020 yılı Mayıs sonu itibariyle ulusal coğrafi işaret tescillerinin toplam sayısı 487 olup, 487 
tescilden 305 (%62,6) tanesi mahreç işareti 182 (%37,4) menşe adı olarak tescillenmiştir 
(Demir 2020). AB Komisyonu nezdinde tescilli 3 adet coğrafi işaretlerimiz ise “Antep 
Baklavası”, “Aydın İnciri” ve “Malatya Kayısısı”dır. Aydın inciri Coğrafi İşareti tescili 2006 
yılında tamamlanmış ve  Tescil Belgesini alınmıştır. 2016 yılında ise Aydın İnciri Avrupa 
Birliği Tescilini alarak Türkiye’de Avrupa Birliği Menşei işareti alan ilk ürün olmuştur. AB 
nezdinde incelemesi devam eden başvurularımızın sayısı ise 2019 yılı içerisinde bir yeni 
başvurunun (Antakya Künefesi) yapılması ile 15’e yükselmiştir 
(https://www.turkpatent.gov.tr). Uluslararası tescilde sorun yaşanırsa ürünün pazarlanması da 
zor olacaktır. Önce uluslararası alanda tescillendiğinde tüketici güveni artacaktır. Bu nedenle 
coğrafi işaretli ürünün sadece ülke içinde değil, uluslararası alanda da tescillenmesi önem 
taşımaktadır. Bunun için ülke dışında ticari ataşeler, üniversiteler, bilim insanları etkili 
olabilir. 
Türkiye’nin AB’den tescili alınmış coğrafi işaretli ürün sayısı ise üç olup, süreç çok hızlı 
işlememektedir.  Dört yılı aşan zorlu bir süreçten sonra Antep Baklavası 21.12.2013 tarihinde 
AB tescilini alabilmiş, Aydın İnciri’nin tescili de 17 Şubat 2016’da gerçekleşmiştir. Aydın 
Kestanesi (08.09.2015 basvuru), 24 Eylül 2020 tarihli ve L310/1 sayılı AB Resmi 
Gazetesi'nde yayımlanarak tescil edilmiştir. Malatya Kayısısı (13.05.2014) basvurulmuş, 
2017’de AB tescilini alabilmiştir. Afyon Sucuğu” (13.08.2012), “Afyon Pastırması” 
(13.08.2012),  “İnegöl Köfte” (17.09.2014), “Taşköprü Sarımsağı”, “Kayseri Mantısı”, 
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“Kayseri Sucuğu”, “Kayseri Pastırması”, Antepfıstığı/ Antep Fıstığı”, “Bayramiç Beyazı”, 
“Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini”, “Antep Lahmacunu”, “Giresun Tombul Fındığı”, 
“Antakya Künefesi”, “Maraş Çöreği”, “Çağlayancerit Cevizi”, “Maraş Tarhanası”, “Gemlik 
Zeytini” ve “Milas Yağlı Zeytini”   için AB nezdinde coğrafi işaret almak üzere gerekli 
başvurular yapılmış olup, Avrupa Komisyonu tarafından inceleme süreci devam etmektedir 
(https://www.ab.gov.tr/p.php?e=52138,26.09.2020). 

4. COĞRAFİ İŞARETLERİN ÖNEMİ VE FAYDALARI  
Coğrafi işareti tesciliyle  koruma sağlanmasının amacı; ürünlerin “gerçek üreticileri” adına 
kayıt altına alınarak korunmaları, üreticilerin ekonomik anlamda faydalanmaları, tüketicilere 
ürün kalitesi konusunda güven sağlanmasıdır. Coğrafi işaretler ülke sınırlarını aşarak 
uluslararası boyutta ülke tanıtımında ve imajında önemli bir rol üstlenmektedirler. Ülkelerin 
önemli gıda ürünlerini, maden, el sanatları ürünlerini göstermektedir.  TMview ve 
DesignView gibi EUIPO tarafından geliştirilen ve AB Komisyonu işbirliğiyle oluşturulan 
GIview portalının kapısının, 25 Kasım 2020’de resmi olarak  açılmıştır. AB düzeyinde 
korunan tüm coğrafi işaretler, GIview aracıyla kolaylıkla görüntülenebilmektedir. 
https://www.tmdn.org/giview   erişim sağlanan GIview portalında; AB nezdinde tescil 
edilerek korunan coğrafi işaretlerin yanı sıra, ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalarla 
AB’de korunan yabancı coğrafi işaretler ile, yine bu anlaşmalar kapsamında diğer ülkelerde 
korunan AB coğrafi işaretleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Hangi ülkenin kaç Cİ’e sahip 
olduğu ya da tescil sürecinde olduğu, coğrafi işaret üretici grubunun iletişim bilgisi, denetim 
merci, haritalar, ürün fotoğrafları, ürünün tanımı, coğrafi sınır, sürdürülebilirlik beyanı vb. 
bilgilere ulaşılmaktadır. Portal orijinal ürünle, orijinal olmayan ürünü ayırt etmeyi 
kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır (Ilıcalı 2020).Coğrafi işaretlerin faydaları şunlardır:  
4.1.Kalite Konusunda Güvence Yaratır: Dünyada pek çok yerel ürün coğrafi adı ile 
tanınmaktadır. Üretim yerleriyle özdeşleşmiş olan ürünler,  kalite konusunda güvence 
yaratmakta ve yöreye duyulan güven nedeniyle tüketiciler tarafından tercih edilmektedir 
(Yalçın 2013). Coğrafi işaret ürünü farklılaştırarak ürüne bir imaj vermektedir. Örneğin Antep 
baklavası geçmişten gelen  bir bilgi birikimiyle o bölgeye özel kaliteyi, üretimin yapıldığı 
imajını yansıtmaktadır. Künefe için “Antakya” ibaresi, dondurma için “Maraş” ibaresi, yer 
fıstığı için “Osmaniye” ibaresi belirli bir kalitenin işareti olarak görülmektedir. Gıda 
sektöründe sağlığa zararlı ürünlerin sayısındaki artışla birlikte, endişelere sahip olan 
tüketiciler için satın alma kararında önemli bir faktör kalite iletişim aracı olarak görülen 
markalardır. Herhangi bir etiketle korunmamış ürünler için tüketiciler güvendikleri markaların 
ürünlerini almayı tercih etmektedir (Toklu, Ahmetoğlu, Küçük: 2016).  Coğrafi işaretler 
tüketicilerin gözünde belli bir kalite standardıyla özdeşleştirilmesini sağlamaktadır.  
4.2.Coğrafi Kaynağı  Gösterir:  Böylece talep artar, bölgenin tanıtımıyla  bölgesel 
markalaşmaya katkı sağlar ve üreticiler daha fazla gelir elde eder. AB nezdinde yapılan 
Eurobarometer anketlerinde de Avrupalı tüketicilerin yaklaşık yarısının (% 43), menşei 
etiketli ürünler (üretim kökeni ve metodunun garanti edildiği ürünler) için daha fazla ödeme 
yapmaya hazır olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Balaban, 2016). Avrupa Birliğinde 2003 yılında 
yapılan çalışmalarda; Fransız coğrafi işaretli peynirlerin 2 € daha fazla fiyata alıcı bulduğu, 
İtalyan Toscano yağlarının coğrafi işaret olarak tescil edilmesinden itibaren % 20 daha fazla 
fiyata satıldığı, ihraç edilen Fransız şaraplarının % 85’inin coğrafi işaret taşıdığı 
görülmektedir (Birinci, 2008: 85-86).  
En çok tescil sahibi ülkeler sıralamasında İtalya, Fransa, İspanya, Yunanistan Portekiz ve 
Almanya yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (2018) verilerine 
göre; coğrafi işaretli ürünlerden Darjeeling çayı, Kona kahvesi, Manchego peyniri, Taliouine 
safran ve Tête de Moine peyniri üzerine yapılan araştırmalar bu ürünlerin ihraç değerinde, 
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varış yerleri ve pazar erişiminde artış gözlemlendiği belirtilmiştir. Örneğin, Darjeeling çayının 
varış yerlerinin sayısı 2004 yılında 35 ülke iken 2015 yılında 45 ülkeye ulaşmıştır, Manchego 
peyniri ihracat pazar payı artmıştır. Başarı gerekçeleri; değer yaratma, farklılaşma, coğrafi 
işaretli ürünlerin üretiminden denetimine oluşturulan organizasyon yapısı, etkin pazarlama 
stratejileri olarak gösterilmiştir (Yazıcıoğlu, Sarıkaya ve Erol :2019). İhracat gelirleri artar.  
İtalya'nın “Tuscano” zeytinyağları coğrafi işaret aldıktan sonra %20 daha fazla fiyata 
satılmaya başlamıştır. Fransa'da coğrafi işaretli peynirlerin satış fiyatı diğer peynirlere göre 
%29, tavuk etinin fiyatı ise %23 oranında daha yüksektir.  İtalya coğrafi işaretli peynirleri 
%13 oranında, Almanya'daki coğrafi işaretli etler ise %79 oranında daha yüksek fiyata 
satılmaktadır. Kanada'daki coğrafi işaretli zeytinyağların fiyatı %30 fazladır (Chever at al., 
2012).  

4.3.Coğrafi İşaret Korumasından Tescile Uygun Üretim Yapan Tüm Üreticiler 
Faydalanır: Coğrafi işaret koruması kimsenin tekelinde olmayan coğrafi bir hak olup, kalite 
“tescil” ile güvence altına alınmaktadır. Firmalar tescile uygun üretim yaptıkları sürece bu 
haktan yararlanmaktadır. Üreticiler bu hakkı lisans sözleşmesiyle başkasına veremezler. 
İstedikleri gibi ürünün özelliklerinde değişiklik yapamazlar ve sürekli denetime tabi 
tutulabileceklerini bilmeleri önemlidir. Elde edilen kârın üreticiler, tüccarlar ve ihracatçılar 
arasında uygun şekilde dağılması çok önemlidir. Mevcut durumda, ürünün yüksek satış 
fiyatları ve talep fazlalığı göz önüne alındığında üreticilerin bu durumlardan elde edilen 
gelirden yeterince pay alamadığı görülmektedir. 
4.4.Ürünün Gerçek Üreticileri Korunur, Sisteme Yeni Çiftçiler Dahil Olur:  Üretim 
metodu ve biyo-çeşitlilik  korunur.  Coğrafi işaretler, benzerlerinden farklı olarak  ünlendiği 
yöre ile özdeşleşen milli ve kültürel değerlerdir. Her yöremizin birbirinden değerli ürünleri 
Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvurular ile koruma altına alınmakta ve coğrafi işaret 
tescili gerçekleştirilmektedir.  Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescilleri ile: Ayırt edicilik 
sağlanır. Sürdürülebilir ve izlenebilir ürün kalitesi sağlanır, ürün taklitçiliği ile mücadele 
edilir, ülkenin tarihi ve kültürel değerleri korunur, kırsal kalkınmaya katkı sağlanır, tüketici 
korunur (https://www.ci.gov.tr/). Dolayısıyla dolandırıcılık ve haksız rekabet önlenmiş 
olmaktadır.  
4.5.Taklit Önlenir, Ülke Tarihi ve Kültürü Korunur:  Coğrafi işaretlemesi yapılan 
ürünlerle, bilgi birikimi yeni kuşaklara aktarılır. Genç kuşaklar ürünlerin sağlıklı, katkısız, 
koruyucusuz, doğal, geleneksel yöntemlerle nasıl üretildiğini öğrenmektedirler. Biyoçeşitlilik 
korunur. Uluslararası ticarete konu olan mallara standartların getirilmesi, küçük ölçekli 
firmalarca üretilen geleneksel ürünleri olumsuz etkilememeli ve uluslararası üretim 
standarlarına uygun üretim sağlanmalı,  denetime önem  verilerek, denetim sistemi konusunda 
iyi uygulama örneklerinin incelenmesi, taklitle mücadele için alternatif sistemlerin 
incelenmesi ve taklitle mücadele sisteminin tasarlanarak uygulanması ve yüksek üretim 
kapasitelerine ulaşılabilmesi için yapılabilecekler belirlenmelidir. Trichopoulou ve arkadaşları 
(2007) tarafından gerçekleştirilen  çalışmada, geleneksel ürünlerin gelecek nesillere 
aktarılması gereken bir kültür mirası olduğu, üretimde yerel ürünlerin kullanılmasının önemi  
ve bu yerel ürünlerin yetiştirilmesi için yerli halkın sürdürülebilir bir çevre ve istihdama sahip 
olmasına sağlayacağı katkı üzerinde durulmuştur. Standartlara uygun ve taklitlerden 
korunacak şekilde yasal bir çerçeveye oturtulmuş, denetlenen  geleneksel gıdaların üretimleri 
sonucunda bu ürünlerin ihracat potansiyelinden de yararlanılabileceği sonucuna varılmıştır 
(Kuşat 2012). Devlet politikası kapsamında, coğrafi işaretlerin sağladığı faydalar üreticilere 
ve tüketicilere doğru bir şekilde anlatılarak, coğrafi işaretlerin korunması için tedbirler 
alınmalı, etkin denetim sistemleri kurulmalıdır. 
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4.6. Kırsal Turizme ve Kırsal Ekonomiye Katkıyla Kırsal Kalkınma Sağlanır: Yöre halkı 
için yeni istihdam alanları yaratılır, geleneksel bilgi ve genetik kaynaklar yeniden canlanması 
sağlanır. Kırsal turizme katkı, kırsal ekonomiye katkı, yöre halkı için yeni istihdam alanları, 
geleneksel bilgi ve genetik kaynakların yeniden canlanması amaçlanmaktadır (Toklu, 
Ahmetoğlu, Küçük: 2016).  Kırsal göç engellenmiş olur. Geleneksel ürünler özünde; kültür, 
tarih ve yaşam tarzını anlatırlar. Bunun yanı sıra üretiminde kullanılan geleneksel üretim 
yöntemleri ve hammaddeleri ile geleneksel bir karakterde farklı yörelerde üretilen 
benzerlerinden farklılaşan, kısıtlı üretim miktarında yöresinde pazarlanabilen ürünlerdir. 
Günümüzde çalışma hayatının artan hızından dolayı “fast food” kültürü fazlasıyla 
yaygınlaşmışken,  bu kültürün toplum ve yaşam üzerindeki olumsuz etkileri de tartışılmaya 
başlanmış ve bir tepki olarak yerel üretime ve sakin yaşamanın önemine vurgu yapan “slow 
food” (yavaş yemek) adı verilen bir hareket doğmuştur (Balaban 2016). Slow Food 
prensiplerine göre oluşturulmuş çiftçi pazarlarının uluslararası bir ağı olan yeryüzü pazarları 
(Earth Market) sürdürülebilir tarımsal pazarlama girişimleri açısından başarılı bir örnek 
oluşturmaktadır. Yerel üreticiler ile tüketicileri buluşturan bu pazarlarda sadece kendi 
ürünlerini satan çiftçiler, çevresel açıdan sürdürülebilir tarım ve üretim süreçlerine göre 
üretim yapmakta ve tüketicilerin duyularına hitap eden taze, lezzetli ve mevsimlik ürünleri 
pazara sunmaktadır. Ayrıca, bu pazarlarda tüketiciler için “adil” erişilebilir fiyatlar ve küçük 
ölçekli üreticiler için adil şartlar ve ücretlerin oluşması hedeflenmektedir (Adanacıoğlu: 
2015). 

5.COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN PAZARLANMASINDA YAŞANAN 
PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  
Yöresel ürünlerin üretildikleri coğrafi alanların adları ile birlikte pazarlanması önemli bir 
pazarlama stratejisidir. Yöresel ürünün ünü kendi sınırlarını aştığı zaman, coğrafi işaret 
alması ve pazarlanması daha kolay olmaktadır. 
5.1.Coğrafi İşaretleme Konusunda Tam Bir Politikanın Oluşturulmamış Olması:    6769 
sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile Türkiye’de coğrafi işaretlerle ilgili sorumlu kurum olan Türk 
Patent Enstitüsünün ismi değişmiş ve “Türk Patent ve Marka Kurumu” olmuştur. Türk Patent 
Marka Kurumu içinde yeni kurulan " Coğrafi İşaretler Dairesi”, Türkiye’deki coğrafi 
işaretlerle ilgili yetkili birim olarak atanmıştır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile coğrafi 
işaret mevzuatında birçok yenilik getirilmiş ve ayrıca tescillerin önündeki mevzuatla ilişkin 
zorluklar hafifletilmiştir. Örneğin altı ay olan başvuru ilan süresinin üç aya düşürülmesi, on 
yıl yerine her yıl denetim raporunun gönderilmesi  (Demir 2020). Cİ başvuru ve tescil sayıları 
yeni düzenlemelerle birlikte hızla artmış olsa da başka sorunlar bulunmaktadır. Coğrafi 
işaretli ürün üretebilecek üreticiler, üretim sonrasında analiz yaptırmak, denetim süreciyle 
uğraşmak istememektedir. Coğrafi işaretli üreticilere teşvik sağlanması, ücretlerinin 
karşılanması, vergi alınmaması gibi mekanizmalar uygun bir şekilde üretim yapan üretici 
sayısını da arttıracaktır. En tepeden coğrafi işaret politikasının oluşturulması önemlidir. 
Coğrafi işaret tescilli ürünlerin üretim, satış, gelir, istihdam ve müşteri profili gibi verilerin 
kaydedildiği bir veri tabanı,  entegre bir kayıt sistemi bulunmamaktadır. Coğrafi işaret 
sistemine dâhil olmak isteyen üreticiler, denetimden geçip kendilerini sisteme kayıt ettirdikten 
sonra, yöredeki belediye, ziraat veya ticaret odası ile Tarım ve Orman Bakanlığının ortak 
kuracağı bir sistem içine girebilir. Yörede üretilen coğrafi işaretli ürün miktarının bilinmesi, 
ürünün piyasadaki taklitlerden korunmasını da kolaylaştıracaktır (Demir 2020). 
5.2. Konuyla İlgili Çevrelerin Yeterince Bilgilendirilmemiş Olunması: Menşe adı logosu 
ürünün devletin garantisi altında, tescil belgesindeki kurallara uygun olarak üretildiğini, resmi 
kaliteyi göstermektedir. Coğrafi işaretlerden menşe adı, mahreç işareti logoları farklı 
renklerdedir ve üreticiler bu işaretin kendilerine sağlayacağı katkıyı, anlamlarını bilmemekte 
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ve tüketiciler alışverişe gittiklerinde bu logoları tanımamaktadır. Coğrafi işaret üreticiye ne 
sağlayacak bunu öğrenmesi çok önemlidir. Üretici ürünü zaten satacağını düşünmekte ve 
coğrafi işaretleme prosedüründen kaçınmaktadır. Yapılan bir çok araştırmada, coğrafi 
işaretleme ile ilgili verilen eğitimlerde bu durum tespit edilmektedir.  
Coğrafi işaretli ürünlerin tek amblemi  tam olarak tanıtılmamıştır. 2018 yılına kadar coğrafi 
işaretli ürünlere yönelik tek standart resmi bir amblem bulunmayıp, her tescilli coğrafi işaret, 
ürün üzerinde farklı şekillerde belirtilebilmekteydi ve tüketicinin kafası karışmaktaydı. 
10.01.2018 sonrasında ise tescil edilme sonrasında zorunlu tek amblem  kullanılması kararı 
alınmıştır. Bununla birlikte menşe adı ve mahreç işareti logoları tüketicilerin çoğu tarafından 
tanınmamakta ne anlama geldikleri bilinmemektedir.   
Tüketicilerin coğrafi işaretlemesi yapılan ürün hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadıkları 
yani coğrafi işaretlemeli ürün farkındalığının henüz tam olarak oluşturulamamıştır. 
Tüketicilerin bu konuda bilgilerinin düşük olduğu görülmektedir. Delice 2016 yılında yazdığı 
“Coğrafi İşaretli Ürünlere Yönelik Pazarlama Stratejileri” isimli uzmanlık tezinde, aynı 
tarihte yaptığı  araştırmada “coğrafi işaret tanımı” sorusuna elli katılımcının %50’ye yakın 
kısmının “coğrafi işaret tanımı” için “Harita üzerinde coğrafi öğelerin belirtilmesinde 
kullanılan işaretler” yanıtını verdiğini belirtmiştir. Katılımcıların coğrafi işaretle ilgili bilinç 
düzeyi düşük çıkmış olsa da, coğrafi işaretli ürünün tanımı verilerek bu ürünleri tüketip 
tüketmediklerine yönelik soruya %76’sı olumlu yanıt vermiştir (Delice 2016). 2016 yılında 
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na bağlı  15 il olan  Ağrı, Ardahan, 
Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van 
ve Sivas dışındaki illerde bulunan 226 tüketiciye  yarı yapılandırılmış anket uygulanarak 
yapılan bir diğer araştırmada tüketicilerin yaklaşık %70’inin bu bölgelerdeki peynir çeşitleri, 
bal ve tereyağı gibi yöresel ürünleri satın almak  istedikleri, %56’sının doğrudan yöresinden 
satın almak istedikleri, %20 fazla bedel ödemeye hazır oldukları belirlenmiştir. Bununla 
birlikte tüketicilerin % 5’i gibi düşük bir oranı “coğrafi işaretlerin” yöresel ürünlerin orijinal 
yöresinden geldiğini gösteren işaret olduğunu ifade etmiştir. Coğrafi kelimesi derslerde 
işlenen konularla ilgili olarak yükseklik, harita bilgisi ile ilgili olduğu düşünülmektedir.  
Araştırmaya katılanların %42’si coğrafi işaret hakkında bilgi sahibi olduğunu, bu bilgiyi okul, 
coğrafya dersleri ve internetten öğrendiğini belirtmiştir. Bu ürünlerin ilk üç tüketim nedeni 
doğal, lezzetli ve sağlıklı olması, kimyasal ya da katkı malzemesinin kullanılmamasıdır 
(Dokuzlu, Demir vd.,2019:99).  
Türkiye çapında belli bölgelerin coğrafi özelliklerinden kaynaklanan ürünlerin, bölgeye ve 
ürün cinsine göre sınıflandırılması, daha sonra da ilgili çevrelerin bilinçlendirilmesi 
gerekmektedir. Birlikler ve yerel kuruluşlarla bilginin paylaşılması önemlidir. Logoların 
tüketiciler tarafından  tanınması için kamu spotlarının yapılması önemlidir. Tanıtım ve 
farkındalık oluşturmak için yapılanlar; Sektör temsilcilerine coğrafi işaretin önemi anlatan 
eğitimler düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dışı fuarlara stant açılarak katılmak. Yöresel ürünler 
fuarlarına düzenli katılım göstermek, festivallere destek vermek, ürünün faydalarını açıklayan 
katalog ve broşürlerinin basılması ve sergilenmesi, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 
Programı kapsamında, İncir Sektörü Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (UR-GE) projesi 
hazırlanmasıdır. Kentsel alanda yaşayan, eğitimli ve kurumsal müşterilere yazılı medya ile 
kırsal alanda yaşayan, okuma yazma bilmeyen müşterilere görsel medya ile ulaşılabilir. 
Kentsel alanda yemek tarifi kitapçıkları çıkartılabilir, kitap ayraçları oluşturulabilir. Kırsal 
alanda ürünle ilgili posterler hazırlanarak, tadım etkinlikleri düzenlenebilir. 
Coğrafi işaretli ürünlerin sunulduğu yerler,  bilgiler haritalara işlenirse farkındalık artacaktır. 
“Coğrafi işaretleme” konulu mobil uygulamalar geliştirilebilir. Çocukluktan farkındalık 
yaratmak amacıyla oyun yazılımları yapılabilir. Üniversitelerin teknoparklarıyla bu konuda 
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işbirliği yapılabilir. Çağrı açılabilir.  Iphone bul gibi “ürün bul” uygulamaları yaptırılabilir ve 
her ilde ticaret odaları buna yönelik uygulama yaptırabilir ve üreticiler ürününü 
sunabilir.Tedarikçilerle entegre sistemlerin kullanılmasıyla gerçek zamanlı sipariş takibi 
yapılabilir ve RFID teknolojisi ile konum tespiti sağlanabilir, doğrudan üreticilere ulaşılabilir. 
Eğitim müfredatına alınarak öğrencilere erken yaşlarda tanıtılabilir. Filmlere, dizilere coğrafi 
işaretli ürünlerin isimleri yerleştirilebilir.Toplumda farkındalık yaratabilmek, ekolojik 
dengeler konusunda çalışmak, ideal bir Cİ sisteminin kurulabilmesi, coğrafi işaretler 
konusunda güçlü bir aktör olmak amacıyla Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Ülkeleri Ekonomik 
Araştırmalar Merkezi’nin düzenlemiş bulunduğu “3. Uluslararası Coğrafi İşaretler Antalya 
Semineri” sonunda 2012 Ekim ayında YUCita (Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye 
Araştırma Ağı) kurulmuştur http://www.yucita.org/. 

5.3. Yeterli Düzeyde Üreticiler, Kooperatifler Tarafından Yeterli Coğrafi İşaret 
Başvurularının Yapılmaması: Türkiye’de tescilli coğrafi işaretlerin tescil sahiplerine göre 
dağılımı incelendiğinde başvuru sayılarından anlaşılmaktadır ki, coğrafi işaretler konusunda 
Türkiye’deki en büyük eksikliklerden biri üretici birlik ve kooperatiflerinin etkin 
olmamasıdır. Türkiye’de 2012 yılında tescilli coğrafi işaretli ürünlerin başvurularından sadece 
üç tanesi kooperatifler aracılığıyla yapılmıştır (Kantaroğlu ve Demirbaş: 519). Cİ’lerle ilgili 
487 tescilin %95’e yakını Ticaret Odaları ve Borsalar tarafından yapılmıştır. 157’si ticaret 
odaları, 121’i belediyeler, 44’ü ticaret borsaları geri kalanı ise üretici birlikleri, üniversiteler, 
meslek odaları, kooperatif gibi birçok farklı kurum tarafından yapılmıştır. Üreticilere, 
kooperatiflere başvuru konusunda öncelik tanınsa da başvuru yapılmamaktadır. Oysa bu 
sistem ürünü çok iyi bilen üreticiler içindir. AB’deki kooperatiflerle karşılaştırıldığında 
Türkiye’de tarım satış kooperatifleri ve birlikleri olması gerekenden daha düşük kapasitelerde 
faaliyet göstermektedir. Oysa ki kooperatif ortakları, coğrafi işaretli ürün özelliklerini en iyi 
bilen, tanıyan ve bu özellikleri tüketiciye en doğru aktarabilecek olan üreticilerdir. Doğru bir 
planlama yapıldığında, denetim konusu da kooperatifler tarafından sağlanabilir. 
Danimarka’daki kooperatifler, gıda işleme ve dağıtım endüstrisinin çoğunu, gıda perakende 
mağazalarının ise üçte birini kontrol etmektedir (Adanacıoğlu, 2015). AB’ de özellikle Üretici 
Birliği adına yapılan başvurular olmasını istemektedir. 
Ticaret Odaları  hizmet eden taraftır. Ticaret Odaları tescil işleminin yapılmasından sonra 
üretici birliklerine devredebilir. Bunun için küçük üreticilerin güçlendirilmesi, bir araya 
gelmelerinin sağlanması, kendi denetimlerini yapabilecek duruma getirilmeleri, düzenli 
eğitim almaları önemlidir. Üretici, tescil sonrasında şartnameye uygun nasıl üreteceğini 
düşünmektedir. Oysa ki geleneksel olarak yaptıklarını yapacak, farklı bir  şey yapmayacaktır. 
Şartname onların üretim şekline göre hazırlanmıştır. Coğrafi işaret tescili, algı olarak patentle 
karıştırılmaktadır. Kavram karmaşası bulunmaktadır. Üretici de coğrafi işaret konusunda çok 
bilgili olmayıp, bilgi kirliliği çok fazladır.  
Coğrafi işaretleme yapıldıktan sonra, üretici ekonomik fayda sağlayacaktır. Üretici coğrafi 
işarete uygun üretimi gerçekleştirdiğinde, coğrafi işaret logosunu kendi isteğiyle belirtilen 
ölçülere uygun olacak şekilde bastırtabilir ya da tescil ettiren kurumdan alabilir. Tescil ettiren 
kurumun coğrafi işaret logosunu kar amaçsız olarak vermesi gerekmektedir.  
5.4. Gıda Güvenliğinin Sağlanması ve Denetimin Yapılması:  Gıdaya yönelik bilgi 
kirliliği, taklit ve tağşiş gibi etik dışı uygulamalara da sıkça rastlanılmakta, yasal önlemlerin 
makro bazda alınması zorunluluğu doğmaktadır (Güneş, Turmuş, 2020:118). Tarımsal 
ürünlerin pazarlanmasında  standardizasyon, ambalajlama, etiketleme, kalite yönetim 
sistemleri ve HACCP gibi konularda bilgi yetersizliği, yasal altyapı ve uygulamalardan 
kaynaklanan önemli sorunlar bulunmaktadır. Coğrafi işaretlemesi yapılan ürün denetiminde  
küçük yerlerde umursamazlık, ilgisizlik olabilmektedir. Denetim formlarında her bir ürün için 

154

http://www.yucita.org/


birbirinden farklı olup, denetimin amacına hizmet etmemektedir. Denetim raporları önceleri 
on yılda bir verilirken 2017 yılı sonrasında düzenli her yıl verilmesi gerekmektedir. Bununla 
birlikte ürünlerin hasat döneminden kaynaklı sorunlardan dolayı TPE’ne her yıl düzenli 
verilmesi gereken  denetim raporları gecikmeli gidebilmektedir. Ürünlerin kategorilere 
ayrılması, nasıl denetleneceğinin belirtilmesi ve hangi analizler gerekiyorsa buna bakılması 
önemlidir. Marka vekilleri denetim formlarını hazırlamaktadır. Denetim formlarında bir 
standart bulunmamaktadır. Denetim konusunda  Tarım Bakanlığı, TSE ve TPE ‘nün işbirliği 
içinde olması önemlidir. Bu kurumlar elektronik ortamda bir araya gelerek toplantı yaparak 
koordinasyon sağlayabilir.1) Denetimi tescili yaptıran kurum yapabilir, 2) Coğrafi İşaretler 
Daire Başkanlığı kendi denetleyebilir ya da 3) Bağımsız denetimle  yapılabilir. Ürünlerin ayırt 
edici özelliklerinin incelenerek belirlenmesi konusunda üniversiteler daha etkin rol 
üstlenebilirler. Denetimlerde laboratuvarlardan yararlanılabilir. 
Türkiye’deki mevcut durum incelendiğinde, bilinçli üretici birliklerinin oluşturulamaması 
nedeniyle coğrafi işaretli ürünleri üreten üreticilerin doğru bir şekilde tespit edilememekte ve 
denetimin yapılaması aşamasında sorunlar ortaya çıkmaktadır. Denetim raporları her on yılda 
bir TPE’ye sunulmaktaydı. Tarım ve gıda ürünlerine yönelik coğrafi işaret denetim yetkisi 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına (GTHB) verilmiş ancak pek çok ürün için henüz 
yeterli bir denetim mekanizması oluşturulamamıştır. Diğer ürünlere yönelik ise, devlete bağlı 
kuruluşlar tarafından yapılan, mevzuatın düzenlediği bir denetim bulunmamaktadır. 
Delice’nin uzmanlık tezine göre (2016) etkili devlet politikalarıyla coğrafi işaretleri 
destekleyici faaliyetlerde  bulunulması, bilinçli üretici grupları ve etkin denetleme sisteminin 
herhangi birinde sorun yaşanması halinde coğrafi işaret koruma sisteminin amacına uygun 
olarak işlemesi mümkün değildir (Delice 2016). 
Ürün kalitesinin belirli bir standarda kavuşturulması gerekmektedir. Yapılan literatür taraması 
sonucunda coğrafi işaretli ürünlerin birincil problemini denetimin oluşturduğu tespit 
edilmiştir (Yazıcıoğlu, Sarıkaya, Erol:2019). Bir çok ülkede coğrafi işaretli ürünlerin dikim 
alanları artmaktadır.  Avrupalı firmalar Türkiye'den satın aldıkları kuru incir, zeytinyağı gibi 
ürünleri, kendi ülkelerinde kendi markaları ile paketleyip daha yüksek fiyatla satabilmektedir. 
Türkiye’de 16.11.1997 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği 
ile HACCP kanunlarımıza girmiştir. HACCP; hammadde temini, gıda hazırlama, işleme, 
üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında tehlike analizi 
yapmak; gerekli kritik kontrol noktalarını belirleme; herhangi bir problem oluşmadan önleme 
sistemini kurmayı içeren gıda güvenlik sistemidir.  Personel hijyeni, donanım hijyeni, 
hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb. konulara önem verilmektedir. Böylece kayıpları ve 
maliyeti azaltma, oto kontrol, müşteri talebini karşılama, ticareti kolaylaştırma ve yasalara 
uygunluk sağlanmaktadır. Standardizasyon konusunda üreticilerin  yeterli bilgiye sahip 
olmaması, isteksiz olması ya da satış anlayışının hatalı (üretilen ürünün nasıl olsa satılır 
anlayışı) olması sözkonusu olabilmektedir. Gelişmiş teknoloji kullanımının artması ile kaliteli 
üretim zorunlu hale gelmiş olsa bile teknoloji kullanımının yetersizliği, ürünün niteliğini 
olumsuz etkilemektedir. Yasal düzenlemeler, firmaların gıda ambalajlaması konusundaki 
çalışmaları ve tüketici bilinçlenmesi sonucunda ambalaj kadar etiket bilgileri de önemini 
arttırmıştır. Etiket bilgisi çok önemli olmakla birlikte çok sayıda tüketici son kullanma tarihi 
ve içeriklerini güvenilir bulmamakta, barkodun anlamını bilmemekte, çok sayıda firma 
HACCP’i bilmemekte ya da dikkate almamaktadır. Türkiye’de TSE kayıtlarına göre HACCP 
belgeli gıda firması sayısı çok az olup, 2003 yılında 12 iken, 2004 yılında 71’e yükselmiştir 
(Emeksiz, Albayrak vd, 2015). Tedarik zincirinin her aşamasında sürekli kalite kontrolün 
yapılması çok önemlidir. 
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Zorunlu olarak satış ve depolama alanlarının tamamının soğuk hava üniteleriyle donatımının 
sağlanması önemlidir.  Çabuk bozulabilir özellikteki ürünlerin  pazarlanan toptan ve 
perakende satış yerlerinin birçoğunda depolama, koruma ve teşhir amaçlı kullanılan soğutucu 
özellikteki üniteler kullanılmamaktadır. Usta yetiştirme programları düzenlenerek, soğutma 
tesisisatları konusunda üreticiye teşvik verilerek destek olunmalıdır (Demir 2016). 
Akıllı depolama sistemleri, stok yönetimi verimliliğini, paketlemenin tam otomatik 
makinelerle sağlanması paketleme verimliliğini, hijyeni, kalite yönetimi üretim aşamasında 
hata tespiti ve çözümünü kolaylaştırmaktadır.  Büyük veri analiziyle müşteri tercihlerine göre 
üretim yapılmakta, arz talep yönetimi sağlanmaktadır. 3D yazıcılar ile prototiplerin 
geliştirilmesi sayesinde pazara erişim süresi kısalmakta, uzaktan erişim, kontrol, tamir ile  
satış sonrası hizmetlerin verimliliği  artmaktadır (Dijital Türkiye, 2018). Nesnelerin İnternet’i, 
cihazların internet üzerinden birbirlerine veri göndermesine dayalı bir teknolojidir. Basit 
sensörlerden akıllı telefonlara ve giyilebilir cihazlara kadar birbirine bağlı cihazlardan 
oluşmaktadır. Bu bağlı cihazları otomatik sistemler ile birleştirerek, belirli bir görevi olan 
birine yardım etmek ya da bir süreci öğrenmek için bilgi toplamak, analiz etmek ve bir eylem 
oluşturmak mümkündür. 
Coğrafi işaretlerin korunmasında mevcut denetim otokontrole dayanmaktadır. Söz konusu 
olan denetim problemi kooperatifçilik sisteminde gerçekleşen mali, ekonomik ve yönetsel 
alanda iç ve dış denetime, tabii tutularak aşılabilir. Yazıcıoğlu, Sarıkaya ve Erol (2019) 
tarafından coğrafi işaretlerin denetimi konusunda, kooperatifçilik sisteminin oluşturmuş 
olduğu ikili iç ve dış denetim sistemi önerilmektedir. İç denetim, kooperatifin ortakları veya 
genel kurulda seçilmiş kooperatifçiler tarafından sağlanırken, dış denetim kooperatif kuruluş 
aşamasında ve kuruluş sonrasında olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir. Kuruluş 
aşamasından sonraki süreçte gerçekleşen denetimde kamu kurum ve kuruluşları, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 
denetleme işleminde yetkili kurumlar olmasının yanında, kooperatif üst kuruluşları (Milli 
Kooperatifler Birliği, Kooperatif Merkez Birlikleri) ve bağımsız denetim kuruluşları 
tarafından denetim sağlanmaktadır. Dış denetimde görevli olan Türk Patent ve Marka 
Kurumu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı’nın yanında Kalkınma 
Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Kültür ve Turizm Bakanlığı bu kurumlar içerisine dâhil olarak 
farklı kanallar aracılığıyla sağlanacak denetim sağlık, ekonomi, pazarlama, turizm gibi farklı 
disiplinlere katkı sağlayabilir. Kooperatifçilik sisteminde dış denetimde sağlanan olağan ve 
ihbara dayalı denetim sistemi hukuki, idari ve mali açıdan yapılacak denetimlerin tamamını 
içerecek şekilde coğrafi işaretli ürünlerin denetimi sisteminde de kurulabilir. İç denetim 
sisteminde oluşturulacak olan birimler uygunluk denetimi, performans denetimi, bilgi ve 
sistem denetimi, önleyici kontroller, yönlendirici kontroller, tespit edici yerel yönetimler, 
üretici birlikleri, kırsal kalkınma kuruluşları, ürün gruplarına göre oluşturulacak konseyler ile 
sağlanabilir. Üniversiteler ve araştırma kuruluşları aracılığı ile iç denetime olan güvenirlik 
araştırmaları, oluşturulacak yeni politikalar için gerekli bilgileri sağlayarak sürekli gelişime 
katkıda bulunacaktır (Yazıcıoğlu, Sarıkaya ve Erol:2019). Denetimde sorun yaşanmaması için 
her birimin yetki ve sorumluluklarının sınırlarının belirlenmesi önemlidir.  
5.5. AB Tarafından Tescil Süresinin Onayının Uzun Olması: Tekelioğlu 2016 yılında 
yaptığı röportajda AB’ne tescil için başvurulan dosyaların büyük bir oranı eksiklikleri 
nedeniyle Patent Enstitüsü’nden geri döndüğünü, bu zor ve pahalı süreçte kurumlarımızın AB 
Komisyonu karşısında yalnız kaldığını, çok zaman kaybedildiğini  belirtmiştir. 2020 yılında 
AB nezdinde coğrafi işaretlerle ilgili basvuru süreçlerine https://www.ci.gov.tr/sayfa/avrupa-
birli%C4%9Finde-co%C4%9Frafi-i%C5%9Faret bakıldığında da çok sayıda ürün için 
beklenildiği görülmektedir. Brezilya’da bu sorunu aşmak için Tarım Bakanlığı başvuru 
sahiplerine yardımcı olmaktadır. Gürcistan ve Moldova Avrupa Birliği ile Coğrafi 
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İşaretleri’nin karşılıklı korunması konusunda başlattıkları müzakereleri bir buçuk yılda 
başarıyla tamamlamışlardır. Fas’da 30 ürünü için başlattığı müzakereleri 16 Ocak 2015’te 
tamamlamıştır. Türkiye’de ise başvuru ve bekleme süresi çok uzundur. İhracat potansiyeli 
yüksek Cİ’li 30-40 ürünü için karşılıklı tanıma konusunda AB ile müzakerelere geçilebilir. 
AB ürünlerinin Türkiye’de taklitleri yapıldığı için Patent Enstitüsü’nden tescil almayı 
bekleyen AB ürünleri bulunmaktadır. Karşılıklı müzakere her iki taraf için de faydalı 
olacaktır. AB’den alınan tesciller üretici refahını ve dış satım gelirlerini önemli ölçüde 
arttıracaktır (Tekelioğlu 2016:21). 
5.6. Türkiye’de Sürdürülebilir Bir Pazarlama Sistemi Oluşturulamaması: Bunun 
nedenleri; çeşitli paydaşlar arasındaki işbirliğinin yetersiz olması, çiftçilerin organik ürünlerin 
pazarlaması konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, organik üretime geçiş aşamasında 
desteklenmemeleri, kendilerine organik üretim yaptıran firmaların verdikleri düşük fiyat 
primleri (genelde konvansiyonel ürünlerin fiyatı ile hemen hemen aynı) ile yetinmeleri, pazar 
garantilerinin olmaması ve firmaların resmi olmayan kısa dönemli anlaşmalar yaparak bir 
süre sonra ürün satın almamalarıdır (Adanacıoğlu: 2015). 

6. COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN PAZARLANMASINDA 
KULLANILABİLECEK YENİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ 
Tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin çoğunluğunun küçük ve orta ölçeklidir. 
Ürünün toplanmasından başlayarak değerlenmesi, kalite kontrolünün yapılması, işlenmesi, 
taşınması, depolanması, paketlenmesi/ambalajlanması ve nihai tüketici ile buluşması tarımsal 
pazarlamanın temel unsurları arasında yer almaktadır. Tarımsal pazarlama “Çiftçilik 
faaliyetinde uğraşan kişinin ne miktarda ve hangi kalitede tarımsal ürün üreteceği ile 
başlayan, söz konusu çiftlik ürününün pazar koşullarına sunulması için hazırlığın yapılması, 
ürünlerin piyasa koşullarına uygun standardizasyon çalışmalarının yapılması, bu ürünlerin 
saklama koşullarına uygun olarak depolanması, nakliyat ve nihayetinde tüketiciye kadar 
süreçteki faaliyetlerin tümü” şeklinde tanımlanmaktadır. Küçük üreticilerin pazarda ürünlerini 
pazarlayabilme imkanları sınırlıdır. Tarımsal kooperatiflerin kuruluş amaçları arasında ise 
üyelerine ürünlerini pazarlama konusunda hizmet etmek de yer almaktadır. Tarım ürünleri  
tüketicinin ürünü işletmeye giderek kendisinin toplamasıyla, yol kenarında kurulan tezgah ve 
sergilerde, üretici pazarlarında, internetten, restoranlar, okullar, kafeler, oteller, toplum 
destekli tarım (ürettiği ürünler için belirli bir fiyat karşılığında hisse veya abonelik satışı) ve 
tarım turizmi ile pazarlanmaktadır (Yıldız 2020). 
Pazardaki tüketicilerin coğrafi işaretli ürünler hakkında haberdar edilmesi gereklidir. Coğrafi 
işaretlemesi yapılmış ürünün pazar araştırmaları çalışmalarının yapılarak, ürüne yönelik 
algının, tüketiminde problemlerin olup olmadığının belirlenmesi, memnuniyet anketleri ile 
üreticilerin de çalışmalar hakkında görüşlerinin alınması ve daha sonra farkındalık 
çalışmalarının yapılması önemlidir. Coğrafi işaretli ürünlerin kendi yöreleri dışında daha 
geniş bir pazarda güvenle satılması istenmektedir. Dolayısıyla kamu spotları, tanıtım ve 
bilgilendirme projeleri geliştirilmesi, tüketicilerin bu konuda bilinçlendirecek reklam ve 
tanıtım kampanyalarının düzenlenmesi faydalı olacaktır (Dokuzlu, Demir vd.,2019: 103). İlk 
olarak; farklılaştırma, üreticilerin pazar gücünü artırır. İkincisi, uygun bir bütünleşik 
pazarlama iletişimi kullanıldığında bu ürünlerin tüketicilerce satın alınma eğilimi daha yüksek 
olabilir. Coğrafi işaretli ürün üreticilerin hedef pazara ulaşmak için müşterilerini iyi 
tanımaları, müşterilerinin sayısı, konumu, yaş, cinsiyet ve yaşam tarzı gibi özelliklerini 
bilmeleri ve hangi medya  (radyo, televizyon, gazete ve dergiler gibi kitle iletişim araçlarına 
verilen ad) türlerini kullandıklarını, ne sıklıkla alışveriş yaptıklarını bilmeleri gerekir. 
Kullanılabilecek yeni stratejiler şunlardır: 
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6.1. Kurumsal Bir Web Sitesinin Hazırlanması:  Coğrafi ürün  satın almak isteyenler için 
hazırlanan web sitesi haftada 7 gün 24 saat hizmet veren elektronik bir broşür olarak hizmet 
verebilir ve doğru hazırlanarak, tanıtımı yapılırsa internette coğrafi işaretli ürünlere ulaşmak 
isteyen herkes tarafından bulunabilir. Kullanımı kolay, hızlı, anlaşılabilir, güvenilir olmalı, 
alternatif ödeme yöntemleri sunulmalı, kargo gönderimi için uygun paket alternatifleri 
sunulmalı, müşteri destek hattı, şikayet, ihbar hatları bulunmalıdır. Kars ilinin en tanımlayıcı 
ürünlerinden olan ve ilde üretilen Kars Kaşar Peynirlerinin % 35’lik kısmı üreticiler 
tarafından direkt olarak toptan satış kanalları yoluyla il dışına pazarlanırken, % 65’i Kars 
kenti ve diğer ilçe merkezlerinde bulunan 150 civarındaki perakende satış yapan işyeri 
vasıtasıyla ilde pazarlanmaktadır. İlde son yıllarda meydana gelen gelişim neticesinde birçok 
işyeri ürünlerini internet üzerinden e-ticaret siteleri üzerinden de satışa sunarak ürünlerini 2-3 
gün içinde alıcılara kargoyla ulaştırmaktadır. 
Coğrafi işaretli ürünün bir hikayesinin olması önemlidir.  Ürünün hangi doğal ve beşeri çevre 
özelliklerine dayalı olarak farklılaşıp özgünleştiği, üretim geçmişi, üretim tekniği, üretim 
alanları ve ürüne ait sorunlar, çözüm önerileri ortaya konulmalıdır. Örneğin Kars kaşar 
peyniri ustalarından alınan bilgiye göre “Poyraz Rüzgârı” kaşarın dinlendirilmesi sırasında 
kendini bırakmasını (gevşemesini), kaşar bloklarının çatlamasını ve çabuk kurumasını 
engellediği ve kaşarın doğal şartlarda bozulmadan olgunlaşmasına yardımcı olmaktadır.  
6.2. Blog Hazırlanması, Elektronik Posta Pazarlaması: Dijital pazarlama platformu olarak 
web sitesinin içerisinde ya da ayrı bir alan adında  yer alan blog,  günlüğe benzeyen, 
ziyaretçilerin yorumlarıyla interaktif bir ortam sağlayan bir web sitesidir. Blog ile web 
sitesinin çalışma mantığı aynı olup, her ikisi de ürün ya da hizmetlerin pazarlanmasına ve 
satılmasına yarayan içerik sağlayıcılardır. Coğrafi işaretli ürünler, bulunduğu endüstri 
hakkında  akademisyenler, blog yazarları ile iş birliği yapılabilir.Yazı istenebilir. Tüketicilerin 
ürün hakkında yorumları alınabilir. 
Elektronik posta pazarlaması, hedef kitleye gönderilen, markaların hedefli gönderim yaptığı, 
ürün tanıtımı, bilgilendirme ve  satış metni içeren bir elektronik postadır. Bu konuda Emarsys 
gibi e-posta pazarlaması yapmak isteyenlere servis sağlayıcı olarak çalışan, kişiselleştirilmiş 
e-posta ve detaylı analiz sunan, B2C sektörüne hitap eden işletmelerden destek alınabilir 
(Emarsys, 2019). 
6.3. Arama Motoru Optimizasyonu (Search Engine Optimization-SEO): Google, Bing, 
Yandex, vb. arama motorlarında üst sırada çıkmak için kullanılan özel etiketleme, sayfa 
başlıkları, paralel linkler kurma, sayfaya anahtar kelimeler gizleme ve çoklu alan adı alma 
gibi işlemler SEO olarak tanımlanmaktadır.  Coğrafi işaretli ürün ile ilgili bilgi almak 
isteyenler bilmedikleri bir ürünü, markayı ziyaret etmeyecektir. Dolayısıyla  tüketiciler bilgi 
edinmek istediklerinde anahtar kelimelerle arama motorlarında arama yaptırmakta ve 
karşılarına çıkan ilk sayfaları ziyaret etmektedirler. İşletmenin kaçıncı sırada ve hangi sayfada 
kullanıcıya sunulduğu çok önemlidir. 
6.4. İçerik Pazarlama (Content Marketing): Belirlenmiş bir hedef kitleyi çekmek ve elde 
etmek için kitlenin dikkatini çeken, ilgisini uyandıran, değerli, ilgili ve tutarlı içerikler 
oluşturmaya ve dağıtmaya odaklanan stratejik bir pazarlama yaklaşımıdır. Ürün tanıtımları, 
video içerikleri, görsel içerikler trendler takip edilerek oluşturulabilir, tanıtım, kategori ya da 
blog yazıları profesyonel içerik yazarları ile koordineli bir şekilde oluşturulabilir. İçerikler 
oluşturulduktan sonra gerekli optimizasyon çalışmalarını  yürütülerek SEO’ya uygun hale 
getirilebilir. Böylece coğrafi işaretli ürünlerin marka bilinirliği artacaktır. 

6.5. Özgünlük İçin Farklılaşmaya, Koruyucu Ambalaja, İnovasyona Önem Verilmesi: 
Ambalaj ürünü çarpma, ıslanma, zedelenme gibi fiziksel etkilerden korumak dışında 
tüketiciye taşıdığı bilgilerle ürünün değerini, görünürlüğünü arttırarak seçim ve kullanım 
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kolaylığı da sağlamalıdır. Ürünün raf ömrünü uzatmak, tazeliğini korumak için ambalaj çok 
önemlidir. Farklılaşmayı yaratacak en önemli unsurlardan biri ambalaj tasarımıdır. Örneğin 
Kars Kaşar Peynirleri  Kars İlinde üretimi yapılırken ülke genelinde üretimi yapılan diğer 
kaşar peynirleri ile benzer şekillerdeki ambalajlarla piyasaya sunulmaktadır. Kars Kaşar 
Peynirinin sıradanlaşmasına neden olan bu durumun giderilmesi için Kars Kaşar Peynirlerinin 
tüketiciler tarafından ayırt ediciliğini kolaylaştıran şekil ve ambalajlar içinde piyasaya arz 
edilmesi önerilmektedir (Demir 2016). 
6.6. Coğrafi İşaretli Geleneksel Ürünlerin Gastronomik Kimliğinin Oluşturulması: Türk 
Dil Kurumu (2018) gastronomi terimini “yemeği iyi yeme merakı” ve “sağlıklı, iyi 
kurgulanmış, zevkli ve leziz mutfak, yemek yeme düzeni” olarak tanımlamıştır. Yiyecek ve 
içeceklerin tarih içindeki gelişim evrelerinden itibaren bütün özelliklerinin ayrıntılı bir şekilde 
anlatılmasını, uygulanmasını ve 21. yy şartlarını da içeren bir bilim olarak tanımlanmıştır. 
Gastronomik kimliğin oluşmasında etkili olan faktörler; çevre, coğrafya, iklim, mikro 
iklimler, yöreye ait ürünler, yeni ürünlerin yöreye uyumu, kültür, tarih, etnik çeşitlilik, 
deneme yanılma, gelenekler, inançlar ve değerler olarak sıralanmaktadır (Suna, Uçuk 2018). 
21.yy’de gastronomik kimlik oluşturmak için coğrafi işaretleme sisteminden 
faydalanılmaktadır. Bölgenin sahip olduğu kültürel ve çevresel faktörler, yörenin lezzet 
yapısını, sofra adabını, yemek tariflerini etkiler ve taklit edilebilmesinin güç olacağı şekilde 
gastronomik kimliğin oluşturulmasını sağlar. Tanıtımın yapılmasında ve bilinirliğinin 
arttırılmasında kültürel etkinlikler, festivaller ve büyük organizasyonlar yapılarak, internet 
tanıtımı yapılabilir (Özkan 2019).Gastronomi, turizm coğrafi işaretlerle gelişecektir.  
Gaziantep, Afyon ile birlikte Hatay kenti, 600 değişik yemeği ve sıra dışı lezzetleriyle ‘Dünya 
Gastronomi Şehri’ olma yolunda ilerlemektedir. Gastronomi konusunda UNESCO yaratıcı 
kentler dalında gastronomide Gaziantep 2015, 2017 Hatay, 2019 Afyon ödül almış, Antep e 
Michelin yıldızlı şefler davet edilmiştir. 
Coğrafi işaretli ürünlere ulaşmada yerel belediyeler koordinasyonu sağlayabilir. Coğrafi 
işaretli ürünlerin üretim koşullarının temizliği, doğallığı ve üreticilerin kimliğine vurgu 
giderek artmaktadır. Düşük gelirli tüketicilerin perakende taze gıdaya ulaşmasında yerel 
belediyeler, koordinasyon görevleri yapabilirler. 
6.7. Destinasyon Pazarlaması: Bir yörede turistlere yiyecek içecekler sunarak, turistlerin 
beğenisini kazanmak suretiyle yöreye ziyaretlerinin tekrarını sağlamak görevi, o işletmelerde 
çalışacak mutfak ekibine düşmektedir. Gaziantep Üniversitesi’nde mufak eğitimi alan 
öğrencilerin perspektifinden coğrafi işaret ile tescil etme yoluyla gastronomik kimlik 
oluşturma ve destinasyon pazarlamasına etkisinin ölçülmesinin amaçlandığı araştırmada, 
öğrenciler turistlerin Gaziantep’e özgü ürünleri tatmak için gelebileceklerini ve bu ürünlerin 
aynı zamanda ilin tanıtımını da katkı sağlayacağını düşünmektedirler. Bu sonuçlar 
doğrultusunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise şehrin tanıtımında veya basında 
coğrafi işaret ile tescil edilmiş gastronomik ürünlerin yeterince yer almadığı fikrine sahip 
olduklarıdır (Suna, Uçuk 2018). 
6.8. Yeni Bütünleşik Pazarlama İletişimi (BPİ) Unsurlarının Kullanılması: BPİ’de 
doğrudan pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, satın alma noktası iletişimi, ticari fuarlar, 
sergilere katılım, sponsorluk, sosyal medya, vlogger, youtube gibi iletişim araçlarının bir 
bütün olarak kullanılmakta ve bunlara diğer iletişim elemanları olan ürün yerleştirme, ağızdan 
ağıza iletişim (WOM), viral pazarlama, mobil pazarlama, marka yönetimi ve konumlandırma, 
veri tabanlı pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), marka elçileri de katılmakta ve 
tüketicilere birbirleriyle çelişen farklı mesajlar değil, birbirlerinin etkisini destekleyecek, 
koordineli ve uyumlu mesajlar verilmektedir (Tolon vd.2016).  
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Sosyal medya, tüketici kaynaklı medya olup, kullanıcılar tarafından yaratılan online içeriktir. 
Facebook, Twitter, Google, Youtube, Instagram,  Linkedln, Pinterest en tanınmış sosyal 
medya araçlarındandır. Sosyal medya öncelikle, marka bilinirliğinin arttırması, müşteri ve 
potansiyel müşteri adayları ile birebir iletişim kurulmasını sağlar. Geleneksel medyadan farklı 
olarak sosyal medyada bulunan üyeler tarafından içerik oluşturulabilir ve yorum yapılabilir. 
Üyeler içerik oluşturabilir, birbirleriyle aktif bir şekilde iletişim kurabilir ve tanımadıkları 
insanlarla sosyal etkileşimlerini genişletebilirler.  
Vlogger, “Video-logger” kelimesinin kısaltılmış hali olup, Video-logger, “internette video 
oluşturan kişi” anlamına gelir. Vlogger'lar; blogger'lar ile aynı işi yapmakla birlikte, blog 
içeriği yazmak yerine, kamera karşısında geçerek video çekerek içerik oluştururlar. Youtube 
kanallarına belli temalarda, düzenli bir şekilde videolar yükleyen kişilere “Youtuber”  adı 
verilir. YouTube'a, e-posta adresiyle üye olunur, kanal açılır, üretilen konulardaki içerik 
paylaşılır ve beğenildikçe, takip edenlerin sayısı arttıkça işletmelerden reklam alınır. Ürün 
yerleştirme, temelde farkındalık yaratmak ve bunu arttırmak çabasına yönelik olarak, 
markaların bir bedel karşılığında çeşitli medya mecralarına yerleştirilmesidir.  
Coğrafi işaretlerin önemi konusunda oluşturulan videolar https://surdurulebiliryasam.net/ gibi 
sayfalarda yayınlanarak sürdürülebilirlik konusunda duyarlı olan hedef kitleye ulaşılabilir. 
6.9. Ağızdan Ağıza Pazarlama (WOM): Ağızdan ağıza pazarlama (WOM), marka, ürün 
veya şirket ile ilgili mesajların, oluşturulan içerikle internet ortamında, sosyal medya 
ağlarında başka kişilere veya sitelere aktarılması ve yayılmasını sağlayan bir pazarlama 
modelidir. Tüketicileri işletmelerin geliştirdiği ürünler, hizmetler ya da sesli, videolu ya da 
yazılı bilgiyi diğer tüketicilere online  olarak iletmeleri için teşvik eden ağızdan ağza 
pazarlamadır. Youtube, Vimeo, Google Video gibi sitelerde kullanıcıların hazırladıkları 
içerikler paylaşılır. Mesaj, kartopu gibi tüketiciden tüketiciye geçerek toplam ulaşılan kişi 
sayısı artar.  
Dijital ortamda ağızdan ağıza pazarlama; web tabanlı düşünce platformları, tartışma 
forumları, boykot web siteleri, haber grupları, sosyal paylaşım siteleri, fısıltı yaratarak 
pazarlama (buzz pazarlama), e-posta gönderme (e-mailing), reklam amaçlı oyun 
(advergaming), bloglar, mobil bloglar (mobloglar), videobloglar yoluyla gerçekleşmektedir 
(Dapiapis 2015).  
6.10. Uluslararası Market Zincirleri Tarafından Pazarlanması: Taşköprü Sarımsağı, 
Finike Portakalı gibi coğrafi işaret tescili yapılmış ürünler, uluslararası market zincirleri 
tarafından pazarlanmakta, böylece üreticilerin ve tüketicilerin korunması sağlanmış 
olmaktadır. 
Metro market, Coğrafi İşaret potansiyeli olabilecek ürünlerin Türkiye’de ve Avrupa 
Birliği’nde tescillenmesine yönelik olarak tescil süreçlerinde ve sonrasında, üreticilerin 
kooperatif oluşturmasında, Cİ ürünlerin tüketicilere tanıtımında, tescilli ürünlerin metro 
marketin bulunduğu on ülkeye ihracında önemli bir rol üstlenmiştir(https://www.metro-
tr.com/surdurulebilirlik/sorumlu-satin-alma/cografi-isaretli-urunler) . 

6.11. Büyük Mağaza ve Alışveriş Merkezleri, Kafeler, Restoranlar, Oteller Tarafından 
Pazarlanması: Coğrafi işaretli ürünler, market raflarında yer aldıktan sonra bu ürünlere olan 
talep hızla artmaya başlamıştır. Market zincirleri ile üreticiler birlikte ortak tanıtım 
yapabilirler. Kafeler, restoranlar ve oteller de bu ürünleri pazarlayabilirler. Coğrafi 
işaretlemesi yapılan ürünlerin pazara ulaştırılmasında özel sektör ile  fair trade-adil ticaret 
yapan işletmelerle işbirliği yapılabilir.  6585 sayılı Perakende Kanununun 12. Maddesinde 
büyük mağaza veya alışveriş merkezlerinde yöresel ürünlere ayrılmış mekan oluşturma 
zorunluluğu getirilmesi bu alandaki gelişmeleri hızlandırmıştır. Bu alandaki düzenleme aynen 
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şöyledir: “Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile 
bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yüzde birine tekabül edecek 
şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil 
edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun 
görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel 
ürünlerin satışına ayrılır” (https://www.ci.gov.tr/sayfa/perakendeciler-i%C3%A7in)  

7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Coğrafi işaretlemesi yapılan ürünlerin tüketicilerin ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunmaları, 
farklılaşmaları, tüketiciyle duygusal bir bağ sağlayarak rekabet içerisinde ayrışmaları,                     
e-ticaret, yeni teknolojiler ve yapay zeka gibi gelişmelerle değişen alışveriş alışkanlıkları 
içerisinde yeni ekonomiye  uyum sağlamaları, geleneksel kanalların yanı sıra dijital ortamda, 
özellikle de mobil olarak var olmaları gerekmektedir. Dijital teknolojileri rahat kullanabilen 
bir kuşakla karşı karşıya olunduğu unutulmamalıdır. Yaşadığımız pandemi süreci de internet 
teknolojilerinin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Z kuşağı,  1996 ile 2001 yılları arasında 
doğan ve dünya nüfusunun %25 ini oluşturmaktadır. dijital cihazların dünyasında dünyaya 
gelen bu kuşağın mobil cihazları sevdiği belirlenmiştir. Z kuşağı, daha çok bireysel hareket 
etmeyi seven, İnternet ile haberleşmeyi sözlü iletişime tercih etmekte, eğlenceli videolar 
üreten kanallara abone olmakta, trendleri vloglardan takip etmekte, viral pazarlamaya önem 
vermektedir. Müşteriye erişim, müşteriyle etkileşim, satış kanalı ve tüm süreçteki iş yapma 
modelleri yeniden şekillenmektedir. İş çıkışı markette alışverişini yapan müşteri, zaman 
kaybetmeden  cep telefonundan siparişini verip, ürünlerini istediği yerden alabilmektedir. 
Tüketicilerin internetten araştırma yapmaları, bilgiye erişmeleri, tercihlerinin artması, 
beklemeden para göndermek istemeleri, hızla, 7/24 alışveriş yapabilmeleri, her konudan hızla 
haberdar olabilmeleri nedeniyle işletmelerin kendilerini bu sürece hazırlamaları 
gerekmektedir. Dijital teknolojilerle yeni iş yapma modelleri ve stratejiler geliştirmek, iş 
süreçlerinin, ödeme sistemlerinin, bilgilerin  elektronik ortama aktarılması verimlilik 
yaratacak faaliyetlerdir. Dijital teknolojilerin çeşitli süreçlerde verimliliği arttırma potansiyeli 
bulunmaktadır. Tedarikçilerle entegre sistemlerin kullanılmasıyla gerçek zamanlı sipariş 
takibi yapılabilmektedir. RFID teknolojisi ile konum tespiti sağlanmakta, otomatik stok 
siparişleriyle süreç ve kaynak verimliliği artmaktadır.   
Kalite çok önemli olsa bile tek başına marka oluşturmada yeterli olmamaktadır. Tüketicilerin 
ürünün üretildiği yer hakkındaki algıları doğrultusunda, ürüne yönelik pozitif ya da negatif 
imaj oluşmaktadır. Coğrafi işaretlemesi yapılan ürünlerde de benzer şekilde bölgenin olumlu 
imajının olması ve  tüketicilerin farkındalığı önemlidir. Coğrafi işaret için Türkiye’de 
pazarlama iletişimi yok denecek kadar azdır. Coğrafi işarete sahip ürünlerin kaliteli ve 
güvenilir olduğunu ifade eden mesajlar bütünleşik pazarlama iletişimi ile hedef tüketicilere 
iletilmelidir. Coğrafi işaretlemesi yapılan ürünler konusunda farkındalığın  artırılması için 
kamu liderliğinde, kamu-özel kurumları, farklı paydaşların (sivil toplum kuruluşları, yerel 
yönetimler, tarımsal üretici birlikleri, üniversiteler, kooperatifler, çiftçiler, perakendeciler vb.) 
katılımıyla birlikte pazarlama kampanyaları oluşturabilirler. Fairtrade (adil ticaret), 
gelişmekte olan ülkelerde  üretici işletmelere yardımda bulunmak ayrıca sürdürülebilirliği 
teşvik etmek amacıyla, odak noktası pazar olan sosyal harekettir. Adil ticaret yaklaşımı, 
çiftçilerin ve işçilerin yaşamları üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalarını ve geleceklerine 
nasıl yatırım yapacaklarına karar vermelerini sağlar ve üreticinin hakkını her zaman 
koruduğundan kooperatif üyeleri fiyatlardaki olumsuz değişimden hiçbir zarar görmez. 
Kooperatifler adil ticareti destekleyebilir. Coğrafi işaretlemesi yapılan ürünlerin pazara 
ulaştırılmasında özel sektör ile  adil ticaret yapan işletmelerle işbirliği yapılabilir. Üretimin 
sürdürülebilirliği, üreticinin koruma altına alınması için elde edilen gelirin bir kısmını ilk 
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üreticiyle paylaşarak adil ticaret (fair trade) yapan işletmeler desteklenmeli, tüketiciler 
tarafından farkındalığı sağlanmalı, sivil toplum kuruluşları tarafından takibi yapılmalıdır. 
Dijital teknolojilerin maliyet-fayda analizini yapabilmeleri ve bu teknolojilerin farkında 
olmaları önemlidir. Hükümetin işletmelerin dijital dönüşümünü teşvik etme konusunda da 
rolü önemlidir. Dijital teknolojilerin uygulanması için işçilerin eğitimini kolaylaştıran 
politikaların benimsenmesi ve işletmelerin rekabet etmelerine yardımcı olmak için 
becerilerinin  geliştirilmesi önemlidir. Girişimcilere yardım etmek için kurulmuş olan devlet 
kurumları aracılığıyla dijital dönüşüm sürecine ve e-ticaretle ilgili yardımlara başlayan 
teşvikler sağlanmalı ve süreç denetlenmelidir. Günümüzde hızla artan dijital çağda ayakta 
kalabilenler, teknoloji çağına ayak uydurabilen olacaktır. Coğrafi işarete sahip kooperatifler 
desteklenmeli, yasal düzenleme yapılmalıdır. Denetimde sorun yaşanmaması için her birimin 
yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi önemlidir.  
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Özet 
Dilbilgisi, genel anlamda, bir dile ile sözcüklerin dizilim sırasını gösteren kurallar bütününe 
denir, ancak dilbilgisi çeşitleri göz önüne alındığında, bu tanım her dilbilgisi türüne göre 
değişiklik gösterebilir. Bu dilbilgisi çeşitlerinin başlıcaları şunlardır: Geleneksel betimsel, 
karşılaştırmalı üretimsel, dönüşümsel ve evrensel dilbilgisidir. Dilbilgisi öğretimi yaygın 
olarak tüme varım (inductive) tümden gelim (deductive) ve seçmeli (eclectic) olarak 
öğretilmektedir (Cross, 1995). İngilizce yazılmış dilbilgisi kaynakların nerdeyse hepsinde 
dilbilgisi öğretimi betimsel olarak – tanım ve örnek cümleler – açıklanmaktadır. Sadece, bir 
kaynakta sıfat sıralaması İngilizce bir cümlenin baş harfleriyle kodlanmıştır (Allsop, 
1990:78). Şöyle ki: 

Very soon a train should come. 
Value/opinion size age temprature shape  colour origin, material.  

Ülkemizde yabancı dil öğretimi ile ilgili sorun devam etmektedir. Yabancı dil öğrenenler 
genelde ya pratik konuşamamaktan ya da dilbilgisi/sözcük bilgisi eksikliğinden şikâyet 
etmektedir. İngilizce dilbilgisi sorunu kodlama olarak bilinen hafıza teknikleri öğretilerek 
aşılabileceği önerilmektedir. 
Bugünkü bilgilerimize göre kodlama, bilginin uzun süreli hafızaya yerleşmesini 
sağlamaktadır. Şöyle ki: Bilgiler duyusal hafızaya gelir. Burada tanınan (T), algılanan (A) ve 
dikkat edilen (D) bilgi = (TAD) kısa süreli hafızaya geçer ve 10 ile 20sn kalır. Bilgi burada 
Tekrar edilir (T) ve Anlamlı (A) Kodlanırsa (K) uzun süreli hafızaya geçip kalıcı olmaktadır. 
Bir benzetme ile TADına bakılan bilgiyi kişi isterse taç gibi kafasına TAKabilir.   
Akrostiş, loci, bağlama, şekil-resim, hafıza çivileri ve çağrışım yapmak kodlama (hafıza) 
tekniklerinden bazılarıdır. Kodlayarak dil öğrenenler, öğrenilecek bilgiyi, kendi öğrenme 
yöntemlerine göre işleyerek zihinlerine yazmaktadırlar. Türkçe bir veya iki sözcük içerisinde 
ifade edilebilen İngilizce dilbilgisi kuralları - dİNGilliYOR, DOlaR, DİDinDİ, VEREmDİ, 
HAStayDI, HADemeyMİŞ, siVİLLeşECEK. CANlanABİLİR, MAYalanABİLİR - 
yukarıdaki hafıza teknikleri (kodlamalar) kullanılarak daha anlamlı hale getirilebilir. Şöyle ki: 
Türkçe sert ünsüzleri (f s t k ç ş h p),  sıfat fiil eklerini ("-an,-ası, -mez,-ar,-dik,-ecek,-miş") ve 
isim fiil eklerini (-ma, -ış, -mak) öğretmek için üretilen ve anonim olarak kullanılan kodlar 
nasıl unutulmadı ve etkili olduysa, İngilizce dilbilgisi öğretimi için üretilen kodlamalar da 
aynı şekilde etkili ve kalıcı olabilir.  
Ayrıca, İngilizce dilbilgisi yapılarını öğretmek için kullanılan bu kodlar, yabancılara Türkçe 
öğretimi (Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi) için hazırlanan kitap ve etkinliklerde de 
kullanılabilir.   
Anahtar Kelimeler: İngilizce, dilbilgisi, öğretim, kodlama. 
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Abstract 
Grammar, in general, is a set of rules that show the order of words in a language, yet this 
definition can vary for each grammatical type given the grammatical varieties, The main types 
of grammar are: traditional, descriptive, contrastive, generative, transformational, universal 
grammar. 
Grammar teaching is commonly employed as inductive, deductive and eclectic ways (Cross, 
1995). Nearly all of the grammar books written in English explain the grammar rules 
descriptively; that is, definitions and sample sentences. Only in one source the adjective 
sequence is coded with the initials of an English sentence (Allsop, 1990:78). Namely: 

Very soon a train should come. 
 Value/opinion size age temprature shape colour origin, material.  
The problem with foreign language teaching continues in our country. Foreign language 
learners often complain of either inability to speak practically or lack of grammar / 
vocabulary. It is suggested that the problem of English grammar can be overcome by teaching 
memory techniques known as coding. 
According to our current knowledge, coding enables information to be settled in the long-term 
memory. That is: Information comes to sensory memory. The information recognized, 
perceived and paid attention here passes into short-term memory and remains for 10 - 20 
seconds. If the information is repeated here and significantly coded, it passes into long-term 
memory and becomes permanent. With an analogy, it can be expressed as follows: If the 
person wants the information that is tasted, he can wear it on his head like a crown. 
Acrostics, loci, binding, shape-drawing, memory pins and association are some of the coding 
(memory) techniques. Those who learn a language by coding write the information to be 
learned in their minds by processing them according to their own learning methods. The 
English grammar rules, which can be expressed in one or two Turkish words - dİNGilliYOR, 
DOlaR, DİDinDİ, VEREmDİ, HAStayDI, HADemeyMİŞ, siVİLLeşECEK. CANlanABİLİR, 
MAYalanABİLİR - can be made more meaningful by using memory techniques (coding). 
As the codes produced and used anonymously for teaching Turkish fricatives - hard 
consonants - (f, s, t, k, ç, ş, h, p), participles (-an,-ası, -mez,-ar,-dik,-ecek,-miş")  and verbal 
noun (gerund) affixes (-ma, -ış, -mak) are not forgotten and became effective, the codes 
produced for English grammar teaching can also be effective and permanent. 
In addition, these codes, which are used to teach English grammar structures, can also be used 
in books and activities prepared for teaching Turkish to foreigners (teaching Turkish as a 
foreign language). 
Keywords: English, grammar, teaching, coding,   

1.GİRİŞ 
Dilbilgisi, İngilizce yardımcı becerilerden bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Diğer 
becerilerde olduğu gibi, İngilizce dilbilgisi kurallarının öğretilmesinde de problemler 
yaşanmaktadır. Bu bağlamda yazında öncelikle dilbilgisi türleri ve dil bilgisi öğretimi 
konusuna bakmak yararlı olacaktır.   
Dil bilgisi, bir dile ait yapının sistematik bir analizidir (Crystal, 1998:138). Dil bilgisi, kabaca 
bir dilin, daha uzun anlam birimlerini ifade etmek için sözcükleri birleştirme ve işleme 
yöntemi olarak tanımlanabilir (Ur, 2001:4). Dil bilim kitaplarında geçen İngilizce dil 
bilgisinin yaygın çeşitleri şunlardır: Betimsel, kuralcı, kuramsal, üretimsel, yetisel, evrensel, 
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geleneksel, dönüşümsel, karşılaştırmalı, resmi kavramsal, (Crystal 1993), (Crystal 1998); 
konuşma dil bilgisi ve yazılı dil bilgisi (Thornbury, 1999).  
İngilizce dil bilgisi öğretimi ile görüşler incelendiğinde, üç dört tane görüşün tekrar ettiği 
görülmektedir. Dil bilgisi kurallarının öğretilmesi konusunda Ur (2001) şöyle demektedir: 
“Hiç şüphe yok ki kural bilgisi –açık veya örtük- dile hâkimiyet için gereklidir. Sözcüklerin 
nasıl yan yana gelmesi gerektiğini bilmediğiniz sürece onları kullanamazsınız (Ur, 2001:4). 
Cross’a (1995) göre dil bilgisi “tümdengelim, tümevarım ve seçmeli” şekillerde öğretilebilir. 
Günday’a (2018) göre ise dil bilgisi etken (aktif) ya da edilgen (pasif) şekilde öğretilebilir, 
ancak dil becerilerini kullanarak dil bilgisi öğretmeye çalışan aktif (etken) yöntem daha 
yararlıdır. Thornbury (1999) de “tümevarım ve tümden gelim” önermektedir. Nunan’a (2001) 
göre dil bilgisi bağlam (context) içinde öğretilmelidir. Celce-Murcia (2015) ise açık öğretme 
(tümdengelim, tümevarım) ve örtük öğretme yöntemlerini önermektedir (akt. Dilber, 2015). 
Diğer öneriler ise görev temelli (task-based) dil bilgisi öğretimi (Richards, (2002),  bilinç 
yükseltme yöntemi (Ellis, 2002), bağlamsal dilbilgisi (Thornbury, 1999) ve kapsayıcı çerçeve 
(Ur, 1998, akt. Dilber, 2015). 
Dil bilgisi öğretimi ülkemizde bazen çok vurgulanmış bazen de çok eleştirilmiştir, ancak kişi 
ne kadar çok İngilizce sözcük bilirse bilsin, bunların cümle içinde hangi sıraya göre 
yazıldığını ve konuşmada (iletişimde) hangi sıraya göre ifade edildiği bilinmediği sürece bu 
sözcükleri bilmenin pek yararı yoktur. Sonuç olarak denilebilir ki dil bilgisi öğretimi 
gereklidir ve olmazsa olmazdır, ama bu öğretimin nasıl olması gerektiği konusunda önerimiz 
kodlamadır, ancak yazında görülmektedir ki dil bilgisi öğretiminde kodlamaya yer 
verilmemiştir.  

2. KODLAMA  
Sözcükleri, harfleri, rakamlar, vs. bir şey üzerine yazmak veya kaydetmektir ki sadece yazan 
kişi kodun ne ve nereye ait olduğunu bilir. Bir mesajı, sadece birkaç kişinin anlayabileceği 
bir şekilde kodlamak.   (Oxford Learners Dictionary, URL-1) 
Kodlama, bir şeyin tanınmasını kolaylaştıran veya ayırt edilmesini sağlayan bir yöntemdir, 
örneğin renklendirmek,   (Collins Learners Dictionary, URL-2). 
Kodlamayı anlatan bir kavram (mnemonic) dilbilimde bulunmaktadır ve anlamı “bir şeyi 
hatırlamanıza yardım eden şey” (helping you to remember something) olarak 
tanımlanmaktadır (URL-3). Başka bir kaynakta ise “bir şeyi hatırlamanıza yardım eden 
çağrışımlar, fikirler ve harfler örneklemi/düzeni (a device such as a pattern of letters, ideas, or 
associations which assists in remembering something) (URL-4).   
Dikkat çekmeyen, sıkıcı, monoton, sıradan, renksiz olan şeyleri hatırlamakta zorlanırız. Bu 
hafızamızın zayıf olmasından değil, günümüzün monotonluğundan kaynaklanmaktadır. Oysa 
ilginç, komik, saçma, canlı, eğlenceli, korkutucu, enteresan, vb. olayları bugün olmuş gibi 
hatırlarız (Kasaroğlu & Şenyürek,2008). Örneğin, öğrenci her gün servisle okula 5 km gidip 
gelmektedir. Öğrenci her gün yolculuğun nasıl geçtiğini hatırlamaz çünkü yolculuk monoton 
bir hale gelmiştir. Ancak, bu servise bir gün kazaya karışırsa, öğrenci o günü hiç unutmaz 
çünkü o olay öğrenci üzerine etki etmiştir / zihnine kodlanmıştır. Bilginin kodlaması da bu 
şekilde ilginç, komik, sıra dışı, abartılı olmalıdır.  

Kodlamanın Bazı İlkeleri 
- Abartın, sıra dışı olun. Örnek, bezelye kadar elma. 
- Mantık aramayın. Örnek, bisiklete binen filler. Pembe etek giyen aslan… 
- Hayal edin. Hayaliniz, canlı, tuhaf ve komik olabilir. Örnek, Dergi okuyan heykel. 
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- Görüntüleri renklendirin, hareketlendirin.  
- Zıtlıklar kullanın. 
- Cansız varlıkları canlandırın. Örnek, mobilyanın elma yemesi. 
- Canlandırmaya, tat, koku, his ve ses ekleyin. Örnek, horlayan mısırlar.  
- Abartın. Sayıları abartın, boyları küçültün veya büyütün. 
- Arada İlişki Kurun. Beyin, objeleri birbirine bağlayarak hatırlar. 

(Kasaroğlu & Şenyürek, 2008;  Saygın (2013) 
Günümüzde kodlama ve kodlama örnekleri genellikle kişisel gelişim ve hafıza teknikleri 
kitaplarında görülmektedir. Kodlama, yaygın olarak ise üniversiteye hazırlık yapan kurslarda 
ve kurs öğretmenleri tarafından üretilmiştir. Bu kodların sayısı eskiden az olmasına rağmen, 
günümüzde İnternet, cep telefonu ve bilgisayar vasıtasıyla yaygınlaşmış ve anonim olarak 
kullanılmaktadır. Kodlamanın daha çok tarih, coğrafya, edebiyat, fizik, kimya vd. alanlarında 
yapıldığı görülmektedir. Ancak, İngilizce zamanların, kiplerin, edatların ve bağlaçların 
kodlaması konusunda çok örneğe rastlanmamaktadır. Netice olarak, kodlama kişinin 
öğrenmek istediği bilgiyi kendi öğrenme yöntemine göre işlemesi veya kaydetmesidir. Hafıza 
teknikleri olarak da bilinen başlıca kodlama türleri şunlardır:  

2.1. Bağlama Tekniği ile Kodlama 
Bu teknik ile yapılan kodlamalar, görsel öğrenmeyi temel almaktadır. Hiçbir ortak noktası 
olmayan kelimelerin şekle dökülerek ilginç, sıra dışı ve saçma bir şekilde birbirine 
bağlanmasıdır. Hafızayı güçlendirir ve beynin sağ/sol yarım kürelerini etkin kullanmayı 
sağlar. (Kasaroğlu & Şenyürek, 2008).  Çağrışım sistemi ile sağ beyin aktif hale gelir, bağlam 
metodu ile sol beyin aktif hale gelir. Saygın (2013) 
Bağlama yöntemiyle teker teker sayılan burçların (1. Koç, 2. Boğa, 3. İkizler, 4. Yengeç, 5. 
Aslan, Başak, vd.) öğretilmesi (kodlanması) şu şekildedir.   
Bir koç merada otlamaktadır. Meraya bir boğa gelir. Koç buna kızar ona bir tos vurur. Neye 
uğradığını şaşıran boğa, öfke ve şaşkınlıkla etrafına bakınırken orada dolaşmakta olan ikizleri 
görür ve onlara saldırır. Korkuyla kaçan ikizler yakındaki bir göle düşerler. Gölde ikizlerden 
birinin ayağını bir yengeç ısırır. O da,  yengeci tuttuğu gibi sahile fırlatır. Sahile fırlatılan 
yengeç oradan geçmekte olan bir aslanın üzerine düşer ve bu defa da onu ısırır… (Saygın, 
2013:53) 
Yukarıda görüldüğü gibi, birbirinden özellik ve yapı olarak farklı olan hayvanlar ve nesneler 
bir metin içinde bağlanarak anlamlı bir paragrafa dönüşmektedir. Benzer şekilde, İngilizce dil 
bilgisi yapıları (can, may, will, do, vd.) da anlamlı bir metin haline getirilebilir.    

2.2. Akrostiş Tekniği ile Kodlama 
Bilgiyi, somutlaştırarak öğrenmek ve zor olan bilgileri bile hafızaya kodlamak amacıyla 
yapılan çağrışımlardır (Kasaroğlu ve Şenyürek, 2008:40). Genellikle ilk harfler kullanılarak 
yapılır ve anlamı tamamlamak için joker harf kullanılır. Akrostişin İlkeleri: Mantık aramaz, 
kodlanan nesneler (bilgiler) canlı, haraketli ve üç boyutlu yapılır. 

Akrostiş Örnekleri: 
f s t k ç ş h p = fıstıkçı şahap 
musti  = manyas, ulubat, sapanca, terkos, iznik (Marmara bölgesindeki göller). 
pv= rHT = paran varsa ne rahat; paran varsa nara at (ideal gaz denklemi) 
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Varil  = Venedik, Avusturya, Rusya, İran, Lehistan (Osm imp. Drk. svş 
ülkeler) 

Örnek: “….Işıl maketi iter.  (Tomakin, 2014a)1. 

2.3 Hafıza Çivileriyle Kodlama 
Bilgileri, rastgele zihnimize kodluyorsak, zihnimizin duvarından düşer ve bu bilgilerin nerede 
olduğunu hatırlamakta zorlanırız. Hafıza çivileri, kodlamak istediğimiz her şeyi zihnimize 
asmamızı ve ihtiyacımız  olduğu zaman rahatlıkla onlara ulaşmamızı sağlayan sağlam 
duvar çivilerdir (Kasaroğlu & Şenyürek, 2008). Hafıza çivileri, bilgileri sırayla ve şekil 
benzerliğine göre kodlamaya dayanır. Yani, 1 düz olduğu için direğe, 2 kuğuya 
benzetilmektedir.  

1) elektrik direği,  2) kuğu 3) tabure  4) 4x4  5) eldiven, 
6) tabanca  7) öğrenci 8) bisiklet 9) kedi  10) ton  … 
Örnek: Öğrenilecek (kodlanacak) kelimeler: 1- salep, 2- patlıcan, 3- piramit, … olsun.  
Elektrik direği güne gitmiş, salep içerken üzerine dökmüş ve herkesi elektrik çarpmış. 
Anne kuğu, patlıcan şeklindeki küpeleri kulağına takmış. 
Mısırlılar, üçayaklı taburelerden yeni bir piramit yapmaya karar vermişler. 
Bu kodlamadaki mantık şudur: Kişilerin zihninde sıraya göre oluşturulmuş bir ön kod 

bulunmaktadır. Kişiler, öğrenilecek kelimeler ile bu ön kodlar arasında hayali bir bağ - ilişki 
cümlesi oluşturmaktadır. Elektrik direğinin güne gidince salep içmesi gibi.  

2.4. Fonetik Alfabe ile Kodlama 
Rakamların okunuşunda kullanılan bazı sessiz harfler temel alınarak bilginin kodlanmasına 
denir. Rakamlara karşılık gelen sessiz harfler (Saygın, 2013). 

1= B/P   2= K  3= Ç  4= T   5= N 
6= L   7= Y  8= S  9= M    0= F 

9’a kadar kodlar, yukarıdaki harflerle başlar, örnek, 1=bar, 2= kar, 3= çar, …10 dan itibaren 
kodlama, sessiz harfler arasına uygun bir sesli harf yerleştirilerek yapılır. Örnek= 16 sayısı 1 
ve 6 rakamlarından oluşur 1= B, 6= L harflerinden oluşur. Kodlayan kişi, İ yerleştirerek, BİL, 
A yerleştirerek BAL kodunu üretir. Yani, 11 den itibaren kodları kişi kendi üretebilir.  
Hafıza çivileriyle kodlamada olduğu gibi, fonetik yöntemde de 1’den 100’e kadar sayılar için 
bir ön kod bulunmaktadır. Örnek: Öğrenilecek kelimeler: 1- ceket, 2- top, 3- gözlük olsun. 
Birinci sırada öğrenilecek sözcük ile 1’in kodu bir cümle içinde ifade edilir. Şöyle ki: Bara 
giden bir kişi ceketi olmadığı için içeri alınmamış.  
Sonuç olarak şu söylenebilir. Yukarıda sayılan kodlamalara ilaveten başka kodlama 
yöntemleri de bulunmaktadır, ancak bu yöntemler konumuzun dışındadır. Formasyon 
Derslerinden Genel veya Özel Öğretim Yöntemleri dersinin bir ünitesi kodlama ve 
örneklerine ayrılmalı ve lisans seviyesindeki öğrencilerin kodlama konusunu iyi kavraması 
sağlanmalıdır. Aşağıda kodlamanın önemi ve etkisi bölümünde ayrıntılı görüleceği gibi, kısa 
ve uzun süreli hafızada öğrenmenin nasıl meydana geldiği konusu öğretim teorileri ve pahalı 
teknolojik materyaller arasında neredeyse unutulmuş gibidir. 

 

1 İngilizce Simple Present Tense’i öğretmek için üretilen kod, Konu için makalenin tamamına bakınız.  
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3. KODLAMANIN ÖNEMİ VE ETKİSİ 
Kodlamanın kaynağını genellikle üniversite giriş sınavına hazırlanan dershane öğretmenleri 
ve öğrencileri oluşturmaktadır. Bundan yaklaşık 20 yıl önce üniversite sınavına kazanmak bu 
güne göre daha zordu ve her ilde bir üniversite bulunmuyordu. Ders konularının 
kodlanmasının en olası nedeni üniversiteyi mutlaka kazanma isteğidir. Önceden sayısı az ve 
yaygın olmayan kodlama bugün İnternet, bilgisayar ve cep telefonu sayesinde oldukça 
yaygınlaşmıştır. Öyle ki neredeyse Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin bütün 
konuları kodlanmıştır. Kodlanan bu bilgilere İnternetten ücretsiz erişilebilmektedir. 
Günümüzde kodlama ile ilgili bilgilere en fazla kişisel gelişim, beyin ve hafıza, hafıza 
teknikleri ve hızlı okuma kaynaklarında rastlanmaktadır.  
Kodlamalar ilginç ve sıra dışı olduğu olursa bir okunuşta bile kişinin akılda kalabilmektedir. 
Örneğin, sülfürik asidin formülü için yaklaşık 40 sene önce üretilen kod (Hasan 2 salak 
Osman 4) bugün hala öğrenciler tarafından bilinmektedir. Aynı şekilde, sert ünsüzler için 
üretilen “fıstıkçı şahap” (f, s, t, k, ç, ş, h, p) kodu, isim fiil ekleri (-ma, (y) -ış, -mak) ve 
diğerleri neredeyse lise ve üniversite seviyesinde eğitim gören kişiler tarafından 
bilinmektedir.  
İngilizce öğretiminde “SON-Dört” kelimesi muhtemel ilk yapılan kodlamadır. Bu kodlamada 
ayların (september, october, november ve december) baş harfi alınmıştır. Ayların yazılışında 
bulunan “….ber” benzerliğinin karıştırılmasından dolayı üretilmiş olabilir.  Okullarda 
öğretmenlik uygulamasının izlenmesi ve çeşitli araştırmalar için yapılan görüşmelerde 
genellikle “wish” yapısı ile ilgili kodlama söylenmektedir. Şöyle ki: I wish you were a fish in 
my dish. Ayrıca, koordine edici bağlaçlar için “fan boys” = (for, and, nor, but, or, yet, so) 
kodlaması üretilmiştir. 
Kodlama ile ilgili muhtemel ilk örneği babamızdan duymuşuzdur. Bilindiği gibi, eskiden 
ülkemizde okuma-yazma oranı düşüktü ve birçok erkek okur-yazar olmadan askere giderdi. 
Bu kişilere, asker ocağında okuma-yazma eğitimi verilirdi. Yürüyüş kararı saymayı 
karıştıranlara sağ ve sol tarafını öğretmek / ayırt için “sağına sarımsak soluna soğan dikmek” 
kodlaması üretilmiştir. Burada, sa…, sa.., so… , so…, ses benzerliği kodlaması 
bulunmaktadır. 
Üretilen ilginç ve sıra dışı kodlamanın etkisinin uzun süre unutulmadığı bilinmektedir. Bu 
nedenle, İngilizce dilbilgisi yapılarının da ilginç ve sıra dışı şekilde kodlanarak 
öğretilebileceği düşünülmektedir, ancak kodlanarak öğrenmenin kısa ve uzun süreli hafızada 
nasıl meydana geldiği genellikle gözden kaçmaktadır.  
Ayrıca, teknolojik gelişmeler, dikkati modern araçlar (bilgisayar, projektör, tablet, akıllı tahta, 
akıllı telefon, vd.) üzerine toplamıştır. Hatta yabancı dil öğretimi ile ilgili kuramlar, 
yaklaşımlar, yöntemler bulunmasına rağmen, alternatif yöntemler ve arayışlar da öğrenmenin 
meydana geldiği kısa ve uzun süreli hafıza konusunu unutturmuş gibidir. Bugünkü 
bilgilerimize göre kısa ve uzun süreli hafızada öğrenme şu şekilde gerçekleşmektedir. Bkz. 
Şekil 1. 
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Şekil 1. (URL-5)  

Netice olarak, eğer kısa ve uzun süreli hafızanın varlığı konusunda bir fikir birliği varsa ve 
tekrarlanan ve kodlanan bilgiler kalıcı oluyorsa, İngilizce dilbilgisinin bütün konularının da 
bu güne kadar kodlanmış olması gerekirdi.  

4. AMAÇ 
Ders konularının kalıcı ve etkili şekilde öğrenilmesini sağlayan kodlamalara İngilizceden bazı 
örnekler sunmak bu çalışmanın genel amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın özel amacı ise:  

- Yazındaki kodlamalara uygun İngilizce bazı dilbilgisi konularını kodlamak,  
- Daha önce yapılan Türkçe-İngilizce çalışmasını kodlama yoluyla geliştirmek, 
- Öğrencilerin yaptıkları dilbilgisi kodlamalarından örnekler sunmaktır,  
- Bu kodlamalara karşı öğrenci görüşlerinden genel bir kanı sunmak, 

5. YÖNTEM 
Yaklaşım ve Yöntem: Çalışmada nitel ve nicel yaklaşım kullanılmıştır. Nitel yaklaşımda amaç 
herhangi bir şeyi bulmak ve ortaya çıkarmaktır (Robson, 1995).  Yöntem olarak ise örneklem 
(case study) ve basit deneysel desen (Salkind, 2000) kullanılmıştır. Örneklem çalışmasında 
konu derinlemesine araştırılır ve net bir alan ile sınırlandırılır (bounded) (Adelman ve dig. 
(1984). Ön-test ve son-test imkânı olmayan tek grubun olduğu durumlarda basit deneysel 
yöntem kullanılır (Salkind, 2000).  
Veri Toplama: Veri toplama aracı olarak yazılı kaynaklar (kitap ve makale) ve öğrencilerin 
ders saatlerinde yaptıkları ödevler doküman olarak incelenmiştir. Ayrıca öğrencilerden 
toplanan görüşler kodlanarak gruplandırılmıştır. 
Katılımcılar: Nitel araştırmalarda genellikle amaçlı (purposive) veya uygun (convenient) 
örneklem seçimi yapılmaktadır (Robson, 1995). Akademik Yazma Becerileri dersini alan 2. 
Sınıf öğrencileri çalışmaya dâhil edilmiştir.  Çalışmamıza 18 kişiden oluşan 1 adet birinci 
öğretim ile 13 kişiden oluşan 1 adet ikinci öğretim sınıfı katılmıştır. Deney ve kontrol grubu 
imkânı olmadığından herkes uygulamaya dâhil edilmiştir. Herkese açık uçlu ve iki seçenekten 
oluşan sorular sorulmuştur.   
Öğrenme Ortamı 1: Akademik Yazma Becerileri dersinin ilk saatinde o günkü konu (başlık 
yazma, özet yazma, giriş yazma, vd.) konular örnekleriyle anlatılmıştır.  
Öğrenme Ortamı 2: Akademik Yazma Becerileri dersinin diğer iki saatinde, teorik dersin 
konusuyla ilgili uygulama yapılmıştır.  Yapılan yanlışlar ilgili kâğıtlar üzerinde dönüt 
verilmiştir. Ayrıca, yapılan bu yanlışlarla ilgili kodlamalar yapılmaya çalışılmıştır. Örneğin, 
öğrencilerin yaptığı Tekil - Çoğul yanlışı için “Çare istektir” kodlaması geliştirilmiştir.  
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Veri Toplama ve Kodlama: Belge analizi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında 
bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek 2005:187). 
Katılımcılardan bu kodlamalara karşı düşüncelerini yazılı olarak ifade etmeleri istendi. 
Toplanan data kodlandı (Strauss ve Corbin, 1990:61) ve gruplandırıldı (axial coding) (96). 

6. BULGULAR 
6.1. Present Perfect Tense’in Betimsel Öğretilmesi 
Dilbilgisi yapıları genellikle tanım cümlesi olarak açıklanmaktadır. Kurallar, formüller ve 
tablolar olarak verilmektedir, ancak bazı dilbilgisi kitaplarında ise küçük resim ve çizimler 
bulunmaktadır. Örnek, Present Perfect Tense’in betimsel kuralı şu şekildedir. Bkz. Tablo 1. 

Tablo 1. 

Subjects Helping Verbs Main Verbs (past participle 
I, You, They, We have decided, finished, etc. 
He, She, It Has  lost, chosen, gone 

 
Tablo 1’deki betimsel açıklama, şahısları, aldıkları yardımcı fiilleri ve esas fiilin 3. halinin 
kullanılması gerektiğini göstermektedir. Bunun yerine, bu tense “bağlama” yöntemiyle 
kodlanarak Türkçe bir paragraf içinde örtük olarak öğretilebilir. Bkz. Tablo 2. 

6.2. Present Perfect Tense’in Kodlanarak Öğretilmesi 
Tablo 2. 

 
 
 
 

 
Tablo  2. 

Şekil 1’de görülen “He has Fiil + 3” formülü, Şekil 2’de görüldüğü gibi, “Hekim hasta 
Filiz’i 3 kez ziyaret etti”, cümlesi içinde, örtük olarak ifade edilmiştir. Yani, Şahıs zamiri, 
yardımcı fiil ve esas fiilin 3. halinin kullanılacağı örtük olarak ifade edilebilmektedir.  

6.3. Past Perfect Tense’in Betimsel Öğretilmesi 
Tablo 3. 

Past Perfect Tense 
Positive Subject + had + past participle. 

She had finished the test. 
Negative  Subject + had + Not + past participle. 

She had not finished the test.  
Question  Had + Subject + past participle? 

Had She finished the test? 

Past Perfect Tense için yapılan açıklamada şöyle denilmektedir. Geçmişte olup biten iki tane 
olay vardır. Bu olaylardan önce olan Past Perfect Tense ile ifade edilir. Ancak bu betimsel 
kurallar da Türkçe metin içinde  “bağlama” tekniği ile kodlanabilir.  
 

Hekimin Filiz’i Ziyareti 
Yalnız bir hekim ve onun ev işlerini yapan Filiz adında temizlikçi bir kadın vardı. Hekim, hastaneye 
gittikten sonra, kadın evi temizler ve yemek pişirirdi. Bir gün temizlik yaparken, ayağı ıslak zeminde 
kaymış ve yere düşmüş. Başı, zemine biraz sert çarpan Filiz, yerde biraz baygın kaldıktan sonra 
kendine gelmiş. Telefonla, acil servisi aramış ve hekimin çalıştığı hastaneye kaldırılmış. Hekim, çok 
yoğun olduğu için ilk gün ziyarete gidememiş, ama ertesi gün mahcubiyetini gidermek için, temizlikçi 
kadını sabah, öğle ve akşam üç kez ziyaret etmiş. Bunun üzerine hastane personeli de:  

«Vefakar hekim hasta Filiz’i 3 kez ziyaret etti» demişler. 
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6.4. Past Perfect Tense’in Kodlanarak Öğretilmesi 
Tablo 4. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Sonuç olarak şu ifade edilebilir. İngilizce cümle kuruluşu sadece İngilizceyi yeni öğrenenler 
için değil, yetişkinler için bile sorundur. Örnek, Öznur Filmin Nesini Seviyor? kodlaması 
içine yerleştirilen Özne + Fiil + Nesne sıralaması, 2014 yılında Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümündeki öğrencilere, cümle kuruluşunu öğretmek için üretilmiştir. Benzer şekilde, 
İngilizce bütün zamanlar, kipler, bağlaçlar ve edatlar Türkçe metin içinde kodlanarak 
(bağlama, akrostiş, vd.) öğretilebilir. Ancak, İngilizce yardımcı fiillerin, şahıs zamirlerinin, 
esas fiillerin kodlanabilmesi, yazarın Türkçe-İngilizce için önceden üretip yayınlamış olduğu 
sözcüklerin (dolma yapmak, melikeyi sevmek, hasta var, dingildiyor, hademeymiş, 
sivilleşecek, canlanabilir, onun üzerinde, asker gibi, forması için, vd.) bilinmesine bağlıdır.   

6.5. Diğer Bazı Konuların Kodlanarak Öğretilmesi 
Tablo 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayla Hademeye Ne Yapmış? 

Patronun Ayla adında biraz kaprisli bir kızı varmış. Kız, konakta çalışanlara emrederek iş 
yaptırmayı seviyormuş. Ayla’nın söyleme şekli kimsenin hoşuma gitmiyormuş ama ne yapsınlar ekmek 
kapısı deyip sabrediyorlarmış. İçlerinden hademe bu işe biraz fazla sinirleniyormuş ve kendi kendine “bir 
gün patlayacam” deyip söyleniyormuş.  

Günün birinde Ayla hademenin yanına gelmiş ve «bunu al, şunu getir, şurayı temizle» deyince, 
hademe «bunlardan ikisini iki elimle yaparım, ama üçüncüsünü nasıl yapayım diye» ters bir cevap vermiş.  

Ayla hademeye çok sinirlenmiş, «senin durumu babamla görüşecem» deyip oradan ayrılmış. 
Akşam olanları abartılı bir şekilde anlatmış ve «hademe burada çok rahat, onu maden ocağına gönder, orada 
çalışsın, zorluğu görsün» demiş.  Kızın önerisi kabul görmüş ve Ayla hademeyi madenci yapmış. 

                                                   

 

Konular    Üretilen Kodlar 
Tekil Çoğul     Çare İstektir Çareler İstektir 
Büyük Dil Aileleri   H S C B (Bir Banka Adı) Hint Avrupa Dil Ailesinin Kodu  
Yapı Bakımından Diller   ÇET yapmak, TekEkÇEKmek  
Birleştirme Bağlaçları   Fan boys (anonim) 
Ettirgen Yapı Fiilleri    make, let, get, allow, permit = GAP, topu alır. 
Bazı Edatlar    İnay on gün sonra saat 6 da gelir. Mayın 
Cümle Kuruluşu    Öznur Filmin Nesini Seviyor? Özne + Fiil + Nesne 
Sıfat Sıralaması    Very soon a train should come.  
Fransızca İyelik (eril)   mon(o)ton son.  
Fransızca İyelik (dişil)   ma(ç)ta(y)sa.   
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6.6. Öğrenci Kodlamalarından Örnekler 
Tablo 7. 

 

 
Harun deli gibi koşar.  
Ayran içmeye KOŞTU. 
oDAMın duvarına BARAJ resmi yaptım. 
Suna güneşe baktı.  
Elime ıhlamur kokusu sinmiş 

6.7. Kodlamalara İlişkin Öğrenci Görüşleri 
Tablo 8. 

İngilizce Öğrenirken 
kodlama yapanlar ve 
kodlama örnekleri 

Kodlar Evet Hayır 

SVOPT, SON+D, P.E.E 3 + 4 15 + 9 
İngilizce dışında 
kullanılan kodlardan 
bazıları 

FEHOX, IEHOX, CAMİ, 
-Yazar isimlerinin baş harfi NAZİ  
-Mayışmak, kayıp sakal,, fıstıkçı şahap, … 

11 + 5 7 + 8 

18 kişiden 3 kişi ve 13 kişiden 4 kişinin kodlama olarak sadece herkesin bildiği ve yıllar önce 
üretilen kodları kullanması dikkat çekicidir.  Ayrıca, diğer disiplinlerde daha fazla kodlama 
kullanılması İngilizce kodlamanın ihmal edildiği anlamına gelmektedir.  

Tablo 9. 

Etkili Kodlama Neye Bağlıdır (N.Ö.) Etkili Kodlama Neye Bağlıdır (İ.Ö.) 
Ana dilde ve etkili olmasına 
Akılda kalıcı olmasına, 
Hayal gücüne,  
Mantıklı olmasına 
Kısa ve konuyla ilgili olmasına, 
İlgi çekici olmasına,… 

Akılda kalıcı ve kısa olmasına 
Hayal gücü ve kelime bilgisine, 
Görselliğe, konuya, 
Bilindik heceleme ile yapılabilmesine, 
Kolay hatırlanmasına, 
Fikrim yok,… 

Tablo 9. etkili kodlama ile ilgili öğrenci görüşlerini göstermektedir. Tablo 11. görüleceği gibi, 
önceki hayatında hiç kodlama yapmayan öğrencilerin (5) bile Tekil – Çoğul konusunda 
öneriler sunması kodlama eğitiminin gerekliliğini göstermektedir.  
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Tablo 10. 

Tekil-çoğul yanlışını gidermek 
için üretilen “Çare 
istektir/Çareler istemektir kodu 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Kullanılabilir Geliştirilebilir Kullanılmaz Fikrim yok 

3 + 7 11 + 2 2 + 1 2 + 3 

Normal öğretimden (18) ve İkinci Öğretimden (13) toplam 10 öğrencinin üretilen kodlamayı 
“kullanılabilir” ve 13 öğrencinin  “geliştirilebilir” görmesi kodlamanın önemini 
göstermektedir.  

Tablo 11. 

 
Tekil-Çoğul yanlışına 

öğrencilerin 
yaptığı önerilerden 

bazıları 

Careless whister. 
F(are)ler çok p(is) tir. 
Arel Türkçe’de çoğul konusunu öğrenmeye isteklidir. 
Şekerpare yapmaya çoğunlukla istekliyim. 
Arenanın çoğunun tek isteği galibiyet almaktır. 
Tekilde “i” var, “is”de “i” var, çoğula “a” kalıyor.  
İspikçiler tek gezer. 
Onlar(e) çoğul, biz tekis. 
“İs” iki harf, “are” üç harf, az olan tekil, çok olan çoğuldur. 

 
Toplam 31 öğrenciden yaklaşık 1/3 oranında ilginç öneri gelmesi, öğrencilere kodlama bilgisi 
verildiğinde, kendilerine uygun öğrenme yöntemini bularak başarılı olabileceklerini 
göstermiştir. Bu kodlama eğitimi ile sadece dil bilgisi konusunu değil, diğer ders konularını 
da kodlayarak öğrenebilirler.  

7. SONUÇ VE TARTIŞMA 
Bu çalışmanın amacı İngilizce dilbilgisi kurallarının Türkçe metinler içine kodlanması ve 
öğrenci görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu bağlamda çalışmamızın konusu olan İngilizce 
dilbilgisi kurallarının kodlanarak öğretimine benzer bir çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. 
Çalışmada öğrencilerin yaptığı dilbilgisi yanlışları iki şekilde düzeltilmiştir. Birinci ortamda 
yapılan yanlışlar sözlü anlatılarak ve öğrencilerin yazdığı metinler üzerinde düzeltilmiştir. 
İkinci ortamda ise öğrencilerin yaptığı yanlışları düzeltmeye yönelik kodlar üretilmiş, 
öğrenciler kodlama yapmaları istenmiş ve bu kodlar ile ilgili öğrencilerin nihai görüşleri açık 
uçlu ve iki seçenekten oluşan anket benzeri sorularla toplanmıştır.  
Yapılan incelemede öğrencilerden 24 kişinin (%77,50) lise yıllarından beri İngilizce konularla 
ilgili hiç kodlama kullanmadığını, sadece 7 kişin ise sınırlı sayıda kodlama bildikleri ortaya 
çıkmıştır. Kısa ve uzun süreli hafızada öğrenme konusu dikkate alındığında, bilginin kalıcı 
olması için “anlamlı kodlanması” gerekirdi; yani İngilizce zamanlar (present tense, past tense, 
future tense, vd), kipler (can, may, have to, would, could, vd), bağlaçlar ( as, since, after, 
before, when, while, vd) ve edatlar (on, at, in, near, of, vd) çok iyi olmasa bile, bir şekilde 
kodlanmış olması gerekirdi. 
Lise yıllarında İngilizce dışında kodlama kullananların (bilenlerin) sayısı 16 (% 51.60) iken, 
bu sayı azdır çünkü günümüzde her öğrencide akıllı telefon vardır İngilizce ve diğer konularla 
ilgili kodlamalara internet ücretsiz ulaşılabilmektedir. Öğrencilere lisans eğitimi esnasında 
aldığı formasyon derslerinin birinde kısa ve uzun süreli hafıza kısaca açıklanmaktadır, ancak 
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kodlamanın nasıl yapıldığı örneklerle anlatılmadığı için konunun önemi anlaşılmamaktadır. 
Bu nedenle kodlama, türleri ve örnekleri ayrıntılı şekilde öğretilmelidir. 
Öğrencilerin birinci öğretim ve ikinci öğretim olmalarına rağmen, kodlama ile ilgili 
görüşlerinde bazı ortak noktaların (hayal gücü, kısa, ilginç, mantıklı)  bulunduğu 
görülmektedir. Bu görüşlerin önemli olduğu düşünülmektedir çünkü bunlar öğrencilerin 
keşfedilmemiş öğrenme yöntemlerini gösteriyor olabilir.  
Öğrencilerin 1/3 oranında üretilen kodları “kullanılabilir” bulması ve yine 1/3 oranında Tekil-
Çoğul yanlışını gidermek için kodlama üretebilmeleri, kodlama eğitimine lisans seviyesindeki 
Formasyon Derslerinde yer verilmesi gerektiğini göstermektedir.  
Bu çalışmada üretilen kodlar ilk olması nedeniyle, yazının belirttiği gibi, sıra dışı, tuhaf, zıt ve 
ilginç değildir. Ancak alan öğretim elemanları tarafından İnternet ve çeşitli sosyal ağlar 
üzerinden kolayca bir araya gelinerek daha etkili ve dikkat çekici kodlamalar üretilebilir. 
Üretilecek kodlamalar en az 10 kişiden 1 kişinin öğrenme yöntemi olabilir. Ülkemizdeki 
toplam öğrenci sayısı düşünüldüğünde ise %10 oranı yaklaşık 1.500.000 öğrenci demektir. Bu 
sayı da hiç ihmal edilebilecek bir miktar değildir.   
Netice olarak şu söylenebilir. Kodlamalar önemlidir; satırların ve paragrafların yapmaya 
çalıştığı açıklamayı tek kurşunla indirmeye benzemektedir. Dil bilgisi ve sözcük bilgisi 
önemlidir. Dil bilgisi ve sözcük bilgisi olmadan konuşamıyoruz, yazamıyoruz, okuyamıyoruz 
ve dinlediğimizi anlamıyoruz (Tomakin, 2008).  Bu iki beceri, temel becerileri etkin hale 
getirmektedir.  Kodlama, kısmen de dil bilgisi öğretiminin çözümü olabilir.  

8. ÖNERİLER       
• İlginç ve sıra dışı kodlamaların uzun süre akılda kalma etkisi vardır. 
• Üretilecek kodun anadildeki bir sözcüğe ve sese benzemesi o kodun kullanılması ve 

etkisini artırabilir.   

• Kodlar, ilkokuldan üniversite eğitime kadar her öğrenci tarafından kullanılabilir çünkü 
yabancı dil öğretimi ilkokul ikinci sınıfta başlamaktadır.   

• Kodlamalar sayesinde İngilizce dil bilgisi kuralları örtük ve sözlü olarak öğretilebilir. 
• İngilizce öğretim programlarında sözcük ve dil bilgisi kuralları kümülatif tekrar 

şeklinde öğretilmeli. 

• Lisans seviyesinde kısa ve uzun süreli hafıza ile kodlama türleri ve örneklerine 
ayrıntılı şekilde yer verilmelidir.  

• Yabancılara Türkçe öğretimi kurslarında üretilen bu kodların kullanılması, örneğin 
canlanabilir, zaman ve emek tasarrufu sağlayabilir.  

• Her dil bilgisi kuralı için ilginç veya vasat bir tane kod mutlaka üretilmelidir çünkü 
üretilen bu kodun muhtemel 1.500.000 alıcısı bulunmaktadır.  

• Kodlama, türleri, önemi ve örnekleri konusunda yabancı dil (İngilizce) öğretmenlerine 
mevcut durum dikkate alınarak on-line seminerler verilebilir.   
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ÖZET 
21. yüzyılda teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler sonucunda telefon, bilgisayar ve elektrikli 
araçlar gibi teknolojik ürünler hayatımızda önemli bir yer kaplamaya başladı. Bu ürünlerin 
kaçınılmaz bir parçası olarak enerjinin verimli ve güvenli bir şekilde depo edilmesi önemli bir 
konu olmuştur. Ayrıca elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması 
da enerjinin depolanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Gelişen teknoloji ile beraber Lityum-iyon 
bataryalar en çok kullanılan depolama elemanı olmuştur. Verimli ve güvenli bir şekilde, 
bataryaların enerji depolama amacıyla kullanılabilmesi için Batarya Şarj Durumunun (SoC) 
bilinmesi oldukça önemlidir. SoC genellikle bir hücrenin mevcut kapasitesinin ve maksimum 
ulaşılabilir kapasitesinin oranı olarak kabul edilir. Batarya kullanımında kalan kapasiteyi 
doğrudan ölçmek mümkün değildir. SoC tahmininin doğru bir şekilde yapılabilmesi için 
öncelikle uygun bir batarya modeli oluşturulması gerekmektedir. SoC tahmin yöntemleri 
çoğunlukla RC batarya elektriksel devre modelleri kullanmaktadır. Kalman filtresi ve 
türevleri, yük sayma, adaptif filtre yaygın olarak kullanılan SoC tahmini yöntemleridir. Bu 
çalışmada, kalman filtresi, yük sayma ve adaptif filtre yöntemleri kullanılarak Lityum-iyon 
bataryanın SoC değeri belirlenmiştir. Bu amaçla üzerinde STM32F407VGT6 mikro 
denetleyicisi olan ST firmasına ait Discovery board kullanılarak gerilim ve akım değerleri 
gerçek zamanlı olarak ölçülmüştür. SoC tahmini işlemlerinde, ölçülen akım ve gerilim 
değerleri ile beraber, batarya modeli olarak Randle Model kullanılmıştır. Üç farklı tahmin 
yöntemi ile elde edilen SoC değerleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Yük sayma yönteminin 
doğruluğu yüksek olmasına rağmen ilk SoC değerinin bilinme zorluğu nedeniyle çok 
kullanışlı bir yöntem değildir. Yapılan çalışma sonucunda kalman filtresi ilk SoC değerinin 
bilinme zorunluğunun olmaması ve kullanılan sistemdeki değişimlerin sonuca etkisinin az 
olması nedeni ile sıklıkla kullanılmaktadır. Adaptif filtresi ile SoC tahmini performansı 
kalman filtresi kadar iyi değildir. 
Anahtar kelimeler: SoC, kalman filtresi, yük sayma yöntemi, adaptif filtre. 

ABSTRACT 
As a result of the rapid developments in technology in the 21st century, technological 
products such as phones, computers and electric vehicles have started to take an important 
place in our lives. Efficient and safe storage of energy has been an important issue as an 
inevitable part of these products. In addition, the widespread use of electric vehicles and 
renewable energy sources has made the storage of energy inevitable. With the developing 
technology, Lithium-ion batteries have become the most used storage element. It is very 
important to know the State of Charge (SoC) in order to use the batteries for energy storage 
efficiently and safely. SoC is generally considered to be the ratio of a cell's current capacity 
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and its maximum available capacity. It is not possible to directly measure the remaining 
capacity in battery use. In order for the SoC estimation to be made correctly, a suitable battery 
model must first be created. SoC estimation methods mostly use RC battery electrical circuit 
models. Kalman filter and its derivatives, coulomb counting, adaptive filter are widely used 
for SoC estimation. In this study, the SoC value of the Lithium-ion battery was determined 
using the Kalman filter, coulomb counting and adaptive filter methods. For this purpose, the 
voltage and current values were measured in real time using the Discovery board of ST 
company, which has a STM32F407VGT6 microcontroller. In SoC estimation processes, 
together with the measured current and voltage values, Randle Model was used as the battery 
model. SoC values obtained by three different estimation methods were compared with each 
other. Although the accuracy of the coulomb counting method is high, it is not a very useful 
method due to the difficulty of knowing the first SoC value. As a result of the study, kalman 
filter gave results close to the real values because it is not necessary to know the first SoC 
value and the changes in the system used have little effect on the result. With the adaptive 
filter, the SoC prediction performance is not as good as the kalman filter. 
Keywords: Kalman filter, coulomb counting method, adaptive filter. 

1. GİRİŞ 
Son yıllarda telefon ve dizüstü bilgisayar uygulamaları gibi teknolojide yaşanan hızlı 
gelişmeler, tüketicilere kablosuz yaşamın kapılarını açmıştır [1, 2]. Kablosuz teknolojinin en 
önemli gerekliliklerinden birisi enerjinin depolanmasıdır. Ayrıca elektrikli araçlar ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması da enerjinin depolanmasını kaçınılmaz 
kılmıştır [3, 4]. Belirtilen avantajların yanında fosil yakıtların yakın zamanda tükenecek 
olmasından dolayı, bataryalar, fazlaca ihtiyaç duyulacak olan enerji depolama için de gelecek 
vaat eden elemanlardır [5]. Bu gereklilikler için farklı yapılarda birçok batarya geliştirilmiştir. 
Yüksek enerji ve güç yoğunluğuna sahip olmasından, uzun ömürlü olmaları ve düşük 
kendinden boşalma oranına sahip olmasından dolayı en işlevsel depolama aygıtlarından biri 
Lityum-iyon bataryalardır [6, 7].  
Verimli ve güvenli bir şekilde, bahsedilen amaçlarla bataryaların kullanılabilmesi için Batarya 
Şarj Durumunun (SoC) bilinmesi oldukça önemlidir [8]. Ancak SoC’ un doğru tahmini 
bataryanın karmaşık elektrokimyasal ve doğrusal olmayan yapısına bağlı olarak oldukça zor 
bir çalışmadır [9]. SoC tahmininin doğru bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle uygun bir 
batarya modeli oluşturulması gerekmektedir. Genel olarak model tabanlı yaklaşımlar Lityum-
iyon bataryaların durum izlemesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Model tabanlı 
yöntemler gerçek zamanlı SoC tahmini tasarlamak için temelde elektrokimyasal modeller, 
elektrik deve modelleri, doğrusal olmayan devre modelleri gibi bir durum uzay modelini 
kullanır. Elektrokimyasal modeller, yüksek doğruluğa sahip olmasına rağmen, yüksek 
karmaşıklıkları ve yoğun hesaplama gereksinimleri nedeniyle uygulanmaları zordur. Bu 
nedenle, elektrik devresi modelleri gerçek zamanlı gömülü sistem uygulamaları için daha 
uygundur [10]. Elektriksel devre modelleri ise kendi içinde Basit Batarya Modeli, Dirençsel 
Thevenin Eşdeğer Modeli, Thevenin Devre Modeli, Doğrusal Elektriksel Model, Geliştirilmiş 
Elektriksel Devre Modeli, Reaktif Batarya Modeli, Parazitik Etki Elemanlı Dinamik Model, 
Dinamik Seri Devre Modeli, Kapasite Kullanımlı Devre Modeli, RC Batarya Modeli olmak 
üzere on bölümden oluşmaktadır [11]. Kalman filtresi ailesi genellikle birkaç parametrenin 
olduğu daha az karmaşık elektriksel eşdeğer devre modelini kullanır [12]. Bu nedenle batarya 
parametrelerinin, batarya doluluk durumunun ve batarya sağlık durumunun belirlenebilmesi 
ve kestirimlerinin yapılabilmesi için bu çalışmada, Randle elektriksel devre modeli 
kullanılmıştır.   
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SoC genellikle bir hücrenin mevcut kapasitesinin ve maksimum ulaşılabilir kapasitesinin 
oranı olarak kabul edilir [13]. Batarya kullanımında kalan kapasiteyi doğrudan ölçmek 
mümkün değildir. Bu nedenle kalan kapasite tahmin yöntemleri kullanılarak hesaplanır ve 
SoC tahmininin doğruluğu oldukça önemlidir [14]. SoC kesin olarak tahmin edildiğinde 
bataryalara zarar vermeden enerji dengesi yapılabilir [15]. Daha yüksek doğrulukta tahmin 
işlemi için yıllar içinde farklı teknikler önerilmiştir. Kalman filtresi ve türevleri, yük sayma, 
adaptif filtre yaygın olarak kullanılan SoC tahmini yöntemlerindendir. En yaygın 
yöntemlerden biri olan yük sayma yöntemi ile SoC hesabı, basit olarak bataryadan çekilen ya 
da bataryayı şarj eden akım değerlerinin toplamı kullanılarak gerçekleştirilir [16]. Yük sayma 
yöntemi hesaplama karmaşıklığı az olduğu için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir ancak ilk 
SoC değerinin bilinme zorunluluğu ve ölçüm sonuçlarına doğrudan bağımlılıktan dolayı 
kalman fitresi ve adaptif filtre gibi doğruluğu daha yüksek yöntemler daha karmaşık 
olmalarına rağmen daha fazla kullanılmaktadır [17]. 
Bu çalışmada, kalman filtresi, yük sayma ve adaptif filtre yöntemleri kullanılarak Lityum-
iyon bataryanın SoC değeri belirlenmiştir. Bu amaçla ST firmasının STM32F407VGT6 mikro 
denetleyicili Discovery board kullanılarak gerilim ve akım değerleri gerçek zamanlı olarak 
ölçülmüştür. SoC tahmini işlemlerinde, ölçülen akım ve gerilim değerleri ile beraber, batarya 
modeli olarak Randle Model kullanılmıştır. Üç farklı tahmin yöntemi ile elde edilen SoC 
değerleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır.  

2. BATARYA MODELİ 
Li-on bataryanın matematiksel modelini geliştirmek için farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. 
Bunlar kimyasal modeli, eşdeğer devre modelini veya kara kutu modelini temel alarak 
oluşturulan yapılardır. Batarya modelini kullanım amacına uygun olacak şekilde seçilmesi 
önem arz etmektedir. Bundan dolayı bu çalışmada sayısal hesabının kolay olması ve 
elektriksel bileşenlerinin karmaşık olmayışından dolayı elektriksel devre modeli 
kullanılmıştır. Kullanılan devre 2. dereceden eş değer devre modeli diğer bir deyişle Randle 
Model olarak adlandırılmaktadır [13].  
 Randle elektriksel devre modeli; Batarya parametrelerinin, batarya doluluk durumunun ve 
batarya sağlık durumunun belirlenebilmesi ve kestirimlerinin yapılabilmesi için bu çalışmada 
kullanılan batarya modelinin eşdeğer devresi Şekil 2.1’de verilmiştir.  

 
Şekil 2.1. Randle elektriksel eşdeğer devre modeli 

Bu model ideal bir gerilim kaynağı, bir iç direnç ve birbirine seri RC devrelerinden 
oluşmaktadır. Şekil 2.1’de; 

• V0 terminal gerilimi, 

• i batarya akımı, 

• R0, R1, C1, R2 ve C2, pilin dinamik yanıtını ve kapasitesini yansıtan batarya 
parametreleridir.  
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• V1, C1 kapasitesindeki gerilim düşüşü ve v2, C2 kapasitesindeki gerilim düşüşünü 
temsil eder. 

• E0, bataryanın açık devre gerilimidir. 

3. SOC BELİRLEME YÖNTEMLERİ 
3.1.  Yük Sayma Yöntemi 
Batarya Doluluk Durumu (SoC)’u hesaplayabilenin en basit yöntemlerinden biri yük sayma 
yöntemidir. SoC, bataryadan ölçülen akımın integrali kullanılarak yük sayma yöntemiyle 
hesaplanabilir. Bu yöntem kullanılırken ortaya çıkabilecek ölçüm hataları ve gürültü, 
bataryanın eskimesi ve bilinmeyen ilk SoC değeri nedeniyle pratikte SoC’un hesaplanması 
oldukça zor olabilir [18]. Aşağıda verilen denklem, yük sayma yöntemine göre t anındaki 
batarya doluluk durumunu ifade etmektedir.  

𝑆𝑜𝐶 = 𝑆𝑜𝐶(0) ±
1

𝐶𝑆𝑜𝐶
� 𝑖𝑏(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
 3.1 

Burada;  

• SoC(0) başlangıçtaki doluluk durumunu,  

• ib batarya akımını,  

• CSoC batarya kapasitesini temsil eder. 

3.2. Kalman Filtresi 
Kalman Filtresi (KF), durum uzayı modeli ile gösterilen bir dinamik sistemde, modelin önceki 
bilgileriyle birlikte giriş ve çıkış bilgilerinden sistemin durumlarını tahmin edilebilen bir 
filtredir. Macar asıllı Amerikalı matematiksel sistem teoristi Rudolf KALMAN tarafından 
önerilmiştir. KF uzay, askeri ve diğer teknolojik gelişmelerde çokça kullanılan bir yöntemdir. 
KF şuan ki duruma ait tahmini hesaplamak için, bir önceki zaman adımındaki tahmini 
sonucundan ve şuan ki ölçümlerden faydalanır [18]. Bu çalışmada kullanılan yöntem 
Genişletilmiş Kalman Filtresi (GKF) ‘dir. GKF, mevcut ortalama ve kovaryansı 
doğrusallaştıran KF’nin doğrusal olmayan versiyonudur [18]. Diğer algoritmalarla 
karşılaştırıldığında GKF sistemde hatalar meydana geldiğinde belirli aralıklarla hataları 
düzeltebilme ve optimal tahmin değeri elde etme gibi avantajlara sahiptir. Batarya doğrusal 
olmayan bir sistem olduğu için şarj ve deşarj işlemlerinin kesin bir matematiksel modelini 
oluşturmak oldukça zor bir işlemdir. GKF kullanılarak bu doğrusal olmayan problemlere 
yakınsamalı çözümler bulunabilir. Bu işlem için öncelikle bir batarya eşdeğer devre modeli 
seçilir. Bu tez çalışmasında Şekil 2.1’de görülen Randle elektriksel devre modeli 
kullanılmıştır.  
Şekil 2.1’de verilen devreye göre 3.2 ve 3.3 denklemleri yazılabilir.  

𝑉𝑂 = 𝐸0 + 𝑉1 +  𝑉2 + 𝑖𝑅0 3.2 

𝑖 =
𝑣1
𝑅1

+ 𝐶1
𝑑𝑣1
𝑑𝑡

=  
𝑣2
𝑅2

+ 𝐶2
𝑑𝑣2
𝑑𝑡

 3.3 

Devre analizini gerçekleştirebilmek için kapasitelerdeki gerilim düşüşleri (V1 ve V2) ve SoC 
durum değişkenleri olarak belirlenir. Böylece durum uzayı denklemi denklem 3.4’teki gibi 
ifade edilebilir. 
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𝑖 3.4 

 
Burada; 

𝑥 = [𝑣1, 𝑣2, 𝑠]𝑇 ve s bataryanın doluluk durumudur.  
KF genel yapısı denklem 3.5 ve 3.6’da verildiği şekilde ifade edilir; 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑖 3.5 

𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢 3.6 

KF hesaplama adımları Tablo 3.1’de verilmiştir. 
Tablo 3.1. KF hesaplama adımları 

𝑥�𝑘,𝑘−1 = 𝐴𝑘−1𝑥�𝑘−1 +  𝐵𝑘−1𝑢𝑘−1 Durum vektörü tahmin edilir. 

𝑃𝑘,𝑘−1 = 𝐴𝑘−1𝑃𝑘−1𝐴𝑘−1𝑇 +  𝑄𝑘−1 Durum hatası kovaryans matrisi hesaplanır. 

𝐾𝑘 = 𝑃𝑘,𝑘−1𝐻𝑘𝑇(𝐻𝑘𝑃𝑘,𝑘−1𝐻𝑘𝑇 + 𝑅𝑘)−1 Kalman kazancı hesaplanır. 

𝑥�𝑘 = 𝑥�𝑘,𝑘−1 + 𝐾𝑘(𝑧𝑘 − 𝐻𝑘𝑥�𝑘,𝑘−1) Durum vektörü tekrar hesaplanır. 

𝑃𝑘 = (𝐼 − 𝐾𝑘𝐻𝑘)𝑃𝑘,𝑘−1 Durum hatası kovaryans matrisi hesaplanır. 

KF süreci şu şekilde açıklanabilir; 
İlk adım ön tahmin işlemidir. Elde var olan veriler ile (başlangıç değerleri) durum 
değişkenleri veri (V1, V2 ve SOC) tahmin edilir. İkinci adım kovaryans matrisi hesabıdır. 
Kovaryans matrisi iki değişkenin birbirine bağımlılık derecesini ifade eder. Bu süreçteki 
görevi: Ölçülen bir veya birden fazla büyüklük ile tahmin edilecek büyüklüğün birbirine ne 
kadar bağımlı olduğunu tespit etmektir. Kovaryans matrisi ile ölçülen akım ve gerilim 
değerlerinin, tahmin edilecek durum değişkenlerini ne kadar etki edeceğine karar verilir. 
Üçüncü adım ölçümdür. Elimizdeki sisteme ait ölçülebilen büyüklükler ölçülür. Dördüncü 
adım kalman kazancının hesabıdır. Kalman kazancı, ölçüm değerleri ve kovaryans matrisi 
kullanılarak hesaplanır. Kalman kazancını kullanarak ilk adımda hesaplanan tahmin sonuçları 
güncellenir. Sonuç olarak ilk tahmin aşamasında yapılan hatalar bu değer ile minimize 
edilecektir. Beşinci adım güncellemedir. Kalman kazancına göre kullanılarak tahmin ve 
kovaryans değerleri güncellenir. 

3.3.  Adaptif Filtre 
Adaptif Filtre, Elektrokimyasal modeller ve Elektriksel Eşdeğer Devreler için model 
parametrelerinin bilinmediği veya zamanla değiştiğinde SoC’un tahmin edilmesine olanak 
veren bir diğer tahmin yöntemidir. Adaptif filtre ile SoC tahmini, IEKF (Iterated Extended 
Kalman Filter) tabanlı bir tekniğe dayalı parametre tahmini olarak düşünülebilir [19].  
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Adaptif filtrenin aşamaları Şekil 3.1’de verildiği gibi açıklanabilir. 

 
Şekil 3.1. Adaptif filtre blok şeması 

1.Yük Sayma Yöntemiyle 𝑆𝑜𝐶𝑖 R ve Açık Devre Gerilimi Yöntemiyle 𝑆𝑜𝐶𝑣 R  değeri hesaplanır. 

𝑆𝑜𝐶𝑖 = 𝑆𝑜𝐶(0) ±
1

𝐶𝑆𝑜𝐶
� 𝐼(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
 3.7 

𝑞𝑑(𝑘 + 1) = 𝑒−𝑡𝑠/𝜏𝑑 ∗ 𝑞𝑑(𝑘) + 𝜏𝑑 ∗ �1 − 𝑒−
𝑡𝑠
𝜏𝑑� ∗ 𝐼𝑘 3.8 

𝑆𝑜𝐶𝑣(𝑘) = 𝑉𝑘 − 𝑅𝑜(𝑘) ∗ 𝐼𝑘 − 𝑅𝑑(𝑘) ∗
𝑞𝑑(𝑘)
𝜏𝑑

 3.9 

 

2. Tümleyici Filtre kullanılarak 𝑆𝑜𝐶𝑒𝑠𝑡 R  hesaplanır. 

𝑈𝐿(𝑘) = 𝑆𝑜𝐶𝑖(𝑘 + 1) − 𝑆𝑜𝐶𝑣(𝑘) 3.10 

𝑙𝑎𝑚𝑑𝑎𝐿(𝑘 + 1) = 𝑒−𝑡𝑠(1𝑘+
1
𝜏𝑑

) 3.11 

𝑦𝐿(𝑘) = 𝑙𝑎𝑚𝑑𝑎𝐿(𝑘) ∗ 𝑦𝐿(𝑘) + �1 − 𝑙𝑎𝑚𝑑𝑎𝐿(𝑘)� ∗ 𝑈𝐿(𝑘) 3.12 

𝑆𝑜𝐶𝑒𝑠𝑡(𝑘) = 𝑆𝑜𝐶𝑖(𝑘 + 1) − 𝑦𝐿(𝑘 + 1) 3.13 

3.RLS (recursive least squares) filtresi ile 𝑅𝑜 ve 𝑅𝑑 tahminleri güncellenir. 

𝐵�(𝑘) = 𝐵�(𝑘 − 1) +
𝑃(𝑘 − 1) ∗ 𝐴(𝑘)

𝜆 + 𝐴(𝑘)𝑇 ∗ 𝑃(𝑘 − 1) ∗ 𝐴(𝑘)
∗ (𝐶 − 𝐴(𝑘)𝑇 ∗ 𝐵(𝑘 − 1) 3.14 

𝑃(𝑘) =
1
𝜆
∗ (𝑃(𝑘 − 1) −

𝑃(𝑘 − 1) ∗ 𝐴(𝑘) ∗ 𝐴(𝑘)𝑇 ∗ 𝑃(𝑘 − 1)
𝜆 + 𝐴(𝑘)𝑇 ∗ 𝑃(𝑘 − 1) ∗ 𝐴(𝑘) ) 3.15 

𝐴(𝑘) = �
𝐼(𝑘)
𝑞𝑑(𝑘)
𝜏𝑑

� ,𝐵(𝑘) = �
𝑅𝑜(𝑘)
𝑅𝑑(𝑘)� ,𝐶 = 𝐴(𝑘)𝑇 ∗ 𝐵(𝑘) 3.16 
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4. UYGULAMA VE SONUÇLAR  
Bu çalışmada üzerinde STM32F407VGT6 mikro denetleyicisi olan ST firmasına ait 
Discovery board kullanılarak akım ve gerilim değerleri gerçek zamanlı olarak (yaklaşık 50 dk. 
süre boyunca) ölçülmüştür ve ölçüm sonuçları Şekil 4.1’de verilmiştir. Ölçülen akım ve 
gerilim değerleri kullanılarak bataryanın doluluk durumu (SoC) grafiği üç farklı SoC tahmin 
yöntemi ile belirlenmiştir ve grafikleri Şekil 4.2’de verilmiştir. 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 4.1. Batarya şarj durumu a) akım b) gerilim grafiği 
Şekil 4.2’de görüldüğü gibi, kalman filtresi ile yapılan tahmin yük sayma yöntemi ile paralel 
bir şekilde çalışmıştır. Ancak adaptif filtre kalman filtresi kadar başarılı olamamıştır. Yük 
sayma yöntemi doğru değeri vermesine rağmen ilk SoC değerinin bilinme zorluğundan dolayı 
kullanışlı değildir. Bu çalışmada kalman filtresinin doğruya yakın tahmin yaptığı görülmüştür. 
Bu çalışmanın ikinci bölümünde, üzerinde STM32F407VGT6 mikro denetleyicisi olan ST 
firmasına ait Discovery board kullanılarak deşarj durumunda akım ve gerilim değerleri gerçek 
zamanlı olarak (yaklaşık 40 dk. boyunca) ölçülmüştür ve ölçüm sonuçları Şekil 4.3’te 
verilmiştir. Ölçülen akım ve gerilim değerleri kullanılarak bataryanın doluluk durumu (SoC) 
grafiği üç farklı SoC tahmin yöntemi ile belirlenmiştir ve grafikleri Şekil 4.4’te verilmiştir. 

 
Şekil 4.2. Batarya şarj durumu için SoC grafikleri 
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(a) 

 
(b) 

Şekil 4.3. Batarya deşarj durumu a) akım b) gerilim grafiği 
Şekil 4.4’te görüldüğü gibi, kalman filtresi ile yapılan tahmin yük sayma yöntemi ile paralel 
bir şekilde çalışmıştır. Ancak adaptif filtre kalman filtresi kadar başarılı olamamıştır. Yük 
sayma yöntemi doğru değeri vermesine rağmen ilk SoC değerinin bilinme zorluğundan dolayı 
kullanışlı değildir. Bu çalışmada kalman filtresinin doğruya yakın tahmin yaptığı görülmüştür. 

 
Şekil 4.4. Batarya deşarj durumu için SoC grafikleri 

5. DEĞERELENDİRMELER 
Bu çalışmada lityum iyon bataryaların doluluk durumunun belirlenmesine yönelik çalışma 
yapılmıştır. Gerçek zamanlı olarak bataryanın şarj ve deşarj durumunda akım ve gerilim 
değerleri kaydedilmiştir. Ölçülen değerler kullanılarak üç farklı yöntem ile SoC hesabı 
yapılmıştır. Yük sayma yöntemi ilk değerin bilinme zorunluluğu nedeni ile kullanışlı bir 
yöntem olmamasına rağmen bataryaya ait en doğru sonuçları vermektedir. Kalman filtresi ile 
adaptif filtre sonuçları hem şarj hem de deşarj için karşılaştırıldığı zaman, kalman filtresinin 
daha başarılı olduğu görülmüştür.  
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Özet 
Sovyetler ve Türkiye arasındaki dış ticaret İstanbul'un işgal altındaki döneminde  
Karadeniz'de karşılıklı yer alan limanlar arasında özellikle yelkenli gemiler ile mal götürüp 
getiren tüccarlar sayesinde yeniden başlamıştır. İki ülkenin kanunlarına göre ticaret 
ilişkilerinin yönetilmesi için merkezi Londra'da olan Arcos isimli Sovyet anonim şirketinin 
İstanbul'da 1922 yılında açılan ofisi cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye ile olan dış 
ticaretin kanuni olarak devam etmesi için Sovyetler Birliği tarafından  kullanılmaya devam 
edilmiştir. Kurtuluş Savaşının sürerken Ankara'da İstanbul'dan bağımsız bir hükümet vardır. 
Ankara'da Ticaret Temsilciliği adı altında Arcos'tan farklı bir Sovyet ticaret kurumu daha 
kurulmuştur. Ankara'daki Ticaret Temsilciliği ile Arcos aynı ortak amaca hizmet etmişlerdir. 
Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra ise İstanbul'da bulunan Arcos ofisi Sovyetlerin ana ticaret 
aygıtı olarak iki ülke arasında bir ticaret anlaşması imzalanana kadar çalışmaya devam 
etmiştir. Türkiye ile olan Sovyet dış ticareti dağınık ve tek bir organizasyonun olmadığı 
şekilde devam ederken  bu dağınıklığın giderilmesi amacıyla elçi olarak atanan Semyon 
Aralov Türkiye'de aynı zamanda RSSCF'nin Dış Ticaret Bakanlığı'nın da yetkilisi gibi 
davranma salahiyeti Sovyet kurumlarınca verilen ilk Sovyet diplomattır.  Aralov Samsun'a 
vardıktan sonra bu dağınıklığın giderilmesi, Sovyet ticaret kurumları arasında koordinasyonun 
oluşturulması, Sovyetlerin Anadolu topraklarındaki dış ticaretinin daha iyi hale gelmesi için 
çalışmalarına başlamıştır. Hem siyasi hem ekonomik alanda elinden geldiğince Sovyetler 
Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çaba harcamıştır. Aralov Sovyet dış 
ticaretinin Türkiye'de Arcos harici Ticaret Temsilciliği bazında rayına oturması için özellikle 
Rauf Orbay ile temas halinde olmuş ve bir ticaret anlaşması imzalanması için çok çaba sarf 
etmiştir. 1922 Eylül'ünde Türk tarafı Yunanlılara karşı kesin zafer kazanınca Sovyetlere karşı 
olan tavrı yavaş yavaş değişmeye başlamış ve bunun tezahürleri ticaret kurumları üzerinde 
hissedilmeye başlanmıştır. Ekim 1922'de verilen notaya göre Türk tarafı Ticaret 
Temsilciliğinin kapatılmasını istemiştir. Türkiye'nin yeni yönetimi ülkelerinde diğer 
hükümetler aracılığı ile kurulacak olan şirket yada ticaret ile uğraşan kurumları kapitülasyon 
olarak algılayacağını kesin bir dille ifade etmiştir.  Aralov bunun üzerine İsmet Paşa ve Rauf 
Bey ile görüşmüş ve izlenimlerini şöyle aktarmıştır; Sovyet ticaret örgütünün Türkiye'deki 
faaliyetlerinin diplomatik misyonlarıyla hiçbir bağlantısı olmaması Türk tarafının ilk 
koşuludur. İkinci olarak açılacak Ticaret Temsilcilikleri sadece ve sadece Türkiye ekonomi 
bakanlığına ve bu bağlamda Türkiye kanunları çerçevesinde hareket etmesi zorunludur. Ekim 
1922 tarihinde ticaret anlaşması görüşmelerine başlanması kararlaştırılmıştır. Ancak 6 Kasım 
1922'de Sovyetlerin Ankara'daki Ticaret Temsilciliği kapatılmıştır. Arcos kanuni olan tek 
Sovyet ticaret organizasyonu olarak kalmıştır. Bu gelişmeler olurken Aralov görevinden 
ayrılmış ve yerine Surits Sovyetlerin Ankara büyükelçisi olarak atanmıştır.  
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GİRİŞ 
Bu çalışma Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye'de elçilik yapmış olan Semyon İvanoviç 
Aralov'un sadece diplomat olarak değil aynı zamanda iki ülke arasındaki dış ticareti özellikle 
Sovyetlerin devletin tekel olduğu dış ticaret sistemi üzerine kurgulamak için 
görevlendirildiğini anlatmaktadır. Aralov Türkiye'deki anılarını 1960 yılında Sovyetlerde 
yayınlamıştır. Çalışma Türkçeye de kazandırılmıştır. İlk atandığı günden Türkiye'den 
ayrılışına kadar olan süreçte yaşadıklarını, gördüklerini, tanıştığı insanlardan edindiği kişisel 
ve toplumsal izlenimleri bu eserde kaleme almıştır. Türkiye'de çok olumlu karşılanan Aralov 
Mustafa Kemal'in sıklıkla görüştüğü hatta beraberinde cepheye götürdüğü bir diplomattır. 
Anılarında özellikle Rauf Orbay'dan olumsuz olarak bahseden Aralov onu kendisine komplo 
kurmakla suçlamış, Türkiye'den ayrılışının sebebi olarak göstermiştir. Aralov'un kişisel 
izlenimleri bir yana Sovyet belgelerinden edindiğimiz izlenim dış ticaret ilişkilerini Sovyet 
kanunlarına göre yasal bir zemine oturtması hatta bir ticaret anlaşması imzalanması, 
görüşmelere başlaması için gönderilen bir diplomatın görevinde başarısız olduktan sonra geri 
çağrıldığıdır.  

Devrimden Sonra Sovyetlerin Dış Ticaret Örgütlenmesini Yeniden Kurması 
Devrimden sonra Sovyetler Birliği için imparatorluklardan kalan alışkanlıklar, yeni dünya 
düzeni ve dış ticaretin tekel olması ülkenin dış ticaretini belirleyen üç ana eksen olmuştur. 
Blokaj ve ambargolar dünyanın önemli kapitalist devletleri tarafından uzunca bir süre 
uygulanmaya devam etmiştir. Sovyetler Birliğinin ithalat ve ihracat gereksinimleri 
karşılaması için yabancı devletlerde Sovyet kanunları gereğince kurulması gereken Ticaret 
Temsilciliklerinin açılmasına birçok devlet kendi tüccar ve üreticilerinin çıkarlarını göz önüne 
alarak müsaade etmemiştir. İngiltere ile 1921 yılında imzalanan ticaret anlaşmasına kadar 
hiçbir ülke Sovyetler ile ticaret anlaşması imzalamaya yanaşmamıştır. İngiltere'nin ardından 
Finlandiya, Litvanya, Polonya, Norveç, Çekoslovakya, Avusturya ve İtalya Sovyetler ile olan 
ticaret ilişkilerini geliştirmeye başlamıştır.1 1921 yılında imzalanan ticaret anlaşmaları ise kısa 
süreli olmuştur.2 
Sovyetlere diğer ülkelerin yaklaşımları bu minvalde gelişirken ülke içinde dış ticaret 
rejiminde ilk ciddi değişiklik 1917 yılında devrimin hemen ertesinde yapılmıştır. Sanayi 
Bakanlığı yerine Ticaret Bakanlığı kurulmuştur. Aslında dış ticaret rejimi üzerindeki değişim 
Çarlık döneminde Birinci Dünya Savaşına girilince olmuştur. Sıkı kontrol getirilen ithalat ve 
ihracata lisans uygulaması Sovyetler döneminde eklenmiştir. Dış ticaret tekeli ilan edilmiş ve 
bu işlerle uğraşan firmalar kamulaştırılmıştır.3 Alınan kararlar dış ticaretin yapısını önemli 
ölçüde değiştirse de aslında Sovyetlerin ithalat ve ihracatında 1920 yılına kadar kayda değer 
bir gelişme olmamıştır. Tarım ve sanayinin ihtiyaçları dış ticaret ile karşılanmayınca da bu iki 
üretim alanı neredeyse durma noktasına gelmiştir. Halkların Dış Ticaret Bakanlığına bağlı ve 
bir takım özel girişimcilerin ağları kullanılarak ülke içinde ihracat için üretilen ürünler 
satılmaya çalışımış ve bu yöntemlerle de ülkenin ithalat ihtiyaçları karşılanmak istenmiştir. 
Bazı ülkeler Ticaret Temsilciliklerine izin vermişti, vermeyenler ülkelerde ise gönderilen 
Ticaret Delegasyonları bağlantılar kurmaya çalışmışlardır.4  

1 Baykov Alexander, Soviet Foreign Trade, 1. Basım, New York: Priceton University Press, 1946, s. 7. 
2 Goldstein J. ve diğerleri, Entsiklopediya Sovetskovo İmporta, Tom: Pervıy, Moskva: İzdatelstvo 

Narkomtorga SSSR i RSFSR, 1929, s.2-248.  
3 Baykov, Soviet Foreign Trade, s. 8-9. 
4 Baykov, Soviet Foreign Trade, s. 8-9. 
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NEP döneminde  Sovyetler Birliğinde devletin dış ticaret üzerindeki tekeli devam etmiştir. 
NEP yeniden özel girişimin hakim olduğu bir ekonomi kurmaya çalışmamıştır. İki farklı 
ekonomik yapının aynı anda yürümesi sağlanmıştır. Devlet dış ticaret üzerindeki tekelini 
devam ettirerek ülke içi üretimi dış rekabetten korumayı hedeflemiştir. Böyle olunca bir 
gümrük duvarı oluşturmaya gerek yoktur. İthalat lisansları ile zaten devlet bunu 
sağlamaktadır. Devletin dış ticareti tekelinde bulundurması ile ithalat ve ihracat tek elden tek 
işlem gibi yapılmasına olanak sağlamıştır. Bu sistemin işlemesi için ise Sovyet Ticaret 
Temsilciliklerinin açılacakları ülkelerde hükümetler tarafından tanınması gerekir. Sovyetler 
devlet ticaret tekeli uygulayarak ülke parasını döviz dalgalanmalarından, cari açıkların 
azaltılmasında, hükümetin politikaların tutması ve uygulanması için kullanmıştır. Sovyet 
ticaret uzmanlarına göre ithalat ve ihracatı tek elden yürütmek dış ticarette ülkelere pazarlık 
avantajı vermekte, daha düşük girdi  maliyetleri sağlamaktadır. Devlet tekeli bu prensipler 
altında başlamış olup hem NEP döneminde hem de ilerleyen zamanlarda değişikliğe 
uğramıştır. Devlet tekeli dış ticaret üstünde NEP boyunca devam ederken, devlet kurumları ve 
kooperatiflere dönemin ruhuna uygun olarak daha çok özgürlük verilmiş ve kendi başlarına 
hareket etmelerine müsaade edilmiştir.5 1920'lerin ortalarına doğru HDTB'nın yurt dışındaki 
ofislerine ürünlerin ihraç edilmesi devlet ticaret kurumlarının eliyle yapılmıştır. İhraç edilecek 
mallar yerel tüccarlar, kooperatifler yada bir takım komisyonlar tarafından devlet ticaret 
kurumlarının ihtiyaçları karşılanmıştır.6  
Sovyetlerin dış ticaretini NEP döneminde devam ettirmek için yurtdışında kurduğu anonim 
şirketleri iki türlüdür. Birincisi Arcos7 olarak anılan tamamen Sovyet Birliğinin sermayesini 
sağladığı ve Londra merkezli kurulan şirket gibi olanlardır. Şirketin ilk kuruluşu kooperatif 
şeklinde olurken sonradan anonim şirkete dönüşmüştür. İkincisi ise Sovyet dış ticaret 
kurumlarının ve yabancı sermayenin ortak sermaye koyduğu şirketlerdir. Buna en iyi örnek 
Türkiye'de kurulan Russotürk'tür. Russotürk gibi anonim şirketlerin Ticaret Temsilciliklerden 
farkı hem Sovyetler Birliği hem de yurtdışında faaliyet göstermesidir.8 NEP boyunca 
böylelikle anonim şirketler ve devletin kurumları tarafından dış ticareti yönlendiren iki ana 
yapı oluşmuştur.9 NEP döneminde bile Sovyet dış ticareti Sovyet kooperatiflerinin ve Sovyet 
ticaret örgütlerinin kontrolü altında Dış Ticaret Bakanlığına bağlı olarak yürütülmüştür.10 
NEP boyunca üretim için ithalat Ticaret Temsilcilikleri ve anonim şirketler aracılığı ile 
yapılıyordu. Ticaret Temsilcilikleri ise önceleri iletilen ithalat ürün listeleri için uzmanlaşmış 
bir organizasyona sahip değildi. Zaman içerisinde ayrı mal grupları için ayrı alım satım 
ekipleri kullanılmaya başlanıldı. Çünkü bilgi ve eğitim olarak yetersiz elemanların 
kullanılması bir takım aksiliklere yol açtığı gibi zararlara sebep oldu. Gittikçe Devlet Ticaret 
Kurumları ve Halkların Dış Ticaret Bakanlığının görevi kontrol etme, yönetme ve planlama 
ile sınırlı kaldı. Dış Ticaret Bakanlığı  ihracat ve ithalat planlarının takip edilmesinden, 
kotalar koymaktan, Ticaret Temsilciliklerinden gelen bilgiler doğrultusunda gümrük 
tarifelerini baştan düzenlemekten, uluslar arası ticaret anlaşmaları yapmaktan sorumluydu.11 
Hammaddeye, mamul ürünlere ve diğer ürünlerin ithalatına ihtiyaç duyan kurumlar öncelikle 
Devlet Planlama Teşkilatına12 isimli planlama kurumuna başvuruyordu.13 

5 Baykov, Soviet Foreign Trade, s. 10-11. 
6 Baykov, Soviet Foreign Trade, s. 12. 
7 Arcos'un açılımı bazı kitap ve arşiv belgelerinde farklı olarak yapılmaktadır. 
8 Goldstein ve diğerleri, s. 84. 
9 Baykov, Soviet Foreign Trade, s. 13. 
10 Baykov, The Development Of Soviet Economic System, Cambridge University Press, England, s.74. 
11 Russotürk'ün de ortağı idi.  
12 Gosplan isimli kurum. 
13 Baykov, Soviet Foreign Trade, s.14-33. 
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Karadeniz'in İki Yakası Arasında Dış Ticaretin Yeniden Hayata Geçmesi 
Türkiye ve Sovyet Rusya arasında imzalanan 16 Mart 1921 tarihli politik anlaşmasından önce 
halihazırda her iki ülke arasında ticaret ilişkileri Türk yelkenlilerinin14  Karadeniz üzerinde 
bulunan Sovyet liman kentlerine kendi mallarını getirmesi ve buradaki kıyı şeridi üzerindeki 
liman kentlerinde satışlarını yapmasıyla devam ediyordu. Yelkenliler ile mal getiren Türk 
tüccarları dönüşte başta kumaş olmak üzere sabun gibi malları alıyorlardı.15 Bu yolla 1921 
yılının ocak ve eylül ayları arasında Sovyetler Türkiye'ye 5,500 ton yani 2,300,000 rublelik 
mal satarken 2,200 ton yani 1,300,000 rublelik mal satın almıştır.16 Türk tüccarlarının en 
büyük sıkıntısı Dış Ticaret Bakanlığının ve Merkez Sovyet Komitelerinin aldıkları ürünler 
karşılığında ödeme yapmamasıydı. Şikayetler Türk hükümetini rahatsız etmeye başlayınca 
Moskova elçisi Ali Fuat Bey ticaret bakanı Krasin'e 15 Temmuz 1921'de şikayetleri dile 
getiren bir mektup yazmıştır. Mektupta tüccarların sorunlarının ivedilikle çözülmesi gerektiği, 
yelkenliler ile mal getirenlerin satışların karşılığında hak ettikleri ödemelerin en az 3 ay 
içerisinde yapılmaya başlanması rica edilmiştir.17 Moskova büyükelçisi Ali Fuat Beyin 
yazdıklarına göre Türk tüccarları ihraç ettikleri ürünlerin nakit karşılıklarını alamamışlardır. 
Elçinin yaptığı hesaba göre ise tüccarların alacakları toplamı bir milyon Osmanlı lirasını 
geçmektedir. O günün döviz karşılıklarında Sovyetlerin Türk tüccarlara olan borcu yarım 
milyon Osmanlı altınını bulmaktadır. Bu miktar  Kurtuluş Savaşı sırasında Sovyetlerin 
Türkiye'ye yaptığı para yardımının18 yarısına eşittir. Krasin 16 Temmuz 1921'de Ali Fuat 
Beye cevap vermiştir. Krasin Türk tüccarların problemleriyle yakından ilgilendiklerini 
yazmıştır. Ayrıca Sovyet- Türk ticaretinde yaşanan sorunların çözülmesi için nakit 
kullanılmasından ziyade tüccarların mal değiş tokuşuna devam etmesinin daha doğru 
olacağının altını çizmiştir.19 
Moskova antlaşmasının ardından Sovyet diplomatların ana amacı Türkiye ile bir ticaret 
anlaşması imzalamaktır. Çiçerin 30 ağustos tarihinde Krasin'e mektubunda bunun öneminden 
bahsederek ayrıca Sovyetlerin Karadeniz liman kentlerinde ticaret yapan Türk tüccarlarının 
her seferinde Moskova'dan izin almak zorunda olmalarının çok zaman kaybettirdiğini, ticari 
vizelerin RSSCF'nun Türkiye'de yetkili olan kurumlarından alınması gerektiğini 
söylemektedir. Hali hazırda kurulmuş olan tüccar ağlarının kaybedilmemesi ve en kısa 
zamanda Türkiye ile imzalanacak olan ticaret anlaşmasının gerçekleşme beklentisi ile öneri 
bir ay içinde kabul edilmiştir.20 
Mütareke altındaki İstanbul'da Halkların Dış Ticaret Bakanlığı ihracat ve ithalatın devamı için 
değişik isimler altında örgütlenmiştir. Rus-Ukrayna Doğu Ticaret Örgütü, Merkez Kömür 
Sendikası, Kırım Dış Ticaret Örgütü, Odessa Dış Ticaret Örgütü, Petrol Bakanlığı, Kafkas 
Cumhuriyetleri Ticaret Örgütü mekansal olarak bir arada olsalar dahi dağınık ve herhangi bir 

14 Kasım 1921'de Türkiye'ye gelen Ukrayna ve Kırım silahlı kuvvetler komutanı Frunze anılarında Samsun'da 
ticaret ile uğraşan enaz 20-30 yelkenli olduğunu söyler. Yelkenliler Samsun limanından canlı hayvan ve 
buğday ihraç ederken, manifatura, şeker ve petrol türevleri ithal ediyordu. Petrol ve türevlerinin çoğu ise 
Batum'dan bidonlar içerisinden kaçak olarak geliyordu. Detaylar için bakınız: Frunze M. V., Frunze'nin 
Türkiye Anları Kasım 1921-Ocak 1922, 1. Basım, İstanbul: Cem Yayınevi,1978 

15 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 3. 
16 Bakulin ve Muşistin, Vneşniya Torgovliya SSSR za 20 Let 1918-1937 Statistiçeskiy Spravoçnik, Moskva, 

Mejdunardnaya Kniga, s. 248. 
17 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 3-4. 
18 Türkiye'ye yapılan Sovyet para yardımları birçok kaynakta farklı işlenmiş bir konudur. Cebesoy 10 milyon 

altın ruble kadar olduğunu söylemektedir. Sovyet belgelerinde ise 1921 yılında TBMM'ne 13 milyon, 1922 
yılında ise 3.5 milyon altın ruble karşılıksız yardım yapılmıştır. Bakınız: Ali K. Meram, Türk-Rus İlişkileri 
Tarihi, 1. Basım, İstanbul: Kitaş Yayınları,1969 

19 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 4. 
20 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 5. 
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organizasyondan yoksun olarak çalışıyorlardı. 1921 yılının Eylül ayına kadar bu durum böyle 
devam etti. Samsun'da henüz bir ofis açılmamış, Trabzon'da bulunan ofisin başında ise 
Brodhin isimli bir Sovyet çalışanı bulunmaktaydı. Dahası bu Sovyet çalışanı eşliğinde 
Trabzon'da kalan son Sovyet malları da Batum limanına gönderilmiş ve buradaki ofis 
kapatılmıştı.21 
Sovyet Birliğinin Türkiye'deki dış ticaret örgütlenmesi dağınık bir yapıda faaliyetlerine 
devam ederken Dış İşleri Bakanlığı Sovyet Merkez Kurumuna 26 Eylül 1921 tarihinde 
Türkiye'de hangi ofislerin olduğu ve nerelerde oldukları hakkında bir bilgi notu göndermiştir. 
Sovyet ekonomik kurumları arasında kimin hangi kuruma müdahale edeceği ve tek bir elden 
talimatların verilmesi yönündeki çekişmenin olduğu bu bilgi notundan anlaşılmaktadır. 21 
Ekim 1921 günü Çiçerin Dış Ticaret Bakanlığına bir mektup yazmış ve acilen Anadolu'ya bir 
ticaret delegasyonunun gönderilmesinin gerektiğinin altını çizmiştir.22  
Sovyet ekonomik kurumları arasında mektuplaşmalar devam ederken Dış Ticaret Bakanlığı 
ticaret anlaşmasının imzalanması için gerekli görüşmelerin başlaması için Türk hükümet 
yetkililerini ikna etme çabaları içerisindedir. Türk hükümeti ise Ankara'daki Sovyet Ticaret 
Temsilciliğinin çalışmalarını kanunlara aykırı bulmakla beraber henüz bir müdahalede 
bulunmamıştır. Türk yetkililere göre ticaret anlaşmasının imzalanmasındaki en büyük engel 
Sovyet dış ticaret rejiminin Ticaret Temsilciliği üzerinde tekel olarak yürütülmek istenmesi ve 
bunun Türk tüccarlara dayatılmasıdır. Devletin tekelini dış ticaret üzerinde tanıyacak herhangi 
bir ticaret anlaşmasını Türk tarafı kapitülasyonları hatırlatıcı bir yükümlülük olarak 
algılamaktadır.23 
Ali Fuat Cebesoy anılarında konsoloslukları ve ticaretin muhtevasını içeren bir antlaşma 
imzalama tekliflerine Sovyet bürokratların sürekli olarak imtiyazlar isteyerek karşılık 
verdiğini ve bu durumun artık kendilerinde herhangi bir teklif yapmaya bile istek 
bırakmadığının belirtmektedir. Cebesoy'u en çok endişelendiren konu Sovyetlerin devlet 
tekelinde olan dış ticaretinin karşısında Sovyet kurumlarına karşı mütekabiliyeti olmayan 
Türk tüccarların haksızlığa uğrayacağı endişesidir.24 Türkiye'de bulunan Sovyet diplomatlar 
ticaret anlaşması görüşmelerine başlamak için çalışmalarına devam ederken  Ali Fuat Bey 
Sovyet yetkililere ticaret anlaşması için görüşmelere başlanması yönünde Ankara'dan talimat 
almadığını söylemiştir. Sovyet Dış İşleri Bakanlığı Dış Ticaret Bakanlığını anlaşma 
görüşmelerine başlamaları için baskı altında tutmaktadır. Ancak bu baskıların Anadolu 
topraklarında Sovyet mallarının ithalat ve ihracatında ticaret bakanlığının örgütlenmesine 
hiçbir katkısı olmamıştır.25 

Aralov Türkiye'ye Geliyor 
1920'li yılların başlarında Sovyetler ve Türkiye arasındaki dış ticaret dağınık bir şekilde 
ilerliyordu. Sovyetlerin dış ticaret organizasyonundaki kurumlarının birbirinden haberi 
olmadan, tek bir hiyerarşinin olmadığı ve Türk tüccarlarının da yelkenli gemilerle Sovyet 
liman kentlerinde Karadeniz'de kendi çabalarıyla yürüttüğü bir vaziyette devam etmekteydi. 
Elçi Aralov'un Türkiye'ye gönderilme amaçları arasında Sovyet ticaret kurumları arasındaki 
dağınıklığın giderilmesi, organizasyonun ve koordinasyonun kurulması, Sovyetlerin Anadolu 
topraklarında yapmakta olduğu dış ticaretin daha iyi hale gelmesi vardır. Aralov'a Türkiye'de 

21 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 1-6. 
22 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 1-6. 
23 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 7-8. 
24 Cebesoy, A. Fuat, Moskova Hatıraları, Milli Mücadele ve Bolşevik Rusya, Temel Yayınları, İstanbul, s. 222-

225. 
25 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 7-9. 
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aynı zamanda  Dış Ticaret Bakanlığı'nın yöneticisi görevi verilmiştir.26 Ekim 1921 tarihinde 
bu göreve atanan Aralov hem büyükelçilik hem de Ticaret Temsilciliği sorumlusu olarak 
gönderilen ilk Sovyet diplomattır.27 Aralov bu misyonun kendine yüklediği görev bilinci ile 
Türkiye'ye gelmiştir. Hem siyasi hem ekonomik alanda elinden geldiğince Sovyetler Birliği 
ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çaba harcamıştır.  
Elçi Aralov Zerjinskiy vapuruyla Sovyetlerden beraberinde getirdiği Sovyet ürünleriyle  
Samsun'a varmıştır. Limanda bir konuşma yaparak Türkiye'deki görevlerinden birinin 
Türkiye ve Sovyetler arasındaki ticaretin geliştirilmesi olduğunu söylemiştir. Sembolik olarak 
da elli kiloluk çimentoyu Samsun valisine hediye etmiştir. Elçinin Ankara'ya varması ile Dış 
Ticaret Bakanlığına bağlı olan ticaret ofisleri Anadolu'da açılmaya başlamıştır. Aralov'a göre 
Türkiye'ye geliş amaçları arasında ticaret anlaşmasının imzalanmasına yönelik görüşmelerin 
başlatılması da vardır.28 Ankara'daki ofisin açılışında Celal Bayar da bir konuşma yapmıştır.29 
Aralov ayrıca ofislerin açılışının tek başına yeterli olmayacağını bilmekte, ticari başarının 
organize bir şekilde kurulacak olan devlet tröstü ile olacağının farkındadır.30 Sonrasında ise 
İnebolu ve Mersin ofisleri açılmıştır.31 Böylelikle Trabzon, Samsun, İnebolu, Zonguldak ve 
Mersin'de ocak 1922 tarihine kadar başarıyla oluşturulmuştur. Mütareke altında zor şartlarda 
çalışan İstanbul'daki ticaret delegasyonun ise dış ticaret işlemlerinde herhangi bir kayda değer 
katkısı olmamıştır.32  
Mart 1922 tarihli Aralov'a yazılan Krasin'in mektubu diplomatik misyonların aynı zamanda 
bir ticaret ofisi olarak çalışması gerektiğini doğrulamaktadır.33 Bunun yanında Sovyetlerin 
Türkiye topraklarında gerçekleşen dış ticaretini arttırmak için çeşitli fikirler öne sürülmüştür. 
Çiçerin Aralov'a yazdığı mektubunda dış ticaret işlemlerinin daha kolay hale gelmesi için 
Türk tarafı ile ortak bir şirket kurulması fikrini ortaya atmıştır.34 Eğer  böyle bir ortak şirket 
olursa Sovyet ürünlerinin ihracatı artacaktır. 25 Mart 1922 tarihinde Aralov bu önerilere sıcak 
yaklaşmakla beraber farklı üç öneriyi dile getirmiştir. İlk olarak iki ülke arasındaki dış 
ticaretin bir fon kurularak desteklenmesidir. İkinci olarak siparişi verilen önceden Türkiye 
tarafından yüklü miktarda verilen gazyağı siparişlerinin zamanında teslimidir. Ayrıca Sovyet 
dış ticareti Türkiye'de Ankara merkezli kurulacak olan Ticari Temsilcilik ofisi aracılığı ile 
yönetilmelidir.35 Sovyetlerin Türkiye ile gerçekleşen dış ticaretindeki en büyük sıkıntısı 
siparişi alınan ürünlerin zamanında ihraç edilememesidir. Sovyet elçiliğindeki görevli 
diplomatlar Türkiye'deki sermaye sahipleri karşısında güvenilirliklerini yitirmektedir. Aralov 
bir çok mektubunda dış ticaret bakanlığına bu şikayetleri dile getirmiş, durumun böyle devam 
etmesi halinde Türkiye ve Sovyetler arasında hiçbir ticaret ağının gelişemeyeceğini 
yazmıştır.36  

Türk Hükümetinin Sovyetlerin Dış Ticaret Tekeli Oluşturan Kurumlarına Direnmesi 

26 Aralov Tiflis üzerinden Ankara'ya doğru yola çıktığında Halkların Dış Ticaret Bakanlığı bürokratlarından 
Rabinoviç'e yazdığı mektubunda Dış İşlerinin kendisine verdiği direktifler arasında Sovyet gazyağının 
Anadolu'da satılmasını olduğunu belirtmektedir. (RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 8.) 

27 V.N. Koptevskiy, Rossiya-Turtsiya Etapı Torgovo-Ekonomiçeskovo Satrudiniçestva, 1.İzdeliya,  Mosvka: IV 
RAN, s. 69-70. 

28 Yavuz, Bige S., ''Türk Kurtuluş Savaşı Yıllarında Uluslar arası Rekabet Alanı Olarak Transkafkasya ve 
Türkiye'nin ekonomik ilişkiler, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, No:4, 2003 s. 117. 

29 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 8. 
30 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 9. 
31 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 13. 
32 Koptevskiy V.N., s. 69-70. 
33 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 9 
34 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 10 
35 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 10. 
36 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 11. 
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Sovyet ticaretinin Türkiye'nin koyduğu hukuk kurallarına uyması için yapılan çalışmalar 
Aralov'un gelişiyle hızlandı. 1922 yılının mayıs ayında Rauf Orbay'ın Aralov ile görüştü. 
Aralov'un Çiçerin'e bildirildiğine göre Sovyet Ticaret Temsilciliğinin Lozan Konferansı 
sonuçlanıncaya kadar Ankara'da özel statüde çalışıp çalışamayacağı öğrenilmek istenmiştir. 
Orbay Türkiye içinde Sovyetlerin bir devlet kurumunun ticaretle uğraşmasının sekiz yıl önce 
çıkarılan kanunlara uymadığını belirtmiştir. Aralov ise Ticaret Temsilciliğinin Sovyet 
kanunlarına göre tekel olması gerektiğini ve Ankara'daki ofisin Lozan konferans ile bir 
alakasını olmadığı şeklinde cevap vermiştir.37 
1922 Eylül'ünde Türkiye Kurtuluş Savaşında kesin zafer kazanınca Sovyetlere karşı olan tavrı 
yavaş yavaş değişmeye başlamış ve bunun tezahürleri ticaret kurumları üzerinde görülmüştür. 
24 Ekim 1922'de verilen notaya göre Türkiye Sovyet Dış Ticaret Temsilciliğinin 
kapatılmasını istemiştir.38 Türkiye'ye göre Ticaret Temsilciliğinin varlığı kapitülasyonları 
çağrıştırmaktadır. Devlet yetkilileri Ticari Temsilcilik çalışanlarına pasaport, vize ve çalışma 
izinlerinde sorun çıkarmışlardır.39  
Sovyetler ise dış ticaretin devamı için 1921 anlaşmasının 5. maddesini ticaret anlaşmasının 
temeli olarak kabul etmek istemiştir. Sovyet bürokratların düşüncesine göre Dış Ticaret 
Bakanlığının politik ve ekonomik çıkarları bu madde sayesinde Türkiye tarafından tanınmış 
olup bu maddeden çıkarılan yoruma göre RSSCF'nun dış ticaretteki tekel hakkı bir zarar 
görmemiştir. 28 Ekim 1922 tarihinde taraflar arasında konunun etraflıca konuşulup karara 
bağlanması için toplantılar düzenlenmeye başlanmıştır. 25 Kasım günü 16. toplantı 
düzenlenmiş, Türk ve Sovyet tarafları karşılıklı olarak kendi projelerini sunmuşlardır. 
Toplantıya Türk tarafının Sovyet tarafına nazaran daha hazırlıklı geldiği anlaşılmıştır. Uzun 
süren toplantılarda Sovyet tarafı sürekli olarak Türk tarafının önerilerini müdahale etmek 
istemiş, ancak büyük desteği gereken dış işleri bakanlığının cevaplarının mayıs ayından önce 
gelmeyeceği anlaşılmıştır. Türk tarafının üstünde durduğu en önemli konu serbest ticaret ve 
tüccarların durumu olurken, Sovyet diplomatları ise gerçekleşen toplantılarda Türkiye'nin 
Sovyetlere karşı olan tavrının Antant ülkelerine gösterdiği tavırlar aynı olmadığını görünce 
rahatsız olmuşlardır. Ancak yine de Sovyet tarafının kapitülasyonlardan vazgeçtiğinin 
imzalanan anlaşma ile altının çizilmesine rağmen Türkiye'deki ekonomik çıkarlarını koruyucu 
bir önlem alınamamış, kapitalistlerle pazar kapma anlamında mücadele etmek adına fiziki 
olarak Sovyet ticari faaliyetleri gerçekleştirilememiştir.40 
Türkiye anlaşma maddelerinin tartışıldığı görüşmelerde özellikle Türk ve Müslüman olan 
tüccarların Sovyetlerde serbest ticaret yapma hakkının olmasını isterken, aynı serbestliği 
Sovyetlerin kurumları için Türkiye içindeki pazarlarda tanımak istememiştir. Sovyet 
diplomatların yazdıklarından bu durumun Gayri Müslimlerden geçmişin rövanşının alınmak 
istenmesi yorumunun çıkarabileceği düşünülmüştür. Bundan dolayı Türk tarafının her ne 
olursa olsun Dış Ticaret Bakanlığının oluşturmak istediği Ticari Temsilciliklere müsaade 
etmeyeceği anlaşılmıştır.41 
Sovyet ve Türk diplomatların üzerinde anlaşamadığı bir diğer önemli konu ise Ticari 
Temsilcilik kabul edilse bile burada çalışacak olan Sovyet görevlilere diplomatik 
dokunulmazlık verilmesi meselesidir. Türkiye kendi tüccarlarına aynı haklar Sovyet 
topraklarında uygulanmayacaksa bu maddelerin görüşülmesini dahi kabul etmeyeceklerini 
belirtmiştir. Türk tarafı dokunulmazlık hakkının tanınması karşılığında tüm Sovyet 

37 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 61. 
38 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 109. 
39 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 16. 
40 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1553 s. 46-47. 
41 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1553 s. 48. 
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topraklarında Türk tüccarlarına serbest ticaret hakkının tanınmasını, mallarının gümrüklere 
tabi olmadan vergisiz olarak Sovyet topraklarına geçmesini istemiştir. Sovyet tarafı bu isteğe 
olumsuz yanıt vermiştir.42  
24 Şubat tarihinde Ticari Temsilciliğin çalışmaları Türkiye tarafından durdurulmuş, ancak 
Ankara temsilcisi Ordınskiy'in özel çabaları sonucunda özel izin verilerek çalışmaya devam 
etmiştir. Devam eden günlerde Sovyetler bürokratların da katıldığı  toplantılarda Ordinskiy 
üzerinden tüzel bir kişilik oluşturulmasına karar verilmiştir.43Aralov ise Ordinskiy'nin Türk 
hükümeti bakanı Yusuf Kemal ile görüştüğünü ve bakanın bir ticaret anlaşması imzalanması 
gerekliliğinden bahsettiğini aktarmaktadır. Ankara'daki Temsilciliğin Türkiye Savunma 
Bakanlığına ucuz petrol ve türevlerini sağladığından bahsedilen yazısında ayrıca bir Türk-
Sovyet ticaret şirketinin kurulabileceği ima edilmiştir.44  
Türk Hükümetinin tutumu yüzünden Sovyet Kurumlarının Ankara'daki Ticari Temsilcilik 
altında organize edilme çabaları boşa çıkmıştır. Türkiye gazetelerinde Gülcemal isimli Türk 
bandıralı bir geminin Batum limanına yanaşıp mal boşaltmasına izin verilmemesinin haberi 
yapılmıştır. Bu haberin yayılmasının ardından Türkiye'deki tüccarlar arasında infial çıkmıştır. 
Tüccarların kesin siparişlerinin olmasına rağmen malların kabul edilmeyeceği korkusunu 
yaşaması Türk tarafının da önlem almasına yol açmıştır. 1 Marttan itibaren Türk hükümeti 
bütün yabancı sermaye ve tüccarların Ekonomi Bakanlığına kayıt yaptırmasının zorunlu 
olduğunu ilan etmiş ve iki kere uzatılan süre 2 Mayısta son bulmuştur. Böylelikle İstanbul'da 
bulunan Arkos, Merkez Ticaret Kurumu ve Petrol Sendikasının kapatılma tehlikesi ortaya 
çıkmıştır.45  
Aralov ve Ankara'daki Temsilcilik ekibi ise savlarını Türkiye'ye vardıklarında sundukları iyi 
niyet mektubunda yazan hem Dış Ticaret Bakanlığının hem de Dış İşleri Bakanlığının 
temsilcisi olarak gönderildiklerini belirten cümleler üstüne kurmuşlardır. Mektup 
sunulduğunda Türk tarafından herhangi bir itiraz yükselmemiştir. Ayrıca bakanlıkların 
ihtiyacı olan malların sağlanmasında ve siparişlerinde uyum içinde çalışıldığı belirtilmiştir. 
Dahası Aralov ekonomik yardımlar gerekli olduğunda gayet uyum içinde bir birliktelik 
gösterdiklerini vurgulamıştır. Ona göre Türk tarafının bir ticaret anlaşması imzalanması için 
bu yollara başvurmasına gerek yoktur.46 Halbuki Türk tarafının vermeye çalıştığı mesaj daha 
açık bir şekilde hiçbir imtiyaz ve kapitülasyonu çağrıştırıcı bir kurum yada kurumlara izin 
verilmeyeceğidir. 
Aralov Rauf Bey ile iki kere daha görüşmüştür. Orbay Aralov'a diplomatik ve politik 
temsilciliklerin aynı çatı altında olamayacağı net bir şekilde ifade edilmiştir. 8 ay boyunca 
açık olan Ticaret Temsilcilik ofisine Türk tarafının göz yumma sebebi Sovyetlerin 
kapitülasyon peşinde olduklarına inanmak istememeleri olduğunu anlatmıştır. Ancak 
Sovyetler bir yandan ticaret anlaşmasının imzalanması için görüşmelere başlanması için 
bastırırken Türk tarafına istemeden de olsa kapitülasyon ve benzeri ayrıcalıkların peşinden 
koştuklarının izlenimini vermişlerdir. Sovyet dış ticaretinin kendi kanunları çerçevesinde 
tekel olması ve bu durumdan Türk tüccarların kötü yönde etkileneceği dolayısıyla Türkiye'nin 
ihracatının düşeceği düşüncesi Rauf Bey ve arkadaşlarını sert açıklamalar yapmaya itmiştir.47 

42 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1553 s. 49. 
43 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1553 s. 53-54. 
44 Stefanos Yerasimos, Türk- Sovyet İlişkileri Ekim Devriminden Milli Mücadeleye, 1. Basım, İstanbul: 

Gözlem Yayınevi, s. 472. 
45 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1553 s. 53-54. 
46 Yerasimos, s. 533. 
47 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 17 
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Elçi Aralov İsmet Paşa ve Rauf Bey ile görüşmelerindeki izlenimlerini göre Sovyet ticaret 
örgütünün Türkiye'deki faaliyetlerinin diplomatik misyonlarıyla hiçbir bağlantısı olmaması 
Türk tarafının ilk koşuludur. İkinci olarak açılacak Ticaret Temsilcilikleri sadece ve sadece 
Türkiye ekonomi bakanlığına ve bu bağlamda Türkiye kanunları çerçevesinde hareket etmesi 
zorunludur. Ayrıca 28 Ekim 1922 tarihinde ticaret anlaşması imzalanması için görüşmelere 
başlanacaktır.48 Ancak 6 Kasım 1922 tarihinde Sovyetlerin Türkiye'de açmış olduğu Ticaret 
Temsilciliği kapatılmıştır.49 
Sovyetler bu duruma  Türk tarafı ile ticaret anlaşması imzalanması için yapılan görüşmeler 
devam ederken Ticaret Temsilciliği kapatılıyorsa derhal görüşmelere son verilmeli ve her iki 
tarafın satışlarına zarar verilmeyecek şekilde bu karşılıklı restleşmeler bitirilmelidir şeklinde 
cevap vermiştir. Ticaret Temsilciliğin kapatılması Lozan'da bulunan Çiçerin, Moskova'da 
bulunan Krasin ve Ankara'da bulunan Aralov tarafından şiddetle protesto edilmiştir. Hal böyle 
iken Türk tarafı Dış Ticaret Bakanlığından petrol ve türev ürünleri için sipariş talebinde 
bulunmuştur. Sovyet tarafı ise bu işlemlerle sorumlu olarak kapatılan Ticaret Temsilcilik 
müdürünü muhatap olarak göstermiştir.50 Sovyet diplomatlarının bu şekilde tepki vermesi 
Türk tarafına geri adım attırmamıştır.  
Çiçerin 25 Şubat 1923 tarihinde dış ticaret bakanlığına Ticaret Temsilciliğinin yeniden 
açılması için Türk tarafının kendisini sömürülüyor olarak hissetmesinin önüne geçilmesini 
sağlayacak önlemler alınmasını isteyen bir mektup yazmıştır. Çiçerin bir yandan ticari 
ilişkilere zarar verilirken diğer yandan diplomatik misyonların çalışması engellenmekte ve 
Sovyetlerin bu bağlamda politik hedeflerine ulaşmasının önüne geçilmekte olduğunun 
farkındadır.51 Sovyet diplomatlarının Ankara'daki Ticaret Delegasyonunun kapatılması 
olayını çok uzatmak istemedikleri anlaşılmaktadır.  
Ticaret Temsilciliğinin kapatılması Sovyetlere ihracat yapacak olan Türk tüccarlarına da zarar 
vermiştir. Ticari Temsilcilik kapatılmış olduğundan dolayı hiçbir tüccar Temsilciliğe 
başvurup vize alamamıştır. Sovyet diplomatları karşılıklı restleşme durumunun devam etmesi 
durumunda Türkiye'nin kısa zaman içerisinde kendilerinden uzaklaşıp Batıya yaklaşacağı 
endişesi içinde olmuştur. Böylelikle ince elenip sık dokunan politik ilişkiler yerle bir 
olacaktır. Hatta Sovyet tarafı kendi maddi yardımları sayesinde savaşta başarı kazanan 
Türkiye'nin şimdilerde ekonomik anlamda yükselmek adına Batıya yanaşmakta olduğunu 
düşünmektedir. Türkiye böylelikle kendisini sömüremeyecek olan Batı ile kendi burjuvazisini 
yaratmak için işbirliği içerisinde olacaktır.52 Temsilciliğin kapatılmasının düşmanca bir tavır 
olduğunu savunan Aralov, Sovyetlerden yapılan siparişlerin durdurulduğunu ve sadece 
depolarda yer alan ürünlerin satışına devam edileceği yönünde Türk hükümetini uyarırken 
misliyle Türk tüccarlarına karşılık verileceğini eklemeyi ihmal etmemiştir.53Her ne kadar bir 
tehdit gibi dursa da bu açıklamalar gerçek hayatta bir karşılık bulmayacaktır.  
Aralov'un 26 Mart 1923 tarihli mektubundan anlaşıldığı üzere ticaret antlaşması görüşmeleri 
devam ederken karşılıklı restleşme sonucunda ortaya çıkan durumda Ticari Temsilciliğin 
kapatılmasına karar verilmesinin Türkiye ile olan ticari ilişkileri kökünden sarsacağı 
belirtilmiştir. Nisan 1923'te Türk bandıralı Gülcemal isimli gemi Batum limanına mal 

48 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 18 
49 RGAE, fon:413, opis: 2, delo: 1686 s. 19, Aralov'un Türk Hükümetine yazdığı mektupta jandarma'nın 

Temsilciliği kapatmak üzere 13 Kasım günü geldiği yazmaktadır. Bakınız: Yerasimos, s. 547-548., 
Koptevskiy ise ticaret anlaşması görüşmelerinin kesilmesinden sonra 1922 yılının ortalarında Ankara'daki 
Ticaret Temsilciliğinin kapatıldığını söylemektedir. Bakınız: Koptevskiy V.N., s. 73. 

50 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 19. 
51 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 21. 
52 RGAE, fon: 413, opis: 2, delo: 1686 s. 22. 
53 Yerasimos, s. 550-551. 
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indirmek için Trabzon'da bulunan konsolosluktan vize almak istemiş ancak Sovyet 
makamından gerekli izinleri alamadığı mektupta belirtilmiştir. Moskova'da bulunan Türk 
elçisi bu durumu Moskova ve Kars antlaşmalarına aykırı olduğundan dolayı protesto etmiştir. 
Aslında bütün bu anlatılanlardan ticaret antlaşması görüşmeleri Ankara'da devam ederken 
Sovyetlerin Türk makamlarını Ticaret Temsilciliğini bütün haklarını alarak tanımaya 
zorlamasından ileri gelmiştir. Öte yandan Türk tarafı yukarıda yapılanlara İzmir'de Korç 
isimli Sovyet gemisinin mal yüklemesine izin vermeyerek cevap vermiştir. Türk tüccarlarının 
ihraç edeceği ürünleri taşıyacak olan gemilere müsaade edilmemiştir. Diğer bir Sovyet gemisi 
olan Altay'a ise Zonguldak limanından kömür ve petrol türevlerini aldıktan sonra Samsun'da 
bulunan ofise taşımak için yüklenmesine izin verilmemiştir. Ayrıca Trabzon ofisi çalışanı 
olan Abramov'a valilik Samsun'a gitmesine, diğer bir çalışan Hodar'a ise Zonguldak'a gitmesi 
için izin vermemiştir.54 18 Mayısta ise Türk tarafı Sovyetler Türkiye'den gelen ürünler için 
vize şartı getirince, Sovyetlerden getirilen ürünler için limanlarına giriş çıkış yasağı 
koymuştur.55 Türk tarafının ikili ticaret ilişkilerine zarar veren bu süreçte ciddiyetini 
sürdürmüş olması Sovyet diplomatlarının arasında çözüm arayışlarının devam etmesine yol 
açmıştır. Bu gelişmeler olurken Aralov Türkiye'deki görevinden ayrılarak Sovyetlere geri 
dönmüştür.56  

SONUÇ 
Sovyetler Birliği Ticaret Temsilciliğinin açılması ve Temsilciliğin bazı çalışanlarına 
dokunulmazlık hakkı kazanmak için 1927 yılına kadar bekleyecekti. İstanbul'da bulunan 
Arcos ve Russotürk bu sırada Sovyetler Birliği ve Türkiye'nin arasındaki dış ticaretin 
aksamadan devam etmesini sağladı. Arcos yöneticileri ve Aralov'dan sonra Türkiye'ye atanan 
elçi Surits 1927 anlaşmasının imzalanmasında olağan üstü çabalar sarf ettiler. Başlangıçta 
Sovyet Ticaret Temsilciliğini kendi egemenlik haklarına bir saldırı olarak gören Türk 
hükümeti zamanla yumuşadı ve verdiği bu hak karşılığında belli bir ürün listesinin dolar 
üzerinden Sovyetlere ihracatını garantiledi.  
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Abstract 
The World Health Organization (WHO) recommends reducing sugar consumption in adults 
and children below 10% of total energy intake. Diabetics and many people who want to lose 
weight have turned to sweeteners. 
Aspartame (E951), an artificial sweetener, is synthesized from L-phenylalanine or methyl 
ester of L-phenylalanine with L-aspartic acid. It is an amphoteric dipeptide composed of 
aspartic acid and phenylalanine. Apart from chemical peptide synthesis, aspartame can also be 
synthesized enzymatically commercially. 1 gr of it gives 4 Kcal energy. The taste perception 
of aspartame appears delayed and lasts a long time.Since it is not heat resistant during 
cooking, it can only be used as a sweetener in cold drinks and food, coffee, tea. Although 
there were some scientific objections after the introduction of aspartame to the market, animal 
and human experiments and investigations started to increase. 
In our study where we examined liver radical scavenging enzyme activities by giving 
aspartame intraperitoneally to mice to contribute to the studies conducted, it was concluded 
that Catalase and Superoxide Dismutase enzymes were activated at the 8th hour after 50 
mg/kg/day aspartame injection, while the glutathione Peroxidase enzyme was activated at the 
12th hour. At 24 hours after aspartame injection, activation of all three enzymes Catalase, 
Superoxide Dismutase, Glutathione Peroxidase was observed. In another study that supports 
our results; Consumption of 40, 75, 500 mg/kg/day aspartame has increased oxidative stress 
parameters and has been reported to damage liver antioxidant capacity. Also, in some other 
studies in which negative effects on experimental animals were discussed, 250, 500, 1000 
mg/kg/day aspartame consumption was found to significantly increase the liver enzymes 
alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST). Besides, studies 
showing that aspartame does not have negative effects on health, 240 mg/kg/day aspartame 
consumption did not make a significant difference in alanine aminotransferase (ALT) value, 
and there was no significant difference between the groups in fasting blood glucose with 4% 
aspartame solution daily consumption. On the other hand, studies on aspartame toxicity also 
have conflicting results. Some studies using in vivo and in vitro tests have shown that 
aspartame does not cause genotoxicity, DNA damage, and mutagenesis, but does stimulate 
chromosome aberrations and micronucleus formation. Many studies have been done to show 
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the safety of aspartame. The European Food Safety Authority stated in its 2013 re-evaluation 
that aspartame is safe for human consumption at current exposure levels. In a review 
evaluating the data obtained from aspartame studies, it is supported that aspartame is a safe 
sweetener when used within the recommended dose limits. For aspartame, this value (ADI) 
has been recommended as 40 mg/kg body weight/day.  
Considering its association with age, gender, personal metabolism, and metabolic diseases, it 
was concluded that the use of aspartame is safe, with the fact that it has some harmful effects 
depending on the exposure time and dose. 
Keywords : Aspartame, Enzyme, Exposure, Dose 
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Abstract 
Many of the reproductive traits in cows are affected by a group of factors, the most important 
of which are climatic conditions and the management of the herds. In this paper, the 
reproductive status of imported Holstein - Friesian cattle breed was evaluated in terms of 
breeding through the investigation for some traits under the influence of some factors. The 
records involved cow birth to first service trait (CBFS) (1101 records), cow birth to first days 
open trait (CBFDO) (1091 record), and age at first calving trait (AFC) (1083 record). The 
results of the study showed significant differences in CBFS, CBFDO, and AFC traits 
according to the year and season of birth (p <0.01), the lowest values were 19.33, 21.29 and 
30.29 months (the year 2000) and 19.40,21.30 and 30.32 months (winter) respectively. Also. a 
significant difference (p <0.01) was noticed through the interaction between the year and 
season of birth and between the year of birth and total milk yield level (TMYL). Estimated 
heritability(h2) for CBFS, CBFDO, and AFC traits were 0.22,0.25 and 0.17 respectively. The 
study showed variation in estimated breeding values (EBVS) across sires within the 
reproductive traits. The first three lowest values were achieved by the sires 13,25 and 20, the 
values were -1.97, -1.87 and -1.86 months (CBFS trait), -2.33, -2.21 and -2.19 months 
(CBFDO trait), -2.32, -2.20 and -2.18 months (AFC trait) respectively. Based on current 
given results, it is advised to direct and intensify births during winter and spring seasons to 
obtain optimal reproductive performance of the herd later. 
Keywords: Holstein- Friesian cattle, genetic evaluation, birth to the first service, cow birth to 
first days open, age at first calving. 

1. INTRODUCTION 
Reproduction in cattle is one of the most important aspects of the successful management of 
herds as long as the main goal is productively at the highest levels. Since the last decade of 
the last century, humans have accelerated evolution by using selective reproduction to 
improve livestock. Reproduction in livestock is associated with many factors, and as a 
prominent role, the environmental aspect directly affects the reproductive status of the animal. 
Cows in any environment may suffer from heat stresses due to high temperature and solar 
radiation, especially in the mid of the day, and this causes a significant decrease in 
reproductive efficiency. It is well- known that cattle have a thermoneutral zone (Comfort 
zone) where they are most comfortable. This zone is within the range of 5 and 25 ° C (Shadi 
and Taneja. 1986). Veissier et al. (2018) stated that heat stress is one of the most important 
determinants of production and reproduction in hot regions. Directly and indirectly, heat 
stress affects many aspects like feed intake, body temperature, metabolism, feed efficiency, 
milk yield, reproductive performance, behaviour, and the risk of diseases (Cook et al. 2007; 
Rhoads et al. 2009; Bernabucci et al. 2010). Dash et al. (2016) referred that fertility is 
influenced by various factors, including genetic, nutritional, hormonal, physiopathology, 
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management, and environment. However, the fertility traits in cattle show a very low 
heritability, this indicates to the clear role of non-genetic factors (environmental effects) in 
determining the fertility variations (Thiruvenkadan et al. 2010). In literature, many studies 
suggested several genetic applications to improve the reproductive traits like crossbreeding 
and direct selection because of low heritability or the late expression of reproductive traits 
across the animal life which in turn make the genetic improvement of these traits occurs at a 
low rate and efficiency (Cammack et al. 2009). According to the low heritability estimates, 
there is a need to a considerable data and best model, this, in turn, prepares for the 
establishment of effective selection programs that improve these traits (Lopez et al. 2019). 
Given the importance of evaluation and estimation of the genetic parameters of different 
reproductive traits in selection programs, the present study aimed to evaluate the traits of birth 
to first service (CBFS), cow birth to first days open (CBFDO), and age at first calving (AFC). 
Also, estimating the heritability and breeding values of sires for previous traits in Holstein- 
Friesian cattle spread in five Syrian dairies. 

2. MATERIAL AND METHODS 
2.1. Breeding plan and management 
The study was carried out at five Syrian dairies containing the imported Holstein- Friesian 
breed. Generally, in winter and spring, cows are fed green fodders consisted of yellow corn, 
sorghum and alfalfa in addition to windrow, silage and hay. Concentrates diets are provided at 
a rate of 1 kg per 3.5 kg of milk. The monitoring of the estrus took place day and night. Being 
heifers, the cows were naturally inseminated by a proven sire. Herds are housed in half-open 
sheds. 

2.2. Data and statistical analysis 
Data related to the reproductive traits at cows in first lactation parity were collected based on 
the records available in the five dairies during the period between 2000 and 2005 across 
various seasons of the year (winter, spring, summer, and fall). These records involved the 
traits of CBFS (1101 records), CBFDO (1091 record), and AFC (1083 record). Farms were 
given the numbers 1,2,3,4 and 5. Total milk yield levels (TMYL) were determined in three 
classes: <5000, 5000-5300, and >5300 kg.  The sires were renumbered with numbers from 1 
to 35. The statistical analysis was done based on the General Linear Model (GLM) using the 
SAS software package (2017) according to the following mathematical models: 
1- The model applied to study the effect of the year of birth, the season of birth, farm, TMYL 

and all possible interactions among those factors (bilateral and triple): 
Yijklm=µ+YRi + Fj + Sk + TMYLl + (YRi× Fj) + (YRi × Sk) + ( YRi × TMYLl) + ( Fj × Sk) +( 
Fj × TMYLl) + (Sk × TMYLl) + (YRi × Fj × Sk) + ( YRi × Fj × TMYLl) + ( YRi × Sk× 
TMYLl) + (Fj × Sk× TMYLl) + eijklm 
Where, 
Yijklm is the observed trait (CBFS, CBFDO, and AFC) at YRi, Fj, Sk, and TMYLl 

µ is the population mean for each trait, 
YRi is the effects of year of birth (i = 2000, 2001, 2002, 2003,2004,2005), 
Fj is the effects of farm (j=1,2,3,4,5), 
Sk is the season of birth effects (k = winter, spring, summer, autumn), 
TMYLl is the milk yield levels effects (l= <5000, 5000-5300, > 5300), 
eijklm is the random residual effects ~(0, Iσ2

e) (random sampling error). 
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The contents in the brackets refer to the bilateral and triple interactions among the above 
factors. 
2- The mixed model applied to estimate the variance components for random effects: 
Yijklmn = µ + YRi + Fj + Sk + TMLYl+Sm+ eijklmn 

Where, 
Sm is the sire effect (35 sires). 

The heritability coefficient (h2) was calculated according to the following equation: 

h2= 
4 𝜎𝑠2

𝜎𝑠2+𝜎𝑒2
 

Where: 

𝜎𝑠2 is the genetic variation of the sires. 

𝜎𝑠2 + 𝜎𝑒2 is the phenotypic variation of the sires. 
Duncan’s multiple range test (DMRT) was used for multiple comparisons of each trait 
(Gomez and Gomez. 1984). The Restricted Maximum Likelihood estimator (REML) was 
used to estimate the variance components and heritability based on the half-sibs relation 
(Patterson and Thompson. 1971). The breeding values of previous traits for assigned sires 
were estimated based on the Best Linear Unbiased Prediction estimator (BLUP).  

3. RESULTS 
3.1. General means  
In general, Table 1 shows that the grand means of CBFS, CBFDO, and AFC traits reached the 
values 20.50, 21.40 and 30.55 months respectively. Whereas, the general means values 
according to the studied factors were closely related to each trait.   
Table.1. The grand mean, general means, and standard error (SE) of the studied reproductive traits 

 CBFS1 CBFDO2 AFC3 
Source of means Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE 

Grand mean 20.50 ± 0.017 21.40 ± 0.017 30.55 ± 0.017 
Year of birth 19.68 ± 0.016 21.58 ± 0.017 30.58 ± 0.017 

Farm 19.65 ± 0.018 21.55 ± 0.018 30.55 ± 0.018 
Season of birth 19.64 ± 0.016 21.54 ± 0.016 30.54± 0.016 

TMYL4 19.65 ± 0.017 21.55 ± 0.017 30.55 ± 0.017 
 CBFS1: cow birth to the first service, CBFDO2: cow birth to first days open, AFC3: age at first calving, TMYL4: total milk yield level. 

3.2. Effect of a year of birth 
The data of Table 2 shows that the year of birth affected significantly the traits of CBFS (p = 
0.0001), CBFDO (p = 0.0001), and AFC (p = 0.001), the lowest values were 19.33, 21.29 and 
30.29 months (the year 2000) respectively. On the other hand, cows achieved the highest 
values in 2004 (19.92, 21.82 and 30.84 months respectively). 

3.3. Effect of farm 
Across the three traits, a great convergence was observed in the values under the influence of 
the farm without significant difference. As the differences between the highest and lowest 
values did not exceed 0.08, 0.08 and 0.06 months for the CBFS, CBFDO, and AFC traits 
respectively (Table2). 
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3.4. Effect of season of birth 
Season of birth, also, affected significantly the three traits (p = 0.001), the lowest values were 
19.40, 21.30 and 30.32 months (winter)for the traits CBFS, CBFDO, and AFC respectively. 
In summer cows achieved the highest values (20.01, 21.84 and 30.83 months respectively) 
(Table2). 

3.5. Effect of TMYL levels 
No significant difference was noticed despite the low encouraging values at mentioned traits. 
Compared to other factors, the low values of the CBFS and CBFDO traits increased relatively 
while the AFC values were similar to other values in other factors. However, what is 
noteworthy, is the high value of CBFS at cows with a production of between 5,000 and 5,300 
kg, the value was 19.87 months (Table2). 
Table.2. Least mean squares (LSM) and standard error (SE) for studied reproductive traits 
(month) according to different factors.  

Source  CBFS1 CBFDO2 AFC3 
Year of birth LSM±SE LSM±SE LSM±SE 

2000 19.33A±0.03 21.29A±0.07 30.29A±0.07 
2001 19.40AB±0.03 21.30AB±0.07 30.33AB±0.07 
2002 19.70 B ±0.03 21.60B±0.07 30.63B±0.07 
2003 19.77 B ±0.03 21.67B±0.08 30.67B±0.08 
2004 19.92 C ±0.04 21.82D±0.11 30.84C±0.11 
2005 19.81 D ±0.05 21.74D±0.07 30.73C±0.07 

p * * ** 
Farm    

1 19.66±0.04 21.56±0.08 30.59±0.08 
2 19.64±0.03 21.54±0.08 30.57±0.08 
3 19.63±0.03 21.53±0.07 30.58±0.07 
4 19.70±0.03 21.60±0.06 30.62±0.06 
5 19.71±0.03 21.61±0.07 30.63±0.07 
    

Season of birth    
Winter 19.40A±0.03 21.30 A ±0.06 30.32A±0.06 
Spring 19.48B±0.03 21.38 B ±0.07 30.39B±0.07 

Summer 20.01C±0.02 21.84 C ±0.06 30.83 C ±0.06 
Fall 19.83C±0.03 21.73 C ±0.06 30.78C±0.06 

p * * * 
TMYL4    
<5000 19.82±0.02 21.66±0.06 30.68±0.06 

5000-5300 19.87±0.02 21.61±0.05 30.66±0.05 
> 5300 19.82±0.02 21.77±0.05 30.80±0.05 

CBFS1: cow birth to the first service, CBFDO2: cow birth to first days open, AFC3: age at first calving, TMYL4: total milk yield level. *: p 
=0.0001, **: p = 0.001. Means within a column with different superscripts differ significantly at assigned probability. 

3.6. Effects of Interaction 
All of the bilateral and triple interactions among the factors did not show a significant 
difference except the bilateral interaction between the year of birth and TMYL (p = 0.01) and 
between the year and the season of birth (p = 0.0001) (Table 3).  
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Table.3. Values of probability (p) of interaction effects and degrees of freedom (DF) among 
factors across the reproductive traits. 

Source DF CBFS1 CBFDO2 AFC3 
  p p p 

Farm*Season of birth 12 0.6866 0.4852 0.4852 
Year of birth *Farm 16 0.3015 0.1423 0.1423 

Farm*TMYL4 8 0.2060 0.1353 0.1353 
Year of birth *Season of birth 15 0.0001 0.0001 0.0001 

Season of birth * TMYL 6 0.6117 0.2074 0.2074 
Year of birth * TMYL 10 0.0138 0.0133 0.0138 

Year of birth *Farm*Season of birth 45 0.9754 0.9049 0.9049 
Farm*Season of birth * TMYL 24 0.2007 0.6172 0.6172 
Year of birth *Farm* TMYL 32 0.5194 0.3770 0.3770 

Year of birth *Season of birth * TMYL 30 0.6895 0.9961 0.9961 
CBFS1: cow birth to the first service, CBFDO2: cow birth to first days open, AFC3: age at first calving, TMYL4: total milk yield level. 

Table 4 presents the upper and lowest values of bilateral interactions of the studied traits and 
in which significant differences appeared. The cows showed the lowest values of the studied 
traits during the winter (the year 2000), while the cows showed the lowest values in the same 
year at TMYL less than 5000 kg. Respectively, as for the traits of CBFS, CBFDO, and AFC, 
the values were 19.01,20.19 and 29.92 months in the Year of birth ×Season of birth 
interaction and 19.35, 21.25 and 30.25 months in the year of birth × TMYL interaction.  
Table.4. Least mean squares (LSM) and standard error (SE) of significant interaction effects 
of studied reproductive traits (month)  

Interaction CBFS1 CBFDO2 AFC3 
Year of birth ×Season of birth LSM±SE LSM±SE LSM±SE 
2000 Winter 19.01A±0.02 20.91A±0.05 29.92A±0.06 
2003 Summer 20.02C±0.03 21.92C±0.07 30.93C±0.07 

p * * * 
Year of birth × TMYL4    

2000 < 5000 kg 19.35A±0.05 21.25A±0.04 30.25A±0.04 
2003 > 5300 kg 19.81C±0.06 21.71C±0.05 30.72C±0.05 

p *** *** *** 
CBFS1: cow birth to the first service, CBFDO2: cow birth to first days open, AFC3: age at first calving, TMYL4: total milk yield level. *: 
p =0.0001, ***: p = 0.01. Means within a column with different superscripts differ significantly at assigned probability. 

3.7. Heritability and effect of sire  
A relative decrease in the values of estimated heritability coefficients (h2) was observed, the values 
were 0.22, 0.25 and 0.17 for CBFS, CBFDO, and AFC traits respectively. 

In Table 5, the estimated breeding values (EBVs) for the best ten sires and the worst ten sires 
according to the reproductive traits studied were presented. It is noted that sires with numbers 
13, 25, and 20 have achieved the most important EBVs for traits of CBFS (-1.97, -1.87 and -
1.86 months respectively), CBFDO (-2.33, -2.21 and -2.19 months respectively), and AFC (-
2.32, -2.20 and -2.18 months respectively). On the other hand, sire 10 ranked the last by 
accomplishing the values 2.27, 2.42 and 3.01 months for the previous traits respectively. 

Table.5. EBVs1 of CBFS, CBFDO, and AFC traits according to BLUP estimates  

CBFS2 CBFDO3 AFC4 
Sire No. EBV Sire No. EBV Sire No. EBV 

13 -1.97 13 -2.33 13 -2.32 
25 -1.87 25 -2.21 25 -2.20 
20 -1.86 20 -2.19 20 -2.18 
19 -1.83 19 -2.19 18 -2.15 
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2 -1.75 4 -1.98 28 -2.02 
30 -1.75 5 -1.95 12 -1.95 
6 -1.70 28 -1.93 4 -1.86 

18 -1.65 18 -1.33 19 -1.72 
5 -1.51 6 -1.12 6 -1.24 

31 -1.23 34 -1.01 31 -1.02 
      

14 1.20 15 1.11 8 0.98 
7 1.23 1 1.20 16 1.20 

11 1.25 32 1.33 11 1.25 
17 1.25 7 1.40 22 1.26 
8 1.80 16 1.61 32 1.33 

24 1.82 24 1.74 15 1.45 
22 1.90 22 1.86 24 1.65 
27 1.93 27 1.97 22 2.19 
3 2.11 3 2.10 27 2.55 

10 2.27 10 2.42 10 3.01 
             EBVs1: estimated breeding values, CBFS2: cow birth to first days open, AFC3: age at first calving, TMYL4: total milk yield level. 

  

4. DISCUSSION  

Ensuring optimal conditions in animal welfare, including successful management, controlled 
nutrition and optimal environmental conditions are of the most important constituents of 
optimal performance of livestock, whether in terms of reproductive or productive sides. In 
this context, this conception is very important in the first months of the animal's life. Since the 
establishment of the animal in an ideal form at a young age will result in productive and 
reproductive horizons that are highly desirable by breeders. 
In our study, through the given data, a significant increase in the CBFS, CBFDO and AFCS 
traits attributed to cows that were born in summer and fall was observed (Table 2). 
Theoretically, the previous differences can be explained by the rise in the temperature of the 
surrounding environment to the limits where the heat stress in the animal appears as a reaction 
(impact of heat stress). In terms of weather, Syria is influenced by a Mediterranean climate in 
general, characterized by long, hot and mostly dry summers and mild, wet winters, and as a 
result, somehow, the estrus is shortened five hours compared to that in the temperate regions, 
and this is manifested by a deterioration in the reproductive efficiency, a decrease in libido 
and the period of estrus (Bridges et al. 2005), ovulation rates, implantation and finally the 
high rates of embryo lyses and death (Hansen. 2007). Indeed, lactating dairy cows are 
negatively affected by heat stress, but dry cows and neonatal calves are also affected by this 
impact (Monteiro et al. 2014). Referring to the chronic (long-term) adverse effects of heat 
stress impact, heat stress during late gestation is a reason for the low birth weight of calves 
(Collier et al. 1982; Laporta et al. 2017). On the other hand, the variation that appeared in the 
studied traits due to the effect of the year of birth and the interaction of this factor with the 
season of birth can be attributed to the variation of the surrounding environment conditions 
(Lodhi et al. 2016), management system, feeding pattern, energy balance (Bronson. 2009), 
production variation and animal health care (Kijlstra and Eijck. 2006). This may also be 
explained by certain policies in herd management, these policies are based mainly on animal 
selection objectives of the herd. In terms of reference, most studies focused on the trait of 
AFC, while the CBFS and CBFDO traits were compensated as the number of services per 
conception (NSC), making it difficult to compare and extrapolate the last two traits. Anyway, 
comparing with related studies, estimates of AFC trait reached 25 months at Lopez et al. 
(2019) and 29.9, 30.9, 30.7 and 13.2 months at Hammoud et al. (2010) in winter, spring, 
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summer, and fall respectively. Kumar et al. (2016) reported the 25.26 months and 36 months 
as values for AFC and CBFS traits respectively.    
 In general, in the current study, a match in the direction of the results was observed for the 
studied traits in the maximum and minimum levels for each studied factor, this reveals to a 
serious positive correlation among those traits, which the care of inseminations (natural 
mating) by the farm operators may be one of the most important reasons. Relatively, unlike 
other factors effects, the bilateral interaction between the year of birth and total milk 
production levels was somewhat contrasting (Table 4), where the periods of the three traits 
(CBFS, CBFDO, and AFC) decreased in the year 2000 at < 5000 kg TMYL and rose in 2003 
at > 5300 kg TMYL. In addition to previous reasons, total milk yields at the first lactation 
parity give an imagination of the ability of cows and their genetic complementarity for 
production in subsequent parities. However, many factors limit the productivity of cows in the 
first lactation parity, especially the physiological factors that relate to the structure, growth, 
and readiness of the udder (Monteiro et al. 2016). According to farm factor (herd), the noticed 
insignificance differences in studied traits can be attributed to the inconsistent ages in which 
insemination (mating) occurs, also, this can be attributed to the size of the herd and the level 
of reproductive care applied (Weigel and Rekaya. 2000). Estimates of the heritability in the 
current study indicate the importance of the genetic variation of the studied traits and their 
important role in the genetic selection programs applied in parallel with the integration in the 
successful management of the herd across all aspects (nutrition, health and reproductive 
cares). The low values of the heritability coefficient, no doubt, are due to the superiority in the 
phenotypes variations of the different traits associated with each other. It was clear that the 
heritability coefficient value of AFC trait was lower than the coefficients of CBFS and 
CBFDO traits, whereas the AFC is affected by many environmental factors, these factors 
have an unequal effect on animals. For example, not limited to, estrus loss (heat), the efficacy 
of the person performing the insemination process, the date of insemination, climatic 
conditions, all of these factors lead to increased phenotypic variation of the various traits and 
thus a decrease in the heritability. In a study conducted by Oyama et al. (2002), the 
heritability value of AFC trait reached 0.21, while this value reached 0.32 in a study 
conducted by Ali et al. (2019). Heritability value of CBFS in the current study was lower than the 
value attained by Sarar and Tabkı. (2017) (0.30). The wide dispersion in the EBVS and genetic 
merit of the studied sires in the current study, is due to the additive genetic effects, in another 
word; the variation of sire transmitting ability (STA). In some cases, as shown in Table 5, it 
was noticed that some sires excelled in a trait and regressed in other (sires with the numbers 
18 and19). Consequently, the basis upon which genetic improvement programs are based is 
knowledge of the breeding values in sires for the traits to be improved so that the required 
genetic structures can be diagnosed and optimized for optimal genetic improvement. By 
linking the studied reproductive traits and random effects, it is noted that most studies are 
interested in studying the random effect of the sire, due to two main reasons. The first reason 
relates to the accuracy of the measurement and the other reason is related to artificial 
insemination strategy (AI), where the sire inseminates a large number of females (El-Awady 
et al.  2011). As a result, it is important to pay attention to studying the reproductive traits and 
finding breeding values  based on the actual relationship of the genetic component of the sire 
and its daughters (El-Bayoumi et al. 2015). 

5. CONCLUSION 
Within the Syrian climatic conditions, through the link between the season and the year of birth, 
there was a clear improvement in the traits of CBFS, CBFDO, and AFC in the winter and spring 
seasons. These differences led to a clear genetic variation that can be exploited in the genetic 
improvement processes through selection programs.  
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RUMEN EKOSİSTEMİ SÜT İNEKLERİNİ MİKOTOKSİNLERDEN  
KORUYABİLİR Mİ?  

CAN THE RUMEN ECOSYTEM PROTECT THE DAIRY CATLE FROM 
MYCOTOXINS? 

Doç. Dr. Habip MURUZ 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi  

ORCID ID: 0000-0002-1975-4545 

Özet 
Mikotoksin kontaminasyonları, ekonomik ve toksikolojik açıdan hayvansal üretimde büyüyen 
bir problem oluşturmaktadır. Ayrıca, süt sığırlarının diyetlerinde mikotoksin 
kontaminasyonu da insan sağlığı için ciddi bir endişe kaynağıdır. Mikotoksinler esas 
olarak Aspergillus, Fusarium ve Penicillum türü mantarlar tarafından üretilen toksik ikincil 
metabolitlerdir. Bugüne kadar hayvan yemleri ile alınan 700'den fazla mikotoksin 
tanımlanmıştır ve farklı çalışmalar çoğu yem maddesinini en az bir mikotoksin ile enfekte 
olduğunu göstermiştir. Bir süt ineğinin diyeti tipik olarak birkaç konsantre ve kaba yem 
içerir. Bu çoklu mikotoksine maruz kalma riskini artırır. Süt ineklerinin sağlığı ve 
performansı üzerine en etkili mikotoksin grupları aflatoxinler, trikotesenler (deoksinivalenol), 
zearalenone, T-2 toxin, fumonisin ve okratoksinlerdir. Yetişkin ruminantlar, mikotoksinleri 
biyolojik olarak parçalama konusunda yüksek bir yetenek gösterirler, Fakat rumen florasının 
sınırsız detoksifikasyon kabiliyetine sahip olduğu varsayımı yanlıştır. Rumen 
mikroorganizmalarının detoksifikasyon kapasitesini azaltan faktörler: (i) Yüksek kuru madde 
tüketimi (pasaj oranın artması ve detoksifikasyon için daha az süre), (ii) Rasyonda besin 
madde yoğunluk oranını artıran NFC, yağ ve protein (asidozis riski, rumende inaktivasyon). 
Mikotoksinlerin negatif etkileri;  yemlerdeki kontaminasyon düzeyine, mikotoksinlerin farklı 
yıkılım oranına, mikotoksin kontaminasyon süresine, süt/üreme performans düzeyine (immun 
fonksiyon, rumen sağlığı) ve inek konforuna bağlıdır. Rumenden sonra mikotoksinleri 
durduracak başka bir bariyer olmadığı için rasyonda mikotoksin riskini azaltmak için; yem 
üretimi süresince iyi tarım uygulamaları, dekontaminasyon (fiziksel/kimyasal muamele) ve 
yem katkılarının kullanılması gibi stratejiler benimsenebilir.  
Anahtar kelimler: Rumen Ekosistem, Süt Sığırı, Mikotoksinler 

Abstract 
Mycotoxin contaminations pose growing problem in animal production from the economic and 
toxicological point of view. Furthermore, mycotoxin contamination of dairy cattle diets 
is also a serious concern for human health. Mycotoxins are toxic secondary metabolites 
mainly produced by fungi, in particular Aspergillus, Fusarium, and Penicillium. More than 
700 mycotoxins from animal feed have been identified until today and different studies have 
shown that most feed samples were infected with at least one mycotoxin. The diet of a dairy 
cow typically contains several concentrate and forage ingredients. This increases the risk of 
exposure to multiple mycotoxins. The main types of mycotoxins that are extremely harmful to 
animals and their products are aflatoxins, Tricothecenes (deoxynivalenol veya vomitoxin), 
zearalenone (ZEA), T-2 toxin, fumonisin, and ochratoxin.  Adult ruminants show a high 
ability to biodegrade mycotoxins. However, the assumption that rumen flora has unlimited 
detoxifying abilities is wrong. Factors reducing the detoxifing capacity of rumen microbes can 
be addressed in 2 classes: (i) High dry matter intake (high passage rate, little time for 
detoxifying), (ii) Nutrient dense ration- NFC, Fat, Protein (risk for acidosis, inactivation in the 
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rumen).  Negative fffects of mycotoxins depend on:contamination-level in the feeds, different 
mycotoxins – different degradation rate, duration of mycotoxin contamination, 
milk/reproduction performance levels (metabolic stress) (immune function, rumen health) and 
cow comfort. Since there is no other barrier to stop mycotoxins after rumen, in order to reduc 
e the risk of mycotoxins in the ration, strategies for good agricultural practices, 
decontamination (physical / chemical treatment) and the use of feed additives can be adopted 
during feed production. 
Keywors: Rumen Ecosytem, Dairy cattle, Mycotoxins 

Giriş 
Mikotoksinler, gıda ve yemleri kirleten ve hayvansal verim dahil insan ve hayvan sağlığı 
üzerinde olumsuz etkileri olan mantarların ikincil metabolitleridir. Aspergillus, Fusarium ve 
Penicillium, mikotoksin üreten başlıca mantarlardır. Bu toksijenik mantarlar iki gruba ayrılır; 
(i) Fusarium türleri gibi ekinleri kirleten ve toksin üreten tarla mantarları ve (ii) hasattan 
sonra depolama sırasında toksin üreten Aspergillus ve Penicillium türleri gibi depolama 
mantarları. Mantarlar, bitkisel üretiminin ve depolamanın tüm aşamalarında genellikle yüksek 
nem, yüksek sıcaklık ve oksijen erişimi olan ortamlarda iyi gelişir (Egal ve ark., 2005). 
Hayvanların mikotoksinle kontamine diyetlerle beslendiğinde yem tüketimi, süt üretiminin 
azalması, üreme sorunları, immünosupresyon ve ölüm gibi toksik etkiler meydana gelebilir 
(Zain, 2011). 
Ruminantların mikrobiyal yıkımlanmadan dolayı mikotoksinlere non-ruminantlara kıyasla 
daha az duyarlı olduğu kabul edilir. Fakat parent mikotoksinin rumen metabolitleri eşit ya da 
daha toksik olabilir. Bundan dolayı parent mikotoksinler ve onların metabolitleri arasındaki 
farklılıklar ruminantlarda, non-ruminatlardan çok daha büyüktür. Ruminantlarda diyetlerin 
hem kaba yem hem de konsantre yem içermesi tahıl bazlı diyetlerle beslenen monogastrik 
hayvanlara kıyasla mikotoksinlerin riskini artırabilir. Diğer bir ifade ile diyet bileşimine giren 
yem ham maddelerinin sayısı mikotoksin ihtimalini artırabilir.  
Bazı mikotoksinler, gastrointestinal duvardan adsorbana veya bir biyo-inaktive edici ajana 
bağlanmadan çok hızlı bir şekilde absorbe edilir. Absorbe olan herhangi bir mikotoksin, farklı 
organları ve sistemleri hedef alan etkilerle (hepatotoksisite, genotoksisite, nefrotoksisite, 
nörotoksisite, üreme toksisitesi, immünotoksisite vb.) hayvanlarda kronik hastalıklara neden 
olabilir. Örneğin aflatoksin B1 (AFB1) karaciğere, okratoksin (OTA) böbreklere, trikotesen 
gastrointestinal sistemin epiteline, fumonisinler (FUM) akciğerlere, zearalenone (ZEN) üreme 
sistemine zarar verir. Kronik zehirlenmeden kaynaklanan spesifik olmayan etkiler, hayvan 
sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir ve bu durum hastalıklara karşı duyarlılığın artması 
ve verimin azalmasına yol açabilir (Kemboi ve ark. 2020). 
Günümüzde, yemdeki mikotoksinlerin inek sağlığı ve üretkenliği için önemli bir tehdit 
oluşturduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu çalışma, yemlerde tehdit oluşturan 
mikotoksinler ve bu mikotoksinlerin ruminal biyoyıkılımı ve rumende toksin bağlayıcı yem 
katkıları konu başlıklarını özetlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

Yemlerde mikotoksinler 
Hayvancılık işletmeleri Aspergillus, Fusarium ve Penicillium ana endişe kaynağıdır. Soğuk 
ve yağışlı hava Fusarium toksinlerini desteklerken, sıcak ve nemli hava aflatoksin oluşumunu 
teşvik eder. Aspergillus, en yaygın ve biyolojik olarak en aktif olan AFB1 olan dört 
Aflatoksin (B1, B2, G1 ve G2) üretir. Aflatoksinler, erken tanımlanması ve diğer 
mikotoksinlere kıyasla üzerinde çok sayıda araştırma yürütülmesi nedeniyle en bilindik 
mikotoksindir. Fusarium mikotoksinleri ise deoksinivalenol (DON), T-2 toksin (T-2), HT-
2, ZEN ve FUM. Şu anda tanımlanmış FUM’lar B1, B2 ve B3, doğal olarak kontamine 
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yemler içinde en bol bulunanlardır ve FUM-B1 en toksik olanıdır ve genellikle toplam 
içeriğin %75'ini oluşturur (Herrman, 2002). 100'e yakın Penicillium mantarı vardır, ancak 
sadece 17'sinin endişe verici bir mikotoksin ürettiği bulunmuştur (USDA 2006). Penicillium 
grubu en çok mısır silajlarında görülmektedir. Ana toksinler OTA, patulin, PR toksini, 
mikofenolik asit ve rokefortin C'dir. OTA aynı zamanda bazı Aspergillus türleri tarafından da 
sentezlenmektedir. OTA’nın üç ayrı türü bulunmaktadır (OTA-A, -B, -C). Bunlar içinde en 
etkili olan OTA-A’dır (Kemboi ve ark. 2020).  
Mikotoksinler, büyüme mevsimi boyunca, hasatta veya depolama sırasında hemen hemen 
konsantre yemler, yeşil yemler, kuru otlar ve silajlar dahil olmak üzere bir çok çiftlik hayvanı 
yeminde bulunur (Biomin, 2016). Yemlerde mikotoksin araştırmalarının, hem insanlar hem 
de hayvanlar tarafından yoğun miktarda tüketilmeleri ve başlıca mikotoksin 
vektörleri olmaları nedeniyle tahıllara (Bhat ve ark., 2010) ve süt inekleri diyetinin önemli 
bir bileşeni olması nedeniyle de silaja odaklandığı görülmektedir.  
Tahıllarda mikotoksinler 
Aflatoksinler Aspergillus flavus ve daha az dercede A. parasiticus mantarları tarafından 
üretilir. Aflatoksin üretimi, sıcak ve nemli koşullarda daha fazladır (optimal olarak, gündüz 
sıcaklıkları 32°C civarında ve gece sıcaklıkları 24°C civarında). Aflatoksinler genellikle bir 
depolama sorunudur, ancak tarlada örneğin zararlı böceklerden veya kuraklık stresinden zarar 
gören ürün kısımlarında gelişebilir. Yetersiz kurutulan materyal veya yüksek nem, 
depolamada aflatoksin üretimine katkıda bulunur (Marin ve ark. 2013).  
Fusarium sp. tarafından üretilen DON, T-2 ve HT-2 gibi trikotesenler, hasat ve 
depolama sırasında çoğu tahılda bulunabilir (Krska ve ark. 2012). OTA,  A. 
ochraceus,  A. niger ve daha nadiren A. carbonarius gibi Aspergillus suşları tarafından 
üretilen bir mikotoksindir. Penicillium verrucosum ve P. nordicum'un da OTA ürettiği 
bildirilmiştir. Çoğunlukla mısır, arpa, yulaf, çavdar ve buğdayda ve yağlı tohum 
ürünlerinde, özellikle de depolamadan önce ürünler yeterince kurutulmamışsa 
bulunur. Bu nedenle OTA, hasattan sonra sentezlenir ve bu aşama 
kontaminasyonunun baskın aşamasıdır. (Krska ve ark. 2012).  ZEN, esas olarak Fusarium 
graminearum, F. culmorum, F. cerealis, F. equiseti ve F. verticillioides suşları tarafından 
üretilen bir mikotoksindir. ZEN sıklıkla DON, diğer trikotesenler 
ve Fusarium mikotoksinleri ile birlikte görülür. ZEN esas olarak mısırda ve ayrıca geç 
hasat edilen sorgum, susam, arpa, buğday ve yulafta ve tohum kabuğu hasar görmüş 
tahıllarda bulunur (Krska ve ark. 2012). FUM, Fusarium verticillioides ve F. proliferatum 
tarafından üretilen mikotoksinlerdir. Fumonisinler (FB1, FB2, FB3) esas olarak mısırla 
ilişkilidir ve buğdayı daha az etkiler. FUM üretimini tetikleyen kesin koşulların ne olduğu 
bilinmemektedir. Ancak çiçeklenme sırasında kuraklık stresi ve ardından ılık, yağışlı hava 
durumu önemli görünmektedir (Grenier ve ark. 2015).  
Dünya çapında mikotoksin oluşumuna ilişkin 3 yıllık (2009-2011) bir araştırma, Amerika, 
Avrupa ve Asya'dan toplanan 7.049 çiftlik hayvanı yemi örneğinin %81'inin en az bir 
mikotoksin için pozitif olduğunu ortaya koymuştur (Rodrigues ve Naehrer, 2012). Polonya'da 
yakın zamanda yapılan bir başka 4 yıllık mikotoksin araştırması, yemlerin %95'inin en az bir 
mikotoksin içerdiğini ortaya çıkarmıştır (Kosicki ve ark., 2016).  
Silajda mikotoksinler 
Mısır silajının ve haylajının kuru otlara göre kontamine olma olasılığı daha yüksektir. 
Driehuis ve ark. (2008a) tarafından Hollanda'da 24 çiftlikte yürütülen bir çalışmada, silajın süt 
ineklerinde mikotoksin alımına katkısının diğer yemlerden yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu 
ortaya koyulmuştur. 
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Hasat öncesi mısır ve buğday silajında en sık tespit edilen mikotoksinler, Fusarium türleri 
tarafından üretilen DON, ZEN ve FUM ile Aspergillus türleri tarafından üretilen 
aflatoksinlerdir (Streit ve ark. 2012). Silajlarda ortaya çıkan diğer Fusarium mikotoksinleri 
arasında fusarik asit, moniliformin, beauverisin ve enniatinler olup ruminantlarda toksikolojik 
etkileri iyi karakterize edilmemiştir (Sulyok ve ark. 2010). Tentoksin, alternariol ve alternariol 
metil eter gibi Alternaria mikotoksinlerinin silajlarda oluşumuna ilişkin yalnızca birkaç rapor 
vardır ve bu toksinlerin ruminantlarda toksisitesi ile ilgili veriler sınırlıdır (Ostry, 2008) .  
Silajda düşük pH ve yüksek CO2 seviyeleri, tarlada gelişen mantarların çoğunun büyümesini 
engeller veya ortadan kaldırır. Silaj özellikle Fusarium türlerinin gelişimine elverişli değildir 
(Cheli ve ark., 2013). Bu nedenle silajda tespit edilen Fusarium toksinleri, hasat sırasındaki 
kontaminasyonu yansıtabilir (Driehuis ve ark., 2008b). Silolama süresince ve silo açıldıktan 
sonra anaerobik koşulların bozulmasına bağlı olarak mantar kontaminsayonu 
gelişebilir (Driehuis, 2013). Bu koşullar altında maya, laktik asidi oksitleyebilir ve pH’yı 
yükseltebilir ve daha sonra diğer mikroorganizmaların gelişimine zemin hazırlayabilir 
(McDonald ve ark., 1991). Mayaların neden olduğu yüksek pH (> 6,0), toksijenik mantarların 
aktif büyümesine neden olur (Schmidt ve ark. 2015). Silajda üreyen ve mikotoksin üretebilen 
en yaygın mantarlar, Penicillium roqueforti ve bu mantarla yakından ilişkili olan P. 
paneum'dur (O‘Brien ve ark. 2006). P. roqueforti, 4 ile 5 arasında büyüme için optimum pH 
değerine sahiptir ve silajda yaygın olarak bulunan farklı organik asitlerin yanı sıra yüksek 
CO2 seviyelerini tolere eder. (Boysen et al. 2000). Penicillium türleri tarafından üretilen 
rokefortin C (ROQ-C) toksinleri çok yaygındır; ancak ruminantlar üzerindeki toksikolojik 
etkilerine ilişkin veriler eksiktir (O‘Brien ve ark. 2006). Hasat sonrası oluşan mikotoksinler 
arasında Penicillium türleri tarafından üretilen diğer yaygın olarak karşılaşılan mikotoksinler 
patulin ve mikofenolik asittir (MFA) ve her ikisi de antibiyotik ve immünosupresif özellikler 
gösterir (Puel ve ark. 2010). A. fumigatus hem ılıman hem de sıcak iklimlerde dünyanın her 
yerindeki silajlardan izole edilmiştir (Pena ve ark. 2010). Konuya ilişkin olarak Belçika'da 21 
mısır silajı örneğinde yürütülen bir çalışmada (Wambacq ve ark. 2016), DON (tüm 
örneklerde) ve ZEN (mısır silaj örneklerinin % 90'ında) sıklıkla bulunmuştur. Ek olarak, 
rokefortin-C (ROQ-C), (tüm küflü sıcak noktalarda ve küflü olmayan parçaların% 62'sinde) 
ve mikofenolik asit (MPA), (küflü olmayan parçalarda %95 ve küflü sıcak 
noktaların %86'sında) oldukça yaygın bulunan mikotoksin oldukları bildirilmiştir. Bununla 
birlikte, birçok mantar mikotoksin üretmez ve silajdaki küflerin varlığı, mikotoksinlerin 
varlığını göstermez ve bunun aksine yokluğu mikotoksinlerin bulunmadığını doğrulamaz 
(Ogunade ve ark.  2018).  

Mikotoksinlerin ruminal metabolizması 
Rumen mikrobiyotası toksinleri nötralize veya detoksifiye edebildiğinden ruminantların 
mikotoksinlere duyarlı olmadığı sıklıkla belirtilir. Ancak yemlerin genellikle birden fazla 
mikotoksin ile kontamine olması ve diyetin bileşimi nedeniyle ruminantlar tarlada ve 
depolama sırasında oluşan mikotoksin karışımına daha fazla maruz kalır (Kovalsky ve ark. 
2016). Son araştırmalar, rumendeki doğal detoksifikasyon sürecinin çoğu durumda 
ruminantları mikotoksinlerin toksik etkilerine karşı korumak için yeterli olmadığını ve 
mikotoksinlerin antimikrobiyal, antiprotozoal ve antifungal aktivitesi, ruminal fermentasyon 
ve besin madde kullanımı üzerindeki olumsuz etkilerinin de göz ardı edilmemesi gerektiği 
ortaya koymuştur (Seeling ve ark. 2006). Rumende mikotoksinlerin yıkılım oranı; yemlerdeki 
mikotoksin düzeyine, mikotiksin içeren yeme maruziyet süresine, mikotoksinlerin tipine, 
rumen koşullarına, KM tüketim düzeyine ve laktasyon dönemine bağlı olduğu belirtilmiştir 
(Debevere ve ark. 2020). Özellikle laktasyondaki ineklerin yüksek fermente olabilen bir diyet 
ve yüksek yem tüketimi, yemlerin rumenden daha yüksek  geçiş oranına ve rumende 
mikrobiyal değişim ile ilişkili subakut ruminal asidoz gibi metabolik bozuklukların artmasına 
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neden olur (Khafipour ve ark. 2009). Bu faktörler, rumen mikrobiyotası tarafından 
mikotoksinlerin detoksifikasyonunun bozulmasına yol açabilir ve böylece mikotoksinler 
gastrointestinal sistemin postruminal kısımlarına ulaşabilir, bağırsak sağlığını ve bağırsak 
bariyer fonksiyonunu bozabilir ve/veya emilebilir, sistemik dolaşıma girebilir ve hayvan 
üzerindeki toksik etki gösterebilirler (Delevere ve ark. 2020). 
Yüzlerce mikotoksin tanımlanmış olmasına rağmen, araştırmaların 1961 yılından günümüze 
10’dan daha az mikotoksine yoğunlaşmıştır (Herman, 2002) ve rumenin mikotoksinlerin 
detoksifikasyon kapasitesi üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar az sayıdadır. Konuya ilişkin 
AFB1’in rumen sıvısında in vitro yöntemle yıkılımının belirlenmesi amacıyla Engel ve 
Hagemeister (1997) tarafından yürütülen bir çalışmada, AFB1’nin yıkılım düzeyi % 42 olarak 
belirlenmiştir. Benzer şekilde diğer çalışmalarda da (Kiessling ve ark, 1984; Westlake ve ark. 
1989) rumende mikroorganizmalar tarafından AFB1’in biyoyıkılımın %10’dan daha düşük 
olduğunu bildirilmiştir. Upandaya ve ark (2009) tarafından 80 µg AFB1/kg KM kullanarak 
Holştayn rumen sıvısında AFB1’in yıkımlanması üzerine yürüttükleri bir çalışmada, 
yıkımlanmanın inkubasyondan 3 saat sonra başladığını ve 12 saate kadar AFB1’in %14 
düzeyinde yıkımlandığı bildirmişlerdir. Benzer şekilde,  Gurung ve ark. (1999) tarafından 100 
mg AFB1/kg KM kullanarak in vitro yürütülen bir çalışmada, inkubasyonun 72. saatte 
ruminal mikroorganizmalar tarafından AFB1’in (%10) minimal düzeyde yıkımlandığını 
bildirmişlerdir. Pek çok ruminal bakterinin, 10 µg/ml'nin altındaki AFB1 konsantrasyonları 
ile tamamen inhibe olduğu ve bu nedenle rumen mikrobiyal ekosisteminin sindirim ve 
fermentasyon fonksiyonlarının bozulacağı belirtilmiştir (Jouany ark. 2009). Bu sonuçların 
aksine, Jiang ve ark. (2012), yonca ve ryegras otu ile beslenen Holştay ineklerden toplanan 
rumen sıvısında yürüttükleri bir çalışmada, inkubasyondan 72 saat sonra AFB1 (960 
ng/mL)’in yonca otunda %83 ve ryegras otunda ise %84 azaldığını belirlemişlerdir. Fakat her 
iki çalışmada, yıkılımdan dolayı oluşan metabolitler bildirilmemiştir. Keçilerde yürütülen bir 
çalışmada ise 112 gün süreyle 95 mg AFB1/kg KM ile beslenen keçilerde AFB1’in %50’sinin 
dışkıda metabolize olmayan form ile atıldığı saptanmıştır (Gurung ve ark., 1998). 
AFB1, en toksik aflatoksin olarak kabul edilir. Rumende yıkımlanan AFB1 aflatoksikola 
dönüşür. Geriye kalan fraksiyon sindirim sisteminden absorbe edilir ve karaciğerde 
Aflatoksin M1’e dönüşür (Upadhaya ve ark. 2010). Aflatoksin en karsinojenik doğal bileşik 
olarak bilinir ve hedefi öncelikle karaciğerdir. Süt ve idrar ile atılır. Çalışmalar, aflatoksin 
M1’in maruziyetten 12-24 saat sonra sütte tespit edilebileceğini; fakat sütte aflatoksin 
M1 varlığının, 3-6 gün süreyle sürekli AFB1 ile kontamine yem tüketiminden sonra ortaya 
çıkabileceği bildirilmiştir (Krska ve ark. 2013). 
Kiessling ve ark. (1984) tarafından OTA, ZEN ve T-2’nin rumen protozoaları 
tarafından %90-100 düzeyinde metabolize edildiği bildirmişlerdir. Bundan dolayı mikotoksin 
biyoyıkılımında rumen protozoalarının çok önemli ruminal mikrobiyal popülasyonu 
oluşturduğunu bildirmişlerdir. Fakat bazı çalışmalarda rumen sıvısında bakteriyal 
popülasyonun OTA’nın biyoyıkılımda önemli olduğu belirtilmiştir (Schatzmayr ve ark. 2006; 
Liu Yang, 2010). Keçilerde OTA’nın yıkılımı üzerine yem tipinin etkisini belirlemek 
amacıyla yürütülen bir çalşmada (Liu Yang, 2010), %100 kaba yem diyetinde yüksek OTA 
yıkılımının keçi rumenindeki Bacillus licheniformis popülasyonundan kaynaklandığı 
bildirilmiştir. Bazı araştırmacılar (Fink-Gremmels, 2008; Seeling ve ark. 2005), ZEN’in %25-
90’ının rumen mikroorganizmaları tarafından daha toksik olan α-zearalenole (α-ZEL) ve daha 
düşük toksisitedeki β-zearalenole (β-ZEL) dönüştürüldüğünü bildirmişlerdir. α-ZEN’in parent 
toksinden yaklaışık 5-10 kat daha toksik (Kiessling ve ark. 1984) bir östrojenik bileşik 
olmasına rağmen, daha yüksek polaritesi nedeniyle oral biyoyararlanımı daha düşüktür. 
(Abidin ve Khatoon, 2012). ZEN, rumende tamamen metabolize olmadığından, intestinal 
sisteme yıkımlanmadan girebilir. Hiperöstrojenizm vakaları ruminantlarda çok nadirdir ve 
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sadece buzağılarda ve genç düvelerde, aşırı derecede yüksek kontamine yem yemenin 
ardından veya ZEN'e uzun süreli maruziyetten sonra ortaya çıkar (Debevere ve ark. 2020) 
DON, ruminal mikrobiyota tarafından daha az toksik metabolit olan de-epoksi DON'a (DOM-
1) indirgenir (Seeling ve ark., 2006; Valgaeren ve ark. 2019). Seeling ve ark. (2006) 
tarafından yapılan bir çalışma, DON'un DOM-1'e biyotransformasyonunun  %94-99 
düzeyinde olduğunu bildirdi. Keese ve ark.(2008), 29 haftalık toplam deneme süresinde %50 
konsantre oranı ve 5.3 mg DON/kg KM veya %60 konsantre ve 4.6 mg DON/kg KM ile 
beslenen sığırlarda, metabolize edilmemiş DON’nin ruminal epitelden önemli miktarda 
geçmediğini; fakat, DOM-1, sistemik alımının göstergesi olan kan mevcut olduğunu 
bildirmişlerdir. Valgaeren ve ark. (2019), kaba yem tedarikinin buzağılarda DON ve 
asetillenmiş türevlerinin emilimi ve dağılımı üzerindeki rolünü inceledikleri bir çalışmada,  
geviş getiren buzağılarda DON’nin oral biyoyararlanımı %4.1 iken, geviş getirmeyen 
buzağılarda %50.7'ye olarak gözlenmiştir. Bu nedenle, "detoksifikasyon" süreci iyi gelişmiş 
bir rumen fermantasyonu olmayan genç buzağılar için daha toksiktir. Yakın zamanda 
Debevere ve ark. (2020), subakut rumen asidozlu sığırlarda olduğu gibi, rumen pH'sı düşük 
olduğunda (pH 5.8) DON'un yıkılımının azaldığını bildirmişlerdir. Öte yandan ruminal 
epitelin, DON ve ZEN'e karşı etkili bir bariyer olduğu belirtilmektedir (Kese ve ark. 2008).  
Fungal alkaloidler, rumen mikroflorası tarafından inaktive edilemeyen en bilindik toksinlerdir. 
Neothyphodium spp ve Clavicepes spp. rumen fonkisiyonları önemli derecede etkileyen 
alkolidler üretirler. Propionat, izovalerat ve amonyak-azotu ergot belemesinden önemli 
derecede etkilenir ve bu mikrobiyal populasyondaki değişimi gösterir. (Schumann ve ark. 
2008). 

Mikotoksin azaltma stratejileri 
Yemleri mikotoksinlerle dekontamine etmenin etkili bir yöntemi yoktur. Mikotoksin azaltıcı 
yöntemlerin temel olarak dört yönteme ayrılır; fiziksel yöntemler, termal yöntemler, kimyasal 
yöntemler ve mikotoksin kontrollü yem katkı maddeleri. İlk üç metodolojinin, prosesler 
sırasında yem içeriklerindeki mikotoksinlerin nasıl azaltılacağına, son yöntemin ise 
depolamada mikotoksinle kontamine yemlerin hayvanlar üzerindeki ve gıda güvenliğini 
sağlamada olumsuz etkilerinin nasıl giderileceğine odaklanılmıştır. 
Depolama sırasında meydana gelen toksinleri bağlamada kullanılacak en etkili, kolay ve 
güvenilir yöntem toksin bağlayıcı kullanımıdır. Mikotoksin bağlayıcılar, hayvanların sindirim 
sistemindeki mikotoksinleri sıkıca bağlamak ve immobilize etmek, böylece 
biyoyararlanımlarını azaltmak için hayvan yemlerine eklenen, nutrisyonel olarak inert 
maddelerdir (Schatzmayr ve ark., 2006). Bu işlem adsorpsiyon olarak adlandırılır ve 
mikotoksinlerin detoksifikasyonu açısından en iyi bilinen yaklaşımdır.. Adsorpsiyon, 
aflatoksinler ve okratoksinler için başvurulabilecek uygun bir stratejidir, ancak trikotosenlere, 
FUM ve ZEN karşı etkili bir yöntem değildir. Mikotoksinlerin etkili adsorpsiyonu, 
mikotoksinin polaritesine, şekline ve toksin ile adsorban arasında oluşan bağların tipine bağlı 
olarak değişir. Mikotoksiin bağlayıcılarının adsorpsiyon etkinliği aflatoksin>ergot 
alkoliodleri>okratoksin>funosinler>zearalenon>T-2 toksini >DON şeklindedir (BİOMİN, 
2016). 
Toksin bağlacılar, özellikle kil mineralleri (alüminyum silikat, sepiyolit v.b) ile mannan 
oligosakkaritleri (MOS) veya kil mineralleri ile sepiyolitleri bir arada ihtiva eden ürünlerin 
toksin bağlamada oldukça etkili ürünler oldukları görülmüştür. Alüminyum silikat, toksinleri 
yüksek oranda bağlama kapasitesine sahiptir. Alüminyum silikatlar ve MOS, toksinleri 
bağlamada bir sinerji oluştururlar. Dolayısıyla, her ikisinin tek başına kullanılmalarına göre 
birlikte kullanımları daha etkili bağlama özelliği göstermektedir. Sepiyolit, yüzey alanı ve 
aktivitesi yüksek doğal bir kil mineralidir. Geniş bir yüzey alanına sahip olması nedeniyle 
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yüksek absorpsiyon ve dolayısıyla yüksek nem tutma kapasitesine de sahiptir. İnorganik 
toksin bağlayıcıların kullanılabilirliklerini azaltabileceğinden, diyetlerin ekstra vitamin ve 
mineral takviye edilmesi tavsiye edilmektedir. MOS’lar, bir çeşit karbonhidratlardır. MOS’lar 
sindirim sisteminde bulunan patojen bakterilere bağlanarak bu bakterileri sindirim 
sisteminden uzaklaştırmak suretiyle hayvanları sindirim sistemi rahatsızlılarından korurken, 
kalınbağırsakta bulunan faydalı bakteriler içinde besin kaynağı oluşturarak prebiyotik bir etki 
de gösterirler. Bunun yanında bağırsaklarda laktik ait oluşumunu arttırarak pH’yı düşürdüğü 
ve patojen bakteri gelişimini engelledikleri bilinmektedir (Yiannikouris ve ark. 2004).  

Sonuç 
Tüm mikotoksinler rumen mikrobiyotası tarafından tamamen detoksiyife edilmemektedir. 
Rumina mikrobyal aktivitesinin düşmesine neden hastalıklar mikotoksinlerin yıkılımı 
engelleyebilir. Özellikle subakut ruminal asidozlu yüksek verimli ineklerde mikotoksin 
kontrolü daha önemlidir. Ayrıca mikotoksinlerin rumen sağlığı ve dengesi açısından doğrudan 
etkisi de göz ardı edilmemelidir. Sonuç olarak, mikotoksinler geviş getiren hayvanlarda da 
gastrointestinal sistemin postruminal kısımlarına sağlam bir şekilde girebilir ve olumsuz 
etkilerini hayvanlarda gösterebilir. 
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ÖZET 
Nüfusun artışıyla birlikte dünyada ve ülkemizde gıda maddelerinin tüketimi de artmaktadır. 
İnsan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan bitkisel yağların tüketimini artırmakta ve 
yağların üretimine hammadde sağlayan yağ bitkilerinin önemini ortaya çıkarmaktadır.  Yağ 
bitkilerin yağ oranları sabit olmayıp; çeşitlere göre farklılıklar göstermektedir ve birçok 
etkene bağlı olarak sürekli değişiklik göstermektedir. Bu nedenden dolayı yağlı tohumlu 
bitkilerin yağ oranı hangi koşullarda nasıl bir değişim meydana getireceğinin bilinmesi, yağ 
kalitesi açısından önemli olmaktadır. Doğru ve verimli bitki üretimi modellerinin 
uygulanması hem beslenme hem de ekonomi açısından oldukça önemli bir konudur. Böylece, 
doğru çeşitlerin uygun bölgelerde yetiştirilmesi ile Bölgesel ve Ülkesel ekonomiye katkı 
sağlanabileceği gibi yağ üretimine de olumlu etkileri olabilecektir.  
Anahtar Kelimeler: Yağ oranı, Yağ bitkileri, Genetik ve çevresel faktörler 

ABSTRACT 
Consumption of foodstuffs in the world and our country is also increasing with the increase in 
population. It increases the consumption of vegetable oils, which have an important place in 
human nutrition, and reveals the importance of oil plants that provide raw materials for the 
production of oils. Fat percentage of oil plants is not constant; vary according to the varieties 
and vary continuously depending on many influences. For this reason, it is important in terms 
of oil quality to know how to change the oil rate of oilseed plants. Proper and productive plant 
production is a very important issue in terms of both human nutrition and economy. For this 
purpose, desired varieties can be cultivated in suitable regions and it will be possible to 
produce suitable oils. 
Keywords: Oil content, Oil plants, Genetic factors, Environmental factors 

1. GİRİŞ
Temel besin ögeleri arasında yer alan ve insan beslenmesi için önemli olan yağlar, yaşamsal 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. 
Temel besin kaynaklarından olan ve insan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan yağlar, 
yaşamsal faaliyetlerin yerine getirilebilmesinde oldukça önemli bir yere sahiptirler. Yağlar, 
hayvansal ve bitkisel olmak üzere ikiye ayrılırlar. Dünya yağ üretiminde, hayvansal yağlar 
üretimin % 10-20’sini, bitkisel yağlar ise % 80-90’ını karşılamaktadır. Bir insanın dengeli 
beslenebilmesi için günlük yağ tüketiminin 2/3’ünün bitkisel yağ olması gerekmektedir 
(Kayahan 1975). Bir insanın sağlıklı beslenebilmesi için yılda yaklaşık olarak 24 kg yağ 
tüketmesi gerekmektedir. Ülkemizde kişi basına düsen toplam yağ tüketimi 17 kg olup, bu 
tüketimin 3 kg/yıl olan zeytinyağı ve tereyağı çıkarıldığında kişi başına bitkisel yağ tüketimi 
14 kg olduğu görülmektedir (Kolsarıcı ark., 2000). 
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Yağlar, karbonhidratlar ve proteinler insanların yaşamsal faaliyetlerini yerine getirmesinde 
önemli rol oynamaktadır ve yağlar birim kaynaktan en fazla enerji açığa çıkartan besin 
maddesidir (Bütün 1993).  
Soya, Ayçiçeği, Kolza, Yerfıstığı, Susam, Aspir, Hintyağı, Jojoba, Zeytin, Hurma ve 
Hindistan cevizi gibi birçok bitki tohumlarının işlenmesi sonucu yağ elde edilmektedir. Bu 
bitkiler dışında tohumlarında yağ bulunduran ancak yağ elde etmek amaçlı olarak ekilmeyen 
bitkiler de vardır. Bunlar; pamuk tohumu (çiğit), haşhaş, keten, kenevir ve mısır bitkileridir 
(Atakisi, 1985; Arıoglu, 2007).  
Ülkemiz farklı yağ bitkilerinin yetişmesine uygun ekolojiye sahip olmasına rağmen, uzun 
yıllardan beri bitkisel yağ açığımız giderek artmakta ve bu açık ithalat yolu ile 
karşılanmaktadır. Türkiye’nin bu açığı kapatması ve dışa bağımlılığını azaltması için ekilen 
alanların ve birim alandan elde edilen verimi artırmaya yönelik çalışmaların yapılması ve 
alternatif yağ bitkilerinin üretiminin devreye sokulmasıyla olabilecektir.  

2. YAĞ NEDİR VE YAĞ ASİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 
Yağ; yaşayan organizmalarda bir molekül gliserin ile 3 molekül aynı veya ayrı yağ asitlerinin 
birleşmesi sonucu yağ molekülleri oluşur. Yağa trigliserit de denilmektedir. Çünkü yağın % 
95’inden fazlasını trigliserit oluşturmaktadır % 5'lik kısmını ise minör bileşikler (mono ve 
digliseritler) oluşturmaktadır. 

2. 1 Yağ Asitlerinin Sınıflandırılması 
Yağlar doymuş ve doymamış yağ asitleri olmak üzere 2 şekilde sınıflandırılır. 

2. 1. 1 Doymuş Yağ Asitleri 
Karbon - karbon atomları arasında tek bir kovalent bağdan (–C–C–) oluşan (Nas ve ark., 
2001; Baydar, 2000) ve oda sıcaklığında genellikle katı olan yağ asitlerine (Anon, 2004) 
doymuş yağ asitleri denir. Bu yağ asitlerince zengin olan yağlar doymuş yağlar olarak 
adlandırılır. 

2. 1. 2 Doymamış Yağ Asitleri  
Karbon zinciri üzerinde çeşitli konumlarda, karbon - karbon arasında bir veya birden  fazla 
kovalent çift bağ içeren yağ asitlerine doymamış yağ asitleri denir. Bu yağ asitlerince zengin 
olan yağlar da doymamış yağlar olarak adlandırılır. (Nas ve ark., 2001). 

2. 1. 2. 1 Tekli Doymamış Yağ Asitleri:  
Yapılarında bir çift bağ ihtiva eden yağ asitleri tekli doymamış (monounsaturated) yağ asitleri 
veya monoenoik yağ asitleri olarak adlandırılır.  

2. 1. 2. 2 Çoklu Doymamış Yağ Asitleri:  
Yapılarında birden fazla çift bağ ihtiva eden yağ asitleri ise çoklu doymamış 
(polyunsaturated) yağ asitleri veya polyenoik yağ asitleri olarak adlandırılır. 

3. YAĞIN ÖNEMİ VE YAĞIN FAYDALARI  
3. 1 Yağın Önemi 
Yağlar, insan beslenmesinde enerji kaynağı olarak önemli yere sahiptir. Yağın, bir gramının 
vücutta yakılması ile açığa çıkan enerji 9,3 kaloridir. Bir gram proteinden elde edilen enerji 
miktarı 4 kalori iken bir gram karbonhidrattan elde edilen ise 4,5 kaloridir (Bütün,1993).  
Yetişkin bir insanın günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için toplam 2800-3000 kaloriye 
gereksinim duyar. Bu gereksinimin 850-900 kalorisini (% 30-35) yağlardan karşılaması 
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gerekmektedir. 1 gr yağın verdiği enerjinin 9.3 kalori olduğunu göz önüne aldığımızda, 
yetişkin bir bireyin günde 95 gr yağ ihtiyacının olduğu ortaya çıkmaktadır. İnsanların ihtiyaç 
duydukları toplam yağın 1/3’ ünü sıvı olarak yemeklerden, 1/3’ünü katı yağ olarak 
kahvaltılardan almalıdırlar. Bu hesaplamalara göre; kahvaltılarda ve yemeklerde günlük 
alınması gereken toplam yağ miktarı 63 gramdır. Buda kişi başına yıllık 23 kg yağ tüketilmesi 
gerektiği anlamına gelmektedir. Bu miktar 2007 yılında ülkemizde 19,8 kg olarak 
gerçekleşmiştir (Arıoglu, 2007).  

3. 2 Yağın Faydaları 
• Önemli bir enerji kaynağıdır. 
• Vücut yapısının gelişmesi için gerekli esansiyel yağ asitlerinin temelini oluştururlar.  
• Yemeklere tat ve lezzet verirler. 
• Mideye tokluk hissi verir. 
• Organları dış etkilere karşı korur. 
• Bio-dizel üretimi ve sanayide hammadde olarak değerlendirilir. 
• Doymamış yağ asitlerini ihtiva eden bitkisel yağlar, kanda kolesterol seviyesini 

düşürmekte,  
• Kalp hastalıklarına karşı tedavi edici rol oynamaktadırlar.  

Yağda eriyen ve insan vücudunda sentezlenemeyen mutlak gerekli A, D, E ve K 
vitaminlerinin kullanılabilmelerini sağlamaları yönünden de bitkisel yağlar özel bir 
önem taşımaktadırlar (Bütün,1993). 

4. YAĞ BİTKİLERİNİN DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU 
4.1 Yağ Bitkilerinin Dünyadaki Durumu 
Her geçen gün nüfusun artışı ile birlikte gıda madde ihtiyaçları ve beslenmede bitkisel yağlar 
çok önemli bir yere sahip olup tüketimi de artırmaktadır. Üretim miktarlarına dünya genelinde 
bakıldığında en yüksek üretim miktarının yağlı tohumlardan olduğu bunların; pamuk tohumu, 
soya fasulyesi, ayçiçeği, kolza (kanola) ve palm çekirdeği olduğu görülmektedir. % 41’lik 
oran ile ABD ve Brezilya’da yağlı tohum üretimi gerçekleştirilirken, bu oranın % 60’ını soya 
oluşturmaktadır.  Dünyanın yağlı tohumda en büyük üreticileri soyada ABD ile Brezilya, 
ayçiçeğinde Ukrayna ile Rusya, palmde Endonezya ile Malezya, pamukta Çin ile Hindistan ve 
kolzada Kanada ile Çin’dir.  

4.2. Yağ Bitkilerinin Türkiye’deki Durumu 
Türkiye’de 153 adet firma bitkisel yağ üretimi yapmaktadır. Büyük firmaların tesisleri rafinaj 
teknolojisine sahip iken, rafinaj teknolojisine sahip olmayan bazı küçük tesislerin ise bir kısmı 
sezonluk faaliyet göstermektedir. Ayçiçeği yağı tesisleri Marmara Bölgesi’nde daha çok 
bulunmaktadır. Akdeniz Bölgesi’nde ise yağ üretimi soya ve pamuktan elde edilmektedir. 
Türkiye’de pamuk tohumu, ayçiçeği, kolza ve soya başta olmak üzere 17 farklı bitkiden yağ 
elde edilmektedir. Türkiye’de ekim alanı bakımından ve üretim miktarı bakımından yağ elde 
edilen yağlı tohum ayçiçeği tohumudur.  
Hammaddede dışa bağımlılık yağ sektörünün en önemli problemlerindendir. Bitkisel yağ 
sektörü % 60-70 civarında hammadde ithalatına bağımlıdır. Ürün olarak değerlendirildiğinde 
pamuk tohumu, yağlı tohum ürünlerine kıyasla üretim ve tüketimi karşılama oranı azdır. 
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5. YAĞLI TOHUMLU BİTKİLERDE YAĞ ORANINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 
5.1 Genetik Faktörleri 
Türkiye üretimi az olan aspir  (Carthamus tinctorius L) bitkisinde kalite kriterinden en 
önemlisi yağ oranıdır. Dikenli çeşit olan Remzibey-05 çeşidi, dikensiz çeşit olan Dinçer ve 
Yenice çeşitlerine göre daha yüksek yağ oranına sahiptir (Uysal ve ark., 2006). Ege 
bölgesinde yapılan 4 kışlık kolza çeşidinde ortalamada en yüksek yağ oranı % 36.78 olarak 
belirlenmiştir (Beğbağa ve Öztürk, 2008). İkinci ürün koşullarında yetiştirilen soya bitkisinde  
yapılan çalışma sonucunda çeşitler arasında meydana gelen farklılıkların, “genotip x çevre” 
interaksiyonundan kaynaklandığı belirlenmiştir ve en yüksek yağ içeriği değeri % 23.5 ile 
Nova ve Arısoy çeşitlerinden elde edilmiştir (Arıoğlu ve ark., (2012). Yerfıstığında yapılan 
çalışmada yağ oranı (%) bakımından çeşitler arasında farklılıklar bulunmuştur ve  % olarak 
sırasıyla 51.07, 50.42, 48.80 ve 48.58 şeklinde sıralama sonucu elde edilmiştir (Kadiroğlu, 
2012). 

5. 2 Çevre Faktörleri 
Ekim Zamanı 
Bursa yöresinde yapılan ayçiçeği çalışmasında üç ekim zamanı (Mart, Nisan ve Mayıs) 
kullanılmıştır ve ekim zamanlarının yağ oranı üzerine etkisi farklı sonuçlar ortaya koymuştur. 
Yağ oranı Nisan ekiminde % 47.7 ile ilk sırada yer alırken, Mart (% 46.7) ve Mayıs (%46.4) 
ekimleri ise birbirine yakın değerler vermiştir. Bu sonuçlar yıllar üzerinden istikrar 
göstermemiştir (Akkaya, 2006). Farklı ekim tarihlerinde 4 farklı kolza çeşidinde ekim 
zamanının gecikmesiyle yağ oranı değerlerinde azalma görülmüştür. Araştırmada çeşitler 
ortalaması olarak % 36.78 ile en yüksek yağ oranı ilk ekimden ve % 30.23 ile en düşük oran 
son ekimden elde edilmiştir (Beğbağa ve Öztürk, 2008). Kışlık kolzada uygun ekim 
zamanının belirlenmesi için yapılan kolza çalışmasında 5 farklı ekim zamanları kullanılmıştır 
ve en yüksek yağ oranı ilk ekim zamanında % 45.00, % 33.67 ile en düşük son ekim 
zamanından elde edilmiştir (Gürsoy ve ark., 2015). Konya koşullarında yürütülen aspir bitkisi 
çalışmasında üç farklı ekim zamanı uygulanmıştır. Yağ oranında % 45.55 ile en yüksek 
ortalama değerin Remzibey çeşidinin olduğu ve bunu Dinçer çeşidinin % 43.78 ile izlediği, % 
42.30 ile en düşük ortalama değere Yenice çeşidinin sahip olduğu görülmüştür (Yılmazlar, 
2008). 
Aspirde yapmış olduğu çalışmada beş farklı ekim zamanı ele almıştır. Yağ oranı ortalaması en 
yüksek % 29.73 ile IV ekim zamanında, en düşük % 27.45 ile I. ekim zamanında tespit 
edilmiştir. Geciken ekim zamanlarının, aspir bitkisinin yağ oranını düşüşlere neden olduğu 
belirlenmiştir (Keleş, 2010).  Kolzada yapılan bir çalışmada 5 farklı ekim zamanı 
kullanılmıştır. Çalışmada, en yüksek % 45’lik yağ oranı ile ilk ekim zamanında , % 33.67 ile 
son ekim zamanı en düşük yağ oranı elde edilmiştir (Gürsoy ve ark., 2015). 3 farklı aspir 
çeşidinde yapılan çalışmada farklı ekim tarihleri uygulamasının sonuçları incelendiğinde, 
ekim tarihlerinin gecikmesiyle yağ oranı azaldığı görülmüştür. Araştırmada en yüksek yağ 
oranı 39.5 kg/da ile 1 Nisanda yapılan ilk ekimden elde edilmiştir (Gök, 2016). 

Sıklık 
Soya bitkisinde yapılan bir çalışmada en fazla yağ oranı Hendricks çeşidinin 10 cm sıra üzeri 
mesafelik ekiminde (% 19.70) belirlenmiştir. En az yağ oranı ise aynı çeşidin 5 cm sıra üzeri 
mesafelik ekiminde % 17.47 olarak elde edilmiştir (Yaramancı, 2009). Konya’da farklı sıra 
aralığı uyguladıkları aspir çeşidinde yaptıkları araştırmada ham yağ oranlarını % 27.26- 27.70 
arasında bulunmuş ve sıklığın yağ oranına etkisinin olmadığı tespit edildi (Dalgıç, 2011). 
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Toprak 
Soya bitkisinde yapılan bir çalışmada uyguladıkları farklı azot ve demir dozlarının yağ 
oranında önemli etki etmiştir. Soya bitkisinde tanede yağ oranı uygulamalara bağlı olarak % 
14.8 ile % 24.9 arasında belirlenmiştir (Yetim, 2008). Ankara ilinde 2010-2011 yılları 
arasında Dinçer aspir çeşidiyle yürütülen çalışmada, amonyum nitrat ve triple superfosfat 
kullanılmıştır. 2010 yılı yetiştirme döneminde elde edilen yağ oranı değerleri % 21.33-27.83 
arasında değişmiştir, sonraki yıl yetiştirilen bitkilerde % 22.87 - 27.33 yağ oranı olduğu 
ölçülmüştür. Uygulanan Azot ve fosfor gübrelerinin, uygulanma yılları ve koşullarında yağ 
oranlarını artırdığı sonucuna varılmıştır (Arslan ve Bayraktar, 2016). 

Gübreleme  
Ayçiçeği bitkisinde yapraktan N ve P birlikte uygulandığında, yalnız NP (Kontrol) 
uygulamasına göre yağ oranında artış meydana gelmiştir (Çetin, 2003).  Harran Ovası ikinci 
ürün koşullarında, Nova soya çeşidine; 2 farklı gübreleme zamanı ile 5 farklı azot (N) dozu, 
uygulanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre; azot dozunun artması yağ oranını belirli bir doza 
kadar artırmış olup, daha yüksek dozlarda azaldığı saptanmıştır (Güneş, 2006). Üç kolza 
çeşidi üzerinde (Westar, Marinca ve Liravell) fosfor dozlarının yağ oranına etkilerini 
belirlemek üzere Van ilinde yürütülen çalışmada yağ verimi 6 kg dekar fosfor uygulaması ile 
en yüksek (58.3 kg/da), sonraki yıl 9 kg dekara fosfor uygulaması ile 56.7 kg dekar yağ elde 
edilmiştir. (Tunçtürk, 2008). Yerfıstığı yetiştiriciliğinde farklı zamanlarda ve dozlarda 
uygulanan azot gübresinin, yağ oranlarını değiştirdiğini (% 46.20-52.90) göstermektedir. % 
52.90 yağ oranı ile en yüksek yağ oranı (12 kg/da) azot uygulamasından sağlanırken, % 46.20 
yağ oranı ile en düşük yağ oranı kontrol (gübre uygulanmayan) parselinden elde edilmiştir 
(Ağan, 2010). Ankara koşullarında aspir çeşidiyle yürütülen bir çalışmada, amonyum nitrat ve 
triple süper fosfat azot ve fosfor kaynağı olarak kullanılmıştır. Azot ve fosfor uygulaması 
sonucunda yağ oranının mutlak suretle artığı görülmüştür (Arslan ve Bayraktar, 2016). 

Sıcaklık 
Piper ve Boote (1999), soya tohumunun yağ ve protein içeriğinin çevre faktörleri ile yakından 
ilgili olduğunu, özellikle büyüme periyodundaki sıcaklığın artması ile yağ oranının arttığını, 
protein oranının ise azaldığını bildirmektedir. Specht ve ark. (2001), Soya fasulyesi bitkisinin 
su stresine girmesi halinde yağ oranının arttığını, protein oranının ise azaldığını 
bildirmektedir. 

Sulama  
Aspir bitkisinde farklı gelişme dönemlerinde yapılan sulamaların yağ oranına etkileri 
sırasıyla, kontrol (hiç sulama yapılmamış) parselleri ortalaması % 29.07, % 28.42 yağ oranı 
ile sapa kalkma döneminde, % 29.84 yağ oranı ile çiçeklenme başlangıcı dönemde ve % 
29.27 yağ oranı ile tam çiçeklenme döneminde olarak elde edilmiştir (Süer, 2011). Aydın ili 
koşullarında, yürütülen bir çalışmada, ayçiçeğinde farklı sulama aralıkları ve su farklı 
düzeylerinin yağ oranını değiştirdiği görülmüştür (Süllü, 2013). Sulama (1- susuz, 2- 
çiçeklenme başlangıcında sulama, 3- çiçeklenme başlangıcı ve çiçeklenme tamamlanması 
sonrası sulama), bitki sıklığı (4762, 3571, 2857 ve 2381 bitki/da) ve azot (N) dozlarının (0, 5, 
10, 15, 20 kg/da) çerezlik ayçiçeğinde yapılan çalışma sonucunda sulamanın yağ oranına 
etkisi olduğu belirlenmiştir (Pekcan, 2014).  

5. 3. Diğer Faktörler 
Erzurum koşullarında ayçiçeği bitkisinde, 5 yaprak koparma oranı (% 0, % 25, % 50, % 75 ve 
% 100) uygulamasında % 25 ve % 50 seviyelerinde yaprak koparma uygulamaları yağ 
oranına etkisinin olduğunu belirtmiştir (Polat, 2002). Konya koşullarında aspir bitkisinde, 
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Yabancı ot mücadelesi (ilaçlama ve ilaçsız) uygulamasında, yağ oranını artırdığı belirtilmiştir 
(Kunt, 2012). 

6. SONUÇ 
Her geçen gün nüfusun artışı ile birlikte gıda madde ihtiyaçları ve nüfusla birlikte tüketim de 
artmaktadır. Bu nüfus artışlarıyla birlikte beslenmede bitkisel yağlar çok önemli bir yere sahip 
olup tüketimi de artırmaktadır. Böylelikle ihtiyaçları karşılamak üzere yağ üretiminin 
sağlanması için yağ bitkilerinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkarmaktadır. Tüm bitkiler 
için çeşitler yağ oranına etkilidir. Yağ bitkilerinde erken ekimlerin yağ oranının arttırdığı 
kaydedilmiştir. Ekim sıklıkları ile ilgili yapılan çalışmalarda ekim sıklığı yağ oranını 
etkilememekle birlikte sıklık azaldıkça yağ oranının arttığı kaydedilmiştir. Yapılan 
çalışmalara göre N dozu uygulaması olmadığı durumlarda yağ oranı yüksek bulunurken, N 
dozu belli bir miktar arttırılırsa olumlu etkisi olduğu fakat daha fazla verildiğinde ise azalttığı 
görülmüştür. Sulama sıklığının yağ oranına etkisinin farklı illerde yapılan çalışmalarda 
önemsiz olduğu görülmüştür. Yağlı tohumlu bitkilerde; bölgelere uygun, yeterli sayıda 
yüksek verimli çeşitlerin olmaması, yağ fabrikalarının yeterli düzeyde çalışmamaları 
sebebiyle ülkemizde üretim iç tüketimi karşılayamamakta ve her yıl tüketimin karşılanması 
için binlerce ton ithal yağlı tohum ve ham yağ alınmaktadır. Bu nedenle, ülkemizde üstün 
özellikler gösteren çeşitlerin geliştirilmesine ve düşük kapasite ile çalışan fabrikaların 
kapasitelerinin arttırılmasına ihtiyaç vardır. 
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TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK VE EKONOMİK AÇIDAN AVRASYA AVRUPA 
BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 

TURKEY'S GEOPOLITICAL AND ECONOMIC ASPECT OF EURASIA EUROPEAN 
UNION RELATIONS 

Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ 
Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2912-8051 

ÖZET 
Bu çalışmada öncelikli olarak; Türkiye, uzaydan bakıldığında, Asya, Afrika ve Avrupa 
kıtalarının tam kesişme noktasında yer alır. Bu nedenle, Tarih boyunca medeniyetlerin 
buluşma noktası olmuştur. Öte yandan, Avrasya’nın kalbi, prensip olarak Rusya’dır. 
Rusya’nın kuracağı Avrasya İmparatorluğu, ortak düşman temel ilkesi üzerine inşa 
edilecektir. 1990 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Dugin ve  Genadiy 
Zügavov öncülüğünde Neo-Avrasyacılık şekillenmeye başladı. Aslında Neo-Avrasyacılık 
Avrasya birliği oluşturma yolunda Avrupa Birliği gibi bir birlik oluşturmadan çok kaos 
ortamından bir sistem oluşturma, Rusya imparatorluğunu meydana getirme mücadelesi 
vermektedir. Bu uğurda İran ve Türkiye gibi bölge ülkelerini, bir şekilde birbirlerine karşı 
kullanmayı düşünmektedir. Yeni Avrasyacılar gayretlerini jeopolitik, tarih felsefesi, din 
araştırmaları gibi alanlarda yoğunlaştırmaya çaba göstermektedirler. Bu ortak medeniyet 
dürtüsü, siyasi ve stratejik birliğin temeli olacaktır. Turan ve Slav işbirliğini tarihi 
derinliklerdeki ilişkilere dayandırarak geliştirilmesi fikrini savunan klasik Avrasyacıların tam 
tersi olarak Neo-Avrasyacılar Atlantik yanlısı bir Türkiye’yi Moskova merkezli 
Avrasyacılığın en büyük rakibi olarak kabul etmektedirler. Her iki coğrafyada da ekonomik 
ilişkilerin uluslar arası boyutu artacak. Siyasal  ilişkilerin ekonomik ilişkileri bozmaması için 
özen gösterilecek. Ancak ekonomik ilişkilerin boyutu ne olursa olsun, siyasal alanın 
üstünlüğü tartışılmaz olacak. Bu çalışma; Türkiye’nin önüne neden sadece Avrupa Birliği ve 
Amerika Birleşik Devleti vizyonu dayattırılmakta olduğunu bu açıdan yeni vizyonlar ortaya 
koymak, yeni ilişkiler sağlamak ve başka dünyaları keşfetmekle Türkiye’ye alternatifsizlik 
sendromu ya  da işletme körlüğünü açabilecek çok kutuplu düzendeki Avrasya gibi aktörlere  
bakışı değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte; Türkiye’nin yeniden kurulacak 
dengelere politik ve ekonomik olarak hazır olması, buna dair öngörülerinin, alternatifli 
planlarının olması gerektiği açıklanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Yeni Avrasyacılar, Klasik Avrasyacılar, Avrupa Birliği, Türkiye 

ABSTRACT 
In this study, primarily; Turkey, when viewed from space, Asia, situated right in the 
crossroads of Africa and Europe. For this reason, it has been the meeting point of civilizations 
throughout history. On the other hand, the heart of Eurasia is Russia in principle. The 
Eurasian Empire to be established by Russia will be built on the basic principle of common 
enemy. After the collapse of the Soviet Union in 1990, Neo-Eurasianism began to take shape 
under the leadership of Dugin and Genadiy Zügavov. In fact, Neo-Eurasianism struggles to 
create a system from a chaos environment and to create the Russian empire rather than 
creating a union like the European Union on the way to establish a Eurasian union. The 
countries of the region such as Iran and Turkey in luck, think of a way to use against each 
other. New Eurasians endeavor to concentrate their efforts in areas such as geopolitics, 
philosophy of history, and religious studies. This common civilizational drive will be the 
basis of political and strategic unity. Turan and Slavic history of advocating the idea of 
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developing cooperation relations in depth basing the neo-classical Eurasians Eurasians as the 
opposite of a pro-Atlantic admit Turkey as the biggest rival to the Moscow-based 
Eurasianism. The international dimension of economic relations will increase in both 
geographies. Care will be taken to ensure that political relations do not spoil economic 
relations. However, whatever the size of economic relations, the superiority of the political 
sphere will be indisputable. This work; Turkey will face only reason that it is dayattırıl 
European Union and the United States vision put forward a new vision in this regard, provide 
new relationships and other worlds discovered to Turkey with no alternative syndrome or 
glance at the actors as multipolar on the Eurasian scheme that may cause the company 
Blindness aims to evaluate. However; Turkey's balance to be politically and economically 
ready to be installed again, the predictions that it will be disclosed it should be the alternative 
plan. 
Keywords: New Eurasians, Classical Eurasians, European Union, Turkey 
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GÜNCEL EKONOMİK MESELELERDE ÇAĞDAŞ UYGARLIK TARİHİ 
CONTEMPORARY HISTORY OF CIVILIZATION IN CURRENT ECONOMIC ISSUES 

Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ 
Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2912-8051 

ÖZET 
Piyasa İktisadı öncesi dönemlerden ortaçağa toplumlarına gelindiğinde  insan tarihinde 
yerleşik tarımla birlikte ilk şehir hayatının ortaya çıkışında, kasaba ve fuarların çeşitlenmesi, 
din alanındaki gelişmeler, piyasa toplumlarından bu yana toplumlar, uygarlıklar çeşitli 
düzeylerde, geniş zamanlar tarihi, bilim, uygarlık ve medeniyet alanında atılan adımlar yer 
alarak Şehir hayatındaki canlılıkla birlikte göçebeler ya da yerleşikler kendi aralarında olduğu 
kadar, birbirleri ile de bir ilişki, malikanelerden ve ordaki düzen  içerisinde olmuşlardır. 
Dünya Tarihi için; Uygarlık tarihi, gezegenin tarihi ve insanın tarihi ile birlikte ele alındığında 
İnsanoğlunun 70 bin yıllık geçmişinden bu yana 100 milyar insanın geçip gittiği yaşayan 8 
milyar insanın bu sayının sadece 13’te 1’ini oluşturduğu düşünülürse, bugünkü hayatımız ve 
uygar lık düzeyleri kaybolmuş ve yaşayan uygarlıkların birbirlerine aktardıkları bilgiler, 
teknikler, inançlar, bazı adet ve ritüeller toplumsal yapıların içerisine gömülmüş vaziyette 
parça parça geçmişin örüntülerini içerdiği görülmektedir. kısa; salt uygarlık tarihi olarak 
değerlendirildiğinde ise uzun bir tarihe sahip. Tarihsel olarak, Roma İmparatorluğu (5. 
yüzyıl), İnka Uygarlığı (16. yüzyıl), Ming Hanedanlığı (17. yüzyıl), Cengiz İmparatorluğu 
(14. Yüzyıl), Fransız Burbon Monarşisi (18. Yüzyıl), Osmanlı İmparatorluğu (20. Yüzyıl), 
Sovyetler Birliği (20. Yüzyıl), Japon İmparatorluğu (20. Yüzyıl) uygulamaları birbirleriyle 
karşılaşmışlar, çatışmışlar, alışverişlerde bulunmuşlardır. Uygarlık tarihi çeşitli sınıflamalara 
göre sayısı bir kaç düzineyi bulan bir çeşitliliğe, zenginliğe sahiptir. Dünyanın ekonomik 
merkezlerinin de doğudan batıya doğru kaydığını ve sarmallar oluşturması; Bağdat, Kahire, 
Şam, İstanbul, Venedik, Anvers, Amsterdam, Londra, New York, Tokyo, Seul, Şangay 
isimlerinin bütün toplumlara mal olmuş ve kabul görmüş tarihin bir ritmi içerisinde; Sümer, 
Babil, Mısır, Roma, Bizans, Çin, Hint, Maya, Osmanlı, Büyük Britanya devletleri ve temsil 
ettikleri uygarlıkları ile de dünyaya birlik olunma yolunda ciddi katkıları ve cazibeleri ile 
mekansal ve zamansal zihinde oluşan birlikleri oluşturmuşlardır Esas itibariyle de iktisat 
tarihi iktisadi yönüyle uygarlıkların incelenmesidir. Çin ve Hint 15. yüzyıla kadar, İslam 8-12. 
yüzyıllarda, Avrupa ise 15. yüzyıldan bu yana yüksek düzeyli bir uygarlığa önderlik 
etmişlerdir. Doğal olarak bu süreçler uygarlıklar arası aktarımlara da yol açmıştır(Tekeoğlu, 
Günümüz uygarlığı, Batı uygarlığı ya da daha nesnel bir ifade ile modern uygarlık, insani 
tecrübenin ortaya koyduğu uygarlık tecrübelerine eklenmiş, yeni ve farklı bir uygarlık türü 
olarak karşımıza çıkar. Modern uygarlık, bir dizi tarihsel olay ve gelişmelerin sonucu ortaya 
çıkmıştır.  Modern uygarlığın temel dinamikleri de, içsel örgütlenme mekanizmaları da tarih 
içinde gerçekleşmiş bir dizi tarihi karşılaşmanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemler 
içerisinde ise çeşitli ekonomik meseleler sürekli değişip gelişerek farklı boyutlarda ortaya 
çıkmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Uygarlık Tarihi, Modern Uygarlık, Güncel Ekonomik Meseleler 

ABSTRACT 
When it comes to the societies from pre-market economics to medieval times, the first urban 
life with settled agriculture in human history, the diversification of towns and fairs, 
developments in the field of religion, societies, civilizations at various levels, since the market 
societies, the history of wide times, science, civilization and civilization took place. With the 
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liveliness of the city life, nomads or settlers have been in a relationship with each other as 
well as with each other, from the mansions and in the order there. For World History; 
Considering the history of civilization together with the history of the planet and the history 
of the human being, it is considered that 8 billion people, who have passed by 100 billion 
people since the 70 thousand years of humanity, constitute only 1 in 13 of this number, and 
our current life and civilization levels have been lost and the living civilizations have It is 
seen that the information, techniques, beliefs, some customs and rituals they transmit to each 
other are embedded in social structures and they contain the patterns of the past piece by 
piece. short; When considered as a mere history of civilization, it has a long history. 
Historically, Roman Empire (5th century), Inca Civilization (16th century), Ming Dynasty 
(17th century), Genghis Empire (14th Century), French Bourbon Monarchy (18th Century), 
Ottoman Empire (20th Century) ), The Soviet Union (20th Century), the Japanese Empire 
(20th Century) have encountered each other, clashed and exchanged. The history of 
civilization has a diversity and richness reaching several dozen according to various 
classifications. The world's economic centers are also shifting from east to west and forming 
spirals; The names of Baghdad, Cairo, Damascus, Istanbul, Venice, Antwerp, Amsterdam, 
London, New York, Tokyo, Seoul, Shanghai are in a rhythm of the history that has become 
popular and accepted by all societies; Sumerian, Babylon, Egypt, Roman, Byzantine, Chinese, 
Indian, Maya, Ottoman, Great Britain states and the civilizations they represent, with their 
serious contributions and attractiveness to the world, have formed the unions formed in the 
spatial and temporal mind. It is the study of civilizations. Chinese and Indian until the 15th 
century, Islam 8-12. In the centuries, and Europe since the 15th century, they have led a high-
level civilization. Naturally, these processes have also led to the transfers between 
civilizations (Tekeoğlu, Today's civilization, Western civilization, or more objectively, 
modern civilization, appears as a new and different type of civilization that has been added to 
the civilizational experiences of human experience. The basic dynamics and internal 
organizational mechanisms of modern civilization have emerged as the product of a series of 
historical encounters that have taken place in history.In these periods, various economic 
issues have emerged in different dimensions by constantly changing and developing. 
Keywords: History of Civilization, Modern Civilization, Current Economic Issues 

231
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IN PARDUS OPERATING SYSTEM 
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ÖZET 
Günümüz kontrol sistemlerinde çok önemli konulardan birisi de endüstriyel sahadan verilerin 
sağlıklı toplanması konusudur. Özellikle özgün tasarımlı test düzenekleri geliştirilmesi söz 
konusu olduğunda veri toplama ve kontrol sistemleri de özgün yapılmalıdır. Bu tür 
durumlarda standart veri toplama ve kontrol sistemleri işe yaramamaktadır. Bu çalışmada 
yerli imkân ve kabiliyetlerimizden maksimum istifade ederek en az maliyetli ve etkin bir 
çözüm üretmek için yapılan faaliyetler özetlenmiştir. Bu amaca yönelik olarak, piyasada 
bulunabilen en düşük maliyetli x86 tabanlı bir kişisel bilgisayar üzerine yüklenen ve 
TÜBİTAK tarafından geliştirilen PARDUS işletim sistemi üzerinde yazılım geliştirme 
metotları ve veri toplama /görselleştirme çalışmaları yürütülmüştür. Veri toplama yolu olarak 
RS232, RS485 ve Ethernet ortamları üzerinde serbest protokol ve MODBUS türevleri 
kullanılmıştır. Literatür araştırması sonucunda herhangi bir çalışmada PARDUS işletim 
sistemi kullanılarak PLC den veri transferi yapıldığı gözlenmemiştir. Çalışmanın özgün 
katkısı budur.  
Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Kontrol, Pardus, Scada,  Veri Görselleştirme, Veri Toplama 

ABSTRACT 
One of the most important issues in today's control systems is the healthy acquisition of data 
from the industrial field. Data acquisition and control systems should also be made unique, 
especially when it comes to the development of specifically designed test devices. In such 
cases, standard data acquisition and control systems do not work. In this study, the studies 
made to produce the most cost effective and effective solution by making  maximum use of 
our  domestic  facilities  and   capabilities were  examined. In this study, software 
development methods and data collection / visualization studies on the PARDUS operating 
system (developed by TÜBİTAK) installed on the lowest cost x86-based personal computer 
available in the market are examined. Free protocol and MODBUS derivatives on RS232, 
RS485 and Ethernet environments are examined as data acquisition path. Literature view has 
shown that there is no work for data transfer from PLC on PARDUS operating system. This is 
the scientific contribution of this study. 
Keywords: Data Acquisition, Data Visualization, Industrial Control, Pardus, Scada 

GİRİŞ 
Bir otomatik kontrol sisteminden bahsedildiğinde PLC, temel donanım ve yardımcı bir 
komponent olarak malzeme listesinde hak ettiği yeri almaktadır. Özellikle güç aktarma 
organları için kullanılan test düzenekleri gibi zor, karmaşık ve uzun süreli yorma senaryoları 
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gerektiğinde kararlı çalışma karakteristikleri sebebiyle neredeyse tek seçenek halinde 
karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada bir PLC ünitesi ile haberleşme yöntemleri yerli işletim 
sistemi PARDUS üzerinde gerçeklenmeye çalışılmıştır. Bilindiği üzere PARDUS Tübitak 
bünyesinde geliştirilen bir LINUX türevidir. Özellikle kamu kurumlarında masaüstü 
uygulamalar gibi konularda yaygınlaşmaya başlamıştır.  
PARDUS üzerinde çeşitli programlama dillerinde program geliştirilebilmektedir. Bu 
çalışmada GAMBAS isimli bir BASIC lehçesinin kullanılması hedeflenmiştir. Özellikle son 
4-5 yıldır kendi yaptığımız çalışmalarda kullandığımız “VISUALBASIC.NET”  isimli 
programlama dili ile olan benzerlikleri sebebi ile GAMBAS programlama dili tercih 
edilmiştir. Daha önce yapılmış çalışmalarımız ışığında, bu platform üzerinde de benzer soket 
yapılanmaları, standart TCP haberleşme metotları ve MODBUS komut paketleri tanımlanmış 
ve önemli PLC markaları ve bileşenleri üzerinde testler yapılmıştır. Özellikle performans 
kriterleri hedef alınmış ve bu kriterleri karşılayan en düşük maliyetli sistem gerçeklenmiştir. 
Bu kriterler belirlenirken yine bilinen SCADA ürünlerinin ulaştığı noktalar temel alınmakla 
beraber piyasanın talepleri de göz önüne alınmıştır. Haberleşme veri yolu üzerinde yapılan ön 
incelemelerde haberleşme hızı açısından bakıldığında, Ethernet tabanlı haberleşme 
metotlarının seri hatlı haberleşme metotlarına göre daha hızlı ve popüler çözümler ortaya 
koyabildiği gözlemlenmiştir.  
MALZEME VE YÖNTEM  

Araştırmada kullanılan başlıca malzeme ve yöntemler aşağıda sıralanmıştır. Ana kurulumda 
hedeflenen mimari, üzerinde PARDUS yüklü bir kişisel bilgisayar ile bir PLC ünitesinin 
Ethernet kablosu ile bağlanması ve PARDUS üzerinde çalışan kendi geliştirdiğimiz bir 
yazılım ile PLC üzerindeki verilerin okunması ve yazılmasından ibarettir. Şekil 1 hedeflenen 
haberleşme mimarisini temsil etmektedir. 

 

 

Şekil 1: Hedeflenen haberleşme mimarisi  
 

Pardus: Yerli işletim sistemi 
Şekil 2 de logosu görülen PARDUS, TÜBİTAK tarafından uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve 
özellikle kamu kurumlarında masaüstü ve bazı sunucu uygulamalarında kabul görmüş, 
oldukça makul x86 temelli sistemlerde bile çalışabilen, kullanıcı dostu bir arabirime sahip bir 
işletim sistemidir[1]. LINUX tabanlı olup üzerinde geliştirilen uygulamalar yakın akrabası 
olan diğer LINUX sürümlerinde de sorunsuz çalışmaktadır[2]. 
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Şekil 2: PARDUS işletim sistemi ve logosu 
PARDUS üzerinde yaptığımız çalışmalarda özellikle masaüstü uygulamalarda çok geniş bir 
program dağarcığına sahip olduğu gözlenmiştir [3] [4] [5]. Şekil 3 te PARDUS genel ekranı 
görülmektedir. 

 

Şekil 3: PARDUS genel görünümü ve masaüstü  
Genel güncel donanım tanıma ve sürücü dağarcığı da oldukça iyi durumdadır. WEB tarayıcı 
olarak kullandığı yazılımlar özellikle TCP tabanlı soketleri kullandığından amaca daha uygun 
olacaktır. Yapılan araştırma ve deneme çalışmalarında PARDUS üzerinde yazılım geliştirme 
ortamı olarak GAMBAS geliştirme paketinin kullanılması uygun görülmüştür [6]. 
Yapılan geliştirmelerde özellikle dikkat edilen konu kısa sürelerde etkin ve istikrarlı bir 
çalışma ortamının gerçekleştirilmesidir. 

Gambas: Pratik yazılım geliştirme ortamı 
GAMBAS paketi genel olarak LINUX ortamları için WINDOWS ortamındaki Visual BASIC 
görsel yazılım geliştirme ortamına benzeyen bir yazılım geliştirme aracıdır. Şekil 4 genel 
GAMBAS arayüzü ve pencere yapısını göstermektedir.  
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Şekil 4: GAMBAS uygulama geliştirme ortamı ve arayüzü  

Bu güne kadarki yazılım deneyimlerimizde Microsoft Visual studio paketini genel olarak 
kullanıldığı ve BASIC dilinin kısa sürede en hızlı ve sorunsuz yazılım geliştirme ortamı 
olduğu tarafımızdan kabul görmüş idi. GAMBAS dili üzerinde yaptığımız inceleme 
çalışmalarında özellikle Visual BASIC diline yakın pek çok özelliğini gözlemledik. 
Yaptığımız deneme amaçlı yazılım parçacıklarının kolayca ve sorunsuz derlendiği ve ayrıca 
yapılan en az 48 saatlik testler ile kilitlenme ve cevap vermeme sorunlarının neredeyse sıfıra 
yakın olduğu gözlemlenmiştir. Şekil 5 teki test düzeneği üzerinde yapılan haberleşme 
denemelerimiz MODBUS TCP kullanılarak bir ARDUINO kartı ile haberleşme üzerine 
kurulmuş olup burada yakalanan başarı ile diğer denemelerde de MODBUS TCP endüstriyel 
haberleşme protokolü kullanılması uygun görülmüştür.[7] 

 

Şekil 5: İlk çalışılan prototip ve test düzeneği 

Modbus tcp: Açık haberleşme protokolü 
Bir PLC ünitesi ile haberleşmek söz konusu ise ilk bilinmesi gereken konu PLC’nin hangi 
haberleşme protokolünü kullandığı ve bizim bu protokole nasıl hâkim olacağımız konusudur. 
MODBUS TCP bize bu konuda oldukça net bir çözüm sunmaktadır. Sadece birkaç byte veri 
ile sorulan basit sorulara yine sadece birkaç byte ile cevap vermesi ve karmaşık hata kontrol 
kodlarının tamamen TCP protokolü üzerinde halledilmiş olması sebebi ile olası rakipleri 
arasında iyi bir seçim olmuştur. Yapılan temel denemelerde özellikle Windows ortamında 
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sahip olduğu freeware simülatörler ile pek çok testimizde çok başarılı olduğunu kanıtlamıştır. 
Modbus TCP küresel ölçekte kullanılan onlarca marka PLC ve yardımcı cihazda yerleşik 
protokol olduğu gibi, pek çok PLC içerisinde kullanılabilen basit kontrol blokları ile de 
MODBUS TCP Master veya slave olarak konfigüre edilebilmektedir [8] [9]. 
 

 

Şekil 6: MODBUS/TCP logosu  
Şekil 6 da logosu görülen Modbus TCP genel olarak bakıldığında mimari açıdan client/Server 
özelliklere sahip, pek çok fonksiyonu kendi içerisinde basitleştirilmiş ve kullanıcı dostu bir 
soket tabanlı programlama metodu kullanılarak kullanılabilen bir protokoldür. Şekil 7 de 
temsil edilen mimarisi çoklu server ve client uygulamalara uygundur. Haberleşme alt yapısı 
uygun olduğu müddetçe sorunsuz haberleşme imkanı sağlamaktadır. 
 

 

Şekil 7: MODBUS/TCP Haberleşme mimarisi  
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MODBUS TCP çok basit mikro işlemciler üzerinde bile çalışabilmektedir. Eğer bir gün yerli 
bir PLC geliştirilecek olursa MODBUS TCP protokolünü desteklemesi çok önemli bir tercih 
nedeni olacaktır. MODBUS TCP temelde iki temel node üzerinde çalışabilir. Sistemde bir 
sunucu ve bir istemci var ise sunucu ,istemcinin istediği sıklıkta kuralına uygun sorduğu her 
soruya kuralına uygun bir cevap verir. Ancak sistemde onlarca sunucu ve onlarca istemci 
bulunan Multi node – multi master sistemlerde MODBUS TCP protokolünü işletebilir. Hatta 
bazı uygulamalarımızda ağlar parçalanarak alt ağlara bölünmüş ve performans artırılmıştır. 
Ortalama cevap süresi olarak 10 milisaniye altına kadar inilmiştir. Bu değerler deterministik 
olmayan haberleşme ağları için çok iyi değerlerdir [9]. 
Endüstriyel kontrol alanının da haberleşme için bu güne kadar özellikle seri haberleşme 
yöntemleri sıklıkla kullanıla gelmiştir. Bu yöntemler daha sonra mesafe ve hız konusunda 
yapılan iyileştirmeler sayesinde 9600 bit /sn değerlerinden 100 Mbit /sn değerlerine kadar 
yükselmiş ve yükselmeye devam etmektedir. Haberleşme mesafesi konularında ise 3-5 
metrelerden öncelikle RS-485 yardımı ile 1200 metrelere ve daha sonra da fiber optik 
Ethernet ağları ile onlarca kilometreye çıkarılmıştır. 
Haberleşme denemeleri için öncelikle Şekil 8 deki test düzeneğinde bir MODBUS TCP 
Server yazılımı bir Arduino Mega prototip kartına yüklenmiş ve bir Ethernet shield üzerinden 
Windows yüklü bir bilgisayara bağlanmıştır [10] [11]. 
 

 

Şekil 8: MODBUS/TCP ile haberleşen ARDUINO MEGA test düzeneği  
Daha sonra Şekil 9 daki arayüze sahip ve internet ortamında kolayca bulunan basit ve küçük 
bir istemci test yazılımı ile bu kartın sağlıklı çalıştığı gözlemlenmiştir. 
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Şekil 9: Generic MODBUS tester yazılımı ara yüzü  

Bu yazılım sayesinde daha sonra testleri yanıltabilecek bazı hatalar önceden görülüp tespit 
edilebilmiş ve ilk deneme ortamı oluşturulmuştur. 
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Şekil 10: Test yazılımı algoritmalarından bir tanesi  
Yazılımın periyodik timer ana algoritması Şekil 10 da gösterilmektedir. Yazılım üzerinde 
öncelikle periyodik okuma testleri ve bu testlerin olumlu çıkması üzerine de yazma testleri 
yapılmış ve haberleşme hattı üzerinden prototip kartı üzerindeki registerlerin sağlıklı şekilde 
değiştirilebildiği tespit edilmiştir. Deneyler esnasında kablosuz bir router da kullanılmış ve 
klasik WiFi adaptörleri ve Arduino ilk örnek kartın da problemsiz çalıştığı test edilmiştir [11]. 
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Deney ortamı gerçeklendikten sonra PARDUS üzerinde daha önce kurulu bulunan GAMBAS 
yazılım geliştirme paketindeki Temel programlar oluşturulmuştur. 
 

 
Şekil 11: Test yazılımı arayüz hazırlama ekranı  

Yazılım için klasik sürükle bırak metodu ile Şekil 11 deki kullanıcı grafik arabirimi 
oluşturulmuş ve daha sonra arabirim ile haberleşme soketi Şekil 12 deki kodlarla 
bağlanmıştır. 
 

 
Şekil 12: Test yazılımı arayüz arka planı kodlarının yazılması  

Kodların derlenmesi ile haberleşme deneylerine geçilmiş ve Şekil 13 de gösterilen çalışan 
program ile Prototip kartı üzerindeki değişkenlerin sorunsuz okunduğu ve arabirim yazılımı 
üzerinden bu değişkenlerin değerlerine müdahale edilebildiği gözlenmiştir. 

 
Şekil 13: Test yazılımı PARDUS masaüstünde çalışma denemeleri  

Yazılımlar bu hali ile en az 48 saatlik kesintisiz deneylere tabi tutulmuş ve haberleşmenin 
düzgün işlediği tespit edilmiştir. 

PLC: Endüstriyel sahanın vazgeçilmez aktörü 
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Daha önce de açıkladığımız gibi PLC ünitesi aslında kontrol sistemleri için özelleştirilmiş bir 
bilgisayardır. Giriş değerlerini okuyarak kullanıcının verdiği senaryoya göre değerlendirir ve 
bazı çıkış değerlerini hesaplayarak ortama gönderir  [12] [13]. 
Bu çalışmanın temel amaçlarında birisi aslında işte bu özel bilgisayarlardan verileri, yukarda 
izah edilen metotlar ile alarak PARDUS ortamına geçirmek ve PARDUS ortamından bazı 
komutlar ve Set değerleri gibi bilgileri de en kolay bir biçimde PLC içerisine yazmak olarak 
belirlenmiştir.  
Bu durumda ilk denemelerimiz Siemens firmasının ürettiği S7 – 1200 PLC üzerinde 
yapılmıştır. Normalde S7-1200 PLC ünitesi kendi dahilinde MODBUS TCP içermese bile , 
LADDER programlama dağarcığında bulunan bir komutla MODBUS TCP SERVER haline 
dönüşebilmektedir [13]. 
 

 
Şekil 14: Test yazılımı Siemens S7/1200 PLC test kurulumu  

Şekil 14  de görüldüğü üzere PARDUS üzerinde geliştirdiğimiz yazılım Laptop 
bilgisayarımızın Ethernet portu üzerinden PLC içerisine erişebilmektedir.  
S7-1200 pek çok kullanıcı tarafından bazı işler için yetersiz görülebilir. Ancak aynı denemeler 
Siemens’in Güçlü PLC ailesi olan S7-1500 üzerinde yapılabilir durumdadır. Şekil 15 te 
görülen test düzeneği üzerinde yapılan denemelerde aynı yazılım paketimizin Siemens S7-
1500 üzerinde de sorunsuz çalıştığı gözlenmiştir. 
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.  
Şekil 15: Test yazılımı Siemens S7/1500 PLC test kurulumu  

Yazılımın ve yöntemin doğruluğu başka marka PLC ler üzerinde de denenmiş ve yazılım 
revize edilmeden kullanılabildiği gözlenmiştir. Şekil 16 da Group Schenider firması 
tarafından üretilen M340 PLC ünitesi ile yapılan haberleşme gözlenmektedir. Bu PLC ile 
yapılan testlerde de herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. 

 
Şekil 16: Test yazılımı MODICON M340 PLC test kurulumu  
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BULGULAR VE TARTIŞMA  
Yukarda bahsedilen teknik çalışmalarda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
1. PARDUS işletim sistemi çok mütevazı bilgisayarlarda bile çalışabilmektedir. 
2. GAMBAS geliştirme paketi çok kısa sürelerde yazılım geliştirmek için ideal bir pakettir. 
Elbette başka alternatifleri de mevcuttur. 
3. MODBUS TCP paketi günümüz şartlarında açık protokoller içerisinde optimum bir çözüm 
sunmaktadır ve pek çok işte kullanılabilir. 
4. Özellikle Arduino kartlar üzerindeki haberleşme çalışmaları göstermiştir ki; çok kısa 
yazılımlar ile mevcut haberleşme standartları sağlanabilmektedir. 
5. PARDUS – GAMBAS – MODBUS TCP – ARDUINO bileşimi kullanılarak haberleşme 
zinciri sağlanmış ve mikro işlemci registerlerinde bulunan bilgiler Bilgisayar içerisine transfer 
edilebilmiştir. 
6. Farklı düzenekler kullanılarak farklı marka PLC ler üzerinden veriler toplanmış ve 
bilgisayar ekranında görselleştirilebilmiştir. Ve yine PLC üzerine komutlar görsel ekran 
üzerinden gönderilebilmiştir. 
7. Ancak dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta haberleşmenin bu kadar basit 
temellere dayanması sonucu veri güvenliği ve siber saldırılara müsait bir yapıya sahip 
sistemimize uygun bir firewall çözümü konusu üzerinde mutlaka durulmalıdır.[14] 
O halde çalışmanın başında hedeflenen sonuçlara tam olarak ulaşmış durumda olunduğu 
gözlenebilir. Bu haberleşme metotları kullanılarak Endüstrimizin ihtiyaçları doğrultusunda 
Modern ve yerli SCADA yazılımlarının geliştirilmesi için gerekli alt yapı bu çalışmada vücut 
bulmuştur.  

SONUÇLAR 
Yapılan çalışmada en çok üzerinde durulması gereken nokta, üzerinde mutlaka gayret sarf 
edilmesi gereken yerlileşme ve dışa bağımlılığın azaltılması konularının endüstriyel kontrol 
sistemleri üzerinde de uygulanmasıdır. Yukarda teknik ana hatlarıyla açıklandığı gibi daha 
önceden tamamen dışa bağımlı olduğumuz bir konuda, çok düşük maliyetli bir bilgisayarda 
bile çalışan, milli işletim sistemimiz PARDUS üzerinde tamamen kendi kaynak kodlarımız 
kullanılarak, bir endüstriyel haberleşme sistemi üzerinden veri transferi yapılması 
başarılabilmiştir. 
Elbette çalışmalar bu kadarla sınırlı kalmamalıdır. İleriye yönelik olarak, bu çalışmaların 
endüstriyel sahaya uygulanması, muhtelif ürünlerin test kurulumları üzerinde denenmesi, çok 
daha çeşitli ve kablosuz haberleşme ortamlarında test edilmesi, daha görsel ara yüzlerin 
geliştirilmesi gibi yeni sonuçlara ulaşmak hedeflerimiz arasındadır. Özellikle yapılması 
gerekli bir diğer çalışma da PARDUS işletim sistemi çalışabilecek yerli bir ana kart ve ana 
kart üzerinde yerleşik yerli bir mikro işlemcinin geliştirilmesi konusu olmalıdır. 
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Özet 
Günümüze değin belirlenen temel boyutlar çerçevesinde dünya ölçeğinde her dönem gıda 
güvenirliği, gıda güvencesi ve gıda egemenliği kapsamındaki konulara küresel ve yerel 
anlamda dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Endüstriyel tarım, artan nüfus ve çeşitli nedenlerle 
ekosistemlerin tahrip edilmesi gibi sebeplerle çok yakın gelecekte dünyada su ve gıda 
krizlerinin yaşanacağı sık sık gündeme getirilirken, pandeminin yaşanan bu krizleri 
derinleştirdiği söylenebilir. Sürdürülebilir tarım ve gıda üretimi le gıda güvencesi ve gıda 
egemenliği kavramları, gıda güvenliği kavramından daha çok uluslararası ve ulusal yazılı ve 
görsel basında gündeme gelmiş; yeterli, güvenli ve sağlıklı gıdaya erişimin zaruriyetini ve 
önemini bir kez daha göstermiştir. Bu durumda bilinçlenmek, farkında olmak, bilgilenmek ve 
sorumluluk almak gerekir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının, ulaşacakları kitle göz önüne 
alındığında;  gıda güvenirliği, gıda güvencesi ve gıda egemenliği kavramlarına yönelik 
farkındalıkları ayrıca önem taşımaktadır. Araştırma, öğretmen adaylarının gıda 
sürdürülebilirliği ve gıda okuryazarlığı kapsamında bu kavramlar hakkındaki kavramsal 
anlamda bilgilerini ölçmek amacıyla yapıldı. Araştırma 2020-2021 akademik yılı güz 
döneminde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Matematik Öğretmenliği, 
Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve 
Danışma Bölümü’nde öğrenim gören öğretmen adayları ile hibrit ders olarak yürütülen 
Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim dersi kapsamında gönüllülük esas alınarak yürütüldü. 
Araştırma 43 öğretim adayı ile gerçekleştirildi.  Dijital öğrenme ortamında öğrencilere 
literatüre dayalı olarak hazırlanmış anket formu veri toplama aracı olarak kullanıldı. Anket 
formunda gıda güvenliği, gıda güvencesi ve gıda egemenliğine yönelik üç soru içermektedir. 
Katılımcıların cevapları analiz edildiğinde, %  44.2 nin gıda güvenirliğine, % 19.4’nün gıda 
güvencesine, % 6.4’ nün ise gıda egemenliğine dair kavramsal olarak doğru bilgiyi 
kullandıkları görüldü. Bütün bu sonuçların ışığında adayların gıda güvenliği kavramında dair 
bir duyuma sahip oldukları ancak gıda güvencesi ve egemenliği kavramlarını ya hiç 
duymadığı ya da birbirlerine karıştırdıkları belirlendi. Adaylara bu alanlarla ile ilgili 
bilgilendirmenin ve bilinçlerinin artmasına katkı sağlanmasının gerekliliği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Gıda, Güvenirliği, Gıda Güvencesi, Gıda Egemenliği, Eğitim 

Abstract 
Attention has been paid to issues within the scope of food security, food safety and food 
sovereignty globally and locally in every period. While it is often brought to the agenda that 
there will be water and food crises in the near future due to reasons such as industrial 
agriculture, increasing population and the destruction of ecosystems, it can be said that the 
pandemic has deepened these crises. The fact that the concepts of food security and food 
sovereignty have come to the fore more than food security has once again revealed the 
necessity and importance of access to adequate, safe and healthy food within the context of 
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sustainable agriculture and food production. In this case, it is necessary to be conscious, 
aware, informed and responsibility. The research was carried out to measure the knowledge of 
prospective teachers about these concepts related with food sustainability and food literacy. 
The research is based on volunteerism on the Sustainable Development and Education course, 
which is conducted as a hybrid course prospective teachers studying at the Department of 
Mathematics Teaching, Science Teaching, Social Studies Teaching, Primary School 
Teaching, Psychological Counseling and Guidance at Eskişehir Osmangazi University 
Faculty of Education in the fall semester of the 2020-2021 academic year. It was carried out 
with 43 prospective teachers. The interview form prepared based on literature was used as a 
data collection tool in the digital learning environment. The questionnaire includes three 
questions about food safety, food security, and food sovereignty. When the answers of the 
participants were analyzed, it was seen that 44.2 % of the participants had correct prior 
knowledge on food safety, 19.4 % on food security, and 6.4 % on food sovereignty. In the 
light of all these results, it was determined that the candidates had a sense of concept of food 
security but either never heard of or confused the concepts of food security and sovereignty. It 
is thought that it is necessary to inform the candidates about these areas and to contribute to 
their awareness.  
Keywords: Food Security, Food Safety, Food Sovereignty, Education 

GİRİŞ 
Dünya nüfusundaki hızlı artış, tarım sektöründeki dalgalanmalar, gıda kaynaklarındaki 
azalma ve enerjinin verimli kullanım ihtiyacı, tüketici güvenliğinin sağlanması, çevresel 
koruma ve sosyal sorumluluklar, yeni teknolojilerin gelişmesi, gıda sektöründe uluslararası 
standartlara olan talebi sürekli olarak arttırmaktadır (Mısır, 2008:8). 
Bununla beraber tarım sektörünün başında gelen gıdanın sadece toplumların beslenmesi için 
değil, milli gelir, istihdam, dış ticaret ve sanayiye de hammadde sağlaması açısından 
değerlendirildiğinde önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Geçmişten günümüze kadar ülkeler 
tarımsal üretimi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Dünyada neredeyse 
milyarlarca insan yetersiz beslenmekte, nüfus artışı, kırsaldaki yoksulluk, gıdanın adaletsiz 
paylaşımı, gıda kaybı ve atığı vb karşımıza küresel bir beslenme sorunu olarak çıkmaktadır.  
Bu nedenle küresel anlamda alınacak tedbirler gıda güvencesi, güvenliği ve gıda 
egemenliğinin sağlanması açısından zorunludur. Aksi takdirde, yakın gelecekte yeterli, 
sağlıklı ve güvenli gıdalara ulaşılması oldukça güçleşecek; çeşitli hastalıklar ve açlık hızla 
yayılacaktır (Koç ve Uzmay, 2015:39). Çünkü güvenli gıdanın, gıda güvencesinin ve gıda 
egemenliğinin yoksunluğu ulusal ve küresel sorunlara neden olacaktır (Dölekoğlu, 2002). 
Gıdaya ilişkin riskler, gelişen teknolojiye bağlı çevre kirliliği, nüfus artışı, küreselleşme 
sürecinde değişen tüketim alışkanlıkları, eğitim ve gelir düzeyinin düşüklüğü, gıda üretim 
birimlerinde gerekli fiziki yatırımların yapılamaması, yetersiz mevzuat, denetim 
uygulamalarının eksikliği gibi nedenlerle artmaktadır (Uzunöz vd, 2008:36). 
Gıda güvenirliği, gıda güvencesi ve gıda egemenliği kavramları özellikle son yıllarda küresel 
ölçekte bütün dünya ülkeleri açısından önemi giderek artan bir konu haline gelmiştir. Çünkü 
gıda kaynaklı sorunlar artık sadece insan sağlığını etkilemekle kalmayıp toplumları, 
ekonomik sektörleri, alışkanlıkları da yakından etkilemektedir. Ancak gıda güvenliği, gıda 
güvencesi ve gıda egemenliği kavramları sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. Gıda güvenliği 
(food safety) gıdaların hasatı, taşınması, işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son 
tüketiciye sunulması sürecinde gıda kaynaklı rahatsızlıklara ya da hastalıklara neden olan 
nitelikteki çeşitli risk unsurlarını önleyecek bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Dolayısıyla gıda güvenliği gıdaların sağlık riski yaratan çeşitli etkenler açısından güvenilir 
kılınmasını amaçlamaktadır. Gıda güvenliği kavram olarak, gıdalarda oluşabilecek fiziksel, 
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kimyasal, biyolojik, her türlü riskin önüne geçilmesi için gerekli olan bütün önlemler olarak 
tanımlanır. Bu riskler bakteriyel etkiler, parazitler, pestisitler, zehirler, plastik gibi katı atıklar, 
üretim hataları, kötü beslenme alışkanlıkları tüketicinin maruz kaldığı tehlikelerden 
bazılarıdır. Gıda güvenliği yasal bir konudur. Güvenliği sağlamak, üreticinin ve nihai ürün 
satıcısının sorumluluğundadır. Üreticinin sorumluluğu çok büyüktür ve bu sorumluluğu 
tedarikçileriyle paylaşmaktadır (Artık ve ark., 2013). Gıda güvenliği, insan sağlığını doğrudan 
ilgilendiren, tarladan çatala bir süreç içerisinde sürekli denetim altında bulundurulması 
gereken, çok değişik uzmanlık alanlarını içeren, hem ulusal hem uluslararası boyutta 
geliştirilmiş standartları ve hukuksal mevzuatı amaç edinen bir konudur (Beykaya, 2020:261) 
Gıda güvencesi ise, tüm insanların fiziki ve ekonomik açıdan; yeterli ve sağlıklı bir gıdaya 
ulaşabilmesi demektir. FAO istatistiklerine göre, Dünya nüfusunun %13’ü, kronik açlık 
çekmektedir (Şahinöz, 2016:185). Bu küresel açlığın temel nedenleri, tarımsal üretimde fazla 
girdi kullanımı, su kaynaklarının bilinçsizce harcanması, tarımsal alanda daralma, orman ve 
çayırların tahrip edilip bozulması, sürdürülebilir tarımın yapılamamasıdır (Koç ve 
Uzmay,2015: 44, Eraktan ve Yelen, 2012).  
Gıda egemenliği ise gıdaya erişim hakkını güvenceye alan yaklaşımları tanımlayan, yani işin 
odak noktasına politik atmosferi ve siyasal karar alma mekanizmalarını da dâhil eden bir 
kavramdır (İlbeği, 2004;13). Gıda egemenliği, insanların kendine yeterliliklerini sağlama 
temelinde gıda maddelerini kendilerinin üretmesinin bir hak olduğunu dile getirir. Gıda 
egemenliği ekolojik bir bakış açısı ile teknik, hijyenik ve yasal bir çerçeveyi kapsayıp, politik 
potansiyeli en güçlü kavram olarak tanımlanabilir. Gıda egemenliği, öncelikli olarak yerli 
üretime dayanmayı, bu bağlamda özgün ulusal tarım politikaları uygulayabilmeyi ve iç 
pazarları her türlü uluslararası olumsuz etkiden koruyabilmeyi öngören bir anlayışı ifade eder. 
Gıda güvenliği gıda güvencesinin bir parçasıdır. Gıda egemenliği ise ikisini de içinde 
barından bir kavramdır (Kara, 2020: 67, Karaali, 2012). 
Yoksulluk ve açlık sorununun giderek arttığı günümüzde gıda güvencesi kavramı ön plana 
çıkmaktadır. Dünya genelinde benimsenen küreselleşme politikaları nedeni ile tüm dünya 
ülkeleri kendileri dışındaki bir ülkede oluşan olumsuz koşullara tepkisiz kalamamaktadır. Bu 
nedenle açlık ve yoksulluğun dünyanın belli bir kısmında daha da artıyor olması, diğer 
ülkeleri de tehdit etmektedir. Bu kapsamda zorunlu ihtiyaç olan gıdanın ve en doğal haklardan 
biri olan gıda hakkının, yoksulluk ve gıda dağıtım adaletini olumsuz olarak etkilendiği 
görülmektedir (Niyazi ve İnan, 2016:6). 
Sonuç olarak gıda kaynaklı sorunlar, kamu harcamaları açısından oldukça büyük bir yüktür ve 
sağlık hizmeti harcamalarını da ciddi oranda artırmaktadır. Kontrol altına alınamadığında 
ülkelerin bütçelerinde yük oluşturmaktadır. Bu bağlamda gıda güvenliği, güvencesi ve 
egemenliği gıdanın tüm paydaşları ile geniş alanda incelenmesi gereken önemli bir sorundur. 
Gıda güvenliği, güvencesi ve egemenliği; hükümetler, daimi devlet otoritesi, çiftçiler, gıda 
üreticileri, işleyicileri, toptancılar, bayiler, perakende satış noktaları ve tüketiciler dahil gıda 
alanında rolü olan her bileşenin ortak sorumluluğudur (Koç ve Uzmay, 2015:40). 
Bilinçli bir toplum, gıda güvenliği, güvencesi ve egemenliği için gerekli duyarlılığı gösteren 
bir toplumdur. Bilinçli bir toplum oluşturmada en etkili araç ise okullardır. Öğretmenler 
öğrencilerini besin üretimi, tüketim ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirip, olumlu 
tutum ve davranış kazanmalarına yardımcı olarak bireysel gelişimlerine önemli katkı 
sağlayacaklardır. Bu nedenlerle öğretmenlerin gıda güvenliği hakkında bilgi ve tutumları hem 
öğrencilerin hem de toplumun bilincini artırmakta önemlidir (Kocaman ve Şanlıer, 2014:152, 
Baysal, 1995). Etkili ve devamlı olarak verilebilecek beslenme eğitiminin, sağlığın 
korunmasına ilişkin davranışları geliştirebileceği, sağlığı olumsuz etkileyebilecek problemleri 
ve alışkanlıkları ortadan kaldırabileceği belirtilmiştir (Şanlıer, Konaklıoğlu ve Güçer, 2009). 
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Dolayısıyla öğrencilerin sahip olduğu olumsuz beslenme alışkanlıklarının ortadan 
kaldırılmasında ve beslenme koşullarının iyileştirilmesinde, okul ortamında en çok iletişim 
halinde oldukları öğretmenlerin sorumluluğu son derece büyüktür (Arı ve Arslan, 2020:395). 
Öğretmenler ekolojik bilincin yaygınlaştırılmasında ve sürdürülebilir yaşam ilkelerinin 
öğrencilerin davranışlarına dönüştürülmesinde büyük bir etkiye sahiptir (Keleş vd, 2008:6).  
Sonuç olarak günümüze değin belirlenen temel boyutlar çerçevesinde dünya ölçeğinde her 
dönem gıda güvenirliği, gıda güvencesi ve gıda egemenliği kapsamındaki konulara küresel ve 
yerel anlamda dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Endüstriyel tarım, artan nüfus ve çeşitli 
nedenlerle ekosistemlerin tahrip edilmesi gibi sebeplerle çok yakın gelecekte dünyada su ve 
gıda krizlerinin yaşanacağı sık sık gündeme getirilirken, pandeminin yaşanan bu krizleri 
derinleştirdiği söylenebilir. Sürdürülebilir tarım ve gıda üretimi le gıda güvencesi ve gıda 
egemenliği kavramları, gıda güvenliği kavramından daha çok uluslararası ve ulusal yazılı ve 
görsel basında gündeme gelmiş; yeterli, güvenli ve sağlıklı gıdaya erişimin zorunluluğunu ve 
önemini bir kez daha göstermiştir. Bu durumda bilinçlenmek, farkında olmak, bilgilenmek ve 
sorumluluk almak gerekir. Bu bağlamda ulaşacakları kitle göz önüne alındığında öğretmen 
adaylarının;  gıda güvenirliği, gıda güvencesi ve gıda egemenliği kavramlarına yönelik 
farkındalıkları ayrıca önem taşımaktadır. Araştırma öğretmen adaylarının gıda 
sürdürülebilirliği ve gıda okuryazarlığı kapsamında bu kavramlar hakkındaki bilgilerini 
ölçmek ve bu alana yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

YÖNTEM  
Araştırma 2020-2021 akademik yılı güz döneminde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nde Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda 
öğrenim gören öğretmen adayları ile hibrit ders olarak yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma ve 
Eğitim dersi kapsamında gönüllülük esas alınarak yürütüldü. Araştırmada adayların bireysel 
algılarını ve bakış açılarını öğrenmeye yönelik nitel araştırma tekniklerinden olgu bilim 
deseni kullanıldı. Örneklem kolay ulaşılabilirlik esasına göre dersi alan adayların tamamını 
kapsayacak şekilde yapıldı. Kırk üç öğretmen adayı soruları cevapladı.  Araştırmada 
öğrencilere gıda güvenliği, gıda güvencesi ve gıda egemenliği kavramlarını kavramsal bilgi 
düzeylerinin ölçülmesi amaçlandı. Dijital öğrenme ortamında açık uçlu üç sorudan oluşan 
anket formu veri toplama aracı olarak kullanıldı. Literatür taramasından sonra araştırmanın 
amacını gözetecek biçimde araştırmacıların içerik geçerliliği ve iç tutarlılıkla ilgili olarak 
karşılıklı görüşleri doğrultusunda araştırma sorularının son hali oluşturuldu. İlk soruda 
öğrencilere bu kavramlar hakkında bilgilerinin olup olmadığı ve bu kavramların 
tanımlamalarına yönelik verilen altı ifadenin hangi kavrama ait olduğu soruldu. İkinci soruda 
gıda güvenirliği, gıda güvencesi ve gıda egemenliği sağlanmadığında toplumları bekleyen 
tehlikelerin neler olabileceği, üçüncü soruda ise; birinci sorudaki ifadelerde geçen gıda 
kirleticilerinin ne olabileceği soruldu. Sorulara verilen cevaplar frekans tabloları ile gösterildi. 
Araştırmada öğretmen adaylarının gıda sürdürülebilirliği ve gıda okuryazarlığı kapsamında bu 
kavramlar hakkındaki kavramsal bilgilerini ölçme ve bu konuda verilecek eğitimlere zemin 
hazırlama amaçlandı. 
Konu ile ilgili literatür incelendiğinde,  gıda güvencesi ve gıda güvenliği kavramlarının 
zaman zaman birbirlerinin yerine kullanıldığına dikkati çekmektedir. Bu iki kavramın tam ve 
doğru bir şekilde tanımlanmaması yanlış değerlendirilmelere neden olabilmektedir (Koç ve 
Uzmay, 2015; Niyaz ve İnan, 2016). İngilizce çeviriden kaynaklanma ihtimalini de 
düşündüğümüz sebeple gıda güvenliği ve gıda güvencesi kavramları zaman zaman birbirinin 
yerine kullanılmaktadır. “Food safety”, “gıda güvenliği” ile karşılık bulurken, “food security” 
ise “gıda güvencesi” olarak karşılanmaktadır. Oysaki “security sözcüğü “güvenlik” olarak 
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anlamı olsa da, uygun çeviri “gıda emniyeti” ya da “ gıda güvencesi” dir.  Thinktech (STM 
Teknolojik Düşünce Merkezi)’nin Trend Analizi Mayıs 2020 raporundaki “OECD’nin altını 
çizdiği gibi gıda ticareti küresel gıda güvenliği için gereklidir ve gelecekte de durum 
değişmeyecektir” ifadesi OECD’ de “Food trade will increase and contribute to building 
global food security, assuming current policies” şeklindedir. İfadede geçen “food security” 
kavramının, “gıda güvencesi” olarak kullanılması uygun olurdu. Yine bir çalışmada kavram 
karmaşası “gıda güvencesi gündelik dilimizde pek kullanılmayan bir kavramdır. Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün uluslararası hedeflerinden biri olarak 1970li yıllarda 
kullanılmaya başlamış. İngilizce ‘food security’ kavramının birebir Türkçeye çevirisi olup 
sıklıkla da İngilizcede ‘food safety’ kavramına denk düşen ‘gıda güvenliği’ ile karşılaştırılan 
bir kavramdır.” şeklinde açıklanmıştır (On dokuz Mayıs Üniversitesi, t.y.) .  
Toplumlar ekolojik ve sürdürülebilir yöntemlerle üretilen, sağlıklı, kültürel olarak uygun 
gıdalara sahip olma ve kendi gıda, tarım sistemlerini ve tarım politikalarını belirleyebilme 
hakkına sahiptir. Bu sebeple gıda güvenirliği ile birlikte gıda güvencesi ve gıda egemenliği 
kavramları da, yaşanan Koronavirüs  (Covid-19) salgını ile ülkelerin gündemine oturdu. Süreç 
sağlıklı beslenmenin, bunun için kendi sağlıklı kaynaklarımızın olmasının ve yerli üretim ve 
üreticiyi ve koruma ile ilgili ülkelerin gıda egemenliğinin ne kadar önemli olduğunu 
gösterdi.  
Milli gıda politikaları olmadan ülkelerin kalkınmasından bahsetmek eksik olacaktır ve 
bireylerin sürdürülebilir gıda sistemleri ile ilgili bilgi ve bilinç kazanması sağlıklı nesiller 
açısından ayrıca önem arz etmektedir. Okul öncesi eğitim başta olmak üzere ilköğretim, orta 
öğretim ve üniversite düzeyinde gıda güvenliği, gıda güvencesi ve egemenliğinin kavramsal 
çatılarının doğru oluşturulmasına yönelik çalışmalar ve eğitimler, gıda okuryazarlığının 
oluşturulmasında ilk basamak için önem arz etmektedir.  Bu bağlamda, öğretmen adaylarının 
bu konuda bilgili olması ve bilinçli farkındalık kazanması, bilhassa ulaşacakları ve etkili 
oldukları kitle dikkate alındığında yararlı olacaktır. Bu araştırmada gıda sürdürülebilirliği ve 
okuryazarlığı kapsamında öğretmen adaylarının gıda güvenliği, gıda güvencesi ve gıda 
egemenliği kavramlarının tanımlama ve kapsamlarına dair kavramsal olarak bilgi düzeylerini 
değerlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacı güdüldü Ayrıca elde edilen bulgular 
doğrultusunda sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşumunda etkin rolü olacağını 
düşündüğümüz öğretmen adaylarının farkındalık ve bilgi düzeyleri hakkında bilgi sahibi 
olmak, onların eğitimlerinde bizlere yol gösterecektir. Bu doğrultuda araştırmanın problemi, 
“öğretmen adaylarının gıda güvenliği, gıda güvencesi, gıda egemenliği kavramlarına yönelik 
kavramsal olarak bilgileri hangi düzeydedir?” olarak belirlendi.  

BULGULAR  
Elde edilen bulgular yüzde frekans dağılımı olarak ifade edildi.  
Anket formundaki ilk soruya verilen cevapların analizi aşağıda Çizelge 1 ‘de verildi.
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Çizelge 1. Öğretmen adaylarının gıda güvenliği, gıda güvencesi ve gıda güvenirliği kavramlarının tanımlamalarına yönelik cevaplarının frekans 
dağılımı

Sorular Adayların Cevapları 
Evet Hayır 

n % n % 
Gıda güvenliği kavramını duydunuz mu? 39 90.7 4 9.30 

Gıda güvencesi kavramını duydunuz mu? 17 39.5 32 74.4 
Gıda egemenliği kavramını duydunuz mu? 4 9.30 39 90.7 
Aşağıda verilen ifadeler hangi kavramı ( gıda güvenliğini, gıda güvencesini, gıda egemenliği) tanımlamaktadır? 

Gıda Güvenliği Gıda Güvencesi Gıda Egemenliği 
n % n % n % 

1. Tüketicilerin besin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenilir ve
besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişebilmelerini sağlamaktır. 

9 20.9 4 9.30 - - 

2. Tarladan sofraya gıdalarda olabilecek her türlü kirleticilerin uzaklaştırılması için
alınan tedbirlerdir. 

14 32.6 6 14.0 - - 

3. Güvenli sağlıklı gıdadır. 7 16.6 6 14.0 - - 
4. Yerli üretime dayanan ulusal tarım politikalarıdır 4 9.30 2 4.65 1 2.32 

5. Gıdayı uluslararası her türlü olumsuz etkilerden korunma anlayışıdır. 4 9.30 - - 1 2.32 
6. Sağlıklı yaşayabilmek için yeterli, sağlıklı ve temiz suya erişimin sağlanmasıdır. 2 4.65 1 2.32 1 2.32 
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Üç kavramı doğru tanımlayan öğretmen adayı sayısı ikidir. Adayların %  44.2 nin gıda 
güvenirliğine, % 19.4’nün gıda güvencesine, % 6.4’ nün ise gıda egemenliğine dair 
tanımlamayı doğru yaptı. Adaylardan bu soruya yapılan cevaplar örnekler aşağıda verildi. 
Aday 1: Gıda egemenliği kavramının gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kavramların 
hiç biri hakkında tam bir bilgim yok sadece varsayım üzerine bu kavram olması gerektiğini 
düşünüyorum.  
Aday 2: Gıda güvenliği gıdaların üretiminde her türlü kurallara uyulması ve sağlıklı 
gıdaların üretilmesidir. 
Her ne kadar 39 öğretmen adayı gıda güvenirliği kavramını duyduklarını ve bildiklerini 
varsaysalar da,  19 aday doğru tanımladığı bu kavramı doğru tanımladı ve bu adaylar “gıda 
güvenliği sağlanmadığında ne gibi tehlikelerle karşılaşılacaktır.” sorusuna, sağlıkla ilgili 
sorunların (kanser, obezite, gıda zehirlenmesi, salmenalla zehirlenmesi, şarbon, DNA 
hasarları, hormonların bozulması) gündeme geleceğini ifade etti. Adaylardan gelen bir örnek 
açıklama aşağıdaki gibidir. 
Aday 3: (Kanser cevabını veren öğretmen adayının açıklaması) Market ve benzeri yerlerden 
gıda alışverişi yaptığım için içeriklerinde koruyucu maddeler bulunuyor. Bu maddelerin de 
zararlı olduğunu düşünüyorum.  
Adayların ikinci sorudaya verdikleri cevapların dağılımı Grafik 1’ ve Çizelge 2’de verildi. 

 
Grafik 1. “Gıda güvenliği sağlanamadığında ne gibi tehlikelerle karşılaşılacaktır” sorusuna 
adayların verdiği cevapların yüzde frekans dağılımı 
Çizelge 2. “Gıda güvenliği sağlanamadığında ne gibi tehlikelerle karşılaşılacaktır” sorusuna 
adayların verdiği cevapların frekans dağılımı 
Gıda güvenliği olmadığın karşılaşılabilecek 
tehlikeler 

Öğretmen adaylarının cevaplarının 
dağılımı (n) 

Hastalık 19 
Kıtlık ve yetersiz beslenme 9 
Açlık 7 
Savaş 2 
Susuzluk 1 

“Gıda güvencesi sağlanmadığında ne gibi tehlikelerle karşılaşılacaktır.” sorusuna 11 aday 
hastalıklarla (kanser, gıda zehirlenmeleri, obezite) ilgili cevaplar verdi. Adayların bu soruya 
verdikleri cevapların dağılımı Grafik 2’ ve Çizelge 3’de verildi. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ADAYLARıN CEVAPLARı 

Gıda güvenliği sağlanmadığında ne gibi tehlikelerle karşılaşılacaktır? 
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Grafik 2. “Gıda güvencesi sağlanamadığında ne gibi tehlikelerle karşılaşılacaktır” sorusuna 

adayların verdiği cevapların yüzde frekans dağılımı 
Çizelge 3. “Gıda güvencesi sağlanamadığında ne gibi tehlikelerle karşılaşılacaktır” sorusuna 
adayların verdiği cevapların frekans dağılımı 

Gıda güvencesi sağlanmadığında karşılaşılabilecek tehlikeler Öğretmen adaylarının 
cevapları (n) 

Hastalık 11 
Çiftçiliğin, tarımın bitmesi ve toprakların yok olması 9 
Açlık ve yoksulluk 3 
Susuzluk 1 

Adayların cevaplarına örnekler aşağıda verildi. 
Aday 4: (Kanser cevabını veren öğretmen adayının açıklaması) Çünkü sağlığa zararlı madde 
içermediği belirtilen gıda ürünlerinde dahi sağlığa zararlı birçok koruyucu kimyasalların 
kullanıldığı görülmektedir. 
Aday 5: (Kanser cevabını veren öğretmen adayının açıklaması) O gıdaları ben veya ailemden 
birisi üretmiyor. Dışarıda bir yerde üretilip bizlere sunuluyor. Gıdanın nasıl bir yerde 
üretildiğini de bilmiyoruz. Bundan dolayı yüzde yüz sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. 
Babamın hobi bahçesi var ve orada çeşit çeşit meyve sebze oluyor. O konuda dışarı bağımlı 
değiliz. Tamamen organik olduğunu düşünüyorum onların, çünkü babam asla ilaç kullanmaz. 
“Gıda egemenliği sağlanmadığında ne gibi tehlikelerle karşılaşılacaktır.” sorusuna bir 
öğretmen adayının cevabı aşağıdaki şekilde oldu. 
Aday 3: Çünkü eğer ülke olarak kendi kendimize yetemez isek en ufak bir döviz 
hareketliliğinde ülkedeki enflasyon artmaya başlayacak ve gıdaya ulaşmak daha zor olmaya 
başlayacaktır. Buda insanlarımızın yetersiz beslenmesine sebep olmaktadır. 
İki aday su savaşlarının olabileceği şeklinde cevapladı.  
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Grafik 3. Adayların gıda kirleticilerine dair cevaplarına göre oluşturulan tema dağılımı 

Üçüncü soruda 16 aday kimyasal kirleticilerden (kullanma süresi geçmiş gıdalar, zirai ilaçlar, 
ağır metal, gıda katkı maddeleri, alkol) bahsederken, 13 aday biyolojik kirleticileri 
(hormonlar, GDO, salmonella, domuz gribi, şarbon) cevap olarak yazdı. Adayların hiç biri 
fiziksel kirlilik türüne dair bir cevap yazmadı.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Yaşadığımız gezegende he bir bireyin güvenli gıdaya ulaşmanın sağlanacağı küresel, milli, 
yerel ve bireysel olarak yapılan bilinç kazanma ve kazandırma adına gösterilen her çaba 
sağlıklı ve mutlu insanların insanlardan oluşan halkların oluşumuna katkı sağlayacaktır. 
Pandemi dönemi ile birlikte gündeme gelen gıda ile ilgili problemler ülkelerin önceliği haline 
geldi.  Bu süreç sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu ve bunun için kendi sağlıklı 
kaynaklarımızın olması gerektiğini gösterdi. Son yıllarda tarım politikalarında “gıda 
güvencesi” ve “gıda güvenliği”  en çok kullanılan kavramlar haline gelirken, bu süreçle 
birlikte yerel üretimi destekleme ihtiyacını ve çiftçilerin kendi tarım ve gıda politikalarını 
tanımlama haklarını sağlamayı amaçlayan gıda egemenliği kavramı da sıklıkla gündem 
gelmektedir. 
Gıda güvencesi konusundaki kavram karmaşası sadece gelişmekte olan ülkelerde 
görülmemektedir ve temelinde 20’inci yüzyılda gıda uygulamalarında ve önceliklerinde 
baskın ve otorite olan eğilimler büyük rol oynamaktadır (On Dokuz Mayıs Üniversitesi, t.y.). 
Ülkelerin gıda politikalarının oluşturulmasında yaşanan pandemi ile birlikte bu kavramların 
tanımları, kapsamları güncellenmektedir. FAO’nun 2001 yılı raporunda gıda güvencesi; 
“bütün insanların her zaman aktif ve sağlıklı yaşamı için gerekli olan besin ihtiyaçlarını ve 
gıda önceliklerini karşılayabilmek amacıyla yeterli,  sağlıklı,  güvenilir ve besleyici gıdaya 
fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişebilmeleri”  olarak günümüzde kullanılan tanım 
olarak ortaya çıkmıştır (FAO, 2001). FAO 2003 yılında yayınladığı raporda gıda güvenliğini 
“akut veya kronik olarak tüketici sağlığına zarar verebilecek tehlikeler bütünü” olarak 
tanımlamıştır (FAO, 2003). Kalkınma Bakanlığı 2014 yılında yayınladığı raporda, gıda 
güvenliğinin gıda güvencesinin bir parçası olarak ele alınıp, bu iki kavramın çevresel 
dengelerin ve kendi kendine yeterliliğin sağlanmasını içine alan politik bir atmosfer içinde 
şekillenmesinin sağlaması, toplumun bütün kesimlerine nefes alma imkânı sağlayacağını ifade 
etmektedir.    
Mutlu ve sağlıklı toplumların oluşturulmasında, sadece gıda güvenirliği yeterli olmayıp 
küresel çapta “herkese ekonomik, sağlıklı ve yeterli gıda”’yı ve üretici ve tüketicileri, gıda 
politikalarının merkezine alan “gıda güvencesi” ve “gıda egemenliği” nin sağlanması için 
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doğru bilgiye sahip, bilinçli ve duyarlı halklara ihtiyaç vardır. Bu bağlamda bunun 
sağlanmasında öğretmen adaylarının etkin rolleri vardır. Konunun önemine binaen 
kavramların kapsamlarının doğru yapılandırılması ve farkındalığın artırılması gereklidir. 
Araştırmada adayların gıda konusunda bu kavramların tanım ve kapsamlarına yönelik 
kavramsal anlamda bilgi düzeylerini ölçmek amacı güdüldü. Ayrıca adayların kavramsal 
düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak, eğitimlerin planlanmasında araştırmacılar ve 
eğitimciler için yol gösterici olacaktır.  
Araştırmanın bulguları analiz edildiğinde, araştırma kapsamındaki adayların çoğu gıda 
güvenirliği kavramını duyduğunu çok azının gıda güvencesi ve gıda egemenliği kavramlarını 
duymadıklarını belirtti. Bulgulara göre gıda güvenirliğini duydukları belirten adayların 
%55,8’i daha ziyade gıda güvenirliği ve gıda güvencesi kavramlarını birbirlerinin yerine 
kullandıkları söylenebilir. Gıda egemenliği kavramını duyan az sayıda öğretmen adayı olsa 
da, bu adayların egemenlik kavramı üzerinden, bu kavramın tanımını oluşturdukları 
düşünülmektedir. Örneğin bir adayın “Gıda egemenliği kavramının gelmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Çünkü kavramların hiç biri hakkında tam bir bilgim yok sadece varsayım 
üzerine bu kavram olması gerektiğini düşünüyorum” ifadesi bunun bir göstergesidir. Yine 
“gıda egemenliği sağlanmadığında ne gibi tehlikelerle karşılaşılacaktır.” sorusuna iki 
öğretmen adayının “su savaşları” oldu. 
Adayların gıda güvenirliği kavramına kavramsal anlamda bilgi düzeylerinin diğer kavramlara 
göre daha iyi olduğu söylenebilir. Adaylar geçmiş yıllarda bu kavramın kapsamında direkt ya 
da indirekt olarak eğitim almış olabilir. Basında bu kavramın daha çok gündeme getirilmesi 
de bu sonucun bir göstergesi olarak söylenebilir. 
“Gıda güvenirliği”, “gıda güvencesi” veya “gıda egemenliği” sağlanmadığında karşılaşılacak 
tehlikeler nelerdir sorusuna adayların cevapları incelendiğinde adaylarda var olan kavramların 
iç içe geçtiği anlaşılmaktadır: savaş, toprakların ve çiftçiliğin yok olması gibi tehlikeler gıda 
güvenirliği kapsamında verilen cevaplardır. Yine gıda güvencesizliğinin sonucunda 
karşılaşılabilecek tehlike olarak kanser, obezite gibi hastalıkların yazılması, sahip oldukları 
kavram karmaşalarının bir diğer göstergesidir.  
Adaylara gıda güvenliği kapsamında gıda kirleticileri sorulmuş adayların birçoğu kimyasal ve 
biyolojik kirleticileri cevap olarak verdi. Zehirlenme vakalarının gündeme bazı zamanlarda 
sıklıkla gelmesi, gıda katkı maddelerine, beslenme alışkanlıkları ile ilgili olan hormonal 
bozukluklar ve GDO’ ya yönelik söylemlerin yine gündelik hayatta daha çok duyulması, 
çevre ile ilgili temalarda da zirai gıda ilaçlarının yer alması, daha çok öğretmen adayının bu 
kavramları yazmasında etkili olmuş olabilir. Ancak kuru gıdalarda uygulanan radyasyon 
işlemleri gibi kimyasal kirleticiler, oluşabilecek mantarlar ve küfler ya da topraktan mutfağa 
gelinceye kadar olan paketleme, taşıma, depolama aşamalarındaki fiziksel tehlikeler hiçbir 
aday tarafından yazılmadı.  
Bilinçli sağlıklı ve bilgili bireylerin yetişmesi ailede ve okulda eğitimler ve medyanın doğru 
kullanılması ile mümkün olacaktır. Gıda güvenliği, gıda güvencesi ve gıda egemenliği 
kavramlarının anlamları ve kapsamları kavramsal düzeyde okul öncesi eğitimden itibaren 
verilmesi, eğitim fakültelerinde, öğretmen adaylarının okuryazarlığı anlayışının 
kazandırılması amacı ile gıda sektörünün içerisinde olan tüm alanların yer alacağı seçmeli 
derslerin verilmesi, projeler yapılması, bu konu ile ilgili yerel yönetimlerin seminer ve 
konferanslar vermesi, billboardların ve afişlerin kullanılması, sürdürülebilir gıda politikaları 
için halklarda bilinç oluşturulması bakımından faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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Özet 
Günümüzde yeni bir sanayi devrimi yaşanmaktadır. Makine öğrenmesi ve yapay zeka ile ilgili 
çalışmalar giderek artmakta ve hem firmalar ölçeğinde hem de devlet düzeyinde bu alanlara 
yatırım yapma isteği yükselmektedir. Özellikle yapay zeka ile ilgili çalışmalar, sanayi 
kuruluşlarında, üretim biçimlerinden üretim ilişkilerine, yönetim anlayışından kalite düzeyi 
algısına bir çok dönüşümü beraberinde getirmektedir. Sanayi sektörü ile bağınlaşması yüksek 
olan lojistik sektörü de, bu gelişmelerden payını almakta lojistik faaliyetlerin yürütülmesinde 
insan emeğinin yerini hızla otonom araçlar ve robotlar almaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
yaşanan teknolojik gelişmeler arasından drone’ların lojistik sektörüne yapacağı katkıların 
incelenmesidir. İlk olarak 7 Aralık 2016 tarihinde, Amazon firması, drone ile kitap teslimatı 
yaparak bu alanda öncü olmuştur. Bugün, kargo taşımacılığında, ABD, Avustralya, İzlanda, 
İsviçre ve İngiltere’de drone teknolojisi yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Drone 
teknolojisi kullanımının önündeki en büyük engel, güvenlik meselesidir. Gerek drone’ların 
güvenliği gerekse drone ile taşınan paketin güvenliği konusunda da her geçen gün yeni 
çözümler üretilmektedir. Drone ile kargo taşımacılığının en önemli katkılarından biri, maliyet 
düşürücü etkisi sonucunda sağlayacağı rekabet avantajıdır. Özellikle teslimat süresinin 
azalması ile bir yandan maliyet düşüşü meydana gelirken diğer yandan müşteri 
memnuniyetinin artması, etkin bir rekabet stratejisi için şirketleri bu alana çekmektedir. Diğer 
bir rekabet alanı, işletmeler için en yoğun dış baskılardan biri olan çevre konusunda 
yaşanacaktır. Geleneksel ulaşım araçları ile yapılan teslimatlarda yaşanan doğa kirlenmesi, 
drone teknolojisinin artması ile birlikte azalma eğilimine girecektir. Bu çerçevede, çevre 
konusundaki yüksek duyarlılık gösteren müşterilerin tercihleri de drone ile teslimat yönünde 
olacaktır. Tüm bu olumlu katkılar, ülkemizde lojistik sektörünün drone teknolojisine olan 
ilgisini arttırmaktadır. Drone ile kargo teslimatlarının maliyeti, birinci aşamada yüksek 
olacaktır. Ancak ölçek ekonomisinden kısa sürede faydalanarak bu maliyetler hızla 
düşecektir. Kargo ile birlikte sektörde faaliyet gösteren kurye ücretlerine göre ise ilk piyasaya 
girişte bile ücretler düşük kalabilecektir. Firmalar, ilk maliyetlerin tamamını müşterilere 
yansıtmazlarsa drone ile hava kargo ücretleri, çok kısa sürede herkesin ulaşabileceği bir 
hizmet olacaktır. Türkiye lojistik sektörünün eninde sonunda gireceği bu teknolojiye yatırım 
yapmanın sektördeki firmalar açısından kaçınılmazlığı görülmektedir. Bu çalışma ile gerek ilk 
yatırım maliyetleri gerekse ölçek ekonomisi sonucunda oluşacak uzun vadeli maliyetler 
incelenmiş ve lojistik sektöründe drone kullanımının teknolojik bir zorunluluk olduğu kadar 
aynı zamanda iktisadi bir gereklilik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Otonom Sistem, Drone, Şehir İçi Dağıtım, Ekonomi 
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Abstract 
A new industrial revolution is taking place today. Studies on machine learning and artificial 
intelligence are increasing, and the desire to invest in these areas is increasing both at the firm 
and state level. In particular, studies on artificial intelligence bring many transformations from 
production forms to production relations, from management understanding to quality level 
perception in industrial establishments. The logistics sector, which has a high connection with 
the industrial sector, also takes its share from these developments, and autonomous vehicles 
and robots rapidly replace human labor in the conduct of logistics activities. The aim of this 
study is to examine the contributions of drones to the logistics industry among the 
technological developments experienced. First, on December 7, 2016, Amazon company 
became a pioneer in this field by delivering books with drone. Today, in cargo transportation, 
drone technology has started to be used extensively in the USA, Australia, Iceland, 
Switzerland and England. The biggest obstacle to the use of drone technology is security. 
New solutions are produced every day regarding the security of drones and the security of the 
package carried by the drone. One of the most important contributions of drone cargo 
transportation is the competitive advantage it will provide as a result of its cost-reducing 
effect. Especially with the reduction in delivery time, while cost reduction occurs on the one 
hand, the increase in customer satisfaction on the other hand attracts companies to this area 
for an effective competitive strategy. Another area of competition will be on the environment, 
one of the most intense external pressures for businesses. Nature pollution experienced in 
deliveries made by traditional means of transport will tend to decrease with the increase in 
drone technology. In this context, customers who show high sensitivity to the environment 
will prefer delivery with drone. All these positive contributions increase the interest of the 
logistics industry in drone technology in our country. The cost of cargo deliveries with drones 
will be high at the first stage. However, these costs will decrease rapidly by taking advantage 
of the economy of scale in a short time. According to the courier fees operating in the sector 
with cargo, even at the first market entry, the fees may remain low. If the companies do not 
reflect all the initial costs to the customers, drone and air cargo charges will be a service that 
everyone can reach in a very short time. Turkey will eventually enter the logistics industry is 
seen in terms of the inevitability of the firms in the sector to invest in this technology. With 
this study, both the initial investment costs and the long-term costs that will occur as a result 
of economies of scale were examined and it was concluded that the use of drones in the 
logistics industry is not only a technological necessity but also an economic necessity. 
Keywords: Autonomous Systems, Drone, Urban Delivery, Economy 

I. GİRİŞ 
Uzaktan kontrol edilebilen insansız hava araçlarına drone denmektedir. Drone’lar, nesnelerin 
internetinin bir unsuru olarak görülebilir (Tag ve Veelenturf, 2019: 3). Son teknoloji çeşitli 
amaçlar için kullanılan (sağlık, kargo gibi) bu hava araçlarının gelişmesine fırsatlar 
sunmaktadır (Gürel ve Asan, 2018: 229).  
Almanya’da 2011 yılında ilk olarak ortaya çıkan “ Endüstri 4.0” kavramı dijitalleşmeyi ön 
plana çıkarmış ve Sanayi 4.0 başlatmıştır (Aylak, Kayıkçı ve Taş, 2020: 98). Türkiye Endüstri 
2.0 ve Endüstri 3.0 teknolojilerine geç kalmıştır. Bu sebeple Endüstri 4.0 Türkiye için 
kaçınılmaz bir fırsattır. Bu fırsatlar arasında lojistikle ilgili konular ise inovasyon, 
dijitalleşme, otonomi, katma değer ve sürdürülebilirliktir (Alnıpak ve Alkan, 
2017:3).“Lojistik 4.0” etkinliği, verimliliği ve tedarik zinciri ortaklarını iyileştirmek ve bilgi 
iletişim teknolojilerini merkezi olmayan karar verme yapılarıyla artırmayı amaçlamaktadır 
(Yılmaz ve Duman, 2019: 191). 
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Büyük veri ve analizi, arttırılmış gerçeklik, eklemeli üretim (3D Baskı), bulut lojistiği, siber-
fiziksel sistem, otonom (özerk) robotlar gibi gelişmeler lojistik sektörünü büyük oranda 
etkilemektedir. Lojistik ve tedarik zinciri iş süreçlerinde insan gücü ile yürütülen operasyonel 
işlemler giderek yerini otonom araçlara ve robotlara bırakmaktadır (Öztemel ve Gürsel, 2018: 
146). 
Müşteri memnuniyetini en çok etkilen faktör hızdır. Drone ulaşımın zor olduğu engebeli ve 
trafiğin yoğun olduğu yerlerde kolayca ilerleyebilmektedir.  Bu da hızlı ve güvenilir teslimatı 
ekonomik bir şekilde gerçekleştirmektedir. Henüz bu teslimat türü dünyada yaygınca 
kullanılmamaktadır. Birçok ülkedeki dev şirketler Endüstri 4.0 teknolojisinin sunduğu 
fırsatları kendi lehine kullanmaya çalışmaktadır. Lojistik sektöründe ise depo, otonom araçlar, 
akıllı yollar tedarik zinciri sürecinin iyileştirilmesi için kullanılmaktadır (Karlı ve Tanyaş, 
2020: 13). 

II. LİTERATÜR
Chalupníčková vd. (2014) çalışmada kargo taşırken insansız hava araçlarının kullanılma 
olasılığını incelemiş ve toplum üzerindeki etkilerini analiz etmiştir. Sonuç olarak ise insansız 
sistemlerin teknolojik gelişimi, uçuşlarının güvenliği ve verimliliği üzerinde olumlu bir etkiye 
sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca uzaktan kumandalı drone kullanıcıları için en büyük hedef, 
drone'ların nerede ve nasıl kullanıldığına bakılmaksızın anlaşılması kolay, kapsamlı ve akılcı 
kurallara, düzenlemelere ve uygulamalara ulaşmak olduğu bulunmuştur. 
Han vd. (2018)  çalışmada müşteri memnuniyetini artırmak ve teslimat başına nakliye 
maliyetini azaltmak amacıyla teslimatta drone kullanımı önerilmiştir. Uygulama bölgesi 
olarak İstanbul'un Bakırköy ilçesi seçilerek eczanelere drone ile günlük ilaç teslimi 
incelenmiştir. İnceleme sonucunda otonom insansız hava araçlarıyla ilaç teslimi sorununu 
çözmenin çevresel ve finansal olarak faydalı olacağı bulunmuştur: (I) bir araba veya bir 
kamyonun araç başına daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip olmasına rağmen, trafik 
sıkışıklığından kaçınan uçan bir otonom aracın, zaman ve maliyet etkin bir teslimata yol 
açacağı; (II) toplam yakıt tüketimi açısından avantajlı olmasının yanı sıra şoför 
gerektirmeyeceği için ödenecek maaşlarda da tasarruf sağlayacağı. Ayrıca önerilen 
yaklaşımın farklı ürünlerin yanı sıra farklı yerlerde de uygulanabileceği bulunmuştur. 
Dung (2019) çalışmasında akıllı şehirlerdeki ulaşım yönetim sistemindeki drone’ları 
yönetmek için drone takip eden modeller önermiştir. Bu modeller, drone’ların trafik akışında 
lider bir insansız hava aracına doğru uçtuğu fikrine dayanmaktadır. Bu tür modeller, bağıl 
mesafe ve hız fonksiyonları ile tanımlanmaktadır. Çalışmada iki tür drone takip modeli 
sunulmuştur. Simülasyon sonucunda kaza yoktur ve gerçekçi olmayan yavaşlama yoktur; 
takip edilen drone’nun hızı, öndeki drone’nun hızına göre değişir; takip edilen drone’lar, 
hızlar değişse bile ilerideki drone ile güvenli bir mesafeyi korur bulunmuştur. 
Kondak ve Uysal (2019) kargo taşımacılığında drone’nun önemi ve modern lojistik 
endüstrisine ne şekilde hizmet edebileceği üzerine çalışmıştır. 
Oktay ve Kose (2019) çalışmada quadrotorların yaw hareketi için eş zamanlı olmayan 
morphing tasarımı yapmıştır. Quadrotor dinamik modellemesini durum uzay modeli 
kullanarak Matlab/Simulink ortamında geliştirmiştir. Kose ve Oktay (2019a) çalışmada 
boylamasına, yanlamasına ve hover uçuşu için bir quadrotor tasarımı yapmıştır. Newton-Euler 
metodu ile quadrotor dinamiklerini türetmiş ve lineer modelleme üzerinde çalışmıştır. 
Simülasyonlarını Matlab/Simülink ortamında yapan yazarlar quadrotor boylamasına, 
yanlamasına ve hover uçuşu için ayrı ayrı PID kontrolcüler kullanmıştır. Ayrıca quadrotor 
tüm uçuşları için atmosferik türbülansı da simülasyonlarına dahil etmiştir. Kose ve Oktay 
(2019b) çalışmada quadrotorlar için eş zamanlı olmayan morphing tasarımı gerçekleştirmiştir.  
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Roca-Riu ve Menendez (2019) hem araştırma hem de uygulama durumunu içeren lojistik 
teslimatlarda İHA'ların kullanımına odaklanmıştır. Çalışma potansiyel optimizasyon araştırma 
boşluklarını belirleyebilmek için en son endüstri eğilimleri ve testleri hakkında inceleme 
içermektedir. 
Dukkanci, Kara ve Bektaş (2020) insansız hava araçlarının bir dizi müşteriye teslimat yapmak 
için kullanıldığı ve drone’ların kendilerinin başlatma noktası olarak işlev gören geleneksel 
araçlarla taşındığı Enerji Azaltma ve Menzil Kısıtlı Drone Teslim Problemini (ERDDP) 
tanıtmaktadır. Çalışmada drone hızının bir fonksiyonu olarak drone'nun enerji tüketiminin 
açık bir hesaplaması dahil olmak üzere toplam operasyonel maliyeti en aza indiren ERDDP 
için doğrusal olmayan bir model sunulmuştur. Teslimatlar hem hizmet süresi sınırı hem de 
drone’nun menzili ile sınırlıdır. Bulunan sonuçlar, deponun bir başlatma noktası olarak 
kullanılması operasyonel bir kamyon maliyetine yol açmasa da, depo her zaman bir drone için 
en iyi fırlatma noktası olmayabilir. Ayrıca daha gevşek bir zaman sınırı kullanmak veya aynı 
noktadan birden fazla insansız hava aracı fırlatmak drone hızının düşürülmesine ve bu da 
maliyetin düşmesine neden olacağı için her zaman operatörler tarafından dikkate alınmalıdır. 

III. TEKNOLOJİK ALT YAPI VE PROTOTİP ÇALIŞMASI
Bu çalışmada, karada ve havada hareket edebilen, kargo aracı geliştirilmiştir. Aracın tam 
otonom olarak çalışabilmesi, üzerinde bulundurduğu tahrik elemanlarını sensörlerden aldığı 
veriler doğrultusunda kullanabilmesi sayesinde gerçekleştirebilecektir. Bu özellikler için, 
programlanabilir uçuş kartı ve haberleşme elektronikleri kullanılmaktadır. Alıcı ve verici 
arasında iletişimi kurabilmek ve aldığı komutları da icra edebilmek için bir kontrol yazılımına 
ihtiyaç vardır. Çalışmada X konfigürasyon quadcopter tasarımı, matematiksel modellemesi ve 
uçuş simülasyonu gerçekleştirilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu çalışmalar daha önceden 
yapılan çalışmalar (Oktay ve Kose, 2019; Kose ve Oktay, 2019a; Kose ve Oktay 2019b) 
incelenerek hazırlanmıştır.  
Quadcopterin uçuş sırasındaki denge ve kontrolü, sabit kanat hava araçlarına göre daha 
zordur. İtme ve kaldırma, pervanelerin ürettiği kuvvet tarafından üretildiği için sistem kararsız 
bir yapıdadır. Bunu düzenlemek için kontrolcüler kullanılır. Uçuş kontrolcüleri, motorların tur 
sayılarını alınan komutlara göre düzenleyerek kullanıcının komutlarını veya otonom sürüşe 
göre istenen yönelimlerin gerçekleşmesini sağlar. 
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Bu çalışmalarda olduğu gibi sistem üzerinde bulunan kontrol kartı ve açık kaynak kodlu 
yazılım sayesinde birçok sensör ve sistem üzerindeki tahrik elemanları otonom bir şekilde 
hareket edebilmekte ve görevini otonom olarak gerçekleştirebilmektedir. 

Resim 1. Hava ve Kara Aracı 

Kargo işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesi için geliştirilen bu çalışma da araç havada ve 
karada seyir edebilme kabiliyetine sahiptir. Bu sayede toplumsal alanlarda karadan hareket 
edip, kırsal alanlarda havada hareket edebilmektedir. Aynı zamanda teslimatları karada 
güvenli bir şekilde yapabilmektedir. 
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Resim 2. Kargo Teslimatı 

Kargo drone üzerinde bulundurduğu modüler elektronik sistemler sayesinde, birbiri ile 
haberleşebilmektedir. Bu sayede birden fazla sistemin kullanılması, şehir içi kullanımlarda 
radyo dalgalarının zayıflaması sorunun önüne geçilmekte bir ağ oluşturularak sistemlerin 
birbiri ile aynı zamanda yer kontrol istasyonu tarafından da takip edilmesini sağlamaktadır. 
5G teknolojisinin ulaşılabilir olduğu zaman diliminde iletişim daha komplex bir şekilde 
gerçekleştirilecektir. Bu çalışmada en kritik durum, batarya kapasiteleridir. Bu durumda araç 
karadan hareket ederek az enerji ile en yakın güvenli noktaya ulaşabilecek kırım ve kazaların 
önüne geçilmiş olacaktır. 
Otonom sistemin genel özellikleri, tabloda verilmiştir. 

Tablo. Kargo Drone Genel Özellikleri 

Hava ve Kara Aracı Çok Rotorlu ve Paletli 
Kalkış Ağırlığı (Batarya Dahil) 2000 gr 
Gövde genişliği X 450 mm 
Konfigürasyon geçiş süresi 0.5 sn 
Pervane 10X4 
Motor 1000Kv 
Uçuş Kontrol Kartı PixHawk 4 
Görev süresi Hava /Kara 20 dakika/120 dakika 
Kargo 200 gr/5 desi 

Tabloda verilen özellikler ilk prototip çalışması içindir. Bu çalışmada kullanılan motor ve 
pervane özellikleri uygun gövde yapı malzemesi ile birleştirildiğinde 200 gr lık bir ağırlığı 20 
dakika ve iletişim sisteminin özelliklerine aynı zamanda çevredeki sinyal zayıflatabilen bina, 
tepe gibi yapıların yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Gelecek çalışmalarda GPS ve 5G 
altyapısı da projeye eklendiğinde menzil problemi ortadan kalkacaktır. Diğer sınırlayıcı unsur 
olan batarya ise yine gelişen teknolojiye bağlı olarak sistemin daha verimli çalışmasına olanak 
sağlayacaktır. Kargo taşımacılığı için düşünülen otonom hava ve kara aracı iki mod arasında 

262



kısa süre içerisinde geçiş yapabilmektedir. Bu süre tabloda verildiği gibi 5 sn 
mertebelerindedir. Bu durum araca, kargo teslimatı sırasında, ürün teslimi için müşterinin 
ulaşabileceği en uygun ve güvenli pozisyona geçmesini sağlamakta aynı zamanda uçuşa izin 
verilmeye durumlarda da karadan seyretmesini sağlayacaktır. Kara modunda iken araç palet 
sistemini kullanmaktadır. Palet sistemi DC motor tarafından yine kontrolcü vasıtasıyla 
yönlendirilmekte, aracın yerdeyken sağ ve sol, ön ve arka yönlere 10 km/saat hızla hareket 
edebilmesine olanak sağlamaktadır. 

IV. OTONOM SİSTEMLERİN EKONOMİDE YARATACAĞI DEĞERLER
Günümüzde İnsansız Hava Araçları (İHA), genellikle askeri amaçlarla kullanılmaktadır. 
Denetim, istihbarat, gözlem, nükleer, biyolojik, kimyasal faaliyetler İHA’ların başlıca 
kullanım alanını oluşturmaktadır. Drone teknolojisinin askeri alanlardaki diğer kullanımları 
ise, tarama, anlık hedef belirleme, barış zamanlarında gözlem, hava tahmini, kapalı havalarda 
rota belirleme, düşman takibi, radyo sinyallerinin iletimi, hasar belirleme çalışmaları gibi 
faaliyetlerdir (Gupta vd, 2013).  
Özellikle ABD’de, askeri alanlar dışında da drone kullanımına izin verilmesiyle birlikte, 
drone kullanımı ve dolayısıyla drone ekonomisinde artış görülmüştür. Bugün dünyada, drone 
teknolojisinin en fazla kullanıldığı 5 sektör; inşaat, fotogrametri, tarım, hava fotoğrafçılığı ve 
havadan izleme sektörleridir (Torun, 2017:2). Özellikle tarım alanında, uzaktan algılama 
uygulamalarında yüksek zamansal çözünürlüğe sahip görüntülere ihtiyaç vardır. Bu nedenle 
GPS ve dijital kameraya sahip İHA’lar bütün dünyada araştırılmaktadır (Urbahs ve Jonaite, 
2013).  
Lojistik sektöründe drone teknolojisinin kullanımı, son derece yeni bir uygulamadır ve bu 
sektörün geleceği açısından önem arz etmektedir. Otomatik Kılavuzlu Araçlar ve İnsansız 
Hava Araçları gibi teknolojilerin, sektörün geleceğinde büyük yer kaplayacağı 
düşünülmektedir. Örneğin Amazon şirketinin drone ile teslimata başlaması (Ham, 2018) ve 
Google, Apple gibi şirketlerin sürücüsüz araç teknolojisi için yaptığı yatırımlar, lojistik 
sektörü açısından bir dönüşümün yaşanacağının habercileri olarak öne çıkmaktadır.  
ABD’nin dronelar üzerinden sağlayacağı 10 yıllık (2015-2025) vergi gelirinin 482 milyon 
ABD dolarından fazla olacağı tahmin edilmektedir (Jenkins ve Vasigh, 2013). 2025 itibariyle 
yaratacağı iş kapasitesinin 103.000 civarı olacağı öngörülmektedir. Avrupa Birliği’nde drone 
pazarının 2030 yılında 10 milyar euroya, 2050 yılında ise 15 milyar euroya çıkacağı tahmin 
edilmektedir (PwC UK, 2018). Havacılık sektöründe ABD ve Avrupa’nın liderliği 
tartışılmazken İHA’lar konusunda Çin de artık varlığını hissettirmektedir. Çin’de drone 
sektörü, 2017 yılında 2.7 milyar Euro gelir elde etmiştir (FAI, 2018). Drone taşımacılığının 
yükte hafif, pahada yüksek olan ürünlerin taşımacılığında büyük bir etki uyandırması 
beklenmektedir (Wolf, 2018). 2025 yılına kadar Çin’deki toplam drone pazarının 75 milyar 
Çin Yuanına ulaşacağı tahmin edilmektedir (Tao, 2017).  Japonya da drone pazarının 
öncülerinden biri olma yolunda ilerlemektedir. Japonya, 2018 yılında e ticaret şirketi Rakuten 
ve market zinciri Lawsons ortaklığı ile drone ile kırsal ürün teslimatına başlamıştır. Dronelar 
ile özellikle yiyecek teslimatına başlanması ile Tokyo’da da drone ile teslimatın yapılabilmesi 
için çalışmalara başlanmıştır (Ünlü, 2019).  
Türkiye’de özellikle 1980 sonra küreselleşme ve buna bağlı olarak yaşanan serbestleşme ile 
birlikte havacılık sektörüne olan ilgi artmıştır. 24 Ocak kararlarının alınmasıyla Türkiye 
ekonomisi, uluslararası ekonomi ile bütünleşmiş, önce mal hareketleri serbestleştirilmiş, 
ardından 1989’tan itibaren uluslararası fon akımları serbest bırakılmıştır. Küreselleşme 
sürecinin ekonomide yarattığı olumlu ve olumsuz etkiler bir yana, söz konusu süreç özellikle 
lojistik sektörünü pozitif yönde etkilemiştir. 24 Ocak kararları ile uygulamaya konulan 
neoliberal ekonomi anlayışının büyüme modeli ise ihracata dayalı büyüme modelidir. Dışa 
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açılma, esas olarak çok güçlü ihracat teşvikleri, düşen emek maliyetleri ve 1980 
devalüasyonunun etkilerinin kaybolmasını önleyen döviz kuru politikaları aracılığıyla sanayi 
ürünlerinde döviz piyasalarına girmek olarak algılanmıştır (Boratav, 2015:166). 24 Ocak 
kararlarının en büyük başarısı da esasen ihracat konusunda olmuştur. On yıl içinde ihracat beş 
katına, ithalat ise üç katına çıkmıştır (Aydın, 2019:18). Lojistik sektörünün Türkiye’de 
büyümeye başlaması da, dış ticaret hacmindeki artışla ortaya çıkmıştır.  
2000 yılı sonrasında ise lojistik sektöründe teknolojik gelişmelerin başlamasıyla büyük bir 
dönüşüm görülmektedir. Lojistik sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki payına baktığımızda 
GSMH içindeki payının % 11-13 arasında olduğu görülmektedir. Bu oran içindeki % 50’lik 
payın doğrudan lojistik hizmet sağlayıcı firmaların faaliyetlerinden kaynaklanmakta olduğu, 
geri kalan % 50’lik payın ise mal ticareti yapan firmaların kendi bünyelerinde gerçekleştirdiği 
lojistik faaliyetlerden kaynaklandığı düşünülmektedir (UTİKAD Lojistik Sektörü Raporu, 
2019:18). Türkiye ekonomisinde lojistik sektörünün öneminin artması, hem bu alana yeni 
sabit sermaye yatırımlarının artmasını sağlamakta, hem de lojistiğe ilişkin teknolojik 
yatırımlara hız vermektedir. Bugün Türkiye ekonomisi içinde drone piyasası, ağırlıklı olarak 
madencilik, haritacılık, inşaat sektörü, enerji, tarım ve emlak sektörünü içermektedir ( Yeşilay 
ve Macit, 2019). Ancak lojistik sektörü özellikle taşımacılık yönüyle, drone teknolojilerini 
bugünden araştırmaya başlamış ve bu konuda yatırımlar yapmaya başlamıştır.  
Lojistik sektörünün toplam GSMH içindeki payının % 11-13 arasında olduğu düşünülürse, bu 
alanda yapılacak olan İHA yatırımlarının Türkiye Ekonomisine olan katkısı da yüksek 
olacaktır. Lojistik sektörünün yarısı taşımacılık faaliyetlerinden oluşurken, diğer yarısı ise 
taşımacılık dışındaki lojistik faaliyetleri (stoklama, depolama vs.) içermektedir. Öyleyse 
taşımacılık sektörünü etkileyecek bir teknolojik gelişme bütün Türkiye ekonomisi üzerinde 
kaçınılma olarak büyük etkilere sebep olacaktır. Drone taşımacılığı, sadece havayolu 
taşımacılığı içinde düşünülmemeli, diğer tüm taşıma modlarından pay alacaktır. Özellikle kısa 
mesafeli karayolu taşımacılığının yerini drone taşımacılığının alması kaçınılmaz olarak 
görünmektedir.  

V. SONUÇ 
Sonuç olarak geliştirilmesi planlanan bu proje, hızlı ve güvenli teslimat için şimdilik 
alternatif, ilerleyen dönemler için ise ana lojistik taşıyıcısı olarak planlanmaktadır. 
Geliştirilecek yeni tip araçlar sayesinde daha fazla ağırlık ve hacimdeki kargoların taşınması 
düşünülmektedir. İlerideki çalışmalarda 2–50 desi kargoyu taşıyabilecek, aynı zamanda yapay 
zeka uygulamalarının da dahil edilmesiyle çok daha verimli çalışan bir sistemin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. Pil teknolojisindeki gelişmeler, bu projenin de önünde kısıtlayıcı bir rol 
oynamaktadır. Ancak geliştirilen yeni teknolojinin sivil kullanıcılara ulaşılabilirliği arttıkça 
projenin hayata geçiş hızının da artması kaçınılmazdır. Taşımacılıkta kullanılan otonom 
sistemlerin daha çok kırsal alanlarda ve uzak mesafeler göz önüne alınarak tasarlandığı 
görülmektedir. Havacılık kuralları çerçevesinde, geliştirilen projenin özellikle kırsal alanlarda 
bir insansız hava aracına dönüşerek lojistik hizmet vermesi, bu çalışmanın en önemli çıktısını 
oluşturacaktır. 
Lojistik sektörünün Türkiye ekonomisi için kilit sektör olduğu düşünüldüğünde, bu projenin 
hayata geçmesiyle birlikte, sektörün etkilediği ve etkilendiği diğer sektörlerde de bir yatırım 
artışının yaşanması kaçınılmazdır. Özellikle küçük hacimli ürün üreten sanayi kuruluşlarının 
lojistik yapılanmalarında değişikliklerin olacağı ve kullanılan taşıma modlarının dönüşüme 
uğrayacağı tahmin edilmektedir. Bu çalışma, özellikle hava lojistiği alanında yapılan 
çalışmalara öncülük edebilir. Pandemi sonrası insansız sistemlerin daha fazla talep edileceği 
düşünülürse bu alanda yapılacak çalışmalara daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Sektör 
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temsilcileri açısından bakıldığında, hem maliyetlerin düşecek olması hem de ürünlerin teslim 
hızının artacak olması nedeniyle bu proje lojistik sektörüne önemli katkılar sağlayacaktır. 
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Özet 
L’art Informel, resmî olmayan, belirlenmiş olanın dışında, farklı, öteki sanat anlamını ifade 
eden Fransızca bir terim ile sanat dünyasında kendine yer bulan bir grup Avrupalı sanatçıyı 
bünyesinde barındırır. 1940’larda ve 1950'lerde ortak bir doğaçlama metodolojisi ve el 
hareketi teknikleriyle kendini ortaya koyan soyut resim yaklaşımlarını ifade eden bu akımın 
sanatçılarını bir araya getirerek onları tanımlayan Fransız eleştirmen Michel Tapié‘nin bu 
sanatı “öteki” olarak görerek akıma ismini vermesinin sebebi, sanat uygulamalarının genel  
akademik kabule tamamen aykırı olmasıdır.  
Aynı dönemde, benzer olaylardan etkilenerek ortaya çıkmalarından dolayı kimi 
eleştirmenlerce Amerikan Dışavurumculuğunun Avrupa’daki yansıması olarak 
değerlendirilen bu akım, doku oluşturan biçimsel özelliklerinden dolayı Taşizm (Lekecilik) 
olarak da bilinmektedir. Kübizmin soyut-geometrik katı biçimselliğini reddederek daha lirik, 
dürtüsel ve dışavurumcu bir anlatım benimseyen L’art Informel sanatçılarının biçimsel 
özellikleri Amerikan Soyut Dışavurumcularıyla hemen hemen aynı olmasına karşın ortaya 
konan eserlerin daha derin anlamlar içeren ve toplumsal travmalarla dolu anlam boyutu ile 
kendi özelliklerini de ön plana çıkarmayı başarmışlardır. Özellikle Jean Fautrier’in Gestapo 
tarafından esir alınması sırasındaki deneyimlerini yansıttığı “Tutsaklar” serisi, Wols’un “Mavi 
El Bombası” ya da Alberto Burri’nin yer yer kan damlalarını hatırlatan kırmızı noktalarla 
bezeli çuval bezleri, izleyiciyi savaşın bütün dehşetli anıları ile karşı karşıya bırakmaktadır. 
Bünyesinde Sürrealizmden doğan bir otomatizm barındıran L’art Informel sanatçıları, bu 
içgüdüsel hareket bütününden doğan jest soyutlamasıyla eserlerini ortaya koymuşlardır. Stil 
ve teknik yönden birçok farklılığa rağmen, L’art Informel, yakın tarihte yaşananlarla baş 
etmek ve yeni bir toplum inşa etmek için savaş, vahşet, travma, ölüm ve korku konularını yeni 
bir soyut estetikle ortaya koyan özgün bir akım olmuştur.  
Anahtar kelimeler: soyut, dışavurumcu, savaş sonrası, travma, otomatizm 

Abstract 
L’art Informel embodies a group of European artists which found place in art world with a 
French term that verbalizes informal, out of determined, different, the other art. The reason of 
observing this kind of art “other” and naming it French Critic Michel Tapié who banded 
together and described those artists of this movement including abstract painting approaches 
which presents themselves with a mutual improvisation methodology and gesture techniques 
in 1940s and 1950s is Art executions were totally against to academic acceptance . 
Because of its occurring was by influencing similar incidents in the same period, this 
movement- that was commented by some art critics as a reflection of American Abstract 
Expressionism- is also known as Tachisme. Although morphologic characteristics of the 
artists of L’art Informel who embraced more lyrical, impulsive and expressionist exposition 
by rejecting abstract - geometrical solid morphology of Cubism were nearly the same with 
American Abstract Expressionists, they achieved to feature their own characteristics with 
executed artworks that had deeper content and full of social traumas. 
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Specially the serial “Hostages” that was reflected his personal experiences of Jean Fautrier 
while he was imprisoned by Gestapo, “The Blue Grenade” of Wols or sackcloth pieces 
covered with red spots reminiscent of blood in patches of Alberto Burri, confront the viewers 
with all the dreadful memories of the war.  
The artists of L’art Informel that contains automatism that arose from Surrealism in itself, 
they executed their artworks with gestural abstraction that rose from this instinctive motion 
entirety. Although many style and technical differences, L’art Informel became an original art 
movement that executed subjects like war, wildness, trauma, death and fear to deal with 
happened in recent history and build a new society with a new abstract aesthetics. 
Keywords: abstract, expressionist, postwar, trauma, automatism 

1. GİRİŞ 
1940 ve 1950lerde Avrupa’da Lirik Soyutlama ya da Taşizm olarak da adlandırılan L’Art 
Informel’in ortaya çıkışı, dönemin sanatsal eğilimleri ve savaş sonrası bunalımlı atmosferi ile 
uyumlu olarak bir isyanı yeni biçimlerde ele alıyordu. Çoğu çevre tarafından Amerikan Soyut 
Dışavurumculuğunun bölgesel bir çeşitlemesi olarak görülmelerinin sebeplerinden biri de 
aynı dönemde var olmalarının yanı sıra aynı olaylardan etkilenerek bu düşünce ve ifade 
biçimine ulaşmaya çalışmış olmalarıdır. Özellikle Sürrealizm ile sanatın bir aracı haline gelen 
otomatizm kavramını bu iki akımın da sıklıkla kullanıyor olması, biçimsel olarak bu benzer 
sonuçlara ulaşmalarında kilit rol oynamaktaydı.  
Fransa’nın sanat merkezi olma özelliğini Amerika’ya kaptırmasından sonra bile Avrupa 
sanatında koruduğu baskın konum ile L’art Informel sanatçılarının ilk büyük kısmının ve 
onları bir araya getiren teorisyen Michel Tapie’nin Fransız olması şaşırtıcı değildir. 1952’de 
Tapie tarafından icat edilen “un art autre” (bir başka sanat) kavramı, genel olarak içine Art 
Informel sanatçılarını alsa da tanım bununla sınırlı değildi. Tapie’nin tanımı, daha çok savaş 
sonrası Fransa’nın girdiği çalkantılı havayı yansıtan, büyülü ve coşkulu bir sanatı ifade eder. 
Tam sınırları belli olmayıp çoğunlukla soyut sanatı tarif etse de figüratif sanatı da 
kapsayabildiği gibi bir başka sanat olarak ortaya koyduğu en keskin fark geçmişten tam bir 
kopuş iddiasında olmasıydı (Art Autre, 2020). Yapısal olarak bu soyut yaklaşımın bir başka 
özelliği ise bilincin daha az egemenliğinde olan yapısıydı (Art Informel, 2020). Bu anlayışa 
göre Kübizmin soyut-geometrik formlarının yerine benimsedikleri daha dürtüsel, lirik ve 
dışavurumcu anlayışları sanatlarının temelini oluşturuyordu (Antmen, 2008).                
Soyut resmin o zamana kadar işleyen geometrik ve akılcılığına karşı bu Avrupalı sanatçı 
grubunun resmî olmayan yeni bir ifade ve yeni bir biçim arayışlarının sonucu olan L’art 
Informel akımı için jestler, malzemenin kendisi, içgüdüden doğan işaretler, sembolik değerler 
ve anlamlar, bazı şeylerin içeriğini, anlam boyutunu bilinen güzellik formlarına başvurmadan 
aktarmanın doğrudan bir yoluydu (Prette, 2008).  
Akıma yön veren ve ruhunu oluşturacak ikon çalışmalarını ortaya çıkaran en önde gelen 
isimler olarak Jean Fautrier, Pierre Soulages, Georges Mathieu gibi Fransız sanatçıların yanı 
sıra Alman olmasına rağmen Fransa’da sanatsal etkinliklerini sürdüren Hans Hartung, Wols, 
İtalya’da Emilio Vedova, Giuseppe Santomaso, İspanya’da Antoni Tapies, Antonio Saura ve 
Manolo Millares ile Hollanda, Belçika ve Danimarka’da Cobra grubu üyeleri Karen Appel, 
Asger Jorn ve Pierre Aleschinski sayılabilir (Bocola, 1999). 
L’art Informel sanatçılarının çalışmalarını Amerikan Soyut Dışavurumcuların yapıtlarından 
ayırmak adına, bu sanatçıların eserlerinin daha geleneksel, daha Barok bir yaklaşıma sahip 
olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ayrıca sembol kullanımında da yoğun, neredeyse 
Sürrealizmin ötesine geçen bir coşkunluğa sahip oldukları da görülmektedir (Bocola, 1999). 
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2. DÜNYA SAVAŞLARININ ARDINDAN 
Dahil olan ve olmayan birçok ülkeyi doğrudan ve dolaylı, yoğun olarak etkileyen, etkileri on 
yıllar süren dünya savaşları kıtaları savaş meydanına çevirirken, sanatın bunlardan 
etkilenmesi kaçınılmazdı. Özellikle Aydınlanma Çağının ışığını yaktığı Modern süreçte sanat 
başkentliğini üstlenen, dünyanın her yerinden sanatçıları kendine çeken bir cazibe merkezi 
olma konumunu koruyan Paris, Avrupa’nın artık eskisi kadar güvenli olmaması, Avrupalı 
birçok sanatçının sanat tarzlarının aykırı ve onaylanmayan olarak kabul edilip eserlerine 
devlet rejimi tarafından zarar verilmesi, ülkelerini terk etmeye mecbur kalmaları gibi 
nedenlerle  sanat başkenti olma konumunu koruyamamış, savaşların bitiminin ardından bu 
merkez New York olmuştur (Antmen, 2018). Bunun yanında başta Peggy Guggenheim gibi 
koleksiyonerlerin New York’ta galeriler açması ve Amerika Birleşik Devletleri’nin yıllar 
süren ekonomik bunalımın bu dönemde yeni yeni geride kalıyor oluşu da bu konumu 
pekiştirmekteydi (Antmen, 2018). 
Diğer taraftan Dünya savaşlarıyla büyük yıkımlar yaşayarak travmalar deneyimleyen Avrupa, 
2. Dünya Savaşı’nın bitiminin ardından bu yaraları sarma telaşı içine girmişti. Bu yoğun 
yıkım ve depresyon duygusu, geride kalan Nazi işbirlikçilerinin hırsla peşine düşülmesi ile 
devam eden bir sürece bağlanarak, dönemin düşünce ortamında varoluşsal bazı ikilemlerin 
önünü açmış oldu. Bireysel özgürlük ve ahlaki düşünce arasındaki bu çatışmadan doğan 
zıtlığın sanatta da yansımaları kısa zamanda görülmeye başlandı (Hopkins, 2018).   

3. AMERİKA’DA SOYUT DIŞAVURUMCULUK VE AVRUPA’DA L’ART 
INFORMEL 
Soyut Dışavurumculuğun en erken taraftarı olan eleştirmen Clement Greenberg (Clement 
Greenberg, 2020) ve L’art Informel’in genel çerçevesini çizen Michel Tapie’nin sanatta 
birbirine benzer bir estetiğin ortaya çıkışını müjdelemeleri, Avrupa’da ve Birleşik 
Devletler’de birçok yönden ortak olabildiği gibi farklı sebeplere de bağlanabilmektedir. 
Savaşta yaşanan travma ve yıkımlara karşı bilinçaltının özgürlüğüne sığınma düşüncesi, 
Gerçeküstücü sanatçılarda da görülmüş bir yaklaşımdı. Gerek Soyut Dışavurumculuk gerekse 
L’art Informel akım içinde varlık göstermeye devam eden Gerçeküstücü sanatçılar ve onların 
düşünceleri, bilinçaltına sığınma ve onun biçimsel bir dışavurumu olan otomatizm kavramıyla 
kendini belli eder.  
1930’lu yıllarda Amerika sanat piyasasına hâkim olan gerçekçi sanat anlayışı, Avrupa’da 
modern sanatın en önemlileri olan göçmen sanatçıların yeni kıtaya gelişleriyle yönünü 
bambaşka bir sanat formuna bırakıyordu. Modern sanat akımlarının biçim üzerine devrimci 
yaklaşımları ile soyuta doğru giden bir eğilimle tanışan Amerikan sanatı, aynı zamanda 
dönemin soğuk savaş estetiği olan Avangard sanatı da bünyesinde barındırıyordu. İkinci 
Dünya savaşı sırasında Federal Sanat Projesinde Avrupalı ve Amerikalı sanatçıların bir arada 
çalışmaları ve daha sonra bu kişilerin toplum için sanat felsefesini kabul eden Marksist 
düşünceye karşı sanat için sanat düşüncesini benimseyen Amerikan devleti yönetimi 
tarafından açıkça olmasa da desteklenmeleri soyut ve dışavurumcu tarza geçişi hızlandırmıştır 
(Öndin, 2019). Amerika’daki 1930ları kapsayan büyük ekonomik buhran yıllarında solcu 
ilkelere meyleden birçok genç sanatçının daha sonra, dönemin Amerikan Başkanı 
Roosevelt’in önderliğindeki kamusal alanlarda sanat uygulamalarını kapsayan Federal Sanat 
Projesinde iş imkânı bulmasıyla bu sanatçılar, ekonomik bir güvence kazanırken diğer yandan 
da projenin bazı kısımlarında tarzlarını geliştirecek denemeler yapıyorlardı (Hopkins, 2018). 
Fakat projenin ideolojisinden rahatsız olan Jackson Pollock ya da Mark Rothko gibi daha 
enternasyonalist bakış açısına sahip sanatçılar, kısa zamanda koparak, oluşturmaya 
başladıkları yeni estetiği, savaş ve savaş sonrası dönem ile soğuk savaşın anlam boyutu ve 
bilinçaltı etkilerle oluşturacaklardı.  
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Ek 1: Jackson Pollock, “Tam Beş Kulaç”, 1947. 

 
Ek 2: Jackson Pollock, “Lavanta Rengi Sis”, 1950. 

Tam olarak soyutçu ya da dışavurumcu olmayan sanatçıları da bünyesine katarak bir grup 
halinde çalışmalarına başlayan Amerikan Soyut Dışavurumcularının Sigmund Freud ve Karl 
Gustav Jung’un öğretileriyle tanışmaları, onları bilinçdışının evreni ile tanıştırır. Bu 
sanatçıların arasında Jackson Pollock, Mark Rothko, Barnett Newman, Willem De Kooning, 
Clyfford Still, Robert Motherwell, Arshile Gorky, Franz Kline, Adolph Gottlieb, Lee Krasner, 
Mark Tobey ve William Baziotes’i sayabiliriz. Otomatizm tekniği daha önce Gerçeküstücüleri 
de etkilediği gibi bu aşamada ve daha sonrasında yoğun olarak Soyut Dışavurumcuların 
yapıtlarında ana yöntemlerden biri haline gelir (Öndin, 2019). Soyut Dışavurumculuğun bütün 
uygulamalarında otomatizmden söz edilemez. Daha sonra Renk Alanı Resminde kendini ifade 
etmeye devam edecek olan sanatçılar için renk ve şekil önce gelmektedir. Fakat gerçeküstücü 
geçmişinin etkisiyle gizli nesneler ve soyutlamalar ile devam eden uygulamalarını daha 
sonraları tamamen geride bırakan Jackson Pollock (Gombrich, 2016) gibi sanatçıların 
uygulayıcısı olduğu Aksiyon Resmi tekniği, tamamen soyut bir anlayış sergilemeye gitmiştir 
ve tuvaller büyüdükçe sanatçı da bütün bedenini kullanarak adeta bir trans halinde eylemin 
içinde yer almaya başlamıştır. Yine çoğu Soyut Dışavurumculuk sanatçısı, jestlerden elde 
edilen keskin, kalın, güçlü çizgiler ve bunların karşıtlıkları, renklerin doygunlukları gibi 
dışavurumcu yöntemler kullanarak kendilerini ifade ederken bu çizgiler ve renkler yine genel 
olarak bilinçdışının rehberliğinde bir otomatizmin sonucudur. Genel yapıdaki birlik, tuval 
yüzeyinin boya yüzeyiyle adeta bir hale gelmesi, kaynaşıp birleşmesi, bu şekilde elde edilen 
bir yanılsama, Amerikan Soyut Dışavurumcuları belki de en iyi şekilde anlayıp tanıtan 
eleştirmen Clement Greenberg’in düşüncesine göre tam anlamıyla bir estetik başarıydı 
(Kuspit, 2006). Bu durumu adeta müzikteki gibi konu ve biçimin sınırlarını ortadan kaldırarak 
birleşmesini andıran şekilde gören Greenberg’in de hayranlık duyduğu doğrultuda eserler 
veren dışavurumcular için genele yayılan bir biçim ön plana çıkarken, anlamla olan ilişkisinde 
bir kopukluk oluşmuyordu.  
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Ek 3: Willem De Kooning, “Resim”, 1948. 

Okyanusun diğer tarafında da benzer biçimsel özellikler ve anlam arayışları ile kendini ortaya 
koyan L’art Informel, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde farklı biçimlerde kendini göstermekteydi. 
Dikkati fırçanın bıraktığı izler ve lekeler üzerine çeken Taşizm (Lekecilik), L’art Informel’in 
bir diğer adıydı (Gombrich, 2016) ve bu onun biçimsel yönünü iyi bir şekilde tarif 
etmekteydi. Bu kelime köken olarak Fransızca leke veya sıçrama anlamına gelen tache 
kelimesinden türemiştir ve dönem dönem farklı akım sanatçıları belirtmek için kullanılmış 
olsa da sanat tarihinde tam olarak L’art Informel akımını tanımlamak için kullanılır 
(Tachisme, 2020). Bu lekeler ve sıçramalar ile oluşturulan soyut dokular akımın genelinde 
gözlenen bir yapı da olsa sanatçıların her birinin dokuyu ve anlam boyutunu oluşturmak için 
farklı yaklaşımlar içinde olduğunu görmekteyiz.  
Bu akımda oluşturulan dokular, en göze çarpan biçimsel elemanlardır. Bu dokuların 
oluşturulmasında ise farklı malzeme arayışlarının olduğu kadar biçimin sorgulanmasının da 
etkisi olduğu açıktır. Özellikle Wols ve Jean Fautrier’in çatlak görünümlü, oyulmuş ya da 
erimiş malzemeleri, tanınırlığı belli belirsiz olan formları oluşturmak için kullanmaları 
dokulara etkileyici bir anlam boyutu kazandırmıştır (Prette, 2008). Yine otomatizmin jest 
kullanımının gücüne sıklıkla başvuran bu akım sanatçıları arasında Georges Mathieu, Pierre 
Soulages ve Hans Hartung gibi bazılarının ayrıca Doğu mistisizminin de etkisiyle kaligrafi 
öğelerini de eserlerine kattıkları, biçimdeki bu yenilenme ile anlamı güçlendirdikleri 
görülmektedir (Antmen, 2018). L’art Informel’in Amerikan Soyut Dışavurumculuğu ile 
birleştiği biçim ve içerik yönünden pek çok ortak alan olmasına rağmen doku oluşturmaktaki 
çeşitlilik ve materyal kullanımındaki araştırmalar L’art Informel’in bu yönde daha fazla 
ilerlediğini göstermektedir. Alberto Burri’nin parçalanıp üstünkörü dikilerek birleştirilmiş 
çuval bezinden kanvasları buna örnektir. Oluşturulan doku, Amerikan Soyut Dışavurumcuları 
gibi yüzeyin genelinde bir birlik oluşturur fakat hem alışılmış materyalin dışına çıkılarak hem 
de materyaller bir arada kullanılarak bu doku elde edilmiş olur.  
Anlam boyutu açısından da Avrupa’da dünya savaşlarının ardından yaşanan travma dolu 
deneyimlerden arınma isteği, sanatçıların yapıtlarına önderlik etmekteydi. Savaşın bedende ve 
zihinde yarattığı parçalanmanın yanı sıra bu parçalanmaların dışında toplumun dışladığı, 
savaşla birlikte dışlanmışlıkları daha da ön plana çıkan insanların yaptığı ürünlere benzeyen 
sanat olan Art Brut de bu dönemde oluşturulmaya başlandı. Özellikle Jean Dubuffet’in deliler 
ve çocukların yaptıklarına benzer biçimler elde etmeye çalışması, bunu yaparken 
gelenekselleşmiş güzellik kalıplarını yıkmaya çalışarak biçimi alabildiğine deforme etmesi ve 
macunsu materyalleri kazıyarak yoğun bir doku oluşturması, akımın özgün değerlerini öne 
çıkaran Michel Tapie’nin dikkatini bu yönde yoğunlaştırıyordu (Hopkins, 2018). Yine Jean 
Fautrier’in savaş döneminde gestapo tarafından esir alındığı dönemde deneyimlediği olayları 
konu ettiği “Tutsaklar” serisi çalışmalarında da bu estetiğin ve adeta beden imgesinin yok 
edilişi ve savaş travmalarının sonuçları net şekilde görülür. Bu deforme edilmiş, aşırı 
biçimsizleştirilmiş, zaman zaman biçimi tanınmaz ya da tiksinti uyandıracak hale getirilmiş 
bedenlerin oluşturduğu karşı-estetik ile Antik Yunandan beri süregelen güzellik imgesini 
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sorgulayan l’art informel, bu yönüyle biçimsel bir yeniliğin çok ötesine geçmiş, gerçek 
anlamda “öteki” olmuş oluyordu.  

4. BAŞLICA SANATÇILARININ ESERLERİNDE ÖTEKİ SANAT 

 
Ek 4: Jean Fautrier, “Bir Rehinenin Başı”, 1943-4. 

 

Fautrier’in II.Dünya savaşında Paris’teki sanatçılardan oluşan bir direniş çemberinin parçası 
olması nedeniyle Naziler tarafından 1943’te tutuklanmasıyla başlayan süreç, kısa süre sonra 
serbest bırakılması ile sonuçlanır fakat o kısa süre zarfındaki esaretinde ormanda yaşadıklarını 
aktardığı Otages (Rehineler) serisinde savaşın travma dolu etkileri net şekilde gözlenebilir. 
Nazilerin bu ormanda sistematik şekilde işkence ederek infaz ettikleri bireylerin yalnızca 
uzaklardan gelen seslerini duyan Fautrier’in bu ölümcül seslerden ilham alarak ürettiği bu dizi 
büst ve torsolarda aşırı derecede biçimi bozulmuş bir izlenim vardır (Hopkins, 2018). 
Görünüşteki bu aşırı biçimsizliğe rağmen kütlenin tamamında az da olsa hissedilebilen bir 
profil görüntüsü onu soyutlama ve figürasyonun birleşiminde tutarak, aynı zamanda toplu 
mezarlardaki kimliği bilinmeyen cesetlerin bozulmuş biçimleriyle ilişki kurmaya 
yönlendirmiştir (Head of a hostage, 2020). Bu işkence görmüş, tanımlanamaz bedenler, hem 
yüzeyin tamamında oluşturdukları doku itibariyle genel olarak soyut ve özelde L’art Informel 
estetiğine uyumlu olmakla kalmaz, aynı zamanda derin anlam boyutuyla izleyicide yoğun 
izler bırakır. Fautrier’in bu serisindeki resim ve heykellerin arasındaki bağıntıyı izleyen 
eleştirmen Andre Malraux’a göre özellikle Bir Rehinenin Başı, ikinci dünya savaşında 
ölenlerin yeniden dirilmesi için adeta bir araç, bir anıttı (Head of a hostage, 2020).   
 

 
Ek 5: Jean Fautrier, “Yahudi kadın”, 1943. 
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Ek 6: Jean Dubuffet, “Metafizik”, 1950. 

Paris’te Academie Julien’de eğitim görmesine rağmen, dönemin sanat anlayışının tatmin 
etmediği Jean Dubuffet, kısa zamanda alışılmadık malzemeleri keşfetmeye başlayarak kasıtlı 
olarak boyayı kabaca uygulamaya başladı. Sanat alanında eğitim almamış olanların, 
çocukların ya da psikotiklerin sanatında daha fazla gerçeklik olduğuna olan inanışından ötürü 
onlar gibi sanat yapmaya, onlarla benzer etkileri yakalamaya çalıştı (Fitzpatrick, 2006). Bu 
alışılmadık materyallerin birleşimi ve kabaca kullanılması zaman içerisinde Art Brut’u ortaya 
koyarken, aynı zamanda biçimleri aşırı derecede bozup adeta rahatsızlık verici hale getirmesi 
ile alışılagelmiş estetik değerlere meydan okumaktadır (Hopkins, 2018). 

 
Ek 7: Jean Dubuffet, “Yeraltının Ruhu”, 1959.   

Yeraltının Ruhu çalışmasında yağlıboya ve alüminyum folyo karışımı ile bir doku oluşturan 
Dubuffet, biçimsel yönden yüzeyin genelinde hüküm süren ve ayrılamaz bir bütünü 
yakalamakla kalmamış, aynı zamanda yine kendine özgü malzeme arayışlarının etkileyici 
sonucunu ortaya koymuştur. Fakat bu çalışmanın en etkileyici yanı anlam boyutundaki II. 
Dünya Savaşının getirdiği yıkımları işaret eden içeriğiydi. Savaştan arda kalan çamur, moloz 
ve kirden oluşturulan doku, savaşa ve yeni toplumun yaratılmasına ilişkin anlamlar 
barındırıyordu (Jean Dubuffet Artworks, 2020). 

 
Ek 8: Wols, “Hepsi Bitti, 1946-7. 

Wols olarak bilinen Alfred Otto Wolfgang Schultze, sanat alanında belli bir tanınırlığı 
kazanmadan önce neredeyse yirmi yıllık bir süre boyunca sanat alanındaki çalışmalarını 
sürdürmüştür. 1930’larda kısa bir zaman Bauhaus’ta eğitim gören Wols, Hitler’in 
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Almanya’daki yükselişi karşısında ülkesini terk etmek zorunda kalır. Önce Paris’e, oradan 
Barcelona’ya taşınır fakat o tarihlerde İspanya’da iç savaşın patlak vermesi üzerine yeniden 
Fransa’ya gönderilir. Çok geçmeden İkinci Dünya savaşının başlamasıyla tutuklanan sanatçı, 
1940’ta özgürlüğüne kavuştuktan çok sonra bile sanattaki farklı tutkuları ve özgünlüğünden 
dolayı sanat çevrelerinde kendine bir yer edinmekte zorlanmış, fakat ölümünden sonra eserleri 
yoğun ilgi görmüştür (Goulding, 2005).  

 
Ek 9: Wols, “Mavi, El Bombası”, 1946. 

Yıllarca suskunluğu tercih etmesine rağmen çalışmalarındaki dinamizm ve adeta patlayan 
biçimler hayranlık uyandırıcıdır. Otomatizmden doğan jestler ve sıçratmalardan oluşan 
dokulara yapıtlarında sıklıkla rastladığımız Wols’un yapıtlarındaki etkileyici odak noktası ve 
çevresinde oluşan dinamik doku onun adeta imzası haline gelmiştir.  

 
Ek 10: Alberto Burri, “Catrame 2” (katran 2), 1949. 

1945’ten beri çuvaldan kanvaslar, plastik ambalajlar, ip, sac, ahşap gibi basit malzemelerden 
katran, emayeye kadar geniş bir materyal çeşitliliğiyle çalışan Alberto Burri, bu malzemeleri 
yoğun bir anlam bütünlüğüyle birleştirmiştir. Çuval bezleri ya da yara gibi görünen yırtık 
plastik tabakalarla sanatçı, izleyicide şiddetli ve dramatik bir ifade oluşturmayı başarmıştır 
(Prette, 2008).  
Asker giysilerini ve ekipmanlarını anımsatan çuval bezinin parçalanıp özensizce dikilmiş yer 
yer yamalı görüntüleri ile kan damlalarını çağrıştıran kırmızı lekeler, sanatçının ve L’art 
informel’in savaşın travmalarını yansıtma biçimlerinden biri olarak kabul görmüştür 

 
Ek 11: Alberto Burri, “Kompozisyon”, 1953. 
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Sanatçının ünlü “Çuvallar” serisindeki çuval bezleri, eleştirmenler tarafından önceleri 
sanatçının büyüdüğü yere yakın bulunan Fransisken rahiplerinin cübbeleri ve boşluklar da 
İsa’nın bedenindeki çivi izleri olan stigmata ile bir tutulsa da daha sonra bu seri Burri’nin 
savaş sonrası dönemin travmatize olmuş varoluşsal bedenine ait imalar olduğu şeklinde bir 
yargıyla kısa sürede yer değiştirmiştir (Hamilton, 2008).  

 
Ek 12: Alberto Burri, “Çuval ve Kırmızı”, 1954. 

 
Ek 13: Alberto Burri, “Kırmızı Plastik”, 1963. 

 
Ek 14: Georges Mathieu, “Yedinci Cadde”, 1957. 

“Hız, sezgi ve heyecan. İşte benim yaratım metodum” diyen Georges Mathieu’nun 
çalışmalarında hız ve hareket olgusunun jestlerdeki karşılığını görmekteyiz. Bu üslubu 
kendine özgü kılan, yaratıcı çılgınlığın oluştuğu sürecin, resim yapma enerjisinin sanatçı 
tarafından resmin kendisinin üzerinde değer görüyor olmasıydı (Goulding,2005). Bu 
dışavurumcu tavır, güçlü ve dinamik bir hareket ile karşıt ve birbiri üzerinde etkili renklerle 
oluşturulan çizgilerin kullanımıyla oluşuyordu. Mathieu’nun birçok yapıtında ise Doğu 
sanatlarına duyduğu ilginin bir sonucu olarak kaligrafi benzeri öğelere rastlanır (Antmen, 
2018).  
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Ek 15: Georges Mathieu, “Capetianlar Her Yerde”, 1954. 

 
Ek 16: Pierre Soulages, “Guaj 65 x 50”, 1952. 

Mağara karanlıklarında çalışan eski sanatçıların oluşturduğu kaba, yontulmuş formlar ile 
siyah, kırmızı ve okre pigmentlere hayranlık duyan Pierre Soulages için elli yılı aşkın sanat 
hayatı belli bir arayış içinde geçmiştir. Klasik sanatın doğa taklidi unsurlarından çok daha 
etkileyici bulduğu Lascaux ya da Chauvet’in bu ilksel sanatçıların çalışmaları, ona göre sanatı 
çok önceden zirveye taşımışlardı (Pierre Soulages: Beyond black, 2019). Çalışmalarındaki bu 
değişmeyen siyah, kullandığı jestlerle derecelenerek bütünleşik bir algı yaratır. Ayrıca izleyici 
tarafından algılanan üç boyutluluk duygusu, derecelenen fırça vuruşlarından ileri gelmektedir 
(Gombrich, 2016). Oluşturduğu formlar için boyanın vizkozitesi, saydamlığı ya da rengi 
önemli unsurlardır ve siyahla birlikte ışığın da peşinden gitmektedir (Pierre Soulages: Beyond 
black, 2019).  
 

 
Ek 17: Pierre Soulages, “Haç”, 1957. 
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Ek 18: Pierre Soulages, “Adsız”, 1956. 

 
Ek 19: Hans Hartung, “Kompozisyon T 1962 E15”, 1962. 

Savaşta esir düşüp bir bacağını kaybetme gibi travma dolu bir geçmişe sahip olan bir başka 
sanatçı Hans Hartung, savaştan sonra Paris’e yerleşip burada temelini mantıksızlık, formda 
özgürlük ve otomatizmden alan bir yaklaşımda resimler yapmaya başlamıştır. Kendinden 
önceki soyut sanatçıların aksine Hartung’un tarzı, bahçe tırmığı, zeytin dalları gibi alışılmışın 
dışında elemanlarla boyayı uygulayarak yaratım sürecinde her türlü rastlantısallığı 
kucaklayabildiği bir tarzdı (Hans Hartung, 2020). Sanatında yan bir element olarak Doğu 
mistisizmi etkisi olan kaligrafik unsurlar da zaman zaman göze çarpmaktaydı (Antmen, 
2018). 

 
Ek 20: Hans Hartung, “T 1955-23a, 1955. 
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Ek 21: Karel Appel, “Güneşi Yakalamaya Çalışan Ağlayan Timsah”, 1956. 

1948’de Paris’te bir araya gelen Hollandalı Karel Appel, Belçikalı Giullaume Corneille ve 
Danimarkalı Asger Jorn’un kurduğu COBRA grubu, II.Dünya savaşından sonra Avrupa’da 
L’art Informel kapsamında değerlendirebileceğimiz soyut ve dışavurumcu eğilimleri 
bünyesinde barındırıyordu. Dönemin genel özelliği olarak hem Amerikan Soyut 
Dışavurumculuğu hem de Fransız L’art Informel’inden izler taşıyan COBRA, bölgesel özellik 
olarak ise İskandinav mitolojisinden gelen bir gerçeküstücü, fantastik yaklaşımı ön plana 
çıkarmaktaydı (Antmen, 2018).  
Aynı zamanda daha önce Nazi işgali altında kalmış şehirlerinin travmatik anıları ve dönemin 
baskın ideolojilerine karşı koyma arzusu da grubun ideallerini pekiştirmiştir (The Cobra 
Group, 2020).  
Dışavurumcu tavırları bu fantastik, gerçeküstücü etkinin de yol göstericiliğinde otomatizmin 
sınırlarını zorluyordu. Aynı zamanda renk, çizgi ve doku kullanımındaki yoğunluklar da yine 
bu gerçeküstücü tavrın yanında çocukların ve akıl hastalarının yaptıkları türde olan sanata 
olan ilgilerinden de kaynaklanıyordu  (The Cobra Group, 2020). 
 

 
Ek 22: Asger Jorn, “Adsız”, 1956-7. 

5. SONUÇ 
L’art Informel, modern sanat akımlarının, oluşumlarının temelinde olan biçimsel arayışlarının 
yönünü gittikçe soyutlamaya ve soyuta çevirdikleri bir dönemin, dünyanın çehresini hiç 
olmadığı kadar değiştiren iki büyük savaşla kesişmesi sonucu doğan akımlardan biridir. 
Savaşların getirdiği yıkımlara karşı bilinçaltının koruyuculuğuna sığınan Gerçeküstücüler gibi 
zengin bir anlam boyutunu beraberinde getiren ve bununla birlikte bambaşka ve hiç 
denenmemiş yeni bir estetik ve biçim oluşturma amacı taşıyan bu sanatçılar ile  Amerikan 
soyut dışavurumcuları arasında bariz bir benzerlik göze çarpsa da L’art Informel 
sanatçılarının bir çoğunun savaşı bireysel olarak yaşaması, yıkılan kentlerinin travmatik 
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geçmişlerinin anılarını unutmayarak sanatlarında kullanmaları, anlam boyutunda daha 
etkileyici bir anlatımın peşinde olduklarını göstermektedir. Atlantik Okyanusunun bu iki 
tarafındaki sanatçıların aynı dönemde birbirine paralel bir estetiğin arayışı içinde olmaları 
gerek yakın geçmişte yaşanan toplumsal olaylar gerekse sanattaki arayışların yönü açısından 
normaldir ve aslında temel motifler aynıdır. Fakat L’art Informel, tıpkı onu tanıyan, tanıtan 
ama asla bir kalıba sokmayan eleştirmen Michel Tapie’nin de dediği gibi farklı, çizginin, ana 
akım olanın dışında ve aykırıyı ifade eder. Biçimin ortadan kalkması, bilinçaltının devreye 
alınması, malzeme konusundaki süregelen arayışlar, travmatik biçimler ile ulaşmaya 
çalıştıkları dehşet duygusu ve karşı estetik ile L’art Informel sanatçıları, bu farklı, “öteki” 
konumu hak etmişlerdir.  
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Abstract 
Nowadays, many kinds of beverages are produced in the World. Each of them has different 
taste, benefits, consistence etc. Milk is one of these beverages and it is vital nutrient for 
human health from babies to adults. Protein, calcium and some vitamins that are contained by 
milk help to development of human body and keeping healthy. Milk production process has 
many sub-steps that must be followed. Firstly, milk is collected from farms and it is checked. 
Then, it is sublimated and cooled. Then, milk is preheated and ratio of oil is regulated with 
standardization process. After that, it is heated until 60oC and it is made homogeneous. Next, 
heat treatment such as pasteurization, ultra-high temperature and high temperature short time 
are applied to improve shelf life of product. Then, milk is cooled until 5oC and it becomes 
ready for filling process. Filling process is one of the most sensitive steps in milk production. 
Tendency of foaming of milk makes hard filling process than expected. Also, during filling 
process, hygiene always must be considered. These two issues affect mechanical structure and 
automation of filling valve very much. To get hygiene filling, there must be no connection 
between bottle and filling valve, and surfaces that milk touched during filling, must be 
suitable for food product. On the other hand, to prevent foaming, mechanical structure of 
filling valve must keep flow as laminar as possible. Then, milk flow must be controlled 
sensitively with automation system. To achieve this, filling process is divided to some parts 
and each part is regulated separately. This case improves flow profile of milk to prevent 
foaming. In this study, preparation and filling processes of mill will be explained in detail. 
Keywords: Milk Preparation, Milk Filling, Regulation of Milk Flow, Hygienic Filling. Foam 
Prevention  

INTRODUCTION 
Milk is a white liquid that contains food substances at certain percentage and is produced at 
mammals to feed their whelps. The milk is named according to mammal that produces milk, 
such as cow milk, sheep milk, goat milk etc. Cow milk is the most used kind of milk in food 
industry. It is a nutritious food and it contains important food contents. These contents are 
easily taken and digested; also, they develop the organisms with organic and inorganic 
substances. That’s why milk is accepted as a staple food. 
Milk contains some different substances that are water, milk protein, milkfat, carbohydrate, 
vitamins, minerals and enzymes. The water consists of most of milk. With milk, demand of 
water of new-born baby for any mammal is satisfied and the other food contents that are 
dissolved in water, are also stomached easily. The milk contains water between 50% and 
%90. This percentage depends on some factor such as kind and race of mammal, nutrition 
quality, environment etc. The other substance is milk protein. It is vital to development, 
growing and regenerate of organism. That’s why new-born babies can live and grow by 
consuming only breast milk. The milk contains approximately 3% protein. Amino acids are 
building stones of proteins. Although human body can synthesize some amino acids, some of 
them must be taken from outside and the milk is one of the most important protein sources. 
The other substance is milkfat. It is one of the most important contents and its amount is so 
changeable. Cow milk contains approximately 3-4% milkfat. This ratio depends on used 
pellet feed, season etc. Even there is a difference between morning milk and night milk. 
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Another one is the carbohydrate. Lactose that is synthesized at mammal breast, is building 
stone of carbohydrate. There are some functions of lactose. It is used to source of energy and 
it is necessary to syntheses serobroside that is used to consist of tissue of brain and nerve. 
Also, it increases effect of calcium and phosphor. The other substance is vitamin. Vitamin is 
an organic matter and it is used to improve and repair organisms. The milk contains many 
kinds of vitamins especially ones that are dissolved in milkfat. Another substance is mineral 
that is changeable according to kind and health of mammals, season etc. These minerals help 
to improve bones also it eases to stomach proteins. Then, minerals increase strength of the 
milk against temperature. The last substance is enzyme that regulate reaction way and speed. 
The enzymes affect especially sub products of milk such as cheese, yogurt etc.  

MILK PRODUCTION PROCESS 
The milk that is one of the most important beverages in the world, has a production process 
that must be followed sensitive. Followed process has important affect taste and shelf life of 
the product. That’s why although name of steps are same, there are some different application 
in steps for each different kind of milk.  

- Raw Milk Purchase 
A milk production company either produces milk in its own company or buy from another 
farm, the milk that is not processed, is named as raw milk. After raw milk is collected, it is 
stored in the silos.  

- Quality Control Tests 
Features of perfect cow milk are defined as it seems porcelain white, opaque, clean and 
yellowish, it has slightly sweet, oily, distinctive taste and smell and its pH value must be 
between 6.4 and 6.8. If raw milk has not these features, there are some reasons, First reason is 
mastitis and second one is bad environment conditions. Also, there are some tests that are 
applied on the raw milk, as the following. 

o Sensual Tests 
Sensual tests are applied in short time without usage of any equipment. People who are 
experts of milk can realize if there is any problem in the milk. That’s why in this test, experts 
check color, smell, structure and phase of milk. With this test, the experts aim to observe; the 
milk is striped from a heathy cow or not, it is pure or it contains any residual matters, color, 
taste and smell of mil is usual or not, which mammal is owner of this milk etc. Also, experts 
can determine reason of problems because of observations. If color of milk is red, the milk 
can contain bacteria that make milk red or blood can leek from breast. It the color of milk is 
blue, the milk is mixed with water or there could be some bacterial infection. If the color of 
milk is yellow or brown, the milk contains colostrum or there could be breast infection or 
breast tuberculosis. If the milk seems dirty, there is bad condition of farm, milking or storage. 
If the milk has adhesive structure, there is fibrous structure because of bacterial infection. If 
taste of milk is as forage, the mammal can feed with onion, garlic etc. If taste of milk is 
prosaic, there is no milkfat. There are many problem and its reasons in sensual test and most 
of them can determine by experts without any equipment. 

o Dirtiness Test 
It is a physical test that is applied to the milk. Dirtiness of milk means that there are some 
dusts, pesky, manure or insect in the milk. Degree of dirtiness is amount of unwanted matters 
in 100 ml milk. During this test, the milk is poured on the circular shape cotton filter and 
amount of unwanted matters are determined on the filter. 6 mg unwanted matter is the highest 
value to accept raw milk as clean. 
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o Acidity Test 
Strength experiments that are applied in the milk production factory such as titration acidity, 
alcohol test, boiling test, are made to determine increment of acidity. There is a relationship 
between degree of acidity and hygiene quality of milk and hygiene quality is used to 
determine for which sub product the milk is suitable to be used. To determine degree of 
acidity, alcohol test is one of the most preferred tests because it is a quick test. When alcohol 
is mixed with the milk, casein starts to take water and its colloidal state is broken and casein 
starts to clog. If acidity degree of milk is high, less milk is enough to milk clogging. Also, by 
using pH meter, pH value of milk is determined. 

o Reduction Reaction Test 
To check hygiene condition and determine bacteria load of milk, reduction reactions are 
applied. In the test process, some color additives are added to milk and because of reduction 
reactions, the milk becomes colorless again. Time of color change give some information 
about number of bacteria. 
Also, to determine milk that is cowed from unhealthy breast and any additive for cheating, 
test processes are made. 

- Decontamination 
After test process, to separate some residual substances such as bristle, chaff, from milk, a 
filtration occurs. Then, for some smaller substances that are not separated with coarse 
filtration, such as somatic cell, blood clot, leucocyte, some microorganisms, are removed 
from milk my helping centrifugal force. This process is called clarification. 

- Cooling 
After the milk is decontaminated, it is cooled until 4oC-6oC. 

- Preheating 
After the milk is cooled, it is heated until 40oC-45oC. 

- Standardization 
Raw milk that is taken into plant must be standardized to stabilize rate of milkfat. In this 
process, Separators that work with centrifugal forces are used. This process is vital to adjust 
milkfat ratio for different products. Also, produced goods have less milkfat ratio and 
separated milkfat is used to make butter. 
In the separator, preheated raw milk is separated as skim milk and milkfat cream. After that to 
adjust milkfat ratio (final product can be skim, semi-skimmed and full fat milk), by giving a 
certain amount of milkfat cream to skim milk. 

- Heating 
After standardization, the milk is heated until 60oC. 

- Homogenization 
Milkfat is a grain that has approximately 2- 4 micrometer diameter and if there is any 
interruption, it is collected on the milk surface as a layer. In homogenization process, milkfat 
is distributed into milk equally. This process happens between 50oC – 70oC temperature and 
under 150 bar pressure. After this process, milkfat is converted to grains that have less than 1 
micrometer diameter. 
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Homogenization process makes milk more tempered, whiter and tastier. Also, the milk can 
easily stomached because of decreasing of size of milkfat. 

- Pasteurization 
The milk is a product that is so suitable for life of harmful microorganism. Then resistance of 
milk against these harmful microorganisms must be improved to increase shelf life of product. 
Pasteurization is one of the ways that increase resistance of product. There are some 
pasteurization types that are followed. First one is low temperature long time (LTLT) 
pasteurization. This method is not continuous and it is preferred in low capacity production 
lines. In this method, there is a tank that has two walls and steam is given between these two 
walls. Then the milk is poured into the tank and it is kept 62.8oC for 30 minutes by mixing 
and pasteurization process is completed. This method requires many labor cost and consumes 
higher energy. The second method is high temperature low time (HTST) pasteurization. This 
method is continuous and it is preferred in high capacity production lines. Usage of heat 
exchanger keeps energy consumption as low as possible. In this method, milk is heated until 
72oC-75oC temperatures for 15 – 20 seconds. In this method, plate or tubular heat exchanger 
are used to pasteurize the milk. 
Thanks to pasteurization process increases shelf life of product from 2-3 days to 10-20 days. 
Also, the milk still contains beneficial substances and milk proteins are easily stomached.  

- Sterilization 
Sterilization is a heat treatment that occurs above 100oC temperature. In this process, all 
vegetative microorganisms are eliminated so the product has higher shelf life than the product 
that is pasteurized. There are some sterilization methods. First one is the sterilization in 
package. Heat treatment occurs at 110oC-120oC for 20-40 seconds. Product is sterilized after 
it is packaged. Second method is ultrahigh temperature (UHT) sterilization. In this method, 
the milk is heated with heat exchanger or by injecting steam, until 135oC – 150oC, for 2-20 
seconds. After this method, the milk becomes ready for packaging.  

- Cooling 
Before filling process, the milk must be cooled. Either pasteurization process or sterilization 
process is applied; it must be cooled until 4oC-5oC temperature, for filling. 

- Filling 
The milk is one of special products to fill because of its features. It is a fast consumption 
product so it must be produced at high capacity: That’s why; filling time is an important 
parameter. Also, hygiene is another important issue. Then, filling valve must be suitable 
hygienic filling. To achieve this, firstly there should be no touching between filling valve and 
package. Also, used material does not tend for consist of microorganism. Then filling process 
must be continuing sensitively because it tends to foaming during filling.  
At the following figure, filling schema is given. In the filling, firstly process is started 
pneumatically and control units start to allow milk flow. When milk flows, flowmeter 
numbers amount of milk flow. To prevent foaming, Filing contains 3 steps. At the first one, 
milk flow is started slowly. Than only one control unit opens to allow flow. After a certain 
amount of milk is filled into package, second step starts and at this step, flow occurs fast. In 
this step, both of control units are open. When filling is close to finish, third step starts and 
one of control units is closed and filling process is finished slowly. Transmission between 
steps, amount of poured milk for each step is controlled with connection between flowmeter 
and control unites. Also, these 2 issues are very important to prevent foaming and to fill in 
shorter time. 
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Figure 1: Milk Filling Schema 

Filling parameters are determined for each package and its volume by calibrating filling 
valves. For each volume, optimum parameters are determined in test process.  

CONCLUSION 
In this paper, sensitive and hygienic milk filling process was mentioned from collecting raw 
milk to filling. Firstly, what milk is was explained with their substances that are contained by 
milk. Then, production process was mentioned and some steps are explained with their 
reasons. Firstly, raw milk is collected and is stored in the silos. Then, some quality control 
tests are applied to check that the milk is suitable production and consumption. Next, the milk 
is filtered with decontamination process. Then, it is cooled and preheated before 
standardization process. In the standardization process, firstly, all milkfat is taken from milk 
because of centrifugal and at the following step, according to product, some amount of 
milkfat is given to milk back. Next, the milk is heated and is mixed to distribute milkfat 
grains equally. This step is called homogenization. After homogenization process, heat 
treatment is applied to the milk to increase shelf life. There are two different heat treatment 
methods. First one is pasteurization and second one is sterilization. After heat treatment 
process, the milk is cooled and is filled into the package sensitively.  
To sum up, the milk is a beverage that is one of the most consumed beverages; it is very 
beneficial for human health and it has an important production process. 
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Özet 
Haksızlık, yolsuzluk, düzensizlik gibi olumsuzlukların hüküm sürdüğü zamanlarda düzeni 
bozan nesneye karşı, âşıklar duygularını çeşitli yollarla dile getirmişlerdir. Âşıkların 
şiirlerinde bu duyguları dile getiren hiciv tarzındaki şiirler ‘’taşlama’’ olarak adlandırılmıştır. 
Taşlamalar küçük bir insan topluluğunu ilgilendiren küçük konulardan toplumun tamamını 
konu edinen olaylara kadar çok çeşitli olayları ele alır.   
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp sonrasında dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, 
dışarıda akan hayatın önüne set çekmiştir. Bu küresel salgından eğitim, kültür, sanat, siyaset 
ve diğer tüm resmi ve özel kurumlar etkilenmiştir. Dünya vatandaşları evlerine sığınmak 
zorunda kalınca iş yerlerinde, kültür sanat merkezlerinde icra edilen etkinlikler eve 
taşınmıştır. Âşıklar da bu durumdan etkilenmiş sanatlarını fiziki ortamdan sosyal medyaya 
taşımışlardır. Böylece âşıklar sözlerini belli bir zaman diliminde birebir etkileşim içinde 
oldukları insanlara değil de istenilen zaman diliminde erişilebilecek ve kişi sınırlaması 
olmayan sosyal ağlarda dile getirmişlerdir. Bu durum hem etkileşim hem de kalıcı olma adına 
âşıklığı olumlu bir yöne evirmiştir.  
Âşıklar toplum temsilcileridirler. Taşlama türü de ekseriyetle, yaşanan zaman dilimindeki 
konuları esas alıp hakkı arama, yolsuzluk, zulüm,  israf gibi konuları işlediğinden sesinin 
ulaştığı alanlara etki etmekte ve bozulan düzensizliğe düzen getirip denetleyici bir güç 
olmaktadır. Ele alınan şiirlerde Koronavirüs düzen bozan, can alan bir düşman olarak 
değerlendirildiği gibi zulm eden zalimlerin, fırsatçıların, hainlerin, sömürücülerin peşine 
düşen yardımcı bir öğe olarak da gösterilmiştir. Bencil toplumu, karaborsacıları, sınıf ayrımı 
yapanı, dünya devletlerinin acizliğini, halkın sağlığını hiçe sayan, tedbirsizce dolaşan kural 
tanımazları, güncel Firavunları yermişlerdir. 
Çalışmada alan olarak kullanılan sosyal medya, kısa zamanda geniş kitlelere ulaşması ve hep 
bir ağızdan söylenen sözlerle sesini geniş kitlelere duyurabilme gibi özellikleri bünyesinde 
barındırması dolayısıyla âşıklar ile benzer işlevi yerine getirmiştir. Çalışmada küresel çapta 
insan yaşamını sekteye uğratan Koronavirüs’ün en küçük alandan en geniş alana yaptığı 
zarar-ziyanı anlatan taşlama türünden şiirler ele alınmıştır. Bu şiirler sosyal medya üst başlığı 
altında Facebook özelinde yapılan paylaşımlardır. Taşlama örnekleri ‘’düzen eleştirisi’’, 
‘’siyasî eleştiri’’ sınıflandırmasıyla ele alınmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, âşık, sosyal medya, taşlama  

Abstract 
In times when negativities such as injustice, corruption and disorder prevailed, bards 
expressed their feelings in various ways against the object that disturbed the order.  The 
satirical style poems expressing these feelings in the poems of the minstrels are called 
"satire". Satires deal with a wide variety of events, from minor issues involving a small 
community of people to events that concern the whole of society. 

287

https://orcid.org/0000-0002-5732-0676%20/


The coronavirus, which emerged in Wuhan, China and then affected the world, has set a 
barrier to the life flowing outside. Education, culture, arts, politics and all other public and 
private institutions have been affected by this global epidemic. When the citizens of the world 
had to take shelter in their homes, the activities performed in their workplaces and culture and 
arts centers were moved to their homes, so glass was used instead of eyes. The bards, who 
were affected by this situation, transferred their art from the physical environment to the glass 
and social media.  Thus, the bards expressed their words in social networks that can be 
reached in the desired time period and do not have any personal restrictions, rather than the 
people they interact with in a certain time period. This situation has transformed the love 
affair in a positive direction in terms of both interaction and being permanent.  
The minstrels are representatives of the society who express the deficiencies, the deficiencies 
of the situation they are in, and the difficulties caused by the people.  The stoning type mostly 
affects the areas where his voice reaches out, as it deals with issues such as seeking the right, 
corruption, cruelty, waste, based on the issues of the time period, and becomes a controlling 
power by bringing order to the disrupted disorder.  In the poems discussed, the coronavirus is 
regarded as an enemy that disrupts order and takes lives, as well as an auxiliary element in the 
pursuit of oppressors, opportunists, traitors and exploiters.  Poets handled the coronavirus as a 
person and explained the importance of hygiene.  The selfish society, the black marketers, the 
class discrimination, the helplessness of the world states, the people who disregard the health 
of the people, who do not know the rules and the current Pharaohs.  Social media, which is 
used to obtain data in the study, has fulfilled a similar function with the bards, as it reaches 
large masses in a short time and has features such as being able to make its voice heard by the 
common words. The satire examples were handled with the classification of "order criticism" 
and "political criticism’’. 
In the study, satire-type poems describing the damage and damage caused by the coronavirus, 
which disrupts human life on a global scale, from the smallest to the widest area will be 
handled. These poems are Facebook-specific posts under the heading of social media.  
Keywords: Coronavirus, bard, social media, satire 
Taşlama kelimesi sözlüklerde bir kişi, kurum veya toplumu alaylı tarzda eleştirme ve eleştiri 
metinlerinin oluşturduğu edebî tür,1 halk yazınında bir kimseyi, bir olayı, bir durumu, bir yeri 
vb. acı, iğneleyici, alaycı bir dille yermek ereğiyle yazılan, biçimsel yönden koşmaya 
benzeyen şiir (Püsküllüoğlu’ndan Akt. Alay, 2018: 30), bir kimsenin, bir topluluğun bir yerin 
kusurlarını, kötü ve çirkin yönlerini ortaya dökmek; toplumun bozuk yönlerini eleştirmek 
amacıyla söylenen şiirler (Albayrak, 2004: 490) olarak tanımlanmıştır. Halk edebiyatında 
önemli bir yeri olan atışma geleneği çok defa taşlama türü üzerine kurulmuştur. Saz şairleri 
atışmalarda, başta birbirlerinin beğenmedikleri davranışları olmak üzere toplumda gördükleri 
aksaklık ve yanlışlıkları hicvederler. Normal şartlarda bu karşılaşmalarda âşıklar önce 
sazlarına düzen verip birer “divan” ile meclisi açar, daha sonra “tekellüm”, “bulmaca” 
(muamma), “takılmaca” ve “taşlama” fasıllarına geçerler. Bu türün temsilcileri 19. yy.’da 
Dertli, Seyrâni, Ruhsati gibi isimler iken günümüze yaklaştıkça Abdurrahim Karakoç, Şemsi 
Belli gibi isimlerin yanında Osman Taşkaya,  Âşık Feymani vd. gibi âşıklar, taşama türünde 
manzum eser kaleme alan şairler olmuştur (Albayrak, 1998: 452).  
Taşlama amaç olarak ele alındığında yergiyi merkeze alır. Yergi kavramı, klasik edebiyatta 
“hiciv”, halk edebiyatında “taşlama”, modern edebiyatta da Batı edebiyatı etkisiyle “satire” 
kelimeleriyle karşılanması bile başlı başına bir ilintili kavramlar kümesi oluşturmaktadır. 
Yine güldürü ve şaşırtma ögelerine yaslanan mizahın “nükte”, “hezel”, “istihza” gibi 

1 https://islamansiklopedisi.org.tr/taslama 
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kavramlardan yararlanması ayrıca bir dil ve anlatım estetiği olan ironinin yergi ve mizah 
unsurlarından da etkilenerek “şathiye”, “kinaye”, “nükte” gibi kavramlardan beslenmesi bu 
ilgili kavramlar bağlantısını oluşturmaktadır. Ayrıca nükte ve mizah bağlamında güldürü 
ögesi olarak kullanılan “latife” veya “şaka” kavramları vardır (Alay, 2018: 29). 
Taşlama türü çoğunlukla, hali hazırda mevcut olan konuyu esas alıp, bozulan düzensizliğe 
düzen getirmeyi, hakkı aramayı amaç edindiğinden, yolsuzluk, zulüm,  israf gibi konuları 
işlediğinden sesinin ulaştığı alanlara etki etmekte ve denetleyici bir güç olmaktadır. Ele alınan 
şiirlerde Koronavirüs düzen bozan, can alan bir düşman olarak değerlendirildiği gibi zulm 
eden zalimlerin, fırsatçıların, hainlerin, sömürücülerin peşine düşen yardımcı bir öğe olarak 
da gösterilmiştir. Taşlamanın ciddi örtüsünün altında mizahî bir tarafı da vardır. Şairler 
Koronavirüs’ü bir şahıs gibi ele alıp, hijyenin önemini anlatır. Canını aldığı kimsenin 
yıkanmasına bile izin vermediği için ona sitem ederler. Bencil toplumu, karaborsacıları, sınıf 
ayrımı yapanı, dünya devletlerinin acizliğini, halkın sağlığını hiçe sayan, tedbirsizce dolaşan 
kural tanımazları, güncel Firavunları yerer.  
Âşıklar, içinde bulundukları durumun aksak, eksik yanlarını, kişilerden kaynaklanan 
sıkıntıları dile getiren toplum temsilcileridirler. Çalışmada veri elde etmede kullanılan sosyal 
medya, değişen ve gelişen dünya içerisinde kısa zamanda geniş kitlelere ulaşması ve hep bir 
ağızdan söylenen sözlerle sesini geniş kitlelere duyurabilme gibi özellikleri bünyesinde 
barındırması dolayısıyla âşıklar ile benzer işlevleri yerine getirir. Koronavirüs dünyayı hızlı 
bir şekilde etkisi altına almış, âşıklar sözlerini belli bir zaman diliminde birebir etkileşim 
içinde oldukları insanlara değil de istenilen zaman diliminde erişilebilecek, mekan, zaman ve 
kişi sınırlaması olmayan sosyal ağlarda dile getirmişlerdir. Taşlama örnekleri ‘’düzen 
eleştirisi’’, ‘’siyasî eleştiri’’ sınıflandırmasıyla ele alınmıştır.      

İcra Mekânı Olarak Facebook 
İnternet birbirine bağlı bilgilerin büyük bir arşividir. Gerçekte bundan daha da fazlasıdır. 
İnternet, bilgiyi araştırmanın, keşfetmenin ve sunmanın yeni yollarını sağlar. Bu durum 
folklor araştırmasını destekler ve hâlâ onu kullanmaya isteksiz folklor araştırmacılarını 
harekete geçirir çünkü internet tam olarak kültürel bakış açılarıyla doludur (Marıa vd., 2018: 
17). 2014 yılında Zuckerberg ve Harvard üniversitesinden arkadaşlarının kurucusu olduğu 
Facebook kurulduğu tarihten on sekiz ay sonra ABD’nin en büyük arkadaşlık sitesi haline 
gelmiş, 2020 yılında ise 2.6 milyar kullanıcı sayısına ulaşmıştır.2 Üyesi olunduğu süre 
boyunca herhangi bir ücret gerektirmeyen Facebook, Türkiye’de kullanıma başlandığı ilk 
yıllarda gençlerin, şimdilerde ise genç yetişkin ve orta yaş grubunun kullandığı bir sosyal 
medya ağıdır. Sosyal medya mecralarından biri olan Facebook da folklora katkı sağlayan 
internet ağlarından biridir. Salgın döneminde Facebook üzerinden yapılan paylaşımların 
dijital ortamda paylaşılması şartlara bağlı olarak âşıklık geleneğinin dönüşerek yaşamasına 
katkı sağlamıştır.  
Salgın öncesine kıyasla sosyal medyanın kullanım sıklığı artmıştır. Sosyal CRM ve sosyal 
veri analizi şirketi Adba Analytics ve The Brand Age dergisinin 21 Ocak-11 Mart 2020 
tarihlerini baz alarak birlikte hazırladığı sosyal medya kullanıcılarının Kovid -19 salgını ile 
ilgili paylaşımlarını ve konuşmalarını analiz ettiği rapora göre 
(https://www.thebrandage.com/koronavirus-sosyal-medyaya-nasil-yansidi-10410); dünya 
genelinde sosyal medya kullanıcılarının yapmış olduğu paylaşımların sayısının 275 milyonun 
üzerine çıktığı görülmüştür. Ayrıca sosyal medya kullanımı ile ilgili önemli istatistikler 
paylaşan We Are Social’ın raporuna göre evde kalınan Kovid-19 salgını döneminde en çok 

2https://tr.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg#:~:text=Zuckerberg%2C%202004%20y%C4%B1l%C4%B1nda
%20Harvard%20%C3%9Cniversitesi,Y%C4%B1l%C4%B1n%20Adam%C4%B1%20se%C3%A7ilmi%C5%9F
tir.%202017%20y%C4%B1l%C4%B1 (Erişim Tarihi: 08.12.2020) 
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Facebook, YouTube ve WhatsApp kullanılmıştır ve Facebook 2,5 milyar aktif kullanıcı 
sayısına ulaşmıştır.3 Basit bir gözlemle sokakta yürürken, durakta beklerken, ders arasında, 
kısa bir molada, yemek yerken, uyumadan hemen önce günün yoğunluğu hangi düzeyde 
olursa olsun fark etmeksizin kullanıcılar ‘’bir tık’’ ötelerinde olan sosyal medya sitesi 
Facebook’u ziyaret ettikleri gözlemlenebilir. Bu site de diğerleri gibi kullanıcının kendisiyle 
ilgili haber verme ve başka kimselerle ilgili (Bu kimseler yan odada bulunan aile bireyi ya da 
kilometrelerce uzakta olan, tanıdık/tanımadık birisi olabilir.) haber alma işlevini yerine getirir.  
Çalışmada incelenecek şiirlerin yazarları akademisyen, âşık kimliğiyle tanınan kişilerden 
oluşmaktadır. Şiirler Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Akademisyen, Âşık (Ozantürk) Prof. Dr. 
Bayram Durbilmez, Dr. Öğretim Üyesi Abdülkadir Dağlar (Cibâlî), Âşık Feymani Osman 
Taşkaya, Âşık Mustafa Aydın, Ozan Yusuf Polatoğlu’nun Facebook paylaşımlarından 
oluşmaktadır. 
Ele alınan şiirlerin içeriğine bakıldığında Koronavirüs hakkında ana akım medya ve sosyal 
medya bilgilerinin haricinde bir bilgi dünyasına sahip olduğu görülür. Bu durum da akademi, 
sosyal duyarlılık ve âşıklık üçgeninin salgın dönemine bıraktığı nadir güzelliklerden birisi 
olarak değerlendirilebilir. Diğer Sosyal Medya ağlarında olduğu gibi Facebook’ta da bulunan 
beğenme, yorum yapma, gönderiyi paylaşma özellikleri bu şiirlerin paylaşımını artırmıştır. Bu 
şiirlerde en çok, beğenme butonuna tıklandığında görülen, muhteşem ve gülücük ifadeleri 
kullanıldığı gözlemlenmiştir. Gönderilere yapılan yorumlara çoğunlukla yanıt verilmiş veya 
beğenilmiştir.  

1. Düzen Eleştirisi 
Kor/ona… 

Düştük bir dert kor’una 
Çin ü Maçin’den geldi 

Bin bir belâ corona 
İnsanlık tedbir alıp 
Bu virüsten koruna 

Kolonya dök deseniz 
Tacirler zam kor ona 
Bülbülce sesim olsa 

Girmem senin koro’na! 
Ozantürk’ün kargışı 
Ateş ona, kor ona…4 

Ozantürk’ün Koronavirüs başlığı altında kaleme aldığı taşlamada uyarı ve yergi baskın bir 
şekilde hissedilmektedir. Koronavirüs’ün hayata dahil olmasıyla kolonya, dezenfektan gibi 
malzemeler başta olmak üzere, hijyen malzemelerinin tüketiminde büyük bir artış 
yaşanmıştır. Türkiye bu dönemde vatandaşlarına ücretsiz maske dağıtımı, toplu kullanım 
alanlarına el dezenfektanları yerleştirme gibi uygulamaları gerçekleştirmiş, Koronavirüs’ün 
etkisinin arttığı Amerika, İspanya, Çin gibi devletlere yardımda bulunmuştur. Bu dönemde 

3 https://trtakademi.net/koronavirus-kategori/kovid-19-salgini-doneminde-sosyal-medya-kullanimi/ (Erişim 
Tarihi: 08.12.2020) 
4 (https://www.facebook.com/Bayram-Durbilmez-328596443838046/ (Erişim Tarihi: 03.10.2020) 
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temizlik malzemelerinin depolanması5, karaborsaya düşmesi,6, zehirlenmelerin artması7 
sıklıkla görülen haberlerdendir. Kolonya ise şimdiye kadar Türk kültüründe eve gelen 
misafire şekerlemeler ile ikram edilen bir malzeme olarak görülürken bu dönemde kültürdeki 
nezaketi hâlâ içinde barındıran bir temizlik malzemesine dönüşmüştür. Buna bağlı olarak da 
kolonya satışları artmıştır. Ozantürk fırsatçıların fiyat artışıyla haksız yoldan kazanç 
sağlamalarını yererken ‘’Ateş ona, kor ona’’ diyerek de kargışını dile getirmiştir.  

Korona (II. Versiyon) 
Boyun eğdi çaresiz 
Ateş ona kor ona 

Çıngı saçtı od yaktı 
Evler yıktı Korona 
Kimde ise vebali 
Öte taraf zor ona 

Yenik düştü bu harpte 
Paşa ona “or” ona 
Yakalandı baksana 
Her türlü spor ona 

Aymaz gitsin Niğde’ye 
Çoktan geçti Bor ona 
Yağmalandı marketler 

Kaşar buna lor ona 
Fakir yansın derdine 
Keder ona çor ona 

Fırsat arar sömürgen 
Ne kazanır sor ona 
İnsan olan utanır 

Asıl bunlar kor ona 
Mecbur kaldık Avrupa 

Katılmaya korona 
Alkış ile başladık 
Sıra gelir horona 
Bulaş için çaredir 
Sabun ona bor ona 
Bulur elbet bir çare 
Tıp ona doktor ona 

Konu olsun genç âlim 
Bu günler doktorana 8 

M. Öcal Oğuz kaleme aldığı taşlamasında düzeni, halka zulm eden kişileri, sömürgeciliği, 
ayrımcılığı, yolsuzluğu eleştirmiştir. Çok yönlü bir eleştiri yelpazesi olan şiirde, 
Koronavirüs’ün Türkiye’ye nereden geldiğine, ertelenen sosyal hayattan, spor 
müsabakalarına, market yağmacılarından, fakir-zengin ayrımına, kaybolan insanî değerlerden, 

5 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51767238  (Erişim Tarihi: 03.05.2020)  
6 https://t24.com.tr/haber/koronavirus-covid-19-evlerde-virus-yuzunden-hangi-urunler-depolaniyor,865223 
(Erişim Tarihi: 03.05.2020) 
7 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abdde-kovid-19a-karsi-kullanilan-temizlik-urunlerinden-zehirlenmelerde-
artis/1821630  (Erişim Tarihi: 03.05.2020) 
8 https://www.facebook.com/ocal.oguz.3?__tn__=%2CdC-R-
R&eid=ARDZ7dam54K8AM2BPF1dyMi1qhzoP8BNCgA0tSRt7brnXjIYcRf6lEuKXpeBXegIc8Pyw_GvYXO
km5GI&hc_ref=ARSqajPoIWB0qfw2WPESLjg9-
HL0R4kqvbvdXjx6xPTKpxAHyLN4hx_qq1Q0GKCg6vA&fref=nf (Erişim Tarihi: 03.05.2020) 
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Koronavirüs’ten korumaya/korunmaya, hastalığın toplumda yaşayan insanlara makam-mevki 
gözetmeden eşit bir şekilde bulaştığına dair pek çok konuya değinilmiştir. Şiirin görünen 
yüzünün arka planında her zaman gündemde olan fakir-zengin ayrımı, sosyal adaletsizlik 
konusu Yağmalandı marketler/ Kaşar buna lor ona/ Fakir yansın derdine/ Keder ona çor ona. 
sözleriyle eleştirilir. Korona’yla beraber gelen acı, birçok hanede boşluğu dolurulamayacak 
eksiklikler oluşturmuştur. 
Oğuz, Koronavirüs için en önemli eleştiriyi Kimde ise vebali 
Öte taraf zor ona sözleriyle virüs için dile getirilen belli kişiler tarafından laboratuvarda mı 
üretildi sözleriyle dile getirmiştir. Şiir sözlü halk ürünlerinden atasözünü bünyesinde 
barındırmış, alkış ve kargışa gönderme yapmıştır. Nitekim Koronavirüs’ün çeşitli kısıtlamalar 
getirdiği zamanlarda camilerden bir ayı aşkın süre boyunca dua edilmiştir. Olağanüstü bir 
durumda dahi hâlâ fırsatçılık peşinde olan insanlar iyi olmayan düşüncelerle anılıp kargışı 
akla getirmiştir. Şiir halk oyunlarına da dokunmuş ve ilim taliplerine yol göstermeyle son 
bulmuştur. Şiir taşlama türüne iyi bir örnek olmanın yanında ufuk açıcı bir metin, kılavuz 
görevi görmüştür. 

covid ondokuz destânı 
bir kıyâmet alâmeti gördüğüm 

karşı duramadım covid ondokuz 
boğaz düğüm olmuş ciğer kördüğüm 

hayra yoramadım covid ondokuz 
  hakkın belâsı mı halkın bahtı mı 

yerin sokaklar mı sultan tahtı mı 
erzak kıtlığı mı tabip kahtı mı 

fikre varamadım covid ondokuz 
    câna kıyarmışsın var mıdır aslı 

dedeler ölüyor torunlar yaslı 
kim kapatacak bu açtığın faslı 

sana soramadım covid ondokuz 
neden verdin sen bu millete renci 

evlerinde mahpus yaşlısı genci 
uzaktan bakar mı hoca öğrenci 
işe yaramadım covid ondokuz 
asya avrupayı kasıp kavurdun 
italyaya çine ölüm savurdun 

iranı fransayı önünden vurdun 
ben set kuramadım covid ondokuz 

ateşler içinde hasta bedenler 
tehlike altında yardım edenler 
döner mi acep handan gidenler 
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yuyup saramadım covid ondokuz 
kul cibâlî söyler sana sözünü 
gâfile bildirmez sözün özünü 

istemez görmeyi salgın yüzünü 
              seni kıramadım covid ondokuz... 
              (abdülkadir dağlar) (23.03.2020) 9 
Cibâlî’nin kaleme aldığı covid ondokuz destânı adlı şiirde yergi ile beraber sitem duygusu 
baskın olarak işlenmiştir. Cibâlî, önce Koronavirüs’ü kıyamet alameti olarak görmüş 
sonrasında da Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde  hayır vardır. Allah bilir, siz 
bilemezsiniz. ayetine telmih yaparak hakkın belâsı mı halkın bahtı mı dizeleriyle 
Koronavirüs’ün varlığındaki hikmeti sorgulamıştır.  Cibâlî’nin ele aldığı bir diğer konu Covid 
19 virüsünün yaşlı hastalara, diğer yaş grubundaki insanlardan daha çabuk etki etmesi ve bu 
yaş grubunun daha fazla can kaybı yaşamasıyla ilgilidir. Bu durum câna kıyarmışsın var 
mıdır aslı dedeler ölüyor torunlar yaslı dizeleriyle dile getirilmiştir. Destan olarak 
adlandırılan şiirin ilerleyen dizlerinde: sokağa çıkma yasakları ve Koronavirüs nedeniyle 13 
Mart itibariyle önce, iki hafta süreyle tatil edilen ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarının, 
ilerleyen günlerde bu süreyi dönem sonuna kadar uzatmaları ve derslerin internet ortamında 
yapılması, hoca ve öğrencinin birebir etkileşim içinde olarak eğitim sürecini tamamlaması 
gerekirken, bir cam ekran karşısında bu sürecin tamamlanması eleştirilmiştir. Vefat eden 
insanların yıkanıp kefenlenememeleri ve bu süreçte sağlık personellerinin bu görünmez 
düşmanla ilk safta savaşıp, tehlikeye göğüs geren insanlar olmaları ele alınan bir diğer 
durumdur.    

2. Siyasî Eleştiri  
Siyasî eleştiri âşıkların şiirlerinde önemli bir yer tutar. Özellikle olağanüstü durumların 
yaşandığı dönemlerde sadece ülke çapındaki yöneticiler değil, dünyanın önemli ülkelerinin 
yöneticilerinin davranışları, tepki çekmeye en müsait zaman dilimindedir. Çünkü bu 
dönemlerde devlet yöneticilerinin halka, ayrım yapmadan yardımcı olması gerekmektedir. 
Herhangi bir olumsuz durum yaşandığında âşıklar sosyal düzenin denetleyicisi gibi hareket 
ederler. Bu âşıklardan birisi de Âşık Feymani Osman Taşkaya’dır.      

Âşık Feymani Osman Taşkaya / Korona Destanı 1 
Yarasayı çorba edip içeni, 

Yılan gibi sok da götür korona 
Cehennem yakıtı olsun her çeni 

İcabına bak da götür korona 
 

Hak emrine uymam deyip direten 
Firavun devrini her an aratan 

9 https://www.facebook.com/abdulkadir.daglar.524?__tn__=%2Cd-]-h-R&eid=ARCZDKFwZpCKgCdJ5-
nkFKh0XzYQK1tsuqRQZ5sO4HYr0LRm3unykk_LZEhNYIrDsDVvLw5Uu2EAi2IB (Erişim 
Tarihi:03.05.2020)  
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İlim merkezinde virüs üreten 
Siyonizmi yak da götür korona 
İnsanlıktan uzak sapık meşrebin 

Dünya fitnesinin füzesine bin 
Edepsiz erkansız memlekete in 
Temelini sök de götür korona 

Zalimleri mazlumlarla bir etme 
Çorbasına domuz yağı eritme 

Öyle hışım et ki yolda yürütme 
Hemen çelme tak da götür korona 

Gözüne kestirip şimali garbı 
Myanmar mülküne atıp bir çarpı 

Yahudi, çok güçlü Şaron’u, Trump’ı 
Mengende bük de götür korona 
Adnan Oktar gibi mehdicikleri 

Cikil cikil etsin kedicikleri 
Göz ardı eyleme fetöcükleri 

Gırtlağını sık da götür korona 
Feymani’den bu dilekçe arz ile 
Millleti kandırdı sünnet farz ile 

Pensilvanya Nemrut’unun gürz ile 
  Şatosunu yık da götür korona.  (15 Mart 2020) 10  
Âşık Feymani Osman Taşkaya’nın taşlamasını, ele alınan diğer şiirlerden farklı kılan, 
Koronavirüs’ün kötülüklerin temizleyicisi olarak görmesidir. Bu durum Koronavirüs’ü elbette 
iyi olarak tanımlamaya yetmez. O zaten tüm dünyaya verdiği zararlar sebebiyle kötüdür. Âşık 
Feymani Osman Taşkaya şiirinde kendisinden başka kötü kimse olmasını istemeyen, 
zalimlikte daima zirvede olmak isteyen Koronavirüs’ü karşısına alıp isteklerini dile getirir. 
Ondan, kendisi gibi zulm eden kimseleri, sapık meşreplileri, virüsün yayılmasına yol açan, 
tedbir almayan insanları, Firavun devrinin adaletsizliklerini yaşatan kimseleri sosyal 
adaletsizlikleri ortadan kaldırmasını ister. 
Dadaloğlu’nda karşılaştığımız ‘’Ferman padişahın dağlar bizimdir.’’ sözü söylendiği devirden 
sonra birçok siyasî eleştirinin kapısını aralamış, halkta bir denetim gücü oluşturmuştur. Daha 
sonra cumhuriyet döneminde âşıklara, halk evleri, devlet radyoları; başka kurumların kapıları 
açılmış ve onlar seslerini daha geniş kitlelere duyurabilme olanağına kavuşmuşlardır. Bu 
ilgiden memnun kalan halk şairleri, idarenin başındakilere ve kurumlara övgüler düşerek 
karşılık vermişlerdir. II. Dünya Savaşı sonrasında halk şairleri kent kültürü ile daha yakından 
tanışınca, âşıkların eleştirileri çerçevesini genişletmiş ve eleştiriler siyaset meydanına doğru 

10 https://www.facebook.com/asikfeymani (Erişim Tarihi: 03.05.2020) 
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ilerlemiştir (Bayrak’tan Akt. Arı, 2015: 262-284). Tüm bunlar değişmeler, genişlemeler 
içinde değişmeyen tek şey yergi ile denetlemedir.   
Bergson bu durumu, toplum bir ceza tehdidini değilse bile, hafif ama yine de göz korkutucu 
olan bir küçük düşürme olasılığını her bireyin başına musallat eder. Gülmenin işlevi bu 
olmalıdır diyerek açıklar (Bergson, 2014: 88). Âşık Feymani’de Şaron, Trump diye başlayıp 
Türkiye’deki vatan hainlerini yererek, toplumda haksızlığın, hukuksuzluğun, hainliğin yer 
bulamayacağını dile getirir.  Böylece Âşık Feymani, Koronavirüs’ten daha zararlı insanların, 
olguların olduğunu dile getirir.     

Ters Öğüt 
Bugünlerde sakın eve kapanma 

Ya komşuna ya bir akrabana git... 
Evde kal diyenin sözüne kanma. 

Dokuz pazar dolaş, on dükkana git… 
'Evde kal' sözüyle gelme oyuna 

Topla eşi dostu şöyle kıyına 
Bir davet gelirse akşam çayına 
Yürü Adana'dan ta Kozan'a git 

Hep evde kalarak geçer mi hayat 
Bazen parkta dolaş bazen bankta yat 
Dostlarla düğünde dans et, göbek at 
Düğün konvoyuyla bas Ceyhan'a git 

Kaptırma hayata dizginlerini 
Taşıma yarının hüzünlerini 
Hareketli yaşa bu günlerini 

Al başını Muş'a, Kars'a, Van'a git 
Bu korona bizde değil ki, Çin'de 
Maske takma kalabalık içinde 
O yüzden bekleme ilin birinde 

Çık Van'dan, Samsun'a, Erzincan'a git. 
Habibi sözünde ters öğüdü sez 

Nefsini aklının silahıyla ez 
Ne çarşıda dolaş ne pazarda gez 

Hemen dön evine ve odana git. 11 
Halk şiirinde şairler, bazı gerçekliklere dikkat çekerken çeşitli kişi, kurum, olay ve olguları 
eleştirmişlerdir. Bazen doğrudan bir yergide bulunsalar da bazen bundan sıyrılarak inceden 
inceye imalarla örülü dolaylı bir anlatımı tercih etmişlerdir. Bu bağlamda ironik anlatım 
açısından âşıklar için “ters öğüt destanları”, mutasavvıf şairler için ise “şathiyeler” dikkat 
çeken türlerdir. Ters öğüt destanlarında; “Bir nasihatim var zamana uygun / Tut sözümü 
yattıkça yat uyanma / Meşhur bir kelâmdır sen kazan sen ye / El için yok yere ateşe yanma.” 
(Âşık Huzurî) dizelerinde görüleceği gibi bir ifadeyi söyleyip tam tersini kastetmek 
bakımından ironik söylemlidirler (Alay, 2016: 120). 
Bu paylaşımda dünyaca uygulanan ‘’Evde Kal’’ çağrısına, tedbirli olma, hijyene dikkat etme 
zorunluluğuna, kuluçka süresine, izole yaşama, durumun ciddiyetine, vücuda nasıl zarar 

11  https://www.facebook.com/kara.sakalli (Erişim Tarihi: 03.05.2020) 
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verdiğine dair bilgi verilmiştir. Kovid 19’a karşı hijyen konusunda dikkatli olunması gerektiği 
doktorlar, bilim adamları ve halkın önde gelen kişilerince sözlü, uygulamalı, yazılı-basılı 
olarak yoğun bir şekilde halka aktarılmıştır. Gerçekleşmesi istenilen durumun tam tersi bir 
şekilde anlatılması bazen olduğu gibi, düz bir şekilde anlatmaktan daha etkili bir sonuç 
vermektedir. Âşık Feymanî de hem ters öğüt vermiş hem de düzeni bozan kişileri 
eleştirmiştir.   

Corona 
Gelişen dünyayı kasıp kavuran 

Önce Çin Vuhan’ı vurdun Corona 
Süper güç olarak tehdit savuran 
Büyük devleri savurdun Corona 

Asya kıtasında girdin rotaya 
Avrupa salgınla düştü hataya 
Amerika dahil oldu kotaya 

Mazlumun hakkını sordun Corona 
Emperyal, kapital küresel taciz 
İnsan sağlığına koydunuz haciz 
Modern tıp çare bulmaktan aciz 
Bilim adamını yordun Corona 
Biyolojik ortamda mı üredin 
Hangi laboratuvarda türedin 

Periyodik zaman mekan küredin 
Mikrodalga gizli ordun Corona 
Küresel covid on dokuz virüsü 

Bulaşıcı hastalıklar sürüsü 
Sağlık örgütleri şaşkın doğrusu 
Hayata set çekip durdun Corona 

İnsanları evlerine kapattın 
Çarşı, Pazar, cadde, sokak yıkattın 

Zengin fakir ayırmadın ok attın 
Tedbirsize tuzak kurdun Corona 

Mevkiye, makama taviz vermezsin 
Önüne kırmızı halı sermezsin 

Türkistan’a Afrika’ya girmezsin 
Açlıktan öleni gördün Corona 

Dirençsiz bedeni hemen sezersin 
İnsanlar telaşlı canlar ezersin 
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Âlemin içinde serbest gezersin 
Belirsiz mekanın yurdun Corona 

Elimi yüzümü sık sık yıkarım 
Ağzıma burnuma sprey sıkarım 
Temkinli maskeli evden çıkarım 
Hijyen önemli duyurdun Corona 
Yaşamayı bilen gören sağ kalır 
Aramızda samimi bir bağ kalır 

Senden önce senden sonra çağ kalır 
İnsanlığa çok ders verdin Corona 
Mustafa der sermayesi kan olan 

Para ile silah ile şan bulan 
Kıyametin provası can alan 

Düzen bozup çark durdurdun Corona.12 
Kovid 19 geçmişte dünyanın birçok salgın hastalık atlatmasına karşın uzun süredir 
karşılaşmadığı, dolayısıyla acemi olduğu bir konudur. Sosyal medya üzerinden etkileşim 
halinde olan halk yeni karşılaşılan durumla ilgili tespitlerin yanında değerlendirmeler de 
yapmıştır.  Âşık Mustafa Aydın virüsün coğrafyası ile Corona şiirine başlamıştır. Önüne set 
kurulamayan Korona, bir yandan mazlumun hakkını soran biriyken diğer taraftan tıbbın çare 
bulamadığı bir tehlikedir. Bu şiirde de Korona II şiir örneğinde karşılaşılan virüsün insan 
eliyle türediği ihtimali/sorusu bulunmaktadır. Bu nedenle Âşık Mustafa Aydın, Koronavirüs’e 
hitaben Hangi laboratuvarda türedin? sorusunu sorar. Şehirlerin kendi bazında aldıkları 
önlemler Çarşı, Pazar, cadde, sokak yıkattın sözleriyle dile getirilir. Koronavirüs’ün bir diğer 
özelliği adil olmasıdır. O zengin-fakir ayrımı yapmaz. Makam ve mevkiye bakmaz. 
Türkistan’a Afrika’ya girmez. Koronavirüs hakkındaki bu değerlendirme aslında, virüsün 
övgüsü değil, bir bakıma çıkarcı insanların, gücü elinde bulundurup güçsüz insanları ezen 
kimselerin yergisidir.  Âşık Mustafa Aydın Koronavirüs’ün temizlik gibi hassas bir konuyu 
insanlara korku ile öğretmesini Hijyen önemli duyurdun Corona/ İnsanlığa çok ders verdin 
Corona sözleriyle dile getirir. Âşık son değindiği konuyla da sermayesi kan olan, para ve 
silahının gücüne güvenen insanları durduran Korona’ya Düzen bozup çark durdurdun diyerek 
genel bir değerlendirme yapmıştır. Âşık Mustafa Aydın şiirinde günlük hayatı sekteye uğratan 
durumların kendisinde uyandırdığı şaşkınlığı ve sonrasında hissettiği duyguların yergisini dile 
getirmiştir.  

Corona 
Nerden nasıl geldin anlaşılmadın 

Çok yaman bir darbe vurdun Corona 
Zerreyken dağ oldun aşılamadın 
Ne çetin dert imiş derdin Corona 

Sebeplere doğan akıbet misin 
Ders mi veriyorsun, nasihat misin 

12 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009264469532 (Erişim Tarihi: 08.12.2020) 
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Yoksa ibret için musibet misin 
Hangi neticeye vardın Corona 

Umut dağlarına düşen bir kış var 
Yüreklerde korku, gözlerde yaş var 

Yarınlara dair gizli telaş var 
Ne zaman gelecek ardın Corona 

Camiler, mescitler kelamsız kaldı 
Dostluklar sohbetsiz, selamsız kaldı 

Okullar kitapsız, kalemsiz kaldı 
Bunu neden reva gördün Corona 

Saç sakal uzadı tüye boğuldu 
İnsanlar bir başka huya boğuldu 
Eller yıkanmaktan suya boğuldu 
Velhasıl herkesi yordun Corona 
Panik var, kafayı takıyor herkes 

Kapıdan, balkondan bakıyor herkes 
Ancak kameraya çıkıyor herkes 

Ekranlı bir dünya kurdun Corona 
Dede torununu göremez oldu 
Evlat anasına varamaz oldu 
Hal ve hatırını soramaz oldu 
Canlar arasına girdin Corona 
Artık ayaklara göre yorganlar 

Sarsıntı görecek cepler, cüzdanlar 
El yakacak bundan sonra zamanlar 

Piyasaları da gerdin Corona 
Kafalar bu işten çok karıştı çok 

Kontrolü kaybetti yaydan çıkan ok 
Yapay mısın, doğal mısın bilen yok 

Sinsice her yanı sardın Corona 
Derin güçler vahim hata işliyor 
Karanlık odaklar neler düşlüyor 

Virus savaşları çağı başlıyor 
İlk işareti sen verdin Corona 
Açlıktan o kadar ölüm var idi 

Sürgün, baskı, şiddet, zulüm var idi 
Güya medeniyet, bilim var idi 
Sen bu rehaveti kırdın Corona 

Çığırdan çıkmıştı dünyanın hali 
Unutmuştu merhameti, vebali 
Şerden hasıl olan hayır misali 

Umulur ki hisse verdin Corona 
POLATOĞLU, hırslar azalacak mı 

İnsanlık az olsun düzelecek mi 
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Artık insaf, vicdan söz alacak mı 
Dengeleri yere serdin Corona  

Ozan Yusuf Polatoğlu/ 7 Mayıs 2020. 13 
Ozan Yusuf Polatoğlu da Koronavirüs’ün görünen zararlarının arkasında ibret için bir musibet 
olduğunu düşünen âşıklardandır. O bu süreçte halkın zihninde olan kaygılar ve korkular, 
çaresizlik neticesinde yaşanan üzüntüleri ele almıştır. Koronavirüs beraberinde birçok yeniliği 
de getirmiştir. Bu yeniliklerin arasında mescit ve camilerin kapanması, okulların tatil olması, 
kuaförlerin, berberlerin kapanması, sosyal mesefe kavramının insanların sevdikleriyle arasına 
fiziksel bir mesafe koymayı gerektirmesi gibi konular vardır. Koronavirüs tüm dünya 
ekonomisini etkilediği için bu durum üretimi durdurmuş, dolayısıyla virüsün etkisinin 
görüldüğü devletlerde yaşanan temizlik malzemesi sıkıntısı, fiyat artışını da beraberinde 
getirmiştir. Tüm bu gelişmeler neticesinde artık ayaklar yorganlara göre uzatılacaktır. Virüsün 
kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılması Ozan Yusuf Polatoğlu’nun aklına da Yapay mısın, 
doğal mısın bilen yok sorusunu getirmiştir. O resme değil çerçeveye bakarak artık virüs 
savaşları çağı adlı yeni bir çağ yaşanacağını öngörmüştür. Polatoğlu son olarak, dünyanın 
artık çığırdan çıkmış bir hal aldığını Koronavirüs’ün unutulmuş değerlerin hatırlanmasına 
vesile olan bir aracı görevi gördüğünü, bu şekilde herkesin hissesine düşen paydan bir çıkarım 
yapacağını söylemiştir. Ozan Yusuf Polatoğlu’da Cibâli gibi Bakara suresinin 216. âyetinde 
yer alan Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde  hayır vardır. Allah bilir, siz 
bilemezsiniz. ayetine telmih yapmış, yaşanan tüm sıkıntıların arkasında verilmek istenen ilahî 
bir mesajın varlığına inanmıştır.        

Sonuç 
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, dünyanın 
hazırlıksız yakalandığı bir küresel sınavdır. Kovid 19 salgını Uzakdoğu’dan sonra rotasını 
Avrupa’ya çevirmiş oradan büyük bir alana etki etmiştir. Bu duruma bağlı olarak sosyal 
yaşamla beraber tüm aktiviteler sekteye uğramış ve Koronavirüs’ün durumuna göre 
şekillenmiştir. Sekteye uğrayan ilk durum insanların evlerinde, dışarıdaki hayattan izole bir 
yaşam sürdürmeleri olmuştur. Bu izole yaşam sonrasında yerini sokağa çıkma yasaklarına 
bırakmıştır. Bu duruma bağlı olarak dışarıdaki özgürlük dijital özgürlüğe dönüşmüş insanlar 
korkularını, özlemlerini, eleştirilerini, dileklerini kısaca tüm duygu ve düşüncelerini kişisel 
görüşlerini bildirdikleri sosyal medya aracılığı ile dile getirmişlerdir. Koronavirüs’le 
mücadelede ilk zamanlarda hüküm süren korku yerini zamanla, mizahla karışık bir yergiye 
bırakmıştır. Koronavirüs konusunun taşlama türü içerisinde şiirlerde yer almasındaki en 
büyük etkenlerden biri halkın denetim ve idare mekanizmalarının böyle olağanüstü bir 
duruma karşı ne yapacağını bilememesi, acemi olmasıdır. Karşılaşılan durumun hata kabul 
etmeyecek kadar hassas olması dünyada yapılan yanlışların ya da tecrübe edilen aksaklıkların 
derhal eleştirisinin yapılması sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle ele alınan taşlama 
örneklerinde Şaron’dan Trump’a birçok yöneticinin ismi görülebilir.  
Romantik yaklaşımdan uzak olan taşlamalarda Türkiye içindeki yanlış yapılanmalara da 
değinmeden geçmeyip zikredilen isimlerin haricindeki olumsuzlukların da Koronavirüs 
vesilesiyle temizlenmesi isteği yer almıştır. Ele alınan taşlama örnekleri, birbirlerinden 
bağımsız olsalar da ortak paydada birleşirler. Bu şiirlerde Koronavirüs çoğu zaman zalim bir 
hükümdardır, nereden geldiği belirsizdir ama herkesin aklının bir köşesinde ‘’Laboratuvarda 
mı türedi?’’ sorusu vardır.  Yaşanan onca sıkıntı verilen onlarca can kaybının arkasında Sizin 
hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde  hayır vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz. âyeti 
kerimesi düsturunca bir hayır aranmış, bu duruma âşıklarca tevekkülle yaklaşılmıştır. Bu 

13 https://www.ozturk.de/c-o-r-o-n-a/ - https://www.facebook.com/aktuel.dergi.5/posts/10221769020671434 
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düşüncenin arka planında Türk milletinin olağanüstü durumlarda gösterdiği dirayet, sabır, 
yardımseverlik, zor durumda olan insanların halinden anlama gibi insanları kendilerine 
getirecek durumlar vardır. Zira savaş, kıtlık, hastalık vb. olağanüstü durumlarda birlik 
beraberlik duygusu pekişir. Millî ve dinî duygular baskın olarak yaşanır. Türkiye’de de 
etkisini hâlâ sürdürmekte olan Koronavirüs ile ilgili ele alınan taşlamalar bu amaca hizmet 
eder. Çünkü taşlamalar denetim mekanizması görevini görürler. Ele alınan şiirlerde ortak 
amaç Türk milletinin ve dünyanın Koronavirüs’ü en az hasarla atlatmasıdır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, turbo – şarjlı bir traktörde, kompresör ile ara soğutucu (intercooler) arasına 
yerleştirilen termoelektrik jeneratör (TEJ) sisteminin soğuk tarafındaki ısı alıcılarının 
optimum kanat kalınlıkları Matlab programı kullanılarak belirlenmiştir. Soğuk yüzeydeki düz 
levha tipi kanatçıklı yapının (ısı alıcı) boyutları; W2 = 40 mm, L2 = 40 mm, b2 = 16 mm 
olarak alınmıştır. Bir kenarı 45 mm olan düzgün sekizgen yapıdaki TEJ sisteminin kesit alanı 
0.0098m2’dir. Buna ilave olarak, Termoelektrik jeneratörde 28 adet TGM-199-1.4-2.0 modül 
kullanılmaktadır. Termoelektrik jeneratör sistemine giren havanın sıcaklığı 135 °C ve kütlesel 
debisi ise 0.162 kg/s’dir. Kompresörün basınç oranı (pk / po) 2.2’dir. Nümerik analiz, 7 farklı 
dış ortam sıcaklığına göre gerçekleştirilmiştir (268, 278, 283, 288, 293, 298 ve 303 K). Bu 
şartlar altında kullanılan soğuk tarafa ait ısı alıcıların kanat optimizasyonları yapılmıştır. Elde 
edilen sonuçlara göre, 268 K dış ortam sıcaklığı için soğuk tarafın kanat sayısı 40, kanatlı 
yüzeye ait toplam ısı transfer alanı 0.0527 m2, optimum kanat aralığı 0.7964 mm ve optimum 
kanat kalınlığı ise 0.20460 mm olmaktadır.   

Anahtar kelimeler: Termoelektrik jeneratör, Turbo – şarj, Isı alıcı, Optimum kanat kalınlığı 

ABSTRACT 

In this study, the optimum fin thickness of the heat sinks on the cold side of the thermoelectric 
generator (TEG) system placed between the compressor and the intercooler in a turbocharged 
tractor was determined using the Matlab program. Dimensions of flat plate type fins (heat 
sink) were taken as W2 = 40 mm, L2 = 40 mm, b2 = 16 mm. The sectional area of the smooth 
octagonal TEG system with a side length of 45 mm is 0.0098m2. The number of TGM-199-
1.4-2.0 modules used in the thermoelectric generator is 28. The temperature and mass flow of 
the air entering the thermoelectric generator system are 135 °C and 0.162 kg/s respectively. 
The pressure ratio (pk / po) for the compressor is 2.2. Numerical analysis was carried out 
according to 7 different external environment temperatures (268, 278, 283, 288, 293, 298 and 
303 K). According to the results obtained, the number of fins is 40, the total heat transfer area 
of the finned surface is 0.0527 m2, the optimum fin spacing is 0.7964 mm and the optimum 
fin thickness is 0.20460 mm (for 268 K external environment temperature). 

Keywords: Thermoelectric Generator, Turbo-Charger, Heat Sink, Optimal Fin Thickness 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde termoelektrik modüller ve bu modülleri kullanan sistemler yaygınlaşmıştır. Basit 
yapıları ve bakım gerektirmemeleri onları çekici kılmaktadır. Bu termoelektrik modüller 
ısıtma, soğutma ve elektrik üretmek için kullanılabilirler. Bu modüller, elektrik üretiminde 
kullanıldığında termoelektrik jeneratörler (TEJ) olarak adlandırılmaktadırlar. TEJ sistemlerde 
kullanılan ısı alıcıların kanat optimizasyonları, TEJ’lerin ısıl verimleri için önemli olmaktadır. 
Termoelektrik jeneratörler ve dolayısıyla da ısı alıcıları birçok farklı çalışma alanında 
kullanılırlar: Paraskevas ve Koutroulis (2016) TEJ elementleri için bir maksimum güç noktası 
izleme yöntemi önermişlerdir. Deneysel sonuçları, önerilen sistem tarafından üretilen gücün, 
TEJ kaynağının maksimum güç noktası gücünden ortalama sapmasının% 1.87 olduğunu 
göstermiştir. Ahiska ve Mamur (2012) termoelektrik modüllerin termoelektrik jeneratör 
olarak kullanılması için termoelektrik jeneratör verilerinin toplanmasını sağlamak üzere 
programlanabilir lojik kontrolör ile yeni bir test ölçüm sistemi ve denetleyici kontrol ve veri 
toplama uygulaması gerçekleştirmişlerdir. Yeni önerilen test ölçüm sistemi tarafından 
kodlanan Altec-GM-1 marka Termoelektrik jeneratörleri ve programlanabilir lojik kontrolör 
tarafından hesaplanan maksimum güç ve termoelektrik jeneratör verimliliği değerlerini 
araştırdılar. Shi vd. (2015) kompakt termoelektrik jeneratörlerin termal temas ara yüzünü 
optimize etmek için üç boyutlu termal genişleme yapılarını tasarladılar, simüle ettiler, 
uyguladılar ve test ettiler. Elde ettikleri sonuçlar, üç boyutlu termal genişleme yapılarına 
dayanan kompakt termoelektrik jeneratörlerin termal temas alanı gereksinimini azaltabildiğini 
ve ısı akışını üç boyutlu yapı boyunca termoelektrik modüllere yönlendirilmiş olarak 
yapabildiğini gösterdi. Champier (2017) bu çalışmadaki incelemelere termoelektriğin temel 
prensipleri ve mevcut ve gelecekteki malzemelerin sunumu ile başlamıştır. Ayrıca, 
jeneratörlerin tasarımı ve optimizasyonuna değinmiştir. Son olarak da, aşırı ortamlarda 
elektrik üretimini, ulaştırma ve endüstride atık ısı geri kazanımını, gelişmekte olan ve 
gelişmiş ülkelerde yerli üretimi, sensörler ve mikro elektronikler için mikro üretimi ve güneş 
termoelektrik jeneratörlerini kapsayan termoelektrik üretim uygulamalarının kapsamlı 
sunumunu yapmıştır. Zhao vd. (2017) boşa giden baca gazı ısısının termoelektrik üretim 
özelliklerini araştırmak için bir üretim modeli oluşturmuşlardır. Elde ettikleri sonuçlar, 
karakteristik eğrilerinin, duyarlı bir ısı üretim bölgesine ve karışık bir enerji üretim bölgesine 
ayrılabileceğini ve her iki bölgenin güç üretim performansının farklı özelliklere sahip 
olduğunu göstermiştir. Angeline vd. (2017) Pongamia yağsız pastanın gazlaştırılmasından 
elde edilen sentez gazını (biyokütle atık ısısı) kullanarak çeşitli çalışma koşullarında, (Bi2Te3-
PbTe) hibrit termoelektrik jeneratörünün (TEJ) performansını deneysel olarak 
araştırmışlardır. Deneysel sonuçları, 200 °C sıcaklık farkı için tek hibrit TEJ kullanımının, 
0.86 ZT değeri ve % 2.5 verim ile birlikte 8.94 W maksimum güç çıktısını verdiğini 
göstermiştir. Liu vd. (2016) yeni bir hibrit maksimum güç noktası izleme yöntemi önermiş ve 
araştırmışlardır. Deneysel sonuçları, geleneksel P&O tekniği ile karşılaştırıldığında, önerilen 
yöntemin sıcaklık farkları ∆T = 60 ° C ve ∆T = 180 ° C olduğunda izleme hızını sırasıyla % 
42.9 ve % 86.2 oranında iyileştirebileceğini göstermiştir. Twaha vd. (2017) ısıyı elektriğe 
dönüştürmek için termoelektrik jeneratörleri (TEJ'ler) kullanmışlardır. Çalışmalarının amacı, 
artan iletkenlik yöntemi ile etkinleştirilen maksimum güç noktası takibi ile dc-dc 
dönüştürücünün performansını analiz etmektir. Sonuçları, artan iletkenlik tabanlı maksimum 
güç noktası takibi yaklaşımının maksimum güç noktasını izleyebildiğini, ancak P&O tabanlı 
maksimum güç noktası takibi yönteminden nispeten daha düşük verimlilik gösterdiğini 
göstermiştir. 

Bu çalışmanın amacı, turbo – şarjlı sistemin kompresörü ile ara soğutucusu arasına 
yerleştirilen Termoelektrik Jeneratör sisteminin soğuk tarafındaki Isı Alıcılarının kanat 
optimizasyonunun belirlenmesidir. Bu optimizasyon, TEJ’lerde üretilen elektriksel güç 
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miktarı için önemli olmaktadır. Başka bir ifadeyle, TEJ sisteminin soğuk yüzeyinden çevreye 
verilen ısı miktarındaki artış sistemin ısıl verimini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu artış ise 
soğuk tarafın ısı alıcıları ile sağlanmaktadır. Bu nedenle, ısı alıcıların kanat optimizasyonunun 
yapılması oldukça önemlidir.    

2. TERMOELEKTRİK JENERATÖR SİSTEMİ  

Bu çalışmada, Isı alıcıların kanat optimizasyonu Matlab programı kullanılarak belirlenmiştir. 
Çalışmada kullanılan termoelektrik jeneratörünün CAD modeli Şekil 1’de gösterilmektedir.  

 
Şekil 1:  (a): CAD modelin montajı.    (b): CAD modelin montaj kesiti. 

 
Şekil 1’de CAD modeli gösterilen termoelektrik jeneratördeki TGM-199-1.4-2.0 modülünün 
sayısı 28’dir. Bu çalışmada, Kaynak 9’daki dizel traktör motorunun turbo-şarj sisteminin 
kompresör çıkış değerleri kullanılmıştır. Termoelektrik jeneratör sistemine giren havanın 
sıcaklık ve kütle akış değerleri sırasıyla 135 °C ve 0.162 kg/s’dir. Kompresörün basınç oranı 
(pk / po) 2.2’dir. Ayrıca, kompresör çıkışındaki boru çapı 63 mm’dir. Nümerik analiz, 7 
farklı dış ortam sıcaklığına göre gerçekleştirilmiştir (268, 278, 283, 288, 293, 298 ve 303 K). 
TEJ sisteminin sekizgen olarak tasarlanmasının nedeni; Dairenin şekline yakın olması ve 
üzerine daha fazla termoelektrik modül yerleştirilebilmesidir.    

Termoelektrik jeneratör sisteminin şematik diyagramı Şekil 2’de gösterilmektedir.  

 
Şekil 2: TEJ’in şematik diyagramı.  

Yarı iletken malzeme Bi2Te3’ten oluşan TGM199-1.4-2.0 ticari modülünün maksimum 
parametre özellikleri, Imax = 2.65 A, Vmax = 11 V, ηmax = % 5.3 ve Wmax = 7.3 W olarak 
verilmektedir (Lee, 2017). Burada, Imax – maksimum akım, Vmax – maksimum voltaj, ηmax – 
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maksimum verimlilik ve Wmax – maksimum güçtür. Ayrıca, TGM199-1.4-2.0’nin etkin 
malzeme özellikleri, α∗ = 162.8 µV K,⁄  k∗ = 0.015 W cmK⁄ , ρ∗ = 1.024 ∗ 10−3Ωcm olarak 
verilmektedir (Lee, 2017). Burada, α∗– etkin Seebeck katsayısı, k∗ – etkin ısı iletim katsayısı 
ve ρ∗ –  etkin elektriksel öz dirençtir. Termoelementin kesit alanı ve bacak uzunluğu sırasıyla, 
Ap = An = 1.96 mm2, L = 2 mm’dir. p-tipi ve n-tipi termoelementlerden oluşan ısıl çift 
sayısı n = 199’dur.  

Bir termoelektrik modülün yapı ve elemanları Şekil 3’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 3: Termoelektrik modülün yapı ve elemanları.  

Her biri p-tipi ve n-tipi yarı iletken elementlerden oluşan bir dizi ısıl çift bir termoelektrik 
modülü oluşturmaktadır. Ayrıca bu termoelektrik modül, düşük elektriksel iletkenliğe sahip 
seramik plakalar arasına, elektriksel olarak seri ve ısıl olarak da paralel olacak şekilde 
bağlanırlar.  

TEJ modüllerinin malzeme özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1: TEJ’de kullanılan malzemelerin özellikleri. 
Malzeme Özelliği ρ (kg/m3) cp(J/kgK) k (W/mK) 
Seramik (Alümina) 3720 880 25 
Bizmut Telleryum 7700 544 1.5 
Alüminyum 2719 871 202.4 
Bakır 8978 381 387.6 

 
TEJ sisteminin iki akış alanı vardır: İlk akış alanı, turbo – şarj kompresöründen gelen 408 K 
sıcaklığa sahip havadır. İkinci akış alanı ise dış ortam havasıdır.  

3. MATEMATİKSEL FORMÜLASYON 

Modülün Soğuk Yüzeyindeki Düz Levha Tipi Kanatlar 

Düz levha tipi kanat boyutları Şekil 4’de gösterildiği gibi WxLxb şeklinde boyutlandırılmıştır. 
Burada W - genişlik, L - uzunluk, b – kanat boyu, z - kanat aralığı ve t - kanat kalınlığıdır. 
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Hesaplamalarda b – kanat boyu sabit alınmıştır. Kanat malzemesi olarak alüminyum 
kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 4: Düz levha tipi kanatların boyutları. 

Düz levha tipi kanatların kanat sayısı;  

nf = Wkanat
zopt+t

                                                                                                                                 (1) 

şeklindedir. Burada, zopt optimum kanat aralığıdır. β değeri ise; 
β = b � 2h

kalt
�                                                                                                                                    

(2) 
olmaktadır. Burada, h ısı taşınım katsayısı, kal alüminyumun ısı iletim katsayısıdır.  
Kanat verimi; 
ηf = tanh (β)

β
                                                                                                                                    

(3) 
ifadesiyle belirlenmektedir. 
Tek kanat için ısı transfer alanı: 
 Af = 2(L + t)b                                                                                                                                           
(4) 
şeklindedir.  
Düz levha tipi kanatlı yüzeye ait toplam ısı transfer alanı: 
At = nf�Af + Lzopt�                                                                                                                            
(5) 
Kanatlı yüzey verimi: 
ηo = 1 − nf

Af
At

(1 − ηf)                                                                                                                
(6) 
Düz levha tipi kanatlı yüzeyden gerçekleşen toplam ısı transferi:  
qtop = ηoAthθ                                                                                                                                 
(7) 
bağıntısıyla elde edilmektedir. Burada θ sıcaklık farkıdır (θ = T𝑐−T∞2) (Lee, 2010). 
TEJ modülünün soğuk yüzey için Reynolds sayısı: 
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Re2 = U2Lc2
ν2

(8) 
Burada, karakteristik uzunluk Lc2 = L2/2’dir (Lee, 2010). 

TEJ modülünün soğuk yüzey için optimum kanat aralığı (Lee, 2010): 

zopt2 = Lc23.24Re2
−12Prhava2

−14

(9) 
TEJ modülünün soğuk yüzey için ısı taşınım katsayısı (Lee, 2010): 

h2 = khava2
Lc2

0.664Re2
1
2Prhava2

1
3

(10) 
olmaktadır. Burada, khava – havanın ısı iletim katsayısı ve Prhava – havanın Prandtl sayısıdır ve 
değerleri film sıcaklığına göre belirlenmiştir (Tf = T∞2+T𝑐

2
). 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA

Kaynak 9’da tasarımı gerçekleştirilen, FAZ-IIIB emisyon standardına cevap veren dizel 
traktör motorunun turbo şarj sistemi, bu çalışmada kullanılmaktadır. Farklı boyutlardaki 
modüllere sahip Termoelektrik Jeneratör sistemi (TEJ) ise söz konusu sistemin kompresörü 
ile ara soğutucusu arasına yerleştirilmektedir.  

Modülün Soğuk Yüzeyindeki Düz Levha Tipi Kanatların Optimum Kanat Kalınlığı 

Denklem (1) ile (7) arasındaki eşitlikleri bir fonksiyon olarak yazıp, kanat kalınlığı; Matlab 
programında hesaplatılmıştır. Burada t2  kanat kalınlığı, t2 = 0,00001, 0,0000101,0,0000102 
, … ,0,002 mm değerleri Matlab programında for döngüsü içine konularak plot koduyla Şekil 5 
elde edilmiştir.  

Şekil 5: TEJ modülünün soğuk yüzeyindeki düz levha tipi kanatların optimum kanat kalınlığı 
(268 K dış ortam sıcaklığı için) . 
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Şekil 5’de görüldüğü gibi, kanat kalınlığı arttıkça önce qtop2 değeri hızlı bir şekilde artmakta, 
0.20460 mm kanat kalınlığında maksimum değere ulaşmakta ve t2 > 0.20460 mm için ise 
azalmaktadır.    
Sonuç olarak, maksimum qtop2 değerinde optimum kalınlık t2 değerine ulaşılmıştır. Elde 
edilen verilere göre, zopt2 = 0.7964 mm, 
qmaxtop2 = 25.8442 W,  topt2 = 0.20460 mm, nf2 = 39.96, At2 = 0.0527 m2, ηo2 =
0.7880 elde edilmiştir (Şekil 5). 

5. SONUÇLAR

Çalışmada, Matlab programı kullanılarak yapılan çözümleme sonucu aşağıdaki sonuçlar elde 
edilmiştir: 

1) 0.20460 mm < t2 için qtop2 değeri hızlı bir şekilde artmıştır.
2) t2 > 0.20460 mm için qtop2 değeri azalmaya başlamıştır.
3) qmaxtop2 değerinin elde edildiği kanat kalınlığı 0.20460 mm olarak tespit edilmiştir.

Yani optimum kanat kalınlığı 0.20460 mm olarak belirlenmiştir.
4) Optimum kanat aralığı ise 0.7964 mm olarak belirlenmiştir.

6. TEŞEKKÜR

Yazarlar, bu çalışmayı 2018FEBE035 numaralı proje kapsamında finansal olarak desteklediği 
için Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine 
teşekkürlerini sunmaktadırlar.   

7. SEMBOLLER

Th : TEJ modülünün sıcak yüzey sıcaklığı [K] 
Tc : TEJ modülünün soğuk yüzey sıcaklığı [K] 
T∞1 : Isının alındığı ortamın sıcaklığı [K] 
T∞2 : Isının atıldığı dış ortam sıcaklığı [K] 
P : Basınç [Pa] 
Wkanat : Kanat genişliği [m] 
nf : Kanat sayısı 
t : Kanat kalınlığı [m] 
z : Kanat aralığı [m] 
b : Kanat boyu [m] 
h : Isı taşınım katsayısı [W/m²K] 
k : Isı iletim katsayısı [W/mK] 
L : Kanat uzunluğu [m] 
Af : Kanatın ısı transfer alanı [m²] 
At : Kanatlı yüzeyin toplam ısı transfer alanı [m²] 
qtop : Kanatlı yüzeylerden toplam ısı transferi [W] 
U : Hız [m/s] 
Re : Reynolds sayısı 
Pr : Prandtl sayısı 
d : Yoğunluk [kg/m³] 
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Tf : Film sıcaklığı [K] 
n : Bir modüldeki p-n çiftlerinin sayısı 
k*      : Etkin ısıl iletkenlik katsayısı 
I : Akım [A] 
V : Voltaj [V] 
Ẇ : Güç [W] 

Yunan sembolleri 

𝜈      :       Kinematik viskozite [m²/s] 
 ηf :     Kanat verimi [%] 
η0 :     Kanatlı yüzey verimi [%] 
η1 :     TEJ sıcak yüzeyindeki kanatlı yüzeylerin verimi [%] 
η2 :     TEJ soğuk yüzeyindeki kanatlı yüzeylerin verimi [%] 
θ :     Sıcaklık farkı [K]  
ρ* :     Etkin öz direnç 
α* :     Etkin Seebeck katsayısı 
ηth :     Isıl verim [%] 

Alt indisler 

h :     Sıcak taraf  
c :     Soğuk taraf  
n               :     N-tipi termoelektrik element         
p        :      P-tipi termoelektrik element 
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Abstract 
Teratogenic compounds can be described as;reagents, like certain drugs, chemicals or 
radiation that mother might be exposed during pregnancy and would cause permanent shape 
or functional problems on the fetus. 
During the pregnancy process fetus may suffer from severe problems due to teratogenic 
effects, among them drug usage by mothers has a big proportion. World Health Organization 
(WHO) reports 86% of the 15000 pregnant women from 22 different countries uses more or 
less 3 prescribed drugs.During pregnancy, when a mother takes a drug, it can pass through 
placental barriers and reach in to fetal circulation from umbilical cord. Teratogenic effects of 
the drugs may vary due to exposure time, gestational age and the dosage taken.  
With studies conducted on pregnant animals to investigate the teratogenic effects of the drugs 
on pregnancy, The United States Food and Drug Commission (FDA) has determined 5 
categories regarding the drug administration during pregnancy: Category A:No side effects 
had been seen on the human fetuses. Category B: No side effects had been seen on the animal 
fetuses but no data on humans. Category C: No side effects had been seen on the human 
fetuses but not enough data on humans. Category D: Negative effects has been seen on the 
human fetuses but due to benefits of the drug fetal risk can be ignored. Category X: Carries a 
fetal risk. 
Studies show that, teratogenic effects of the drugs can be negated or reduced to a minimum by 
usage of protective agents or antioxidants.  
An experiment done on mouses, studies the possible protective capabilities of Silymarin 
against the heart tissue damage done by the high doses of Isotretinoin exposure.Doses of daily 
40 mg/kg Isotretinoin was given in combination with Silymarin through oral gavaging.Results 
show that, Silymarin increases the antioxidant enzyme levels and decreases lipid peroxidation 
thus has an anti-apoptotic effect on the cells and protects heart tissue against the Isotretinoin 
exposure.  
In another studywhich was conducted with the idea of preventing hepatotoxicity, rats were 
given Isoniazid and Rifampicin andprotective abilities of Curcumin had been investigated. In 
blood samples taken from the rats, liver enzymes were analyzed and the protective effects of 
curcumin were observed. 

311



More comprehensive histological, molecular and biochemical studies should be conducted in 
order to contribute to studies investigating antioxidants, which would have positive effects 
according to literature studies. 
Keywords: Teratogenic compounds, dosage, antioxidants 

Introduction 
Teratogenic compounds can be described as; reagents, like certain drugs, chemicals or 
radiation that mother might be exposed during pregnancy and would cause permanent shape 
or functional problems on the fetus. These factors are various drugs and chemicals used in 
pregnancy, radiation exposed during pregnancy, various microorganisms such as viruses and 
parasites (Aydın et al., 2005). Teratology is the branch of science that continues to develop by 
examining congenital disorders and abnormal prenatal development caused by environmental 
factors and by conducting research on preventing congenital defects (Bailey et al., 2005). 
Teratology is derived from the Greek word "terrace", which means "monster" (Sever & 
Mortensen, 1996). Although there are various treatment methods, drug therapy takes a great 
place in the treatment of diseases (Ergün & Aykan, 2019). 
Embryonic and fetal membranes (amnion and chorion), maternal abdominal wall and uterus 
were thought to be an impassable barrier protecting the embryo from external damage. For the 
first time, in the 1920s and 1930s, it was observed that feeding a diet high in fat or poor in 
vitamin A might have a teratogenic effect on piglets. Various deformities were observed in all 
of these puppies and the most common anomaly was the birth of the puppies without eyes 
(Hale, 1935). 

Drug use During Pregnancy 
Pregnancy is the physiological condition in which drug therapy is of particular concern. Since 
drugs may pose a risk during pregnancy and all risks are not known, pregnant women should 
be given as little medication as possible. Because pregnancy physiology affects the 
pharmacokinetics of the drugs used and some drugs can reach and harm the fetus. 
Pharmacological treatment during pregnancy cannot be completely prevented and can be 
dangerous with medical conditions that require continuous and intermittent treatment. In 
addition, new medical problems may arise during pregnancy and diseases that require 
pharmacological treatment may become more severe (Öztürk, 2014). 
The fact that some medications given during pregnancy can harm the unborn child is one of 
the classic problems in medical treatment. Studies have shown that 80-90% of pregnant 
women use at least one drug today. While the type of medicine used was 2.5 between 1976-
1978, it was 4.2 between 2006-2008. Antibiotics and analgesics are among the most 
commonly used drugs. The number of pregnant women who have encountered only one drug 
or active substance during their pregnancy is 10%. First trimester drug use rate is 83.6%, and 
it was reported that almost all of these pregnant women used drugs when they were not aware 
of their pregnancy (Mitchell, 2011). 

Classification Systems for Drug use in Pregnancy 
The first regulations in drug labeling were implemented in 1962 after more than 10,000 
children were exposed to thalidomide. The five-letter classification system (A, B, C, D, X) 
was later introduced by the FDA (American Food and Drug Commission) in 1979. These 
categories were developed based on the quantity and quality of research on the drug, the 
safety of the drug during pregnancy or breastfeeding (Mitchell, 2011). 
Category A: Studies on humans have shown that it does not harm the baby. 
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Category B: Studies on animals have determined that it does not harm the baby, but has not 
been tested on humans. Or, while negative effects were detected in animals, no risk was found 
in studies conducted in humans. 
Category C: Negative effects were seen in studies on animals, but not tested on humans. 
Category D: Negative effects have been observed in studies on humans, but it can be used in a 
controlled manner in some situations that threaten the mother's life. 

Category X: Studies on humans have been found to harm the baby. 

Adec (Australian Drug Evaluation Committee) Pregnancy Risk Categories (Öztürk, 
2014). 
Passage of Drugs Through the Placenta 
Placenta is very important for the developing fetus. It has a semi-permeable structure required 
for all food and waste products to pass (Özcan et al., 2007). Required substances (vitamins, 
amino acids, sugars) for the fetus pass the placenta with active transport from mother to fetus, 
and many toxic substances pass from fetus to mother by simple diffusion. Many xenobiotics, 
viruses, bacteria, antibody globulins and erythrocytes can be passed on to the fetus. Maternal 
blood is separated from fetal blood by a barrier within the villi. This barrier consists of 
syncytotrophoblast, connective tissue and endothelium, cytotrophoblast. Partial loss of the 

GROUPS DESCRIPTION 

Group 1 Extensive human testing and animal studies do not indicate that the 
drug is  teratogenic / embryotoxic.  

Group 2 Extensive human testing does not show that the drug is  teratogenic 
/ embryotoxic 

Group 3 Extensive human testing does not show that the drug is  teratogenic 
/ embryotoxic. However, the drug appears to be teratogenic / 
embryotoxic in animals. 

Group 4 There are no adequate and well-controlled studies about the effects 
of the drug on humans. Animal studies show no teratogenic / 
embryotoxic  effects. 

Group 5 There are no adequate and well-controlled studies about the effects 
of the drug on human. 

Group 6 There are no well-controlled studies on the effects of the drug on 
pregnant women. Animal studies show teratogenic / embryotoxic 
effects. 

Group 7 The drug has a  teratogenic / embryotoxic  risk in the human fetus, 
at least in the first trimester. 

Group 8 The drug has a teratogenic / embryotoxic risk in the human fetus 
during the second and third trimesters. 

Group 9 There is a risk that the drug could cause prenatal complications and 
abnormalities. 

Group 10 There is a risk that the drug may induce specific hormone activities 
in the human fetus. 

Group 11 The  carcinogen / mutagen risk of the drug is known. 
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cytotrophoblast layer after the 16th gestational week makes the term placenta much more 
permeable compared to the preterm placenta (Garland, 1998). 
In addition, with the increase in fetal weight towards term, the villus surface area increases in 
the placenta surface area. This expands the transition surface of both essential nutrients and 
drugs (Garland, 1998). Many drugs and environmental products that the mother is exposed to 
can affect the development and growth process by transferring to the fetus (Myren et al., 
2007). Determining the passage of drugs through the placenta and the extent of fetal exposure 
is an important guiding factor in the treatment of pregnant women. Although most drugs pass 
through passive diffusion depending on the concentration, various factors affect the passage 
of drugs through the placenta. Drugs that can pass through the placenta are generally 
lipophilic, ionized in maternal blood, low molecular weight, and protein binding affinity is not 
high (Burkey & Holmes, 2013).  

Teratogenic Drugs and their Anomalies 
Fetal anomalies that occur after drug use are increasing day by day. Teratogenic drugs make 
up a long list. The first known teratogenic agent is thalidomide (Ergün & Aykan, 2019). 
Congenital fetalanoma occurred in one fifth of the pregnant women using this drug (Demir, 
2008). 

Toxic drugs and their toxic effects on the fetus (Demir, 2008). 

MEDICINES EFFECTS 
Aminopterin, 
Methotrexate 

Growth and developmental delay, meningomyelocele, 
mentalretardation, microcephaly, hydrocephalus, cleft 
palate 

Androgens In high doses, hair growth, future voice thickening, 
muscular body structure and hypospadias in male fetus. 

Angiotensin Converter 
Enzyme Inhibitors 
(ACEI) 

Fetal hypotension syndrome resulting in decreased fetal 
renal blood supply in the 2nd and 3rd trimester periods, 
anuria, pulmonarygrowth disorder, oligohydramnios,  lack 
of development in cranial bones 

Isoniazide (INH) and 
Para-aminosalicylic 
acid (PAS) 

Increase in some central nervous system (CNS) anomalies 

Coffee Itsrelevance to teratogenicity in normal use has not been 
proven. However, it is stated that the risk of 
abortionincreases with high exposure, but information on 
this subject is controversial. 

Cocaine Pregnancy Loss 

Coumarin derivatives Nasal hypoplasia, intrauterine growth retardation (IUGR) 

Diethylstilbestrol 
(DES) 

Genital anomalies, adenosis, clear cell carcinoma of 
the vagina in adolescence (risk ratio 1/1000 to 1 / 10,000) 

Ethyl alcohol Fetal alcohol syndrome, IUGR, typical facial 
dysmorphogenesis, mental retardation, ear anomalies, 
microcephaly, 

Lithium therapy Ebstein Anomaly and other anomalies in chronic use 
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Minoxidil Increased hair growth in the newborn (Hirsutism) 

Metimazole Aplasia kutis 

Progestin therapy Masculinizing effects at high doses 

Propylthiouracil Neonatalgoitre 

Thalidomide Ventricular septal defect (VSD) is the most common heart 
anomaly. Also deafness, phocomelia and gastrointestinal 
developmental defects 

Trimetorfin (NTD) Neural tube defect 

Isotretinoin CNS anomalies including optic nerve anomalies, 
craniofacialanomalies, cardiovascular malformations, 
thymic anomalies, neural tube defects 

Mechanisms Caused by Drugs 
Mechanisms causing major structural birth defects caused by drugs used by women of 
reproductive age have been observed as folate antagonism, neural crest cell disruption, 
endocrine disruption, oxidative stress, vascular impairment, and specific receptor or enzyme 
mediated teratogenesis. Some of these mechanisms have been elucidated by animal 
experiments. Birth defects occur in humans with these mechanisms. In addition, some drugs 
cause birth defects not by a single mechanism but by more than one mechanism(Van Gelder 
et al., 2010). 

Folate Antagonism 
Folate is a water-soluble B vitamin found in high concentrations in some natural foods as 
polyglutamate. The synthetic form of folic acid is also found in food supplements and 
vitamins. Folate is reduced naturally to its bioactive form tetrahydrofolate (THF) and 5-
methyltetrahydrofolate (5-MTHF) in THF and then to monoglutamate. This form of folate is 
the main form found in the bloodstream. This main form is transported to cells in 3 ways: 
membrane dependent receptors, a reduced folate transporter-mediated system and passive 
diffusion. Many biochemical reactions within the cell, such as purine and pyrimidine 
synthesis and DNA methylation reactions, are also coenzymes. Since DNA synthesis is 
required in proliferating cells, reactions related to folate are necessary for the development of 
the fetus and the need for folate increases during pregnancy. Also, DNA methylation plays a 
role in the genetic control of gene expression during development. Some drugs can have a 
teratogenic effect by disrupting folate metabolism and inhibition of the folate methylation 
cycle (Matok et al., 2009). 

Neural Crest Cell Disruption 
Neural crest is a pluripotent cell population. These cells of ectodermal origin, known as neural 
crest cells, temporarily create an intermediate zone between the neural tube and the ectoderm 
on the surface. Neural crest cells can divide. During neurulation, the neural crest cells detach 
from the nervous system, fold and migrate to the embryo to cause numerous structures. 
Various cell types and structures and peripheral nervous system components grow from 
neural crest cells. Cardiovascular malformations, membranous ventricular septal defects, 
esophageal atresia and abnormalities of the pharyngeal glands are malformations originating 
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from neural crest cells. For example, retinoic acid causes malformations (Van Gelder et al., 
2010). 

Disruption of the Endocrine System Sex Hormones 
Diethylstilbesterol (DES), oral contraceptives and hormones used in fertility treatment since 
1940 act by imitating the effects of hormones or by inhibiting the effects of hormones. These 
drugs and other endocrine system disrupting chemicals such as Bisphenol A and phthalates 
act by interfering with the physiological functions of endogenous hormones by affecting the 
release, binding and metabolism of hormones. They not only inhibit or stimulate hormones, 
but also interfere with the endocrine system through receptor-mediated effects (Van Gelder et 
al., 2014). 

Oxidative Stress 
Oxidative stress (OS) occurs when the balance between reactive oxygen species (ROT) and 
antioxidant defense systems is disrupted in favor of ROT. ROT, including oxygen radicals, is 
formed by endogenous and exogenous sources. ROT is formed as an endogenous metabolic 
process in the organism. In normal organism, the process is the reduction of oxygen to water, 
but there is a 2% leak, and ROT such as oxygen, superoxide and hydrogen peroxide occurs. 
Exogenous factors are environmental factors such as sunlight, smoking, and various drugs. 
These factors cause the formation of ROT (Dennery, 2007). 
Since the developing embryo has a weak antioxidant system, especially in the early pages of 
organogenesis, placental enzymes have little defense against high-level ROT in protecting the 
fetus against OS. OS causes skeletal malformations, limb and neural tube defects, cleft lip and 
palate, and cardiovascular birth defects (Dennery, 2007). 

Vascular Impairment 
Vascular deterioration occurs due to hyperperfusion, hypoperfusion, vasoconstriction, 
hypoxia and occlusion. It causes nutritional deficiency by preventing the deterioration of 
blood circulation and the passage of nutrients to the fetus. Hypoxia causes ROT formation 
and hence OS. Vascular drugs such as aspirin, ergotamine, pseudoephedrine cause vascular 
impairment defects. Not only drugs that cause vasoconstriction, but also vasodilator drugs 
cause structural anomalies because they cause vascular degradation (Holmes, 2002). 

Specific Receptor or Enzyme Mediated Teratogenesis 
Drugs cause teratogenesis by acting on a specific receptor or enzyme (such as Angiotensin 
Converting Enzyme (ACE) and angiotensin II, Cyclooxygenase I and 
Hydroxymethylglutaryl-Coenzyme A reductase) in the body. They cause inhibition or 
stimulation of some specific receptors and enzymes, causing adverse effects on fetal 
development (Chiang & Lee, 1985). 
The placenta is not a barrier for xenobiotics taken by the mother through animal and clinical 
studies. Almost all drugs or chemicals to which the mother is exposed pass to the fetus and 
cause adverse effects depending on the reactivity of the drug in the fetus and the exposure 
time of the fetus to the drug / chemical. While the drug has a direct effect on the fetus, it is 
also indirectly affected by the drug effects on the mother. Therefore, understanding the 
negative effects of a mother's medication on the fetus is a primary health concern (Holmes, 
2002). 

Antioxidant 
Antioxidants aresubstances that can neutralize free radicals (FR). Naturally, there is a solid 
defensemechanism in each cell that is sufficient to protect against the harmful effects of FRs 
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(Devasagayam et al., 2004). Antioxidants are divided into two groups as endogenous and 
exogenous. Endogenous antioxidants are antioxidants that are naturally found in the cell and 
produced in the body's defense mechanisms. Exogenous antioxidants are substances found in 
foods and foods (Sen & Chakraborty, 2011). 
Antioxidants play an important role in the balance of the body. The most important of these 
are stabilizing the FRs or neutralizing their excess, protecting the cells against their toxic 
effects and contributing to the prevention of diseases (Rao et al., 2011). 
Endogenous antioxidants play an important role in maintaining cellular functions. However, 
under some conditions, endogenous antioxidants may not be sufficient against oxidative stress 
and may require exogenous (diet) antioxidants to maintain cellular functions (Rahman, 2007). 

The Importance of Antioxidants in the Development of New Treatments 
Nowadays, studies on diseases related to both diagnosis and treatment process in the human 
field have intensified. Studies have found that some side effects of drugs with teratogenic 
effects are eliminated or minimized by using antioxidants. 
In an experiment, the possible effects of Silymarin against cardiac tissue damage caused by 
high dose isotretinoin administration in mice were investigated. It has been found that it has 
an antioxidant effect and has an anti apoptotic effect (Kumaş et al., 2016). 
In another study, the protective effect of Curcumin was investigated in rats given Isoniazid 
and Rifampicin, and liver enzymes were examined with blood taken from rats, and the 
protective effects of curcumin were observed in this study, which was conducted with the idea 
of preventing hepatotoxicity (Gür, 2019). 
In another study, the effects of antioxidant Coenzyme Q on liver radical scavenging enzyme 
activities of taxol-administered mice were investigated comparatively. As a result, it has been 
determined that Coenzyme Q has positive effects on liver radical scavenging enzyme 
activities and reduces lipid peroxidation. (Çokşen, 2011). 

Results and Recommendations 
The use of medication is not recommended by physicians unless it is mandatory. In some 
compulsory situations, the side effects that the drug may cause should be investigated and the 
use of an antioxidant to suppress the possible side effect should be considered. Considering 
the factors affecting the placental passage in pregnant women who will use drugs in some 
cases that necessitate the use of drugs during pregnancy, it is necessary to know the drugs that 
can pass through the placental well and to follow the teratogenic effects well. When planning 
treatment by physicians, care should be taken to determine the dosages and drug types that 
minimize the fetal risk and maximize efficiency. 
It has been observed that experimental studies in which teratogenic chemicals and antioxidant 
substances that support cell defense are used in combination have gained momentum in recent 
years. It is expected to support the literature by expanding the range of antioxidants used. 
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Özet 
Killer, türlü silikatların ayrışması sonucunda meydana gelmiş, zengin içeriğe sahip, 
endüstride yararlı özellikleri sayesinde kaolin, bentonit, montmorillonit gibi türlerinin ziraat, 
kağıt, sağlık, seramik, kozmetik, plastik gibi çeşitli sektörlerde kullanıldığı önemli 
hammaddelerindendir. Günümüzde mineral bakımından oldukça zengin olan yeryüzünde 
bilinirliği az ve üzerine çok araştırma yapılmamış ve  endüstrinin çoğu alanında kullanılması 
mümkün olan zeolit mineralleri ile ilgili araştırmalar ön plana çıkmaktadır. Zeolitler, 
endüstride çoğu alanda kullanılabilir olmalarına ve geniş pazar gücüne sahip olmalarına 
rağmen çoğu sektörde daha yeni onaylanmaya ve kullanılmaya başlanmıştır. Doğal zeolitlerin 
diğer madenlere oranla doğada büyük rezervler halinde bulunmaları ve kullanıma hazır hale 
getirilmesi daha kolay ve maliyeti daha düşüktür fakat saflık ve gözenek çaplarının gerekli 
oranda olmamasından dolayı dünya piyasasında tam olarak kabul görmemiş ve tanınmamıştır.  
Ülkemiz zeolit açısından büyük rezerv potansiyeline sahip olmasına rağmen zeolitin kullanım 
alanları ve kullanım şekilleri, teknolojide kullanılabilirlikleri konusunda yeterli araştırmalar 
yapılmamıştır. Zeolitler, silis ve aliminyum içeriğine sahip minerallerin türlü reaksiyonlara 
girmesiyle meydan gelmiştir. Adsorbe edebilme ve iyon değişimi özelliklerine sahip olmaları, 
katalizör olarak kullanılabilmeleri ve daha birçok özelliğe sahip olmaları özellikle klinoptilolit 
gibi zeolit çeşitlerinin sektörde kullanılmalarına olanak sağlamıştır. Zeolitler kullanım 
şekilleri bakımından, tarımda, ilaç sektörü gibi alanlarda kullanılabilir. Endüstriyel alanlarda 
kullanılan zeolitlerin kolloidal stabilitesinin gelişmiş olması önemlidir. Bu çalışmada, 
ülkemizde büyük rezerve sahip olan zeolit minerallerinin değerlendirilmesi ve kil mineralleri 
gibi birçok sektörde kullanılması amacıyla zeolit çözeltilerinin kolloidal stabilitesinin 
geliştirilmesi üzerine araştırmalar yapılmıştır. Doğal bir zeolit çeşidi olan klinoptilolit 
minerali (50 mikron boyutunda) için çözeltideki dispersiyonunu artırmak yönünde yöntemler 
denenmiştir. Etkili ve bağlayıcı özelliğe sahip bir biyomalzeme olan selülozun farklı 
oranlarda, karıştırma sürelerinde, sıcaklıklarda, partikül boyutlarında klinoptilolit mineralinin 
kolloidal stabilitesine etkisi gözlemlenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda zeolitin kolloidal 
stabilitesi ile ilgili olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kil, Klinoptilolit, Kolloidal, Mineral, Zeolit 

1. GİRİŞ
1.1. Zeolitler 
Zeolitler, yapısında yüksek miktarda silis, oksijen ve alüminyum içeren, küçük ve dar 
gözeneklerinde suyu ve katyonu hapseden kristal yapılardır. Kimyasal olarak “sulu 
alüminosilikatlar” olarak bilinmektedir ve ısıtıldıklarında patlayarak dağılmalarından dolayı 
“kaynayan taş” ismi verilmiştir (Zorbay & Arslan, 2012). Son yıllarda endüstride kullanımı 
artan zeolitler, düzgün gözenek boyutu ve geniş yüzey alanına sahip olmaları sayesinde iyon 
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değiştirici, moleküler elek, adsorbent ve katalizör olarak geniş uygulamalarda kullanılabilir. 
Doğada çokça bulunmaları, yüksek verimli ve  maliyetlerinin düşük olması bu mineralleri 
endüstride kullanıma iten en önemli özelliklerdendir (Çufadar, 2020). Doğal zeolitler istenilen 
saflıkta ve gözenek çapında olmadığı için dünya pazarında tam olarak tanınmamaktadır 
(Zorbay & Arslan, 2012). Bu nedenle dünyada ve ülkemizde büyük rezervlere sahip zeolit 
minerallerinin çoğu sanayii alanında değerlendirilmesi için çalışmalar arttırılmalıdır. Bu 
sayede zeolitin tanınması, endüstride maliyetlerin düşürülmesi ve daha verimli sonuçlara 
imkan sağlayabilir. 

1.1.1. Zeolitin Yapısı 
Zeolitler, toprak alkali ve alkali metallerinin alümina silikat kristalleridir. Üç yapılı bir ağ 
örgüsüne sahip gözenekli bir yapısı vardır. Bu üç boyutlu ağ yapısı, AlO4 ve SiO4 
dörtyüzlülerinden oluşur ve birincil yapı birimini oluşturur. Bu primer yapı birimleri birleşir 
ve altıgen prizma, küp veya sekiz yüzlü gibi sekonder yapı birimlerini oluşturur (Tekin, 
2003).  Zeolitlerin yapıları genellikle su ve katyon bulunan boşluklara sahiptir, bu boşluklar 
kafes ya da bal peteği görünümünde olur. Zeolitlerin kafes ya da bal peteği yapısı, 2-12 AO 
aralığında ebatındaki boşluk ya da kanallar içermektedir. Katyonların zeolite zayıf bağlarla 
bağlı olmasından dolayı iyonları kolaylıkla değiştirebilmesi, zeolitlerin iyon değiştirici olarak 
kullanılmasına olanak sağlar. Gözeneklerin içerdikleri su molekülleri, hareketlendilirse yani 
ısıtma işlemi uygulanırsa kolaylıkla zeolitik yapıdan uzaklaşabilirler ya da yeniden deliklerin 
içerisine hapsolabilirler (Demir, 2016). 
Zeolitlerin fiziksel ve kimyasal niteliklerini belirleyen önemli faktörlerden biri de zeolitin 
içerdiği silisyumun aliminyuma oranıdır. Silika oranı düşük zeolitler 700°C' a kadar dayanıklı  
hidrofilik özellik gösterirken, silika oranı fazla olan zeolitler ise 1300°C' a kadar dayanırlar ve 
hidrofilik değillerdir. Silika oranı fazla olan zeolitler, bu özellikleri sayesinde endüstride 
kendilerine geniş bir kullanım yeri açmaktadırlar (Tekin, 2003). 

Şekil 1. Kafes veya bal peteği görünümündeki Zeolitlerin yapısı (Demir, 2016) 

1.1.2. Doğal Zeolitler 
Doğal zeolitler, çok eski çağlarda volkanik patlamalar sonucu oluşan lavların ve küllerin 
havza ya da deniz suları ile tepkimeye girmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Klinoptilolit, 
mordenit, analsim, şabazit, filipsit tabiatta en çok rezervi olan minerallerdir (Çufadar, 2020). 
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Çizelge 1. Bazı doğal zeolit minerallerinin fiziksel özellikleri(Demir, 2016) 
İsim Isıl 

Kararlılık 
Çerçeve 

Yoğunluğu (g/cc) 
İyon 
Değiştirme 
Kabiliyeti 

Özgül 
Ağırlık 

Boşluk Kısm 
(%) 

Şabazit Yüksek 1.45 3.84 2.05-2.10 47 
Analsim Yüksek 1.85 4.54 2.24-2.29 18 
Erionit Yüksek 1.51 3.12 2.02-2.08 35 
Ferrierit Yüksek - 2.33 - 28 

Klinoptilolit Yüksek - 2.16 2.16 34 
Hölandit Düşük 1.69 2.91 2.18-2.20 39 
Mordenit Yüksek 1.70 4.29 2.12-2.15 28 
Lamontit Düşük - 4.25 2.20-2.30 34 
Filipsit Orta 1.58 3.31 2.15-2.20 31 

Doğal zeolit minerallerinin sentetik zeolitlere oranla kendilerine has özellikleri sınırlıdır ve 
daha düşük adsorbe edebilme kabiliyetine sahiptirler. Bundan dolayı sentetik zeolitler daha 
fazla tercih edilmektedir. Fakat doğal zeolit mineralleri, sentetik zeolitlerden daha az maliyetli 
olmalarından dolayı değerleri düşük malzemeler ile çalışılan alanlarda yer alır (Köktürk, 
1995). Yapılan çalışmada kullandığımız zeolit türü olan klinoptilolit ile aşağıda bilgi 
verilmiştir. 

1.1.2.1.1.1. Klinoptilolit 

Kimyasal formülü, (Na0,5K2.5)(Ca1.5Mg0.5)(Al6Si30)O72⋅24H2O olan klinoptilolit mineralleri 
absorbe edebilme özelliğinin yüksek olması, iyon değiştirme özelliği, katalizör olarak 
kullanılmaları ve dehidrasyon yapabilmeleri sayesinde sektörde kullanılması en fazla tercih 
edilen zeolit çeşididir. Klinoptilolit mineralinin kristal yapısı, monoklinik, ısıya dayanıklı 
olup kristal boşluğu yaklaşık %39 civarındadır. Klinoptilolit kristali 700°C’ye kadar yapısını 
korumaktadır. İçerdiği silisyumun aliminyuma mol oranı ise 0,425/5,25 düzeyindedir. 
Moleküler elekler hazırlanırken asit kullanılarak işlem yapılır. Klinoptilolit, aside karşı 
gösterdiği dayanıklılık fazla olduğundan moleküler elek hazırlanmasında tercih edilen bir 
mineraldir. Yemler için katkı maddesi, kimya alanında kullanılan elek, boya, gazları ve 
istenmeyen kokuları absorbe edici olarak sanayi alanlarında yaygın olarak rol oynarlar. 
Klinoptilolit, SO2, H2S ve CO2 gazlarının tutulması ile havadaki oksijen miktarının 
artırılmasında, radyoaktif maddelerin tutulmasında, safsızlıkları giderme ve kurutma 
işlemlerinde kullanılmaktadır (Soylu, 2017). 
En yararlı doğal zeolitlerden olan Klinoptilolit, tarım ve hayvancılık alanlarında gübre katkı 
maddesi, toprak ıslah edici ve yem katkı maddesi olarak, kimyasal elek, gaz absorblayıcı, 
koku kontrol malzemesi ve su filtresi olarak kullanılmasıyla da sanayide bir kapasiteye 
sahiptir (Demir, 2016). 
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Şekil 2. Klinoptilolit mineralinin yapısı              Şekil 3. Klinoptilolit (Wikipedia, n.d.) 
(Klinoptilolit, n.d.)         

Silisyumun Aliminyuma oranı Klinoptilolit ile hölandit mineralini ayırt etmede yardımcı 
olabilmektedir. Klinoptilolitte Si/Al oranı, hölandit mineraline göre daha yüksektir (Demir, 
2016). 

1.1.2.1.2. Doğal Zeolitlerin Özellikleri ve Kullanım Alanları   

• Gaz absorbsiyonu: Doğal zeolitler tarafından adsorbe edilebilen gazlar karbon
monoksit, karbon dioksit, kükürt dioksit, hidrojen sülfür, amonyak, formaldehit, argon, 
oksijen, azot, su, helyum, hidrojen, kripton, ksenon, metanol gibi gazlardır. Büyükbaş ve 
küçükbaş hayvanların bulunduğu ortamlarda ve atık sahalarında istenmeyen kokular, 
bozunmadan kaynaklanan amonyak ve hidrojen sülfür gazlar nedeniyle oluşur. Zeolitler, gaz 
absorpsiyonu yapabilme özelliği sayesinde istenmeyen kokuların ortamdan 
uzaklaştırılmasında, buna bağlı kontrolünde ve sanayi alanında ayrılması istenilen gazların 
gaz karışımlarından ayrılmasında rol oynar. 

• Nem Absorbsiyon ve Adsorpsiyonu/Desorpsiyonu: Doğal zeolitler, önemli boyutlarda
nem çekme eğilimi gösterdiklerinden nemi veya suyu rahatlıkla adsorplayabilirler  ve 
adsorpladıkları suyu kristal formunda herhangi olumsuz bir değişiklik olmadan geri verebilme 
özelliğine sahiptirler. Zeolitler, nem oranının az olduğu ortamlarda bile nemi adsorbe 
edebilme özelliklerini kaybetmezler, bu da zeolitlerin kendine  has bir özelliğidir. 

• İyon Değiştirme Özelliği: Zeolitler, üç boyutlu atomik yapılardan meydana gelen bir
kristal forma sahiptir. Zeolit mineralleri, kristal formlarında bir bozulma olmadan suyu alıp 
geri vermekle birlikte yapılarındaki bazı atomları da değiştirebilirler (Demir, 2016). 
Zeolitlerin endüstride çoğu sektörde kullanılmalarına imkan sağlayan başlıca özellikleri, 
adsorbe edebilme, iyon değiştirme, moleküler eleklerde kullanılma özelliği, sedimanter 
zeolitlerin renklerinin koyu olmaması, yüksek silis oranı, hafif olmasıdır. Bu özellikleri 
sayesinde sektörde yararlı olabilmektedir. Doğal zeolitlerin bazı kullanım alanları aşağıda 
verilmiştir. 

• Kirlilik Kontrolü: Doğal zeolitler, kirlilik kontrolünde adsorbe edebilmeleri ve iyon
değişikliği yapabilmeleri sayesinde kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır. Yararlı 
özelliklerinden dolayı göllerde ve sularda radyoaktif malzemelerin kullanılmasıyla ortaya 
çıkan atık maddelerin tutulmasında, metal iyonlarının atık sulardan uzaklaştırılmasında, baca 
gazlarının adsorbe edilmesinde, petrol sızıntılarının temizlenmesinde, atık sahalarında 
kullanılmaktadırlar.  
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• Enerji: Doğal ve yapay zeolit çeşitleri, keşfedilen veya bilinen kaynakların enerjiye
dönüştürülmesinde kullanılmaktadır. Zeolit mineralleri bu alanda; yakıt ürünleri üretilirken 
katalizör görevinde, kömür gibi maddeleri gaz fazına geçirmede azot oksit ve 
hidrokarbonların uzaklaştırılmasında, doğal gazın saflaştırma aşamasında karbondioksidin 
uzaklaştırılmasında kullanılmaktadır. 

• Tarım ve Hayvancılık: Doğal zeolitler, gübreleri istenmeyen kokulardan arındırmak
için, gübrenin toprağa uygulanmasında gübre taşıyıcısı, ziraat alanında ilaç taşıyıcısı görevini 
üstlenir. Hayvancılıkta, yemlere ilave edilmektedir. 

• Atık Suların Temizlenmesi: Azot bileşikleri, metal iyonları (Pb, Cd, Fe, Cu, vb.)
endüstride tesislerin atık sularına karıştıklarından yer altı ve yerüstü sularını kirletmektedirler 
ve kirlettikleri suların kullanılmalarını engellemektedirler. Bundan dolayı zeolitler, atık 
sulardaki ağır metal katyonları ve azotu kolayca tuttukları için bu alanda tercih edilirler. Bazı 
ülkelerde sınai atık suları temizlemede klinoptilolit tercih edilir. 

• Baca Gazlarının Temizlenmesi : Zeolitlerin adsorplayıcı özelliği sayesinde tesis
bacalarından süzülen karbon dioksit, kükürt dioksit gibi zararlı gazlar 
uzaklaştırılabilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda klinoptilolit ve mordenit 
minerallerinin bu sektörde en verimli zeolit çeşiti olduğu belirlenmiştir (Demir, 2016). 

1.1.3. Zeolitlerin Türkiye’ de ve Dünyada Rezervleri 
Zeolitler, endüstride çoğu alanda kullanılabilir olmalarına ve geniş bir pazar gücüne sahip 
olmalarına rağmen piyasada daha yeni onaylanmaya ve kullanılmaya başlamıştır. Zeolitlerin, 
doğada büyük kaynaklar şeklinde bulunması ve kullanıma uygun hale getirilmesi diğer 
madenlere oranla daha kolay ve maliyeti daha düşüktür fakat doğal zeolitler, saflık ve 
gözenek çaplarının gerekli oranda olmamasından dolayı dünya piyasasında tam olarak kabul 
görmemiş ve tanınmamıştır. Ülkemiz zeolit açısından büyük rezerv potansiyeline sahiptir 
fakat tespit edilen bölgelerin kaynakları, teknolojide kullanılabilirlikleri, hangi alanlarda 
kullanılabilecekleri konusunda yeterli araştırmalar yapılmamıştır. Zeolitler, yaygın kullanım 
alanlarının varlığıyla sık sık gündeme gelmektedir. Bu rezervleri değerlendirebilmemiz için 
çalışmalar yapmak, zeolit mineralinin bilinirliğinin yayılması konusunda etkili olacaktır. 
Zeolitlerin dünya üretiminin neredeyse % 60’ını Küba gerçekleştirmektedir. Zeolitlerin 
üretildiği  diğer ülkeler ABD, İtalya, Bulgaristan, Güney Afrika, Macaristan ve İtalya’dır. 
Dünyada yıllık olarak 750 000 ton zeolit tüketilmektedir, zeolitlerin % 70’i deterjan ve 
temizlik sektöründe, % 10’ u katalizör ve adsorban hazırlanmasında, % 8 nemçeker madde 
üretiminde, % 12’ si de diğer sektörlerde kullanılır. Ülkemizdeki zengin zeolit yatakları 
Manisa, İzmir, Balıkesir, Kapadokya, Gördes, Bigadiç, Kütahya ve Bolu’ da bulunmaktadır 
(Zorbay & Arslan, 2012). 

1.1.3.1. Dünyada Zeolit Üretim ve Tüketimi 
Doğal zeolit mineralleri, yaşadığımız yeryüzünde neredeyse tüm kıtalarda bulunmaktadır. Her 
zeolit türü birbiriyle aynı özelliklere sahip değildir. Şabazit ve klinoptilolit, en çok tüketilme 
oranına sahip zeolitlerdir. Dünyada doğal zeolitler gün geçtikçe daha da çok tüketilmektedir 
(Demir, 2016). 
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Şekil 4. Dünyada ülkeler bazında yıllık zeolit üretimleri (Soylu, 2017) 

1.1.3.2. Türkiye’ de Zeolit Üretimi ve Tüketimi 
Ülkemizde doğal zeolitler bakımından önemli rezervler bulunmaktadır. Klinoptilolit minerali, 
neredeyse 50 milyon ton miktarında hesaplanan bu rezervlerin büyük bir kesimini 
oluşturmaktadır. Zeolitlerin çok farklı çeşitleri bulunmaktadır. Orta Anadolu ile Ege 
bölgelerinde zeolit oluşumlarına rastlanılmıştır. Klinoptilolit, mordenit, şabazit ve analsim 
gibi doğal zeolit mineralleri gün geçtikçe kullanım alanlarında daha fazla yaygınlaşmaktadır 
ve aranılan endüstriyel hammadde durumundadır. 
Ülkemizde zeolitlerin araştırılmaya başlanmasıyla 1971 senesinde Gölpazarı-Göynük 
yöresinde ülkemizin ilk doğal zeoliti keşfedilmiştir. Klinoptilolit, Mordenit, Şabazit, Analsim, 
Erionit ülkemizde oluşan önemli zeolit minerallerindendir (Soylu, 2017). 

1.1.4. Zeolit Kullanım Çeşitleri 
Günümüzde, zeolit mineralleri toz veya süspansiyon şeklinde endüstriyel alanlarda 
uygulanabilir. Boya, ilaç sektörü, bitki korumada genelde kolloidal stabilitesi uygun 
süspansiyonlar kullanılır. Bu çalışmada da zeoliti hazırlayacağımız süspansiyonlarda askıya 
alma çalışmaları yaparak kolloidal stabilitesi gelişmiş ve endüstride kullanılması için uygun 
zeolit süspansiyonları hazırlama ve karakterizasyonu araştırılmıştır. 

2. MATERYAL VE METOD
2.1. Kullanılan Malzemeler 
2.1.1. Klinoptilolit 
Hölandit grubundan olan Klinoptilolit, ticari ve endüstriyel uygulamalar için en uygun zeolit 
türüdür. Dünya doğal zeolit üretiminin %90’ı klinoptilolitten oluşur. Bu çalışmada, kullanılan 
klinoptilolit numunesi, Esen Tarım A.Ş.’ nden temin edilmiştir. Kullanılan zeolit numunesi 50 
mikron boyutunda olup bu boyutta stabilite araştırılması yapılmıştır.  

Şekil 5. Kullanılan klinoptilolit numunesi 
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Çizelge 2. Kullanılan klinoptilolit numunesinin kimyasal içeriği 

SiO2 % 70,33 
Al2O3 % 12,15 
CaO % 2,08 

Fe2O3 % 1,14 
K2O % 4,64 
MnO < % 0,1 
Na2O % 0,68 
P2O5 % 0,04 
TiO2 % 0,1 
MgO % 0,52 

K % 0,8 
Na % 0,3 

Çizelge 3. Zeolitin Fiziksel Özellikleri 

Fiziksel Özellikler Değer 
Gözenek Çapı 4 Å 

Ateşleme kaybı © 575℃ 1,41 Wt% 
H2O kapasitesi © 17,5 TORR 26,50 #100# 

Görünen Yoğunluk 32,00 lb/ft3 

2.1.2. Selüloz 
Çalışmada, klinoptilolit dispersiyonu üzerine etkisini araştırmamız için bağlayıcı ve tutucu 
özelliğinden dolayı selüloz kullanılmıştır. Selüloz, beyaz renkli toz halde bulunan selülozdan 
elde edilen sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalan soğuk su birleştiğine jel kıvamında yoğun 
şekilde çözelti oluşturan dayanıklaştırıcı, kıvamlaştırıcı ve emülsifiye edici yani birbiri 
içerisinde çözünemeyen karışımları bir arada tutma gibi özelliğe sahiptir. Doğal olarak 
bulunmayıp kimyasal reaksiyonlar sonucu sentetik olarak elde edilirler. Beyaz renkli, toz 
halinde bulunan, kokusuz ve zehirli özellik içermeyen bir maddedir. 

Şekil 6. Kullanılan Selüloz numunesi 

2.2. Deneysel Yöntem 
2.2.1. Selüloz Çözeltisinin Hazırlanması 
Selüloz numuneleri 100 ml saf suya 100:0.5, 100:1, 100:1.5, 100:2 oranlarında tartılıp yavaş 
bir şekilde az miktarlarda eklenerek paletli karıştırıcıda 1 saat boyunca belirlenmiş olan hızla 
(dev/dak) karıştırılmıştır. 1 saat karıştırma sonunda hazırlanan selüloz çözeltisi süzülmüştür. 
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Süzülen çözeltiler ayrı beherlere alınmıştır. Çizelge 4’ de belirtilmiş olan oranlarda selüloz 
çözeltileri hazırlanmıştır. 

Çizelge 4.  Kolloidal Zeolit Çözeltisi Hazırlama Oranları 

Şekil 7. Selüloz Karışımının Hazırlanması 

2.2.2. Zeolit Çözeltilerinin Hazırlanması 
Behere alınan süzülmüş selüloz çözeltisine 50 mikron boyuta sahip klinoptilolit minerali 
Çizelge 4’ de belirtildiği oranlarda tartılmış ve yavaş bir şekilde az miktarlarda ilave edilerek 
belirlenmiş karıştırma hızıyla(dev/dak) mekanik karıştırıcı ile 1 saat karıştırılmıştır. 
Karıştırıcıdan alınan çözeltiler ultrasonik banyoda 1 veya 2 saat tutulmuştur. Bu işlemler 

Örneklem 
Selüloz Miktarı 

(100 ml saf suya) 
(gram) 

% Zeolit 
Miktarı 

Karıştırma Hızı 
(dev/dak) 
ve Süresi 

Ultrasonik Banyo 
Süresi 
(saat) 

1 A1 1 %30 8400 dev/dak 
1 saat 1 

2 A2 1 %40 8400 dev/dak 
1 saat 1 

3 A3 2 % 30 8400 dev/dak 
1 saat 1 

4 A4 2 %40 8400 dev/dak 
1 saat 1 

5 A5 1.5 %30 8400 dev/dak 
1 saat 2 

6 A6 1.5 %40 9000 dev/dak 
1 saat 2 
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yapıldıktan sonra uygun kaba konulmuş ve ilk 2 saat ve sonrasında çökme miktarları 
gözlemlenmiştir. 

              Şekil 8. Zeolit Karışımı Hazırlanması             Şekil 9. Ultrasonik Banyo 

3. BULGULAR
Bu çalışmada, kullanılan numunelerin ve hazırlanan çözeltilerin karakteristik yapısını 
anlamak amacıyla 650-4000 cm-1 dalga boyu aralığında FTIR spektrası elde edilmiştir.     
Şekil 11’ de Klinoptilolit, Selüloz, hazırlanan A5 ve A6 çözeltilerinin karakteristik pikleri 
gösterilmektedir. 

Şekil 10. Kullanılan numuneler ve hazırlanan çözeltilerin kızılötesi spektrumları 
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Kullanılan klinoptilolit numunesinin FTIR spektrumu, 1000-1100 cm-1 dalga boyunda  pik 
vermiştir ve bu pik C-O gerilme titreşim bantlarına aittir. A5 ve A6 çözeltilerinin de 1000-
1100 cm-1  de pik vermesi klinoptilolite ait C-O gerilme titreşimlerinden kaynaklıdır ve 
klinoptilolitin varlığını gösterir. A5 ve A6’ da 3200-3400 cm-1 aralığında görülen pik, H bağlı 
OH gerilme titreşimlerini göstermektedir. A5 ve A6’ daki bu titreşim gerilmeleri çözeltide 
selülozun varlığını göstermektedir. A5 ve A6 çözeltilerinin FTIR eğrileri ise birbiriyle 
uyumludur. 
Şekil 12 ve 13’ de kullanılan klinoptilolit numunesinin x30000 ve x50000 büyütme ile alınan 
taramalı elektron mikroskobu görüntüleri çekilmiştir. 

Şekil 11. Klinoptilolit numunesinin x30000 büyütme ile alınan SEM Görüntüsü 

Şekil 12. Klinoptilolit numunesinin x50000 büyütme ile alınan SEM Görüntüsü 
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Yukarıda Şekil 13, 14, 15, 16 ,17’ de hazırlanan çözeltilerin çökme durumunu gözlemlemek 
amacıyla belirli zaman aralıklarında çözeltiler kaydedildi. Şekil 13’ de belirtilen zeolit ve su 
karışımında kolloidal stabiliteyi geliştirecek bir işlem yapılmamıştır. İlk 10 dakika içinde 
çözelti içindeki zeolitler dibe çökmüştür. Şekil 14’ te belirtilen A1, A2, A5 ve A6 
çözeltilerinin hazırlandıkları andaki durumu kaydedildi. Sonraki saatlerde ise şişe dibindeki 
çökme durumları incelendi. Şekil 15’ de 1 saat sonra A5 çözeltisindeki çökme miktarının 
diğer çözeltilerden daha az olduğu gözlemlendi. Şekil 16’ da 2 saat sonra A1 ve A2 
çözeltilerinde daha fazla çökme olduğu görüldü. A6 çözeltisi için zaman ilerlemesine bağlı 
olarak çökme miktarı fazla artmamıştır. Şekil 17’ de çözeltilerin 1 gün sonundaki çökme 
durumlarına bakıldığında A1 ve A2 çözeltilerinde en fazla çökme durumu olduğu görüldü. A5 
ve A6 çözeltilerinde çökmenin önceki saatlere göre arttığı gözlemlendi. En az çökme A5 ve 
A6 çözeltilerinde gözlemlendi. A3 ve A4 çözeltilerinin akışkanlığı az olduğundan çökme 
miktarları kaydedilmemiştir. 

4. SONUÇLAR
Bu çalışmanın amacı; endüstride çoğu sektörde kullanılmak üzere zeolit çözeltilerinin 
kolloidal stabilitesinin geliştirilmesi üzerine araştırma yapılmasıdır. Selülozun zeolit 
çözeltisinin kolloidal stabilitesine etkisi incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında, farklı 
oranlarda zeolit ve selüloz karışımları hazırlanmış, farklı banyo sürelerinde ve hızında 
partiküllerin askıda kalma durumu gözlemlenmiştir. Elde edilen çözeltileri ve kullanılan 
numuneleri karakterize etmek için taramalı elektron mikroskobu ve fourier dönüşümlü 
kızılötesi spektrofotometresinden yararlanılmıştır. Elde edilen çözeltiler, belirli zaman 
aralıklarında izlendiğinde selüloz katkılı zeolit çözeltisinin selüloz içermeyen zeolit 
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çözeltisinden daha az çökme sergilediği gözlemlenmiştir. Farklı oranlarda hazırlanan A1, A2, 
A3, A4, A5 ve A6 çözeltilerinde en az çökme durumu A5 ve A6 çözeltilerinde 
gözlemlenmiştir. A5 ve A6 çözeltilerindeki selüloz ve zeolit oranı, aynı zamanda ultrasonik 
banyo süresi kolloidal stabilite üzerine etkili olmuştur. A3 ve A4 çözeltilerinin fazla viskoz 
olması sebebiyle partiküllerin askıda kalma durumları incelenememiştir, yeterli akışkanlık 
sağlanamamıştır.  
Çalışma sonunda zeolit çözeltisinin kolloidal stabilitesine yönelik olumlu sonuçlar elde 
edilmiştir. 
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Özet 
Araştırmanın amacı, 1700’lü yıllarda mektupla öğretim faaliyetleriyle başlayan uzaktan 
eğitim uygulamaları, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte günümüzde anlık ve etkileşimli 
bir şekilde sürmektedir (Aydın, Kaya, İşkol ve İşcan, 2019). Salgın sürecinin getirmiş olduğu 
koşullar uzaktan eğitimi normal eğitimin bir parçası haline getirmiştir. Ancak öğrencilerin bir 
kısmın uzaktan eğitim için gerekli ekipmanlara sahip değildir. Bu öğrencilerin eğitimlere 
katılamamaları onlar için bir dezavantaj olmakta ve bu durumda öğrenilen konular 
bakımından diğer öğrenciler ile aralarındaki makas açılmaktadır (Durak, Çankaya ve İzmirli, 
2020). Bununla birlikte öğrencilerin bir kısmı da uzaktan eğitimle ilk defa yüz yüze 
gelmişlerdir. Bunun bir sonucu olarak öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik algıları olumsuz 
olmakta ve derslere katılmamaktadırlar. Bunun temel nedeni öğrencilerin uzaktan eğitimi 
verimsiz bir uygulama olarak görmeleridir (Eroğlu ve Kalaycı, 2020). Bu algı öğrencilerin 
uzaktan eğitime katılımlarını azaltmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, öğrencilerin %23’ü 
online derslere isteyerek katılmadığını ve bunların %75’inin ise uzaktan dersler için gerekli 
ekipmanlara ulaşmakta zorlandıkları ortaya koymuştur (Karadağ ve Yücel, 2020). 
Öğrencilerin uzaktan eğitime katılmama konusundaki asıl nedenlerin daha ayrıntılı 
incelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla lisede öğrenim gören öğrencilerin uzaktan eğitime 
katılmama gerekçeleri araştırılmış ve derslere katılmama nedenleri irdelenmiştir.  
Araştırmanın yöntemi; Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden betimsel ve içerik 
tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesinde 
öğrenim gören ve uzaktan derslere katılmayan 134 öğrenci örneklem olarak belirlenmiş bu 
öğrencilerle telefon aracılığı ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede öğrencilere online 
derslere katılmama sebepleri sorulmuştur. Verilen yanıtlar kaydedilmiş ve betimsel analiz ile 
incelenmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin sınıf düzeyleri şu şekildedir. 9. Sınıf n= 18; 10. 
Sınıf n= 29; 11. Sınıf n=46; 12. sınıf n= 41’dir. 
Bulgular: Araştırma bulgularına göre öğrencilerin %47 si uzaktan eğitime katılırken, %53’ü 
çeşitli gerekçelerle bu derslere katılmamaktadır. Bu durum sınıflar arasında da farklılık 
göstermektedir. 9. Sınıfta online derse katılım oranı %79, 10. Sınıfta %53, 11. Sınıfta %15 ve 
12. Sınıfta bu oran %37’dir. Üst kademe sınıflara çıkıldıkça derse katılım oranında önemli
oranda bir düşüş görülmektedir. Bulgulara göre öğrencilerin uzaktan gerçekleştirilen online 
derslere katılmama gerekçeleri; sırayla imkanları olmasına rağmen kendi isteğiyle 
katılmayanlar; gerekli ekipmanların olmaması, başka bir destekleyici kurs veya dershaneye 
gitmeleri olarak sıralanmaktadır. 
Sonuç: Araştırma sonucu öğrencilerin aşağı yukarı yarısı online derslere katılmamaktadır. 
Bununla birlikte katılım oranı üst sınıflara gidildikçe düşmektedir. Bunun temel nedeni 
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öğrencilerin uzaktan eğitimi verimsiz bir uygulama olarak görmeleri ve online dersler yerine 
alternatif eğitim kurumlarına gidiyor olmalarındandır. Elde edilen bulgular konu ile ilgili 
yapılmış araştırmalarla da örtüşmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, Salgın süreci, lise öğrencisi, derse erişim 

Abstract 
The aim of the research: the aim of the study is that distance education applications, which 
started with letter teaching activities in the 1700s, has continued up to today in an instant and 
interactive manner with the rapid development of technology (Aydın, Kaya, İşkol ve İşcan, 
2019). The conditions brought about by the epidemic process have made distance education a 
part of normal education. However, some of the students do not have the necessary equipment 
for distance education. The inability of these students to participate in the trainings is a 
disadvantage for them and there is a gap between them and other students in terms of the 
subjects learned Durak, Çankaya ve İzmirli, 2020). However, some of the students also came 
face to face with distance education for the first time. As a result of this, students' perception 
towards distance education is negative and they do not attend classes. The main reason for 
this is that students see distance education as an inefficient practice (Eroğlu ve Kalaycı, 
2020). This perception reduces students' participation in distance education. According to the 
researches, 23% of the students do not voluntarily participate in online lessons and 75% of 
them have difficulty in accessing the necessary equipment for distance lessons (Karadağ ve 
Yücel, 2020). The main reasons why students do not participate in distance education should 
be examined in more detail. For this purpose, the reasons for high school students not 
participating in distance education were investigated and the reasons for not attending classes 
were examined. 
The method of the research: in the research, qualitative research techniques, descriptive and 
content techniques were used. Within the scope of the research, 134 students who were 
studying at Tokat Anatolian Imam Hatip High School and who did not attend distance lessons 
were determined as the sample. These students were interviewed via phone. During the 
interview, the students were asked their reasons for not attending online classes. The 
responses given were recorded and analyzed by descriptive analysis. The grade levels of the 
students participating in the study are as follows. Grade 9 n = 18; Grade 10 n = 29; Grade 11 n 
= 46; The 12th grade is n = 41. 
Findings: According to the research findings, while 47% of the students participate in distance 
education, 53% do not attend these courses for various reasons. This situation also differs 
between classes. The rate of participation in online classes in the 9th grade is 79%, in the 10th 
grade 53%, in the 11th grade 15% and in the 12th grade 37%. There is a significant decrease 
in the rate of class participation as the upper grades are reached. According to the findings, the 
reasons for students not to attend online classes conducted remotely; Those who do not 
participate voluntarily although they have the means to take turns; Lack of necessary 
equipment, listed as attending another supportive course or classroom.  
Conclusion: approximately half of the students do not attend online classes as a result of the 
research. However, the participation rate decreases as one goes to upper classes. The main 
reason for this is that students see distance education as an inefficient practice and go to 
alternative education institutions instead of online courses. The findings obtained also 
coincide with the studies conducted on the subject. 

1. GİRİŞ
Uzaktan eğitim; 1700’lü yıllarda mektupla (Aydın, Kaya, İşkol ve İşcan, 2019), 20.yy 
ortalarında radyo ve televizyonla, 1980’lerden sonra bilgisayarla, 21.yy’da ise mobil 
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teknolojilerle desteklenen (Özkul, Aydın, 2016, 634); öğrenenlerin zaman ve mekandan 
bağımsız olarak, kendi öğrenme hızlarında ilerlemelerine ve içeriğin birden fazla kez 
kullanılmasına olanak sağlayan, içeriğin sınırsız sayıda izlenmesine-dinlenmesine izin veren, 
bu nedenle  toplumdaki her kesim tarafından kabul gören ve yaygın kullanılan bir 
uygulamadır. Uzaktan eğitim uygulamaları öğretmen ve öğrencilerin, öğrenme öğretme 
süreçlerinde çalışmalarını kolaylaştırmak yanında engellilik durumu, coğrafi uzaklık, hastalık, 
bir işte çalışmak zorunda olma gibi çeşitli gerekçelerle geleneksel öğretim kurumlarına 
erişemeyen bireyler, öğrencilerine esneklik sağlamak isteyen (temel bazı dersleri yüzyüze 
eğitimle veren ama aynı zamanda öğrencilerinin uzaktan eğitimle de bazı bilgileri 
kazanmalarını politika olarak kabul etmiş),  buna ek olarak maliyeti düşürme gayreti içinde 
olan (bir kez hazırlanan içeriği öğrencilere birden fazla kez sunan) kurumlar tarafından da 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Sıralanan bu uygulamalara günümüzde salgın hastalıklar da 
eklenmiştir. Çin’de başlayan Covid-19 salgını nedeniyle neredeyse dünya üzerindeki bütün 
okullar kapanmış ve öğrenciler uzaktan eğitim uygulamalarına katılmak zorunda kalmışlardır.   
Covid-19 salgını Çin’de başlamış ancak yayılma hızı ile bütün dünyayı etkisi altına almıştır. 
Ülkelerin ekonomi, sağlık, ticaret, turizm, eğitim başta olmak üzere neredeyse bütün 
sektörleri salgından olumsuz etkilenmiştir. Salgının görüldüğü ilk aylarda dünyada 53 ülke 
okullarını kapatmış, 27 ülke bölgesel kapatma kararları almış, 72 ülke ise okullarının işleyişi 
ile ilgili bir değişikliğe gitmemiş ve salgını izleme kararı almıştır (UNESCO, 2020) 
(https://en.unesco.org/covid19/educationresponse). Ancak Gençoğlu ve Çiftçi (2020) 
yaptıkları çalışmada 192 ülkede bütün kademelerdeki okulların kapandığını belirtmişlerdir. 
Okulların kapanması başta öğretmen ve öğrenciler olmak üzere eğitimin paydaşlarını olumsuz 
etkilemiştir.  
Okulların salgın nedeni ile kapanması sadece öğretmen ve öğrencilerin okula gitmemesi 
sonucu ile sınırlı kalmamış, toplumsal, ekonomik, sosyal olayları da beraberinde getirmiştir. 
Yılmaz (2020) salgın döneminde alınan önlemlerin ülke ekonomilerine ciddi yük getirdiğini, 
özel sektör ve kamu borçlarının arttığını, bu borçlanmaya maruz kalan çalışan sayısının dünya 
iş gücünün %81’ini oluşturduğunu, zenginler ve yoksullar arasındaki gelir eşitsizliğinin çok 
hızlı biçimde arttığını, yaşanan gelir kayıplarının ciddi toplumsal etkilerinin olabileceğini 
belirtmiştir. Bu ekonomik değişim en ağır etkilerini ailelerde göstermektedir. Karakaş (2020) 
yaptığı çalışmada salgından sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, salgının sadece sağlık 
sistemini değil yaşamın bütün boyutlarını etkileyeceğini, yeni normallerle yaşamaya devam 
edileceğini belirtmiştir ancak pek çok kişi yeni normal kavramının getireceği belirsizlikten 
tedirginlik duymaktadır.  
Başaran ve Aksoy (2020) yaptıkları çalışmada ailelerin psikolojik, sosyal ve eğitim alanında 
sorunlar yaşadıklarını, bu kapsamda anne-baba ve çocuklar arasındaki stresin arttığını, 
çocukların teknoloji kaynaklı sorunlar yaşadıklarını özellikle teknoloji bağımlılığının 
geliştiğini, çocuklarda davranış bozukluklarının, aile bireylerinde uyku ve yeme 
bozukluğunun görüldüğünü, çocukların uzaktan eğitim süreçlerine katılmakta zorlandıklarını, 
öğretici çevrimiçi etkinlikler yerine oyun oynamaya meyilli olduklarını ortaya koymuşlardır. 
Bu süreçte veliler çocuklarına öğrenme ortamı ve gerekli teknolojik araç-gereçleri sunma 
çabasına girmiş, bu durum aile bütçesini olumsuz etkilemiş, teknolojik gelişmelerden habersiz 
veliler ne yapacağını bilemez bir hale getirmiştir. Okulların kapanması uzaktan eğitim 
uygulamalarına yönelmeyi zorunlu kılmış bu durum öğretmen ve öğrencilerin yeni bir düzene 
ayak uydurmasını gerektirmiştir. Özellikle mesleki kıdemi yüksek ancak teknoloji ile 
etkileşimi düşük olan öğretmenler süreçte teknik destek arayışına girmişlerdir.  Benzer şekilde 
elverişsiz şartlardan gelen ve sadece okulda gelişimleri desteklenen çocuklar okullar 
kapanınca bu olanaktan mahrum kalmışlardır. Çocukların okula gitmemeleri ev ya da tarla-
bahçe işlerinde çalıştırılmalarını kolaylaştırmış, çocuk işçiliği artmıştır. Salgın döneminde 
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okullar kapanınca annesi ve babası çalışan çocuklara bakacak kimse kalmamış, bu çocuklar 
akrabaların, komşuların evlerinde çeşitli ihmal ve istismar durumlarına maruz kalmışlardır. 
Öğrenmesini yönlendirme, öz yargılama, öz düzenleme becerisinden yoksun çocuklar 
dikkatlerini toplamada, çalışmalarını planlamada zorlanmış, öğrenmek için akranlarına göre 
daha fazla zaman harcamak zorunda kalmış, kendi öğrenmesi ile ilgili olumsuz tutuma sahip 
olmuş, öğrenmekten kaçınmıştır. Xue, Hang Qu, Ruixiong ve Tiffany (2020) tarafından 
yapılan çalışmada, okuma yazma öğrenme hızının okulun açık olduğu zamana göre uzaktan 
eğitimle %66 oranında daha yavaş gerçekleştiği ortaya konmuştur. Ellis (2020) yaptığı 
çalışmada orta okul öğrencilerinin sosyal etkileşim ve iletişim kurma becerilerinin 
zayıfladığını, öğrencilerin %80’inin salgın döneminde zihinsel sağlık sorunları yaşadığını 
ortaya koymuştur. Kara (2020) tarafından yapılan çalışmada 8-19 yaş aralığındaki 2590 
öğrenciden veriler toplanmış, pandemi sürecinin etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu süreçte 
öğrencilerin gün içinde kendilerini üzgün ve huzursuz hissettiklerini, takıntılı davranışlar 
geliştirdiklerini, sınavlara çalışma motivasyonlarını kaybettiklerini, sosyal deneyimlerinin ve 
yaşam faaliyetlerinin kısıtlandığını düşündüklerini, özellikle 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin diğer 
sınıflardaki öğrencilere göre daha fazla sınav kaygısı ve motivasyon eksikliği yaşadıklarını 
ortaya koymuştur.   
BM raporlarına göre salgın döneminde öğrenciler yüzyüze eğitimde öğrenmeleri gereken 
içeriğin ancak üçte birine ulaşabilmişlerdir (UN, 2020). Bu genel sorunların yanında 
kütüphanelerin kapanması öğrencilerin bilgiye erişimlerini zorlaştırmış, öğrenciler varsa ek 
kaynaklarla öğrenmek, ek kaynakları yoksa eğitim haklarından vazgeçmek zorunda 
kalmışlardır. Teknolojik araçlara sahip olmayan, araçlara sahip olan ancak internet erişimi 
olmayan ya da her ikisine sahip olan ancak yetersiz bilgi ve beceriye, teknolojiye yönelik 
olumsuz tutuma sahip olan çocuklar da eğitime erişimde sorunlar yaşamıştır.  
Dünyanın bütün ülkelerinde görülen bu ve benzeri durumlara karşı koymak en azından 
salgının eğitim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için; Unicef, Unesco, OECD 
ve eğitim bakanlıkları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kurum-kuruluşlar tarafından 
çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Örneğin Unicef okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için yeni 
dijital öğrenme içerikleri geliştirmek üzere çeşitli kurumlarla işbirliği çalışmaları yürütmüş, 
teknolojik araç ve internet bağlantısından yoksun çocuklara ulaşmak için radyo ve TV 
kanallarının kurulmasına öncülük etmiş, eğitimde hibrit model uygulamalarına yönelik 
çalışmalar yürütmüştür (Unicef, 2020a). Benzer şekilde Unesco tarafından ülkeleri sahip 
oldukları olanaklara göre desteklemek amacıyla yüksek teknolojili, düşük teknolojili ve 
teknolojisiz yaklaşımlar kullanılarak uzaktan öğrenme çözümleri üretilmiş, eğitim 
televizyonları ve radyoları kurulması için bilgi paylaşım toplantıları düzenlenmiş, dijital 
öğrenme kaynakları hazırlanmaya başlanmıştır (Unesco, 2020a). Unesco tarafında yapılmakta 
olan çalışmalarla öğrencilere Zoom, google classroom gibi uygulamalarla geleneksel ders 
kitaplarının ötesinde eğitim olanağı sunulmaya çalışılmıştır. Salgın döneminde öğrencilere 
OECD tarafından ders kitapları, çalışma sayfaları ve çıktılar, radyo eğitimi, eğitici televizyon 
ve çevrimi öğrenme olanakları, öğrencilerin kendi öğrenme hızlarında ilerlemelerini 
sağlayacak uzaktan dersler, telefonla destek sistemi, öğretmenlerin yönettiği gerçek zamanlı 
dersler, sanal toplantı olanakları sunulmuştur (OECD; Schleicher, 2020).  
Ülkemizde de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pandeminin görülüğü tarihten itibaren ülke 
genelindeki bütün okullar kapatılmış, ulusal ölçekte hazırlanan televizyon kanalları (TRT Eba 
İlkokul, TRT Eba Ortaokul, TRT Eba Lise) ve internet ders (eba.gov.tr) programları 
öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Okullarda ve sosyal medya kanallarında yapılan 
bilgilendirme çalışmalarının, ailelere gönderilen bültenlerin, ücretsiz olarak sunulan uzaktan 
eğitim alt yapısının, MEBİM Çağrı Merkezi’nin (4440632) de salgın döneminde aksayan 
eğitim faaliyetlerini düzeltmede etkili olacağı düşünülmüştür. Öğrenciler için hazırlanan 
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“Akademik Destek” sistemiyle üniversite sınavlarına hazırlanan lise 11 ve 12. sınıf 
öğrencilerine yapay zeka ve makine önermesiyle çalışan eğitim ortamı sunulmuş, çeşitli 
nedenlerden dolayı EBA platformuna erişim imkanı olmayan öğrenciler için 13.650 merkez 
ve 133 mobil EBA destek aracıyla  "EBA Destek Noktaları" kurulmuş, öğrencilerin canlı 
derslere katılmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Hafta içi TRT EBA TV kanallarında yayınlanan 
derslerin özetleri Hürriyet Gazetesi ile birlikte ücretsiz olarak yayınlanmış,ders özetleri 
hazırlanan özetler sorularla zenginleştirilerek öğrencilere ulaştırılmaya çalışılmıştır. YKS 
sınavına hazırlanan öğrenciler için 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. döneminden itibaren 10 
adet Mini Deneme sınavı uygulanacağı, bu sınavların YKS’de sorulan dersleri kapsayacağı, 
her bir sınavın Cuma günü pdf şeklinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü web sitesinden 
indirileceği ve çözümlerinin Cumartesi, Pazar günleri TRT EBA TV LİSE kanalından 
yayınlanacağı da belirtilmiştir. (http://covid19.meb.gov.tr/covid19.html?cat=yasal-
duzenleme) 
Bu süreçte özellikle merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilerin de çalışmaları olumsuz 
etkilenmiştir. Öğrenciler okulda işlemedikleri kazanımlarla ilgili sorulara maruz kalacaklarını 
düşünüp gerginlik yaşamışlardır. MEB tarafından yapılan bir açıklama ile 2020 yılında 
yapılacak olan merkezi liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavı kapsamında 
“okullarda yüzyüze yapılan eğitimlerin LGS kapsamında olacağı” (MEB, 2020) bildirilmiştir. 
Diğer bir ifade ile merkezi sınavlarda okullarda yüzyüze işlenen kazanımlardan öğrencilerin 
sorumlu olduğu belirtilmiştir Benzer şekilde “12’nci sınıf öğrencilerinin, 9, 10 ve 11’nci sınıf 
programlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu 
olacağı” (MEB, 2020a) belirtilmiş, uzaktan eğitim yolu ile işlenen konulardan öğrencilerin 
sorumlu olmayacakları belirtilmiştir. Aynı uygulamadan 2020-2021 eğitim öğretim 
döneminde vazgeçilmiş, bu dönemde sınavların; eğitim programlarının kazanımlarının 
nerede-nasıl işlendiğine bakılmaksızın bütün konularından yapılacağı belirtilmiştir. Diğer bir 
ifade ile uzaktan eğitim araçları kullanılarak işlenen kazanımlardan da öğrencilere soru 
sorulacağı bildirilmiştir. Bu uygulama uzaktan eğitime katılma olanağı olmayan öğrenciler 
için yeni bir gerginlik kaynağı olmuştur.   
Elverişsiz şartlarda yaşayan örneğin uzaktan eğitime katılmak için bilgisayar ya da cep 
telefonu gibi araçlara sahip olmayan, araca sahip olsa da internet bağlantısı olmayan ya da 
internet bağlantısı sınırlı olan öğrenciler sıralanan olanaklara sahip olan yaşıtlarından daha 
geride kalmaktadır. Bu öğrencilerin eğitimlere katılamamaları onlar için bir dezavantaj 
olmakta ve öğrenilen konular bakımından diğer öğrenciler ile aralarındaki makas açılmaktadır 
(Durak, Çankaya ve İzmirli, 2020). Bu kapsamda öncelikle ülkemizde merkezi olarak yapılan 
sınavlara katılacak öğrencilerin diğer bir ifade ile hedef kitlenin uzaktan eğitime katılma 
oranlarının, katılmayanların katılmama gerekçelerinin, bu süreçte öğrencilerin destek aldıkları 
kaynakların belirlenmesi kısa ve orta vadede yapılacak çalışmaların planlanmasında karar 
vericilere, politika yapıcılara, öğretmenlere yol gösterici olacaktır. Eroğlu ve Kalaycı (2020) 
tarafından yapılan bir araştırmanın bulguları öğrencilerin uzaktan eğitimi verimsiz bir 
uygulama olarak gördüklerini ortaya koymuştur. Karadağ ve Yücel (2020) tarafından yapılan 
araştırmanın bulguları da öğrencilerin %23’ünün online derslere isteyerek katılmadığını ve 
bunların %75’inin ise uzaktan dersler için gerekli ekipmanlara ulaşmakta zorlandıklarını 
ortaya koymuştur. Öğrencilerin uzaktan eğitime katılmama konusundaki asıl nedenlerin daha 
ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla özellikle ortaöğretimdeki öğrencilerin uzaktan 
eğitime katılmama gerekçelerinin belirlenmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu 
kapsamda araştırmanın genel amacı; ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin uzaktan eğitime 
katılmama nedenlerinin belirlenmesidir. Araştırmada aşağıdaki araştırma sorularına yanıt 
aranmıştır:  
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- Öğrencilerin uzaktan eğitim aracılığı ile verilen derslere katılımı sınıf düzeylerine göre 
değişiklik göstermekte midir? 
- Öğrencilerin uzaktan eğitim aracılığı ile verilen derslere katılmama gerekçeleri okul 
genelinde ve sınıflara göre nedir? 

2. YÖNTEM
Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden görüşme kullanılmıştır. Nitel araştırmanın 
kullanılma gerekçesi öğrencilerin uzaktan eğitime katılmama gerekçelerinin ayrıntılı olarak 
incelenmek istenmesidir. Salgın döneminde öğrencilerle bir araya gelmek olanaksız olduğu 
için de telefonla görüşme yolu ile veri toplanmasının daha sağlıklı olacağı düşünülmüştür. 
Araştırmanın evrenini Tokat ilinde uzaktan eğitime katılmayan öğrenciler oluşturmaktadır 
ancak salgın döneminin getirdiği kısıtlamalar nedeni ile evrene ulaşmak olanaklı olmamış, bu 
nedenle uygun/elverişli (convenience) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacıların 
kolay ulaşabileceği, çalışmaya hız kazandıracak bir örneklem belirlenmiştir. Bu kapsamda 
349 ortaöğretim kademesi öğrencisinin uzaktan eğitime katılma durumları incelenmiş, 
uzaktan eğitime katılmayan 134 öğrenci ile görüşme gerçekleştirilmiştir. 
Telefon aracılığı ile gerçekleştirilen görüşmede öğrencilere “uzaktan eğitime katılmama 
gerekçeleri” sorulmuştur. Telefon aracılığı ile bilgi alınacağı için açık uçlu tek bir soru 
sorulmasına karar verilmiştir. Araştırma sorularına yanıt vermeyi sağlayacak diğer sorular 
okul yönetiminden temin edilmiştir. Öğrencilerden elde edilen veriler görüşme sırasında 
yazılı hale getirilmiş, bilgisayara aktarılmış ve analiz edilmiştir. Öğrencilerden elde edilen 
veriler içerik analizi ile incelenmiştir. İçerik analizi yapılırken önce cümleler temel alınmış, 
kategoriler ve temalar belirlenmiş, ardından her bir kategoriye yanıt veren öğrenci sayısı 
belirlenmiştir.  

3. BULGULAR
Araştırmanın birinci sorusu kapsamında öğrencilerin uzaktan eğitime katılma oranlarının sınıf 
düzeylerine göre değişim durumu incelenmiştir.   
Tablo 1.  Sınıf düzeylerine göre Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Katılım Durumu 

9.sınıf 10. Sınıf 11. Sınıf 12. Sınıf
n % n % n % n % 

Sınıftaki öğrenci sayısı 89 - 87 - 79 - 94 - 
Uzaktan eğitime katılan öğrenci sayısı 70 79 46 53 12 15 35 37 
Uzaktan eğitime katılmayan öğrenci sayısı 19 21 41 47 67 85 59 63 
Derslere katılmayan ve erişim sağlanan 
öğrenci sayısı 

18 20 29 33 46 58 41 44 

Derslere katılmayan ve erişim sağlanamayan 
öğrenci sayısı 

1 1 12 14 21 27 18 19 

Tablodan da anlaşılacağı gibi okulda toplam 349 lise son sınıf öğrencisi öğrenim görmektedir. 
Bu öğrencilerden 163’ü uzaktan eğitime katılmaktadır. 186 öğrenci uzaktan eğitime 
katılmamaktadır. Bu öğrencilerden 134’ü ile iletişim kurulmuş ve öğrencilerin uzaktan 
eğitime katılmama gerekçeleri belirlenmeye çalışılmıştır. 52 öğrenci hem uzaktan eğitime 
katılmamakta hem de kendileriyle iletişim kurulamamaktadır.  
Tabloda görüldüğü gibi uzaktan eğitime katılan öğrencilerin sınıflara göre dağılımı değişiklik 
göstermektedir. Tablodaki veriler incelendiğinde uzaktan eğitime katılma durumlarının en 
yüksek katılım gösteren gruptan en düşük katılım gösteren gruba göre sırlanışının; 9.sınıflar, 
10.sınıflar, 12.sınıflar ve 11.sınıflar biçiminde olduğu görülmektedir. Veriler incelendiğinde
uzaktan eğitim derslerine katılımın 9-10-11.sınıflarda sınıf düzeyi yükseldikçe azaldığı 
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görülmektedir. En yüksek katılım 9. Sınıflarda ilen, 11.sınıflarda bu oran azalmıştır. Ancak 
12. sınıfta uzaktan eğitime katılma oranı tekrar yükselmiştir.
Araştırmanın ikinci alt sorusu kapsamında öğrencilerin uzaktan eğitime katılmama 
gerekçeleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla öğrencilerden elde edilen veriler içerik 
analizine tabi tutulmuştur. Öğrencilerin yanıtları cümle cümle okunmuş, cümlelerden anlamca 
yakın olanlardan kategoriler ve kategorilerden temalara ulaşılmıştır. Öğrencilerin verdikleri 
yanıtlar ve bu yanıtlardan oluşturulan temalar aşağıdaki tabloda sunulmuştur: 
Tablo 2. Öğrencilerin uzaktan eğitime katılmama gerekçeleri 

Öğrencinin cümlesi Kategori Tema 
Köyde kalıyorum, evde 
internet ve gerekli 
ekipmanlarım yoktur. 

İnternet veya bilgisayar 
olmadığı için online 
derslere katılamıyorum. 

İnternet, gerekli ekipman, 
bilgisayar yok 

Teknolojik araca sahip 
olmama 

Online derslere girmek için 
her türlü ekipmanlarım var 
ama kendi isteğimle 
derslere katılmıyorum. 

Uzaktan eğitimin yararlı 
olacağına inanmıyorum ve 
başka bir işte çalıştığım 
için online derslere 
katılmıyorum. 

Kendi isteğimle 
katılmıyorum, yararlı 
olacağına inanmıyorum, 
katılmıyorum 

Uzaktan eğitimin önemine 
inanmama 

Okul tarafından yapılan 
uzaktan eğitime 
katılmıyorum ancak, 
dersleri internetten video 
seyrederek veya EBA TV 
izleyerek telafi ediyorum. 

Dershaneye gittiğim için 
online dersler dershaneyle 
çakışıyor. 

EBA TV’den, dershaneden, 
internet videolarından destek 
alıyorum 

Dershane ya da destekleyici 
kursa devam etme, 
internetten, EBA’dan 
dersleri izleme 

TV ve internetten dersleri 
takip ediyorum. Online 
derslere katılmaya 
çalışıyorum ancak sistem 
atıyor. Motivasyonum 
yerinde. 

Sistemden kaynaklı 
EBA'ya giremiyorum. 

Sistem atıyor, sistemden 
kaynaklı giremiyorum 

Teknik sorunlar 

Görüldüğü gibi öğrencilerin on line derslere katılmama gerekçeleri ders izlemek için gereken 
teknik araçlara sahip olmama, uzaktan eğitime inanmama, farklı kaynaklardan ders 
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içeriklerine ulaşma ve uzaktan eğitime katıldığında teknik sorunla karşılaşma şeklinde 
belirlenmiştir. Bu veriler sayısal olarak ifade edildiğinde ulaşılan bulgular tablo3’te 
sunulmuştur.  
Tablo 3. Okul Bazında Uzaktan Eğitime Katılmama Gerekçesi 

n f % 
Uzaktan eğitim sistemlerine giremiyor 134 35 26 
Gerekli ekipmanları (İnternet veya bilgisayarı) yok 134 29 22 
Kendi isteğiyle derslere katılmıyor (gerekli donanım var) 134 22 16 
Dershaneye gidiyor ve başka kaynaklardan çalışıyor 134 19 14 
Başka bir işte çalıştığı için derslere giremiyor 134 10 7 
Uzaktan eğitime sıcak bakmıyor 134 3 2 

Okul geneline bakıldığı zaman öğrencilerin uzaktan eğitime katılmama gerekçeleri sırayla 
%26 (n=134; f=35) uzaktan eğitim sisteminden kaynaklanan sebepler, %22 (n=134; f=29) 
gerekli ekipmanların (İnternet veya bilgisayarı) olmaması,  %16 (n=134; f=16) gerekli 
donanıma sahip olmasına rağmen kendi isteğiyle derslere katılmama olarak sıralanmıştır.   
Sınıflara göre uzaktan eğitime katılmama gerekçeleri incelendiğinde 9. sınıflarla ilgili veriler 
tabloda sunulmuştur. 
Tablo 4. 9. sınıfların uzaktan eğitime katılmama gerekçeleri 

Maddeler n f % 
Alternatif eğitim kaynaklarını takip (internet, TV) eden 19 11 58 
Kendi isteğiyle girmiyor 19 9 47 
Sistemden kaynaklı sebepler 19 7 37 
Gerekli ekipmanlarının olmaması 19 2 11 

Tablodan da anlaşılacağı üzere 9. sınıflarda uzaktan eğitime katılmayan öğrencilerin eğitime 
katılmama gerekçeleri şu şekilde sıralanmıştır.  Öğrencilerin %58’i (n=19; f=11) alternatif 
eğitim kaynaklarını takip (internet, TV) etmelerinden, %47 (n=19; f=9) kendi isteğiyle, %37 
(n=19; f=7) online eğitim sistemden kaynaklanan sebeplerden dolayı derse girmediğini ifade 
etmiştir.  
Tablo 5. 10. sınıfların uzaktan eğitime katılmama gerekçeleri 

Maddeler n f % 
Uzaktan eğitim sisteminden kaynaklı sebeplerden derslere girmekte zorlanan 29 21 72 
Alternatif eğitim kaynaklarını takip (internet, TV)eden 29 10 34 
Gerekli ekipmanlarının (bilgisayar veya internet)  olmaması 29 4 14 
Kendi isteğiyle girmiyor 29 2 7 

10. sınıflarda uzaktan eğitim sisteminden kaynaklı sebeplerden derslere girmekte zorlanan
%72 (n=29; f=21),  %34’ü (n=29; f=10) alternatif eğitim kaynaklarını takip (internet, TV) 
etmelerinden, %14’ü (n=29; f=4) gerekli ekipmanlarının (bilgisayar veya internet)  olmaması 
olarak belirtmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere altyapı sorunundan kaynaklanan 
sebeplerden öğrenciler online derslere katılamamaktadır.  
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Tablo 6. 11. sınıfların Uzaktan Eğitime Katılmama Gerekçesi 

Maddeler n f % 
Dershaneye gidiyor ve başka kaynaklardan çalışıyor 45 9 20 
Gerekli ekipmanları (İnternet veya bilgisayarı) olmadığı için 45 8 18 
Başka bir işte çalıştığı için derslere giremiyor 45 6 13 
Uzaktan eğitim sistemlerine giremediği için 45 5 11 
Kendi isteğiyle derslere katılmıyor (gerekli donanım var) 45 1 2 

11. sınıflar uzaktan eğitime katılmama gerekçeleri olarak %20 (n=45; f=9) dershaneye gidiyor
ve başka kaynaklardan çalışıyor oldukları için, %18 (n=45; f=8) gerekli ekipmanları (İnternet 
veya bilgisayarı) olmadığı için ve %13 (n=45; f=5) başka bir işte çalıştığı için uzaktan eğitim 
derslerine giremiyor olduklarını belirtmişlerdir.  
Tablo 7. 12. sınıfların Uzaktan Eğitime Katılmama Gerekçesi 

Maddeler n f % 
Gerekli ekipmanları (İnternet veya bilgisayarı) olmadığı için 41 15 37 
Kendi isteğiyle derslere katılmıyor (gerekli donanım var) 41 11 27 
Dershaneye gidiyor ve başka kaynaklardan çalışıyor 41 9 22 
Başka bir işte çalıştığı için derslere giremiyor 41 4 10 
Uzaktan eğitim sistemlerine giremediği için 41 2 5 
Uzaktan eğitime sıcak bakmıyor 41 2 5 

12. sınıfların uzaktan eğitime katılmama gerekçeleri sırayla %37 (n=41; f=15) gerekli
ekipmanları (İnternet veya bilgisayarı) olmadığı için, %27 (n=41; f=11) gerekli donanıma 
sahip olmasına rağmen kendi isteğiyle derslere katılmıyor,  %22 (n=41; f=9) dershane, kurs 
merkezi veya özel ders gibi dersler alıyor veya başka kaynaklardan çalışıyor olduğu için 
uzaktan eğitime katılmadığını belirtmiştir.  

4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırmanın birinci alt sorusunda sınıf düzeylerine göre öğrencilerin uzaktan eğitime katılma 
durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Veriler incelendiğinde uzaktan eğitime katılma 
durumlarının 9. sınıflarda en yüksek düzey olduğu görülmüştür. Bu veri 9. sınıf öğrencilerinin 
LGS sınavı nedeniyle 8. sınıfta uyguladıkları yoğun çalışma alışkanlığını henüz 
kaybetmemeleri şeklinde yorumlanabilir. 10 ve 11. sınıflarda katılımın azalması öğrencilerin 
çalışma alışkanlığını kaybetmeleri ancak 12. sınıfta girecekleri yükseköğretim kurumları 
sınavı nedeni ile tekrar çalışmaya başlamaları şeklinde yorumlanabilir.  
Öğrencilerin okul genelinde uzaktan eğitime katılmama gerekçeleri incelendiğinde uzaktan 
eğitim sistemine katılamama ve gerekli araç gerece internet bağlantısına sahip olmama ilk 
sıralarda yer almaktadır. Sınıf bazında incelendiğinde de; 9.sınıflarda alternatif eğitim 
kaynaklarını takip etme, 10.sınıflarda uzaktan eğitim sisteminden kaynaklanan sebeplerle 
derslere girmekte zorlanma, 11.sınıflarda dershaneye gitme ve başka kaynaklardan çalışma, 
12.sınıflarda gerekli ekipmanları olmadığı için derslere katılamama ilk sıralarda yer alan
gerekçelerdendir. 
Ülkemizde ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin uzaktan gerçekleştirilen derslere katılma 
durumunu bu kadar ayrıntılı inceleyen başka bir çalışmaya rastlanmadığı için çalışmanın 
bulgularının doğrudan örtüştüğü ya da çeliştiği araştırmalara rastlanmamıştır. Ancak Türk 
Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği tarafından üniversite öğrencileri ile yapılan bir 
araştırmanın bulguları araştırmanın sonuçları ile örtüşmektedir. Üniversite öğrencilerinin 
10’da 3’ü uzaktan eğitime katılmak için yeterli teknolojik alt yapıya sahip olmadığını ve 

341



internet erişime sahip olmadığını, 10’da dördü yaşadığı bölgede internet erişimi olmadığını ya 
da çok kötü olduğunu, 10’da biri üniversiteden alt yapı aldığını, 10’da biri ise kendine ait 
bilgisayarı olmadığını ve akıllı cihazlarının yeterli donanıma sahip olmadığını belirtmiştir 
(TMMOB, 2020) Bu bulgu salgın döneminde öğrencilere ücretsiz internet, ücretsiz bilgisayar 
desteği verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.  
Buna ek olarak öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik olumsuz tutumlarının değişmesini 
sağlayacak eğitim programlarının düzenlenmesi, öğrencilere ücretsiz teknolojik araç desteği 
ve internet verilmesi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarının artmasını sağlayacak pekiştireç 
verilmesi gibi uygulamaların gerçekleştirilmesi, araştırmanın daha geniş bir örneklemle, daha 
ayrıntılı sorularla yapılması gerektiği önerilebilir.  
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Abstract 
Androgenic alopecia is one of the most common aesthetical problem among middle aged 
men. Although alopecia is not a life threatening problem, it has been wll established that it 
effects the psychological status of individuals who were suffering from alopecia. Hair 
transplantation is the best approach for decreasing the alopecia in men with androgenic 
alopecia. The hair transplantation procedure becomes more popular based on its good 
outcomes in men with androgenic alopecia. In present study, it was aimed to investigate the 
self esteem and body perception in men who underwent hair transplantation. The men who 
underwent hair transplantation cosmetic procedure and who were willing to participate to the 
study were included. The participants who did not complete the second assessment and who 
did not continue the follow up process were excluded. According to the inclusion and 
exclusion criteria 64  participants were included. Participants were assessed with Rosenberg 
Self-Esteem Scale (RSES)  and Body Cathexis Scale (BCS) before procedure and 12 months 
after procedure. The mean age was 36.4 ± 8.2. The initial mean  scores of RSES and BCS 
were 7.1 ± 2.3 and 96.2 ± 13.6 , respectively. The mean scores of RSES and BCS after 12 
monts of porocedure were 2.9 ± 0.8 and 156.7 ± 21.5 , respectively. The  score of RSES 
decreased and the  score BCS increased significantly (p=0.002 and p<0.001) which meant 
increased self esteem and body perception. In present study, beneficial effects of hair 
transplantation on psychological status were demonstrated. Further researches are needed to 
confirm these results. 
Keywords: alopecia, hair, transplantation, psychological 

Özet 
Androjenik alopesi, orta yaşlı erkekler arasında en sık görülen estetik problemlerden biridir. 
Alopesi, yaşamı tehdit eden bir sorun olmamakla birlikte, alopesi şikayeti olan bireylerin 
psikolojik durumlarının etkilendiği bilinmektedir. Saç ekimi, androjenik alopesi olan 
erkeklerde alopesiyi azaltmak için en iyi yaklaşımdır. Saç ekimi işlemi, androjenik alopesi 
olan erkeklerde iyi sonuçlara bağlı olarak daha popüler hale gelmektedir. Bu çalışmada saç 
ekimi yaptıran erkeklerde benlik saygısı ve beden algısının incelenmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmaya saç ekimi kozmetik prosedürü uygulanan ve çalışmaya katılmak isteyen erkekler 
dahil edildi. İkinci kez  değerlendirmeyi tamamlamayan ve takip sürecine devam etmeyen 
katılımcılar çalışma dışı bırakıldı. Dahil etme ve dışlama kriterlerine göre 64 katılımcı 
çalışmaya alındı. Katılımcılar işlemden önce ve işlemden 12 ay sonra Rosenberg Benlik 
Saygısı Ölçeği (RSES) ve Vücut Kateks Ölçeği (BCS) ile değerlendirildi. Ortalama yaş 36.4 ± 
8.2 idi. RSES ve BCS'nin başlangıç ortalama skorları sırasıyla 7.1 ± 2.3 ve 96.2 ± 13.6 idi. 12 
aylık İşlemden 12 ay sonrası ortalama RSES ve BCS skorları sırasıyla 2.9 ± 0.8 ve 156.7 ± 
21.5 idi. RSES puanında anlamlı düşme ve BCS puanı anlamlı olarak artma tespit edildi (p = 
0.002 ve p <0.001), bu da benlik saygısında artma ve vücut algısında olumlu yönde artış 
anlamına gelmektedir. Bu çalışmada saç ekiminin psikolojik durum üzerine olumlu etkileri 

344



gösterilmiştir. Bu sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu 
düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: alopesi, saç, ekim, psikolojik 

Giriş 
Androjenik alopesi, orta yaşlı erkekler arasında en sık görülen estetik problemlerden biridir. 
Alopesi, yaşamı tehdit eden bir sorun olmamakla birlikte, alopesi şikayeti olan bireylerin 
psikolojik durumlarının etkilendiği bilinmektedir. Androjenik  alopesi olan çoğu erkek 
psikososyal sorunlar yaşarlar. Özellikle saç dökülmesi ile  kelleşme ortaya çıkar ve bu fiziksel 
görünümün, bireyin çekiciliğinin  ve tatmin duygularının etkilenmesi ile souçlanabilir. Saç, 
fiziksel çekicilik ve bireyselliği ifade etmede önemli bir belirleyicidir (1) 
Saç dökülmesinin vücut imajı  üzerindeki olumsuz etkileri çeşitli çalışmalarda 
gözlemlenmiştir (2–4) Bazı çalışmalarda kellik ile  daha az fiziksel ve sosyal çekicilik, daha 
yaşlı görünme , daha az sevilen biri olma  ve daha az erkeksilik ile ilişkilerin olduğu 
bildirilmiştir (1,5) 
Alopesi, yaşamı tehdit eden bir sorun olmamakla birlikte, alopesi şikayeti olan bireylerin 
psikolojik durumlarının etkilendiği bilinmektedir. Saç ekimi, androjenik alopesi olan 
erkeklerde alopesiyi azaltmak için en iyi yaklaşımdır. Saç ekimi işlemi, androjenik alopesi 
olan erkeklerde iyi sonuçlara bağlı olarak daha popüler hale gelmektedir. Bu çalışmada saç 
ekimi yaptıran erkeklerde benlik saygısı ve beden algısının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 
Hastalar yazarın özel  saç ekim kliniğine başvuran erkekler arasından  seçildi. Çalışmaya saç 
ekimi kozmetik prosedürü uygulanan ve çalışmaya katılmak isteyen erkekler dahil edildi. 
İkinci kez  değerlendirmeyi tamamlamayan ve takip sürecine devam etmeyen katılımcılar 
çalışma dışı bırakıldı. Ek olarak, psikiyatrik bozukluk tanısı alan, psikiyatrik bozukluk öyküsü 
olan ve araştırmaya katılmak istemeyen hastalar çalışma dışı bırakıldı.  
 Dahil etme ve dışlama kriterlerine göre 64 katılımcı çalışmaya alındı. Katılımcılar işlemden 
önce ve işlemden 12 ay sonra Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RSES) ve Vücut Kateks 
Ölçeği (BCS) ile değerlendirildi.  

Veri Toplama Araçları 
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RSES), 
1965 yılında Rosenberg tarafından oluşturulmuş ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliği 1986 
yılında tarafından doğrulanmıştır  (6)(7). Ölçeğin ilk 10 maddesi benlik saygısının 
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu maddelerdeki toplam puan 0-1, yüksek benlik 
saygısı, toplam 2-4 puan ortalama benlik saygısı ve toplam 5-6 puan düşük benlik saygısı 
anlamına gelir. Düşük puanlar daha yüksek benlik saygısı seviyelerini gösterir (6). 

Vücut Kateks Ölçeği 
Vücut Kateks Ölçeği (BCS) 1953'te Secord ve Jourard tarafından oluşturuldu ve 40 maddeden 
oluşuyor. Maddeler, 1'den hiç hoşlanmadığım anlamına gelen 5'ten gerçekten hoşlandığım 
anlamına gelen 5'li Likert tipi bir ölçek kullanılarak sıralanır. Ölçekten bir puan belirlenir. 
Olası en düşük puan 40, en yüksek 200'dür ve daha yüksek puan daha olumlu 
değerlendirmeleri gösterir (8). 

İstatiksel Yöntem 
Elde edilen veriler SPSS for Windows 17 programında değerlendirildi. Shapiro Wilk 
normallik testi ile sayımla elde edilen verilerin parametrik olup olmadığı belirlendi. Öncesi ve 
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sonrası değerlendirmeler arasındaki farklılıkların değerlendirilmesi için Paired Sample T test 
kullanıldı. Tüm değişkenler için anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlendi. Sayımla elde 
edilen veriler ortalama ± standart sapma ile, kategorik değişkenler ise yüzde değerler ile 
belirtildi 

Sonuçlar 
Ortalama yaş 36.4 ± 8.2 idi. RSES ve BCS'nin başlangıç ortalama skorları sırasıyla 7.1 ± 2.3 
ve 96.2 ± 13.6 idi. 12 aylık İşlemden 12 ay sonrası ortalama RSES ve BCS skorları sırasıyla 
2.9 ± 0.8 ve 156.7 ± 21.5 idi. RSES puanında anlamlı düşme ve BCS puanı anlamlı olarak 
artma tespit edildi (p = 0.002 ve p <0.001), bu da benlik saygısında artma ve vücut algısında 
olumlu yönde artış anlamına gelmektedir. 

Tartışma 
Androjenik alopesinin, hastaların  sadece görünümünü etkilemediği; bireyin psikolojisi 
üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Benlik saygısı hastaların psikolojik 
durumu ile yakından ilişkilidir. Yin ve ark.’nın çalışmasında  kozmetik cerrahi geçiren 
hastalar arasında (n = 161) ve ameliyatsız popülasyon kontrolü (n = 355) benlik saygısı 
açısından karşılaştırılmıştır. Benlik saygısı seviyeleri preoperatif hastalarda kontrol grubuna 
göre daha düşük iken postoperatif hastalarda benlik saygısı düzeyinde anlamlı düzeyde artma 
olduğu bulunmuştur (9). Andrew Jacono ve ark.’nın çalışmasında  ise estetik cerrahinin 
hastaların psikolojik durumunda  olumlu etkisinin olduğu gösterilmiştir (10).  
Saç ekiminin psikolojik duruma ve benlik saygısı üzerine etkilerini inceleyen çalışmaların 
sayısı sınırlıdır.  Liu ve ark.’ı geniş bir örneklem üzerinde saç ekiminin benlik saygısı ve 
bedensel algı üzerine etkilerini incelemişlerdir. Bu çalışmanın sonucunda  saç ekiminin benlik 
saygısını ve beden algısını anlamı düzeyde  yükselttiği  gösterilmiştir(11). Çalışmamızın 
beden algısı ve benlik saygısının saç ekimi sonrasında anlamlı oranda değiştiği 
değerlendirildiğinde, sonuçlarımızın literature ile uyumlu olduğu görülmektedir . 
Bu çalışmada saç ekiminin psikolojik durum üzerine olumlu etkileri gösterilmiştir. Bu 
sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Araştırmanın amacı, uzaktan eğitim sisteminin meslek yüksekokulu öğrencilerinin başarısı 
durumuna etkisini ortaya çıkarmaktır. Uzaktan eğitim; zamandan ve mekandan tamamen 
bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın 
mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli 
olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve 
görüntüleyebileceği akılcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemidir. Araştırmanın yöntemi 
olarak nitel araştırma tekniklerinden betimsel ve içerik analiz teknikleri uygulanmıştır. Çalışma 
grubu olarak Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar 
Teknolojilileri bölümünde okuyan öğrenciler kolaylı örneklem yoluyla seçilmiştir. Araştırmaya 
katılan 50 öğrenciden daha önce hazırlanmış olan ve 14 sorudan oluşan görüşme formunu 
çevrimiçi platformlar aracılığı ile cevaplamaları istenmiştir. Elde edilen veriler betimsel ve içerik 
analiz tekniği ile incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin %60’ı daha önceden 
uzaktan eğitim sistemine dair bilgisi olmadığını, %66’sı uzaktan eğitim modelinde dersleri 
anlayamadığını, %40’lık bir kesim ise uzaktan eğitim modelinin devam etmesini istemediğini 
dile getirmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerden  %32’si kendilerini başarılı görürken, 
%22’si ise başarısız olduğu düşünmektedir. Başarısızlığın altında yatan başlıca sebeplerin; %30 
etkileşimli ders işlenememesi, %22 ödev sistemleri ile alakalı sorunların olduğu, %6 teknik 
altyapıdan kaynaklı sorunlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, Salgın sürecinde eğitim, eğitim, meslek yüksekokulu 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine the effect of distance learning system on academic 
standing of vocational high school students. Distance learning is a rational, modern and 
innovative education system which is completely independent of time and space that enables to 
teach lessons as live, video and audio in virtual environment by means of existing computer 
technologies in today’s conditions. There is no obligation to come to campus for students and 
instructors and participants have a opportunity to watch and view lessons whenever they want. 
Descriptive content techniques, is one of the qualitative research techniques, has been 
implemented in this research. As study group, students who are studying at department of 
Computer Technology in Yozgat Bozok University Vocational School of Technical Sciences are 
selected by use of convenience sampling. 50 students participating in the study have been asked 
to answer the interview form that has been prepared before and consists of 14 questions through 
online platforms. The obtained data have been analyzed with the descriptive content technique. 
According to research results the students stated that 60% of them did not know the distance 
education system before, 66% of the students did not understand the lessons in the distance 
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learning system and 40% of them do not want the distance education model to continue. As a 
result of the research, 22% of the students think they are unsuccessful while 32% of the students 
consider themselves completely successful.  It is concluded that he main reasons underlying 
failure are 30% not being able to teaching lessons interactively, 22% problems with homework 
system and 6% problems related to technical infrastructure.  

Keywords: Distance learning, education during the pandemic, education, vocational high school 

1.GİRİŞ

2019 yılının Aralık ayı itibariyle Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan Coronavirüs (Covid-19) 
pandemisinin (Wikipedia,2020a), dünya genelinde sağlık başta olmak üzere, ekonomide,  sosyal 
yaşantı da ve eğitim uygulamalarında etkisi olmuştur. Bu gelişmelerin ardından Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO,2020a) tarafından 11 Mart 2020’de küresel bir salgın olarak ilan edilmiştir. 
Ülkemizde de görülen ilk Covid-19 vakasının ardından 16 Mart itibariyle okullar ve eğitim 
kurumları geçici bir süreyle kapatılmıştır (YÖK,2020a). 

Ülkeler, Coronavirüs (Covid-19) salgınının daha fazla büyümesini engellemek ve yayılma hızını 
yavaşlatmak için, ev hapisleri, seyahat yasaklamaları ve okul kapatma şeklinde bazı tedbirler 
almak zorunda kalmışlar, okulların kapatılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci eğitim gördükleri 
ortamlara gidememektedir (Can,2020). Coronavirüs (Covid-19) salgınının dünya çapındaki 
etkileri neticesinde tüm kademede okulların kapatılmasındaki temel düşünce salgının yayılma 
hızını azaltmaktır (Wikipedia, 2020b). Okulların kapanması sonucu eğitim sistemini ayakta 
tutabilmek için, bir takım yeniliklerin zorunluluğu ve yeni bir eğitim sisteminin şekillendirmesi 
durumu ortaya çıkmıştır (Gilani,2020). UNESCO bu sürecin devamında pandemi döneminde 
eğitimin uzakta yapılması önerisinde bulundu (UNESCO, 2020a). UNESCO tarafından 
açıklanan kararlar doğrultusunda ülkemizde de YÖK tarafından uzaktan eğitim uygulamasının 
nasıl yürütüleceğine dair bir yol haritası açıklanmıştır (YÖK, 2020b). 

Uzaktan eğitim sistemi pandemi süreci ile ortaya çıkan bir eğitim sistemi değildir. İlk olarak 
1700’lü yıllarda mektup aracılığı ile başlayan uzaktan eğitim sistemi zaman içerisinde 
teknolojinin de gelişimine paralellik göstererek gelişimini devam ettirmektedir (Gömleksiz & 
Pullu,2020). Ülkemizde ise uzaktan eğitim faaliyetleri 1956 yılına kadar fikriyat olarak kalmış 
uygulamaya geçilmemiştir (Kaya ve Odabaşı, 1996). Bu tarihten sonra 1960 yılında İstatistik ve 
Yayın Müdürlüğü bünyesinde “Mektupla Öğretim Merkezi” kurulmuş olup ülkemizdeki ilk 
uzaktan eğitim çalışmaları başlatılmıştır. (Özarslan & Ozan, 2014). Mektupla öğretim 
programlarına 1974 yılında yapılan Üniversite Seçme Sınavı’na (ÜSS) katılan ve herhangi bir 
programa yerleşemeyen adaylar içinden yaklaşık 70 binin üzerinde öğrenci kayıt olmuştur 
(Bozkurt, 2017). Ülkemizde büyük kitlelere yönelik uzaktan eğitim çalışmaları bu tarihlerde 
başlamıştır ancak planlı ve programlı bir şekilde uygulamaya geçmesi 1982 yılında Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin kurulması ile birlikte olmuştur (Bozkurt,2017). Anadolu 
Üniversitesi’nin bu uygulamasından sonra Atatürk Üniversitesi’ne bağlı ve İstanbul 
Üniversitesi’ne bağlı açıköğretim fakülteleri kurulmuştur. Günümüzde ise uzaktan eğitim 
modelinin özellikle pandemi sürecinde uygulanabilmesi amacıyla üniversiteler ve kamu 
kuruluşları bünyesindeki UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) kurulmuştur (Kaçan & Gelen,2020). 

Uzaktan eğitim öğrencilere bireysel olarak dersler verilmesi için teknolojinin aktif kullanımda 
olduğu öğrenciyi merkeze alan bir sistemdir (Yusuf, 2006). Uzaktan eğitim sayesinde yüz yüze 
verilen derslerde olduğu gibi etkileşimli sınıf ortamları oluşturulmuştur. Uzaktan eğitimde, 
eğitimde mesafeler engel olmaktan çıkarak, etkili bir şekilde iletişim kurulmasına ortam 
yaratılması planlanmaktadır. Bu şekilde yapılan eğitim ile birlikte dünyanın herhangi bir 
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yerindeki bir katılımcı diğer katılımcı ve eğitimciler ile görsel ve işitsel iletişim halinde bulunur 
(Keegan, 1996). 

Uzaktan eğitim belli bir program çerçevesinde yürütülen teknolojideki yeni gelişmelerden 
faydalanan geniş kapsamlı bir öğrenim ve öğretme sürecidir. Bununla birlikte uzaktan eğitim 
kavramının temelinde dört ana eleman yer almaktadır. Bu elemanları (Özarslan, 2008) şu şekilde 
sıralamıştır. 

• Uzaktan eğitim devlet kanalıyla formel yöntemlerle yürütülmektedir ve öğrencinin
başarılı olması durumunda diploma veya sertifika almasına imkan vermektedir.

• Uzaktan eğitim, eğitimci ile öğrenci arasındaki mekan kavramını ortadan kaldırarak farklı
zaman ve mekanda bir araya gelmelerine imkan sağlamaktadır.

• Uzaktan eğitim eş zamanlı ve eş zamansız olarak yürütülebilmektedir.
• Uzaktan eğitim ile birlikte kaynakların verimli kullanılabilmesi mümkün olabilmektedir.

Maddi durumu yeterli olmayan, öğrenim görebilme şansının az olduğu insanların daha çok 
faydalandığı uzaktan eğitim; elektronik olan ya da olmayan sistemler aracılığıyla özel iletişim 
yöntemleri gerçekleştirilerek zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldıran birçok öğrenme 
faaliyetini kullanıcılara sunan planlı, tasarlanmış kapsamlı bir öğrenme faaliyetidir (Altıparmak 
ve diğerleri, 2011). 

İnternet ortamında yürütülen uzaktan eğitim uygulaması çok yönlü bir sistem olsa bile çeşitli 
dezavantajları da bulunmaktadır (Kırık, 2014). Bu dezavantajların başında ekonomik sorunlar 
gelmektedir. Uzaktan eğitimin yürütülebilmesi için teknolojik araç ve gereçlere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Teknolojinin gelişimine paralel olarak teknolojik araç ve gereçlere ulaşabilmekte 
maddi anlamda bir o kadar zor hale gelmiştir. Bu durum uzaktan eğitim sisteminin ekonomik 
sorunlarından birisidir. Bu sorunun haricinde de uzaktan eğitimin bazı dezavantajları 
bulunmaktadır (Altıparmak ve diğerleri, 2011): 

• Maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin bilgisayar sahibi olamaması durumunda uzaktan
eğitim sürecinden faydalanmayabilmektedir.

• İnternet kullanım ücretlerinin yüksek olması, mobil internet kotalarının düşük olması ile
birlikte internet kullanımındaki hız problemleri ile eğitim sürecinde aksaklıklara
sebebiyet verebilmektedir.

• Uzaktan eğitim sürecinde yetersiz ve ya deneyimsiz personellerin olması eğitimde hizmet
kalitesinin düşük olmasına sebebiyet verebilmektedir.

• Teknik anlamda hem öğrencinin hem de eğiticinin yetersiz olması durumunda eğitimde
nitelik eksiliği yaşanabilmektedir.

Uzaktan eğitim uygulamasının sınırlılıkları ise; öğrenme ortamında öğrenciler ile göz temasının 
kurulamaması, anlık olarak ortaya çıkacak sorunların çözümlenmesi noktasında verimsiz olması, 
altyapı kaynaklı sorunların olması ve bu durumla birlikte gelen mali yüklerin olması, 
öğrencilerin fazla olması durumunda oluşacak iletişim sorunları olarak belirtmiştir (Dinçer, 
2016). 

2.YÖNTEM

2.1 Araştırmanın Modeli 

Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma tekniklerinden betimsel ve içerik analizi 
kullanılmıştır. Betimsel araştırmalar, bir olayın, objelerin, kurumların veya grupların ne 
olduğunu betimleme yoluyla açıklamaya çalışır (Selçuk ve diğerleri, 2014). Bu yöntem 
sayesinde grupları daha iyi yorumlama ve aralarındaki ilişki durumu ortaya koyulmuş olur 
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(Kaptan, 1998). İçerik analizi ise, birden fazla kelimeden meydana gelen metinden, belli bir 
kural çerçevesinde kategorilerin oluşturulmasını sağlayan sistemli bir yöntemdir (Stemler,2011).  

2.2 Araştırma Grubu 

Araştırma kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Bilgisayar Teknolojileri bölümünde öğrenim gören ve aktif olarak uzaktan eğitim sisteminde 
derslere katılan 50 öğrenci çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Seçilen çalışma grubu kolaylı 
örnekleme yönetimi ile belirlenmiştir. Kolaylı örneklem araştırmacının rahat bir şekilde 
ulaşabileceği katılımcılardan oluşmaktadır (Oğuz, 2016). Coronavirüs (Covid-19) pandemi 
döneminde çalışma grubuna ulaşmanın daha kolay olmasından dolayı bu yöntem seçilmiştir. 

2.3 Veri Toplama Araçları 

Çalışma kapsamında katılımcılara yöneltilmek üzere 14 sorudan oluşan bir görüşme formu 
düzenlenmiştir (EK-1). Katılımcıların ve araştırmacının sağlık güvenliğinin sağlanması 
açısından, görüşme formu çevrimiçi yöntemler (e-mail, Google Forms) aracılığı ile katılımcılara 
ulaştırılarak yanıtlanması beklenmiştir. Elde edilen veriler kayıt altına alınmış olup betimsel 
içerik analizi ile yorumlanmıştır. 

3.LİTERATÜR TARAMASI

2019 yılından itibaren Coronavirüs (Covid-19) pandemisinin de etkisi ile birlikte pandemi 
alanına dair çalışmaların hız kazandığı görülmektedir. Covid-19 virüsü birçok alanı etkilediği 
gibi eğitim alanındaki çalışmaları da etkilemiştir. Dünya genelindeki pek çok ülkede ve 
ülkemizde yüz yüze eğitim verilmemektedir (Can, 2020). Coronavirüs (Covid-19)  pandemi 
süresince ülkemizde eğitimin uzaktan eğitim yoluyla verilmeye başlanmıştır (Bakioğlu & Çevik, 
2020). Ülkemizde de açık ve uzaktan eğitim sistemlerin işleyişlerine, kullanılan modellerin 
analizine, öğrenci ve eğitici tutumlarının incelenmesi ve başarı ölçütlerinin belirlenmesine ilişkin 
çalışmalar bulunmaktadır.  

Kurnaz & Ergün (2019), elektronik ortamlardaki öğrencilerin öğrenme stilleri ile akademik 
başarılarının arasındaki ilişkiyi farklı değişkenler ile incelemiştir. Yapılan araştırmalara göre, 
öğrencilerin %23’ü çevrimiçi derslere isteyerek katılmadığını ve bunların %75’inin ise uzaktan 
dersler için gerekli ekipmanlara ulaşmakta zorlandıkları ortaya koymuştur (Karadağ & Yücel, 
2020). 

Uzaktan eğitim coronavirüs (covid-19) pandemi döneminde ortaya çıkan bir alternatif eğitim 
modeli gibi görülüyor olmasına rağmen, gelecek yıllarda eğitimin temelini oluşturacağı 
düşünülmektedir (Telli & Altun, 2020). Üniversiteler bünyesinde kurulan Uzaktan Eğitim 
Merkezleri eğitimin geleceğine atılan temelin göstergesidir. Üniversiteler uzaktan eğitim 
sürecinde ön planda olmakla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar da uzaktan 
eğitim faaliyetlerine katılmaktadır. Başaran ve diğerleri (2020) yapmış olduğu çalışmada uzaktan 
eğitim modelinin sınırlılıklarını Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul kademesinde incelemiştir.  

Öğretim elemanlarının pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile birlikte yeni teknolojilerle 
karşılaştığı görülmektedir. Öğretim elemanlarının karşılaştığı bu yeni teknolojilere karşı tutumu, 
eğitim öğretim faaliyetlerini ve dolayısıyla öğrencinin başarısını da etkilemektedir (Wingo ve 
diğerleri, 2007). Aynı zamanda öğretim elemanlarının pedagojik ve teknik donanımları ile 
çevrimiçi eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü ortamın teknik gereksinimleri uzaktan eğitim 
başarısını doğrudan etkilemektedir (Bilgiç ve diğerleri, 2011). Grenzky & Maitland (2001) 
telefon ile yapılan uzaktan eğitimde faaliyet gösteren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim 
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sürecine dair %72 pozitif ve %14 negatif kalan kesimin ise tarafsız düşüncelere olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. 

4.BULGULAR

Çalışma grubu ile yapılan görüşmeler doğrultusunda ilk olarak “Derslerinizi çevrimiçi almadan 
önce uzaktan eğitim hakkında neler biliyordunuz?” sorusu yöneltilmiş olup, çalışmaya katılan 
öğrencilerin, uzaktan eğitimi hakkında önceki bilgileri sorgulanmıştır. Elde edilen veriler 
aşağıdaki Tablo 1. ile belirtilmiştir.  Cevapların uzaktan eğitim hakkında bilgim yok ve uzaktan 
eğitimin tanımını biliyorum şeklinde 2 ana temada toplandığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin 
%60’ı uzaktan eğitime dair bir bilgisi olmadığını dile getirirken, %40’lık bir kesim uzaktan 
eğitim hakkında çeşitli yorumlarda bulunmuştur.  

Tablo 1. Uzaktan Eğitim Hakkında Bilgiler. 
Tema f % Örnek Cümle 

Uzaktan eğitim 
hakkında bilgim 
yoktu 

30 60 “Bilgim yoktu.” 

Uzaktan eğitimi 
biliyordum. 

20 40 “Uzaktan eğitimin internet üzerinden alındığının belirli 
saatlerde canlı ders öğretildiğini derslere bölüm ve okullara 
göre farklı sitelerden girildiğini biliyordum.” 

Toplam 50 100 

Görüşmelerde öğrencilere 2. olarak  “Salgın sonrası dersleriniz tamamı veya bir kısmının 
çevrimiçi olarak yapılıyor olması konusunda neler düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltilmiş olup, 
pandemi dönemi sonrası uzaktan eğitimin devam etmesine yönelik görüşleri sorgulanmıştır. 
Ulaşılan veriler aşağıdaki Tablo 2. ile belirtilmiştir. Cevapların uzaktan eğitimin devam etmesini 
destekliyorum %40, uzaktan eğitimi desteklemiyorum %60 şeklinde 2 ana temada toplandığı 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 2. Pandemi Sonrası Uzaktan Eğitime Dair Bilgiler. 
Tema f % Örnek cümle 

Uzaktan eğitim uygulamasının 
devam etmesini destekliyorum. 

20 40 “Güzel bir ilerleme olur online eğitim 
sürecinden bir anda kopmak alışma sürecini 
uzatır.” 

Uzaktan eğitim uygulamasının 
devam etmesini 
desteklemiyorum. 

30 60 “Salgın sonrası online ders yüz yüze eğitimden 
daha çok yoruyor. Forumlar, yayınlar derken 
gerçekten bizim için çok yorucu oluyor.” 

Toplam 50 100 

Araştırmada 3. olarak “Uzaktan eğitim sisteminde ders öncesi hazırlık yapıyor musunuz ve bu 
durum, başarı durumunuzu nasıl etkiliyor?”  sorusu katılımcılara yöneltilmiştir. Ulaşılan veriler 
aşağıdaki Tablo 3. ile belirtilmiştir. Cevapların ders öncesi hazırlık yapıyorum ve başarımı 
olumlu yönde etkiliyor %58, ders öncesi bir hazırlık yapmıyorum %42 şeklinde 2 ana temada 
toplandığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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Tablo 3. Ders Öncesi Hazırlığa Dair Bilgiler. 
Tema f % Örnek Cümle 

Ders öncesi hazırlık 
yapıyorum. 

29 58 “Uygulamalı dersler için az da olsa kendimi 
geliştirmeye çalışıyordum.” 

Ders öncesi hazırlık 
yapmıyorum. 

21 42 “Hazırlık yapmıyorum çünkü bilgisayarım yok.” 

Toplam 50 100 

Katılımcılara 4. olarak  “Derslerin çevrimiçi olarak yapılıyor olması dersleri anlamanıza nasıl 
etki ediyor?” sorusu sorulmuştur. Ulaşılan veriler aşağıdaki Tablo 4. İle belirtilmiştir. Cevapların 
uzaktan eğitimde dersleri anlayamıyorum %66, uzaktan eğitimde dersleri anlayabiliyorum %34 
şeklinde 2 ana temada toplandığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 4. Derslerin Anlaşılır Olmasına Dair Bilgiler. 
Tema f % Örnek Cümle 

Dersleri 
anlayamıyorum 

33 66 “Online eğitimde derslerden fazla bir şey anlamasakta 
elimizden derslerimizi dinlemeye ve ödevlerimizi yapmaya 
çalışıyorum.” 

Dersleri 
anlayabiliyorum 

17 34 “Sınıfta nasıl işliyorsak burada da öyle işliyouz. Çok fazla 
fark yok.” 

Toplam 50 100 

Görüşmede öğrencilere 5. olarak “Derslerin işlenme biçimi hakkında ne düşünüyorsunuz, başarı 
durumunuza etki ediyor mu?” sorusu sorulmuştur. Ulaşılan veriler aşağıdaki Tablo 5. ile 
belirtilmiştir. Cevapların derslerin işlenişi yönünde olumlu düşüncelerin %38, derslerin işlenişi 
yönünde olumsuz düşüncelerin olduğu için başarısız hissettiğini %20 ve derslerin işleniş 
yönündeki düşüncelerin dersten derse değişkenlik gösterdiği %42 şeklinde 3 ana temada 
toplandığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 5. Derslerin İşleniş Yöntemine Dair Bilgiler. 
Tema f % Örnek Cümle 

Olumlu 19 38 “Dersler bence olması gereken gibi yormadan işleniyor. Başarı 
durumumuzu da güzel etki ediyor.” 

Olumsuz 10 20 “Böyle bir başarı elde edeceğimi düşünemiyorum.” 
Değişken 21 42 “Derslerin işlenişi genel olarak iyi ama birkaç ders haricinde pdf den 

okuyarak ilerleniyor ve bu derslerden bir şey anlamıyorum.” 
Toplam 50 100 

Araştırmada 6. Olarak “Online eğitim süresince kullanılan araç gereç ve teknik altyapının ders 
başarınıza etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?” sorusu katılımcılara yöneltilmiştir. Ulaşılan 
veriler aşağıdaki Tablo 6. İle belirtilmiştir. Cevapların teknik araç ve gereçlerin kullanımında 
sorun yaşayanların ve başarı durumunu olumsuz etkilediği %36, sorun yaşamayanların ders %64 
şeklinde 2 ana temada toplandığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 6. Teknik Araç Gereçlere Dair Bilgiler. 
Tema f % Örnek Cümle 

Sorunsuz 32 64 “Araç gereç alt yapı iyi durumda başarımı olumsuz etkilemiyor.” 
Sorunlu 18 36 “Bazen siteden dolayı bağlanmada sıkıntı olabiliyor. Derslere girmede 

veya ödev yapmada.” 
Toplam 50 100 
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Görüşmede 7. Olarak “Derslerinizde interaktif videolar kullanılıyor mu kullanılıyorsa bunların 
ders başarınıza etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? “ sorusu katılımcılara sorulmuştur. Ulaşılan 
verilen Tablo 7. İle belirtilmiştir. Cevapların derslerde interaktif videoların kullanıldığı ve 
başarıyı olumlu yönde etkilediği %58, interaktif videoların kullanılmadığı ve başarıyı olumsuz 
etkilediği %42 şeklinde 2 ana temada toplandığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 7. İnterakif Videoların Kullanımına Dair Bilgiler. 
Tema f % Örnek Cümle 

Kullanılıyor 29 58 “Derslerde interaktif videolar kullanılıyor. Dersi iyi anlamama 
yardımcı oluyor.” 

Kullanılmıyor 21 42 “Çoğu dersimizde kullanılmıyor ne yazık ki.” 
Toplam 50 100 

Araştırmanın 8. sorusu olarak “Süreç değerlendirilmesinin uzaktan eğitim sisteminin önemli bir 
kriteri olarak belirlenmiş olması hakkında ne düşünüyorsunuz, bu durumun derslerinizdeki 
başarınız arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor musunuz?” katılımcılara yöneltilmiştir. 
Ulaşılan veriler aşağıdaki Tablo 8. İle belirtilmiştir. Bu soruda büyük bir çoğunluğun %76 süreç 
değerlendirmesi (ödev, kısa sınav, forum tartışmaları ile sınav notu alınması) hakkında yorum 
yapamadığı gözlemlenmiştir. Yorum yapılan cevapların süreç değerlendirmesi modelinin olumlu 
olduğu ve başarıyı desteklediği %18, süreç değerlendirme sisteminin başarıyı olumsuz etkilediği 
%6 şeklinde 2 ana temada toplandığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 8. Süreç Değerlendirmesi Dair Bilgiler. 
Tema f % Örnek Cümle 

Yorum 
yok. 

38 76 “Ben bu soruyu anlamadım.” 

Pozitif 9 18 “Günümüz olaylarınca iyi bir değerlendirme” 
Negatif 3 6 “Şahsen ben okulu iyi notlarla bitirme derdindeyim. Çünkü gerçekten 

sürekli ödev ve sınav çabası.” 
Toplam 50 100 

Araştırmada 9. Olarak “Online dersler sırasında derse aktif katılım sağlamakta zorlanıyor 
musunuz ve bu durum, derslerinizdeki başarınızı etkiliyor mu?” sorusuna cevap aranmıştır. 
Ulaşılan veriler aşağıdaki Tablo 9. ile belirtilmiştir. Cevapların derse katılmakta zorlanmıyorum 
%74, derslere katılmakta zorluk yaşıyorum %26 şeklinde 2 ana temada toplandığı sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Tablo 9. Derse Aktif Katılıma Dair Bilgiler. 
Tema f % Örnek Cümle 

Zorlanıyorum 13 26 “Bazen zorlanıyorum.” 
Zorlanmıyorum 37 74 “Hayır zorlanmıyorum ders vaktinde derste oluyorum . Başarıma 

olumlu yansıyor.” 
Toplam 50 100 

Görüşmede öğrencilerden 10. Olarak “Uzaktan eğitim sisteminde başarılı olmak için neler 
yapıyorsunuz? “ sorusuna yanıt vermeleri beklenmiştir. Ulaşılan veriler aşağıdaki Tablo 10. İle 
belirtilmiştir. Cevapların başarılı olabilmek için ders tekrarı yapıyorum %32, ödevlerimi 
yapıyorum %18, farklı platformlardaki videoları izliyorum %12 ve sadece derse katılım 
gösteriyorum %38 şeklinde 4 ana temada toplandığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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Tablo 10. Hazırlık Yapmaya Dair Bilgiler. 
Tema f % Örnek Cümle 

Ders 
tekrarı 

16 32 “Ders esnasında not tutmak yerine, dersten sonra notları okuyup 
yazıyorum. Hem dersi tekrar etmiş oluyorum hem de notumu kaçırmamış 
oluyorum. Ders dışında da kendimi geliştirmeye yönelik videolar 
izliyorum.” 

Ödev 9 18 “Mümkünse bütün verilen görevleri (forum, ödev, sınav) yapmaya 
çalışıyorum.” 

Video 6 12 “İnternetten video izliyorum arkadaşlardan yardım alıyorum.” 
Derse 
katılım 

19 38 “Derslere katılmaya çalışıyorum.” 

Toplam 50 100 

Katılımcılara 11. Olarak “Online eğitim süresince kendinizi ne kadar başarılı görüyorsunuz? 
“sorusu sorulmuştur. Elde edilen veriler aşağıdaki Tablo 11. ile belirtilmiştir. Cevapların 
kendimi başarılı görüyorum %32, kendimi başarısız görüyorum %22 ve kendimi başarılı yada 
başarısız görme konusunda net fikrim yok %46 şeklinde 3 ana temada toplandığı sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Tablo 11. Başarıya Dair Bilgiler. 
Tema f % Örnek Cümle 

Başarılı 16 32 “Kendimi başarılı görüyorum çünkü derslerim ve ödevlerim sayesinde 
sürekli bir araştırma içerisindeyim ve sürekli yeni şeyler öğreniyorum.” 

Başarısız 11 22 “Başarısızım şuanda çok fazla ders çalışmadığım için.” 
Orta 23 46 “Bunu artık süreç belirleyecek ben elimden geleni yapmaya 

çalışıyorum.” 
Toplam 50 100 

Araştırmanın 12. sorusu “Online eğitim süresince öğretim elemanlarının tutumları ile ders 
başarınız arasında nasıl bir ilişki olduğunu düşünüyorsunuz?” olmuştur. Ulaşılan veriler 
aşağıdaki Tablo 12. ile belirtilmiştir. Cevapların öğretim elemanın tutumu dersteki başarımı 
olumlu yönde etkiliyor %66, olumsuz yönde etkiliyor %6 ve kişiden kişiye değişiklik gösteriyor 
%28 şeklinde 3 ana temada toplandığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 12. Öğretim Elemanlarının Tutumuna Dair Bilgiler. 
Tema f % Örnek Cümle 

Pozitif 33 66 “Bize uzaktan da olsa çoğu hocamız yardımcı oluyor.Yardımcı olan 
hocalarımızın dersinde başarım gayet iyi.” 

Negatif 3 6 “Bazı hocaların ders esnasındaki anlatımlarından birşey 
anlayamayabiliyoruz. Anlayamayınca da derslerde verilen ödevlerin 
nasıl yapılacağını tam öğrenemiyoruz.” 

Değişken 14 28 “Bazı derslerde ilişki olduğunu düşünmüyorum.” 
Toplam 50 100 

Öğrencilerden 13. olarak  “Uzaktan eğitim sürecinde yapılmasını uygun gördüğünüz ve eğer 
bunlar yapılırsa ders başarım artabilir dediğiniz şeyler nelerdir?” sorusunu cevaplamaları 
istenmiştir. Elde edilen veriler Tablo13. İle belirtilmiştir. Cevapların etkileşimli derslerin 
yapılması başarıyı artırır %30, ödevlerin sayısının ve ödev için verilen sürenin uzatılması 
başarıyı artırır %22, geç saatlere derslerin koyulmaması başarıyı artırır %6, teknik aksaklıkların 
giderilmesi başarıyı artırır %6, başarının artması için bir değişikliğe gerek yok %24 ve uzaktan 
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eğitim ile başarının sağlanamayacağı %12 şeklinde 6 ana temada toplandığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Tablo 13. Önerilere Dair Bilgiler. 
Tema f % Örnek Cümle 

Etkileşimli 
ders 

15 30 “Üstte yazdığım gibi sadece slayttan okumayla sınırlı kalmasa 
öğretmenler interaktif videolarla ve kendi yorumlarını da katsalar 
daha iyi olacağını düşünüyorum.” 

Ödev sayısı 
ve süresi 

11 22 “Verilen ödevlerin sürelerinin biraz daha uzatılması gerektiğini 
düşünüyorum çünkü her dersten ödevlerimizi yaparken yoğun 
oluyoruz ve yetiştiremeyebiliyoruz.” 

Ders 
vakitleri 

3 6 “Akşam ders koyulmaması.” 

Teknik 
sorunlar 

3 6 “Eğitim sisteminin isteminin değişmesini isterdim. Form, ödev, kısa 
sınav gibi uygulamaların zamanı geldiğinde uyarı mesajı gelmesini 
isterdim. Bir sıkıntımız olduğunda iletişime geçmekte bi hayli zor tüm 
hocalarımızla whatapp grup gibi kolaylık olmasını isterdim.  “ 

Değişikliğe 
gerek yok 

12 24 “Herhangi bir şey istemiyorum çünki herkes üzerine düşeni gayet iyi 
yapıyor.” 

İmkansız 6 12 “Kafeler, alış veriş merkezi vb. açıkken bizim yüz yüze eğitimiz 
olmuyor. Yüz yüze eğitim olmasını istiyorum.” 

Toplam 50 100 

Araştırmada son olarak “Online eğitim süreci sosyal ilişkilerinizi nasıl etkiledi ve bu durumun 
derslerdeki başarınız arasında size göre bir ilişki kurulabilir mi?” sorusuna yanıt aranmıştır. 
Ulaşılan veriler Tablo14. İle belirtilmiştir. Cevapların uzaktan eğitim sistemi sosyal ilişkilerimi 
ve başarımı olumsuz etkiledi %32, olumlu etkiledi %14 ve herhangi bir değişikliğe sebebiyet 
vermedi %54 şeklinde 3 ana temada toplandığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 14. Sosyal İlişkilere Dair bilgiler. 
Tema f % Örnek Cümle 

Negatif 16 32 “Uzaktan eğitimde boysis uygulamasına bağlı olduğumuz için bilgisayar 
başında çok fazla duruyorum ve göz rahatsızlığım olduğu için çok 
yoruluyorum. Ailemle sosyal konuşmalarım azaldı. Sabah uyanırken 
güçlük çekiyorum.” 

Pozitif 7 14 “Daha çok boş zamanım kendimi geliştirmek için vaktim oldu.” 
Nötr 27 54 “Olmayan bir sosyal ilişkim mevcut, tek takılan birisi olaraktan çok şey 

farketmedi aksine kafam rahatladı diyebilirim.” 
Toplam 50 100 

5.SONUÇ VE ÖNERİLER

Yapılan çalışma doğrultusunda katılımcılarda uzaktan eğitim sistemine dair bilgi eksiklilerinin 
olduğu saptanmıştır. Bilgi eksikliği ile birlikte uzaktan eğitim sistemin uygulanabilirliği 
noktasında da katılımcıların çeşitli sorunlarla karşılaştığı dolayısıyla başarı durumunda 
değişikliklere sebebiyet verdiği ortaya çıkmıştır. Katılımcıların uzaktan eğitim sistemine dair 
düşünceleri doğrultusunda başarı durumunu etkileyen faktörlerden birisinin çevrimiçi yapılan 
derslerde öğrenci ve eğitimcinin gerekli etkileşimde bulunamaması sorunudur. Etkileşimli bir 
şekilde ders işlenmesi ile, eğitimin kalitesinin ve öğrenci başarısının yükseldiği ifade edilmiştir 
(Thompson & Flecknoe,2003). İnteraktif videolar yardımıyla uzaktan eğitimde öğrencilerin 
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öğrenme arzuları harekete geçirilebilir. Eğitimde görseller, videolar, sesler vb. gibi daha çok 
duyu organına hitap edecek elementlerin kullanılması öğrencileri derse hazırlama noktasında bir 
eylem olarak kullanılabilir ve bu durum öğrencilerdeki merak duygusu ile birlikte derse hazırlığı 
aktif hale getirir (Karadüz, 2010). Uzaktan eğitim sisteminde başarıyı artırabilmek için etkileşimi 
artıracak teknolojik araç ve gereçler ile birlikte sistemlerin güncellenmesi gerekmektedir. Çınarer 
ve diğerleri (2016) de yapmış oldukları çalışmada öğretmenlerin ders anında teknolojik araç ve 
gereçleri kullanmasının dersin işlenmesini daha kolay hale getirdiği sonucuna ulaşmıştır. Gök & 
Çakmak (2020)’a göre öğretim elemanlarının, yapılan eğitim uygulamalarına karşı tutumu 
öğrencilerin ders başarısını etkilemektedir. Öğrencilerden elde edilen bulgularda da, öğretim 
elemanın derse karşı tutumunun öğrenci başarısı üzerindeki etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin akademik başarılarında ders öncesi hazırlık önemli bir olgudur. Derse hazırlıklı 
gelen öğrencilerin, kendi düşüncelerine göre başarı durumunun daha yüksek olduğu ortaya 
çıkmıştır. Derslere ön hazırlık aşamasında, önceki ders işlenen konuların tekrarı, farklı 
platformlar ve arama motoru aracılığı ile yapılan araştırmalar, ödev ve proje bazlı çalışmalar 
önemli olmuştur. Uzaktan eğitim modeli ile birlikte başarıyı etkileyen ödev faktörünün 
öğrenciler tarafında farklı algılarının olduğu saptanmıştır. Bazı öğrenciler ödev yaparak derse ön 
hazırlık yaptığını ve bu durumun başarısını olumlu yönde etkilediğini düşünürken, bir grup 
öğrencide de ödevlerin fazla olması başarısızlığı getirdiği yönünde bir algı oluşturmuştur. Ödev 
konusunda Walberg ve diğerleri (1985) ödevlerin öğrencinin akademik başarısı üzerinde olumlu 
etkilerinden bahsederken, Check & Ziebell (1980) ve Heller ve diğerleri (1988) ödevlerin 
akademik başarı üzerinde olumlu bir etki gösterdiğine dair yeterli verinin olmadığını dile 
getirmiştir. Bu açıklamalar ile öğrencilerin ödev konusundaki tutarsızlıkları paralellik 
göstermektedir. Ancak uzaktan eğitim sisteminde öğrenci başarısını tek bir sınav ile ölçmek 
güvenirlik açısından sorunlar yaratabileceği için ödev uygulamalarının bu sistemde devamlılığı 
gerekmektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, öğrencilerde düşünme becerilerini 
geliştirecek tarzda ödevlerin daha uzun süreye yayılarak verilmesi halinde öğrencilerin akademik 
başarısında bir artışın olacağı düşünülmektedir.  

Coronavirüs (Covid-19) pandemi döneminde okul ortamından uzaktan olan öğrencilerin 
arkadaşlarından ve eğiticilerinden uzakta olması ile akademik başarıları arasında net bir ilişki 
kurulamamıştır. Öğrencilerin büyük bir kesiminde pandemi süreci öncesi de sosyal hayatının 
olmadığı ve bu sürecin akademik başarısı üzerinde bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. 
Öğrencilerin zaman geçtikçe daha yalnız bireyler haline dönüştüğü ve bu yalnızlığın altında 
yatan sebeplerinde araştırılması gerekmektedir.  
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EKLER DİZİNİ 
EK-1 Görüşme Soruları 

1. Derslerinizi online almadan önce uzaktan eğitim hakkında neler biliyordunuz?

2. Salgın sonrası dersleriniz tamamı veya bir kısmının online olarak yapılıyor olması
konusunda neler düşünüyorsunuz? 
3. Uzaktan eğitim sisteminde ders öncesi hazırlık yapıyor musunuz? Bu durum, başarı
durumunuzu nasıl etkiliyor? 

4. Derslerin online olarak yapılıyor olması dersleri anlamanıza nasıl etki ediyor?

5. Derslerin işlenme biçimi hakkında ne düşünüyorsunuz, başarı durumunuza etki ediyor
mu? 
6. Online eğitim süresince kullanılan araç gereç ve teknik altyapının ders başarınıza etkisi
hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
7. Derslerinizde interaktif videolar kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa bunların ders
başarınıza etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 
8. Süreç değerlendirilmesinin uzaktan eğitim sisteminin önemli bir kriteri olarak
belirlenmiş olması hakkında ne düşünüyorsunuz bu durumun derslerinizdeki başarınız arasında 
bir ilişki olduğunu düşünüyor musunuz? 
9. Online dersler sırasında derse aktif katılım sağlamakta zorlanıyor musunuz, bu durum,
derslerinizdeki başarınızı etkiliyor mu? 

10. Uzaktan eğitim sisteminde başarılı olmak için neler yapıyorsunuz?

11. Online eğitim süresince kendinizi ne kadar başarılı görüyorsunuz?

12. Online eğitim süresince öğretim elemanlarının tutumları ile ders başarınız arasında
nasıl bir ilişki olduğunu düşünüyorsunuz? 
13. Uzaktan eğitim sürecinde yapılmasını uygun gördüğünüz ve eğer bunlar yapılırsa ders
başarım artabilir dediğiniz şeyler nelerdir? 
14. Online eğitim süreci sosyal ilişkilerinizi nasıl etkiledi? Bununla derslerdeki başarınız
arasında size göre bir ilişki kurulabilir mi? 

TABLOLAR DİZİNİ 
Tablo 1. Uzaktan Eğitim Hakkında Bilgiler 
Tablo 2. Pandemi Sonrası Uzaktan Eğitime Dair Bilgiler 
Tablo 3. Ders Öncesi Hazırlığa Dair Bilgiler 
Tablo 4. Derslerin Anlaşılır Olmasına Dair Bilgiler 
Tablo 5. Derslerin İşleniş Yöntemine Dair Bilgiler 
Tablo 6. Teknik Araç Gereçlere Dair Bilgiler 
Tablo 7. İnterakif Videoların Kullanımına Dair Bilgiler 
Tablo 8. Süreç Değerlendirmesi Dair Bilgiler 
Tablo 9. Derse Aktif Katılıma Dair Bilgiler 
Tablo 10. Hazırlık Yapmaya Dair Bilgiler 
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Tablo 11. Başarıya Dair Bilgiler 
Tablo 12. Öğretim Elemanlarının Tutumuna Dair Bilgiler 
Tablo 13. Önerilere Dair Bilgiler 
Tablo 14. .Sosyal İlişkilere Dair bilgiler 

361



ASSESSMENT OF UPEC VIRULENCE GENES IN RAW MILK SAMPLES 
Cumhur Avşar1 and Zeynep Yeğin2 

1Department of Biology, Faculty of Arts & Sciences, Sinop University, Sinop, Turkey 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4095-0022 

2Medical Laboratory Techniques Program, Vocational School of Health Services, Sinop 
University, Sinop, Turkey, ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0003-4637-0253 

Introduction 
Escherichia coli which inhabits the gastrointestinal tract of humans and animals usually 
displays a beneficial symbiotic relationship with its host and plays important roles in 
maintaining normal intestinal homeostasis via participating in digestion and synthesis of 
certain vitamins. Thus, it does no harm to its host as a commensal organism. However, when 
the gastrointestinal barriers are violated or in immunosuppressed individuals, nonpathogenic 
E. coli strains can also cause infection. E. coli strains can settle in different environments via 
the horizontal exchange of mobile genetic elements in bacteria (Bien et al., 2012, Sarowska et 
al., 2019). 
Extraintestinal pathogenic E. coli (ExPEC) have a complicated phylogenetic structure and 
harbor various virulence factors. The ExPEC group includes uropathogenic E. coli (UPEC), 
neonatal meningitis E. coli (NMEC), sepsis-associated E. coli (SEPEC), and avian pathogenic 
E. coli (APEC). Uropathogenic E. coli (UPEC) strains are the potential strongest etiologic 
agents of urinary tract infections (UTIs) including both asymptomatic bacteriuria (ABU) and 
symptomatic UTIs with a ratio of more than 80%. UPECs express various virulence factors 
such as pili or fimbriae contributing to the pathogenicity. Clinical symptoms associated with 
UTI can display different clinical pictures such as asymptomatic bacteriuria, acute 
pyelonephritis, severe urosepsis (Tarchouna et al., 2013; Sarowska et al., 2019). Among 
Gram-negative bacteria, E. coli is the most frequent pathogen responsible for acute renal 
failure (Bien et al., 2012). The severity of UTI stemming from E. coli may depend on both the 
susceptibility of the hosts, especially when there is a concomitant urological illness and 
virulence genes. Though several virulence factors can contribute to the pathogenicity of 
UPEC, pap (pyelonephritis associated pili) and sfa (S fimbrial adhesin) operons are from the 
most commonly found genes (Bien et al., 2012; Tarchouna et al., 2013; Jalali et al., 2015).  
The bacterial attachment to uroepithelium allows bacteria to resist bladder drainage and can 
activate the host's signaling pathway. Therefore, this attachment to uroepithelium can be 
considered as a significant step for both the onset and development of urinary tract infection. 
This attachment process is managed with bacterial adhesin factors pap and sfa genes. P 
fimbria encoded by pap genes aids pathogenicity by facilitating colonization, preventing 
bacterial removal by urine filtration, and increasing proliferation of kidney tissues, and thus 
finally resulting in pyelonephritis phenotype. The fimbria S encoded by sfa gene mediates 
interaction with receptors containing sialic acid, bladder epithelium, urethral ducts and thus 
results in the facilitation of the host tissue surface pathogenicity (Shabani et al., 2018; 
Boroumand et al., 2019).  
The above described pap and sfa genes, alone or in combination with various other virulence 
factors are muchly focused on hospitalized patients with urinary tract infections. However, 
food-borne urinary tract infections are also quite important in terms of guiding different 
prophylactic measures and thus minimalize food chain associated infections. In this study, we 
aimed to assess the prevalence of UPEC pap and sfa genes in raw milk samples to draw an 
approximate conclusion about the potential risks, if any for urinary tract infections.  
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Materials and Methods 
Bacterial Strains 
A total of 62 E. coli strains isolated from raw milk samples sold in open-air markets were 
assessed for the detection of pap and sfa genes. All samples (100 ml from each sample) were 
transported in cold bags to the laboratory. The 25 ml sample was homogenized in 225 ml of 
buffered peptone water and incubated at 37°C for 18–24 h. The overnight culture was then 
transferred to Luria Broth. Following incubation at 37°C for 18–24 h, gas positive tubes were 
inoculated to EC broth and were incubated for 44.5°C for 24 h. Then, gas positive tubes were 
selected as presumptive isolates of E. coli. The isolates were grown again on Eosin Methylene 
Blue (EMB) agar plates to observe for green metallic sheen production as a confirmatory test 
(Feng et al., 2002). 
The characterization of E. coli strains were also carried out according to cultural, microscopic 
and biochemical tests. Biochemical tests were performed in accordance with the methods 
described by Brenner and Farmer (2005). Isolates were identified by Gram staining, motility, 
catalase, oxidase, nitrate, IMVIC and some carbohydrate (glucose, lactose, sucrose, maltose, 
arabinose and xylose) tests. 

Chromosomal DNA Extraction 
Chromosomal DNA extraction from E. coli strains was carried out according to the method of 
Sambrook et al. (1989). E. coli samples were activated with incubation at 37oC for 24 hours. 
Recovered bacteria were centrifuged at 3000 rpm for 5 min and cell pellets were resuspended 
in 500 μl TE buffer (10 mM Tris-HCl pH 8.0, 1 mM EDTA). Pellets were then incubated at 
55oC for 30 min following the addition of 50 μl SDS (10%) and 25 μl proteinase K (20 
mg/ml). Total DNA was recovered by sequential extractions with phenol and chloroform.  
Initially, 575 μl phenol/chloroform (1:1) was added, tubes were inverted and centrifuged at 
14000 rpm for 10 min. The aqueous upper layer (500 μl) was carefully transferred into a fresh 
tube and again treated with 500 μl phenol/chloroform (1:1). Tubes were inverted a few times 
and incubated on ice for a few minutes, then centrifuged at 14000 rpm for 10 min. After 
centrifugation, the upper layer (500 μl volume) was transferred into a new eppendorf tube and 
treated with 50 μl sodium acetate (3M, pH:5.2) and 330 μl isopropanol (100%). Tubes were 
gently inverted and DNA was precipitated by centrifugation at 14000 rpm for 10 min 
followed by washing with 70% (v/v) ethanol, dried, resuspended with 100 μl TE buffer 
containing 2 μl RNase. DNA samples were stored at -20oC until further used for the PCR 
analysis. 

Detection of Virulence Genes With Multiplex PCR (Polymerase Chain Reaction) 
Primers used for the detection of pap and sfa genes were already described in the literature 
(Oliveira et al., 2011). Multiplex PCR assays were carried out in a 25 μl total volume 
containing ~200 ng genomic DNA, 0.4 μM of each primer, 0.2 mM of each dNTP, 1x 
DreamTaq DNA Polymerase buffer, and 1 U DreamTaq DNA Polymerase (Thermo Fisher 
Scientific, MA, USA). Thermal cycler conditions were as follows: 30 cycles of denaturation 
for 1 min at 94oC, annealing for 30 sec at 63oC and extension for 1.5 min at 72oC. A pre-
denaturation step for 3 min at 94oC and a final extension step for 5 min at 72oC were 
included. Amplicons were run on 2% agarose gel in TBE buffer (89 mM Tris, 89 mM boric 
acid, 2 mM EDTA) stained with 0.5 µg/ml EtBr and finally visualized and analyzed by 
transilluminator device. Specific primers used in the investigation of pap and sfa genes 
generated 336 bp and 410 bp amplicons, respectively.  
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Results 
Among the studied strains, the frequencies of both pap and sfa genes were the same: 22.6% 
(14/62). A representative gel image showing the analyzed genes is shown in Figure 1. 

Figure 1. The representative gel demonstrating the amplified virulence genes in multiplex PCR. M: GeneRuler 
50 bp DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific, MA, USA) 

Discussion 
In the present study, the frequencies of pap and sfa operons which are important virulence 
genes of UPEC were found as 22.6% in raw milk isolates. This result shows the importance of 
detecting virulence genes in the food chain in order to prevent food-borne urinary tract 
infections. 
Urinary tract infection (UTI) is one of the most prevalent bacterial infections displaying 
highly variable clinical manifestations from cystitis to pyelonephritis which can result in 
serious morbidity. As common predictors of cystitis and/or pyelonephritis, pap, sfa, and afa 
genes were indicated (Johnson et al., 2005; Oliveira et al., 2011). A better knowledge about 
virulence features of the microorganism can also facilitate the clinician’s approach to 
anticipate the possible evolution of the infection. Several virulence determinants contribute to 
the pathogenicity of E. coli in urinary tract infections and thus all these absolutely have 
importance to be assessed in detail. PCR method provides advantages to detect various 
number of virulence genes. However, it must be kept in mind that while a positive PCR shows 
the presence of a virulence gene, a negative PCR can not rule out the presence of the 
investigated virulence gene (Rahdar et al., 2015). 
Uropathogenic Escherichia coli strains and the frequencies of virulence genes in clinical 
isolates were investigated in various studies in the literature up to now. In the study of 
Tarchouna et al. (2013), E. coli strains isolated from patients with UTI were analyzed for 
fimbrial adhesive systems and the prevalences of pap and sfa/foc genes were found as 41% 
and 34%, respectively. Escherichia coli isolates obtained from in- and outpatients who show 
clinical and laboratory signs of UTI were investigated to determine the prevalence of various 
virulence factors and 46% and 32% ratios were reported for pap and sfa genes, respectively 
(Jalali et al., 2015). In the study of Rahdar et al. (2015), UPEC isolates obtained from urine 
samples of patients with UTI were analyzed for the prevalence of five virulence genes and 
57% and 81% ratios were obtained for pap and sfa genes, respectively. In another study, the 
frequencies of pap and sfa genes were reported as 27% and 60%, respectively in E. coli 
strains isolated from urinary specimens (Shabani et al., 2018). In the study of Yazdi et al. 
(2018), the frequencies of pap and sfa genes in E. coli isolates from patients with UTI were 
indicated as 79% and 69%, respectively. Boroumand et al. (2019) reported the frequencies of 
pap and sfa genes as 50% and 29%, respectively in E.coli isolates from UTI samples and 
moreover a significant relationship between the presence of these genes and biofilm formation 
was detected. The prevalence of UPEC virulence genes pap and sfa were indicated as 25% 
and 26%, respectively, in clinical isolates of E. coli from urine cultures in another study 
(Oliveira et al. 2011) which seems quite concordant with the results we obtained. As it can be 
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seen in the light of these various studies conducted with clinical isolates, UPEC strains 
display heterogeneity in terms of the distribution of the virulence genes.  
Besides with the presence of UPEC in clinical isolates, some studies also emphasize the 
significance of food-borne pathogens. Extraintestinal pathogenic E. coli (ExPEC) harboring a 
high number of various virulence genes were detected in different food products such as 
poultry meat (Aslam et al., 2014; Cunha et al., 2017), chicken meat and eggshells (Mitchell et 
al., 2015), unpasteurized cheeses (Guzman-Hernandez et al., 2016), raw milk and raw milk 
cheese (Ombarak et al., 2016; Younis et al., 2018), and pork samples (Khan et al., 2017). Our 
virulence gene assessment results obtained from E. coli isolates from raw milk samples also 
support these studies in literature and draw attention to the importance of preventive and 
appropriate practices. 

Conclusion 
Bacterial infections are one of the most significant reasons for urinary tract infections which 
can even be fatal in some cases. The therapeutic strategies in clinics are thus highly important 
to prevent the emergence of these strains. Our preliminary analysis reflects the presence of 
UPEC virulence genes in some samples. Our study conducted in E. coli isolated from raw 
milk samples showed a relatively high prevalence (22.6%) of pap and sfa operons which can 
be considered as the most important indicators of UTIs. Though the prevalence of virulence 
genes can vary, our percentage is close to the percentages obtained in some studies conducted 
with clinical isolates. Since raw milk is a perfect medium supporting the growth of E.coli, 
consumption of raw milk without heat treatment may create health problems. Preventive 
measures and appropriate management practices must be considered in order to improve milk 
hygiene and thus prevent food-borne urinary tract infections.  
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Abstract 

The aim of this study is to identify the impact of the revolutions of the Arab spring countries 

on their economies and investments, and their needs urgent proclamation in the various areas 

of tourism and hospitality sector. The study pointed that: a clear vision for the volume of 

foreign investments fugitive from lack of security and political stability and economic 

revolutions that has accompanied these, as well as the fluctuation of the competitiveness of 

the tourism and travel to these countries in the short term. 

The study resulted in conclusion showed that countries of spring should focus on offering the 

appropriate atmosphere for both local and foreign direct investment to diversify their 

economy and reduce or mitigate their economic dependence on oil and gas sector as in Libya. 

the absence of appropriate training programs to the needs of the labor market tourism in the 

hotel facilities, and weak competitiveness of the tourism sector for the countries of the spring. 

In addition to the adoption of the countries of the spring on the missed opportunities in the 

tourism industry and how to restore these opportunities through executive programs 

contribute to the advancement of industry attracting tourism investment to these countries. 

The competitive tourism sector in Libya still weak, as there is no clear strategy in the field of 

tourism and hospitality industry where, and what this refers to the imbalance in the supply and 

distribution of tourist attractions and hotel investments. 

Keywords: Arab spring countries, Libya, tourism and hospitality sector, foreign direct 

investment. 

 انعشبٌ )نَبَا ًَورجا( انشبَع دول فٌ انسَاحَت اثاالستثًاس

 

 نَبَا  -جايع انضاوٍت  -قسى انذساساث انسَاحَت  –كهَت اُداب  -سيضاٌ حسٍَ انضهاوً . أ

 اٌّـزشٍض:

اؿزضّبعارٙب، الزظبص٠برٙب ػٍٝ اٌؼغثٟ اٌغث١غ صٚي ٛاعسص أصغ ػٍٝ اٌزؼغف اٌٝ ضعاؿخاٌ ٘ظٖ رٙضف  اٌّبؿخ ادز١بجبرٙب ٚث١بْ ٕٚ

األجٕج١خ  ٌذجُ االؿزضّبعاد اٌٛاػذخ اٌغإ٠خ اٌٝ اٌضعاؿخ أشبعد ٚلض .ٚاٌؼ١بفخ اٌـ١بدخ لطبع ِجبالد ِشزٍف فٟ

 رظثظة اٌٝ ، ثبإلػبفخاٌضٛعاد ٘ظٖ طبدت ٚااللزظبصٞ اٌظٞ ٚاٌـ١بؿٟ األِٕٟ االؿزمغاع ػضَ ِٓ اٌزٟ ػبٔذ  اٌّجبشغح

 ١ٌج١ب فٟ  اٌـ١بدٟ االؿزضّبع ٚدٛافؼ أ١ّ٘خ صٚافغ ضعاؿخاٌ أٚػذذ وّب ػٍٝ. اٌضٚي ٌٙظٖ ٚاٌـفغ ٌٍـ١بدخ اٌزٕبفـ١خ اٌمضعح

 فٟ رـبُ٘ ٚاٌزٟ اٌٛافض٠ٓ اٌـ١بح أػضاص اؿزمطبة ؿ١بؿخ رذض٠ض فٟ ِٕٙب االؿزفبصح ٠ّىٓ ٌىٟ ،ٌٍزٕف١ظ لبثٍخ آ١ٌخ ٚػغ سالي ِٓ

 ٠ضاِزؼا أؿبؿ١بصٚعا  رٍؼت اٌـ١بدخ فبْ رمضَ، ِب ػٍٝ ٚثٕبًء .اٌّـزضاِخ اٌز١ّٕخ طاد جض٠ضح ػًّ فغص ٚسٍك االلزظبص رط٠ٛغ

 اٌّذٍٟ إٌبرج ػ٠بصح فٟ اٌـ١بد١خ ٌإل٠غاصاد اٌٌّٛضح اٌؼبٌُ فٟ اٌـ١بح أػضاصرؼا٠ض  ٠ؼىـٗ ِب ٚ٘ظا اٌؼبٌّٟ االلزظبص فٟ

ا٠غاصاد اإلجّبٌٟ  .األجٕجٟ إٌمض ٕٚ

 اٌفٕضل١خ، إٌّشآد فٟ اٌـ١بدٟ اٌؼًّ ؿٛق الدز١بجبد إٌّبؿجخ اٌزضع٠ج١خ جغاِجاٌ غ١بة اٌٝ ٘ظٖ اٌضعاؿخ رٛطٍذ ٚلض

 طٕبػخ فٟ اٌؼبئؼخ اٌفغص ػٍٝ اٌغث١غ صٚي اػزّبص اٌٝ ثبإلػبفخ اٌغث١غ، ٌضٚي اٌـ١بدٟ ٌٍمطبع اٌزٕبفـ١خ اٌمضعح ٚػؼف

 اٌـ١بدٟ االؿزضّبع جظة ثظٕبػخ إٌٙٛع فٟ رـُٙ رٕف١ظ٠خ ثغاِج سالي ِٓ اٌفغص ٘ظٖ اؿزؼبصح ٚو١ف١خ اٌؼغث١خ، اٌـ١بدخ

 ِجبي فٟ ٚاػذخ اؿزغارج١خ رٛجض ال اط ،ِٚب رؼاي ػؼ١فخ وبٔذ ١ٌج١ب فٟ اٌـ١بدخ لطبع رٕبفـ١خ اْ اٌٝ اػبفخ . اٌضٚي ٌٙظٖ

 .ٌـض ادز١بجبد اٌطٍت اٌـ١بدٟٝ اٌـ١بد اٌؼغع ٚاٌؼ١بفخ، د١ذ ٔزج ػٓ طٌه ػضَ االؿزفبصح اٌّضٍٝ ِٓ اٌـ١بدخ طٕبػخ

 االؿزضّبعاد األجٕج١خ اٌّجبشغح. : صٚي اٌغث١غ اٌؼغثٟ، ١ٌج١ب، لطبع اٌـ١بدخ ٚاٌؼ١بفخ،انكهًاث انًفتحَت
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 :انًقذيت

 اٌٝ االدزجبجبد اٌشؼج١خ ثٛر١غح ٠ضفغ ِّب إٌّٛ، ِؼضالد ٚأشفبع ٚاٌجطبٌخ اٌفمغ ٚؽؤح رذذ "اٌؼغثٟ اٌغث١غ" صٚي بػاٌذِ

 ٘ظٖ ِضً فٟ اٌشفبف١خ اٌّطٍٛثخ غ١بة ػٓ فؼال ِزشجطخ، الزظبص٠خ ٚلغاعاد ِؼطغثخ، ِب١ٌخ ؿ١بؿبد ظً فٟ طعٚرٙب،

 اللزظبص٠بد اٌضافؼخ اٌمٛح رشىً طٕبػبد صالس أُ٘ ِٓ ٚادضح ٟٚ٘ اٌّـزمجً، طٕبػخ ثؤٔٙب اٌـ١بدخ رٛطف .اٌظغٚف

 ٌّؼٍِٛبد،ا ٚرىٌٕٛٛج١ب االرظبالد، :ٟ٘ اٌضالس اٌظٕبػبد ٚ٘ظٖ .ٚاٌؼشغ٠ٓ اٌذبصٞ اٌمغْ فٟ اٌز٠ّٕٛخ اٌشضِبد

 ٚرٕبفـ١خ ٔـج١خ ١ِؼاد ٌٙب ٠ٛفغ ِّب ،اٌظٕبػبد ٘ظٖ ث١ٓ ٚرطٛعا ّٔٛا ٚاألوضغ األؿغع اٌـ١بدخ طٕبػخ رٌؼض د١ش ٚاٌـ١بدخ،

 اٌّؼ٠ض ثظي ػٍٝ ٚاٌؼًّ اٌـ١بد١خ، اٌـٛق ٌمٜٛ االؿزجبثخ فٟ اٌؼغثٟ اٌغث١غ ٌضٚي رذض٠بد اٌذمبئك ٘ظٖ رؼزجغ وّب .ِزؼا٠ضح

 .سبص ثشىً ١ٌٚج١ب ػبَ، ثشىً اٌغث١غ  صٚي فٟ اٌـ١بد١خ اٌّمِٛبد ِغ رزٕبؿت ٚاؿؼخ ثـ١بدخ ٌٍٕٙٛع اٌجٙٛص ِٓ

 

 اٌٙبِخ، ٚاٌـ١بؿ١خ ٚاالجزّبػ١خ االلزظبص٠خ ا٢صبع ِٓ اٌؼض٠ض اٌؼغثٟ اٌغث١غ ٌضٚي اٌـ١بدخ لطبع ٚرطٛع ّٔٛ ػٍٝ ٠ٚزغرت

 اٌّذ١ٍخ بعاداالؿزضّ ٚرشج١غ ٚاألِٕٟ اٌـ١بؿٟ االؿزمغاع رذـٓ فٟ اٌفؼبٌخ ٚاٌّـبّ٘خ اٌجض٠ضح اٌؼًّ فغص سٍك ِضً

 ٌٍمطبع فمخاٌّغا األسغٜ االلزظبص٠خ األٔشطخ ِٓ اٌؼض٠ض ػٍٝ اال٠جبثٟ ٚاٌزؤص١غ اإلجّبٌٟ اٌمِٟٛ اٌضسً ٚػ٠بصح ٚاألجٕج١خ

 اٌزذ١خ اٌج١ٕخ ٚلطبػبد ٚاإلٔشبءاد ٚاٌّظبعفٚاٌؼعاػخ  ٚاٌظٕبػخ ٚاالرظبالد ٚاٌّٛاطالد إٌمً ومطبع اٌـ١بدٟ

 ث١ٕٙب ٠ٚغثؾ لبعاد صالس ِزٛؿطب اٌؼبٌُ لٍت فٟ ٘بَزغار١جٟ اؿ ثّٛلغ اٌؼغثٟ اٌٛؽٓ ٠ز١ّؼ اط .ٚاٌزىٌٕٛٛج١خ ٚاٌّئؿـ١خ

 .ٚاٌج٠ٛخ ٚاٌجذغ٠خ اٌجغ٠خ ثبٌطغق

 

 ٚجؼً ٚاٌـ١بد١خ، االلزظبص٠خ اٌّٛاعص ِٓ اٌؼض٠ض ػٍٝ رذزٛٞ األعاػٟ ِٓ ٚاؿؼخ ِـبدبد اإلؿزغار١ج١خ ٘ظٖ أر١ذذ ٚلض

 رضفك ػٍٝ ؿبػض ِّب ،ػبٌّٟ ال١ٍّٟ ِٕبسٟ ر٠ٕٛغ اٌٝ ثبإلػبفخ ٚاٌجٕٛة، ٚاٌشّبي ٚاٌغغة، اٌشغق صمبفبد ٍِزمٝ ِٕٙب

 األصغ٠خ ٚإٌّبؽك ٚاٌضمبفبد اٌذؼبعاد ِٓ اٌؼض٠ض ػٍٝ ٌٍزؼغف اٌـٕخ فظٛي وبفخ فٟ اٌؼغث١خ إٌّطمخ اٌٝ اٌـ١بد١خ اٌذغوخ

 ِٓ اٌؼب١ٌّخ ٌٍـ١بدخ ِٚشجؼخ جبطثخ ِٕطمخ اٌؼغث١خ إٌّطمخ ذجؼٍ اٌؼٛاًِ ٘ظٖ ًو .األسغٜ اٌؼبٌُ ِٕبؽك ػٓ ر١ّؼ٘ب اٌزٟ

 .ٚغ١غ٘ب ٚاإلٔـب١ٔخ ٚاٌؼالج١خ ٚاٌظذ١خ ٚاٌزغف١ٙ١خ ٚاٌغ٠بػ١خ ٚاٌض١ٕ٠خ ٚاٌضمبف١خ اٌزبع٠ش١خ اٌّشزٍفخ، اٌـ١بدخ أٔٛاع سالي

 

 :انعشبٌ انشبَع دول فٌ انسَاحت

 

 اٌٝ االدزجبجبد اٌشؼج١خ ثٛر١غح ٠ضفغ ِّب إٌّٛ، ِؼضالد ٚأشفبع ٚاٌجطبٌخ اٌفمغ رؼبٟٔ ِٓ "اٌؼغثٟ اٌغث١غ"صٚي ذػاٌِب

 ٘ظٖ ِضً فٟ اٌشفبف١خ اٌّطٍٛثخ غ١بة ػٓ فؼال ِزشجطخ، الزظبص٠خ لغاعادٚ ِؼطغثخ، ِب١ٌخ ؿ١بؿبد ظً فٟ طعٚرٙب،

 فٟ رزّضً سبعج١خ ػٛاًِ ٚث١ٓ ٚااللزظبص٠خ ، اٌـ١بؿ١خ اإلطالدبد ٚرؼضغ ا١ٌم١ٓ ػضَ أجٛاء اؿزغار١ج١خ ث١ٓ ِٚب .اٌظغٚف

 ػؼف اٌٝ اؿزّغاع أصد اٌؼٛاًِ ٘ظٖ وً ، ٙبصاسٍ األ١ِٕخ اٌذبٌخ ٚرض٘ٛع ٚاٌٛلٛص اٌغظاء أؿؼبع ٚاعرفبع اٌؼبٌّٟ، إٌّٛ ثؾء

 03 ػٓ ٠ؼ٠ض ِب اٌٝ % 88 ث١ٓ ِب اٌجطبٌخ ِؼضالد ٚاعرفبع،  2012 ػبَ سالي اٌؼغثٟ اٌغث١غ صٚي فٟ االلزظبصٞ إٌّٛ

 اٌّب١ٌخ االدز١بؽبد أعطضح ػٓ رؼا٠ض اسزالالد فؼال ، 0380 ثضا٠خ فٟ ػبؽً ١ٍِْٛ 03 اٌؼًّ ػٓ اٌؼبؽ١ٍٓ ػضص ٚثٍغ ،%

 (.0380 اٌغدبٌٟ، (اٌضٚي رٍه فٟ

 

 .ٚاالجزّبػ١خ اٌّّٙخ االلزظبص٠خ ا٢صبع ِٓ اٌىض١غ ػ١ٍٗ ٠زغرت ٚرطٛع٘ب اٌؼغثٟ اٌغث١غ صٚي فٟ اٌـ١بدخ ّٔٛ فبْ ٕ٘ب، ِٚٓ

 رىزالد اٌٝ رىْٛ ٠ئصٞ ِّب اٌؼغث١خ اٌج١ٕ١خ اٌـ١بدخ ِجبي فٟ ٚسبطخ اٌـ١بد١خ اٌّمِٛبد وً اٌضٚي رٍه اِزالن أْ وّب

 اٌزىزالد ِغ ٌٍزؼبًِ زغار١جٟاالؿ اٌغط١ض ؼضرُ  اٌـ١بدخ اػبفخ اٌٝ أْ  .ٚاألجٕجٟ اٌؼغثٟ اٌـبئخ أِبَ األٌٚٝ رؼُض ػغث١خ

 اػص٘بع أْ رج١ٓ د١ش طٌه، اٌؼب١ٌّخ إلصجبد اٌزجغثخ ٔٛعص أْ ٔـزط١غ اٌظضص ٘ظا ٚفٟ .ِـزمجال اٌض١ٌٚخ ٚاٌـ١بؿ١خ االلزظبص٠خ

ٚاٌشىً اٌزبٌٟ ٠ٛػخ ػضص  ،اٌؼبٌُ صٚي فٟ ِشزٍف ٌٍـبئخ اٌغئ١ـٟ اٌّمظض ٠ؼزجغ أؿبؿٟ ػبًِ ػٍٝ رمَٛ اٌؼب١ٌّخ اٌـ١بدخ

 .0383 - 8993اٌـ١بح ٚاٌضسً اٌّذمك ِٓ اٌـ١بدخ اٌض١ٌٚخ سالي اٌفزغح 
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  0388اٌّظضع: ِٕظّخ اٌـ١بدخ اٌؼب١ٌّخ،          

 ّٔٛثّؼضي  ، 0380 ػبَ ١ٍِبع ؿبئخ ِٓ أوضغ اٌؼبٌُ فٟ اٌـ١بح ػضص ثزجبٚػ ،اٌؼب١ٌّخ اٌـ١بدخ ِٕظّخ ث١بٔبد أشبعد ٚلض 

 5,460 دضٚص فٟ وبٔذ ثؼضِب أِغ٠ىٟ، ١ٍِبع صٚالع األٌف اٌؼب١ٌّخ اٌـ١بد١خ اإل٠غاصاد رجبٚػد وّب ، 0388 ػبَ ػٓ 4%

 ٔذٛ اٌـ١بدخ ِـبّ٘خ لطبع ٠ّٚضً ػًّ، فغطخ ١ٍِْٛ 063 ِٓ أوضغ اٌـ١بدخ لطبع ٠ٛفغ اط 1990. ػبَ فٟ صٚالع ١ٍِبع

٠جؼً طٕبػخ  ِب ٚ٘ٛ اٌؼبٌّٟ،  اٌّـزٜٛ ػٍٝ رجبعح اٌشضِبد صٍش ِٓ ٚأوضغ اٌؼبٌّٟ، اإلجّبٌٟ اٌّذٍٟ إٌبرج ِٓ% 80

 .ثبٌؼبٌُ األٌٚٝ اٌظٕبػخ أطجذذ دزٝ اٌشضِبد لطبع رزظضع اٌـ١بدخ

 :انعشبٌ انشبَع نذول انسَاحَت انحشكت يؤشش

 أُ٘ ٠ُِٓؼض  ُِ. ٌضٌٚخ ٚاٌجٕـ١بد األػغاق ِشزٍف ِٓ اٌـ١بد١خ ٌألغغاع اٌمبص١ِٓ اٌـ١بح ػضص دغوخ ِئشغ أْ ٔالدع

 ِغ ٚااللزظبص٠خ اٌّشزغوخ اٌـ١بد١خ ٌٍؼاللبد ٚرذض٠ضا جٙخ، ِٓ اٌـ١بدٟ ٚاالػص٘بع اٌزمٕٟ اٌزطٛع ػٍٝ اٌضاٌخ اٌّئشغاد

 اٌؼبٌُ صٚي ٚثبلٟ اٌغث١غ اٌؼغثٟ ٌضٚي اٌج١ٕ١خ اٌـ١بد١خ اٌذغوخ ػٓ اٌزؼج١غ ٠ّىٓ ٚوّب أسغٜ، جٙخ ِٓ اٌؼبٌُ صٚي ِشزٍف

 ألرٟ:اٌجضٚي ا سالي ِٓ ِجبشغ ثشىً

 

 1991و فٍت عاسانجغث انتكتالب احسٌ عٍوصيح نسٍادد ا( ع1دول )ج

 

بٍع سندول ا دولنا إلجيانٌا

 بٌسنعا
ٍقٍا سفأ باأوس ٍكاسيأ سىخأ ددنعا %

دا ع

 بٍتسنعا

دا سٍا عآ

 بٍتسنعا

 بٍتسنعا

 نٍبٍا - 06886 0533 54964 0303 053 88303 3.9

 سيص 967380 088038 46480 0094484 056668 78603 0968486 40.0

 طَوت 489803 85544 85068 0783680 08530 50663 4003387 46.0

 ٌنٍيا 85489 7050 8079 54563 4676 8894 84458 3.9

 ٍاوسس 489580 838699 - 008070 87708 08048 898473 83

833% 9055454 865380 007085 6635890 66463 068893 

 

8808984 

 
 وعنيجيا

 .ث٠خعٌؼصٚي اٌاجبِؼخ ، ٌربؿغصص اٌؼ، اثٟعٌؼاث٠غ عٌصٚي اإلدطبئ٠خ ٌاػخ ٌِٚجِا :صعٌِطا         

 

 دظخ وبٔذ د١ش .ٚرٛٔؾ ِظغ فٟ اٌـ١بدخ اجّبٌٟ ِٓ   10 %ٔـجخ اجزبػد لض اٌؼغثٟ اٌغث١غ ٌضٚي اٌـ١بدخ اْ (8

 اٌج١ٕ١خ ػؼف اٌـ١بدخ ػٍٝ ٠ضي ٚ٘ظا%  40.0 ثٕـجخ اٌضب١ٔخ ثبٌّغرجخ ِظغ ٚجبءد % 46.0 ثٍغذ ثٕـجخ ٌزٛٔؾ األؿض

  .األسغٜ اٌؼغثٟ اٌغث١غ ٌضٚي
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 ثؼضص ِظغ صٌٚخ ر١ّؼد اط األسغٜ، اٌجغغاف١خ  اٌزىزالد دـت ٚاٌمبصِخ اٌّشزٍفخ ٌٍضٚي اٌـ١بح أػضاص رظثظة (0

 فمض أفغ٠م١ب ِٓ اٌـ١بح ػضص أِب .ؿبئذب 838699  اٌضب١ٔخ ثبٌّغرجخ ؿٛع٠ب ٚجبءد ، ؿبئذب 088038 آؿ١ب ِٓ اٌمبص١ِٓ اٌـ١بح

ً  85068  رٛٔؾ ١ٍ٠ٚٙب ؿبئذب،ً 46480 ِظغ اٌٝد١ذ ثٍغ ػضص اٌـ١بح  شٙض ػضص اٌـ١بح رٕبػال ٍِذٛظب،  ثٍغ د١ٓ فٟ.ؿبئذب

ً 2,394,414  ِظغ صُ ، ؿبئذب 3,780,682  رٛٔؾ اٌٝاٌمبص١ِٓ  األٚعٚث١١ٓ اٌـ١بح ػضص  .ؿبئذب

 

 ،%  19.5 ثٍغذ اٌؼب١ٌّخ اٌـ١بدخ ِجّٛػخ ِٓ اٌؼغثٟ اٌغث١غ ٌضٚي اٌج١ٕ١خ اٌـ١بدخ ٔـجخ أْ ٠الدع ِٓ اٌجضٚي   (0

ثٕـجخ  ٚأِغ٠ىب ، 3.9 %  جخثٕـ آؿ١ب ٚجبءد ، 70.6 %ٔـجخ أٚعٚثب ِٓ اٌؼغثٟ اٌغث١غ صٚي ؿ١بدخ ِـبّ٘خ د١ٓ ثٍغذ فٟ

  .فمؾ  0.7 %أفغ٠م١ب ٔـجخ وبٔذ ث١ّٕب ،% 0.5

 

 رىزالد ِغ ِمبعٔخ ِٕشفؼخ وبٔذ االلزظبص٠خ اٌز١ّٕخ إلدظبئ١بد ٚفمب اٌج١ٕ١خ اٌؼغثٟ اٌغث١غ صٚي ؿ١بدخ ٔـجخ أِب (4

 ِٓ ٚاالؿزفبصح ٚااللزظبص٠خ، ٚاٌّبص٠خ اٌجشغ٠خ اٌطبلبد ثزج١ّغ اٌزذض٠بد ِٛاجٙخ اٌٝ ٠ئصٞ ِّب ٚاٌؼب١ٌّخ األٚعٚث١خ اٌـ١بدخ

 رجـ١ؾ سالي ِٓ اٌؼغث١خ ل١ٛص٘ب ِٓ اٌـ١بد١خ اٌشضِبد ٚرذغ٠غ اٌّـزمج١ٍخ، اٌزٛلؼبد ػٛء فٟ اٌّزبدخ االؿزضّبع فغص

 .اٌج١ٕ١خ اٌؼغث١خ اٌـ١بد١خ رذم١ك ٚطٛالً اٌٝ إٌّبفظ ػجغ اٌـ١بد١خ اٌذغوخ أـ١بة ٚرـ١ًٙ اٌذضٚص٠خ، اإلجغاءاد

 :ةسشابينا تٍَبجألا ثاسايتثسالا قفدت يهع ٌبسعنا عٍبسنا ثابسا طضا سثأ

 

 عألصا بٌٙ ْبو بِِ ص٠ػا ر ٟف ٌَبؼٌا ٟف حعشبثٌِا خٔث٠جألا دعا بِرصؿالا َجد ْبو ٟثعؼٌا غ٠ثعٌا دعا ٚص ساصدأ دأصث بِصٔػ

 َفٟ ػبع الصٚ عب٠ٍِ 859.00 غفرعرٌ حصػبطٌا ب٠ؿآ ٚيص ٌٝا ب٠ٙٙٚجر حصػبٚا دعا بِرصؿالا ٖط٘ ع٠ؿ ٖبجرا ٍٝػ ٟؿؼوٌا

َ بػ ٟف عالص عب٠ٍِ 70.88 ْ ِ ٌزغرفغ٠ثٟ عٌوبٚاٌالر٠ٔ٠خ ا٠وب عِ، ٚصٚي أ 0388فٟ ػبَ 869.64 ٘بصعل  صح٠بػث 0383

 ١ٍِ0383بع صٚالع فٟ ػبَ  89.88، ٚصٚي أفغ٠م١ب ٚجٕٛة اٌظذغاء ٌززؼا٠ض ِٓ  0388فٟ ػبَ  808.76ٌزظً  0383

% رمغ٠جب، ر١ٍٙب صٚي 76اٌالر١ٕ١خ ٚاٌىبع٠جٟ ثؼ٠بصح لضع٘ب  أِغ٠ىبٌضٚي  األوجغد١ذ وبْ إٌظ١ت 0388فٟ  00.68ٌزظجخ 

اٌّجبشغح اٌٛافضح  األجٕج١خاْ اػطغاثبد اٌغث١غ اٌؼغثٟ لض أصغد ػٍٝ رضفك االؿزضّبعاد   %.67أفغ٠م١ب ٚجٕٛة اٌظذغاء 

 ١ٍِ0383بع صٚالع ػبَ  80.78 اٌٝ ١ٍِ0339بع صٚالع ػبَ  80.6(، د١ذ اعرفؼذ 0٘ظٖ اٌضٚي وّب ِٛػخ ثبٌجضٚي ) اٌٝ

 %.  8.86أٞ ثّؼضي 

 سالوٌ دوبٌ بانيهٍسنعاع بٍسندول اني س إنيباشاألجَبٌ س االستثياث افقاد( ت2(دولج

 

 ٌِٚٔصي اِؼ

0339/ 

0383(%) 

ْ ٌٔؿثخ ِا

إلجِبٌٟ ا

0383 
(%) 

 

0383 
 

0339 
 

0338 
 

0337 
 

0336 
 

0335 
 

 ٌخصٌٚا

 ٠ٌث٠ب 8.308 0.380 4.689 4.888 0.674 0.800 09.98 40. 04

 عِط 5.076 83.340 88.578 9.495 6.780 6.086 49.95 (4.86(

 ؽٔٚر 780 0.038 8.686 0.758 8.688 8.580 88.84 (83.07(

 ؿٛع٠ب 580 659 8.004 8.467 8.404 8.088 83.83 (0.73)

 ٠ٌِْا -030 8.808 987 8.555 809 (009) (0.57 ) (055.34)

 صٚي جِبٌٟا 7.478 87.844 03.340 89.086 80.607 80.784 - 8.86

 ثٟعٌؼا ث٠غعٌا

 ٌٔب٠ِخصٚي اٌا 000.037 409.459 570.300 658.330 583.578 570.568 - 80.04

 ث٠غعٌصٚي ا        
 /ثٟ عٌؼا 0.05 0.99 0.53 0.95 0.48 0.00 - -

 ٌٔب٠ِخصٚي اٌا
        (%) 
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 ٌَؼبٌا 980.590 8.468.860 8.973.943 8.744.838 8.885.303 8.040.678 - 4.95

 ث٠غعٌصٚي ا        
 /ثٟ عٌؼا 3.76 8.87 8.30 8.88 8.37 8.30 - -

 (%)َ ٌؼبٌا        

  0388، ٌؼبٌِٟع االؿرصِبع ا٠عرم )صٔوربا(ٌر٠ِٔخ صح ٚاٌِردَ األِع ارِإِ ،دٌث٠بٔبصح البػ :صعٌِطا        

 

% 49.95غح ثذظخ ثٍغذ اٌّجبش األجٕج١خ ٌالؿزضّبعادصٌٚخ ِؼ١فخ  وؤوجغػغث١ب  األٌٚٝٚٔالدع أْ ِظغ ادزٍذ اٌّغرجخ 

. أِب ثبٌٕـجخ ٌٍؼبَ 0338%  ِمبعٔخ ثبٌؼبَ 5ٌضٚي اٌغث١غ اٌؼغثٟ عغُ رغاجغ اٌزضفمبد اٌٛاعصح ثٕـجخ  اإلجّبٌِٟٓ إٌبرج 

( ثٕـجخ ثٍغذ دٛاٌٟ 0388 – 0383ِٓ اٌؼبَ اٌّبٌٟ ) األجٕج١خ اٌّجبشغح فٕٙبن رغاجغ ٚاػخ ٌظبفٟ االؿزضّبعاد  0388

فٟ ػبَ   %١43خ، فمض اعرفؼذ اٌزضفمبد اٌٛاعصح ثٕـجخ رفٛق جبءد ١ٌج١ب فٟ اٌّغرجخ اٌضبٔ (.0338% )اٌجٕه اٌّظغٞ، 57.8

 ١ٍِبع صٚالع، ٌُٚ رضَٚ ؽ٠ٛال ٔظغا ٌٍٛػغ اٌـ١بؿٟ اٌغا٘ٓ فٟ اٌجالص. 0.8 اٌٌٝزظً  0383

 :انهَبٌ االقتصاد فٌ انسَاحٌ االستثًاس جزب يقوياث 

 

 ٚاٌطج١ؼ١خ ٚاٌض١ٕ٠خ ٚاٌضمبف١خ اٌزبع٠ش١خ اٌّٛالغ ِضً اٌضاس١ٍخ اٌّٛاعص ػضص ِٓ ٠ّزٍه ٔبشئب لطبػب ١ٌج١ب فٟ اٌـ١بدخ لطبع ٠ؼزجغ 

 رشىً ٚاٌزٟ اٌّزٛؿؾ، ٌٍجذغ اٌؼعلبء ا١ٌّبٖ ػٍٝ اٌّطٍخ اٌّض٠ٕخ فٟ اٌفـ١فـبء ٌٚٛدبد ٚاٌّؼبثض ٌظذغا٠ٚخٚا ٚاٌذؼبع٠خ

 سّـخ ِٕٙب اٌمض٠ّخ اٌؼظٛع ِٓ ػا ربع٠ش١خ وٕٛ ٠ٍّٚه و١ٍِٛزغ 8733 ؿٛادٍٗ رّزض ثٍض اٌٝ اٌـ١بح ٌجظة رٕبفـ١خ ١ِؼح

 اٌّضبي ؿج١ً ػٍٝ اٌّٛاعص ٘ظٖ ِٚٓ اٌشالثخ، اٌظذغاء ِٕٚبظغ اٌؼبٌّٟ اٌزغاس ِٛالغ ِٓ ثبػزجبع٘ب ؿجٍزٙب ا١ٌٛٔـىٛ ِٛالغ

 ،)ٞػبغثٔ( ؽص٠عثؿٚع٠ لٛع٠ٕب )شذبد( ٚاث١ٌٕٛب )ؿٛؿخ( فٟ ٚاٌغِٚب١ٔخ اإلغغ٠م١خ اٌّضْ ٔشؤح اٌشغلٟ اٌـبدً :اٌذظغ ال

ن وِب رِرٍ .ٟثعٌغا يٌجثافٟ   ٚفٌوٙا  أٚ )ؽٍثعا ؽ( ب٠ٚٚا ٗرعا ثطٚ حصثٌ ٟف خ٠ٔبِٚعٌٚا خ٠م٠ٔف٠ٌا ْصٌِا ٟثعغٌا يبدؿٌا ٍٝٚػ

 ،حعبشعشٌٚا ،ٟجِ عبثٚأ ،ؽٚوبوا يبثج ٟوِب ف ٠خعٌطسا  َٚؿعٌٚا  ٚفٌٔما  فٟي ررِص ٠زعٌربا  يِب لثع صبأ٠ػب أ٠ٌث٠ب 

ي رِصس د٠ ،ٔخصع يشالٚ ٚةٌجغثٚا عػق،ِٚ د،غبٚ  ،ؽِاصغ خدٚا يصِ خ٠ٚعا دطٌا ددبٚاٌا ٌٝا خفبػإلبث ٖط٘ ،دب٠٠ٚٔؼٌٚا

  خٌٚصٌا دبٙٚجر صَس٠ ص٠ج يوشث خ٠دب٠ؿٌا دبِٚمٌِٚا دب٠ٔبِوإلا ٖط٘ ف٠ٚظر َرطا فب .ؿ٠بد٠خ ِِٙخطة ج يِٚاػ ٚاعصٌِا ٖط٘

  بٙصعا ٚر  بٙربفبمٚص  بٙربؽبشٔ  ػعا ثبث  ،يػبٚف  ٟج٠رعا رؿا  ن٠عشو  خ٠دب٠ؿٌا  خ٠ِرٌٔا ٟف خ٠ٍدٌِا دبِؼرجٌِا نعا شا يسال ِْ

ِ٘با ٌؼبٍِخصٞ األ٠ا عف٠ٌٚرَ ٘ػ٠فدٚر  ،ب٠ٙصٌ  خلالسٌا  عبوفألٚا دم٠مٟ ع ؿرصِبا ٚصجٚ ػٍٝؽ ِِب ٠ٔؼوصح، ٌِؿبٔا دِبصٌسٚا عحٌ

، مخؽٌؿ٠بد٠خ ٌٍِٔاٌردر٠خ اٌثٔٝ ا ع٠ؽٛرٚ ٚاؽٓ،ٌِا يسص ِٜٚؿر ْردؿ٠ٚ  ع،بؽٌمطا افٟ ٘صح ٠صجي ػِ  عصف قػٍٝ سٍي ٠ؼِ

  ِٔبفؿخ ٠ٌث٠ب صح٠بٚػ  ،٠ٌٍث٠خا ٌخصٌٚا  فٟح ٌؿ٠بصاص اػأ  صح٠بػ  ػٍٝي ؿ٠بدٟ ٠ؼِع  ؿرصِبا ٚصجٚ  ِوب٠ٔخا عف٠ٚر  ٌٝاثبإلػبفخ   

ٚادصٚ ٚػؤ صجٚر ث٠ِٔب .ٌؼب٠ٌِخاٌؿ٠بدخ ْ اِْ ِِوصص ػع وثطة اؿ٠بدٟ غٟٔ ٌج ٚقوؿ  يوشث يغرؿر ٌَ عٜسأ ؿ٠بد٠خ ٠خعصأ ع

صعاؿخ أػض٘ب اٌؼبٍِْٛ فٟ  دعٙظأ اط .ب٠ث٠ٌ ٟف ٟبد٠ؿٌا يؼٌِا قٚؿ دب٠ٌٚٚأ خؽ٠عس ٍٝػ بٙٔربوِٚ بٚ٘عص طسؤرٌ يفػأ

 يو  ب٠ٙصٌ ب٠ث٠ٌ ْ% ٠ؼزمضْٚ أ65أْ  0380لطبع اٌـ١بدخ ُٚٔشغد فٟ اٌزمغ٠غ اٌؼبٌّٟ ٌـٛق اٌمطبع اٌـ١بدٟ ٌؼبَ 

٠خ )ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ألؿبؿاٌث٠ٔخ ا ْردؿٚ ٟؿب٠ؿٌا لغاعرؿالبث  صالثٌا غرِر  صعجِث  خ٠ؿ٠ئع خ٠بد٠ؿ  ٙخٚج  خثطرٌ دبِٚمٌِا

 (.0335ٌٍـ١بدخ، 

 

 :يؤششاث إحصائَت فٌ انسَاحت انهَبَت 

بعاد األجٕج١خ ؿبُ٘ فٟ اؿزمطبة االؿزضّ اٌظِٞٓ اٌّؼغف أْ االلزظبص ا١ٌٍجٟ ٠ؼزّض ٚثشىً وٍٟ ػٍٝ لطبع إٌفؾ ٚاٌغبػ 

بداء االستثمار األجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز (، بأنه قد 3122) ٚاٌزٛص١ك ٌٍّؼٍِٛبد اٌؼبِخ ١ٌٙئخح. أشبعح ااٌّجبشغ

ِٓ % 3..9ِٓ اٌضسً ا١ٌٍجٟ ٚدٛاٌٟ % 59ؿبُ٘ إٌفؾ ٚاٌغبػ ثٕـجخ رفٛق . 2591مند بدايت اكتشاف النفط في منتصف 

أْ لطبع إٌفؾ ٚاٌغبػ ؿبُ٘ فٟ رٛف١غ ػضص وج١غ ِٓ فغص  اٌٝ  اػبفخ (.0)إٌبرج اٌّذٍٟ اإلجّبٌٟ وّب ِج١ٓ ثبٌجضٚي 

 (.3121 – .311)فرصت عمل خالل الفترة  23111 اٌٝاٌؼًّ ٚطٍذ 

% فمؾ ِٓ إٌبرج  4.8بدخ ع اٌـ١ػؼ١فخ جضا، فذمك لطب اإلجّبٌٟفٟ إٌبرج اٌّذٍٟ   األسغٜرًؼض ِـبّ٘خ اٌمطبػبد 

ـ١بدخ ٌُ رذظٝ ثب٘زّبَ وج١غ ِٓ لجً اٌذىِٛخ عغُ اِزالن ِٛاعص ؿ١بد١خ سالثخ ثّشزٍف أٔٛاع ٌ، فباإلجّبٌٟاٌّذٍٟ 

 اٌـ١بدخ. 
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 ( انقطاعاث االقتصادٍت انًساهًت فٌ انُاتج انًحهٌ اإلجًانٌ فٌ نَبَا3نجذول)ا

 

 

 

 

 

 

 

0337اٌّظضع: ِظغف ١ٌج١ب اٌّغوؼٞ،                     

 

ٚثبٌٕظغ ٌٍشىً اٌزبٌٟ . 0338 – 0333( سالي اٌفزغح ٠0ُؼض ِـزٜٛ رضفك االؿزضّبعاد فٟ االلزظبص ا١ٌٍجٟ اٌّج١ٓ ثبٌشىً )

 اٌٝ ١ٍ0338ْٛ فٟ ػبَ $ ث898ؿجً اعرفبع ِٓ  زظبص ا١ٌٍجٟاالؿزضّبعاد اٌشبعج١خ اٌّجبشغح فٟ االل٠الدع أْ رضفك 

. أْ ٘ظٖ اٌؼ٠بصح ٔبرجخ ػٓ اٌجٙٛص اٌزٟ ثضٌزٙب اٌضٌٚخ ا١ٌٍج١خ ٌزذـ١ٓ ِـزٜٛ اٌج١ئخ االؿزضّبع٠خ 0383$ ث١ٍْٛ فٟ ػبَ 0.8

اٌّغوؼ٠خ،  اإلصاعحٚطٌه ِٓ سالي رمضثُ رـ١ٙالد ٌٍغاغج١ٓ فٟ االؿزضّبع وـٌٙٛخ رؤؿ١ؾ اٌشغوبد، ٚاٌزشف١ف ِٓ ٔظبَ 

   ِٓ ٔـجخ اٌؼغائت.   ٚاٌزشف١غ

 

  

 

 

 

  

 

 

 

                    

              

اٌّظضع: 

االؿزضّبعاد 

 0383اٌؼغث١خ، 

 (  تذفقاث انذخم انصافٌ يٍ االستثًاساث األجُبَت فٌ نَبَا بانبهَو2ٌانشكم )

 (2212 – 2222دوالس خالل انفتشة )

 

اٌشضِبد اٌـ١بد١خ اٌزٟ ٠ذزبجٙب اٌـبئخ ػضص ِٓ اٌشغوبد ٌالؿزضّبع فٟ عغجذ ٚٔزج ػٓ ِضً ٘ظٖ اٌزـ١ٙالد اؿزمطبة  

اٌضٌٚخ رٙزُ  ثضاءد 0337غ١غ طٌه. ثضا٠خ ِٓ ػبَ  اٌٝأصٕبء البِزٗ فٟ ١ٌج١ب وبٌفٕبصق، ٚاٌمغٜ اٌـ١بد١خ، ٚإٌمً اٌجٛٞ 

   ٚػضَ االؿزمغاع اٌـ١بؿٟ. األِٕٟ. دب١ٌب وبفخ االؿزضّبعاد ِؼٍمخ ٔظغا ٌالٔفالد 0383ثبالؿزضّبعاد األجٕج١خ اٌّجبشغح اٌٝ 

 :انخاتًت 

ٌجظة االؿزضّبع اٌّذٍٟ ٚاألجٕجٟ ٌزذـجٓ ِجّٛػخ ِٓ إٌمبؽ اٌٛاجت اٌزغو١ؼ ػ١ٍٙب  اٌٝٚسٍظذ ٘ظٖ اٌضعاؿخ إٌظغ٠خ 

 ػِّٛب ٚفٟ ١ٌج١ب سظٛطب:ِـزٜٛ اٌج١ٕخ اٌزذز١خ ٚرط٠ٛغ لطبع اٌـ١بدخ فٟ صٚي اٌغث١غ اٌؼغثٟ 

 انقطاعاث َسبت انًساهًت

 إٌفؾ ٚاٌغبػ  76.2%

 اٌشضِبد  13%

 اٌظٕبػبد  5.2%

 اٌـ١بدخ  4.1%

 اٌؼعاػخ  2.3%
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 صعجخ ٌشفغ ،ف١ٙب ٚاٌـ١بؿٟ األِٕٟ االؿزمغاع ٚر١غح رـغ٠غ ػٍٝ رؼًّ أْ اٌؼغثٟ اٌغث١غ صٚي ػٍٝ ٠زٛجت 

 اٌج١ٕٟ اٌؼغثٟ االلزظبص رذغ٠غ سالي ِٓ ٚاألجبٔت اٌؼغة اٌّـزضّغ٠ٓ ٚرٛج١ٗ اٌؼغث١خ، ثبٌـ١بدخ إٌٙٛع فٟ اٌّشبؽغح

.دب١ٌب اٌّٛجٛصح اٌّؼمضح ٚاٌشغٚؽ اٌم١ٛص ثضْٚ اٌؼغث١خ األلطبع ِشزٍف ث١ٓ ٚاٌؼّبٌخ األِٛاي أزمبي ٚدغ٠خ

 ِجبي فٟ اٌزفؼ١ٍ١خ اٌؼمٛص ٚرشج١غ اٌغث١غ، صٚي فٟ االؿزضّبعٞ إٌّبر ٚرؤ١ِٓ ٚاٌزشغ٠ؼبد، اٌمٛا١ٔٓ رذض٠ش 

اٌـ١بد١خ ٌزٛف١غ اٌشضِبد اٌّطٍٛثخ ٌٍجضء فٟ رط٠ٛغ اٌجٕٝ اٌزذز١خ، ٚأشبء اٌّغافك  ٚص١ٌٚب ٚػغث١ب ِذ١ٍب اٌّـزضّغ٠ٓ جظة

.ٌٍـ١بح اٌّذ١١ٍٓ ٚاألجبٔت

 َِـزٜٛ ػٍٝ االٔزغٔذ ػجغ ٚٔشغ٘ب اٌىزغ١ٔٚخ سغ٠طخ اػضاصٕٚ  ٚاٌـفغ ٌٍـ١بدخ اٌؼغٚع٠خ اٌج١بٔبد ثزٛف١غ اال٘زّب 

 .اؿزضّبع٠خاٌجبدض١ٓ ػٓ فغص  ٚاٌّـزضّغ٠ٓ ٌالؿزضّبع سضِخ ِٛػٛػ١خ، ٚثضلخ ِـزّغ صٚعٞ ثشىً اٌؼغث١خ اٌـ١بدخ

 ػٍٝ اٌّئصغح اٌشض١ِخ االلزظبص٠خ اٌمطبػبد فٟ اٌّؼٍِٛبد ٚٔظُ االرظبالد فٟ اٌذض٠ضخ اٌزم١ٕخ اٌجٕٝ رط٠ٛغ 

 .ٚاٌّظبعف ٚاإلٔشبءاد ٚاالرظبالد ٚاٌّٛاطالد إٌمً لطبع ِضً، اٌـ١بدخ

 ِؼٍِٛبد لبػضح ٚربؿ١ؾ ،اٌزغو١ؼ ػٍٝ ػٍُ اٌزـ٠ٛك ٚاٌزغ٠ٚج ٌجّغ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ٌٍزؼغ٠ف ثبٌّٕزجبد 

.االدز١بجبد ثٙظٖ اٌـ١بدٟ اٌزضع٠ت ٚثغاِج اٌزؼ١ٍُ ِشغجبد ٌغثؾ اٌّذٍٟ اٌـٛق ادز١بجبد رطٛع ٌّزبثؼخ ٚاؿؼخ

:انًصادس

(، االؿزضّبعاد األجٕج١خ اٌّجبشغح.0380اٌجٕه اٌّظغٞ )

أالْ ،أسجبع اٌؼغث١خ ثبٌّٕطمخ اٌؼًّ ػٓ اٌؼبؽ١ٍٓ ػضص   )0380  (سض٠جخ اٌغدبٌٟ،

region-arab-unemployed-http://akhbar.alaan.tv/news/post/11571/number    

World Tourism Organization (WTO). (2011), National and Regional Tourism 

Planning, Madrid, Spain.

.اٌؼغث١خ اٌضٚي جبِؼخ اٌزبؿغ، اٌؼضص اٌؼغثٟ، اٌغث١غ ٌضٚي اإلدظبئ١خ اٌّجّٛػخ

ِشزٍفخ، ١ٌج١ب. أػضاص اإلدظبئٟ، (،  اٌىز١ت0388ٚاٌزٛص١ك ) ٌٍّؼٍِٛبد اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ

، اٌّشطؾ اٌؼبَ ٌز١ّٕخ اٌـ١بدخ ثبٌجّب١٘غ٠خ اٌؼظّٝ، ؽغاثٍؾ.0335ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍـ١بدخ، 

اٌؼبٌّٟ. االؿزضّبع رمغ٠غ ٚاٌز١ّٕخ، أىزبص، اٌّزذضح األُِ ِئرّغ (،0388اٌج١بٔبد ) لبػضح

ٌؼّبْ اٌؼغث١خ اٌّئؿـخ 2011 ٌؼبَ اٌؼغث١خ اٌضٚي فٟ اٌّجبشغ األجٕجٟ االؿزضّبع آفبق (0380االؿزضّبع ) ػّبْ

 اٌظبصعاد، اٌى٠ٛذ. ٚائزّبْ االؿزضّبع

١ٌج١ب.  –(، االؿزضّبعاد األجٕج١خ اٌّجبشغح، ؽغاثٍؾ 0337ِظغف ١ٌج١ب اٌّغوؼٞ)
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerinin manevi 

yönelimlerinin, maneviyatla ve psikolojik danışmanlık ile ilgili düşüncelerinin incelenmesidir. 

Bu amaç doğrultusunda; nicel araştırma yaklaşımlarından hipotez içeren (explanatory) 

araştırma yaklaşımı benimsenmiş ve veriler Mardin’in 10 ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı’na 

bağlı okullarda görev yapan 205 rehberlik öğretmeninden elde edilmiştir. Rehberlik 

öğretmenlerinin maneviyat ile ilgili görüşlerini ortaya koymak adına araştırmacı tarafından 

hazırlanmış “Kişisel Bilgi Formu” ve “Manevi Yönelim Ölçeği (MYÖ)” kullanılmıştır. MYÖ, 

Kasapoğlu (2015) tarafından geliştirilmiş tek boyutlu bir ölçektir. 16 maddeden oluşan ölçek 

Likert tipinde hazırlanmış olup geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları araştırmacı tarafından 

gerçekleştirilmiştir.  Elde edilen verilerin analizinde; frekans analizinin yanı sıra değişkenler 

arası farklılıkların incelendiği ANOVA ve t-testi kullanılmıştır.  

Araştırmanın sonucunda; rehberlik öğretmenlerinin manevi yönelimlerinin ortalamanın 

üzerinde olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca; maneviyat konusunda bilimsel yayın okuyanların 

manevi yönelim düzeylerinin anlamlı derecede yüksek olduğu, manevi yönelimi yüksek olan 

öğretmenlerin öğrencilerin manevi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğu, öğrencilerin 

manevi destek isteme haklarının olduğunu düşündüğü ve öğrencilere manevi destek verme 

isteğinin olduğu gözlenmiştir. Yapılan farklılık analizlerinin sonuçlarına göre; öğretmenlerin 

cinsiyetlerinin ve medeni durumlarının manevi yönelimlerini etkilemediği belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin, kendilerine, öğrencilere ve genel maneviyat durumlarına yönelik tutum, bakış 

açıları ve düşüncelerinin belirlenmesiyle ilgili sonuçlar ele alındığında; öğretmenlerin 

maneviyat ile ilgili bilimsel yayınlar okuma konusunda yaygın bir eğilimi olmadığı 

görülmüştür. Ancak hipotez sonuçları incelendiğinde; maneviyatla ilgili bilimsel yayınların 

okunmasının öğretmenlerin maneviyatlarını etkilediği anlaşılmıştır. Öğretmenlerin manevi 

yönelimleri ile öğrencilerin manevi desteği isteme veya reddetme haklarının olup olmadığına 

yönelik hipotez testi ise; maneviyatı yüksek olan öğretmenlerin, öğrencilerin manevi istek ve 

beklentilerini dikkate aldığı ve öğrencilerin manevi desteği isteme veya reddetme 

durumlarında anlayışlı oldukları sonucunu ortaya çıkmıştır. 

AnahtarKelimeler: Maneviyat, Psikolojik Danışma, Manevi Yönelim. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the spiritual orientation, thoughts of psychological 

counseling and guidance teachers about spirituality and psychological counseling. In 

accordance with this purpose; One of the quantitative research approaches, an explanatory 

research approach was adopted and the data were obtained from 205 guidance teachers 

1
 Bu çalışma Abdulkadir EROL tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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working in schools affiliated to the Ministry of National Education in 10 districts of Mardin. 

“Personal Information Form” and “Spiritual Orientation Scale (SOS)” prepared by the 

researcher were used in order to reveal the views of the guidance teachers about spirituality. 

SOS is a one-dimensional scale developed by Kasapoğlu (2015). The scale, consisting of 16 

items, was prepared in Likert type, and its validity and reliability studies were carried out by 

the researcher. In the analysis of the data obtained; In addition to frequency analysis, ANOVA 

and t-test were used to examine the differences between variables. 

As a result of the research it was revealed that the spiritual orientation of guidance teachers 

was above average. Also; It has been observed that the level of spiritual orientation of those 

who read scientific publications on spirituality is significantly higher, teachers with high 

spiritual orientation take into account the spiritual needs of students, think that students have 

the right to seek moral support, and they want to give students moral support. According to 

the results of the analysis of differences; It was determined that the gender and marital status 

of the teachers did not affect their spiritual orientation. Considering the results about 

determining teachers' attitudes, perspectives and opinions towards themselves, students and 

general spirituality situations; it has been observed that teachers do not have a common 

tendency to read scientific publications on spirituality. However, when the hypothesis results 

are examined; It has been understood that reading scientific publications on spirituality affects 

teachers' spirituality. The hypothesis test about the moral orientation of the teachers and 

whether the students have the right to request or refuse moral support; It was concluded that 

teachers with a high level of spirituality take students' moral wishes and expectations into 

account and are understanding when students ask for or refuse moral support. 

Keywords: Spirituality, Psychological Counseling, Spiritual Orientation. 

1. GĠRĠġ 

Bilim, teknoloji ve tıp alanında görülen gelişmeler her yıl olumlu yönde giderek artmaktadır. 

Bu olumlu gelişmelerin bireye ve topluma faydaları olduğu gibi kısmen zararlarından ve bu 

zararlardan meydana gelen bir takım rahatsızlık ve huzursuzluklardan da söz edilebilir. 

Kendileri ile iç içe olan bu alanlarda en faydalı gelişme tıp dünyasında görülebilir. Yarım asır 

öncesine kadar insanların sakatlık ya da ölümü ile sonuçlanan çoğu hastalık, gelişen tıp 

sayesinde bugün minimum seviyeye inmiştir. Tıp dünyasının bu kadar gelişmişliğine rağmen 

elbette yetersiz ve çaresiz kalınan durumlar da vardır. Tıptaki bu yetersizlik ve çaresizlik hem 

tıp içerisinde hem de tıp dünyası dışında insanları alternatif tedavi, yaklaşım ve araştırmalara 

yönlendirmiştir.  

Tıp dünyasının tedavi yöntemlerine bakıldığında sadece bedensel ve maddi ögeler bağlamında 

hareket edildiği karşımıza çıkacaktır. Bu yüzden bedensel tedavinin yanında hastanın inanç ve 

değerlerinin tedavi sürecine eklenmesi, sadece bedensel hastalık değil hastanın bir bütün 

olarak tedavi edilmesinin, bunların iyileşme sürecini olumlu bir şekilde etkileyeceği, bazı 

uzmanlar tarafından savunulmaktadır (Horozcu, 2010). Çünkü ruh sağlığı ile beden sağlığı 

arasında mutlak anlamda etkileşim vardır. Özellikle insanın ruhsal yönden kendini iyi veya 

kötü hissetmesi beden sağlığını da etkileyebilmektedir. Psikolog ve psikiyatrlara göre 

maneviyat, insanın varoluşunu destekler. Maneviyatın oluşu bireye kendini güçlü hissettirir 

(Karaırmak, 2004). 

Beden sağlığının iyi veya kötü olması ruh sağlığını etkileyebilir. İnsanların, inandıkları dine 

kendilerini teslim etmesi, karşılaştığı her sorunda kendini daha sağlıklı ve güvende 

hissetmesi, çoğu kaygılarını da ortadan kaldırdığı için kendini psikolojik olarak iyi 

hissetmesini sağlar. İnsanlar karşılaştıkları ruhsal sorunlarda bir yaratıcıyı güvenli liman 

olarak görürler. Maslow (2013)’a göre insan, gün ışığına nasıl muhtaç ise din veya dinin 

yerini tutacak bir manevi hissiyata da bir duyguya da ihtiyaç duyar. Buna ise “anlamaya 
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duyulan bilişsel gereksinim” adını verir. Bundan dolayıdır ki insanlar stres ve kaygı 

durumlarında ilahi bir güçle iletişime geçerler. Bu iletişim sonucunda birey kendisini daha 

güçlü, güvende ve huzurlu hisseder. Çünkü insanın bir yaratıcıya yakın olması günlük 

hayatında yaşadığı olaylara karşı direncini ve motivasyonunu artırır. Ayrıca insandaki 

yaratıcıya olan bu yakınlık, yaşadığı hayatı daha çok anlamlandırmasını sağlar. Hayatın 

anlamlandırılmasıyla birlikte insanda sorumluluk duygusu artar. Bireyin yaptığı muhasebeyle 

yaşanılan hayatın bir anlam ve amacının olduğunu kavraması, kendisini yaratan ve koruyan 

bir varlığın olduğunu bilmesi, yaşanılan her şeyin bir imtihan olduğunu bilmesi, bu dünyada 

olmasa bile ahirette tecelli edecek ilahi adalete inancının olması, bireyin hem ruhsal hem de 

bedensel sorunlara karşı direncini artırır. Bunun sonucunda maneviyatın etkisi günlük 

hayattaki davranışlarımıza da yansımaya başlar. İnsan, maneviyatla iç içe olmaya başladıktan 

sonra kendinde var olan ahlâka aykırı davranışlarını terk etmeye başladığı görülebilir. 

Maneviyatın din ve ahlâk ilkeleri sayesinde uyuşturucu, alkol ve kumar gibi insanın hem 

kendisine hem de çevresine zararı olan alışkanlıklardan korumakla kalmayıp insanlar arasında 

iyiliği, yardımseverliği, birlik ve beraberliği sağladığı için hem bireye hem de topluma 

faydalar sağlaması, onun etki alanını bizlere göstermiş oluyor (Horozcu, 2010).  

Maneviyat konusu bir bütün olarak ele alınmasından kaynaklı olarak özellikle son zamanlarda 

dile getirilen manevi bakım ve manevi destek konuları çerçevesinde birçok belirsizlik ve 

sorular ortaya çıkmıştır. Maneviyat, manevi değerler, manevi bakım, manevi destek ve 

bunların din ile ilişkisi nedir gibi soruları gündeme getirmiştir. Tabi en önemlisi bunların 

kimler tarafından uygulanacağı sorusudur.  

Maneviyat konusunu sadece sağlık alanına indirgenemez. Bu, son dönemlerde sosyal 

hizmetler ve eğitim alanında da çok konuşulan ve tartışılan bir konu haline gelmiştir. 

Özellikle eğitim ve psikolojik danışmanlık uygulamalarında ciddi bir tartışma olduğu 

söylenebilir. Bazı araştırmacı ve uzmanların psikolojik danışmanlık sürecinde maneviyatın da 

değerlendirilmesiyle olumlu sonuçlar alınabileceği görüşleri bulunmaktadır. Bazılarının ise, 

kimler tarafından, ne şekilde uygulanacağı ve yeni bir danışma modelinin ortaya çıkaracağı 

sorunların göz ardı edilmemesi söylenmiştir. Yaptığımız araştırma, psikolojik danışmanlığın 

eğitimdeki uygulayıcıları olan Rehberlik Öğretmenlerinin maneviyata yönelik bakış açıları ve 

maneviyat ile ilgili yapılan çalışmalara ilgilerinin ne boyutta olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu araştırmanın amacı, Mardin ilinde görev yapan rehberlik öğretmenlerinin maneviyata ve 

manevi konulara ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Ayrıca maneviyat konusuyla ilgili 

kaynakları incelemek, konuyla ilgili din, maneviyat ve psikolojik danışmanlık kavramlarını 

tartışmaktır. 

 Ayrıca, maneviyat konusunun psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışanları nezdinde nasıl 

algılandığı, bu konuda ne kadar bilgiye sahip oldukları, maneviyata ilişkin görüş, yaklaşım ve 

tutumları ile ilgili bilimsel veri elde etmek ve veriler ışığında maneviyat konusunda psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik hizmetleri bağlamında bir çalışma oluşturmaktır. 

2. YÖNTEM 

2.1. AraĢtırma YaklaĢımı 

Bilimsel araştırmalarda verilerin toplama tekniği ve analizlere ilişkin gerekli bazı 

düzenlemelere bağlı olarak nitel ve nicel olmak üzere sıklıkla kullanılan iki yaklaşım 

bulunduğu ifade edilmektedir (Arslan, 2016). Araştırmada kullanılacak yaklaşımı belirleyen 

temel unsurun, seçilen yaklaşımın konuya uygun olup olmama durumu belirlemektedir. Ekiz 

(2009: 7), bilimsel bir araştırmalarda, yaklaşımlardan birinin diğerine tercih edilmesinin 

yaklaşım olduğunu ifade etmektedir.  “Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde 

maneviyat Mardin ilinde çalışan rehber öğretmenlere yönelik bir araştırma” adlı bu 
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çalışmanın konusu ve araştırmanın sorunsalı düşünüldüğünde, söz konusu bu çalışmada nicel 

araştırma yaklaşımının tercih edilmesinin uygun olacağı anlaşılmaktadır. Saruhan ve 

Özdemirci (2011: 35) nicel araştırma yaklaşımlarının keşifsel (explaratory), betimsel 

(descripteve) ve hipotez içeren (explanatory) olmak üzere üç alt başlık altında 

incelenebileceğini ifade etmektedir. Bu bağlamda, çalışmada kullanılan ölçek, araştırmanın 

konusu, araştırmada yanıt aranan sorunsallar bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiğinde, bu 

çalışmanın nicel araştırma yaklaşımlarından hipotez içeren (explanatory) araştırma 

yaklaşımının benimsenmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. 

2.2. Veri toplama Aracı ve Süreci 

Rehberlik öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilen bu araştırmada, Kasapoğlu (2015) 

tarafından geliştirilen, 16 maddeden oluşan ve tek boyutlu bir ölçek olan “Manevi Yönelim 

Ölçeği” kullanılmıştır.  

Veri toplama sürecinde kullanılan form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm (1-10. 

sorular), öğretmenlerin demografilerine ve gerek öğrencilerin gerek kendi maneviyatlarıyla 

ilişkili olarak nominal düzeyde 10 soruyu içermektedir. Manevi yönelim ölçeğinin bulunduğu 

ikinci bölümde ise (1-16), rehber öğretmenlerin manevi yönelimlerini belirlemeye yönelik 1 

ve 7 arasında “Kesinlikle Katılmıyorum ve Kesinlikle katılıyorum” aralığında değişen 7’li 

Likert ölçeği soruları yer almıştır. Kasapoğlu (2015) tarafından 872 üniversite öğrencisine 

uygulanarak geliştirilen manevi yönelim ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik ölçütlerini sağladığı 

belirlenmiştir. Buna göre araştırmacı ölçeğin geçerli olup olmadığını belirlemek amacıyla 

doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizi yapmış ve açıklanan varyansını %47,5 ve uyum 

indekslerinin ise uygun olduğu ortaya konulmuştur. Diğer taraftan ölçeğin güvenirliğinin test 

edilmesi amacıyla, ölçeğin iç tutarlılık katsayısına bakılmış (Cronbach’s Alpha), bu değerin 

0.87 olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak gerçekleştirilen test-tekrar test güvenirlik 

katsayısının ise 0,84 olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak manevi yönelim ölçeğinin bu 

araştırma için kullanıma uygun bir ölçme aracı olduğu görülmüştür. Ölçeğin araştırma için 

uygun olduğunun belirlenmesi sonucu, mail aracılığıyla yazara ulaşılarak, ölçeğin kullanımı 

konusuna ilişkin görülmüş ve gerekli izinler alınmış, araştırma bağlamında “Manevi Yönelim 

Ölçeği” kullanılmıştır.  

Genel amacı, rehberlik öğretmenlerinin maneviyata bakış açıları ve psikolojik danışma 

sürecinde maneviyat ve manevi konulara ilişkin yaklaşım ve görüşlerinin incelenmesi olan bu 

çalışmanın hedef kitlesini Mardin ilinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan 

rehberlik öğretmenleri oluşturduğundan, uygulamanın gerçekleştirilebilmesi için Milli eğitim 

müdürlüğüne izin dilekçesi yazılmıştır. 25.12.2019 tarihli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

Valilik onayı sonrası 2018-2019 eğitim öğretim yılının 2. Dönemi olan 15 Şubat-15 Nisan 

2019 tarihleri arasında ölçek formları Mardin ili ve on ilçesindeki okullarda görev yapan 

rehberlik öğretmenlerine uygulanmaya başlanmıştır. Öğretmenlere ulaşabilmek için Rehberlik 

Araştırma Merkezinin rutin olarak her yıl dönem başı yaptığı toplantılar, yöneticileri 

tarafından haber edilerek araştırmacının ilgili toplantılara katılarak veri toplanması 

sağlanmıştır. 

Katılımcı gönüllülük esası temel alındığından, araştırmaya katılmak istemeyen öğretmenler 

çalışmaya dâhil edilmemiştir. Araştırmaya katılmayan öğretmenlerin, katılmama gerekçesi 

olarak konunun hassas bir konu olması ve yeni bir alan olmasının yanı sıra, manevi 

danışmanlık ve rehberliğin ilahiyatçılara verilecek olması gibi nedenlerden dolayı katılımı 

reddettikleri ifade edilmiştir. Gönüllü olarak araştırmaya dâhil olmak istemeyen rehber 

öğretmenlerin sayıca fazla olması tam sayıma ulaşmayı engellemişse de araştırma amacına 

hizmet edecek sayıda katılımcıya ulaşılmıştır. 
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2.3. Evren ve Örneklem 

Bu araştırma, Mardin ilinin tüm ilçelerinde (toplamda on ilçe) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 

ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan rehberlik öğretmenleriyle 

gerçekleştirilmiştir. Rehberlik araştırma merkezi verilerine göre Mardin ilinde, Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı toplam 450 rehberlik öğretmeninin olduğu ifade edilmektedir. Her ne kadar 

tam sayım yapılması amaçlansa da öğretmenlerin araştırmaya katılmak istememe durumlarına 

dikkate alınarak bilimsel araştırmalarda zaman, maddi kısıtlar ve süre gibi çok sayıda 

nedenlerden dolayı sıklıkla uygulanan evreni temsil edecek bir örneklem alınması gerekliliği 

bu araştırma için de ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, 450 bireyden meydana gelen sınırlı bir evren 

birimini temsil edecek 205 rehber öğretmen örneklem olarak alınmıştır. Kolayda örnekleme 

tekniğiyle Mardin ili ve ilçelerinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 

rehberlik öğretmenlerine ulaştırılmak üzere toplamda 300 ölçek basılmış ve 235 geri dönüş 

olmuştur. Ancak eksik ve hatalı doldurulan anketlerin ayıklanmasıyla 205 kullanılabilir anket 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sayı araştırma kapsamına alınması gereken örneklem biriminin 

üzerinde olduğundan yeterli olarak değerlendirilmiştir. 

3. BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen veri ve bulguların anlaşılır olabilmesi için belirli bir 

düzen takip edilmiş ve bulguların sunulmasında araştırmanın konusu ve hipotezlerinde çizilen 

çerçeve dikkate alınmıştır. Veri toplama sürecinde kullanılan formumuz iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölüm (1-10. sorular), öğretmenlerin demografilerine ve gerek 

öğrencilerin gerek kendi maneviyatlarıyla ilişkili olarak nominal düzeyde 10 soruyu 

içermektedir. Manevi yönelim ölçeğinin bulunduğu ikinci bölümde ise (1-16), rehber 

öğretmenlerin manevi yönelimlerini belirlemeye yönelik 1 ve 7 arasında “Kesinlikle 

Katılmıyorum ve Kesinlikle katılıyorum” aralığında değişen 7’li Likert ölçeği soruları yer 

almıştır. Buna göre araştırmacı ölçeğin geçerli olup olmadığını belirlemek amacıyla 

doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizi yapmış ve açıklanan varyansını %47,5 ve uyum 

indekslerinin ise uygun olduğu ortaya konulmuştur. Diğer taraftan ölçeğin güvenirliğinin test 

edilmesi amacıyla, ölçeğin iç tutarlılık katsayısına bakılmış (Cronbach’s Alpha), bu değerin 

0.87 olduğu tespit edilmiştir. Buna ek olarak gerçekleştirilen test-tekrar test güvenirlik 

katsayısının ise 0,84 olduğu tespit edilmiştir (Kasapoğlu, 2015).  

Tablo 1: Öğretmenlerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

    DeğiĢken f % 

Cinsiyet 

Kadın 94 45,9 

Erkek 111 54,1 

Medeni Durum 
Evli 94 45,9 

Bekar 111 54,1 

Eğitim Durumu 

            Lisans 191 93,2 

Y. Lisans Devam Ediyor 10 4,9 

Yüksek Lisans Mezunu 4 2,0 

ÇalıĢma Süresi 

1-3 yıl 71 34,6 

3-5 yıl 58 28,3 

5-10yıl 58 27,8 

10 ve Üzeri yıl 19 9,3 

Toplam 205 100 

Tablo-1’de, Mardin ilinde çalışan rehber öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen bu 

araştırmanın, demografik özelliklerine ilişkin bulgular yer almaktadır. Frekans analizi, 
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araştırmaya katılanların %46’sının kadın, %54’ünün ise erkek öğretmen olduğunu 

göstermektedir. Medeni durumlara ilişkin bulguların da cinsiyet değişkenine eşit bir dağılım 

gösterdiği dikkat çekmektedir. Öğretmenlerin eğitim durumları incelendiğinde ise, büyük 

çoğunluğunun (%93) lisans, geri kalanlarının yüksek lisansa devam etmekte (%4,9) olduğu ve 

son olarak yüksek lisans mezunu (%2) oldukları tespit edilmiştir. Demografik özelliklerden 

son olarak öğretmenlerin deneyimlerinin tespit edilebilmesi için çalışma süreleri sorulmuş ve 

dağılımların birbirlerine yakın olduğu belirlenmiştir. Buna göre öğretmenleri %34,6’sının 1-3 

yıl, %28’inin 3-5 yıl, %27,8’inin 5-10 yıl ve son olarak %9,3’ünün 10 yıl ve üzeri süredir 

çalışmakta oldukları tespit edilmiştir. 

Tablo 2: Öğretmenlerin Rehberlik, Maneviyat ve Öğrencilere Yönelik Düşüncelerine İlişkin 

Bulgular 

Ġfadeler 

E
v
et

 

K
a
ra
rs
ız

 

H
a
y
ır

 

 N   %    N   

    

%  N   % 

Maneviyat ile ilgili bilimsel yayınlar 

(makale vb.) okuyor musunuz? 73 35,6 - - 132 64,4 

Rehberlik hizmetlerini sunarken 

öğrencilerin manevi ihtiyaçlarını 

göz önünde bulunduruyor musunuz?  99 48,3 87 42,4 19 9,3 

Öğrencilerin manevi desteği 

istemeye veya reddetmeye hakkı 

olduğunu düşünüyor musunuz? 166 81,0 28 13,7 11 5,4 

PDR personeli olarak, öğrencilere 

manevi destekte bulunmak ister 

misiniz? 87 42,4 65 31,7 53 25,9 

Rehberlik hizmetlerine manevi 

boyutun dâhil edilmesinin öğrenci 

başarılarını etkileyeceğini 

düşünüyor musunuz? 82 40,0 68 33,2 55 26,8 

Toplam 
205 100 205 100 205 

 

100 

 

Öğretmenlerin, kendilerine, öğrencilere ve genel maneviyat durumlarına yönelik tutum, bakış 

açıları ve düşüncelerinin belirlenmesine yönelik sorular yöneltilmiştir. Buna göre 

öğretmenlerin büyük çoğunluğunun (%64) maneviyatla ilgili herhangi bir kaynak 

okumadıkları belirlenirken, yalnızca %35,6’sının maneviyata yönelik kaynaklar okuduklarını 

ifade etmiştir. Belli sayıda bir öğretmen grubuna hem kendi hem de öğrencilerinin maneviyat 

durumlarına yönelik sorular yönlendirilmiş ve fikirleri alınmıştır. Bunun sonucunda genel 

olarak, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun maneviyat hakkında kaynaklardan 

yararlanmadığı, okumalar yapmadıkları kanaatine varılmıştır. Rehber öğretmenlerin, rehberlik 

sürecinde maneviyat alanındaki bilgilerinin yetersiz olması sebebiyle faydalı bir süreç 

olmayacağına işaret eder. Dolayısıyla bu eksikliği gidermesi için MDR konulu kaynaklardan 

yararlanılması daha faydalı bir rehberlik sürecini beraberinde getirir. 
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Öğretmenlerin rehberlik hizmeti sunarken öğrencilerin manevi ihtiyaçlarını göz önünde 

bulundurma durumlarının belirlenmesine çalışılmıştır. Buna göre öğretmenlerin %48’i 

öğrencilerin manevi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğunu ifade ederken, %9’u buna 

dikkat etmediklerini, kalan %42,4’ü ise bu ifadeyi yanıtlamada kararsız olduklarını 

belirtmiştir. Manevi danışmanlıkları yapan öğretmenlerin burada yoğunlaşmaları istenilen 

konu, öğrencilerin ihtiyaçlarını ne derece önemsedikleridir. Yapılan anket çalışması 

sonucunda, büyük çoğunluk buna dikkat etmektedir. Ancak kararsız kalan danışman sayısı da 

oldukça fazladır. Dolayısıyla ulaşılan sonuçlar bağlamında da rehberlik süreci içerisinde 

öğrencilerin ihtiyaçlarının ön planda olması gereken bir süreç olmalıdır. 

Öğrencilerin manevi destek istemeye veya reddetmeye hakkının olup olmadığına ilişkin 

soruya öğretmenlerin %81’i evet diğer bir ifadeyle manevi destek isteme veya reddetme 

haklarının olduğu ifade edilirken, %13’ü bu konuda kararsız ve %5,4’ünün ise hayır yanıtını 

diğer bir ifadeyle böyle bir haklarının olmadığını belirtmişlerdir. Öğrenciler danışma hakları 

konusunda özgürdür. Bu tespitin doğruluğu, yapmış olduğumuz anket çalışmasında, 

öğretmenlerin de büyük çoğunluğunun öğrencilerin bu haklarını kullanıp kullanmama 

konusunda özgür oldukları yanıtını vermesiyle kanıtlanmıştır. 

PDR personeli olarak, öğretmenlerin, öğrencilere manevi destekte bulunmak isteyip 

istemedikleri sorulmuş sonuç olarak öğretmenlerin %42,4’ü evet, %31,7 kararsız ve %25,9 

ise hayır yanıtını verdikleri tespit edilmiştir. Son olarak öğretmenlere, rehberlik hizmetlerine 

manevi boyutun dâhil edilmesinin öğrenci başarılarını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin 

düşünceleri sorulmuştur. Öğretmenlerin %40,0’ı rehberlik hizmetlerine manevi boyutun 

eklenmesinin öğrenci başarısını etkileyeceği düşüncesini bildirirken, yüzde 33,2’si kararsızlık 

belirtmiş diğer taraftan %26,8 oranında ise etkilemeyeceğini ifade etmişlerdir. Bu sonucu 

destekleyen bir araştırma Taşkın (2019) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada, lise öğrenim 

hayatları devam etmekte olan gençlere yapılan manevi danışmanlık ve rehberliğin akademik 

başarı ile olan ilişkisi incelenmiş, manevi danışmanlık ve rehberliğin akademik başarı 

üzerinde pozitif yönde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Ülkemizdeki okullarda ruh sağlığı 

yerinde, başarılı, bilinçli, tutarlı, özgüvenli, özgür iradesi ile seçimler yapabilen, kendini 

gerçekleştirmiş ve topluma uyumlu bireylerin kazandırılıp yetiştirilmesi için, manevi 

danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden destek alma gerekliliği ortaya çıkmış, manevi 

danışmanlık ve rehberlik, sınav kaygısı ve akademik başarı yanında öğrencinin ruh sağlığını 

koruma, ergenlik krizini azaltma, sağlıklı kişilik geliştirme, çevreye uyumlu davranışlar 

geliştirmesine katkı sağlandığı belirtilmiştir. Bu nedenle manevi danışmanlık ve rehberliğin 

önemini ve geniş etkisini ortaya çıkarmak için yapılacak çok sayıda araştırmaya gerek 

duyulduğu vurgulanmıştır. 

Tablo 3: Manevi Yönelim Ölçeğine İlişkin Bulgular 

Ġfadeler       n Ort. Ss 

Yüce bir gücün varlığım ruhumun derinliklerinde 

hissederim. 

205 5,38 1,772 

Bir kimse hayatının anlamını gerçekten ararsa, 

cevaplar bulabilir. 

205 5,36 1,570 

Dua ederek, kendimi inandığım şeye daha yakın 

hissedebilirim.  

205 5,34 1,812 

İlahi bir varlığa olan inancım, hayatıma anlam 

kazandırır. 

205 5,30 1,832 

Doğayı hayranlık içinde seyretmek manevi 

duygularımı güçlendirir. 

205 5,30 1,827 

Dııa/meditasyon bana duygusal destek sağlar. 205 5,29 1,815 
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Bana huzur veren manevi yaşantılarım vardır. 205 5,28 1,641 

İlahi bir varlık tarafından sevildiğimi hissederim. 205 5,27 1,732 

İlahi bir güce olan inancım, zorluklarla başa 

çıkmamda yardımcı olur. 

205 5,25 1,829 

Yüce, bir güç tarafından korunduğumu hissederim. 

; 

205 5,25 1,895 

Manevi boyutla olan iletişimim, ruh sağlığıma iyi 

gelir. 

205 5,25 1,807 

İlahi bir varlığa olan inancım davranışlarım 

üzerinde etkilidir. 

205 5,22 1,782 

İnsanı nihai noktada, ancak sonsuz bir varlık 

anlayabilir. 

205 5,20 1,850 

Dııa/meditasyon, manevi yaşantımın önemli bir 

parçasıdır. 

205 5,16 1,771 

Dııa/meditasyon dinginliğinde bir bütünlük 

duygusu yaşarım. 

205 5,05 1,868 

İnancım çevremdeki insanlarla iletişimimi 

güçlendirir 

205 5,02 1,915 

Toplam 205 5,245 1,915 

Manevi yönelim ölçeğine yapılan betimsel analiz sonuçları Tablo-3’te yer almaktadır. Rehber 

öğretmenlerin ifadelere verdikleri yanıtlar incelendiğinde, yanıtların tamamının minimum 

5,02; maksimum 5,38 aralığında değiştiği, diğer bir anlatımla öğretmenlerin manevi yönelim 

ölçeğine verdikleri yanıtların kısmen katılıyorum seviyesine daha yakın olmak üzere kısmen 

katılıyorum ve katılıyorum aralığında yer aldığı görülmektedir. Burada ortaya çıkan sonuca 

göre araştırma kapsamındaki öğretmenlerin büyük çoğunluğunun manevi yönelimleri olduğu 

söylenebilir. 

Bir araştırmada toplanan verilerin güvenilir olup olmadığına ve veri dağılımlarının normallik 

koşulunu sağlayıp sağlamadığına ilişkin testler uygulanması gerekmektedir. Bunun için 

güvenilirlik analizi ve merkezi eğilim ve yayılım ölçütlerine bakılması çoğu kez yeterli 

olabilmektedir (Büyüköztürk, 2002; Kalaycı, 2010). Cronbach's Alpha değerinin 0,60 üzeri 

olması (Kalaycı, 2010) ve çarpıklık ve basıklık değerlerinin ise ±1,5 (Tabachnick ve Fidell, 

2013) aralığında olması ölçeğin güvenilir olduğunu gösterdiği ifade edilmektedir. 

Yukarıda ifade edilenler ışığında bu araştırma kapsamında güvenirliliğin düzeyinin tespit 

edilebilmesi amacıyla Cronbach's Alpha değeri ve merkezi ağilim ve yayılım ölçütlerinden 

ortalama, mod, standart sapma, çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri 

incelenmiştir. 

Tablo 4: Manevi Yönelim Ölçeğine İlişkin Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçütleri 

DeğiĢkenler Değerler 

Ortalama 5,24 

Medyan 5,75 

Mod 7,00 

Çarpıklık -,966 

Basıklık -,031 

Cronbach's Alpha ,984 
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Tablo 4’te yer alan analiz sonuçları araştırmada elde edilen verilerin güvenirliliğine ilişkin 

önemli ipuçları vermesi bakımından önemlidir. Çarpıklık ve basıklık değerleri incelendiğinde 

verilerin Tabachnick ve Fidell (2013) ve Kalaycı (2010)’nın çalışmalarında yer verdikleri 

değerler altında olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra, manevi yönelim ölçeğinde yer 

alan 16 ifadeye ilişkin Cronbach’s Alpha değerinin ise mükemmel düzeyde (Kalaycı, 2010) 

olduğu görülmektedir. Bu bağlamda araştırma kapsamında elde edilen verilerin yüksek 

güvenirlilikte olduğunu ifade etmek mümkündür. 

H1: Cinsiyet ve maneviyat arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 5: Manevi Yönelim Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre Bağımsız Örneklem t-Testi 

Sonuçları 

Cinsiyet f     ss d t P 

Kadın 94 5,2015 1,568 
203 ,347 ,729 

Erkek 111 5,2798 1,649 

Öğretmenler n manev  yönel mler ne  l şk n ortalama puanları  ncelend ğ nde, erkek 

öğretmenler n manev  yönel m puanlarının (x  5,2798) kadın öğretmenler n puanlarından 

(x  5,2015)  stat st ksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmekted r. Öğretmenlerin 

manevi yönelimleri ve cinsiyeti arasında gerçekleştirilen bağımsız örneklem t-testi analiz 

sonuçları, bu iki değişken arasında anlamlı bir farklılığın olmadığını göstermiştir.  

Elde edilen bu bulgular genel olarak alan yazın ile uyumludur. Maneviyat, insan olmanın 

getirdiği doğal bir güdü olup, bireylerin durumları algılama ve yorumlama, dünyaya bakış 

açıları, duyguları, beklentileri, zevkleri, istekleri ile ilgilidir. Bir kadın ile erkeğin bu beklenti, 

ilgi, bakış açısı, algı ve yorumlamaları aynı olabileceği gibi, aynı cinsiyetteki bireyler 

arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle kişiler sahip olduğu cinsiyetlerden bağımsız olarak 

yaşamında anlam bulmaktadır ya da bulamamaktadır. 

Literatürde bu bulguyu destekleyen benzer araştırmalara rastlanmıştır. Esendir (2016) yaptığı 

araştırmada sağlık çalışanlarının Manevi Destek Algısı puan ortalamalarının cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı bir farklılığın olmadığını tespit etmiştir. Sağlık alanındaki bir diğer 

çalışmada ise Pehlivan (2018) sağlık çalışanlarına yaptığı araştırmada katılımcıların manevi 

destek algıları, cinsiyetleri açısından anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Katılımcıların 

manevi destek algıları cinsiyetlerine göre karşılaştırıldığında, erkek katılımcılar ve kadın 

katılımcıların ortalamalarının aynı olduğu sonucu çıkmıştır. Kızılırmak (2015) ise yaptığı 

araştırmada genç yetişkinlerde yaşamda anlamın ve maneviyatın cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık göstermediği sonucuna varmış, yaşadığı olayları ve durumları anlamlandırma ve 

hayatını yaşanmaya değer kılacak anlamlar bulmanın, cinsiyet ile ilgili olmayan bir beceri 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Bu araştırmada rehber öğretmenlerin danışma sürecinde manevi konuları ele almaya yönelik 

tutumları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemişt r. D ğer b r dey şle ps koloj k 

danışma sürec nde manev  konuları ele almaya yönel k tutumun rehber öğretmenler n 

c ns yet   le  lg l  olmadığı görülmüştür. Bu durumda ps koloj k danışma sürec nde 

değerlendirme yaparken, amaç belirlerlerken veya terapi tekniklerini seçerken danışanın 

manevi yönünü de göz önünde bulundurulması danışmanın erkek veya kadın olmasına göre 

değişmemektedir. 

Yaptığımız araştırmanın sonuçları ile alan literatürdeki araştırmalar birlikte 

değerlendirildiğinde, bir kadın ya da erkek danışmanın bu konudak  tutumu, bakış açısı ya da 

duyarlılığı aynı olacağı g b  aynı c ns yettek  danışmanlar arasında farklılık göstereb l r. Bu 

nedenle rehber öğretmenlerin danışmada manevi konuları ele almaya yönelik tutumlarının 

cinsiyetlerinden bağımsız olarak şekillendiği söylenebilir. 
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H2: Maneviyatla ilgili bilimsel yayın okumak ve öğretmenlerin maneviyatları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır. 

Tablo 6: Manevi Yönelim Ölçeği Puanlarının Öğretmenlerin Maneviyatla İlgili Bilimsel 

Yayınlar Okuma Durumuna Göre T-Testi Sonuçları 

Bilimsel Yayın okuma n    s sd t P 

Evet 73 ,73 ,62 
209 ,33 ,001 

Hayır 132 ,97 ,53 

Öğretmenler n manev  yönel mler ne  l şk n toplam puanlar  ncelend ğ nde, manev yatla  lg l  

b l msel yayınlar okuma durumuna göre evet d yen öğretmenler n manev  yönel m 

puanlarının (x  5,73) hayır d yen öğretmenler n puanlarından (x  4,97)  stat st ksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin manevi yönelimleri ve 

öğretmenlerin maneviyatla ilgili bilimsel yayınlar okuma durumları arasında gerçekleştirilen 

bağımsız örneklem t-testi analiz sonuçları 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak bir farklılık 

olduğunu göstermiştir (p<0,005).   

Araştırma sürecinde t-testi uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda, evet bilimsel kaynaklardan 

yararlanıyorum, okuyorum, yanıtını veren danışmanların manevi yönelimleri, hayır bilimsel 

kaynaklardan yararlanmıyorum, okumuyorum, yanıtını veren danışmanların manevi 

yönelimlerine göre daha yüksek çıkmıştır. Bu bağlamda, rehberlik sürecinde maneviyat 

konusuyla ilgilenmesi gereken danışmanların, manevi kaynaklardan yararlanan 

danışmanların, rehberlik danışmanlığı yapması, kendi yönelimleri ile de paralel olmasıyla 

birlikte daha etkili ve faydalı sonuçlara varılabilir. Araştırmanın sonuçlarına göre evet ve 

hayır cevapları ne kadar birbirlerine yakın da olsa olumlu cevap verenlerin yani maneviyatla 

ilgili kaynaklardan yararlanan öğretmenlerin ortalamaları daha yüksektir. Ve bu durumun 

böyle olması yine maneviyat alanını destekleyici ve katkı sağlayıcı bir sonuçtur. Ayrıca bu 

araştırmayla birlikte maneviyata yönelik kaynaklardan yararlanmanın ya da lisans eğitiminde 

ders olarak verilmesinin daha faydalı ve başarılı sonuçlar vereceğini söyleyebiliriz.  Bu 

konuda Apak (2017) tarafından yapılan kapsamlı çalışma sonucumuzu destekler niteliktedir. 

Bu çalışmada, maneviyat ile ilgili bir ders almanın veya akademik okuma yapan bireylerin 

maneviyata yönelik ilgisini artırdığını göstermektedir. Maneviyatla ilgili dersler alan sosyal 

çalışmacılar, maneviyatla ilgili konferanslara, çalıştaylara ve akademik okumalara daha fazla 

ilgi göstermektedirler. Maneviyatla ilgili akademik okuma yapan katılımcılar, maneviyat 

içerikli bir dersin sosyal hizmet eğitiminde olması gerekliliğine daha fazla inanmaktadırlar. 

Maneviyatla ilgili daha fazla bilgi sahibi olan ve bilgi düzeylerini akademik okumalarla 

destekleyen katılımcılar ise maneviyatla ilgili bir dersin sosyal hizmet müfredatında olmasını 

daha fazla arzulamaktadırlar. Bu bulgudan hareketle sosyal çalışmacılarda olduğu gibi rehber 

öğretmenlerde de kişisel maneviyat, konferans ve akademik okuma yapmayı etkilemektedir. 

Ayrıca, bu süreçte maneviyatın etkili olduğunu düşünen katılımcılar, maneviyatla ilgili 

kendilerini geliştirme çabası içinde oldukları da ifade edilebilir. 

H3: Rehberlik hizmeti sunarken öğrencilerin manevi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurma 

durumları ve öğretmenlerin manevi yönelimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

vardır. 
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Tablo 7: Öğrencilerin Manevi İhtiyaçlarını Göz Önünde Bulundurma Durumlarına Göre 

Ölçekten Elde Edilen Betimsel İstatistik Sonuçları 

Ölçek 

Manevi ihtiyaçlarını 

göz önünde 

bulundurma 

N    s 

Manevi Yönelim 

Evet 99 ,68 ,465 

Hayır 19 ,90 ,611 

Kısmen 87 ,03 ,579 

Tablo 8: Öğretmenlerin Manevi Yönelimleri ve Rehberlik Hizmeti Sunarken Öğrencilerin 

Manevi İhtiyaçlarını Göz Önünde Bulundurma Durumlarına Göre ANOVA Testi Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd  Kareler 

ortalaması 

F P 

Gruplararası 57,097 2 28,548 

12,230 ,000 Grupiçi 471,513 202 2,334 

Toplam 528,610 204 

Araştırmada öğretmenlerin manevi yönelimi ve rehberlik hizmeti sunarken öğrencilerin 

manevi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurma arasında bir farklılık olup olmadığına ilişkin 

ANOVA testi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen ANOVA testi sonucu yukarıda yer alan 

Tablo 8’de görülebileceği üzere bu iki değişken arasında 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,001). Gruplararası farkın kaynağının belirlenebilmesi 

için post-hoc analizi gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için en güçlü post-hoc testi olan 

Scheffe (Huck, 2000) testi uygulanarak farklılığın kaynağının tespit edilmesine çalışılmıştır. 

Analiz sonucu, rehberlik hizmeti sunarken öğrencilerin manevi ihtiyaçlarını göz önünde 

bulunduran öğretmenlerin bulundurmayan ve kısmen bulunduranların puanına göre anlamlı 

derecede daha yüksekt r. Post hoc anal z sonucu öğretmenlerden, öğrenc ler n manev  

 ht yaçlarını göz önünde bulunduran öğretmenler n ortalaması (x   5,685), rehberl k h zmet  

sunarken öğrencilerin manevi ihtiyaçlarını kısmen (5,033) ve göz önünde bulundurmayan (x   

3,907) öğretmenlerin her biri arasında 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmektedir. Diğer bir anlatımla rehberlik hizmeti sunarken öğrencilerin manevi 

ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaları konusunda kısmen ve bulundurmayanlara göre evet 

görüşü bildiren öğretmenlerin manevi yönelim puanları yüksek çıkmıştır ve bu durum 

istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo-8). 

Apak (2017) yaptığı araştırmada sosyal çalışmacılarda danışanın manevi yönünü sorgulayan 

bir bölümün olması gerekliliğine inanan katılımcıların hepsi; bir sosyal çalışmacı olarak 

danışanın sorununun çözümünü kolaylaştırmak için danışanın maneviyatını dikkate aldıklarını 

belirtmiştir.  

Araştırmamızda rehber öğretmenlerin manevi yönelimleri ve danışmada manevi konulara 

ilişkin tutumları arasında çıkan bu bulgu değerlendirildiğinde, rehber öğretmenlerin manevi 

yöneliminin genel olarak danışman etik ve değerler, danışmandan beklenen özellikler, 

danışmanın bireysel bakımı, danışmanın iyi oluş düzeyi ve profesyonel sorumluluk 

kapsamında ele alındığı görülmektedir. 

Rehber öğretmenlerin manevi değerleri danışma uygulamalarında bir güçlülük, barış ve güven 

kaynağı olarak, danışman olmanın duygusal ve fiziksel gereksinimlerini daha iyi 

yönetebilmelerini sağlayabilmektedir. Böylece bu manevi yönelim ve farkındalık, rehber 

öğretmenlerin, danışanlarının diğer boyutlarla birlikte manevi ilgilerinin ve kaygılarının 
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farkında olma, bu ilgileri anlama ve ele almaya yönelik tutumları üzerinde olumlu bir etkiye 

sahip olabilmektedir. 

H4: Öğrencilerin manevi destek isteme hakları ve öğretmenlerin manevi yönelimleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 9: Öğrencinin Manevi Destek İstemeye/Reddetmeye Haklarına Göre Manevi Yönelim 

Ölçeğinden Elde Edilen Betimsel Analiz Sonuçları 

Ölçek 
Manevi Desteği İstemeye veya Reddetme 

Hakkı 
N    Ss 

Manevi Yönelim 

Evet 66 ,44 ,545 

Hayır 1 ,93 ,744 

Kararsız 8 ,55 ,552 

Tablo 10: Öğretmenlerin Manevi Yönelimi ve Öğrencilerin Manevi Desteği İstemeye veya 

Reddetmeye Haklarına Göre ANOVA Testi Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd  Kareler 

Ortalaması 

F P 

Gruplararası 38,925 2 19,462 

8,028 ,000 Grupiçi 489,685 202 2,424 

Toplam 528,610 204 

Araştırmada gerçekleştirilen bir diğer analiz öğretmenlerin manevi yönelimleri ve 

öğrencilerin manevi desteği istemeye veya reddetmeye hakları arasındadır (Tablo-9). Bunun 

için gerçekleştirilen ANOVA testi sonucu, verilerin varyans homojenliği ön koşulunu 

sağladığı belirlenmiş (p>0,05) ve öğretmenlerin manevi yönelimleri ve öğrencilerin manevi 

desteği istemeye veya reddetmeye hakları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir (p<0,001). Farklılığın kaynağının belirlenmesine ilişkin gerçekleştirilen Scheffe 

post-hoc analizi, manevi yönelimi yüksek olan öğretmenler düzeyinde, öğrencilerin manevi 

desteği istemeye veya reddetmeye hakları olduğuna yönelik evet diyenler ve hayır ve kararsız 

olarak görüş bildirenler arasında istatistiksel olarak bir farklılık olduğu bel rlenm şt r. D ğer 

b r anlatımla evet görüşü b ld ren manev  yönel m ortalama puanları (x   5,446) yüksek olan 

öğretmenler ve öğrenc ler n manev  desteğ   stemeye veya reddetmeye hakları olduğunu 

düşünmeyen (x   3,931) ve kararsız (x   4,558) olan öğretmenlerin ortalama puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin 

manevi desteği istemeye veya reddetmeye hakları konusunda, hakları olduğunu düşünmeyen 

ve kararsız kalan öğretmenlere göre evet görüşü bildiren öğretmenlerin manevi yönelim 

ortalamaları anlamlı düzeyde yüksektir. 

Rehber öğretmenler danışana manevi destek vererek, ruhsal düşünce ve kaygılarını dinleyerek 

ve danışanın düşüncelerini parça parça birleştirerek bir bütün olarak görebilir. Çünkü rehber 

öğretmenliği; mesleğin sorumluluklarının farkına varmaya çalışan ve ruhsal ihtiyaçlar için 

uygun tespitlerde bulunmaya, bu yüzden de bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik girişimler 

planlamaya ve uygulamaya ihtiyaç duyulan bir meslektir. Rehber öğretmenler, maneviyatın 

önemini kendilerinin bakım tecrübeleri ile bütünleştirerek manevi desteğin etkin verilmesini 

sağlamalıdırlar. Böylece danışanın manevi ihtiyaçlarının farkında olup ve bunlara uyum 

sağlayarak esnek davranış göstermek danışmanın danışanı daha iyi anlamasını ve desteğin 

etkinliğini arttırmasını sağlayacaktır. Burada asıl önemli olan danışanın manevi ihtiyaçları 

belirlenerek danışana manevi desteğin verilebilmesidir. Bunun için de mesleğini sevmesi, 

mesleği isteyerek tercih etmiş olması ve sonuç itibari ile mesleğine yönelik olumlu tutum 
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içerisinde olması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca rehber öğretmeninin, kendi dini veya 

manevi ilgi, inanç ve düşünceleri destek verdiği danışanlarından farklılık gösterebilir. Bu 

durumda kendi manevi düşünce sisteminden etkilenmeden, danışanın ihtiyaçlarına yönelik 

destek verecek olursa, danışanın, çatışma yaşamadan kendi manevi kaynaklarından 

yararlanmasını sağlayabilir. Bunu da ancak rehber öğretmenliği mesleğine yönelik olumlu 

tutum algıları yüksek olan profesyonellerin yapabileceği düşünülmektedir. 

Danışan ile kurulan terapötik ilişkinin sağlığı açısından, rehber öğretmenler danışanın güven 

duygusunu zedelememek için manevi ifadeleri reddetmemeli ve yönlendirici olmadan pasif 

destekleyici konumda bulunmalıdırlar. Rehber öğretmenler danışanın paylaşımlarının ve 

eylemlerinin manevi olup olmadığını değerlendirmelidirler. Ve bu değerlendirmenin sağlıklı 

bir şekilde yapılabilmesi için rehber öğretmeninin içinde bulunduğu ve ait olduğu kültürü, 

inanç ve değer sistemini yakından tanıması gereklidir. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi ve 

rehber öğretmeninin samimi olması ve bilmediklerini değerlendirme yapmadan, bir kanıya 

varmadan önce sorabilmesi veya araştırması beklenir. Ancak bilgiyi samimiyetle danışandan 

almanın, danışanın algıları doğrultusunda olacağından rehber öğretmeni yanıltabilme ihtimali 

vardır (Takmaz, 2015).  

Rehber öğretmenler manevi yönlendirmelerde yönlendirici ve tavsiye edici olmayan bir 

yaklaşım benimsememelidirler. Çünkü bir danışman daima nötr olmalıdır. Bunun yanında 

danışmanın yetkinlik alanın olmaması sebebiyle; danışanın farklı algılama ve danışman ile 

ilişkinin sağlığını olumsuz etkileme ihtimaliyle yönlendirme ve önerilerden kaçınmalıdırlar. 

Ancak ihtiyaç duyulması halinde danışanı araştırmaya teşvik etme veya danışanın tercihlerini 

destekleme şeklinde bu konuyu ele almalıdırlar.  Maneviyatın yoğun olduğu bir danışma 

sürecinde rehber öğretmenlerin kullandıkları yöntemler olarak danışanın çevresini ve 

kendisini olduğu gibi kabul etmelidir. Rehber öğretmenler hem genel anlamda hem da manevi 

anlamda kendini açmayı tercih etmemelidirler. Farklı kategorilerde de dile getirilen danışanı 

etki altında bırakmama gerekçesi sıklıkla bu konuda da dile getirilmelidir. Bir kısım danışman 

kesinlikle kendini açmazken, bir kısmı sınırlı şekilde açmakta, bir kısmı ise danışanın 

danışmanın inançlarını merak etmesinden ötürü onun sorularına karşı dürüst olarak cevap 

vermektedir. Sürecin danışanın odağından kaymaması, terapötik ilişkiye zara verebilmesi, 

danışanın beklenti ve önyargılarının olma ihtimali bu yöntem kullanılmamalıdır. 

H5: Öğrencilere manevi destekte bulunmak isteme durumları ve öğretmenlerin manevi 

yönelimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır. 

Tablo 11: Öğrencilere Manevi Destekte Bulunmak İsteme Durumuna Göre Manevi Yönelim 

Ölçeğinden Elde Edilen Betimsel Analiz Sonuçları 

Ölçek 

Öğrencilere Manevi 

Destekte Bulunmak 

İsteme Durumu 
N    s 

Manevi Yönelim 

Evet 87 6,01 1,159 

Hayır 53 4,39 1,841 

Kararsız 65 4,90 1,478 
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Tablo 12: Öğretmenlerin Manevi Yönelimi ve PDR Personeli Olarak Öğrencilere Manevi 

Destekte Bulunmak İsteme Durumuna Göre ANOVA Testi Sonuçları 

Varyansın Kaynağı Kareler 

Toplamı 

sd  Kareler 

ortalaması 

F P 

Gruplararası 96,957 2 48,479 

22,686 ,000 Grupiçi 431,652 202 2,137 

Toplam 528,610 204 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen bir diğer analiz, öğretmenlerin manevi yönelimleri ve 

PDR personeli olarak öğrencilere manevi destekte bulunmak isteme durumları arasında 

ANOVA testi uygulanmıştır (Tablo-11). Verilerin varyans homojenliği ön koşulunu sağladığı 

(p>0,05) tespit edildikten sonra ANOVA sonuçlarının değerlendirilmiş ve 0,05 düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,001). Farklılığın kaynağının 

tespit edilmesine yönelik gerçekleştirilen Scheffe karşılaştırmalı post-hoc analiz sonucu 

rehberlik öğretmeni olarak öğrencilere manevi destekte bulunmak isteme durumlarına evet 

görüşü bildirenler ve hayır ve kararsızlık bildiren öğretmenlerin ortalama puanları arasında bir 

farklılık tespit edilmiştir. Bu farklılık manevi yönelimi yüksek olan öğretmenlerin, PDR 

personeli olarak öğrencilere manevi destekte bulunmak isteyenler ve istemeyen ve kararsızı 

olanlar arasında gerçekleşmiş, evet diyenlerin ortalama puanlarının (x   6,012) hayır d yenlere 

(x   4,393) göre daha yüksek, kararsız olanların (x   4,908)  se hayır d yenlere göre daha 

yüksek olarak belirlenmiştir. Diğer bir anlatımla, rehberlik öğretmeni olarak öğrencilere 

manevi destekte bulunma konusunda hayır ve kararsız görüşünde bulunan öğretmenlere göre 

evet görüşü bildiren öğretmenlerin manevi yönelim puanları anlamlı düzeyde daha yüksektir.  

Sonuç olarak manevi değerleri, yönelimleri yüksek olan öğretmenler manevi destekte 

bulunmayı kabul etmiş ve sayıları en yüksek olandır. Manevi yönelimleri düşük olan 

öğretmenler ise bu konuda danışmanlık yapmayı istememişlerdir.  Ancak bu iki farklı 

yanıtların yanında kararsız olanların sayısı da mevcuttur. Biraz daha açmak gerekirse, yapılan 

bu çalışmada öğretmenlere manevi yönelimleri ve manevi destekte bulunmayı isteyip 

istememe durumlarında genel olarak verdikleri cevap olumlu olmakla birlikte kararsızlıkta 

hâkim ve hayır diyenlerin sayısı da en azdır. Buradan çıkarılacak sonuç, söz konusu duruma 

öğretmenlerin büyük çoğunluğu olumsuz yaklaşmaktansa evet ya da kararsız kalmayı tercih 

etmişlerdir. Büyük çoğunluğun evet ya da kararsız kalmaları maneviyata karşı bakışlarının 

olumlu olduğu anlamına gelebilir. 

Esendir (2016) Sağlık çalışanlarına hastalarına yönelik yapmış oldukları manevi bakım 

uygulaması olup olmadığı sorulduğunda büyük çoğunluğu evet diye olumlu cevap vermiştir. 

Bu da bize sağlık çalışanlarının manevi bakıma olumlu baktığını, hastayı iyileştirmek adına 

bu tür uygulamalara iltifat ettiklerini gösterir. Ancak, yapılan araştırmada da ulaşılan sonuca 

göre manevi bakımın mahiyeti konusunda kafalarında çok net bir uygulama olmadığı 

anlaşılmaktadır. Örneğin, manevi bakım uygulamaları gruplandırıldığında yapılan 

uygulamaların yarısından daha fazlası hastayı dinlediklerini ve bakım verirken güler yüzlü ve 

ilgili davrandıklarını ifade etmişlerdir. Öyle anlaşılıyor ki sağlık çalışanlarının çoğu manevi 

bakımı hastaya moral ve motivasyon vermek olarak değerlendirmektedir. Aslında profesyonel 

anlamda bu boyut manevi bakımın önemli bir boyutudur ancak tamamı değildir diye de 

değerlendirilebilir. 

H6: Medeni durum ve öğretmenlerin manevi yönelimleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 
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Tablo 13: Manevi Yönelim Ölçeği Puanlarının Medeni Duruma Göre Bağımsız Örneklem T-

Testi Sonuçları 

Medeni 

Durum 

f    Ss sd t P 

Evli  94 5,305 1,648 
203 ,501 ,617 

Bekar 111 5,192 1,581 

Öğretmenler n manev  yönel mler ne  l şk n toplam puanlar  ncelend ğ nde, evl  

öğretmenler n manev  yönel m puanlarının (x  5,3052) bekar öğretmenler n puanlarından 

(x  5,1920)  stat st ksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmekted r. Öğretmenler n 

manevi yönelimleri ve medeni durumları arasında gerçekleştirilen bağımsız örneklem t-testi 

analiz sonuçları 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını 

göstermiştir.  

Yaptığımız araştırmada, öğretmenlerin evli ya da bekar olmalarının manevi yönelimlerini 

etkileyemeyecek kadar az bir orana sahip olduğundan, manevi yönelimlerinin üzerinde etkisi 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Literatüre bakıldığında manevi yönelim ölçeği toplam 

puanları ve öğretmelerin medeni durumları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar sağlık 

alanından hemşirelerle yapılan çalışmalarla karşımıza çıkmaktadır. Esendir (2016) Sağlık 

çalışanlarının medeni durum değişkenine göre Manevi Destek Algısı toplam puan 

ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Macit 

ve Karaman (2019) yaptığı çalışmada katılımcıların medeni durumları ile manevi destek algısı 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmamış ve bu bulgu literatür ile uyumlu 

bulunmuştur. Okyay (2008) ise hemşirelerin medeni durum ile maneviyat puanlar ortalaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını saptamıştır. Literatür sonuçları ile 

araştırma sonucumuz benzerlik göstermektedir. Eşlerden alınan destekle hayata daha pozitif 

bakmak, kendini psikolojik olarak iyi hissetmek manevi iyiliği olumlu yönde etkileyebilir. 

Ancak bireyin evlenmeden önce de ailesinden, sosyal çevresinden, toplumsal değerlerinden 

edindiği birikim ve desteklerle de bir maneviyat çizgisi belirlemesi de olası bir sonuçtur. 

Son olarak araştırmanın bu aşamasında, kurulan hipotez testlerine ilişkin sonuçların toplu 

gösterimi aşağıda yer alan Tablo-14’te gösterilmiştir. Özetle ifade etmek gerekirse, 

maneviyatla ilgili bilimsel yayın okumanın öğretmenlerinin maneviyatlarını etkilediği tespit 

edilmiştir. Ancak öğretmenlerin cinsiyetleri ve maneviyat arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir. Öğretmenlerin manevi yönelimleri ve rehberlik hizmeti sunarken öğrencilerin 

manevi ihtiyaçlarını göz nünde bulundurma durumları arasında farklılık tespit edilmiştir. 

Öğretmenlerin manevi yönelimleri ve öğrencilerin manevi desteği istemeye hakkı olduğunu 

düşünme arasında anlamlı bir farklılığın olduğu ortaya konulmuştur. Son olarak, 

öğretmenlerin manevi yönelimleri ve öğrencilerin manevi desteği istemeye hakkı olduğunu 

düşünme durumları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.  

Tablo 14: Hipotez Testlerinin Kabul-Ret Durumlarına Göre Toplu Sonuçlar 

Hipotezler Sonuç 

H1: Cinsiyet ve maneviyat arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık vardır. 

Kabul 

H2: Maneviyatla ilgili bilimsel yayın okumak ve öğretmenlerin 

maneviyatları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

Ret 

H3: Rehberlik hizmeti sunarken öğrencilerin manevi ihtiyaçlarını göz 

önünde bulundurma durumları ve öğretmenlerin manevi yönelimleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. 

Kabul 

H4: Öğrencilerin manevi destek isteme hakları ve öğretmenlerin manevi Kabul 
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yönelimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H5: Öğrencilere manevi destekte bulunmak isteme durumları ve 

öğretmenlerin manevi yönelimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık vardır. 

Kabul 

H6: Medeni durum ve öğretmenlerin manevi yönelimleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

Ret 

Araştırmada psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerinin manevi yönelimlerinin 

belirlenmesine yönelik sonuçlar incelendiğinde yanıtların kısmen katılıyorum ve katılıyorum 

aralığında ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Burada ortaya çıkan sonuca göre araştırma 

kapsamındaki öğretmenlerin büyük çoğunluğunun manevi yönelimleri olduğu söylenebilir. 

Yaptığımız araştırmaya farklı alanlardan destekleyici çalışmalar yapılmıştır. Bunlar sosyal 

hizmet, sağlık ve eğitim alanlarıdır. Sosyal hizmet alanında yapılan en kapsamlı çalışma 

(Apak, 2017) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada sosyal çalışmacıların maneviyatın sosyal 

hizmet uygulamasında olması gerekliliğini, uygulamaya geçirmek için de birçoğunun istekli 

olduğu görülmüş, bununla birlikte etkili, kapsamlı ve içselleşmiş bir şekilde uygulamaya 

aktarabilmeleri için desteğe ihtiyaçları olduğu gözlenmiştir. Bu bağlamda hem sosyal hizmet 

eğitiminin hem de sosyal hizmet sisteminin desteği çok önemli olduğu ortaya çıkmıştır. 

Sağlık alanında yapılan çalışmalarda hemşirelerle yapılan araştırmalar ön plana çıkmıştır. Nas 

(2018) yaptığı çalışmada; hemşirelerin maneviyat ve manevi bakım algılarının pozitif yönde 

olduğu, hemşirelerin maneviyat ve manevi bakım algılarının yaş, medeni durum, gelir 

durumu, öğrenim durumu, mesleki deneyim, hemşirelik derneğine üyelik durumu ve ailesinde 

hemşirelik yapan kişi olma durumlarından etkilenmediği, hemşirelerin maneviyat ve manevi 

bakım algıları ile mesleğe yönelik tutumları arasındaki ilişkinin zayıf olduğu, fakat yine de 

hemşirelerin maneviyat ve manevi bakım algıları arttıkça mesleğe yönelik tutumlarının da 

olumlu yönde arttığı ortaya çıkmıştır. Okyay (2008) tarafından yapılan araştırmaya katılan 

hemşirelerin de çoğunluğu maneviyat bütüncü bakımın bir parçası olarak gördüklerini 

belirtmiş ve maneviyatın önemini vurgulamışlardır. Sağlık alanında yapılan kapsamlı bir 

çalışma da Esendir (2016) tarafından yapılmıştır. Doktor, ebe ve hemşirelere yönelik yapılan 

çalışmada maneviyat ve manevi bakıma dair yapılan araştırmaya göre olumlu 

değerlendirebileceğimiz algıya sahip olmaları, Hastanelerde Manevi Destek İş Birliği 

Protokolü çerçevesinde Türkiye’de bazı hastanelerde uygulanan manevi destek hizmetlerine 

büyük oranda olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Son olarak eğitim ve psikolojik danışma alanında yapılmış ve çalışmamızı en destekleyici 

araştırma, Takmaz (2015) tarafından yapılmıştır. Yapılan araştırmada İstanbul’da çalışan ve 

yetişkin psikolojik danışmalığı yürüten 8 psikolojik danışman ile yaptığı araştırmada 

psikolojik danışmanların psikolojik danışma ve maneviyat ile ilgili görüşlerini ortaya koymak 

adına araştırmacı tarafından hazırlanmış sorularla yapılandırılmış bir görüşme formu 

kullanmıştır. Araştırma bulgularına göre psikolojik danışmanlar danışmanlık sürecinde 

maneviyata önem vermektedirler ve sürece maneviyatın dâhil olmasına yönelik birtakım 

nedenler belirtmişlerdir. Psikolojik danışma sürecinde maneviyat alanına yönelik doğrudan ve 

dolaylı farklı yöntemler ve teknikler kullanılmaktadır. Yapılan araştırma bulgularına göre 

maneviyatla çalışmak konusunda becerilerini geliştirmenin karmaşık ve dinamik yapıda 

olduğunu göstermiştir. Bu sürecin daha faydalı olabilmesi psikolojik danışmanların, bireysel 

farkındalıklarını ve danışmanlıktaki becerilerini geliştirmek için alacakları eğitim 

programlarına bağlıdır. 

4. SONUÇ 

Tıp alanındaki gelişmeler sonucunda zaman içerisinde birçok hastalığın tedavisi mümkün 

olmuştur. Bundan yalnızca birkaç on yıl önce tedavisi mümkün görünmeyen birçok hastalık, 
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modern tıptaki gelişmelerle çözüme kavuşmuştur. Bu ilerlemelere rağmen modern tıp ve 

gelişen teknolojilerin hâlâ yanıt veremediği sorunlar da mevcuttur. Bu sorunlar insanları 

alternatif arayışlara yönlendirmektedir. Bu arayışlardan biri de kuşkusuz ki bireyin manevi 

yönelimleridir. Bireylerin manevi yönelimlerinin ve maneviyat hakkındaki düşüncelerinin 

gündelik ve profesyonel iş yaşamlarında da etkili olabileceği düşüncesinden hareketle 

hazırlanan bu çalışmanın temel amacı; Mardin ilinde göre yapan rehberlik öğretmenlerinin 

maneviyatla ilgili ve manevi konulardaki görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Belirlenen amaç 

doğrultusunda nicel araştırma yöntemlerinin uygulandığı bu çalışmada, öncelikle psikolojik 

ve rehberlik danışmanlık öğretmenlerinin demografik profilleri belirlenmiştir. Ardından 

öğretmenlerin rehberlik, maneviyat ve öğrencilerin manevi destek almalarıyla ilgili 

düşüncelerine ilişkin sonuçlara ulaşılmıştır. Son olarak hipotez içeren araştırma yaklaşımları 

benimsenmiş ve Manevi Yönelim Ölçeği kullanılarak anket yoluyla veriler toplanmıştır.  

Araştırmanın sonuçları incelendiğinde; sayıları birbirine yakın olmakla beraber erkek 

katılımcıların sayısının fazla olduğu anlaşılmıştır. Katılımcıların medeni durumlarıyla ilgili 

demografik bilgiler ise cinsiyet durumuna benzer bir sonuç ortaya koymuştur. Çok büyük bir 

çoğunluğunun lisans mezunu olduğu katılımcı grubunda lisansüstü alma durumunun görece 

az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmada psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerinin manevi yönelimlerinin 

belirlenmesine yönelik sonuçlar incelendiğinde yanıtların kısmen katılıyorum ve katılıyorum 

aralığında ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Burada ortaya çıkan sonuca göre araştırma 

kapsamındaki öğretmenlerin büyük çoğunluğunun manevi yönelimleri olduğu söylenebilir. 

Yapılan farklılık analizlerinin sonuçlarına göre; öğretmenlerin cinsiyetlerinin ve medeni 

durumlarının manevi yönelimlerini etkilemediği belirlenmiştir. Öğretmenlerin, kendilerine, 

öğrencilere ve genel maneviyat durumlarına yönelik tutum, bakış açıları ve düşüncelerinin 

belirlenmesiyle ilgili sonuçlar ele alındığında; öğretmenlerin maneviyat ile ilgili bilimsel 

yayınlar okuma konusunda yaygın bir eğilimi olmadığı görülmüştür. Ancak hipotez sonuçları 

incelendiğinde; maneviyatla ilgili bilimsel yayınların okunmasının öğretmenlerin 

maneviyatlarını etkilediği anlaşılmıştır. 

Öğretmenlerin rehberlik hizmeti sunarken öğrencilerin manevi ihtiyaçlarını göz önünde 

bulundurma durumlarına bakıldığında; örneklem kapsamındaki öğretmenlerin neredeyse 

yarısının öğrencilerin manevi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Öğretmenlerin manevi yönelimlerinin rehberlik hizmeti sunarken öğrencilerin manevi 

ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalarıyla ilgili hipotez sonuçları değerlendirildiğinde ise 

manevi yönelimleri yüksek olan öğretmenlerin öğrencilerin manevi ihtiyaçlarını gözettiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Yapılan araştırma sonucunda; öğretmenlerin çok büyük bir kısmının öğrencilerin manevi 

destek istemeye veya reddetmeye hakkının olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin manevi yönelimleri ile öğrencilerin manevi desteği isteme veya reddetme 

haklarının olup olmadığına yönelik hipotez testi ise; maneviyatı yüksek olan öğretmenlerin, 

öğrencilerin manevi istek ve beklentilerini dikkate aldığı ve öğrencilerin manevi desteği 

isteme veya reddetme durumlarında anlayışlı oldukları sonucunu ortaya çıkmıştır. 

Öğretmenlerin, öğrencilere manevi destekte bulunmak isteyip istemedikleriyle ilgili sonuçlar; 

öğretmenlerin bu konuda olumlu eğilimler sergilediklerini göstermiştir. Öğretmenlerin 

manevi yönelimleri ile öğrencilere manevi destekte bulunma istekleriyle ilgili hipotez testi 

sonuçlar incelendiğinde ise, manevi yönelimi yüksek olan öğretmenlerin öğrencilere manevi 

destekte bulunma eğilimlerinin olduğunu göstermiştir.  
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Son olarak; öğretmenlerin rehberlik hizmetlerine manevi boyutun dâhil edilmesinin öğrenci 

başarıları üzerindeki düşünceleriyle ilgili sonuçlar; öğretmenlerin neredeyse yarısının bu 

konuda olumlu düşünceleri olduğunu göstermiştir. Bununla ilgili hipotez sonuçları ise; 

manevi yönelimi yüksek olan öğretmenlerin öğrencilere manevi destekte bulunmak 

istediklerini ortaya koymuştur. 

Hayatın her alanıyla ilgili olan maneviyat konusu, psikolojik danışmanlık ve rehberlik gibi 

önemli bir alanı temsil eden öğretmenler için çok önemlidir. Bu araştırma; öğrencilerle 

doğrudan ve daha da önemlisi birebir iletişim kurma olanağına sahip rehberlik 

öğretmenlerinin maneviyat eğilimlerini mesleklerinin dışında tutmadıklarını göstermiştir. Her 

ne kadar profesyonel bir alan olsa da maneviyatın insanın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği, 

danışan olarak öğrenci danışman olarak öğretmenin bir araya geldiği ve belirli sosyal rollerin 

de sergilendiği bir düzlemde maneviyat yönelimlerinin birbirinden farklı danışan-danışman 

ilişkisi uyumsuz bir iletişimi doğurabilir. Yaşanılan coğrafi mekânların bireylerin kültürlerini 

ve dolayısıyla maneviyat yönelimlerini etkileyeceği düşünülürse, bundan sonraki 

araştırmalarda danışan-danışman iletişiminde maneviyat yönelimlerinin birbirine ne kadar 

uyumlu olduğu araştırılabilir. Ayrıca sadece öğretmenlerle sınırlandırılan bu araştırmanın, 

diğer araştırmacılara öğrencilerin de maneviyat yönelimlerinin önemli olduğunu göstermesi 

açısından rehberlik etmektedir. 
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ABSTRACT 

This work is about an  -deformation of coordinate functions on the 3-dimensional space IR
3

 

and its geometry. Moreover, the geometry is going to be identified on this space.  

In this work, we will denote by        the q − deformation of the coordinate functions on 

IR
3 

satisfying the   deformed commutation relations: 

                          

It is obvious that, the algebra of coordinate functions on IR
3
 is going to be obtained by the 

limit when q goes to 1.  

In this work, the quantum space IRq
3 

has been taken into account: using q−deformation of

IR
3
, it has been transformed to h – deformation, denoted by IRh

3
, by defining a singular g

matrix that its elements consist of q and h. As a technical term, we can call it as a contraction. 

As a result, we have a quantum space IRq,h
3
 that its elements satisfy    and    deformed

commutation relations. Then, we have obtained algebraic structures of two-parameter 

quantum space IRq,h
3
. We see that even the algebraic structure obtained in the first step is a 

singular in the limit   = 1. However, the singularity has been eliminated by using the 

algebraic structure of IRq
3
. By this method, we can obtain the   deformed commutation 

relations: 

                           

It is clear that when we take the limit at h=0, we get the classical commutative algebraic 

relations on space    . 

Then, by the help these new h-deformed commutation relations, a differential calculus has 

been made towards to h − deformation of three dimensional quantum space.  

Keywords: q – deformation, the quantum space    , h – deformation,  the quantum space 

   
 ,  differential algebra, non-commutative geometry. 

1. INTRODUCTION

The theory of quantum groups has an important role in mathematical physics. Quantum 

groups is a genaralization of group concept. More specifically, a quantum group is a 

deformation of a group that it has a deformation parameter.   
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Quantum group terminology was mentioned by V. Drinfeld (Drinfeld, 1986) for the first time. 

Then, many researchers have looked it in a different perspective. Non-commutative 

differential geometry of quantum groups was introduced by Woronowicz (Woronowicz S. , 

1987), and (Woronowicz S. L., 1989). Another improvement on quantum groups was made 

by Wess and Zumino (Wess & Zumino, 1991). Manin (Manin, 1988) introduced the primary 

structures of quantum space.  

A quantum group is a deformation of a classical group.    deformation is also known as 

Jordanian deformations. Aghamohammadi and his friends (Aghamohammadi, Khorrami, & 

Shariati, 1995), using plane’s  -deformation, they obtained  -deformation by the help of a 

singular   matrix. Later, many studies were conducted on this subject such as (Salih Celik, 

1997), (Celik & Celik, 1998), (Celik & Celik, 1999), (Salih Celik, 2001), (Bulut & Celik, 

2017), and (Salih Celik, 2020). 

The aim of this study, using the q-deformation of the coordinate functions on the 3- 

dimensional space, with a singular transformation, is to develop the h-space and set a non-

commutative differential calculus on it. Therefore, first a 3x3 singular matrix will be 

determined. Then, other steps are about differential calculus with the approach of Wess and 

Zumino. 

Throughout this paper, there are prime and non-prime quantities. We denote   - deformed 

objects by the primed quantities. Unprimed quantities represent the transformed coordinates.   

2.   DEFORMATION OF SPACE    

2.1 The Algebra      
   

Before delving into   deformation of space   , we would like to introduce three 

dimensional quantum space. 

A three dimensional quantum space was defined by Manin (Manin, 1988). Let        and 

   be the coordinate functions over   (complex number set) and         , then we have 

                                       (2.1) 

With these algebraic  relations, a three dimensional space is a quantum three dimensional 

space. Moreover, it is represented as    
 .         

    is associative algebra that satisfies 

the relations at (2.1) and the generators of this algebra are        and   . This associative 

algebra (over  ) is known as algebra of polynomials over three dimensional quantum space. 

This algebra is commutative when the limit at    . Moreover, it is known as algebra of  

polynomials             over  classical three dimensional space. 

In    algebra, the deformation parameter is  . In this section, we want to find a new algebra 

using    commutation relations at (2.1). As a result, we have a new deformation parameter 

which we show it as  . 

Now, we would like to explain the idea for the contraction as follows: 

   (
  
  

  

)     , where         satisfy the relations at (3.1).       be the 3x3 matrix 

which its elements consist of   and  . 

Let   (
   
   
   

) and   (
 
 
 
) be, we can write 

        .  (2.2) 
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Then we have, 

                  

         (2.3) 

    

We have different options for elements    , and  . These are: 

(1) For   
 

   
        ,   (

 
 

   
 

   
   

) . Then, we have 

     
 

   
     

    

    

(2) For   
 

   
      ,   (

  
 

   

   
   

) . Then, we have 

     
 

   
  

    

    

(3) For   
 

   
      ,   (

 
 

   
 

   
   

) . Then, we have 

     
 

   
  

    

    

(4) For   
 

   
      ,   (

   

  
 

   

   

) . Then, we have 

    

     
 

   
   (2.4) 

    

Thus, we have completed the first step to    deformation. 

A note that every choice of matrix   is singular in the limit at    . However, we will show 

that this singularity is going to be eliminated by the help of a tranformation. We will show 

this next subsection. 
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2.2 The Algebra      
   

We choose to use the last   matrix (the fourth one) for future calculations. The other ones will 

be examined later. We leave this as a future work.  

With this   matrix, we are going to have a new algebra which it elements consist of   and  . 

For example, 

     (   
 

   
  ) 

      
 

   
    

       
  

   
    

  (   
 

   
  )   

    . 

The other relations can be found similarly. Then, we have the following relations: 

       

       (2.5) 

          . 

In (2.5), when we take the limit at q=1, we get 

     

      (2.6) 

         , 

which these relations define   - space. As  a note that in the limit at h=0, everything is going 

to be classic. We show the algebra in (2.6) as   . 

In next section, we will build a new differential structure on space     using the relations 

above. 

3. DIFFERENTIAL ALGEBRA

In this section, our aim is to build a non-commutative diferential geometry on quantum space 

   . Inside of this differential geometric structure, there are coordinate functions, and their 

differentials, and correlations between the coordinate functions with their diferentials. We 

first give the definition of operator  .  

  is an operator that maps an algebra’s elements to its differentials. 

        where          . 

     ,     , where   is a differential algebra that consists of the generators of algebra 

  s differentials. 

One of the most important properites of differential calculus is Liebniz rule.  

                 ̂      (3.1) 

where   and   are two differentiable functions, and  ̂ is the Grassmann degree of    
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 ̂  {
                        
                         

In this paper, the degree of a coordinate function is 0 while the degree of a coordinate 

functions’ differential is 1. Moreover,  

    , (3.2) 

 which   is a nilpotent operator. 

3.1   Differential Algebra 

From (Celik & Yasar, 2006), the differential relations of space     are the followings: 

                                     

                                         (3.3) 

                                         . 

3.1   Differential Algebra 

We are going to compute differentials of (2.4), and we get 

              
 

   
                (3.4) 

Then, we apply (2.4) and (3.4) to (3.3), we obtain 

                          

                                           (3.5) 

                                                     . 

We give an example how we obtain these relations: 

        
 

   
      

       
 

   
     

        
 

   
     

       
 

   
   

 

   
   

      
  

   
    

 

   
   

        
 

   
 

 

   
    

           

when we take the limit at    , then we get 

                       

                                                         (3.6) 

                            . 

The realtions in (3.6) are    deformed relations. We represent the new algebra in (3.6) as   . 
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Now, we apply   operator to (3.6), then we obtain 

                       

                              (3.7) 

                      . 

We show how we get these equalities with an example below. 

              

                    

                

when we take the limit at q=1, we get 

                      

            ,                  (3.8) 

                    . 

We show the algebra in (3.8) as    . As a result, we can write 

          , where      . 

4. RELATIONS OF PARTIAL DERIVATIVES

In the previous sections, we have mentioned that       are coordinate functions. In this 

section, we introduce the commutation relations between the coordinates of    quantum 

three dimensional space and their partial derivatives. 

In the classical analysis, we know that differential operator   can be written as 

   
  

  
   

  

  
   

  

  
  ,  (4.1) 

This equality in (4.1) is written in    deformation theory 

                             where      
 

  
.    (4.2) 

This is because the algebra that we are working on is not commutative. 

From the chain rule, we have 

                      
 

   
  .   (4.3) 

As an important note that    is singular when we take the limit at     

Now we use the following relations (4.2), (4.3) and (3.4) all together, we obtain 

                              

            
 

   
             

 

   
       

              
 

   
            

 

   
        

                   =   .  (4.4) 
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Thus, we can say that operator   satisfies the same equation for    deformation.  

We now wish to obtain the relations of partial derivatives with coordinate functions. 

Replacing   with    in (4.4), and applying (3.6), we have 

                                           

                                  

                                  

                             . 

In addition, on the left hand side of the equality, we have 

      (                 )   

Thus we obtain 

                         

                               (4.5) 

                 (            )                

In order to obtain the h-deformed relations between partial derivatives, we have to use the 

nilpotency of the operator  , we obtain following relations: 

                                     (4.6) 

This is because 

       (              )  (                  ) 

     (              )     (              )     (              )           

                                                                   

 [                                                                ]  

      (          )                       (               ]      

      if and only if (4.6) exists.       

Then we have a new algebra   that its generators          and it satisfies the relations in 

(4.5) and (4.6).    

5. RELATIONS BETWEEN DIFFERENTIALS AND DERIVATIVES

In this section, we would like to connect algebra   and  . In other words, we compute the 

commutation relations between differentials and derivatives. 

From (Celik & Yasar, 2006), the commutation relations between differentials and derivatives 

of space    
  are the followings: 

                                               

                                               (5.1) 

                                             

Now, we use these relations with relations in (3.4) and (4.3), we get (after the limit at q=1) 
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                                    (5.2) 

                                                        

We show how we get the relations in (5.2) giving an example below: 

             
 

   
     

        
 

   
      

        
    

   
       

 

   
       

 

   
      

      
 

   
        

 

   
             

      
 

   
        

    

   
           

              

When we take the limit at    , we get 

               . 

At last, we obtain the relations between partial derivatives and operator   using relations in 

(4.6) and (5.2) as follows: 

                       

     
               

     
               

                   

    . 

We can find other relations similarly. We get all relations as 

       ,        ,        .   (5.3) 

As an important note that these relations in (5.3) show that   is a nilpotent operatör: 

     (              )  
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6. CONCLUSION

In this paper, we use the   deformation of the coordinate functions on the 3- dimensional 

space to obtain space   . Moreover, a non-commutative differential calculus on the   -space 

is presented via a contraction of the   -space. 
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Özet 
Atmosferik hava varlığımızla temasa geçtiği anda nefes adını alır. Hayatın ana kaynağı da bu 
nefestir. Nefes, bedendeki yolculuğunu solunum sistemi ile gerçekleştirir. Nefes ya da soluk 
alıp verme işlemine ise solunum denir. Solunum ile vücut için gerekli olan gaz değişimi 
gerçekleşir.  Bunu gerçekleştiren sistem de solunum sistemi adını alır.  
Doğal ve doğru nefes kişinin diyafram kasını tam olarak kullanması ile gerçekleşir. Solunum 
sistemi tüm sistemleri etkileyen önemli göreve sahiptir. Bu durum, beraberinde pek çok 
fiziksel, zihinsel ve duygusal etkiyi getirir.  Ortalama olarak bir insan günde 23 bin kez nefes 
alıp verir. Bu nefesin verimliliği yaşam kalitesini belirler. Çünkü nefesle beraber vücuda 
alınan aynı zamanda yaşam enerjisidir (chi).  
Son yıllarda artan pek çok rahatsızlık için nefes terapisi oldukça rahatlatıcı ve etkili bir çözüm 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Nefes terapi, alınan ve verilen nefesin yani solunumun daha 
derin ve odaklanarak ritmik yapılması ve beraberinde yardımcı yöntemlerin de kullanıldığı bir 
çalışmadır. Uygulamada nefes kapasitesi artırılarak, sağlıklı dengeli solunum sağlanır. Bu 
sayede solunum sistemine egzersiz yaptırılır. Amaç, bedende fiziksel, zihinsel, duygusal ve 
ruhsal seviyede hedeflenen dönüşümün ve bütünlüğün sağlanmasıdır. Bu amaçla eğitim almış 
olan Nefes Koçu, seansa eşlik eder. Uygulama hakkında bilgilendirme dahil olmak üzere 
seansı baştan sona yönetir, destek olur ve sonlandırır.  

Kudret-i Nefes® Tekniği, diyafram kasının güçlenmesiyle, akciğerin sahip olduğu
potansiyelini tam olarak kullanmasını hedefleyen bir nefes terapi tekniğidir.  Bu potansiyeli 
kullandıkça fizyolojik olarak solunan havanın vücuda alımı ve kullanımı artar. Yükselen 
enerji seviyesi duygusal zihinsel dönüşüme yol açar, enerji akışımız dengeye gelir. Yükselen 
frekans ile bizi kısıtlayan elektriksel yükler boşalır. Kişi daha çok kendinin farkına varır, 
çevre algısı artar. Terapi sırasında nefesi derinleştirmeye destek olarak sözel yönlendirme, 
pozisyon verme, ses kullanımı, akupunktur meridyen noktalarına ve organ yansıma 
bölgelerine bası uygulanır. 
 Seans sonrasında kişide fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal rahatlama olur. Fiziksel alanda, 
iç organlar daha fazla oksijenlenir. Kan dolaşımı, sinir, sindirim ve boşaltım sistemleri 
düzenlenir, hücre yenilenmesi artar, kalbin yükü hafifler, lenf dolaşımı artar, immün sistem 
güçlenir ve toksin atılımı artar. Duygusal alanda, akupunktur meridyenlerindeki biriken duygu 
yüklerinin boşalması sonucu stresin ortadan kalkması ile neşe, huzur deneyimlenir. Zihinsel 
olarak hafıza güçlenir, odaklanma ve motivasyon artışı sağlanır. Ruhsal alanda ise artan 
bilinçlilik hali ile birlikte yaşam kalitesi artar.  
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Her çağda bulaşıcı hastalıklar insanlığı etkileyen önemli bir unsurdur. Vücudumuz, muhteşem 
bir güce sahiptir. İmmün sistemimizi güçlü tutmak için doğru nefes, güçlü bir akciğer altın 
anahtardır. Bunu insanlığa hatırlatmak hepimizin görevidir.  
Anahtar kelimeler: Nefes, Nefes Terapi, Solunum, Yaşam Enerjisi, Akupunktur, İmmün 
Sistem 

Abstract 
When the atmospheric air penetrates our being, it is called breath. The main source of life is 
this breath. Breath migrates in our body through our respiratory system. Respiration is the 
process of inhaling and exhaling breath. The gas exchange that the body needs occurs with 
respiration. This system is called  respiratory system.  
Using the full diaphragm muscle provides the natural and correct breathing. The respiratory 
system has a crucial impact on all other systems. This situation also brings many physical, 
mental and emotional effects. On average a person breaths 23 thousand times a day. However, 
the volume of the breath determines the life quality of a person. Because what we inhale with 
breath is also the life energy(chi). 
Breath therapies offer comforting and efficient solutions for most conditions for the last 
decades. A breath therapy is a practice where inhaling and exhaling, in other words the 
respiration, is made with deeper and rhythmic breaths with full concentration and also 
benefits from additional techniques. This practice aims to increase  the breathing capacity and 
to have a healthy and balanced respiration. By this way, the respiratory system could be 
exercised. The purpose is to reach the aimed transformation and unity in physical, mental, 
emotional and spiritual levels. A well trained Breath Coach accompanies the sessions. Breath 
Coach informs about the therapy at the beginning, leads, supports during and finalizes the 
session. 

The Kudret-i Nefes® Technique is a breath therapy technique that aims to use the full
potential of the lungs by strengthening the diaphragm muscle. The more this potential is used, 
the more the physiological inhaled volume and use of breath increase. Increasing energy level 
provides emotional and mental transformation. Our energy flow finds balance. Thanks to high 
frequency level, we are freed from electrical charges that restrain us. The person becomes 
more self conscious and has a wide open perception for environment. During therapy verbal  
guidance, positioning, vocal techniques,  compressing acupuncture meridian points and organ 
reflection zones are used to deepen the breath.  
After the sessions, the person experiences big releasement in various areas. In physical terms, 
internal organs are more oxygenated. The blood stream, nervous, digestive and urinary 
systems are arranged. Regeneration of cells increases, the charge of the heart is relieved, 
lymph circulation increases, the immune system improves and the toxic discharge increases. 
In emotional terms, the burdens stuck on acupuncture meridians are relieved and as a 
consequence stress fades away, the motivation increases, joy and peace are experienced. In 
spiritual terms, an increase in consciousness improves life quality.  
In every era, infectious diseases are important factors affecting humanity. Our body has a 
magnificent power. The golden key to have a strong immune system is correct breathing and 
strong lungs. It is our mutual duty to remind this to humanity.  
Keywords: Breath, Breath Therapy, Breath Coach, Respiration, Life Energy, Immune System 
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GİRİŞ 

Nefes elimizde bulunan müthiş bir hazine ve akciğerlerimiz kıymetli bir kaynaktır. Nefes 

terapi ile bu kaynağı ve hazineyi kullanarak yaşam fonksiyonlarımızı üst seviyede tutabiliriz.  

Nefes hayat verir, yaşamın devamını sağlar ve yaşamı sonlandırır. Nefes bunun ötesinde ne 

yapar? Yaşamı daha üst seviyeye çekmemizi sağlar. Daha da önemlisi insanlar ve tüm 

varlıklar arasında görünmez bir ağ oluşturur. Vericiler, internet, radyolar, telefonlar nasıl 

birbirine görünmez bir şekilde bağlı ise, biz insanlar da her an içimize çektiğimiz nefes adını 

verdiğimiz hava sayesinde, birbirimize görünmez bir şekilde bağlıyızdır. Her an içimize 

çektiğimiz hava evrenin varoluşundan bugüne kadar aynıdır. Yani tüm zamanların bilgisi 

içindedir. Her insan nefes vasıtası ile bilgi dolu hazineye ulaşabilir. Nefesi ideal şekilde 

kullanabilirsek fiziksel ve psikolojik açıdan birçok fayda görebiliriz. Bu durumu hayatımıza 

alabilmenin en pratik yolu nefes terapisidir. 

Bu çalışmada, nefes terapinin günümüz şartlarında insanların ihtiyaçlarına nasıl karşılık 

verebileceği ile ilgili kısa da olsa bir bilgilendirme yaparak özellikle dikkatleri basit diye 

nitelendirdiğimiz ama etkileri inanılmaz olan nefese çekip, tıbbi yöntemlere tamamlayıcı katkı 

sağlanması düşünülmektedir. İdeal olan nefes ve solunum, solunumun bedendeki sistemlerle 

ilişkisi, nefes terapinin tanımı ve immün sistem üzerindeki etkisi, akupunktur ile Kudret-i 

Nefes® Tekniğinin uygulanmasının fiziksel ve psikolojik faydaları incelenmiştir. 

Nefes ve Solunum (Ventilasyon) 

Atmosferik hava varlığımızla temasa geçtiği anda nefes adını alır. Hayatın ana kaynağı da bu 

nefestir. Nefes, bedendeki yolculuğunu solunum sistemi ile gerçekleştirir. Nefes ya da soluk 

alıp verme işlemine ise solunum denir. Solunum ile vücut için gerekli olan gaz değişimi 

gerçekleşir. Bunu gerçekleştiren sistem de solunum sistemi adını alır. Solunum sisteminin gaz 

değişimi dışında ses oluşumu, koku alma, filtrasyon gibi görevleri de vardır. 

Ventilasyon yani nefes alıp verme olayı, diyafram ve kaburga kaslarının kasılıp gevşemesi 

sonucunda göğüs boşluğunda ve akciğerlerde meydana gelen basınç değişimleri sayesinde 

gerçekleşir. İdeal olan nefes -açık, etkin, verimli nefes-, diyafram kasının kullanıldığı ve bu 

şekilde nefes alırken önce karnın ve ardından buna göğsün genişleyerek iştirak ettiği 

şekildedir. Bir bebek doğduğu anda göbek kordonu kesildikten sonra gelen uyarı ile ilk 

nefesini çeker ve otomatik olarak nasıl nefes alıp vereceğini bilir. Bir bebeği dikkatle 

izlediğimizde karnının inip çıktığını rahatlıkla gözlemleyebiliriz. 

Solunumun Sistemlerle İlişkisi: 

Soluduğumuz nefesten alınan oksijen bedenin her hücresini kat etmektedir, bu nedenle 

bedenimizde nefesten etkilenmeyen hücre yoktur. Bedenin bütününü oluşturan ve sağlıklı 

çalışmasını sağlayan sistemeler de nefes ile direk ilişkilidir. 

Bizler çoğu zaman nefesi düşünmeden, otomatik olarak alır veririz. Solunum iki farklı sinirsel 

mekanizma tarafından düzenlenir. Birisi istemli kontrolden, diğeri otomatik kontrolden 
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sorumludur. İstirahatte, normal bir insan dakikada 12-15 kez solur (Barret, Barman, Boitano 

ve Brooks, 2011). Otonom sinir sistemi vücudun viseral işlevlerinin çoğunu denetleyen sinir 

sistemi bölümüdür. Bu sistem arteryel basınç, sindirim sisteminin hareketliliği ve salgılaması, 

mesane boşalması, terleme, vücut sıcaklığı ve diğer birçok etkinliğin denetimine yardım eder 

ve bunlardan bazıları tümüyle, bazıları da kısmen otonom sinir sistemi tarafından denetlenir. 

Genellikle sempatik sistem mental veya fiziksel stresle uyarıldığında, vücudu bu strese karşı 

korumak amaçlı çalışır. Bu durum sempatik stres yanıtı olarak adlandırılır. Sempatik sistem 

özellikle birçok duygusal durumda kuvvetle etkinleşir. Örneğin, genellikle hipotalamusun 

uyarımından kaynaklanan öfke durumlarında, sinyaller aşağıya doğru beyin sapı retiküler 

formasyonu üzerinden omuriliğe iletilerek yaygın sempatik deşarjların oluşmasına neden olur 

ve yukarıda sıralanan sempatik süreçler hızla ortaya çıkar. Bu durum, sempatik alarm yanıtı 

olarak ve aynı zamanda savaş veya sıvış yanıtı olarak da adlandırılır. Parasempatik sistem, 

genellikle sempatik sisteme zıt çalışır. Birçok organ iki sistem tarafından baskın olarak 

denetlenir. Parasempatik uyarı belirgin olarak etkilediği gastrointestinal sistemde itici 

kasılmayı (peristaltizmi) artırır (Guyton ve Hall, 2011). 

Sağlıklı bir otonom sinir sitemi için, sempatik ve parasempatik sistemler birbiri ile denge 

halinde çalışmalıdır. Nefes günlük yaşamda otonom sinir sistemi kontrolündedir. Yani stres 

durumunda beden kaç veya savaş durumu algılar ve sempatik sistem hakim olur. Bunun 

sonucunda nefes alıp verme sık ve sığ hale döner. Otonom sinir sisteminin alarm durumuna 

geçişi ile, tüm hücreler bundan etkilenir. Başka bir deyişle, beden dengesi değişir. Bu durum 

yüksek kan basıncı, endişe, dikkat dağınıklığı ve diğer sorunların gelişmesinde önemli bir 

etken olarak görülmektedir. Sempatik sinir sistemi uzun süre böyle aktif olduğunda hücreler 

ve sistemler bitkin düşer ve görevlerini tam olarak yapamazlar. Bedenin içerisindeki dengeleri 

sağlamak, bedenin sağlık halini devam ettirir. Nefes, sempatik ve parasempatik sistemin 

denge halinde çalışmasına yardımcı olur. 

Nefesi ideal sıklıkta ve derinlikte almak, otonom sinir sistemini etkiler. Kişi stres ya da panik 

halinde iken, birkaç yavaş derin nefes alarak daha dengeli hale gelebilir. Nefesin farkındalığı 

ile daha sakin nefese geçiş stresin azalmasına yardımcı olurken, kademeli olarak nabzın da 

normal düzeye çekilmesini sağlar ve kalbin yükünün hafiflemesine yardımcı olur. 

Diyafram nefesi ile diyafram hareket eder ve iç organlara masaj etkisinin yanı sıra taze hava 

aktarır. Artan oksijen miktarı ile tüm hücrelerdeki enerji akışı artarak, bütün organları ve 

sistemleri düzenler.  Çoğumuz enerjiyi yediklerimizden aldığımızı düşünsek de aslında alınan 

enerjinin büyük bir kısmı oksijen ile ilgilidir.  

Enerji kaynağı olarak görülen ATP ‟nin (Adenozintrifosfat) ana elemanı oksijendir. Hücrenin 

enerji elde ettiği besin maddeleri oksijen ile kimyasal reaksiyona girer. Ve açığa çıkan enerji 

çok yüksek enerjili bir bileşik olan ATP sentezinde kullanılır. Daha sonra, besin maddelerinin 

kendisi değil, ATP hücredeki bütün hücre içi metabolik reaksiyonları için gereken enerjiyi 

sağlar (Guyton ve Hall, 2011). 
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Bedensel zinde olan bir insan, hastalandığında yararlanacağı vücut yedeğine sahiptir. Örnek 

vermek gerekirse, 80 yaşında zinde olmayan bir insan kullanabileceği en yüksek oksijen 

değeri 1 litre/dakikadır. Bu solunum rezervinin hastalık durumunda yetersiz kalacağını 

gösterir. Buna karşın, bedensel zinde yaşlı bir kişi iki kat daha fazla rezerve sahiptir. Bu 

kullanılabilir rezerv, pnömoni hastalığının geliştiği yaşlılarda yaşamın korunmasında özellikle 

önemlidir. İlave olarak, yaşlılarda gerektiğinde kalp dakika hacmini arttırma yeteneğinin 

(kardiyak rezerv) bedensel olarak zinde kişilerde, olmayanlara göre yüzde 50 daha fazla 

olması onları avantajlı kılar (Guyton ve Hall, 2011). Bu durum göstermektedir ki nefes terapi 

ile diyafram solunumunu bilinçli olarak artırmak, insanda solunum rezervini artıracaktır. 

Doğduğu andan itibaren derin diyafram nefesi alan bebek büyüdükçe takribi 2 yaşından 

itibaren, yaşadığı ortam ve dünya ile bağlantılı olarak yavaş yavaş nefes alıp verme şeklini 

bozmaya başlar. Korku veya üzüntü anında nefes tutmalar, telaş zamanlarında hızlı ve kesik 

kesik nefes alıp vermeler, ciğerleri tam doldurmayan sığ nefesler alışkanlık haline gelirse açık 

ve dengeli nefes şekli bozulmuş olur. Duygusal olarak yaşanan travmalarda kişinin acıdan 

kaçmak adına nefesi tuttuğu gözlemlenmiştir. İdeal olan nefesin, alış ve veriş dengesinin 

bozulması, kişide doğal olarak bir süre sonra fiziksel sağlığın da bozulmasını getirir.  

Nefes davranışının bozulmasıyla gözlenebilecek rahatsızlıklar arasında en sık rastlanılanlar 

fiziksel olarak yorgunluk, uykusuzluk ya da fazla uyku, baş, boyun, sırt, bel ağrıları, sindirim 

problemleri, ürogenital rahatsızlıklar, kronik iltihaplar, kalp rahatsızlıkları, dolaşım 

bozuklukları sayılabilir. Kas-iskelet sistemi ile ilişkili olarak postür değişiklikleri nefesten 

etkilenen ve nefesi etkileyen sebepler arasında görüyoruz. Duygusal ve zihinsel olarak, stres, 

sinirlilik, ani duygu değişimleri, depresyon, panik atak, anksiyete, konsantrasyon problemleri 

yaşanabilen olumsuzluklar arasındadır. 

Bir şekilde, nefes ile sağlığımız arasında büyük bir bağlantı vardır. Peki, sağlığımıza faydalı 

olan ideal solunum için nasıl bir uygulama takip edebiliriz?  

Nefes Terapi 

Nefes terapi, alınan ve verilen nefesin yani solunumun daha derin, bilinçli, odaklanarak, 

ardışık yapılması ve beraberinde yardımcı yöntemlerin de kullanılabildiği bir çalışmadır. 

Burada amaç ideal olan nefesi hayatımıza almaktır. İdeal nefes açık, etkin ve verimli nefestir.  

Nefes terapileri yaşam kalitesini arttırmak amaçlı veya kişinin yaşadığı fiziksel, duygusal ya 

da ruhsal rahatsızlıklarda devreye giren ve kişiyi oldukça rahatlatan doğal bir yaklaşım olarak 

karşımıza çıkar. Terapi bu konuda eğitim almış, yetkin ve deneyimli bir nefes koçu eşliğinde 

gerçekleştirilir. Uygulamada nefes kapasitesi artırılarak, sağlıklı dengeli solunum hedeflenir. 

Bu sayede solunum sistemine egzersiz yaptırılmış olur.  

Nefes koçu, seansa eşlik eder. Uygulama hakkında bilgilendirme dahil olmak üzere seansı 

baştan sona yönetir, destek olur ve sonlandırır. Seansta nerede ve nasıl müdahale etmesi 

gerektiğini bilir, nefesin derinliğini ve sıklığını ayarlar. Seansın akışı ve süresi, danışanın 

sağlık durumu, fiziki yapısı ve solunum adaptasyonu ile bağlantılıdır. Respiratuar alkaloz 
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gelişme ihtimaline karşı, gözlemlerini iyi değerlendirir ve gerekli müdahaleyi yapar. Kişideki 

bulguları değerlendirebilecek yetiye sahip olmalıdır. Bu sebeple nefes koçluğu eğitiminde, 

eğitim veren ekipte bir hekim olma gerekliliği önemli görülmektedir.  

Nefes terapi bedene doğal ve doğru solunumu tekrar hatırlatır. Terapiler sonrasında kişinin 

nefes kapasitesi en yüksek seviyeye çıktığı gibi, diyafram kası da yeniden ideal işlevine 

kavuşur.  

Anadolu kültüründe nefes adı birçok yerde kullanılır. Nefeslenmek, rahatlamak manasına da 

gelir. „‟Nefes etmek‟‟ tabirini şifa maksadıyla nazara karşı dua etmek yerine kullanıldığını 

görüyoruz. Daha geniş açıdan baktığımızda, tasavvufta çok daha derin anlamlarla 

karşılaşıyoruz. Nefes, ilahi aşkla yanan kalbin, belli bir aydınlanma sonrasında, ateşinin 

azalması yani rahatlığa kavuşmasının ifadesidir.  Buna nefeslenmek de diyebiliriz. Rahatlama 

ile aşığın duyguları dillenir, dizelere dökülen duygular “nefes” olarak anılır. Ayrıca Anadolu 

kültüründe, aydınlanma ya da kendini bilmek için kalpteki sırra ulaşmaktan bahsedilir. Bu 

sırra ulaşmak için de nefesi kullanırlar. Hemen şu cümle dökülüyor dile; “Kalbteki Sırra 

Erdiren Nefesin Kudretidir.” 

Nefes terapinin geçmişine baktığımızda birçok kültürde farklı şekillerde ve isimlerde 

kullanıldığını görürüz. Budist rahiplerin ve Şamanların ritüellerinde uyguladıkları nefesler, 

yoga nefesleri, Anadolu‟da Bektaşi, Mevlevi ve Sufi‟lerin sesi de kullanarak yaptıkları nefes 

çalışmalarını sayabiliriz. 

Sufi‟lere göre nefes hayattır. Hu nefesin çıkış sesidir, kalben şükür halidir.  Sufi‟lerin nefes 

uygulamalarına Hayy-Hu nefesi de denir. Bebek büyütürken belki de “Hu Nenni, Hu Nenni” 

denmesinin sebebi budur. Ebeveynlerin kalplerindeki sevgi, bu ses ile bebeğe ulaşır. 

Bektaşilikte her söz yaratımdır. Nefese “buyruk” demeleri de bu yüzden olabilir. Nefesle 

birlikte ağızdan çıkan her sözün yaratıma girdiğine inanırlar. Bu bilinçle çok dikkatle konuşur 

ve nefesi de bu özenle yaparlar. Görünmez bağlarla birbirimize bağlı olduğumuzu 

düşünürsek, alıp verdiğimiz her nefesin büyük değere sahip olduğunu daha iyi idrak ederiz. 

İbnül Arabi der ki “Arif olan odur ki, Hak‟tan aldığı nefesi, kirletmeden Hak‟ka geri 

verendir”. 

Nefes Terapi ve İmmün Sistem 

İmmün sistem, bir kişinin sağlıklı olup olmamasının en önemli göstergelerindendir. 

Nefes seanslarında uygulanan yöntemlerin hepsinin bir arada kullanımı kişiyi dengeye getirir 

ve yaşam kalitesini arttırır. Bu dengelenme kişinin immün sistemini güçlendirdiği gibi 

karşısına çıkan birçok olayla başa çıkmasını kolaylaştırır. Kişinin nefes seanslarında anda 

olması için çalışılır. Seans sırasında kullanılan müzik de bu konuda çok yardımcı bir etkendir. 

Danışan bu seanslarda edindiği alışkanlığı günlük hayata da taşıdığı zaman, kendi nefesiyle 

birlikte farkındalığı artar ve zihni anda kalır. Danışanın anda olmasıyla birlikte geçmişle 

alakalı stres ve üzüntüler ortadan kalktığı gibi, gelecekle ilgili kaygı da yaşanmamış olur. 

Biliyoruz ki stres immün sistemin kalkanlarını aşağı çeken en önemli faktörlerdendir ve pek 
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çok hastalığın ana sebebidir. Stresten uzak durmak hastalara en çok söylenen öneriler 

arasındadır.  

Oksijene doygun ortam, anaerop mikroorganizmalara karşı beden için koruyucu ortam sağlar. 

Levine ve Kidd “Antioxidant Adaptation” adlı kitabında, oksijenin bağışıklık sisteminde 

önemli bir rol oynadığından bahsetmiştir (Levine ve Kidd, 1985). Samuel A. Levine, 

oksijenin bütün hücrelerin yaşam kaynağı olduğunu ve düşük oksijen seviyesinin kesinlikle 

bir hastalığa işaret ettiğini vurgular. Ciddi hastalık durumlarında ona eşlik eden düşük 

seviyede oksijen bulgusu vardır. Tüm dejeneratif hastalıkların temelinde de oksijen eksikliği 

bulunmaktadır (Havasi, 2012). 

Kaliforniya, Santa Barbara‟da Lenfoloji uzmanı Dr. Jack Shields, nefes almanın lenfatik 

sistem üzerindeki etkileri ile ilgili bir araştırma yürütmüştür. Bedenin içinde kamera 

kullanarak derin diyafram solunumunun, lenfi kan akışının içine doğru emen bir vakum 

yaratarak, lenf sistemini temizlediğini bulgulamıştır. Bu da toksik maddelerin atılma hızının 

normal hızının 15 katına çıkmasına neden olmaktadır (Shields, ss.147-153, 1992). McCabe‟in 

destekleyici ifadesi de “Oksijen bedenin toksinleri dışarı atmasına imkân veren en yaşamsal 

etkendir” şeklindedir (McCabe, 1988)  

Gay Hendricks, “Bilinçli Nefes Alma”, adlı kitapta, “Bir kalp hastasına öğretilecek ilk şey 

sağlıklı nefes almaktır.” ifadesini kullanmıştır (Hendricks, 2010).  

Hollanda‟da Dixhoorn adında bir doktor tarafından yürütülen bir araştırmada, iki grup kalp 

hastası birbirleriyle karşılaştırılmıştır. İlk gruba basitçe diyaframdan nefes alma öğretilirken 

ikinci gruba nefes alma ile ilgili hiçbir şey öğretilmemiştir. Nefes almanın öğretildiği gruptan 

hiç kimse daha sonra kalp krizi geçirmemişken, ikinci grubun 12 üyesinden 7si daha sonraki 2 

yıl içerisinde ikinci kalp krizlerini geçirmişlerdir (Dixhoorn, 1998).       

Kudret-i Nefes® Tekniği ve Akupunktur 

Akupunktur tamamlayıcı tıpta çok önemli bir yere sahiptir. Kökeni Uygur Türklerine 

dayanan, 5 bin yıllık geçmişi olan geleneksel bir şifa tekniğidir (Dökme, 2006). Bedendeki 12 

meridyen ve bu meridyenlere bağlı organlar, bu organlara bağlı duygular üzerinde çalışan bir 

sistemdir. Akupunktura göre yaşam enerjisine Çi (Chi) ya da Ki denir. İki türlü çiden 

bahsedilir. Biri doğuştan gelen esas (öz-ata) çi, diğeri sonradan kazanılan dışardan alınan hava 

(nefes) ve besinsel çidir. Bu çi akupunktur meridyenleri olarak bilinen kanallarda taşınır 

(Çevik, 2001). 

Kudret-i Nefes® Tekniği diyafram kasının güçlenmesiyle, akciğerin sahip olduğu

potansiyelini tam olarak kullanmasını hedefleyen bir nefes terapi tekniğidir. Nefes terapide 

akupres yani akupunktur meridyen noktalarına ve organ yansıma bölgelerine yüzeyel ve derin 

bası yöntemi kullanılır. Akupunkturun başlıca etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz; analjezik, 

homeostatik, sedatif, psikolojik, immüniteyi arttırıcı ve motor iyileştirici etki (Çevik, 2001). 

Akupres uygulaması, nefes terapiden daha etkin sonuçlar alınmasını sağlar.  
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Seans sırasında, nefes koçu bedendeki nefes hareketlerini izler ve hangi akupunktur meridyen 

noktalarını kullanacağına karar verir ve bası uygular.  Alınan nefesle beraber akupunktur 

meridyen noktaları üzerine bası uyguladığında blokajlar çözülmeye başlar. Bu basılar yani 

akupres sayesinde, meridyenlerin taşıdığı enerjisel yüklerin boşalması ile fiziksel bir 

rahatlama olduğu gibi, psikolojik rahatlama da gözlemlenir. Bu noktaların uyarılması ile ilgili 

noktalara bağlı duygularda çözülmeler, şifalanmayı getirir. Huzur, denge, neşe ve keyif hali 

deneyimlenir. Seans sonu danışanlardan alınan geri bildirimlerde iletilen etkiler şu şekildedir; 

farkındalığın ve algının artması, daha hoşgörülü bir yaşam olması, zihinsel olarak hafıza 

güçlenmesi, sezgilerinin kuvvetlenmesi, idrakin artması, bilinç seviyesinin yükselmesi, iç 

görünün artması, yaşam ile ilgili amacın keşfedilmesi, üretkenliğin artması, olanı sakinlikle 

kabul etme ve eylem haline geçebilme gücüdür. Artan bilinçlilik hali ile birlikte yaşam 

kalitesi de artar. Kişide olumlu düşünme başlar, bununla birlikte yaşamına olumlu kişi ve 

olayları çeker. Stres ortadan kalkar. Kişi kendini daha rahat ifade eder ve motivasyonla 

birlikte özgüven hissi de artar. Travmalar, bilinçaltı korkuları, otorite problemleri, değersizlik 

inancı, odaklanma problemleri, bağımlılıklar, depresyon fayda bulan konular arasındadır. 

Kişide fiziksel ve psikolojik rahatlama kendini dengede hissetmesini sağlar.  

Akupunktur meridyen bası uygulamalarına ek olarak seanslarda müzik ve ses de 

kullanılmaktadır. Ses frekansının iyileştirici gücünün kullanımı sesle şifa terapileri ile antik 

çağlardan günümüze kadar uzanmaktadır; Bergama‟da Asklepion da, Kayseri‟de Gevher 

Nesibe Sultan Darüşşifası ve Tıp Medresesi‟nde, Edirne‟de 2. Bayezid Şifahane Külliyesi‟nde 

ses ve müzik terapi kullanılan tıbbi yöntemler arasındadır. Kudret-i Nefes® seansı sırasında

kişinin kendi sesi de kullanılmaktadır. Kişi nefesini verirken nefes koçunun yönlendirmesi ile 

kendisine belirtilmiş olan sesi çıkartır. Bu ses bir çakranın, bir organın, bir bölgenin sesi veya 

kişinin içsel rehberliğinden gelen bir ses olabilir. Ses kullanımı hem kişinin kendini daha 

rahat ifade etmesini, özgüvenini hem de kendi sesi ile şifalanmasını sağlar.  

Seansa etkisi olabilecek diğer bir etken de kokudur. Gül en yüksek frekanslı bitki olarak 

bilinmektedir. Kişinin tercihine göre koku seçimi ve kullanımı olabilir. 

Terapide özellikle sözün gücünden de faydalanılır. Sözel yönlendirme ile kişinin odaklanması 

sağlanarak nefes akışı ideal hale getirilmeye çalışılır. Ayrıca psikolojik olarak da sözel destek 

büyük rahatlamaya neden olur. Dr. Emoto olumlu duyguların ve sözlerin suyu, dolaysıyla 

bedeni etkilediğini gösteren deney sonuçlarını kitabında yayınlamıştır (Emoto, 2004). İnsan 

bedeninin yaklaşık yüzde %70 inin sudan oluştuğunu düşünürsek, olumlu ve yüreklendirici 

ifadelerin hayatımıza ne kadar katkısı olduğu anlaşılmış olur. 

Kudret-i Nefes® Terapi Uygulama 

Seans öncesinde nefes koçu, nefes seansı yapacağı kişinin sağlık durumu hakkında bilgi 

edinir. Seansın içeriği hakkında bilgilendirme yapar, gerekli ortamı hazırlar ve soruları 

cevaplar. Seanslar yerde nefes yatağında, oturarak veya muayene masasında yapılır. Nefes 
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koçu, danışanın fiziki ve sağlık durumuna göre pozisyonu ayarlar. Danışan seans boyunca 

nefesi tercihen burundan alır ve ağızdan verir.   

Üst solunum yollarının havayı düzenleyici işlevi vardır. Bir kişi havayı doğrudan trakeaya 

(soluk borusu) alırsa, havanın soğutucu ve özellikle kurutucu etkisi, akciğerlerin alt 

bölümlerinde ciddi hasara ve enfeksiyona neden olabilir. Seansın uzun sürebileceği 

düşünüldüğünde ağızdan uzun süre almak benzer etki yaratabileceğinden, burundan nefes 

almak öncelik kazanır. Ayrıca burundan nefes almanın diğer katkıları da oldukça değerlidir. 

Hava burundan geçerken solunum sistemi için adaptasyon sağlanır. Öncelikle filtrasyona 

uğrar, nemlendirilir ve ısıtılır. Burunda bulunan koku reseptörleri limbik sistemi uyararak 

ayırt edici etki ile kötü olandan uzaklaştırarak koruyucu etkisini gösterir. Hoş gelen koku 

duygusal ve ruhsal olarak iyi hissetmeyi sağlar (Guyton ve Hall, 2011).  

Nefesi ağızdan vermek ise duygusal ve fiziksel açıdan rahatlık sağlar. Eğer kişi kendini bu 

solunum şekli ile rahat hissetmiyorsa, kendinin rahat ettiği şekilde nefes alışverişini belirler. 

Resim: Nefes Terapi Seansındaki uygulama örnekleri 

Nefes koçunun öncelikle kontrol ettiği dört husus vardır; kişinin nefesinin diyafram nefesi 

olması, kişinin nefes alış ve verişinin rahat olması, nefeslerin ardışık olması ve nefes alışverişi 

sırasında bedenin rahat olmasıdır.  

Danışan solunum sırasında diyafram kasını kullanıyorsa, karnın alt kısmında kendiliğinden bir 

inip kalkma gözlemlenir. Kişi tam kapasite akciğerlerini nefesle doldurduğu zaman, diyafram 

kası da olması gerektiği forma bürünür ve düzleşir. Bu düzleşme ile diyaframın altındaki 

organlara bası yapar ve bu bası ile karın duvarının yanlara ve yukarı doğru kabarması 

gözlemlenir.  
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Terapi boyunca, nefes alışveriş bilinçli, odaklı, derin ve ardışıktır. Bedenin asit baz dengesi 

korunur. Bu dengeyi korumak için nefes verişin rahat ve kendiliğinden olması çok önemlidir. 

Ardışık nefes ile kast edilen bu seansa özgü olarak, nefes alış ve veriş arasında beklemenin 

olmadığı birbirini takip eden döngüdür.  

Nefes koçunun en çok üzerinde durduğu durumlardan bir diğeri ise bedenin solunum sırasında 

rahat olmasıdır. Bedenin rahat olması kişinin günlük solunumu sırasında nefesinin rahatça 

bedende dolaşması ve bunun için ekstra hiçbir kasını kullanmamasıdır (boyun, sırt, omuzlar 

vb..). Bedendeki ekstra kas hareketleri çabalama sonucunda oluşur ve normal bir solunumda 

çaba gerektiren bir durum söz konusu değildir ve hatta olmamalıdır. 

Seanslarda kişi zorlanmaz, kendi nefesi ile tamamen bağlantıda olmasına teşvik edilir ve 

danışanın hızında ilerlenir. Ana kural, insana karşı hassasiyet, nezaket ve saygıdır. Nefes 

koçunun yaptığı olumlu telkinler, fiziksel ve psikolojik olarak kişide büyük bir rahatlama 

sağlar.   

Seans sırasında alınan ardışık nefesler ile bedende elektromanyetik alanda bir elektron 

transferi gerçekleşir. Bedenin ortalama yüzde 70‟i iletkenliği yüksek tuzlu su olduğu için 

kapalı devre bir elektrik alanı oluşur. Bu, yükselen titreşim demektir. Kişinin yaşam boyu 

getirdiği düşük titreşimli duygusal yükler, seans boyunca yüzeye çıkmaya başlar. Seans 

sırasında oluşan yüksek titreşim, yaşanmışlıklardan gelen duygusal yüklerde bir nevi 

elektriksel dengelenme sağlar. Bu durum enerjinin korunumu yasasına uymaktadır. Seansta 

yapılan ardışık nefesler, nefes koçunun akupunktur meridyen noktalarına yaptığı basılar ve 

sözel yönlendirmeler, kişide büyük bir rahatlama ve güven ortamı sağlar.  

Kudret-i Nefes ® tekniği, bu bütüncül dengeyi sağlayan tüm yöntemlerin birlikteliğiyle alınan 

bilinçli nefestir. Nefes terapi ile kişi fiziksel ve psikolojik bir dengeye kavuşmuş ve kendi 

kendini şifalandırma yolunda adım atmış olur. 

SONUÇ 

Kişinin kendi ile çalıştığı tüm kadim çalışmalarda nefes yer almaktadır. Geleneksel 

yöntemleri günümüzün bilimi ile birleştirerek, insanlık kendi hazinesinin anahtarına 

kavuşabilir. Nefes terapisinin etkin kullanılabilmesi ve hangi hastalıklarda faydalı olduğunun 

araştırılması için, başta tıp fakültesi olmak üzere, multidisipliner yaklaşımla tüm meslek 

gruplarının iş birliği ile faaliyete geçmesi çok önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için bu konu 

üzerindeki çalışmaların hız kazanması gerekli görülmektedir. 

Dünya tarihine baktığımızda, bulaşıcı hastalıkların zaman zaman insanlık için ciddi tehdit 

yarattığını görebiliriz. Günlük hayatımızda bu sorun ile son zamanlarda iç içeyiz. Fakat 

hatırlamalıyız ki vücudumuz, kendi kendini iyileştirmek için muhteşem bir güce ve kudrete 

sahiptir. Kişinin ideal nefesi hatırlaması ve yeniden hayatına alması ile bu muhteşem güç 

tekrar harekete geçer. İmmün sistemimizi güçlü tutmak için ideal nefes ve güçlü bir akciğer 

altın anahtardır. Bunu kendimize ve insanlığa hatırlatmak hepimizin ortak görevidir. 
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Kendimize şu soruyu sormadan edemiyoruz; “Nefesin kendimizde önemini tam olarak idrak 

ettiğimizde, hayatımızda neler değişir?” 

Şems-i Tebrizi der ki; “Kainat yek vücut, tek varlıktır ve tüm varlık alemi görünmez bağlarla 

birbirine bağlıdır”. Nefesin birleştirici gücünden yola çıkarak, arzumuz o dur ki, aldığımız her 

nefese gönül güzelliğini, sevgiyi ve yaratılmış tüm mevcudatın yaşam hakkı olduğu bilincini 

katalım ve tertemiz bir şekilde verelim.    
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