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HAVALI TABANCA ATICILIK SPORUNDA MÜSABAKA ÖNCESİ ALINAN KAFEİN İÇECEĞİNİN KAN 
BASINCI VE ATIŞ SKORU ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ .............................................................112

Kadir DİLER, Gamze ERİKOĞLU ÖREN

TEKVANDO BRANŞININ SOSYAL BÜTÜNLEŞMEYE ETKİSİ ..............................................................................119
Hamide BIÇKIN1, Gözde ALGÜN DOĞU2

HAVALI TABANCA ATICILIK SPORUNDA MÜSABAKA ÖNCESİ ALINAN KAFEİN İÇECEĞİNİN KAN 
BASINCI VE ATIŞ SKORU ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ .............................................................127

Kadir DİLER, Gamze ERİKOĞLU ÖRER

İNTERNET BAĞLANTISI OLMADAN SMS YOLUYLA İÇERİK AKTARIMI ........................................................134
Hasan EROĞLU, Çelebi ULUYOL2

BİTKİLERDE RDNA VE ITS SEKANSINA DAYLI FİLOGENETİK ANALİZ .........................................................139
Melike YEŞİLOĞULLARI, Serap SUNAR

ERZİNCAN İLİNDE BULUNAN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER ........................................................................144
Melike YEŞİLOĞULLARI1, Mine DEĞER1, Serap SUNAR2

ZEYTİNDAĞ, BERGAMA, SOMA-KIRKAĞAÇ FAYLARININ KİNEMATİĞİ VE SİSMOTEKTONİĞİ ..............149
Süha ÖZDEN1, Erdem GÜNDOĞDU2, Tolga BEKLER3, Alper YANGÖZ4, Aykut KESKİN4,  
Denizhan GÜNEŞ4



X

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
STUDENTS MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDENTS

www.akademikogrencikongresi.org

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALARI KONGRES

29/30 KASIM 2018
ANKARA DEMORA OTEL

CRISPR AND THE FUTURE OF BIOTECHNOLOGY ................................................................................................156
Deniz YILMAZ KESER

GLİSEMİK İNDEKS VE İNSÜLİN DİRENCİ PRENSİPLERİNİN PASTACILIK VE EKMEKÇİLİĞE 
UYARLANMASI ............................................................................................................................................................160

Belgin BULGAN

İNGİLTERE PREMİER LİG KULÜPLERİNİN SON 3 SEZON ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA  
ANALİZİ İLE İNCELENMESİ ......................................................................................................................................163

Serkan KAZAR1, Sibel ATAN2, Murat ATAN3

TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ BİÇİMBİLGİSİ ÖLÇÜTLERİ/THMFNS  
BBÖ:URFA/KERKÜK/TALÂFFER AĞIZLARI/UKTA ÖRNEKLEMİ .......................................................................170

Gonca DEMİR

TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ/THMFNS TEORETİKAL PERSPEKTİF  
ÖRNEKLEMİ: ETNOMÜZİKOLOJİDE DİLBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR ................................................................185

Gonca DEMİR

NİFLUMİK ASİTTEN TÜRETİLEN [Cu2(nif)2(3-pic)4Cl2] KOMPLEKSİNİN İNSAN SERUM  
PARAOKSONAZ-I ENZİMİ ÜZERİNE ETKİSİ ...........................................................................................................197

Barış KARAKOÇ1, Esra DİLEK1

DETERMINATION OF POSSIBLE DEFECTS OF OPTICAL GLASSES ACCORDING  
TO THE RECIPE .............................................................................................................................................................204

Hülya KURU MUTLU, Naci EKEM1-3

TARIMSAL İŞLETMELERİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE SORUNLARI: ANKARA İLİ 
KAHRAMANKAZAN MERKEZ İLÇE ARAŞTIRMASI .............................................................................................210

Funda SADAY1, Erdoğan GÜNEŞ2

GIDA SAVUNMA SİSTEMİ YAKLAŞIM VE UYGULAMALARI .............................................................................219
Hüden ASAN1, Erdoğan GÜNEŞ2,

TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM EKONOMİSİ VE FİNANSMANI .........................................................................230
Kemal Mirzat ÜNAL1, Erdoğan GÜNEŞ2, 

ÜTOPİK VE DİSTOPİK ESERLERDE KADIN OLGUSU ...........................................................................................239
Gaye SANATCI1, Fatma HIRLAK2

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE SALDIRGANLIK 
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ................................................................................................................................251

1Nas KAZIM, Temel VEYSEL2, Aziz KARHAN3



XI

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
STUDENTS MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDENTS

www.akademikogrencikongresi.org

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALARI KONGRES

29/30 KASIM 2018
ANKARA DEMORA OTEL

TAEKWONDO SPORCULARININ CİNSİYET VE OKUL TÜRÜ DEĞİŞKENİNE GÖRE ROMANTİK 
İLİŞKİLERDE SORUN ÇÖZME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ  ........................................................................259

Temel VEYSEL1, Nas KAZIM2, Sivrikaya Ahmet HAKTAN2, Karhan AZİZ

GÖRME ENGELLİ SPORCULARIN SPORA KATILIM MOTİVASYONU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ .....267
Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Halime YILDIZ, Levent Ekrem İLHAN

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNE YÖNELİK METAFORİK YAKLAŞIMLARI ........274
Öznur KAYA, Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Halil İbrahim CİCİOĞLU

TENİS VE FUTBOL SPORCULARININ SPORTMENLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ................................281
Öznur KAYA, Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Halil İbrahim CİCİOĞLU

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLERİ DERSİNE YÖNELİK 
TUTUMLARININ İNCELENMESİ ...............................................................................................................................286

Halime YILDIZ, Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Halil İbrahim CİCİOĞLU

ÖZET SÖZEL METİNLER

TÜRKİYE’DE KURAKLIK VE KURAKLIĞIN TARIMA ETKİSİ .............................................................................306
Abdullah ÖZER

AMERİKAN DEVRİMİ VE ULUSLARA YANSIMASI ...............................................................................................307
Ahmet YALAZ

GÜNÜMÜZDE PAZARLAMA ......................................................................................................................................308
Aleyna ÖZTÜRK

AZERBAYCANIN EBULFEZ ELÇİBEY DÖNEMİNDEKİ EĞİTİM POLİTİKASI VE BU ÇERÇEVEDE 
AZERBAYCAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ......................................................................................................................309

Amina ALİYEVA

SINAV KAYGISI .............................................................................................................................................................310
Atacan SÖZEYATAROĞLU, Sami KAVAFOĞLU, Zerrin BÖLÜKBAŞI MACİT

CAHİT ÖZTELLİ’NİN FOLKLOR ARAŞTIRMACISI YÖNÜ VE FOLKLOR DERGİLERİNDEKİ YAZILARI 
ÜZERİNE BİR TETKİK .................................................................................................................................................311

Ayşe NOYAN

SÜRGÜN MAĞDURU TOPLUMLARDA LİDERİN ETKİSİ: KIRIMOĞLU ETKİSİ ...............................................312
Ayşedudu BUDAK

GIDA SAVUNMA SİSTEMİ YAKLAŞIM VE UYGULAMALARI .............................................................................313
Hüden ASAN, Erdoğan GÜNEŞ 



XII

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
STUDENTS MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDENTS

www.akademikogrencikongresi.org

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALARI KONGRES

29/30 KASIM 2018
ANKARA DEMORA OTEL

TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM EKONOMİSİ VE FİNANSMANI .........................................................................314
Kemal Mirzat ÜNAL, Erdoğan GÜNEŞ

TARIMSAL İŞLETMELERİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE SORUNLARI: ANKARA İLİ 
KAHRAMANKAZAN MERKEZ İLÇE ARAŞTIRMASI .............................................................................................315

Funda SADAY, Erdoğan GÜNEŞ 

NİFLUMİK ASİTTEN TÜRETİLEN [CU2(NİF)2(3-PIC)4CL2] KOMPLEKSİNİN İNSAN SERUM 
PARAOKSONAZ-I ENZİMİ ÜZERİNE ETKİSİ ...........................................................................................................316

Barış KARAKOÇ, Esra DİLEK

GLİSEMİK İNDEKS VE İNSÜLİN DİRENCİ PRENSİPLERİNİN PASTACILIK VE EKMEKÇİLİĞE 
UYARLANMASI ............................................................................................................................................................317

Belgin BULGAN

GLİSEMİK İNDEKS VE İNSÜLİN DİRENCİ PRENSİPLERİNİN PASTACILIK VE EKMEKÇİLİĞE 
UYARLANMASI ............................................................................................................................................................318

Belgin BULGAN

REFLEKSOLOJİ .............................................................................................................................................................319
Bilge GÖRE

KAKAODAN ÇİKOLATAYA TARİHSEL YOLCULUK ..............................................................................................320
Burcu KAYA

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SİGORTA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİ .........................................................................321
Büşra ARIKAN, Saffet ÇINAR, Nilüfer DALKILIÇ

KKTC’ DEKİ VÜCUT GELİŞTİRME SPORU YAPAN BİREYLERİN YEME BOZUKLUĞU BİGOREKSİYA 
DURUMU ........................................................................................................................................................................322

Cemaliye SÜT, Nevin AKTAŞ

MELAS ATIK SUYU İLE P. AERUGİNOSA’ DA HÜCRE SAYIMI, YOĞUNLUĞU VE BIOFILM  
FORMASYONU..............................................................................................................................................................323

Cennet Canan KARADERİ, Hüseyin KAHRAMAN

KREDİ KARTLARININ YANLIŞ KULLANIMI ..........................................................................................................325
Çiğdem ŞENTÜRK

CRISPR AND THE FUTURE OF BIOTECHNOLOGY ................................................................................................326
Deniz YILMAZ KESER

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ................................................................................327
Dilek VEYSİKARANİ, Didem KESKİN

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRME ÜZERİNE ETKİSİ .........................................................................328
Elçin OBUZ



XIII

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
STUDENTS MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDENTS

www.akademikogrencikongresi.org

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALARI KONGRES

29/30 KASIM 2018
ANKARA DEMORA OTEL

KENTSEL BİR OLGU OLARAK MEYDANLAR ........................................................................................................329
Elif UZUN

EXAMINATION OF CHINA-AMERICA TRADE WAR WITH LIBERALISM ..........................................................330
Elif YILMAZ

MİLLİ EKONOMİ MODELİ ..........................................................................................................................................331
Ertunga Turab ÖKSÜZ, Yunus GENÇ

AMERİKANIN İRAN AMBARGOSU VE BUNUN İRAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE YANSIMASI ......................332
Gamze ARABACI

ÜTOPİK VE DİSTOPİK ESERLERDE KADIN OLGUSU ...........................................................................................333
Gaye SANATCI, Fatma HIRLAK

ENTEROBACTER AEROGENES’İN GELİŞİMİNİN ÇEŞİTLİ BESİYERLERİNDE FARKLI  
SICAKLIKLARDA MODELLENMESİ .........................................................................................................................334

Gizem ÖZLÜK ÇİLAK, Dilek FINDIK, Gizem KOSKOS

TÜRK HALK MÜZİĞI FONETIK NOTASYON SISTEMI/THMFNS TEORETIKAL PERSPEKTIF  
ÖRNEKLEMI: ETNOMÜZIKOLOJIDE DILBILIMSEL YAKLAŞIMLAR ................................................................335

Gonca DEMİR

TÜRK HALK MÜZİĞI FONETIK NOTASYON SISTEMI BIÇIMBILGISI ÖLÇÜTLERI/THMFNS BBÖ:  
URFA/KERKÜK/TALÂFFER AĞIZLARI/UKTA ÖRNEKLEMI ................................................................................336

Gonca DEMİR

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FEMİNİST DIŞ POLİTİKA SÖYLEMİ VE İSVEÇ DURUMU ...........................337
Gülçin ÇETİN

GÖRME ENGELLİ SPORCULARIN SPORA KATILIM MOTİVASYONU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ .....338
Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Halime YILDIZ, Ekrem Levent İLHAN

KIZ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI .......................................................339
Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Öznur KAYA, Halil İbrahim CİCİOĞLU

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER DERSİNE  
YÖNELİK TUTUMU ......................................................................................................................................................340

Halime YILDIZ, Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Halil İbrahim CİCİOĞLU

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ ...................................................341
Halime YILDIZ, Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Halil İbrahim CİCİOĞLU, Ekrem Levent İLHAN

TAEKWONDO BRANŞININ SOSYAL BÜTÜNLEŞMEYE ETKİSİ ..........................................................................342
Hamide BIÇKIN, Gözde ALGÜL DOĞU



XIV

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
STUDENTS MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDENTS

www.akademikogrencikongresi.org

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALARI KONGRES

29/30 KASIM 2018
ANKARA DEMORA OTEL

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MİLLÎ DEĞER ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ ................................................................................................................................................343

Harun GÜNEL

KADIN VE EKOLOJİK HAREKETLERİN BULUŞMA NOKTASI: EKOFEMİNİZM ÜZERİNE  
BİR İNCELEME ..............................................................................................................................................................344

Hatice KAÇANOĞLU

MARKOV ZİNCİRLERİ YÖNTEMİ İLE ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ...................................................................345
Hazal DEMİRCİ, Aydın ÜNSAL

DETERMINATION OF POSSIBLE DEFECTS OF OPTICAL GLASSES ACCORDING  
TO THE RECIPE .............................................................................................................................................................346

Hülya KURU MUTLU, Naci EKEM

HAVALI TABANCA ATICILIK SPORUNDA MÜSABAKA ÖNCESİ ALINAN KAFEİN İÇECEĞİNİN  
KALP ATIM HIZI, TETİK DÜŞÜRME ZAMANI VE ATIŞ SKORU ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN  
İNCELENMESİ ...............................................................................................................................................................347

Kadir DİLER, Gamze ERİKOĞLU ÖRER

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE SALDIRGANLIK 
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ................................................................................................................................348

Kazım NAS, Veysel TEMEL, Karhan AZİZ

GELENEKSEL MÜZİK ÖĞRETİMİNDEN FARKLI BİR YAKLAŞIM: SUZUKİ YÖNTEMİ ..................................349
Kerem AKSEN, Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN

SINAV KAYGISINDA DİJİTAL PLATFORMLARIN KULLANIMI ...........................................................................350
Kübra ÖZDOĞAN, Zerrin BÖLÜKBAŞI MACİT

ERZİNCAN İLİNDE BULUNAN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER ........................................................................351
Melike YEŞİLOĞULLARI, Mine DEĞER, Serap SUNAR

BİTKILERDE RDNA-ITS SEKANSINA DAYANAN FİLOGENETİK ANALİZ ........................................................352
 Melike YEŞİLOĞULLARI, Serap SUNAR

ASTEMİZOL VE İMİPRAMİNİN DU-145 HÜCRE HATLARINDA SİTOTOKSİK ETKİSİ ....................................353
Onur ÖZTANRIVERDİ, Ali AŞKIN, Derya YETKİN, Şakir Necat YILMAZ, Ülkü ÇÖMELEKOĞLU

ASTEMİZOL VE İMİPRAMİNİN DU-145 HÜCRE HATLARINDA HEAG1 POTASYUM KANAL  
KİNETİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ ...........................................................................................................................354

Onur ÖZTANRIVERDİ, Ali AŞKIN, Fatma SÖĞÜT, Deniz KİBAR, Ülkü ÇÖMELEKOĞLU

KARBON NANOTÜP KATKILI POLİALKİL KOMPOZİTLERİNİN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK  
BUHARLARINI ALGILAMA ÖZELLİKLERİ .............................................................................................................355

Rabia BAYKARA, Kübra ATMACA, Ruhan BENLİKAYA, Sena GENEZ, Mehmet YILMAZ



XV

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
STUDENTS MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDENTS

www.akademikogrencikongresi.org

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALARI KONGRES

29/30 KASIM 2018
ANKARA DEMORA OTEL

REGRESYON PARAMETRELERİNİN KLASİK VE BAYESCİ YÖNTEMLERLE TAHMİNİ VE 
KARŞILAŞTIRMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA .........................................................................................................356

Samet KAYA, Esin KÖKSAL BABACAN

OSTEİTİS PUBİS VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI .......................................................................................................357
 Semih Baki BAŞARAN

ENDÜSTRİ 4.0 VE LOJİSTİK 4.0 .................................................................................................................................358
Semir ÖLMEZ, Hanifi Murat MUTLU

REKLAMLARIN SATIŞTAKİ ETKİSİ ..........................................................................................................................359
Senem Aylin ÖZDEMİR

YERALTI METRO İSTASYONLARINDA OLUŞAN GÜRÜLTÜNÜN VE AKUSTİK KOŞULLARIN 
İNCELENMESİ ...............................................................................................................................................................360

Seniha SOYAL, Füsun DEMİREL

İNGİLTERE PREMIER LIG KULÜPLERININ SON 3 SEZON BAŞARI ETKINLIĞININ VERI ZARFLAMA 
ANALIZI İLE İNCELENMESI ......................................................................................................................................361

Serkan KAZAR, Sibel ATAN, Murat ATAN

ESKİÇAĞ ANADOLUSUNDA SÜRGÜN POLİTİKASI ..............................................................................................362
 Suna YILDIRIM

ESKİÇAĞDA ASTRONOMİ ..........................................................................................................................................363
Suna YILDIRIM

ZEYTİNDAĞ, BERGAMA, SOMA-KIRKAĞAÇ FAYLARININ KİNEMATİĞİ VE SİSMOTEKTONİĞİ ..............364
Süha ÖZDEN, Erdem GÜNDOĞDU, Tolga BEKLER, Alper YANGÖZ, Aykut KESKİN, Denizhan GÜNEŞ

AYKIRI DEĞER İÇEREN DAİRESEL YANIT DEĞİŞKENLERİ İÇİN KERNEL DÜZGÜNLEŞTİRME 
YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI ........................................................................................................................365

Sümeyra SERT, Filiz YUVA KARDİYEN

UFOLOJİ VE EKİN ÇEMBERLERİ ..............................................................................................................................366
Tuğkan TUĞ

TAEKWONDO SPORCULARININ CİNSİYET VE OKUL TÜRÜ DEĞİŞKENİNE GÖRE ROMANTİK 
İLİŞKİLERDE SORUN ÇÖZME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ .........................................................................367

Veysel TEMEL, Kazım NAS, Ahmet Haktan SİVRİKAYA, Karhan AZİZ

ENDÜSTRİ 4.0’IN ÖNEMİ, SEKTÖRLERE ETKİSİ VE GELECEĞİ ........................................................................368
Yaren ŞENKAL, Yeliz YEŞİL, Oğuz YILMAZ, Aleyna ÇAKIR, Burak SAK, Furkan KEÇECİ, Gökhan ÇEVİK

SIĞINMACILARIN YAKIN DURAĞI HATAY’DA YAŞANAN SAĞLIK SORUNLARI ..........................................369
Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCİ, Döne SAÇAR



XVI

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
STUDENTS MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDENTS

www.akademikogrencikongresi.org

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALARI KONGRES

29/30 KASIM 2018
ANKARA DEMORA OTEL

YAŞLILARDA EGZERSİZ .............................................................................................................................................370
Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCİ, Serpilay MUM

HEMŞİRELIK ÖĞRENCILERININ KÖK HÜCRE KONUSUNDAKI BILGI VE MOTIVASYONLARI .................371
Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCİ, İlker TUTUR

ÖLÜMÜ BEKLEME SÜRECİNDE HASTA VE AİLESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ .................................................372
İlker TUTAR, Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCİ

GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ ...........................................................................................................................373
İremnur TEKİN

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ÖZ - YETERLİK  
ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ .................................................................374

Zekihan HAZAR, Halil Erdem AKOĞLU, Berna CAN

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI ...................375
Öznur KAYA, Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Halil İbrahim CİCİOĞLU

TENİS VE FUTBOL SPORCULARININ SPORTMENLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ................................376
Öznur KAYA, Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Halil İbrahim CİCİOĞLU

MASA TENİSİ ANTRENMANLARININ BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLER  
ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ...................................................................................................... 377

Hüsniye AY, Serdar ORHAN, Ali Serdar YÜCEL

ÇEVRESEL ETKİLERİN U-15 YAŞ GRUBU FUTBOLCULARIN PENALTI ATIŞLARI ÜZERİNDEKİ  
ETKİSİNİN İNCELENMESİ ..........................................................................................................................................378

Umut Utku TEKOĞLU, Serdar ORHAN, Ali Serdar YÜCEL

POSTER SUNUM BİLDİRİLER

ZAMAN SERİSİ ANALİZ VE EVİEWS PROGRAMINDA BİR UYGULAMA .........................................................380
Samet KAYA, Esin KÖKSAL BABACAN

DÜNYADAKİ İKİNCİL ENERJİ KAYNAĞI ................................................................................................................381
Osman UYSAL

İNTERNET BAĞLANTISI OLMADAN SMS YOLUYLA İÇERİK AKTARIMI ........................................................382
Hasan EROĞLU, Çelebi ULUYOL

ENCOURAGING DIVERSITY IN EDUCATION ENVIRONMENT: SOCIOPOLITICAL SCOPE OF 
MULTICULTURAL EDUCATION.................................................................................................................................383

Abell KRAMER, Sharona WEİDENSELD



XVII

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
STUDENTS MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDENTS

www.akademikogrencikongresi.org

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALARI KONGRES

29/30 KASIM 2018
ANKARA DEMORA OTEL

EVALUATION OF CULTURAL PROBLEMS IN MINORITY EDUCATION AND RESULTS .................................384
Qumru HAFİZLİ, Sűreyyə KEMRANGİL

THE RELATION BETWEEN THE IMPORTANCE OF SPORTS EDUCATION ON YOUTH IN HIGH SCHOOL AGE 
AND SOCIAL PERFORMANCE ...................................................................................................................................385

Senkina Angela ANATOLİEVNA

THE EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SLEEP RHYTHM AND MELATONIN RHYTHM ON 
THE ELDERLY ...............................................................................................................................................................386

Taras RAVİLOV

EVALUATION OF ENVİRONMENTAL NOISE POLLUTION IN MOSCOW ...........................................................387
Puzakov Rasim BORİSOVİCH

ANALYSIS ON THE DEVELOPMENT OF THE WORKPLACES WHERE GENDER EQUALITY IS APPLIED 
FROM THE PERSPECTIVE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ............................................................388

İlyas MAHARRAMOV

LANGUAGE, CULTURE AND IDENTITY: A STUDY AMONG HIGH-SCHOOL  
TURMEN STUDENTS ...................................................................................................................................................389

Mergen ALİJA



XVIII

INTERNATIONAL CONGRESS ON 
STUDENTS MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDENTS

www.akademikogrencikongresi.org

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALARI KONGRES

29/30 KASIM 2018
ANKARA DEMORA OTEL

Değerli bilim insanları,  

İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği tarafından organize edilerek 29 Kasım 2018’de Ankara Demora 
Hotel Kavaklıdere’de;  Trakya Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı gibi birçok saygın kurumun katkılarının yanı sıra 
Kırklareli Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü, Namık Kemal Üniversitesi İşletme ve Girişimcilik 
Topluluğu, Trakya Üniversitesi ARGE ve Bilişim Topluluğu Trakya Üniversitesi Finans Topluluğu, Trakya 
Üniversitesi Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu, Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyoteknoloji Topluluğu, 
Bankacılık Araştırmaları Topluluğu Çalışma Ekonomisi Araştırmaları Topluluğu, AÜ Uluslararası Siyaset 
ve Diplomasi Topluluğu ve IEEE Trakya Üniversitesi’nden öğrencilerin iştiraki ve desteği ile gerçekleşen 
Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi’nde ilk kez sizlerle bir arada olmuş 
olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Öncelikle 70 sözel bildiri sunumu ve 09 poster bildiri ile kongremize katılım sağlayan kıymetli bilim insanlarını 
bir araya getirerek birbirinden değerli kültürel ve bilimsel birikimlerin paylaşılmasına olanak sağlayan bu 
ortamın yaratılmasında emeği geçen IBAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Ümran Sevil başta 
olmak üzere Kongre Başkanımız Hamza Erk’e, Kongre Düzenleme ve Danışma Kurulu üyelerimize, Trakya 
Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne, Trakya Üniversitesi Öğrenci Çalıştayı Öğrenci 
Kulübü’ne ve gerek teknik gerekse işletme açısından her türlü katkı ve desteği sağlayan Güven Plus Grup 
Danışmanlık A.Ş.’ye en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

Katılımcılarımıza oldukça verimli ve doyurucu bir içerik sunabilecek kalitede önemli bir akademik etkinlik 
ortaya koyabilmek hedefi ile çalışmalarımızın başarıyla tamamlanması sonucu hazırlanmış olan kongre 
kitabımızı, konu ile ilgilenen birçok araştırmacıya nitelikli bir kaynak olacağı düşüncesiyle sizlere sunabilmenin 
gururunu hissetmekteyiz. Kongremizi onurlandıran tüm katılımcılarımıza şükranlarımızı sunar, bir sonrakini 26 
– 27 Nisan 2019 yılında Hilton Otel, Zeytinburnu – İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığımız 2. Uluslararası 
Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi’nde yeniden bir arada olmak temennileriyle sağlık, 
mutluluk, huzur, barış ve başarılarla dolu güzel günler dileriz. 

Saygılarımızla.

KONGRE YÖNETİMİ
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Distinguished Scientists,  

We feel the joy of meeting you for the first time in International Congress on Students Multidisciplinary 
Academic Studies organized by İstanbul Association of Science and Academicians on November 2018 and 
supported by Çanakkale Onsekiz Mart University, Sakarya University, İstanbul University, Trakya University, 
Yalova University, Bingöl University, Ministry of Health, Ministry of Science, Industry and Technology, 
Ministry of Labor, Social Services and Family in addition to Kırklareli University Entrepreneurship and 
Innovation Club, Namık Kemal University Business Administration and Entrepreneurship Society, Trakya 
University R&D and Science Community, Trakya University Finance Society, Trakya University Rational 
Medicine and Pharmacy Society, Trakya University Genetic and Biotechnology Society, Banking Research 
Society, Labor Economics Research Society, AU International Politics and Diplomacy Society and students 
from IEEE Trakya University.

We would like to pay our gratitude to the IBAD Chairwoman of the Board  Prof. Dr. Ümran Sevil who have 
worked hard on creation of this environment that enabled esteemed scientists to come together and share their 
scientific and cultural knowledge and experiences with 70 verbal presentations and 09 poster presentations, 
Head of the Congress Hamza Erk, members of Executive and Organizing Committee, Trakya University 
Entrepreneurship Application and Research Center, Trakya University Student Workshop Students Club and 
to Güven Plus Group Counselling Inc. that have provided both technical and operational contribution and 
support.

Our congress book we have prepared with the aim of presenting highly productive content to our participants 
is thought to be an important source for many researches to be performed in the field in the future. With the joy 
of sharing our congress book with you, we express our gratitude to all our participants who have honored our 
congress. Wish you joyful, happy and healthy days until meeting in the 2nd International Congress on Students 
Multidisciplinary Academic Studies to be held on 26-27 April 2019 in Hilton Otel, Zeytinburnu – İstanbul. 

Yours Sincerely. 

CONGRESS MANAGEMENT
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Dr. Faruk ANDAÇ – Çağ Üniversitesi
Dr. Fatih ÇATIKKAŞ – Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Fariz AAHMADOV - Azerbaycan Devlet Üniversitesi
Dr. Giray Saynur DERMAN – Marmara Üniversitesi
Dr. Gökşen ARAS – Atılım Üniversitesi
Dr. Gülsemin HAZER – Sakarya Üniversitesi
Dr. Gülten HERGÜNER – Sakarya Üniversitesi
Dr. Gülsen DEMİR – Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Haluk ZÜLFİKAR – İstanbul Üniversitesi
Dr. Hacı Arif TUNCEZ – Selçuk Üniversitesi
Dr. Havva KAÇAN SOFTA – Kastamonu Üniversitesi
Dr. Hülya UZUN – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Hikmet KORAŞ – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Isabella FREDA – Hofstra University
Dr. İbrahim BALCIOĞLU – İstanbul Üniversitesi
Dr. İlkay ŞAHİN – Erciyes Üniversitesi
Dr. John BOUDREAU - USC Marshall School
Dr. Kaya YILDIZ – Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Kasım KARAMAN – Erciyes Üniversitesi
Dr. Kwame GYEKYE – Gana University
Dr. Levent ARIDAĞ – Gebze Teknik Üniversitesi
Dr. Martin ODENİNG – Humboldt University
Dr. Mahmut DEMİRBAŞ - Avrasya Üniversitesi
Dr. Metin YAMAN – Gazi Üniversitesi
Dr. Mustafa TALAS – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Mustafa YAĞBASAN – Fırat Üniversitesi
Dr. Mustafa YILMAZLAR – Sakarya Üniversitesi
Dr. Muzaffer AKSOY – Arab Bank
Dr. Mustafa TÜRKMEN – Kocaeli Üniversitesi
Dr. Marcus MARKTANNER - Technical University of Ilmenau
Dr. Mustafa Öner UZUN – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Murat ÖZYAVUZ - Namık Kemal Üniversitesi
Dr. Muharrem BALKAYA – Adnan Menderes Üniversitesi
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Dr. Mükerrem ATALAY ORAL - Akdeniz Üniversitesi
Dr. Michael KUYUCU – İstinye Üniversitesi
Dr. Mike FEATHERSTONE - University of London
Dr. Mümin ŞAHİN – Trakya Üniversitesi
Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN – İstanbul Üniversitesi
Dr. Nuran BAĞIRGAN – Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Nur DİLBAZ ALACAHAN – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Nurcan METİN – Trakya Üniversitesi
Dr. Nejla GÜNAY – Gazi Üniversitesi
Dr. Nezahat GÜÇLÜ – Gazi Üniversitesi
Dr. Naomi ALTMAN – PennState
Dr. Nigar ÇELİK – Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Nurhodja AKBULAEV - Azerbaycan Devlet Üniversitesi
Dr. Ozlem GÜNER – Sinop Üniversitesi
Dr. Özlem DEMİREL BOZKURT – Ege Üniversitesi
Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ – Hitit Üniversitesi
Dr. Sevil YÜCEL – Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Serpil AYTAÇ – Uludağ Üniversitesi
Dr. Selvinaz SAÇAN – Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU – İstanbul Üniversitesi
Dr. Sevilay YILDIZ – Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Sevgi ÖZKAN – Pamukkale Üniversitesi
Dr. Sinem HERGÜNER – Gazi Üniversitesi
Dr. Suat KOLUKIRIK – Akdeniz Üniversitesi
Dr. Südabe SALİHOVA - Azerbaycan Devlet Üniversitesi
Dr. Taner AKÇACI – Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Dr. Tarkan KALAYCIOĞLU - Avrasya Üniversitesi
Dr. Türkan ERDOĞAN – Pamukkale Üniversitesi
Dr. Ümran SEVİL – Ege Üniversitesi
Dr. Ünal ŞENTÜRK – İnönü Üniversitesi
Dr. Vasfi HATİPOĞLU - Gazi Üniversitesi
Dr. Vefa KURBAN – İzmir Ekonomi Üniversitesi
Dr. Veysel BOZKURT – İstanbul Üniversitesi
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Dr. Vasfiye BAYRAM DEĞER – Mardin Artuklu Üniversitesi
Dr. Yavuz ALKAN – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN – Kastamonu Üniversitesi
Dr. Yener ATASEVEN – Ankara Üniversitesi
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KONGRE PROGRAM

AÇILIŞ/OPENING
29 KASIM/NOVEMBER 2018

KAYIT/REGISTRATION : 8:30 -17:30

08:30 – 09:00
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı/Respect and National Anthem

Açılış Konuşması/Opening Speech
Hamza ERK

Konferans Başkanı (Chair of Conference)

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS
09:30 – 12:00

OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Necati DEMİR

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Prof. Dr. Necati DEMİR

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI/LUNCH BREAK
12:00 – 13:00

SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS
OTURUM /SESSION : 1
Tarih ve Saat/Date and Time : 29.11.2018 – 13:00 – 15:00
Salon /Saloon : A
Oturum Başkanı : Prof. Dr. İsmail DOĞAN

Amina ALİYEVA AZERBAYCANIN EBULFEZ ELÇİBEY DÖNEMİNDEKİ EĞİTİM 
POLİTİKASI VE BU ÇERÇEVEDE AZERBAYCAN-TÜRKİYE 
İLİŞKİLERİ

Atacan SÖZEYATAROĞLU, 
Sami KAVAFOĞLU, Zerrin 
BÖLÜKBAŞI MACİT

SINAV KAYGISI
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Ayşe NOYAN CAHİT ÖZTELLİ’NİN FOLKLOR ARAŞTIRMACISI YÖNÜ VE 
FOLKLOR DERGİLERİNDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİR TETKİK

Ayşedudu BUDAK SÜRGÜN MAĞDURU TOPLUMLARDA LİDERİN ETKİSİ: 
KIRIMOĞLU ETKİSİ

Büşra ARIKAN, Saffet 
ÇINAR, Nilüfer DALKILIÇ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SİGORTA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİ

Dilek VEYSİKARANİ, 
Didem KESKİN

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Elif UZUN KENTSEL BİR OLGU OLARAK MEYDANLAR

Gaye SANATCI, Fatma 
HIRLAK

ÜTOPİK VE DİSTOPİK ESERLERDE KADIN OLGUSU

Gizem ÖZLÜK ÇİLAK, Dilek 
FINDIK, Gizem KOSKOS

ENTEROBACTER AEROGENES’İN GELİŞİMİNİN ÇEŞİTLİ 
BESİYERLERİNDE FARKLI SICAKLIKLARDA MODELLENMESİ

Gülçin ÇETİN ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FEMİNİST DIŞ POLİTİKA 
SÖYLEMİ VE İSVEÇ DURUMU

SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS
OTURUM /SESSION : 2
Tarih ve Saat/Date and Time : 29.11.2018 – 13:00 – 15:00
Salon /Saloon : B
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

Barış KARAKOÇ, Esra 
DİLEK

NİFLUMİK ASİTTEN TÜRETİLEN [CU2(NİF)2(3-PIC)4CL2] 
KOMPLEKSİNİN İNSAN SERUM PARAOKSONAZ-I ENZİMİ 
ÜZERİNE ETKİSİ

Belgin BULGAN GLİSEMİK İNDEKS VE İNSÜLİN DİRENCİ PRENSİPLERİNİN 
PASTACILIK VE EKMEKÇİLİĞE UYARLANMASI

Belgin BULGAN GLİSEMİK İNDEKS VE İNSÜLİN DİRENCİ PRENSİPLERİNİN 
PASTACILIK VE EKMEKÇİLİĞE UYARLANMASI

Burcu KAYA KAKAODAN ÇİKOLATAYA TARİHSEL YOLCULUK

Cemaliye SÜT, Nevin AKTAŞ KKTC’ DEKİ VÜCUT GELİŞTİRME SPORU YAPAN BİREYLERİN 
YEME BOZUKLUĞU BİGOREKSİYA DURUMU

Cennet Canan KARADERİ, 
Hüseyin KAHRAMAN

MELAS ATIK SUYU İLE P. AERUGİNOSA’ DA HÜCRE SAYIMI, 
YOĞUNLUĞU VE BIOFILM FORMASYONU
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Kadir DİLER, Gamze 
ERİKOĞLU ÖRER

HAVALI TABANCA ATICILIK SPORUNDA MÜSABAKA ÖNCESİ 
ALINAN KAFEİN İÇECEĞİNİN KALP ATIM HIZI, TETİK 
DÜŞÜRME ZAMANI VE ATIŞ SKORU ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ

Kübra ÖZDOĞAN, Zerrin 
BÖLÜKBAŞI MACİT

SINAV KAYGISINDA DİJİTAL PLATFORMLARIN KULLANIMI

Funda SADAY, Erdoğan 
GÜNEŞ

TARIMSAL İŞLETMELERİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE 
SORUNLARI: ANKARA İLİ KAHRAMANKAZAN MERKEZ İLÇE 
ARAŞTIRMASI

Kemal Mirzat ÜNAL, 
Erdoğan GÜNEŞ

TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM EKONOMİSİ VE FİNANSMANI

Hüden ASAN, Erdoğan 
GÜNEŞ,

GIDA SAVUNMA SİSTEMİ YAKLAŞIM VE UYGULAMALARI

SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS
OTURUM /SESSION : 3
Tarih ve Saat/Date and Time : 29.11.2018 – 13:00 – 15:00
Salon /Saloon : C
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Necati DEMİR

Ertunga Turab ÖKSÜZ, Yunus 
GENÇ

MİLLİ EKONOMİ MODELİ

Gamze ARABACI AMERİKANIN İRAN AMBARGOSU VE BUNUN İRAN-TÜRKİYE 
İLİŞKİLERİNE YANSIMASI

Samet KAYA, Esin KÖKSAL 
BABACAN

REGRESYON PARAMETRELERİNİN KLASİK VE BAYESCİ 
YÖNTEMLERLE TAHMİNİ VE KARŞILAŞTIRMASI ÜZERİNE BİR 
ÇALIŞMA

Hazal DEMİRCİ, Aydın 
ÜNSAL

MARKOV ZİNCİRLERİ YÖNTEMİ İLE ALTIN FİYATLARI 
TAHMİNİ

Semir ÖLMEZ, Hanifi Murat 
MUTLU

ENDÜSTRİ 4.0 VE LOJİSTİK 4.0

Suna YILDIRIM ESKİÇAĞ ANADOLUSUNDA SÜRGÜN POLİTİKASI

Suna YILDIRIM ESKİÇAĞDA ASTRONOMİ
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Sümeyra SERT, Filiz YUVA 
KARDİYEN

AYKIRI DEĞER İÇEREN DAİRESEL YANIT DEĞİŞKENLERİ 
İÇİN KERNEL DÜZGÜNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ VE 
UYGULAMALARI

Serkan KAZAR, Sibel ATAN, 
Murat ATAN

İNGİLTERE PREMIER LIG KULÜPLERININ SON 3 SEZON 
BAŞARI ETKINLIĞININ VERI ZARFLAMA ANALIZI İLE 
İNCELENMESI

Harun GÜNEL SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MİLLÎ DEĞER ÖĞRETİMİNE 
YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS
OTURUM /SESSION : 4
Tarih ve Saat/Date and Time : 29.11.2018 – 13:00 – 15:00
Salon /Saloon  : D
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Çetin YAMAN

Hamide BIÇKIN, Gözde 
ALGÜL DOĞU

TAEKWONDO BRANŞININ SOSYAL BÜTÜNLEŞMEYE ETKİSİ

Kazım NAS, Veysel TEMEL, 
Karhan AZİZ

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSİYET 
DEĞİŞKENİNE GÖRE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN 
İNCELENMESİ

Veysel TEMEL, Kazım NAS, 
Ahmet Haktan SİVRİKAYA, 
Karhan AZİZ

TAEKWONDO SPORCULARININ CİNSİYET VE OKUL TÜRÜ 
DEĞİŞKENİNE GÖRE ROMANTİK İLİŞKİLERDE SORUN ÇÖZME 
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCİ, 
Döne SAÇAR

SIĞINMACILARIN YAKIN DURAĞI HATAY’DA YAŞANAN 
SAĞLIK SORUNLARI

Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCİ, 
Serpilay MUM

YAŞLILARDA EGZERSİZ

Halime YILDIZ, Gönül 
TEKKURŞUN DEMİR, Halil 
İbrahim CİCİOĞLU

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OYUN VE FİZİKSEL 
ETKİNLİKLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMU

Halime YILDIZ, Gönül 
TEKKURŞUN DEMİR, Halil 
İbrahim CİCİOĞLU, Ekrem 
Levent İLHAN

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ 
İNCELENMESİ
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Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCİ, 
İlker TUTUR

HEMŞİRELIK ÖĞRENCILERININ KÖK HÜCRE KONUSUNDAKI 
BILGI VE MOTIVASYONLARI

İlker TUTAR, Yasemin 
GÜMÜŞ ŞEKERCİ

ÖLÜMÜ BEKLEME SÜRECİNDE HASTA VE AİLESİNİN 
GÜÇLENDİRİLMESI

Zekihan HAZAR, Halil 
Erdem AKOĞLU, Berna 
CAN

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN 
AKADEMİK ÖZ - YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS
OTURUM /SESSION : 5
Tarih ve Saat/Date and Time : 29.11.2018 – 15:15 – 17:15
Salon /Saloon : A
Oturum Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi. Erdem GÜNDOĞDU

Seniha SOYAL, Füsun 
DEMİREL

YERALTI METRO İSTASYONLARINDA OLUŞAN GÜRÜLTÜNÜN 
VE AKUSTİK KOŞULLARIN İNCELENMESİ

Süha ÖZDEN, Erdem 
GÜNDOĞDU, Tolga 
BEKLER, Alper YANGÖZ, 
Aykut KESKİN, Denizhan 
GÜNEŞ

ZEYTİNDAĞ, BERGAMA, SOMA-KIRKAĞAÇ FAYLARININ 
KİNEMATİĞİ VE SİSMOTEKTONİĞİ

Melike YEŞİLOĞULLARI, 
Mine DEĞER, Serap SUNAR

ERZİNCAN İLİNDE BULUNAN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

Melike YEŞİLOĞULLARI, 
Serap SUNAR

BİTKILERDE RDNA-ITS SEKANSINA DAYANAN FİLOGENETİK 
ANALİZ

Onur ÖZTANRIVERDİ, Ali 
AŞKIN, Derya YETKİN, 
Şakir Necat YILMAZ, Ülkü 
ÇÖMELEKOĞLU

ASTEMİZOL VE İMİPRAMİNİN DU-145 HÜCRE HATLARINDA 
SİTOTOKSİK ETKİSİ

Hatice KAÇANOĞLU KADIN VE EKOLOJİK HAREKETLERİN BULUŞMA NOKTASI: 
EKOFEMİNİZM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Onur ÖZTANRIVERDİ, 
Ali AŞKIN, Fatma SÖĞÜT, 
Deniz KİBAR, Ülkü 
ÇÖMELEKOĞLU

ASTEMİZOL VE İMİPRAMİNİN DU-145 HÜCRE HATLARINDA 
HEAG1 POTASYUM KANAL KİNETİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
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Rabia BAYKARA, 
Kübra ATMACA, Ruhan 
BENLİKAYA, Sena GENEZ, 
Mehmet YILMAZ

KARBON NANOTÜP KATKILI POLİALKİL KOMPOZİTLERİNİN 
UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK BUHARLARINI ALGILAMA 
ÖZELLİKLERİ

SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS
OTURUM /SESSION : 6
Tarih ve Saat/Date and Time : 29.11.2018 – 15:15 – 17:15
Salon /Saloon  : B
Oturum Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Gonca DEMİR TÜRK HALK MÜZİĞI FONETIK NOTASYON SISTEMI/THMFNS 
TEORETIKAL PERSPEKTIF ÖRNEKLEMI: ETNOMÜZIKOLOJIDE 
DILBILIMSEL YAKLAŞIMLAR

Gonca DEMİR TÜRK HALK MÜZİĞI FONETIK NOTASYON SISTEMI 
BIÇIMBILGISI ÖLÇÜTLERI/THMFNS BBÖ: URFA/KERKÜK/
TALÂFFER AĞIZLARI/UKTA ÖRNEKLEMI

Kerem AKSEN, Duygu 
SÖKEZOĞLU ATILGAN

GELENEKSEL MÜZİK ÖĞRETİMİNDEN FARKLI BİR YAKLAŞIM: 
SUZUKİ YÖNTEMİ

Gönül TEKKURŞUN 
DEMİR, Halime YILDIZ, 
Ekrem Levent İLHAN

GÖRME ENGELLİ SPORCULARIN SPORA KATILIM 
MOTİVASYONU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Gönül TEKKURŞUN 
DEMİR, Öznur KAYA, Halil 
İbrahim CİCİOĞLU

KIZ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK METAFORİK 
ALGILARI

Öznur KAYA, Gönül 
TEKKURŞUN DEMİR, Halil 
İbrahim CİCİOĞLU

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNE 
YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Öznur KAYA, Gönül 
TEKKURŞUN DEMİR, Halil 
İbrahim CİCİOĞLU

TENİS VE FUTBOL SPORCULARININ SPORTMENLİK 
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Deniz YILMAZ KESER CRISPR AND THE FUTURE OF BIOTECHNOLOGY

Elif YILMAZ EXAMINATION OF CHINA-AMERICA TRADE WAR WITH 
LIBERALISM
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Hülya KURU MUTLU, Naci 
EKEM

DETERMINATION OF POSSIBLE DEFECTS OF OPTICAL 
GLASSES ACCORDING TO THE RECIPE

SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS
OTURUM /SESSION : 7
Tarih ve Saat/Date and Time : 29.11.2018 – 15:15 – 17:15
Salon /Saloon  : C
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TARIM-GIDA ALANINDA SEKTÖREL YAPININ GELİŞİMİ VE SORUNSALI ÜZERİNE ÇOK 
YÖNLÜ DEĞERLENDİRMELER 

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı, Ankara / Türkiye

Öz: Çalışmada Türkiye’de tarım-gıda sektörünün ekonomik katkısı ve önemi, gelişen eğilim ve sorunlar ek-
seninde incelenerek, israf ve atık konularına değinilecektir. Türkiye’de gıda sektörüne hammadde sağlayan 
tarımının en önemli sorunları arasında işletmelerin ölçek küçüklüğü ve dolayısıyla ölçek ekonomisinin ge-
tirilerinden yararlanılamadığı belirtilmektedir. Türkiye’de ölçek ekonomileri sadece tarımsal üretimde değil 
gıda sektörünün ve dolayısıyla tarım-gıda ihracatçılarının da bir sorunu olarak belirmektedir. Küçük ölçek, arz 
zincirinin her halkasında etkin durumunu göstermektedir. İşletmelerin KOBi niteliğinde oluşları, gelişimlerini 
teşvik ve desteklerden yararlanma sağlamak açısından gereklidir. Özellikle işletmelerin pazar arayışı ve ürün 
çeşitlendirmeyi sermaye olanakları ölçüsünde artırmak önemlidir. Bu arada artan rekabette başarının kaliteli ve 
uluslararası standartlara uygun üretim de olduğu gereğini unutmamak gereklidir. Türkiye başta ürün ve işletme 
türü olmak üzere gıda konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Son yıllarda tüketicilerin bilinçlenmesi ile 
birlikte farklılaşan tercihler sektörün şekillenmesinde oldukça önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle sektörel 
yapının gelişimi açısından uygulanan politika ve desteklerin iyi ve isabetli olarak değerlendirilmesi önemlidir. 
Tarımın gıda güvenliğini sağlamak, ithalata karşı ve ihracatta rekabet gücü artırmak amacıyla hammadde üre-
timinden işlenmiş gıda ürününe kadar destekleme ve teşvik uygulamalarının etkinliğini artırmak zorunludur. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Sanayii, Tarım, İşletme, Ekonomi ve Yönetim, Organizasyon

Abstract: In this study, it will be discussed economic contribution and importance of the agri-food sector in Tur-
key, trends and issues in the evolving axis, waste and waste issues. Economy of scale appear not only as a prob-
lem for agricultural production but also in food industry and food exporters. The small scale is a majör problem 
througout the supply chain. It is necessary for enterprise to be SME in order to encourage their development and 
to benefit subsidies and incentives. In the meantime, it is the point that competition that increases the quality of 
products also adapt the products to international standarts in time is the most important fact. Turkey has a such a 
big advantage about product and company diversity. In recent years, consumer consciousness has played a very 
important role in the shaping of differentiated prefences. For this reason, it is important that the policies and sup-
ports applied in terms of the development of the sectoral structure are evaluated well. It is imperative to increase 
te effectiveness of subsidies and incentives from raw material production to processed food products in order to 
ensure food safety in agriculture, to increase competitiveness against imports and exports.

Key Words: Food Industry, Agriculture, Economy and Management, Organization
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GİRİŞ

İnsan yaşamının devamı için besin ihtiyacı vazgeçilemez bir unsurdur. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini et-
kileyen en önemli faktörlerden biri de dengeli ve yeterli beslenmedir. Bu konuda ülkelerin tarımsal yapıları, 
tarımın geçmişi, doğal kaynaklar ve nüfus hareketliliği önemlidir ve ülkelerin ortak noktası, bu konuda giderek 
kendine yeterliği sağlamaya yönelik yaklaşımların arttığıdır. Gıda sektörünün ana görevi tarımsal ham mad-
deyi işleyerek yüksek kalitede, sağlıklı gıda ve içecek ürünleri haline getirmektir. Bu süreçte, en önemli adım 
tarımsal üretimdir. Üretimden başlayarak tüketicide sona eren süreçte ise sağlıklı hammadde temininden enerji 
kullanımına, kaynak kullanımından atık idaresine, ambalajlamadan dağıtım kanallarına kadar birçok unsur yer 
almaktadır. Gıda zincirini, “tarladan sofraya” ilkesinden hareketle; çiftçiler, sanayiciler, tedarikçiler, nakliye-
ciler, perakendeciler ve tüketicileri de içine alan farklı gruplar oluşturmaktadır. 

Tarım ve gıda ürünleri, değerlendirilmesi, hammadde temini ve istihdama katkısı ile birlikte bir ülke ekonomi-
si için büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda bu alanda faaliyet gösteren ve borsada işlem gören işletme veya 
firma sayının artığı ilgi çekici bir durumdur. Bu durum, yatırımların güvenilirliği ile ölçülebilir. Öte yandan 
gıda sanayii; küreselleşen ticaret ve değişen rekabet şartları ile birlikte ülkeler açısından çok daha önemli hale 
gelmiştir. Türkiye’de gıda sanayiinin büyük bir bölümü unlu mamuller, süt ve et yanında meyve-sebze işleme 
sanayiinden oluşmakta ve sanayinin alt dallarını sırasıyla hayvansal ve bitkisel yağlar, şekerli ve çikolatalı 
mamuller ve et mamulleri izlemektedir. Sektördeki kapasite kullanım oranı çeşitli oranlarda değişmekle bir-
likte ortalama %50’nin altında olup özel firmaların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli bir yapı hakimdir. 
Çeşitli dönemlerde içsel ve dışsal kaynaklı sorunlara dayalı altyapı, kapasite, hammadde, pazarlama ve orga-
nizasyon sorunlarına rağmen gıda sanayii, ülke ekonomisinde özellikle net dış ticarette pozitif değer katma ve 
istihdam/yatırım konularında önemli yerini korumaktadır.

AMAÇ ve KAPSAM

Tarım ve gıda sektörü, tüm ülkeler için stratejik öneme sahip sektörlerin başında gelmektedir. Gıda sanayi-
si, hammaddenin temininden sınıflandırılmasına, değerlendirilip işlenmesinden dayanıklı hale getirilmesine, 
ambalajlanmasından satış için depolanmasına, ardından dağıtım, pazarlama ve son tüketiciye ulaştırılmasına 
çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı; genel çerçevede gıda sektörünün Türkiye Ekonomisi 
içindeki payı, sektördeki değişmeler ve bu değişimlerin sonuçlarının incelenmesidir. Yapılan bu araştırma 
Türkiye’de gıda sektörünün durumunu, önemini, tüketim kültürü ve gelişmeleri, fiyat değişikliklerini, tarım ve 
sanayi ilişkisini ve ayrıca dünya gıda sektöründeki gelişmeleri kapsamaktadır. Diğer yandan gıda israfı ve atık 
politikalarının oluşturulmasında önemli gelişme ve konumlandırmalar da ele alınacaktır. 

SEKTÖRLERİN EKONOMİK YAPISI ve GELİŞİM TRENDLERİ 

Gıda ve içecek sektörü tarımla birlikte, Türkiye’nin üretim ve ihracatına büyük katkıda bulunmaktadır. Bu 
arada kendine yeterliğin sağlanması, istihdam, kaynak kullanımı yanında kırsal alanların yerinde kalkındırıl-
ması gibi kimi zaman ekonomik ve kimi zaman da sosyal ve sosyolojik etkileriyle önemi tartışılmamaktadır. 
Gıda sanayii, gayrisafi milli hasıla içerisinde 280 milyar liraya yaklaşan payı, 40 bin işletmesi ve 400 bini aşan 
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çalışan sayısı ile Türkiye ekonomisinin en büyük imalat sanayilerinden biri haline gelmiştir (T.C. Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda ve İçecek Sektörü Raporu, 2013). 

Ülkemizde, gıda sektörü, imalat sektöründe yaratılan katma değerin yaklaşık % 11’ini, GSYH’nın ise yaklaşık 
% 3’ünü oluşturmaktadır (TÜİK, 2015a). 2016 ihracat rakamlarına bakıldığında; Türkiye’nin ise 16 milyar 
4 milyon dolar değerinde ihracatla dünya ihracatında yirmi ikinci sırada yer aldığı listede, ilk sırada yer alan 
ülke 135 milyar 276 milyon dolar değerinde ihracatla ABD olmuştur. Söz konusu ülkeyi 77 milyar 234 milyon 
dolarla Hollanda ve 73 milyar 536 milyon dolarla Almanya izlemiştir. 2016 yılında küresel gıda ithalatında 
ilk sırada yer alan ülke 137 milyar 210 milyon dolar değerinde ithalatla ABD olmuştur. Söz konusu ülkeyi 99 
milyar 32 milyon dolarla Çin ve 83 milyar 619 milyon dolarla Almanya izlemiştir. Türkiye ise 10 milyar 699 
milyon dolar değerinde ithalatla dünya ithalatında yirmi sekizinci sırada yer almıştır (Tarım ve Orman Bak. 
2016).

Tablo 1. Gıda Sektörünün İhracat, İthalat, Hacim Ve Dengesi*

2016 Ocak-Haziran 2017 Ocak-Haziran Değişim

İhracat 7.720.659.889 7.890.665.564 2,2%

İthalat 5.458.444.265 6.271.828.284 14,9%

Dış Ticaret 
Hacmi

13.179.104.154 14.162.493.848 7,5%

Dış Ticaret 
Dengesi

2.262.215.624 1.618.837.280 -28,4%

*2016-2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı Verileri

Türkiye’de 41.000’in üzerinde kayıtlı üretici bulunmakta; fakat ülkenin nüfusundaki değişim ve artan yerel 
üretim maliyetleri, daha fazla yabancı ürünün girişi için olanak sağlamaktadır.(T.C Gümrük ve Ticaret Bakan-
lığı, 2017). Geçmiş yıllarda gıda alanında net bir ihracatçı konumunda olan Türkiye’de, son yıllarda nüfusun 
ve üretim maliyetlerinin artması ile ithalatın ağırlık kazandığı görülmekte ve her yıl 5 milyar dolar değerinde 
gıda ve içecek ithalatı yapılmaktadır.

Türkiye’de bütün nüfusu karakterize edebilecek tek bir yiyecek veya gıda grubu kategorisi yoktur. Fakat Tür-
kiye geneline bakıldığında, tahıl ve tahıl ürünlerinin tüketimi en yaygın tüketilen ürünlerdir ve Türkiye’nin 
tüketim kültüründe ilk sırada yer almaktadır. Tahıl tüketimini takiben ikinci sırada sebze tüketimi gelmektedir. 
Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, Türkiye’de ortalama olarak gelirin %20-25’i gıda tüketimine ayrıl-
maktadır (TÜİK 2015). Ekonomik gelişmeler ve değişen trenlerle birlikte Türkiye’de gıda tüketim yapıları da 
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farklılaşmaktadır. Bu değişim trendi genel olarak ev dışı gıda tüketimine yönelik olarak gerçekleşmektedir. 
Gıda alımları %58 ile ev dışı tüketim sektöründeki alımların başını çekmektedir.

Türk toplumunun gıda tüketim alışkanlıkları hakkında yapılan araştırmalar, toplumun büyük bir bölümünün 
kırmızı et, tavuk, süt, yumurta, sebze ve meyvenin üretimi ile ilgili kaygıları olduğunu ortaya koymuştur.  
Araştırmalardan elde edilen bazı çarpıcı verileri şöyle özetlemek mümkündür:

•	 Halkın %80’i en sağlıklı ürünlerin organik ürünler olduğunu söylemekte; ancak sadece %10’u organik 
tüketmektedir.

•	 Sebze ve meyveden sonra tüketicilerin en çok endişe duydukları ürünlerin başında %55 ile tavuk gelmek-
tedir. Ancak bu durum tüketim rakamlarına aynı oranda yansıtmamaktadır. Görüşülen kişilerin %80’i de 
haftada en az bir-iki kez tavuk yediğini belirtmektedir. 

•	 Yumurta tüketimine yönelik sağlık açısından endişe taşıyanların oranı % 36’dır. Endişelerin başında %55 
ile hormon içermesi gelmektedir. 

•	 Halkın et ve kıymayı hala güvendiği kasaptan almaktadır. Araştırmaya katılanların %60’ı diğer alışveriş-
lerinin tamamını marketten yapsa da eti kasaptan almayı tercih ettiğini ifade etmiştir.

•	 En çok uzun ömürlü süt tüketilmektedir. Tüketicilerin % 97’si ise süt tüketimi ile ilgili olarak sağlık açı-
sından bir endişe duymadığını belirtmiştir. Endişe duyanların %89’unun endişe duyma nedeni ise koruyu-
cu katkı maddesi içermesi olarak açıklanmıştır.

Yapılan araştırmalara göre gıda fiyatlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Aralarında FAO ve OECD’nin 
koordinesinde on uluslararası kuruluş tarafından yapılmış bir çalışmada gıda fiyatlarını etkileyen faktörlerin 
şunlar olduğu tespit edilmiştir:

•	 Gelişmekte olan ülkelerde nüfus ve gelir düzeyinin artması ile şehirleşmenin artması gelecek yıllarda 
gıdaya olan talebi önemli ölçüde arttıracaktır. 

•	 Teknolojinin, politikaların ve geleneksel yakıt fiyatlarının değişmesiyle, biyoyakıt üretimi için gıdalık ve 
yemlik ürünlere olan talep artmaktadır.

•	 Tarımsal emtia fiyatlarının, petrol fiyatları ile olan ilişkisi artmaktadır. Petrol fiyatları hem yakıt ve gübre 
fiyatları yoluyla doğrudan, hem de biyoyakıtların etkisiyle dolaylı olarak tarımsal emtia fiyatlarını etki-
lemektedir.

•	 Stokların yeni arz-talep dengesine olan oranının düşük olması risk oluşturmaktadır. 

•	 İklim değişikliğinin belirsizliğinin fiyat beklentileri üzerindeki etkisi artmaktadır.

•	 Bitkisel ve hayvansal ürünlere olan talep hızla artarken, üretim miktarının düşük oranda artması ve düşük 
stok seviyeleri fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. 
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•	 Döviz kurundaki dalgalanmalar, yerel fiyatlardaki dalgalanmaları etkileyerek küresel fiyatları etkileyebil-
mektedir. 

•	 Hükümetlerin kendi yerel piyasalarında dalgalanmaları azaltmak adına aldıkları politika önlemleri, dün-
yanın geri kalanındaki fiyatları yükseltebilmektedir. İç pazarın güçlü bir şekilde izole edilmesi, küresel 
fiyat dalgalanmalarını daha güçlü şekilde tetikleyebilmektedir (FAO et al., 2011).

Genel olarak gıda fiyatlarını etkileyen faktörler arz ve talep yönlü olmak üzere iki grupta incelenmektedir. 
Stok seviyesindeki değişiklikler ile hasat miktarı arz yönlü faktörleri oluştururken; nüfus, tüketim kalıbındaki 
değişiklikler ve biyoyakıt amaçlı kullanım da talep yönlü faktörleri oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra son 
yıllarda gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artışlara yol açan faktörler olarak da ihracatçı ülkelerin uyguladıkları 
ihracat politikaları ile finansal piyasalarda ortaya çıkan spekülatif hareketler gösterilmektedir. Gıda üretimi-
nin miktar, nitelik ve dağılım açısından yapısal durumunu etkileyen temel unsur, bu ürünlere karşı olan 
taleptir. “Arz”ın oluşumunda etkili unsurlar; bir yandan üretme potansiyeli ve yeteneği, buna ilişkin 
hammadde ve ara malı temini, diğer yandan da üretimde bulunacak gıda işletmelerinin özellikleridir. 
Gıda işletmelerinin üretim ve pazarlama sürecinde organizasyon yapısı, mülkiyet durumu, üretim faaliyetine 
ilişkin amaç ve hedefleri, üretim-işleme-pazarlama politika, stratejileri ve yönelimleri, pazar yapısı gıda ar-
zının şeklini ve niteliğini etkilemektedir. Gıda işletmelerindeki üretim özellikle bu ürünlere olan “talep” in 
şekil, değişim ve büyüklüğüne bağlı olarak önemli ölçüde değişmektedir. Özetle Türkiye nüfus artışı ve hızlı 
kentleşme, beslenme ve gıda sağlığına verilen önem, beslenme alışkanlıklarındaki değişmeler, gıda bilim ve 
teknolojisindeki gelişmeler, dış pazara açılma, dağıtım ve pazarlama sistemlerindeki yenilikler gıda üretimi - 
tüketimini artırarak sanayinin gelişimine olanak sağlamaktadır.

Gelişen perakende sektörü ile de üretim-tüketim arasında kurulan bağ süreklilik göstermektedir. Türkiye 
gıda perakendeciliği 2013-2015 yılları arasında yıllık ortalama %13 oranında büyümüştür. 2015 yılı sonunda 
Türkiye’de gıda perakendeciliği toplam satış alanı bir önceki yıla göre 575 bin metrekare artarak 5.181 bin 
metrekareye, toplam mağaza sayısı ise %18 oranında artarak 15 bine ulaşmıştır (TAMPF, 2016). Türkiye’de, 
gıda sanayi kapasite kullanım oranı %50-70 arasında seyretmektedir. Kapasite kullanım oranlarının düşük ve 
verimliliğin görece az olmasının nedenleri arasında ise plansız üretim, tarım ve sanayi arasındaki entegrasyon 
yetersizliği gösterilmektedir.

Türkiye gıda üretiminde son yıllarda yerli sermayeli işletmeler yanında yabancı sermayeli işletmelerin artması 
dikkat çekicidir. Özellikle nüfusun büyük bölümünün genç olması yanında yabancı sermaye alanında bürok-
ratik engellerin giderek kaldırılması ve siyasal istikrarın-ekonominin risklerden arındırılması yabancı serma-
yenin ülkemize tercihini artırmıştır (Unsal ve Gunes 2007). Fakat ülkemizde yabancı sermayeli işletmelerin 
giderek tekel oluşturdukları, güçlü sermaye yapıları ile pazarda tekel oluşturmaya yatkın bir yapıda oldukları 
bilinen bir gerçektir. Yabancı sermayeli işletmeler yanında özellikle perakende gıda alanında da bu çokuluslu 
işletmelerin egemenlikleri artış göstermektedir. Küçük girişimcilik ve az sermayeli girişimciliği olumsuz etki-
leyen, sermayeyi tekelde toplayan süper, hiper marketler ve büyük alışveriş mağazalarında faaliyette bulunan 
Mc Donalds, Migros, Metro, Carefour gibi dev şirketlerin gıda alanındaki faaliyetleri de ülkemiz gıda pazar 
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yapısını değiştirmektedir. Günümüzde bu alanda çeşitli birleşmeler ve ortaklıklar da gıda üretim-pazarlama 
sürecinde sıkca rastlanılan bir durum yaratmaktadır (Yağmur ve Güneş 2009).

Türk gıda, içecek ve tütün sektörü, yabancı yatırımcılar için en cazip alanlardan birini oluşturmaktadır. Küresel 
yatırımcılara kârlı yatırım fırsatları sunduğundan, müthiş oranda doğrudan yabancı yatırımı çekerek son on yıl-
da yaklaşık 4 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 
tarafından 2012 yılında yayımlanan kesinleşmiş en son küresel doğrudan yatırım verilerini içeren Dünya Ya-
tırım Raporu’na göre, 2011 yılında Türkiye, dünya genelinde 15,9 milyar dolarlık girişle en fazla uluslararası 
doğrudan yatırım çeken 23’üncü ülke ve gelişmekte olan ülkeler sıralamasında ise 12’nci sırada yer almıştır. 
Ayrıca, 2011’de Türkiye’nin dünya genelindeki uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı pay % 0,7’den % 
1’e yükselmiştir. 173 gelişmekte olan ülke toplamındaki payımız ise % 1,4’ten % 2’ye yükselmiştir. 2010 
yılına ilişkin sektörel anlamda genel görünüm; kriz sonrası imalat sektörüne yapılan uluslararası doğrudan 
yatırımlarda toparlanma yaşanmasına rağmen hizmetler sektörüne yapılan yatırımların düşmeye devam etmesi 
yönünde olmuştur. Özellikle finansal hizmetler alanındaki uluslararası doğrudan yatırımlarda keskin bir düşüş 
gerçekleşmiştir. İmalat sektörü içerisinde ise gıda, içki ve tütün, tekstil ve otomotiv endüstrileri iyileşirken 
metal ve elektronik sektörlerindeki yatırımlarda azalma yaşanmıştır. (Ekonomi Bakanlığı 2012) .

GIDA AÇLIĞI, ISRAF ve ATIK STARTEJİLERİ 

Günümüzde toplumsal sorunların başında açlık, yoksulluk ve kötü beslenme gibi sorunlar gelirken, diğer yan-
dan da israf ve kaynak kullanımında yanlışlıklar dikkati çekmektedir. Gıda açlığı özellikle geliri içinde büyük 
oranda harcama yapan kitle ve ulusların sorunu daha büyük olmakta, bu süreçte gıda fiyatlarındaki artış da 
yaşamı zor hale getirmektedir. Yani az gelişmiş geri ülkelerde gıda açlığı dikkati çekerken, gelişmiş ülkelerde 
gıda israfı öne çıkmaktadır. Diğer yandan atık sorunu da kalkınma ve gelişme ile daha belirgin olarak ortaya 
çıkmaktadır (Güneş 2015). 

Ülkeler genel olarak açlıkla mücadelede ve yoksul kitleleri yaşama kazandırmada yardım, destek, yerel idare-
lerin çalışma ve çabaları yanında gıda bankacılığı gibi sistemlerden yararlanmaktadırlar. Bu süreçte gıda ban-
kacılığı sistemi de açlık ve yoksullukla mücadelede önem kazanan ve yaygınlaşan bir sistem olarak başvurulan 
bir yöntem olarak kimi ülkelerde görülmektedir. Gıda Bankacılığı,  toplumsal yardımlaşma ve dayanışmada 
farkındalık yaratmaya yardımcı olmuştur. Gıda Bankaları, organizasyonların gücünü ve açlıkla-israfla mü-
cadeledeki önemini ortaya koymaya yardım etmiştir. Bir çok gıda bankası, ulusal açlık ve israfla ilgili prog-
ram ve sosyal yardımlara öncülük etmiştir. Gıda bankacılığı; hizmetlerinde iş eğitimi, rehberlik, beslenme 
eğitimi ve daha başka faaliyetleri yerine getirmeye çalışmışlardır Bu durum gıda bankacılığının toplumla 
bütünleştirmesine yardım edebilmektedir. 

Diğer yandan gıda atık ve israf da ülkeden ülkeye farklı nedensellikle görülmekte, israf ve etkin olmayan kay-
nak kullanımı gelişmekte olan ülkelerde üretim aşamasında oransal olarak daha fazla iken israf ve atık oranının 
tüketimde etkin olduğu yer gelişmiş ülkelerde dikkate değer artışlar sağlamaktadır. 
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Artan dünya nüfusu, finansal sorunlar, iklim değişimi ve gelirde görülen global azalmalar, besin dağılımında 
ülkeler yanında sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Gelişen teknoloji ve ile-
tişim ağlarıyla etkin önlemler alınması mümkündür. Acil haberleşme ve müdahale birim ve timleri kurulması, 
özellikle gelişme yolunda geri kalan ülkelere kırsal ve yerel alt yapı ve diğer yatırımların kurulması gerek-
mektedir. Bu süreçte uluslararası kuruluşların önemli etkinlikleri ve görevleri vardır ve bu sorumluluk küresel 
dünyanın ortak hareketle çözümleyebileceği bir konudur.

SONUÇ ve ÖNERİLER

En önemli ihtiyaç olan beslenme ihtiyacını karşılayan gıda sektörü; önümüzdeki yıllarda çevre sorunları, doğal 
kaynakların tahribi, gittikçe artan dünya nüfusu gibi sebeplerden dolayı daha da stratejik konuma gelecektir. 
Bu sebeple sektör doğru analiz edilmeli ve çözüm odaklı yaklaşımlar izlenmelidir. Türkiye geniş bir işlet-
me ürün çeşitliliğine sahip olduğundan; ilerleme kaydedilmek isteniyorsa daha özgün ve ayrıntılı destekleme 
politikaları tasarlanmalıdır. Sağlıklı bir tarım politikasının önündeki engellerden biri de tarım istatistiklerine 
yeterince önem verilmemesidir. 

Türkiye tarımının en önemli sorunları arasında tarım işletmelerinin küçüklüğü ve dolayısıyla ölçek ekonomi-
sinin getirilerinden yararlanılamadığı belirtilmektedir. Türkiye’de ölçek ekonomileri sadece tarımsal üretimde 
değil gıda sektörünün ve dolayısıyla tarım-gıda ihracatçılarının da bir sorunu olarak belirmektedir. Küçük 
ölçek arz zincirinin her halkasında hakimiyetini sürdürmektedir. Üreticilerin örgütlenme çalışmalarını güç-
lendirmeleri, mümkün olduğunca çok konuda işbirliği ağları kurmaları etkili bir çözüm olarak görülmektedir. 
Üretici ve ihracatçıların birbirlerini rakip olarak görmesinden ziyade birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. 
Tarla kenarında veya sera kapısında kurulan anlık çiftçi- şirket ilişkilerinin kalıcı kurumsal bir yapıya evrilme-
si alışkanlıkların değişmesi açısından bir başlangıç olabilir (TİM, Tarım Raporu,2016).

Türkiye gıda sanayi, hammadde varlığı, emek yoğun işgücü, dış ticaret yapısı açısından önemli potansiyele 
sahip olmasına rağmen; bir diğer önemli sorun olarak; tarımın, sanayiye istenilen kalite ve miktarda sürdürüle-
bilir şekilde ham madde sağlayamaması olarak gösterilmektedir. Türkiye’de tarımsal ürünlerin ortalama yüzde 
30’u sanayide değerlendirilirken, bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 60-80 arasında değişmektedir. Dolayısıyla; 
mevcut potansiyel, verimli kullanıldığı ölçüde gelişecektir. Tarım - sanayii ilişki ve bütünleşmesi, işletmelerin 
üretim potansiyelinin artışını geliştirecektir. Bu süreçte rekabet edilebilir maliyet-fiyat düzeyi, kaliteli üretim 
üretimin sürdürülebilir olmasını destekleyecektir. Gıda pazar yapısı içerisinde özel sektör kimliği ve baskın 
rolünden sermayenin daha tabana yaygınlık gösteren tarım satış kooperatif ve birliklerinin kurulması ve ge-
lişmesi de üretimin değerlendirilmesinde önemlidir. Gıdanın geleceği, ülke nüfusunun beslenmesi ulusal bir 
politika olmalı, bu bakımdan tümüyle yabancı işletmelere bırakılmamalıdır (Yağmur ve Güneş,2009). Küresel 
düzeyde, yüksek teknoloji ve ucuz işgücü ile rekabet edebilmek adına katma değeri yüksek ürünlere yönelmek 
faydalı olacaktır.

Açlık ve israfla ile ilgili mücadele alanında etkili olan gıda bankalarının açlık ve israfla savaşta başvurulan 
bir önlem olarak ortaya atılması ve bu alanda yapılanlar düşünüldüğünde pek çok faydasının olduğu ve çeşitli 
alanlarda yayıldığı görülmektedir. Sistemin yaygınlığı ve yararlığı, büyük ölçüde konu ile ilgili organizasyon 
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ve ihtiyaç sahiplerinin doğru ve zamanında seçimi, ilgili kuruluşların güvenilirlikleri ve denetimine bağlıdır. 
Uygulamanın farklılığı, gereksinimlerin ve ülkesel yapıların farklılığına bağlıdır.
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TÜRK AKADEMYASININ ZİHNİYET DÜNYASI

Prof. Dr. İsmail DOĞAN

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Bilimsel zihniyet büyük ölçüde batılı bilimsel algı ve anlayışların etkisinde gelişmektedir. Bacon ve kuşa-
ğının 17.yüzyıldaki bilimsel yönteminin etki ve izlerini taşıyan bu zihniyet toplumun yeniden/modern kurum-
sal yapılanmasında da önemli bir etken olarak düşünülür. Eğitim bu temel kurumların başında yer alır. Eğitim 
vasıtasıyla toplumu dönüştürme projesi modern zihniyetin öncelikli hedefleri arasındadır. Sanayi toplumunun 
beklentileri teçhiz edilen eğitim ise böyle bir zihniyet dünyasında biyolojik varlığın mekanikleşmesi gibi pra-
tik bir faydayı öne çıkarmıştır. Soğuk savaş döneminde klasik formlarına ulaşan bu zihniyet Türk eğitim ve 
bilim hayatının bugünlere ulaşan tecrübesinde önemli ve ciddi bir yere sahiptir. Bu bildiride modern bilimsel 
zihniyetin batılı öyküsü Türk bilim ve akademik yaşamına yansımaları Osmanlı İlmî Ve Meslekî Cemiyetleri 
ile Türk akademyası ve bilimsel kuruluşları özelinde tartışmaya açılmaktadır.

Anahtar Terimler: Sanayi Toplumu, Modern Bilim, Bilimsel Zihniyet, Pozitivist Zihniyet, Soğuk Savaş Dö-
nemi Bilimsel Zihniyeti, Osmanlı İlmî Ve Meslekî Cemiyetleri

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Bilim tarihinin Batı öyküsünde iki ana döneminin varlığından söz edilir. Bunlardan ilki 16.Yüzyıla kadar olan 
ve antik kültürleri de içine alan çok uzun bir geçmiş; diğeri ise 16.yüzyıldan başlayarak ve kendi içinde karak-
teristik evrelerle bugünlere ulaşan ikinci ana dönem.

Her ne kadar kendi dönemleri içinde çeşitlilik gösterse de bilimin bu uzun erimli öyküsünün büyük ölçüde 
keşfetme ve egemen olma gibi beşeri bir kabiliyet üzerinde geliştiği görülür. Bu beşeri merak ve tecessüsün, 
kozmik varlığın insan üzerindeki baskısını kırmak ve dengelemek anlamına gelen teşebbüslerin de nedeni 
olduğu söylenebilir. Bir yandan yeryüzündeki varlığına ilişkin sorgulamaları içeren insan merakı diğer yandan 
tabiatın hayat üzerindeki risk ve tehditlerinden kaynaklanan devasa fiziksel gücünü kendi lehine dönüştürecek 
bir hedefin izini sürdü.  Coğrafyanın aşılmaz ve ulaşılamaz noktalarıyla, su ve denizlerin yerleşik hayat üze-
rindeki beklenmeyen etkilerini kontrol altına alma çabasında çok uzun bir süreç kat edilmiştir. İnsanoğlu bu 
mücadeleyi, tabiatla mücadelesini kazanmış; tabiatı rabtu zapt altına almıştır. Bu başarının anahtar terimi bil-
gidir. Bilgiyi tabiat karsısında güce dönüştürenler ise Francis Bacon ve onun kuşağıdır. Ancak bu başarı tabiat 
karşısında milyonlarca yılın kompleksini de kırarak görece bir üstünlük duygusunu da beraberinde getirmiştir. 
Bilenlerin egemen olduğu bu süreçte bilenler ve bilmeyi meslek haline getirenler  (bilim adamları) kadar doğa 
bilimleri de ortaya çıkan ayrıcalıktaki payını alarak yeni bir dünyanın değerler hiyerarşisinde en üst basamağa 
yerleşmiştir. Çünkü tabiatla mücadeleyi doğa bilimleri kazanmıştır. Fakat bu aşamada yani insanoğlunun ta-
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biatla mücadelesinde göz ardı edilmemesi gereken ayrıntı vardır. “İnsanoğlu teknoloji ile tabiata kesin olarak 
galip gelmiştir. Fakat galip olan bizzat insan değil, teknolojidir. İnsan bir efendinin yerine başka birini koy-
muştur. Bu yeni efendi eksisinden daha zorbadır (…) Tabiat insanı eskiden kırbaçla cezalandırıyordu; bugün 
ise teknoloji insanı akreple cezalandırmaktadır.”1

Süreç doğa bilimlerine sosyal ve beşeri bilimlere nispetle daha hızlı ve etkili bir gelişim imkanı sağladı. Ancak 
doğa bilimlerinin bu başarısı bilimler arasında statü ve prestij farklılaşması yaratmakta gecikmedi. Doğa bilim-
leriyle uğraşmak ve doğa bilimlerine yakın ve yatkın olmak bilim adamı ve aydın ayrıcalığı yarattı. Buna göre 
değerler doğa bilimleri ve doğa bilimcileri lehinde gelişti. Tabiata hakim olma başarısı bir veri olarak topluma 
hakim olma, toplum yaratma ve toplum tasarlama şeklindeki yeni projelere ilham verdi. O nedenle “toplum 
yaratma ve toplum oluşturma” örneğinde olduğu gibi, doğa bilimlerinin form ve deneyimleri yeni projeler için 
de ölçüt olarak alındı. Genelde sosyal bilimler özelde ise sosyoloji ile toplumu yeniden örgütleme, topluma ve 
toplumlara nizâmat vermeye çalışanlar için Durkheim’ın “doğa olaylarını nesneler gibi inceleyin” şeklindeki 
ünlü önermesi sosyal bilimler için de ortak bir değere dönüştü. Sosyal olayları fizik olayları gibi anlama çabası 
bilimsel mantığın da böyle bir zihinsel düzlemde gelişmesine yol açtı. Dolayısıyla başta toplum olmak üzere 
insanların dünyevi ve toplumsal gereksinimleri çerçevesinde gündeme gelen ve üretilen tüm olgu ve olaylar 
böyle bir mantığın tanım denemesine konu oldu.

Sanayi toplumu işte böyle bir bilimsel zihniyetin etrafında şekillendi. Yollar, fabrikalar, iletişim ve ulaşım ola-
nakları, üretim araçları ve teknoloji insan yaşamının kolaylaşması anlamına gelebilecek her şey bu zihniyetin 
ürünü olarak ortaya çıktı. Beşeri bir hırsın karşı konulmaz iştihası ile üretildi her şey ve aynı ölçü ve tempoda 
da tüketime konu oldu. Faydayı en seri bir biçimde üretme ve elde etme olarak özetlenebilecek bu süreç kendi 
terminolojisini yaratma gecikmedi. Yeni ihtiyaçlar ve yeni alışkanlıklar için yeni bir dile olan ihtiyaç eğitimin 
endüstri toplumunun beklentilerine uyarlanmasında ise pek fazla sorun yaşanmadı. Çünkü endüstriyel talep 
feodal toplumun kas gücü ihtiyacı yerine psiko-motor becerilere sahip olan bunun için de asgari bir eğitim 
görmüş insanlara ihtiyaç duymaktaydı. Eğitimin bu gereksinime bağlı olarak kamu eğitimine yönelmesi ile 
belirtilen özellikteki insan yetiştirme hedefi bu bağlamda ortaya çıktı. Yeni toplum üretim ilişkilerine adapte 
olmakta zorlanmayan bu yeni insan ihtiyacını karşılayacak bir biçimde yeniden yapılandı. Bu açıdan bakıldı-
ğında kuşaklar boyu eğitimden yararlanamayan feodal toplumun çocukları kamu eğitim düşünce ve uygula-
ması ile birlikte eğitim hak ve özgürlüklerinden yararlanmaya başladılar. Elbette bu önemli bir gelişmedir ve 
fakat feodal toplumun aksine olarak geniş kitlelere sunulan eğitim hak ve özgürlükleri idealist ve hümanist 
amaçlardan daha çok pragmatist bir felsefe üzerinden tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir. Bu uygulamada 
yani kamu eğitim düşüncesinin endüstri devrimiyle hayata geçirilmesinde, “eyvah biz ne yaptık, yüz yıllardır 
eğitimi ayrıcalıklı bir alan olarak tasarladık bu nedenle halk çocukları okumadı, eğitim görmedi…” şeklindeki 
özeleştiriye dayalı bir idealizm yerine; “bizim fabrikalarda, işletmelerde ve bürokraside eğitim görmüş halk 
çocuklarına ihtiyacımız vardır” mealindeki pragmatist bir zorunluluk görmezden gelinemez. Daha yalın ve 
basit olarak denilebilir ki, feodal toplumun ihtiyacı olan kas gücüne dayalı insan profili sanayi toplumunda 
mekanik bir insan ihtiyacı ile yer değiştirdi. Üretim araçlarının çarklarını çevirmeye uygun ve yatkın olan bu 

1 Arnold Toynbee, Hatıralar, tecrübelerim, İstanbul, Klasik Yayınları 2005:397.
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insanın yetişmesi de yeni eğitimin temel hedefleri arasında yer aldı. İşin felsefi temelinde ise biyolojik varlığın 
yani insanın mekanikleşmesi düşüncesi yer alır. Eğitimin bu yeni tanımında açıkça biyolojik varlığın “insa-
nileşmesi” öncelikler arasında yer almamaktadır. Mekanikleşen ve bunu başaran eğitimle sektörler üzerinden 
topluma mekanik varlıklar zerk edilmektedir.

Asıl etki ve gücünü sanayi toplumunun eğitim algı ve uygulamaları üzerinde pozitivist zihniyet eş zamanlı bir 
süreçte Osmanlı bilim ve entelektüel yaşamında da varlığını hissettirdi. On dokuzuncu yüzyılın ikini yarısında 
ortaya çıkan Osmanlı bilim derneklerini kuranlar büyük ölçüde pozitivist bilimsel anlayışın sempatizanı olarak 
öne çıktılar. Söz konusu dernekler eylem ve söylemlerinde Batılı bilimsel anlayış Osmanlı kamuoyuna belir-
tilen boyutlarda takdim edildi. Bilim “müberhen (kanıtlanmış)/ pozitivist” özelliğiyle büyük takdir gördü ve 
tanımlandı. Bu ölçüt ve özellikte olan ilimlere “ulûm-ı sahiha” denildi. Laboratuvar ortamı ve denetlenebilir 
olma tartışılmaz bir ölçüt olarak alınmıştır. Bu bilimler ve böylesi bir bilimsel anlayış çerçevesinde oluşan Os-
manlı ilmî ve mesleki cemiyetleri  (Bilimsel Toplulukları) deney içeren ilmî toplantıları halka açarak toplumda 
Batılı bilgi ve bilimseverliğin oluşumu düşüncesini hayata geçirme girişiminin bir sonucu olarak ortaya çıktı. 
Fizik ve kimya bu türden etkinliklerde seçilen derslerdir. Deneylerle adeta gösteriye dönüşen bu derslere popü-
ler bir ilgi de vardır. Örneğin Saadetli Derviş Paşa Hazretlerince verilen ilk fizik dersini hemen her kesimden 
400’ü aşkın Osmanlı ilgi ile takip etmiştir. Konuşmacı bu derste fizik ve kimya derslerinin önemini, metot ve 
genel kavramlarını konu etmiştir. “Deneyler Avrupa teknikleri olduğu, hazır bulunanların çoğu da ilk kez böy-
le bir şey gördüklerinden şaşkınlıklarını gizleyememişlerdir. Özellikle potansiyel elektrik (kuvve-i elektrikiye) 
deneyinde kullanılan gereçlerden alevler çıktığı gibi, bir ince tel vasıtasıyla potansiyel elektrik bir adamın 
vücuduna temas ettirildiğinde yahut bir şey ile vücudun herhangi bir tarafına dokunulsa oradan mavi renkli 
kıvılcımların çıkması olağanüstü bir ilgi ve şaşkınlık vesilesi olmuştur.”2 Fizik ve kimya bilmenin yararlarını 
örnekleyen bu tür pratiklerde doğa olaylarının denetlenebilir oluşu ana tema olarak ortaya çıkar.

Doğa bilimlerinin bu tür topluluk etkinliklerine konu olmalarının ise kalıcı bir yanı vardır: Doğa bilimleri ve 
teknoloji sevgisi. Şair Tevfik Fikret, Haluk’un Defteri’nde bu sevgiye neden olan temel beklentiyi şöyle ifade 
etmektedir:3(*) 

Bir gün yapacak fen şu siyah toprağı altın

Her şey olacak kudret-i irfanla inandım.

Sonuçları itibariyle Osmanlı’daki bilimsel toplulukları Türk bilim hayatına şu etkileri getirmiştir:

- Ulûm-ı nâfia (doğa bilimleri) nominal düzeyde bir sevgi ve saygı ögesi haline getirilmiştir, bu sevgi adeta 
kurumsallaştırılmıştır.

- Dar’ul-Fünûn (Üniversite) bu topluluklar çevresinde oluşan düşünceler sonucunda hayata geçirilmiştir.

2  Münif, “Dâru’l-Fünunda Ders-i Âmm Küşadı”, Mecmua-i Fünun 1279 (1862), C.1, S. 259.
3 (*) Bu şiirin çevresinde Tevfik Fikret’in incelendiği bir çalışma için Bkz.: F. Köprülü, Tevfik Fikret ve Ahlâkı, İst., 1918, s. 31-

33. Orijinali Osmanlı Türkçesi olan söz konusu eserin bütün bir çevirisini, İletişim ve Yabancılaşma, İstanbul, Mayıs 1998 adlı 
çalışmamızda, s 241-262 arasında yayımlamış bulunuyoruz.
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- Fen ve sanayii (teknoloji), ulûmdan (beşeri bilimler) öncelikli ve ayrıcalıklı düşünülmüştür. Teknolojiyi ger-
çek tabanından (bilim) uzak tutan bu anlayış Osmanlının Batı ile arasındaki mesafeyi artıran ve bizde “bilimsiz 
teknoloji” gerçeğinin oluşumunda en büyük etken olarak gözükmektedir.

- Fen (Doğa) bilimlerine yakın olmak (öğrenci ve araştırmacı olarak) aydın ayrıcalığı yaratmış, bu ayrıcalık 
giderek aydınların kültürel, konumsal (statü) ve prestij farklılaşmalarında etkili olmuştur. Bu durum Cumhuri-
yete intikal eden ve bu makaleye konu olan espriyi de içermektedir. Çünkü “bilimsel topluluklar” da ortaya çı-
kan kurumsal doğa bilimleri sevgisi günümüze kadar fen bilimlerinde beklenen gelişmeyi sağlayamadığı gibi, 
üstelik olması gereken dengeyi uzun vadede de sosyal bilimler aleyhine de bozmuştur. O günlerden bugüne, 
maddi ve manevi ödüllendirmelerde -öğretmenler ve araştırmacılar planında- en büyük payı doğa bilimleri ile 
uğraşanlar almakta, sosyal bilimciler ise üvey evlat muamelesi görmektedirler.

Cumhuriyet döneminde TÜBİTAK, TUBA gibi bilimsel kuruluşların, kurulmaları ve işletilmelerinde Osmanlı 
bilimsel topluluklarına hâkim olan zihniyet büyük ölçüde yansımıştır. Bununla da kalmayarak bu abartılı doğa 
bilimciliği sempatizanlığı üzerinden gelişen pozitivist zihniyet Türk üniversitelerinin erken döneminden itiba-
ren bu zihniyet çevresinde şekillendirilmiştir. Buna göre;

- Üniversiteler bilimin pozitivist kanadında büyük bir hevesli kitlesi yaratmıştır. Kraldan çok kralcı tabiri ile 
açıklanabilecek bu gelişme akademik kitle içinde coşkulu ve istekli bir hevesli epistemik çevreler oluşturmuş-
tur.

- Bunlar giderek üniversitenin aslî sahipliğine oynamışlardır. Üniversiteler asıl sahipleri ve ile konuklardan (!) 
oluşan ama asıl sahiplerinin konuklara her türlü menfi davranışı reva gördükleri etkileşimin tarafları olarak 
öne çıkmıştır. Dar alanda patinaj yapma alışkanlığında olan klanik bir akademik zihniyet mensupları üniversi-
telerde etkili olmuş ve olmaktadır.

Sonuç itibariyle, Türk eğitimi soğuk savaş dönemi rüzgârları henüz bitmiş değildir. Eğitimin akademik, en-
telektüel ve profesyonel kuruluşları sanayi toplumu değerleri ve düzeyini aşamamış görünüyor. Marifetmiş 
gibi, eğitim Bilimleri Sosyal bilimlerden ayrılmıştır, disiplinler arası akademik zemin oluşturma konusunda 
akademisyenlerin fazla istekli olmadıkları gözlenmektedir.
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SINAV KAYGISINDA DİJİTAL PLATFORMLARIN KULLANIMI

Kübra ÖZDOĞAN1,   Zerrin BÖLÜKBAŞI MACİT2

1-2Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir / Türkiye

 
Öz: Her geçen gün gelişen ve yaşamı kolaylaştıran teknoloji ile birlikte teknolojik kavramlar da günümüz 
dünyasında yerini almaktadır. Bunlardan biri de milenyum çağı ile birlikte geleneksel çalışma sistemlerinin 
önüne geçmeye başlayan dijitalleşmedir. Dijitalin kullanıldığı alanlardan biri de öğrenci kişilik hizmetleridir. 
Dijital eğitimler, okul hayatında yaşanılan kaygı gibi birtakım ruhsal problemlerin çözümünde de etkili ol-
maktadır Öğrencilerin kaygı yaşaması, okul devamsızlığı ve en nihayetinde eğitim öğretim hayatının bitmesi 
gibi çoklu bozukluklara sebep olmaktadır. Bu tür ciddi problemler öğrencilerin psikolojik danışma desteğini 
almalarını gerektirmektedir. Fakat öğrenciler, hizmet verenlerin sınırlı kapasiteleri, coğrafi kısıtlamalar veya 
damgalanma korkusu, ciddiye alınmamak ve olumsuz değerlendirmeden korkmak gibi nedenlerden, istenilen 
nitelikteki hizmetleri alamamaktadırlar. Bilgisayar, tablet, telefon, sanal gerçeklik gözlükleri gibi dijital ortam-
lar ve cihazlar yoluyla ruh sağlığı konusunda yardım almak son yıllarda mobil zihinsel sağlık, e-zihinsel gibi 
kavramları ortaya çıkarmıştır. Literatür dijital ortamda tedavi, tamamlayıcı bir yaklaşımla fiziksel ortamdan 
bağımsız kendi kendine yardım programlarının olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla tarama yöntemi ile ya-
pılan bu çalışmanın sınav kaygısında dijital platformların kullanımı ve bu hizmetlere erişime ilişkin bilgilerin 
derlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma kapsamında taranan 25 yurt dışı çalışmada önce bilgisayar tabanlı uy-
gulamaların kullanıldığı, son yıllarda ise taşınabilirlik ve ulaşılabilirlik bakımından bilgisayar yetersiz kaldığı 
için mobil uygulamaların kullanıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu uygulamaların içeriğinde bilişsel-davranışçı 
terapi temelli gevşeme teknikleri, ruh sağlığı günlüğü ve belirli anketler bulunmaktadır. Tu Dir Gut, MoodP-
rism, CatchIt gibi uygulamalar bunlardan birkaçıdır. Türkiye için bu program ve literatürün çok sınırlı olduğu 
dolayısıyla sınav kaygısı dijital paket programlarının Türkiye için de hazırlanabileceği ve öğrencilerin kullanı-
mına açık hale gelebileceği sonucuna ulaşılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kaygı, Sınav Kaygısı, Dijital Program

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Kaygı, korku ve stresin yaşanmasıyla ortaya çıkan ve kişinin hayatını olumsuz etkileyen bir duygu durumu 
olarak tanımlanabilir. Kaygı, bireyin fiziksel varlığına yönelik bir tehlike olmadığı halde duygusal ya da fi-
ziksel baskı altındayken ortaya çıkabilen bir tepkidir. Kaygının bireyin işlevsel olmayan düşüncelerinin bir 
sonucu olduğu bilinmektedir (Alşan, 2014: 15-16).

 Kaynağı belli olmayan korkular olarak da ifade edilen kaygı; bireyin sosyal hayattaki ilişkilerini, etkinlikleri-
ni, öğrenimini, kısacası günlük yaşantısını etkileyen ve çoğu kez bireyde tedirginliğe neden olan bir duygudur 
(Tektaş, 2014: 243-253).
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Kaygıyı psikoloji dünyasında birçok kuramcı farklı bakış açıları ile ele almışlardır. Bunlardan en önemlisi 
Freud’un kaygı hakkındaki çalışmaları olmuştur. Analitik kuramcıların çoğu kaygıyı biyolojik kökenli olarak 
iddia etseler de Freud’a göre psikolojik kökenlidir. Freud açığa çıkmayan dürtülerin kaygıya dönüştüğünü 
söyleyerek kaygı kelimesine yeni bir tanım getirmiştir.

Geçtan (1978), kaygı kavramına Freud dışında ışık tutmuş yazar ve araştırmalar arasında Kierkegard, Goldste-
in, Cannon, Sullivan ve Horney’i saymaktadır. “Ölüme dek süren hastalık” diye tanımladığı kaygıyı Kierke-
gard, bir insanın benliğini yitirmesi, yaşamın kaçınılmaz bir parçası biçiminde yorumlamıştır. Goldstein’e göre 
kaygı, türlü olaylar sonucu oluşabilirse de, tüm kaygıların ortak öğesi bireyin yeteneği ile ondan beklenenler 
arasındaki uyuşmazlıktır (Akt.. Börü, 2000: 1-2).

Araştırmalar normal düzeydeki kaygının insan hayatı için olumlu olduğu kanısına varmaktadır (Polat, 2017:25-
27; Toprak, 1992:38-42;  Kılınçkaya, 2014: 2-5).  Fakat üst düzeyde ve her an yaşadığında, kalıcı hale gelmeye 
başladığında kişiyi olumsuz etkilemeye ve bir hastalık halini almaya başlamaktadır. Kaygının düzeyi ve bire-
yin başarmayı amaçladığı görevin zorluk derecesi kaygının başarı üzerindeki etkisini yararlı ya da zararlı hale 
getirebilir. Böyle düşünüldüğünde kaygıyı anlamak ve kontrol etmeyi öğrenmek, başarıyı arttırmak açısından 
önemlidir. İnsan doğasıyla ilgilenen kişilik psikologlarına göre kaygı doğumdan itibaren hep vardır. Ancak en 
çok okul çağında belirti verir. Okullarda ise en çok sınav kaygısı şeklinde kendini gösterir. Başarı, akademik 
alanda özellikle sınav döneminde büyük bir öneme sahiptir. Sınavlar her toplumda var olan önlenemeyecek 
nitelikteki yapılardan birini oluşturur. Bu nedenle birey hayatı boyunca sınanmak, değerlendirilmek olgusuyla 
karşı karşıyadır. Bugün uygulanan biçimiyle sınavlar yönlendirici olmaktan çok, istenenden fazla sayıdaki 
öğrencilerden bir kısmını elemeye yarayan bir araç işlevi görmektedir.

Kişinin geleceğini şekillendiren sınav, yaşam kalitesini arttıracak bir mesleğe sahip olmayı da etkiliyorsa stres 
ve kaygı kaçınılmaz olmaktadır. Eleme korkusunun beraberinde kaygıyı ve korkuyu getirdi göz önüne alındı-
ğında başarılı olmak, sınava giren kişi için bir numaralı öneme sahip olmaktadır. 

Sınavların, giriş sınavları, standart testler ve sık öğrenci değerlendirmeleri gibi artan kullanımı göz önüne 
alındığında sınav kelimesi öğrenciler arasında yaygın bir endişe kaynağıdır. (Connon, Rash, Allen, Bramble, 
Landine, & Gerwing, 2016: 42-43).

Sınav kaygısının doğurduğu sonuçlar sadece psikolojik değil fiziksel olarak da birçok öğrenciyi etkiler. Kişi 
sürekli baskı altında yönlendirilmeye maruz kaldığından kendi yetenekleri ve becerileri hakkında şüphe etme-
ye başlıyor ve terleme, kas gerginliği artan kalp hızı ritmi gibi olumsuz fizyolojik reaksiyonlar gösterebilir. 
Aşırı kaygılı olan kişilerde sınavlarda soruları anlayamama, bildiklerini istediği anda hatırlayamama, düşüne-
meme gibi bozukluklar ortaya çıkar. Yapılan araştırmalarda, akademik başarılarıyla kaygı düzeyleri arasında 
anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkarılmıştır (Erözkan, 2004).

Kaygı düzeyi yüksek olan kişiler, basit konuları öğrenmede daha iyi, zor konuları öğrenmede ise  başarısız 
olmaktadır. Çünkü kaygı, karmaşık malzemelerin öğrenilebilmesi için gerekli olan yoğun dikkat toplaşımı-
nı bozabilen bir nedendir. Kaygı düzeyi yüksek kimselerin, başkalarının bulunduğu ortamda kötü öğrenme 
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performansı gösterdikleri saptanmıştır. Buna karşılık kaygı düzeyi düşük olan kimselerin, ister başkaları ile 
birlikte ister yalnız olsunlar, başarı düzeylerinin aynı kaldığı bulunmuştur (Börü, 2000: 1-2).

 Sınav kaygısı, eğitim ve öğretime hazırlamada yoğun olarak yaşanan beraberinde birçok olumsuzluklar ge-
tiren oldukça güncel bir konudur. Sınav kaygısı Türkiye’de toplumun çok geniş bir bölümünü ilgilendirmek-
tedir. Her yıl bir buçuk milyon dolayında öğrenci ortaöğretim veya üniversiteye gidebilmek için sınava gir-
mektedir. Bu sınavlara hazırlığın en az iki yıllık bir süreyi içine aldığı düşünülebilirse her yıl iki milyon aile 
(yaklaşık 8-12 milyon insan) doğrudan ve dolaylı olarak sınavın ve sınav kaygısının doğurduğu sonuçlardan 
etkilenmektedir (Ekenel, 2005).

 Kaygıya yönelik yapılan farkındalık çalışmaları, kaygı ile baş etme de olumlu sonuçlar göstermektedir. Kaygı 
düzeyinin farkında olmak, şiddetli kaygıyı önlemek adına hayata daha olumlu bakmayı sağlayabilir. Kaygı-
yı azaltmak için birtakım müdahale yöntemlerine başvurulabilir. Bunlardan birisi olan psikoeğitim program-
larıdır. Psikoeğitim programlarında birçok teknik bulunur ve bunlar öğrencilere seanslar halinde uygulanır 
(Koruklu,Öner, Oktaylar, 2006: 13-18).  Fakat gelişen teknoloji ile hem ulaşılabilirlik hem taşınabilirlik hem 
de zaman bakımından artık müdahale teknikleri dijital dünyaya yansımıştır. Öğrencilerin bireyselliğine önem 
verilerek ve dikkatinin eğitim programı üzerinde yoğunlaşması düşünülerek psikoeğitim programları telefon 
ve bilgisayar aracılığıyla sunulabilir. Öğrenci değerlendirilmesi teknoloji ile ölçülebilir. Kaygıya yönelik psi-
koeğitim programlarının içeriğinde olan gevşeme teknikleri, bilişsel ve davranışsal müdahaleler gibi teknikleri 
dijital uygulamalarla hayata geçirmek aynı zamanda son yıllarda ortaya çıkan e-zihinsel sağlık, mobil zihinsel 
sağlık gibi kavramlar ışığında hareket etmek ve dijital ortamda ruh sağlığı tedavisine başvurmak gibi olanak-
lara da katkı sağlamaktadır.

AMAÇ

Güncel bir problem olan sınav kaygısı okullarda ve hayatın tüm alanlarında sıkça karşılaşılan bir durumdur. 
Sınav kaygısı ile birçok baş etme yöntemi bulunmasına rağmen en işlevsel olabilecek yöntemler hala geliştiril-
me aşamasında olabilir. Bir baş etme yöntemi olan psikoeğitim programları ise etkililiğini korumakta ve en sık 
verilen baş etme yöntemlerini içermektedir. Fakat genelde anlatım yoluyla yapılmaktadır. Bu durumda etkisini 
yitirmektedir. Dijital programların ise ulaşılabilirlik açısından yöntemleri kolaylaştırmak ve zaman açısından 
kaybı önlemek gibi katkıları bulunmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada sınav kaygısı psikoeğitim programları-
nın dijital platformlarda kullanımı ve bu hizmetlere erişime ilişkin bilgilerin derlenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM

Tarama yöntemi ile yapılan bu çalışmanın sonucunda sınav kaygısı ve dijitalleşme ile ilgili literatür bilgisi 
derlenerek bulgulara ulaşılmıştır.. 

BULGULAR

Bu derlemenin sonuçlarına göre yurtdışında yapılan çalışmalarda dijital ortamlarda ruh sağlığı tedavisi bilgisa-
yar ortamlı ve mobil ortamlı olarak ayrılmaktadır. Yapılan çalışmalarda önce bilgisayar tabanlı uygulamaların 



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

18

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

geliştirildiği ardından taşınabilirlik ve ulaşılabilirlik bakımından bilgisayar yetersiz kaldığı için telefon uygu-
lamalarının kullanıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Depresyon tedavisinde yaş aralığı olmadan mobil uygulamaları 
kullanılırken; anksiyete için ise 25 yaş altı oluşan kaygılar için mobil ve bilgisayar tabanlı uygulamalar bulun-
maktadır. Bunun haricinde borderline kişilik bozukluğu, bipolar, sosyal kaygı gibi rahatsızlıkların tedavisinde 
de bilişsel terapi temelli mobil uygulamalar mevcut (İşgör, 2016: 8-10).   İçeriğinde gevşeme teknikleri, ruh 
sağlığı günlüğü ve belirli anketler barındıran bu uygulama örnekleri Tu Dir Gut, MoodPrism, CatchIt dır (Ma-
yer, 2008: 17-19; Keyvani, Mousavi, Dehghani, 2016: 7-9)

SONUÇ

Bu çalışmanın sonucunda sınav kaygısı psikoeğitim programlarının dijital platformlarda kullanımı ve bu hiz-
metlere erişime ilişkin literatür bilgisi derlenmiştir. 

Psikolojik yaklaşımların bazı temel prensiplerini kullanan bu uygulamaların yurtiçinde eğitim alanında uy-
gulanabilirliğine dair yapılan incelemeler sınırlı sayıda çalışma olduğunu göstermektedir. Yurtdışındaki in-
celenen uygulamaların yurtiçinde maliyet ve erişebilirlik açısından öğrenci kullanımına da uygun olmadığı 
tespit edilmiştir.  Dolayısıyla dijital programlarla kaygıya müdahale, okullarda güncelliği hiç azalmayan bir 
problem olan sınav kaygısı içeriğiyle hazırlanabilir. Belirli oturumlara ayrılan bir paket programı kapsamında 
öğrencilerin kullanımına açık hale gelebilir ve kaygıyı azaltmada yurtdışında alınan verimin yurtiçinde de 
alınabileceği düşünülmektedir.
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EXAMINATION OF CHINA-AMERICA TRADE WAR WITH LIBERALISM

Elif YILMAZ

Mugla Sıtkı Kocman University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Istanbul / Turkey

Abstract: Within the context of this article, trade policies and effects of America and China are compared and 
researched. This process, which began with Trump’s wish to close the trade deficit, has turned into a war of trade, 
which has a global impact with the response of China. In this respect, the effects of Trump’s protectionist policy are 
analysed from a liberal point of view. Trump’s protectionist policy and the imposition of additional taxes on products 
imported from China adversely affected the bilateral relations with China. At the same time, the economic policies of 
the two trade giants have global implications. According to the liberalists who oppose the protectionist policy, trade 
should be free trade. Protectionism means the strengthening of a country’s own industry through customs duties 
and being closed to free competition. However, according to the liberalists, protectionist politics harms individuals. 
The impact of these additional customs taxes is expected to be felt around the world, given China’s response. In this 
way, while the trade wars cause tensions between the two countries, we can say that the effect can be felt all over the 
world. At the same time, with Trump saying that he is not afraid of trade wars and would be beneficial to his country, 
we may say that in the following days, higher commercial tensions may occur.

Key Words: Liberalism, Trade, Protectionism, War, Individual, China, America

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

After the end of the Cold War era, China and the United States have entered into a relationship with each other, 
with the effect of globalization, where they focus on trade. This relationship has often been driven by the idea 
of commercial interest and sometimes despite the crisis in bilateral relations, it has continued in the “interde-
pendence” relationship that is still alive today. 

China, after the Cold War, the use of its own capacity to grow has created a major threat in the international arena. 
In particular, China’s trade-leading position, as well as “global geopolitical roles” and active role in energy secu-
rity issues, has started to create threat signals in the United States, which won the Cold War (Sandıklı, 2009, 1-1).

When we look at the world’s largest market power, it is clear that China and America are at the forefront and 
that some of the crises between Washington and Beijing are in the context of trade. This market power has 
changed hands between the United States and China for years, and the two countries have become a rival co-
untry in terms of trade.

The objective of this study is to examine the historical background of Sino-American relations and to examine 
the repercussions and consequences of this crisis in the global context, taking into account the commercial and 
financial relationship between the two countries in terms of dependence on each other.
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The Historical Backgrounds of American-Chinese Relations

Examining the development process of the two countries, China is one of the oldest civilizations in the world. 
And in the nineteenth century, it was seen that it was one of the largest agricultural countries in the world. 
China, in the nineteenth century and twentieth century, followed the wrong policies and culturalism as a result 
of the global decline. America was founded in the eighteenth century and became a super power country in 
the middle of the twentieth century.1 Although China remained in the background for 200 years, the largest 
growing country in the economy at the beginning of the twentieth century has created a global threat.

China has a long history of China-America relations, and it has a long history of China-America relations, and 
most of them are trade-related. In 1784, the arrival of the American merchant ship ‘Empress of China’ was in 
China (Dedekoca, 2017, 1-3). 

The relations, which were based on this way, grew when the two countries saw each other as a new gate of 
trade. Especially because of Britain’s pressure on China, China has not been able to carry out free trade. With 
China being the destination of this ship, China saw America as the country in which it could  new trade. Ame-
rica, on the other hand, was looking for new ports of trade with the war of independence. America’s relations, 
which saw China as a new port, developed during this period.

With Europe and Japan threatening China, the ‘opium wars’ broke out between England and China. The United 
States, which is aware of the strategic importance of the region, tried to protect China on a global scale, and 
since the division of China will be a threat to the United States, it has pursued defensive policies in this region. 
The most important of these policies was the “open door policy” (Dedekoca, 2017, 1-3). This policy was re-
versed by Japan’s expansion policy, and from time to time a crisis between Japan and China. The United States 
has supported China and has sent military and monetary aid.

When we look at World War I, we can see that China and America have developed close relations.In this way, 
the United States has not only recognized China’s freedom but also recognized China’s idea of ‘equal trade’.

In the years of World War II, China became the United States ‘ ally with the outbreak of the Pacific War. 
Japan’s attack on China on July 7, 1937 created a threat on the United States. For this reason, America has 
helped China financially and militarily. The United States, which founded bases on China, has ensured the 
protection of this region. Japan attacked the United States with its strategic mistake and prepared its own end. 
During this period, China opened the way to become a permanent member of the United Nations.2 

 Later, the United States cut its aid to China because of the start of a civil war in China. This situation has made 
China-America relations tense. However, after sending Kissinger to China, peace steps were taken in this re-
gion. During the Nixon era, Chinese and American relations were normalized through ‘ping-pong diplomacy’.

1  http://politikaakademisi.org/2015/04/05/yakin-gecmisten-gunumuze-abd-cin-iliskileri/
2  http://www.bilgesam.org/incele/851/-cin-japonya-amerika-iliskilerini-anlamak/#.XBh6uWgzbIU
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Later, Mao Zedong came to China and started a cultural revolution in China in 1966.3 In this period, China, ins-
pired by the ideas of the Soviet Union, naturally developed close relations with the Soviet Union. During this 
period, under the influence of the same Cold War, America and the Soviet Union have become two opposites. 
During this period, China became a state that exercised the idea of communism of the Soviet Union. And after 
Mao said, “We will eradicate the effects of capitalism”, American-Chinese relations were tense. In the same 
period, the USA’s protection of Taiwan, which China claims to have, is another factor that strained relations.

Chinese American Relations During Bush and Obama Era

During this period, China - America relations were founded on both ‘strategic partnership’ and ‘strategic com-
petition’ (Köksoy, October 2016). At the same time, partnerships with the rapid development of globalisation 
and the rapid growth of China during the Bush era have often been based on trade.

The Taiwan problem continued during the Bush era, but with the impact of globalization, such problems have 
been ignored and the beginning of positive relations developed within the framework of “economic cooperation”.

In the Obama era, the phenomenon of competition in trade increased more. China’s top level in the world 
market has created a threat for the United States. In this period, America followed the strategy of Asia axis. 
Obama has been active in security and economy in this region .At the same time, China has developed soft 
relations with the United States because of its problems with neighboring countries. During this period, China 
and America discussed climate issues, security issues ,economic activities and issues. As a matter of fact, the 
Kyoto Protocol is a discussion on climate issues (Akçay, 2017, 6-4).

American-Chinese Relations During The Trump Period

With the rise of globalization to the highest levels, it is a period when Chinese President Shi Cingp’s dream of 
“China’s dream” coincides with the dream of President Donald Trump’s dream of “ We will great America again’

Trump has signaled its commercial policies in election campaigns. Trump specifically focused on China’s 
counterfeit products and ‘foreign exchange manipulation’. And Trump’s rhetoric that will reduce the foreign 
trade deficit is consistent with the policies it has made today.

In his first day of office, Trump dissolved the transitional Investment Partnership (TYO), an important eco-
nomic pillar of the Obama era ‘Asian Pivot’ strategy.4 During this period, it was aimed to stop China’s global 
economic oppression.

The growing foreign trade deficit of America in China has created a “disappointment” for America, as Trump 
said. In order to solve these problems, Xi Cinping and  Trump improvement process has been started. China’s 
investment in foreign companies closed economic structure with this meeting to reduce restrictions on the road 
has been. However, the reduction of restrictions did not help to improve the foreign trade deficit. For this rea-
son, the United States continued to pursue economic policies to take the lead in the global market.

3  https://www.britannica.com/story/chinas-cultural-revolution
4  https://www.yenisafak.com/hayat/trump-doneminde-cin-abd-iliskileri-2842539
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Today’s Global Problem: Trade Wars

China sells goods to America at a level of 500 billion; however, it imports goods at a level of 140 billion. 
There’s an extra $ 360 billion worth of commercial goods going from China to America. During the Trump 
period, the foreign trade deficit grew more. In 2017, the United States had the largest trade deficit of the last 
eight years with $ 375 million. Of course, the biggest factor is multinational companies.

US President Donald Trump held a meeting at the White House on March 1, 2018 with the aim of reducing the 
foreign trade deficit and increasing the production of steel and aluminum in the United States. The purpose of 
the meeting, was to increase domestic production and to protect domestic industry, aluminum and steel. Accor-
ding to the decisions taken at the meeting, the United States, 25 percent in imports of steel, aluminum imports 
10 percent additional customs duties were decided to apply.5

China is the world’s largest steel and aluminum exporter and exports with the United States, which started in 
this way, a global tension has been enough reason for. The United States has imposed additional taxes on US 

5  https://www.stratejikortak.com/2018/07/ticaret-savaslari-ve-dunyada-son-durum.html
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$ 60 billion in retaliation in China after it announced that it would increase its customs data on nearly 6,000 
products, which has a total value of $ 200 billion.

U.S. President Donald Trump said that the new customs duty application was introduced by China due to “un-
fair commercial practices, such as subsidies and the obligation to buy domestic partners to foreign investors 
who want to operate in certain sectors.”6 Later on Twitter announced that “trade wars are good” has been in-
terpreted as the beginning of the global trade wars.

Is This Really A Trade War?

According to experts, Trump’s negative decisions affecting the world economy are capable of starting a war. 
It is estimated that any trade war between Washington and Beijing, the world’s largest economy in the globali-
zing world, will last for 50 years. At the same time, the exchange of the stock exchange will go on a path that 
is irreversible in terms of its impact on other countries.

But according to experts, Trump’s actions are predicted to remain only in rhetoric. and in this context, it is 
thought that only the trade war is a political function that will not progress. China is thought to stop retaliation 
if the United States abandons these policies.

Will The Trade Wars Be Over? : G20 Summit

At the G20 Summit held in Argentina on November 30, negative relations were discussed between China and 
the United States. At this summit, China and the United States decided not to bring an additional 90-day cus-
toms duty. With this meeting, the view that trade wars will end has increased. And in the context of relations, 
a new path has been set up.

However, hours after this meeting, the arrest of Huawei manager Meng Wanzhou brought the relations back 
to a tightrope. There are questions about the continuation of the trade war with China relations in America, 
which is re-strained by this arrest. If this arrest continues, China is expected to retaliate again. In this context, 
the continuation of future relations will depend on the outcome of this arrest. In the following days, if Canada 
gives Meng to the United States, it is possible to continue the arrest process. If this happens, it may not be 
possible that China will review its relations with Canada, as well as not implement the resolutions adopted at 
the G20 summit. If Canada extradites Meng to China, America will become strained from Canada and America 
will continue to implement different policies against China.

Purpose of Study

The main purpose of this study is to investigate the impact of the tensions between the world’s two largest eco-
nomies, Washington and Beijing, on the global world. And in this context, taking into account the past relations 
between China and America, to consider the size of trade wars between the two countries.

6  https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45556445
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Content

The scope of this article is to examine whether a new trade war has occurred, taken as a source of old trade 
crises between China and America. and it is to evaluate the impact of China-America trade war on the two 
countries in terms of quantitative data, which is extremely busy on the agenda.

Method

The method of this article is to examine the current developments between China and America in view of the 
commercial dependence between China and America.

Syptomps

In this context, the relationship between the United States and China has been seen as a commercial depen-
dency. This is not a situation that can be completed in a short period of time or converted into a trade war. As 
we have seen in this picture, America and China have created retaliation for any other decision.

It is thought that if these retaliations continue, there will be a trade war. In the case of a trade war, the two co-
untries are expected to have an impact of 50 years. But the discussion of these retaliations at the G-20 summit 
and the decision to stop the ‘90-day tax’ appear to be not to make this war any longer.

CONCLUSION

Given the current size of relations and the balance of international power between the two countries, it is unli-
kely that the existing relations will change shape around the interdependence principle.



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

26

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

It has been observed that America cannot close its foreign trade deficit with its protectionist policies. In this 
context, the United States is pursuing policies that can make it possible to close the foreign trade deficit and 
make it the world’s largest market.

China has been shown to be able to enter into a commercial war if the United States continues to pose commer-
cial threats. At the same time, in the long run, China can advance on its way to becoming superpower.

At the same time, it has been seen that America cannot close its foreign trade deficit with its protectionist po-
licies. In this context, the United States is pursuing policies that can make it possible to close the foreign trade 
deficit and make it the world’s largest market.For this reason, the world’s largest 2. Meng Wanzhou, Financial 
Affairs Manager of Huawei, phone manufacturer, has been arrested. From here, the Chinese origin Huawei, 
which has an important market share in the global market, can be concluded as reducing the reputation of the 
company in the international arena.

As it can be understood from this event, it is thought that the U.S. will abandon the idea of trade war and com-
pete with important Chinese brands in order to become the leader of the world market.

 China will try to create new allies to further enhance its economic power.
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SINAV KAYGISI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Atacan SÖZEYATAROĞLU1, Sami KAVAFOĞLU2,  Zerrin BÖLÜKBAŞI MACİT3

1-2-3Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir/ Türkiye

Öz: Kaygı bireyin karşılaştığı bir tehlike anında yaşadığı güçsüzlük ve çaresizlik duygusu olarak tanımlan-
maktadır. Kaygının orta düzeyde yaşanmasının bireylerde motive edici özelliği olduğu söylenmektedir. Bire-
yin karşılaşabileceği olumsuzlukların farkında olmasında ve buna bağlı olarak daha iyi çalışmasında orta de-
receli kaygı yaşamasının önemli olduğu vurgulanmaktadır. Literatür kaygıyı, “durumluk” ve “sürekli” olarak 
iki başlıkta ele almaktadır. Kaygının en sık görüldüğü durumlardan biri sınavlardır. Sınav kaygısı, duygusallık 
(emotionality) ve endişe (worry) olarak iki faktör içermektedir. Kaygı durumu kontrol altında tutulduğu sürece 
öğrencilerin sınav başarısında artış olması muhtemeldir. Sınav kaygısını da kontrol altında tutabilmek için okul 
psikolojik danışmanlık ve rehberlik servislerine bazı önerilerde bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kaygı,  Psikolojik Danışma, Sınav Kaygısı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

  Kaygı temel bir insan duygusu olup bireyin tehlikeyle baş etmesini sağlayan bir mekanizmadır. Kaygıya ge-
nel bir tanım yapmak gerekirse “bireyin yaşamını tehdit eden ya da edebilecek bir eylemle karşılaşıldığında 
yaşadığı çaresizlik veya güçsüzlük duygusudur” denilebilir. Kaygı durumu bireyde dereceli olarak yaşanır. 
Hafif şiddetten şiddetliye kadar yaşanabilir. Şiddetli kaygı yaşamanın bireyin yaşamını olumsuz etkileyeceği 
kaçınılmazdır. Çünkü birey kendisini sürekli güçsüz ve çaresiz durumda hissedecektir. Literatür şiddetli kaygı 
yaşayan kişilerin özellikle kendi çevrelerinde güç kazanma istekleri olan ve yükselme arzusuna sahip olan 
bireyler olduğunu söylemektedir. Yoğun düzeyde kaygı yaşayan bireyler kaygıyla birlikte karamsarlık, umut-
suzluk, başarısızlık, endişe duygularını da yaşamaktadırlar (Tektaş, 2014: 243-253).

Bunun dışında orta düzeyde kaygı yaşamanın ise bireyin hayatında motive edici özelliği olduğu belirtilmiştir. 
Orta düzeyde kaygı bireyin çevresinden gelebilecek tehlikelere karşı uyarıcı durumda olma, bireye farkındalık 
kazandırma gibi olumlu katkılar da sağlamaktadır. 

Freud kaygı kavramını ilk kez tanımlayan ve kullanan kişi olarak bilinmektedir. Kaygı ile ilgili çalışmalarda 
Spielberger  (1966) durumluk ve sürekli olmak üzere iki başlığa ayırmıştır (Tektaş, 2014: 243-253). Durumluk 
kaygı geçici tehlike durumuna bağlı olarak bireyin o anda yaşadığı çaresizlik ve güçsüzlük duygusu olarak 
tanımlanmaktadır. Sürekli kaygı ise bireyin çevreden kaynaklı bazı durumlar karşısında sürekli olarak yaşadığı 
duygu durumudur (Taslak, Işıkay, 2015). Aralarındaki temel fark ise durumluk kaygı sadece bir durum için 
geçerli iken sürekli kaygı birden fazla durum için geçerli bir kişilik özelliğidir. 

Kaygının sık görüldüğü durumlardan biri sınavlardır. Sınav kaygısı terimi 1950’lerden beri ilgi gören bir kav-
ramdır. Bir tanım yapacak olursak sınav kaygısı bireyin bir değerlendirmede farklı nedenlerden dolayı yaşadığı 
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endişe ve korku duygusudur. Bir birey kendinden emin değilse hazır olduğunu hissetmiyorsa, kızgın veya 
üzüntülüyse sınav kaygısı var demektir (Kırkaplan, 2015). Literatürde sınav kaygısı duygusallık ve endişe ol-
mak üzere iki faktör içermektedir. Duygusallık faktörü bireyin daha çok duygusal işleyiş sonucu ortaya çıkan 
fizyolojik tepkilerini içermektedir. Endişe faktörü ise bireyin içsel diyalog gibi bilişsel tepkilerini açıklamak-
tadır (Hashmat, Hashmat, Amanullah, Aziz, 2008: 167).  Sınav kaygısını bilimsel olarak ilk kez 1960 yılında 
Richard Albert tarafından incelenmiştir. Albert girdiği sınavlarda hissettiği baskıdan dolayı olumsuz sonuçlar 
elde etmiş fakat meslektaşı Ralph Haber’in sınavlardan önce hissettiği baskının onu motive ettiğini ve başarı 
getirdiğini fark etmiştir. Sınav kaygısı yaşayan bireylerin fizyolojik olarak bazı belirtilere sahip oldukları be-
lirtilmiştir. Bununla birlikte sınav kaygısına neden olan ve kaygı düzeyini arttıran bazı özellikler belirlenmiştir 
(Habacı, 2013: 4).

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı sınav kaygısı durumunu kavramsal bir çerçeve olarak ele almak, sınav kaygısı yaşa-
yan bireylerin bu durumu yaşama nedenlerini araştırmak, sınav kaygısına sahip öğrencileri kategorize etmek, 
kaygı düzeyini arttıran nedenlere değinmek, bu durumu önlemek için yapılabilecek çalışmalara değinmek ve 
uygulama yönüyle derlemek amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Bu araştırma için tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamı için de 28 adet yurt içi ve yurt dışı kaynak 
taranmıştır. Elde edilen kaynaklar sonucu sınav kaygısına sahip öğrencilerin belirtileri, sınav kaygısını arttıran 
nedenler ve sınav kaygısına sahip öğrenciler hakkında bazı bulgular elde edilmiştir.

BULGULAR

Ulaşılan literatür sonucu sınav kaygısı belirtileri aslında normal kaygı durumu belirtileri gibi kızarma, terleme, 
baş ağrısı, kaşınmak, tırnak veya kalem çiğneme, cildin sarımsı renk değişikliği, karın ağrısı, mide rahatsızlığı, 
hızlı kalp atışı ve duygulanma olarak belirtilen fizyolojik tepkilerdir (Köse, Yılmaz, Göktaş, 2018) ve (Cai, 
Pan, Chai, Cui, Yan, Dong, & Deng, 2018: 18-1). Bilişsel belirtiler ise kendini beğenmeme, başarısızlık bek-
lentisi ve düşük benlik saygısı olarak gösterilebilir (Cai, Pan, Chai, Cui, Yan, Dong, & Deng, 2018: 18-1). Bu-
nun dışında sınavın akademik açıdan taşıdığı önem, notun yüksek olmasının gerekliliği, ebeveyn ve öğretme-
nin öğrencinin güdüsünü arttırmak için yaptıkları gibi nedenler sınav kaygısını arttırıcı özelliktedir(Erözkan, 
2011). 

Sınav kaygısına sahip olan öğrenciler 3 başlık altında toplanmaktadır. Bunlar 1) iyi hazırlanmadığının fakında 
ve bu yüzden endişeli olan, 2) iyi hazırlanan fakat sınav esnasında dikkati dağılan, 3) iyi hazırlanmadığının 
farkında olmayan ve başarısızlığına anlam veremeyen öğrencilerdir(Trifoni, Shahini, 2011: 93-100). 

Sınav kaygısı ile ilgili deneysel çalışmalar incelendiğinde başa çıkma için sınav kaygısını azaltma programı, 
stres yönetimi, sistematik duyarsızlaştırma, bibliyoterapi, Gestalt terapi, bilişsel davranışçı terapi, hipnoz, eğ-
lence terapisi ve bilgisayar temelli yardım programları gibi konuların  çalışıldığı görülmüştür(Joachim, 2004: 
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213-226), (Baker, Ainsworth, Torgerson, Torgerson, 2009:27-41), (Grassi, Gaggioli, Riva, 2011: 46-49), (Kon-
das, 1967: 275-281), (Majali, 2018: 4173-4179), (Register, Beckham, May, Gustafson, 1991: 115) ve (Serok, 
1991: 157-164).

SONUÇ

Kaygı duygusu kontrol altında tutulduğu sürece sadece sınav durumu için olmamakla birlikte kaygının yaşan-
dığı tüm durumlarda bireyin yaşamında daha rahat, özgüvenli ve motivasyon düzeyi yüksek bir şekilde bir çok 
şeyi başarması mümkündür. Sınav kaygısını kontrol altında tutabilmek için öncelikle belirli öğrenci grubuna 
sınav kaygısı ölçeği uygulanır. Bu sayede kaygı düzeyi yüksek çıkan öğrenciler saptanır. Saptanan öğrencilerin 
hangi sınav kaygısı kategorisinde oldukları belirlenir. Bu öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun okul rehber-
lik servislerinin de uygulayabileceği, güncel bilgiler ve teknikler ışığında sınav kaygısını azaltma/ dengede 
tutmaya yönelik uygulanabilirliği test edilmiş programlar kullanılması önerilir.
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SÜRGÜN MAĞDURU TOPLUMLARDA LİDERİN ETKİSİ: KIRIMOĞLU ÖRNEĞİ                                             

Ayşedudu BUDAK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla / Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, Kırım Türklerinin geçersiz sebeplerle 2 kez sürgün edilişi ve sürgün adı altında 
uygulanan etnik temizliğin Kırımoğlu perspektifinden incelenmesidir. Çalışma hazırlığında literatür taraması 
yapılmış ve farklı kaynaklardan yararlanılmıştır. Rusya’nın ulusal çıkarlarını korumak için uyguladığı politi-
kaların birisi sürgüne göndermektir. Özellikle 2. Dünya savaşı sonrasında sürgün ettiği toplumların başında 
Kırım Tatarları gelmektedir. Sürgün sonrası Sovyet tarihçilerin öne sürdüğü bahanelerle sürgün açıklanmaya 
ve haklı gösterilmeye çalışılmıştır. Sürgün sırasında 6 aylık bebek olan Kırımoğlu büyüdüğünde vatanına 
geri dönebilmek için mücadele etmeye başlamıştır. Kırım Tatarlarının geleneği gereği sürgün edilen farklı 
toplumların hakkında da protestolar yazmıştır. Yazdığı protestoların Sovyet politikasını kirlettiği gerekçesiyle 
yıllarca hapse gönderilmiştir. Kırımoğlu önderliğinde yıllar süren mücadele sonunda Kırım Türkleri vatanına 
geri dönmeye başlamıştır. 2014’te yaşanan Ukrayna krizini öne sürerek 2. kez Kırım, Ruslar tarafından işgal 
edilmiştir. Kırımoğlu’nun Kırım’a girişi yasaklanmış ancak Kırımoğlu’nun ve Kırım Türklerinin mücadelesi 
devam etmektedir. Bu mücadele askeri ve siyasi güç karşısında fikirlerin ve farkındalığın eseridir. 

Anahtar Kelimeler: Kırım, Sürgün, Kırımoğlu, 1944 Sürgünü 

                              

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kırım yarımadası; Karadeniz ve Azak denizi arasında kalan, Doğu Avrupa düzlüğünün güneyindeki en uç 
noktadır. Yüzölçümü yaklaşık 27.000 kilometredir. Sahip olduğu stratejik konumu, yeraltı kaynakları ve coğ-
rafyası sebebiyle tarih öncesi çağlardan itibaren farklı milletlere ve kültürlere ev sahipliği yaptığı bilinmekte-
dir. İskit, Yunan ve Roma gibi farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. MS. 5. yüzyıldan itibaren Alanlar, 
Hazarlar, Peçenekler başta olmak üzere Türk toplumları bölgede hakimiyet sağlamıştır. Kıpçaklar ise MS. 10. 
yüzyılda Herson ve Bosfor hariç tüm Kırım’da egemen olmuştur. 13. Yüzyılda ilk olarak Cengizhan sonra 
Altınordu Devleti bu bölgeyi ele geçirmiştir.15. yüzyılda Altınordu Devletinin yıkılmasıyla bölgede Kırım, 
Kazan, Nogay gibi farklı hanlıklar ortaya çıkmıştır.  

 Kırım Hanlığı 1449 yılında, merkezi Bahçesaray olarak kurulmuştur. Bölgede yaklaşık 300 yıl siyasi bir güç olarak 
hüküm sürmüştür. ‘Kırım Hanlığı ile Osmanlı Devleti arasında da çeşitli münasebetler başlamış olup, özellikle 
Cenevizlilere karşı Osmanlı Devleti ile Kırım Hanlığının iş birliği yaptıkları anlaşılmaktadır.’(Şahin, 2015:2) Bu iş 
birliğinden sonra Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti’ne bağımlı bir devlet haline gelmiştir. İlerleyen dönemlerde ortaya 
çıkan taht kavgaları sebebiyle Kırım Hanlığı tamamen Osmanlı Devleti’nin egemenliği altına girmiştir.  

18.yüzyıl’da Osmanlı Devleti ve Rusya arasında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti 
Kırım üzerindeki siyasi egemenliğini kaybetmiştir. Sıcak denizlere inmek ve Karadeniz’de etkin bir şekilde 
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söz sahibi olmak isteyen Rusya, Kırım’da çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. Bu yaptırımlar sonucun-
da Kırım’da Kırım Türklerinin nüfusu giderek azalmıştır.  

 2. Dünya Savaşı sırasında 2 güçlü devlet arasında kalan Kırım Türkleri, çeşitli bahane ve iftiralarla 1944 
yılında sürgüne gönderilmiştir. İlerleyen dönemlerde Kırım Türkleri, Mustafa Cemilov önderliğinde müca-
dele etmeye başlamıştır. Kırım ile adının anılmasına sebep olan açlık grevi sırasında yakın arkadaşlarının 
uluslararası arenada destek bulmak ve yaşanan haksız durumun duyurulması için farklı kurum ve kuruluşlara 
yazdıkları protestolar ve mektuplardır. Kırım Türkleri bu durumlar sonrasında vatanlarına geri dönmeye başla-
mıştır. Ancak 2014 yılında Rusya Ukrayna’da yaşanan krizi bahane ederek yine bölgeyi işgal etmiş ve Kırım 
Türklerine zulüm etmeye başlamıştır. Yine aynı tarihlerde Kırımoğlu’nun Kırım’a girişi yasaklanmıştır. Bugün 
ise bölgede zulüm devam etmektedir.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, Sürgün edilen toplumlarda liderlerin ulusal ve uluslararası arenadaki etkisinin Kırımoğlu 
örneğiyle incelenmesidir. 

KAPSAM 

Bu çalışma Kırım Türklerinin uğradığı sürgün sırasında Kırımoğlu’nun verdiği mücadeleyi ve Kırım Türkleri-
nin lideri olan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun hayatını kapsamaktadır. 

YÖNTEM 

Nitel araştırma yöntemi ile yapılan bu çalışmada ikincil kaynak kullanımına ağırlık verilmiştir. Detaylı bir 
belge kullanımına ağırlık verilmiştir. Kırım ve Kırımoğlu ile ilgili yazılan kitap süreli/süresiz yayın ve internet 
dokümanları konunun kapsamı dahilinde detaylıca gözden geçirilmiştir. 

BULGULAR

Osmanlı Rusya arasında Kırım  

1475 yılında Kırım’ın Osmanlı devletinin egemenliğine girmesiyle, Kırım hanlığı ve Osmanlı devleti arasın-
daki ikili ilişkiler olumlu yönde gelişme göstermiştir. Osmanlı devletinin seferleri sırasında Osmanlı ve Kırım 
ordusu beraber hareket etmiştir. İlerleyen dönemlerde ise Osmanlı Devleti’nin Kırım hanlığının iç işlerinde 
söz sahibi olması ve Kırım ordusunun Osmanlı seferlerinde bulunması bölgede güvenlik açıklarını doğurmuş-
tur. Bu durum hanlık içerisinde karışıklıklara ve halkın kutuplaşmasına sebep olmuştur.1699 yılında imzala-
nan Karlofça anlaşması ile gerileme dönemine giren Osmanlı Devleti’nin Karadeniz’de güç kaybetmesi ve 
Rusya’nın Karadeniz’de söz sahibi olmasıyla Kırım yarımadası Rus istilası ile karşı karşıya kalmıştır.  

 1768 yılında çeşitli nedenlerle Rusya Lehistan’a askeri çıkartma yapmıştır. Bu dönemde Osmanlı’ya sığınan 
Leh aydınları takip ederek Osmanlı topraklarına giren Rus askerlerine karşı Rusya’ya savaş açmıştır. Ancak 
1768-1774 yılları arasında süren savaş Rusya lehine sonuçlanmıştır. 
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Savaş sonunda imzalanan Küçük Kaynarca anlaşması ile Osmanlı Devleti’nin Kırım’daki siyasi egemenli-
ği sona ermiştir. Kırım sadece dini yönden halifeye yani Osmanlıya bağlı kalacaktır. Bu anlaşma ile Rusya 
Karadeniz ticaretinde egemen olmak ve sıcak denizlere inmek isteğini gerçekleştirmek için gerekli ilk adımı 
atmıştır.  

Rusya, Osmanlı Devleti’nin iç karışıklıklarını ve Osmanlı’nın askeri ve ekonomik güçsüzlüğünü fırsat olarak 
değerlendirerek Kırım Hanlığının iç işlerine karışmaya başlamıştır. 1787 yılında da Kırım’ı işgal etmiştir. Bu 
durumu kabullenemeyen Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş açmış ve savaş beş yıl sürmüştür. Bu savaştan da 
yenilgiyle ayrılan Osmanlı Devleti, Rusya ile imzaladığı Yaş anlaşmasıyla Kırım’da Rusya’nın egemenliğini 
resmen kabul etmek zorunda kalmıştır. 

Bundan sonraki dönemde Rusya Kırım bölgesinde çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. Bu yaptırımlar 
Kırım’ın Türksüzleştirilmesi üzerine kuruluydu. Rus işgalinden sonra Kırımda milli ve dini değerler silinme-
ye başlanmıştır. Kırım Türkleri ise göç etmeye zorlanmıştır. Göç etmeyi kabul etmeyenler ise türlü işkence-
lerle hayatını kaybetmiştir.’1785-1800 yılları arasındaki 16 yıl içerisinde topraklarını terk edenlerin sayısı 
500.000’i bulmuştur. Sadece yarımadada yaşayanların sayısının 1,5 milyon olduğu kabul edilirse kısa zaman-
da göç edenlerin sayısı nüfusun %33’üne erişmiştir.’  (Sel, 1997:83)

Tarihte Osmanlı-Kırım dostluğu ve Kırım’ın coğrafi konumu; Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesine, Kırım halkını 
sürgün politikasıyla vatansız bırakmasına, soykırım çalışmalarına sebep olmuştur. Bu doğrultuda uygulanan 
1944 Sürgünü de Kırım yarımadasında Türk soyunun tamamen silinmesi ve bölgedeki Türk kimliğinin tama-
men yok olmasına yönelik bir adımdır.  

1944 Sürgünü   

Sürgün kelimesi, bir topluluğu ceza olarak bulunduğu yerden farklı bir yere göndermek olarak tanımlanır.  

 1944 tarihinde Kırım tatarlarına uygulanan sürgün, farklı kaynakçalar belirtilerek farklı şekillerde yazılmıştır. 
Sovyet tarihçilere göre 3 nedenden ötürü uygulanmış ve haklı bir politikadır.             

‘1.Tatarların Alman ve Romen işgal rejimleri ile siyasi ve askeri konularda iş birliği yapması  

2.Tatarların Kırımda Sovyet reislerinin faaliyetlerine silahlı muhalefet ettiği  

3. Tatarların Alman nefsi müdafaa taburlarına katıldığı iddiaları dahildir. Kırım’daki Sovyet çete reislerinin 
ilk elden ifadeleri bu iddiaları belgelenmektedir.’’ (Fisher, 2009:215)

 Kırım, sahip olduğu stratejik konumu sebebiyle tarih boyunca Rusya’nın Karadeniz’de egemen olması için 
gerekli bir noktadır. Kırım’ın Türksüzleştirme çalışmaları 1783’de Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesiyle başla-
mıştır. Bu işgal sonrasında bölgede bulunan Kırım tatarları bölgeden uzaklaştırılmıştır.  Bu bağlamda 1944 
sürgününün sebebi bölgenin Rus devleti istikbali için önemli olmasıdır.  
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 İkinci Dünya savaşı sırasında Kırım tatarlarının 20 bin kadarı Kızıl Ordu içerisinde Almanya’ya karşı savaş-
mıştır. Savaşın bitmesiyle Kırım’a dönme hayalini kuran 5000 Kırım tatarı Orta Asya’ya sürgün edilmiştir ve 
ailelerinin sürgün edildiğini savaş sonrasında öğrenmiştir. Alman ordularının Kırım işgalinden sonra Kırım 
tatarlarının Almanlar tarafından esir alınmıştır. Almanlar ise Kırım tatarlarını insan altı bir ırk olarak görüp esir 
kamplarında çalıştırılmak üzere götürmüştür. Kırım tatarları vatanlarında iki güçlü devlet arasında sıkışmıştır. 
Ve iki devletin de Kırım yarımadasında oluşturmak üzere projesi vardır. Alman Devleti Kırım yarımadasında 
askeri ve siyasi birliklerinin hoş vakit geçirmesi için bir tatil beldesi kurmak ve bu yarımada aracılığı ile Orta 
Asya’ya ulaşmak amacı taşımaktadır. Rusya ise bölgeyi Slavlaştırarak bölgede askeri üs kurmak ve Karadeniz 
ticaretinde etkin söz sahibi olmak amacındadır. Bu iki gücün buluştuğu tek ortak nokta Kırımda tatar kimli-
ğinin silinmesi diğer bir anlamıyla etnik bir temizliktir. Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki tutumu 
soykırım üzerine kuruluyken Rusya’nın tutumu hayvan ve yük trenleriyle bölgede bulunan halkı sürgün etmek 
üzerine kuruludur. 

 18 Mayıs gecesi Kırım halkının kapıları Rus askerler tarafından çalınmış ve 15 dakika içerisinde evlerini 
boşaltılması istenmiştir. Sonraki dönemlerde sürgün edilen halk şiddet gördüklerini belirtmiştir. Bu tarihlerde 
evlerden tahliye edilen halkın büyük çoğunluğu çocuk kadın hasta ve yaşlılardan oluşmaktadır. 423 bin Kırım 
tatarı bölgeden yük ve hayvan vagonlarına bindirilerek gönderilmiştir. Çıktıkları bu yolculuk günlerce hafta-
larca devam etmiştir öyle ki yolculuk sırasında ölen Kırım tatarları milli ve dini değerleri gözetilmeksizin yol 
kenarlarına bırakılarak devam edilmiştir. ‘Aç ve susuz süren sürgün dönemi ve sonraki yıllarda Kırım tatar 
halkı %46,2 oranında nüfus kaybına uğramıştır.’ (Sel, Kırım ve Kırım Tatarları: 121). Sürgünden birkaç gün 
sonra Arabat köyünün unutulduğu fark edilmiştir.Köy halkı bir gemiye bindirilerek Karadeniz açıklarında 
batırılmıştır.  

 Kırım tatarlarının vatanlarına kavuşma mücadelesinde 19. yüzyıl sonlarından bugüne kadar İsmail Gaspıralı’nın 
fikirleri etkili olmuştur. İsmail Gaspıralı’nın tüm dünyada duyulan sloganı “dilde, işte, fikirde birlik’’ ile Kırım 
tatarları savaşarak topraklarını kazanma amacını tamamen bırakmış ve 20. yüzyıldan itibaren hukuki adımlarla 
tamamen barışçıl bir yol izlemiştir.  Kırımoğlu da sonraki dönemlerde konuşmalarında hiçbir zaman zorbalıkla 
hareket etmediklerini söylemiş kan dökülmemesi için sakin davranma çağrısı yapmıştır. 

Mustafa CEMİLOV 

13 Kasım 1943’de Kırım’da doğdu.6 aylık bebekken halkı vatan haini damgasıyla sürgüne mecbur edildi. 
Ailesi ile Özbekistan’ın Andican bölgesine yerleştirildi. Taşkent Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümüne 
müracaat ettiğinde ‘’Kırım Tatarlarını yani Sovyetlere sadık olmayanları bu fakülteye almıyoruz’’ bahanesiyle 
reddedildi. 

1961 yılında arkadaşlarıyla “Kırım Tatar Milli Gençlik Teşkilatını” kurdular. Birkaç hafta sonra teşkilat lider-
leri tutuklandı. Mustafa Cemilov, 1962’de Taşkent Mekanizasyon ve Sulama Enstitüsüne kaydoldu. Ancak 
bu dönemde de yazdıklarıyla talebelerin fikrini bozduğu gerekçesiyle okuldan atıldı. Askere çağırıldı ve iki 
sebeple kızıl orduya katılmayı reddetti ’’ mademki bu devlette bizim hiç vatandaşlık hakkımız yok ,öyleyse bor-
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cumuz da ‘’ ve ‘’ vatanından vahşilikle sürgün edileni vatanı olmayan insan bu devlette neyi müdafaa edecek? 
Ben bu devlete sadık olmayacağım’’ (Çapraz,2012 :162)

Sonraki dönemlerde kalemini her zaman Sovyetlerin işgalci politikasına karşı kullandı.   1968’de Sovyet or-
dusunun Çekoslovakya’yı işgal etmesine karşı yazdığı protestolar sonucu Sovyet siyasetini lekelediği gerek-
çesiyle yine hapse mecbur edildi. Yahudi şair İlya Gabay ve Ukraynalı General Petro Grigorenko da Mustafa 
ile beraber hareket ettiği için hapse gönderildiler. Ancak İlya Gabay cezasını Mustafa Cemilov ile geçirirken 
General Petro farklı mahkemede yargılanarak 5 yıl delihaneye bırakıldı. İlya Gabay hapisten çıktıktan sonra 
apartmanının 12. katından kendini atarak intihar etti.  

1974 yılında ise yine aynı sebeplerle Cemilov hapse gönderildi. Ve serbest kalmasına 3 gün kala farklı bir 
dava ile hapis zamanı uzatıldı. Bu durumu protesto etmek için açlık grevi ilan etti.303 gün süren açlık grevi 
zamanında, Andrew Saharov ve Petro Grigorenko önderliğinde Cemilov’un serbest bırakılması için dünya ka-
muoyuna ,Birleşmiş Milletlere müracaatlar protestolar yazıldı. 303 günde dünyaya Cemilov ve halkının nasıl 
zalimce sürgün edildiği anlatıldı. 1978 yıllarında ise sözde açık gözetim ile Taşkent’e getirildi. Şehre çıkması 
ve dolaşması, kalabalık bölgelerde bulunması ve akşam 8’den sabah 6’ya kadar evden çıkması yasaklanmış-
tı. Her gün karakola gidip imza veriyordu. Bu olaylar örgüsü belli bir müddet devam etse de Sovyetler yine 
Cemilov’u aynı bahanelerle hapse gönderdi.  

Sovyetler Birliğinin dağılmasına yakın Afganistan’ın işgaline karşı Saharov ve birkaç arkadaşlarıyla protesto-
lar yazdılar. Halkına olan inancı ile dünyanın farklı yerlerinden gelen destek ile Cemilov’un çalışma kampla-
rında ve hücrelerde geçirdiği 15 yıl son buldu. 1989 yılında ailesi ile birlikte Kırım’a kavuştu.  

Kırımoğlu ve Kırım Mücadelesi  

Mustafa Cemilov’a Kırımoğlu soyadı Kırım Tatar Milli Meclisi tarafından verilmiştir. Kırımoğlu mücadelesi 
sırasında izlediği yol sebebiyle yasal otorite sahibi bir liderdir. Kırım Türkleri’nin Kırımoğlu’na bu soyadı 
vermesi ve önder olarak kabul etmesinin yegane sebebi Kırımoğlu’nun mücadelesi sırasında zor kullanmadan 
hukuki yollarla halkını savunmasından kaynaklanmaktadır. 

Sürgün edildiğinde 6 aylık bebek olan Cemilov, sürgün edildiği bölgede büyüyerek halkının uğradığı zulmü 
birinci kaynaklardan dinlemiştir. Gençliğinden itibaren Kırım halkının uğradığı haksız durum hakkında protes-
tolar yazmıştır. Halkından gördüğü gelenekleri sürdürerek başta Ahıska olmak üzere diğer toplumlara uygula-
nan yaptırımlar ve sürgünleri de kaleme almıştır. Bu hareketiyle Sovyetler politikasını kirlettiği iddiasıyla karşı 
karşıya kalmış ve hayatının 15 yılını hapishanelerde çalışma kamplarında geçirmiştir. Hapis hayatı süresince 
hakkındaki suçlamalar bitmemiştir. Öyle ki 1974 yılında gönderildiği Sibirya ağır çalışma kampındayken, 
serbest kalmasına 3 gün kala yine aynı suçlamalarla hapis süresi uzatılmıştır. Bu durumu protesto etmek için 
ilan ettiği açlık grevi 303 gün sürmüştür. Bu süreçte halkının uğradığı zulüm arkadaşları ve yakın çevresi vası-
tasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur. Kırım ve Kırımoğlu Dünya gündeminde geniş yankılar uyandırırken 
Rusya uyguladığı yanlış ve haksız politikaları sebebiyle eleştirilmiştir. Ancak Dünya siyaseti ve Rusya’nın 
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sahip olduğu güç itibariyle herhangi bir yaptırımın uygulandığı söz konusu değildir. Bu mücadelede saf tutan 
insanlara işkenceler uygulanmış ancak işkenceler, insanları durdurmaya yetmemiştir.   

Kırımoğlu ve Kırım halkı 1989’da Özbekistan’da yapılan toplantıda KIRIM TATAR MİLLİ HAREKETİ 
TEŞKİLATI’nı kurdular. Bu teşkilat Kırım Türklerinin vatanlarına geri dönüşü ve Kırım Özerk Cumhuri-
yetinin kurulması için çalışmalar yapan gayri resmi bir oluşumdur. Ancak bu oluşumun var olduğu duyu-
lunca grup dağıtılmış ve gruba üye olduğu bilinen herkes tutuklanmıştır. 1967’de Kırım Türklerinin Kızıl 
Meydan’da yaptığı gösteri sonucu Sovyet yönetimi konunun görüşüleceğine dair söz vermiştir ancak söz 
tutulmamıştır.1991’de Akmescit’te yapılan Kırım Tatar Kurultayı’nda Milli Meclis seçildi ve başkanlığına 
Mustafa Abdül Cemil KIRIMOĞLU getirilmiştir. Meclis 33 kişiden oluşmaktadır ve Kırım Türklerini temsil 
eden en yüksel resmi mecradır.  

Kırım Türkleri kitleler halinde vatan toprağına geri dönmektedir. Ancak bu dönüş yine sorunları da peşinde 
getirmiştir. Ekonomik sıkıntılar ortaya çıkmış ve Rusya tarafından bölgeye yerleştirilen Ukrayna ve Rusya va-
tandaşları bu geri dönüşe sıcak bakmamaktadır. Kırım Türkleri yurtlarında azınlık konumundadır. Çadırlarda 
ve tek göz odalarda 8-10 kişi kalmakta ve vatanlarına kavuşmuş olmanın verdiği huzurla sıkıca birbirlerine 
bağlanmaktadırlar.  

Rusya ikinci kez Ukrayna krizini sebep göstererek Kırım’ı işgal etmiş sözde referandum gerçekleşmiştir. Kırı-
moğlu bu referandumu ‘sirk’ olarak nitelendirmiştir. Kırımoğlu’nun Kırım’a girişi yasaklanmıştır. Ermenipa-
zar sınır kapısına kendisini karşılamaya gelen 5 bin kadar Kırım tatarına kan dökülmesine sebep olmamak için 
sakin kalmaları ve teslim olmadan hukuki yolları izleyerek mevcut rejimle mücadele etmeleri gerektiğinden 
söz etmiştir. Ancak dün olduğu gibi bugün de Rusya’nın Kırım üzerindeki etkisi zulmü ve yaptırımları devam 
etmektedir. Kırımoğlu da bu insanlık dışı durum karşısında mücadelesini sürdürmektedir.  

Kırımoğlu verdiği mücadele sırasında çeşitli kurumlar ve bireyler tarafından takdir edilmiştir ve ödüller al-
mıştır.  

1.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Kırımoğlu’na Nansen Mülteci Ödülünü verdi.  

2.2014 de ise Abdullah Gül tarafından Cumhuriyet Nişanı verilmiştir. 

3.Türk Ocakları Merkez Yönetim Kurulu,  2011 Galip Erdem Türk Ocakları Şeref Armağanı ödülünü takdim 
etmiştir.  

..................

Musa MAHMUT, Kırım Türklerine karşı bu insanlık dışı muameleyi protesto etmek amacıyla kendini yaka-
rak intihar etmiştir. Bu durum Kırım Türklerine uygulanan haksızlığı gözler önüne seren somut bir delildir. 
Kırımoğlu başta olmak üzere A. SAHAROV, Ayşe SEYİTMURATOVA bu konuda fikir beyan etmiştir. Kırım 
Türklerinin sürgün edilişi gibi vatana dönüşleri de türlü sıkıntılar ve zorluklarla mücadeleyi beraberinde ge-
tirmiştir. Ancak ‘Başka ilin padişahı olacağına kendi ilinin kulu ol’ (Aydıngün ve Aydıngün, 2004:72) atasö-
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zünden anlaşılacağı üzerine Türklerdeki vatan kavramı sadece bir toprak parçasından ibaret değil. O toprağın 
altında yatanlar ve o toprağın üzerinde yaşananlarla birlikte o toprağa yüklenen anlamda gizlidir.  

‘Karasubazar’da orta yaşlı bir Kırım Tatarı doktor kadın, anneannesinin vatan hasretini anlatmak üzere şu 
hikaye’yi aktarmıştır:  

‘’benim ailem burada Özbekistan’a sürülmüş. Kart anam kur’an’ını yanından hiç ayırmazdı. Yaşlandı ve 
hastalandı. Ölüm döşeğinde bütün çocuklarını yanına çağırdı ve kur’an’ını istedi. İçinden bir torbada Kırım 
toprağı vardı. Her ölenin mezarına biraz serpermiş. ‘Beni gömün ve kur’an’ı da yanıma gömün, toprağı da 
mezarıma serpin ama bakın çok az toprak kaldı, demek ki vatana dönme zamanı geldi artık’ dedi ve elinde 
kur’an ve Kırım toprağı ile rahmetli oldu. ‘’’ (Aydıngün ve Aydıngün, 2004 :75)

SONUÇ

Kırım Türklerinin vatanlarından sürgün edilişi ve geri dönme mücadelesinin geçmişi yaklaşık 200 yıl öncesi-
ne dayanmaktadır. Sovyet Rusya’nın çıkarları doğrultusunda hiçe saydığı ve sürgüne gönderdiği ilk topluluk 
Kırım Türkleridir. Stalin’in diktatörlüğü sırasında çeşitli bahanelerle yerlerinden edilen kırım Türkleri, yuva-
larına duydukları özlemi içlerinde taşıyarak umutlarını kaybetmemiştir. 

Yakın geçmişte bu halkın liderliğini Kırımoğlu üstlenmiş ve bulunduğu her mecrada 1944 sürgününün hak-
sız ve yersiz bir politika sonucu uygulandığını vurgulamıştır. Bu bağlamda devletlerin çıkarları uğruna söz 
edemediği Rus politikalarına karşı eleştirilerde bulunmuş ve yapılan insanlık dışı müdahaleleri gözler önüne 
sermiştir. Kırımoğlu sadece Kırım Türkleri için değil Sovyetlerin zor kullanarak sürgün ettiği diğer halk-
lar için de mücadele etmiştir. Bu halkların başında Ahıska Türkleri gelmektedir. Rusya’nın Afganistan’ı ve 
Çekoslovakya’yı işgal etmesi karşısında protestolar yazmıştır. Kırım Türklerinin mücadelesi farklı milletlerin 
aydın çevreleri tarafından kişilerce kabul görmüş ve desteklenmiştir. 

Sürgünde mağdur olan halk çeşitli yöntemlerle olayı protesto etmiştir. Bu konuda ailesi ve Rus polisler önünde 
kendini ateşe veren Musa Mahmut verilebilecek örneklerin başında gelmektedir.  

 Türkiye, Osmanlı Devleti’nin mirası olarak farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Buna örnek olarak son 
zamanlarda gündemde olan Suriyeli göçmenler bulunmaktadır. Doğu sınırı korumak için Türkiye’nin Fırat 
kalkanı ve Afrin operasyonunu gerçekleştirdiği bilinmektedir. Bu doğrultuda Türkiye Kırım yarımadasındaki 
güvenliği sağlamak ve bölgenin huzur içinde var olması için gerekli adımları atmalı ve uluslararası arenada 
destek aramalıdır.  
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GELENEKSEL MÜZİK ÖĞRETİMİNDEN FARKLI BİR YAKLAŞIM:  SUZUKİ YÖNTEMİ 

Kerem AKSEN1, Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN2

1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Sahne Sanatları Bölümü, Afyon / Türkiye

2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Müzik Bölümü, Afyon / Türkiye

Öz: Müzik eğitimi her yaş grubuna verilebilmesi sebebiyle, eğitimde kullanılacak olan öğretim yöntemi olduk-
ça önemlidir. Müziksel davranışı doğru olarak kazandırma sürecinde amaçlı, planlı, düzenli ve kontrollü bir 
şekilde yapılan müzik eğitimi yaklaşımlarından olan Suzuki yöntemi, dünyada kullanılan sistematik yaklaşım-
lardan biridir. Hitap ettiği kitle, kullanılan materyaller, öğretme stili ve ulaşılmak istenilen amaç bakımından 
müzik eğitimcileri tarafından kabul görmüş ve özellikle de okul öncesi dönem müzik öğretiminde enstrüman 
çalmaya yönelik olarak geliştirilen bir müzik eğitimi yöntemidir. Bu yöntem çocuklara müziği sevdirmeyi, sev-
giyle öğretmeyi, müziğin yaşam biçimleri haline gelmesini sağlamayı ve onları sıkmadan, sevgiyle öğretmeyi 
amaçlar. Fiziksel bir problemi olmadığı sürece her çocuğun bir enstrüman çalabileceği yaklaşımını benimser 
ve çocuğun konuşmayı öğrenirken uyguladığı yöntemleri müzik eğitiminde de kullanır. Suzuki Yönteminde 
başlamak için hiçbir zaman geç olmasa da ideal olan derslere 5 yaşından önce başlamaktır. Suzuki’nin 10 
kitaptan oluşan Suzuki Keman Okulu Yöntemi, kendi danışmanlığı altında birçok müzik enstrümanına ve ses 
eğitimine uyarlanmıştır. Suzuki yöntemi çalgı eğitiminin yanı sıra, okuma, sanat, aritmetik, jimnastik, yazma 
sanatı ve yabancı dillerin öğretilmesinde de kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, mevcut literatür gözden 
geçirilerek Japon kemancı ve müzik eğitimcisi Shinichi Suzuki’nin geliştirdiği Suzuki yönteminin dayandığı 
bilimsel temelleri ele almak, öğretim yöntemleri ve müzik öğretiminde nasıl kullanıldığını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Suzuki Yöntemi, Shinichi Suzuki

GİRİŞ

Müzik eğitimi her yaş grubuna verilebilmesi sebebiyle, eğitimde kullanılacak olan öğretim yöntemi oldukça 
önemlidir. Müziksel davranışı doğru olarak kazandırma sürecinde amaçlı, planlı, düzenli ve kontrollü bir şe-
kilde yapılan müzik eğitimi yaklaşımlarından olan Suzuki yöntemi, dünyada kullanılan sistematik yaklaşım-
lardan biridir. Hitap ettiği kitle, kullanılan materyaller, öğretme stili ve ulaşılmak istenilen amaç bakımından 
müzik eğitimcileri tarafından kabul görmüş ve özellikle de okul öncesi dönem müzik öğretiminde enstrü-
man çalmaya yönelik olarak geliştirilen bir müzik eğitimi yöntemidir. Suzuki, müziğin çocukların yaşamlarını 
zenginleştirme konusundaki büyük potansiyeline inanmıştır ve çocukların, yeteneklerinin en üst seviyesinde 
müzikle uğraşmalarını sağlayacak bir müzik eğitimi yöntemi geliştirmiştir (Özal, 2007: 2).

Suzuki yöntemi dünyaca ünlü Japon keman sanatçısı ve pedagog olan Shnichi Suzuki (1898-1998) tarafından 
20. yüzyılın ortalarında tasarlanmış ve pek çok ülkede müzik eğitimcileri tarafından kabul görmüş bir okul 
öncesi müzik öğretim yöntemi haline gelmiştir (Tecimer Kasap, 2005: 84; Dittgen Yalçın, 2018). 
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SHINICHI SUZUKİ’NİN HAYATI 

Shinichi Suzuki, 17 Ekim 1898 tarihinde Japonya’nın Nagoha şehrinde dünyaya gelmiştir (Kuran, 2007). 
Babası Masakishi Suzuki (1859-1944) üç telli bir Japon halk çalgısı olan shamisen imal etmiş, 1930 yılında 
Suzuki Keman Fabrikası’nı kurmuştur. Shinichi Suzuki 1915 yılında Nagoya ticaret okulundan mezun olmuş 
ardından Tokyo’da Ko Ando ile keman çalışmış, 1921 yılında keman eğitimi almak üzere Berlin’e gitmiş 
ve burada sekiz yıl Karl Klingler ile keman çalışmıştır. Avrupa’da yaşadığı yıllar, kendi adıyla anılan müzik 
eğitimi yaklaşımının temel felsefesinin temellerini oluşturmasına katkıda bulunmuştur.1929’da Japonya’ya 
dönerek üç erkek kardeşi ile Suzuki Kuartet’i kurmuş ve 1930’da da Teikoku Müzik Okulu müdürlüğüne 
getirilmiştir. Müdürlüğünden birkaç yıl sonra Tokyo Yaylı Çalgılar Orkestrası’nı kurmuş aynı zamanda orkest-
rasının şefliğini de üstlenmiştir (Dittgen  Yalçın, 2018: 14).

Shinichi Suzuki İmparatorluk Konservatuvarı’nda hem genç öğrencilere hem de küçük çocuklara ders verme-
ye başlamış, “yetenek doğuştan değildir” fikri oldukça önemli bir yere sahip olmuştur. 

SUZUKİ YÖNTEMİNİN DOĞUŞU

Suzuki 1933 yılında İmparatorluk Konservatuvarı’nda dört yaşındaki Toshiya Eto’ya ve Koji Toyoda’ya 
ders vermeye başlamıştır. Bukadar küçük bir çocuğa nasıl ders vereceğini düşünürken, çocukların anadil-
lerini öğrenmedeki doğal bir süreç içerisinde dinleme ve taklit etme becerileri ile öğrendikleri konusundaki 
gözlemlerinden yola çıkarak “ana dil yaklaşımı” olarak adlandırılan Suzuki yönteminin temellerini atmaya 
başlamıştır (Tecimer Kasap, 2005; Kuran, 2007; Özal, 2007). Suzuki, çocukların anadili yaklaşımında olduğu 
gibi müzikal bir çevre içinde yaşarlarsa, müzikal eğitimlerinde de aynı sonuçların alınacağını belirtmiştir (Te-
cimer Kasap, 2005).

Suzuki 1945’te Yeni Matsumo Müzik Okulu’nda ders vermeyi kabul ettiği yer olan Matsumo’ya taşınmış-
tır. Çok geçmeden yöntemini uygulayarak müzik eğitimi vermeye başlamış ve Japonya Matsumoto’da bir 
müzik enstitüsü kurmuştur. Toshiyo Eto ve Koji Toyodo gibi birkaç küçük çocukla sürdürdüğü denemeleri, 
Matsumo’da daha büyük boyutlara ulaşmıştır. Birçok yılını uygun repetuvar seçmek için harcamış ve 1946’da 
kendi metodunu “Yetenek Eğitimi” diye adlandırmıştır (Kuran, 2007: 4). 

Suzuki 1948 yılında Hongo İlkokulu’nda seçilmiş öğrenciler olmamasına dikkat ederek kırk kişilik deneysel 
bir sınıf oluşturmuştur. Öğrencilere herhangi bir konuda bütün sınıfın yanıt verebileceği birkaç çalışma vermiş 
ve yeni bir konuya geçmeden önce aynı çalışmaları sürekli tekrar etmelerini sağlamıştır. Böylece eğitsel an-
lamdaki uyarılar sınıftaki tüm öğrenciler tarafından algılanabilmiş ve istenen düzeye ulaşılabilmiştir (Kuran, 
2007: 4).

1950 yılında Matsumoto’da Yetenek Eğitimi Enstitüsü’nü kurarak yaşları üç ve beş arasında değişen 
çocuklardan altmış kişilik gruplar oluşturmuş ve bu çocuklara kendi yöntemi ile Çin harfleri, el yazısı, çizim, 
İngilizce konuşma ve keman öğretmiştir. Japonya’da kurulan bu ‘Yetenek Eğitimi’ okullarına çocuklar hiçbir 
sınava girmeden kabul edilmektedirler (Dirtthen Yalçın, 2018: 14). 
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Profesyonel müzik dünyasındaki birçok öğrencisine rağmen Suzuki, çocukların karakter ve duyarlılıklarını 
geliştirmek ve her çocuktaki potansiyeli çıkarmaya çalışmayı hedeflemiştir (Kuran, 2007: 4). 

Çocukluğun erken döneminde çocukları yönlendirmenin ne kadar önemli olduğunu görürüz. Asıl üstünde 
durmamız gereken konu çocukları nasıl büyütüp, eğiteceğimiz, zekâlarının, duyularının, akıllarının ve 
davranışlarının gelişiminde nasıl yol göstereceğimizdir. Bugüne kadar, bütün bunların doğuştan veya kalıtsal 
olduğunu düşündük ve buna inandık. Bu tür düşünceleri geride bırakmamız gerektiğini düşünüyorum (Suzuki, 
2010 :8). 

Suzuki, 1974 yılında “Yetenek Eğitimi Müzik Okulu” olarak adlandırılan enstitüyü kurmuştur. Bu okulda 
yeni programlar geliştirmenin yanı sıra öğretmen yetiştirme programı da geliştirmiştir. Bu okulda yirmi yıl 
yöneticilik yapmış ve 180’den fazla öğretmen mezun etmiştir. Bu öğretmenlerin pek çoğu Yetenek Eğitimi 
Araştırma Enstitüsü’nün üyesi olarak Japonya’da öğretmenlik yapmaktadır. Öğretmenlik programından me-
zun olan 200’den fazla yabancı öğretmen ise dünyanın dört bir tarafında Suzuki okulunun liderleri olmuşlardır. 
Günümüzde 40 ülkede, 250.000’in üzerinde öğrencisi olan 8.000’den fazla Suzuki öğretmeni mevcuttur (Özal 
2007: 2) ve bu sayı her yıl artmaktadır. 

SUZUKİ YÖNTEMİ

Suzuki yaklaşımı çocukların anne karnından başlayarak çok küçük yaşlardan itibaren özellikle çalgı öğretimi-
ne yönelik bir müzik eğitimini hedefleyen yöntem olarak kabul edilmektedir (Türkmen 2017: 96).

Suzuki yöntemini geleneksel müzik öğretiminden ayıran birçok temel ilke vardır. Bu ilkelerin hiçbiri tek başına 
ele alındığında yeni şeyler değildir ancak yaklaşımın bütünü Suzuki yönteminin geleneksel yöntemlerden ay-
rılmasını sağlamaktadır (Aykar, 2014; Kuran, 2007). 

Bunlar;

1. Erken başlamak

2. Görerek Öğrenme

3. Dinleme

4. Mükemmel Hâkimiyet

5. Ortak Repertuar

6. Grup Çalışması 

7. Topluluk Karşısında Çalma

8. Ailenin İlgisi

9. Çalışma
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10. Eğitimli Öğretmenler

11. Sevgi 

Tüm bu ilkelerin ışığında ulaşılmak istenen temel hedef; müziğe hayatının her evresinde yer veren, çalgı çalan 
bireylerin yanında nitelikli bireyler yetiştirmektir (Dirttgen Yalçın, 2018). 

1. Erken Başlamak: Suzuki yöntemine göre çocukların anneyi örnek aldığı 3-4 yaş aralığı derslere başlamak 
için ideal olanıdır. En hızlı gelişimin görüldüğü bu yaşlarda anadil yaklaşımı örnek alınmaktadır.

2. Görerek Öğrenme: Öğrencilerin toplu derslerde kendinden daha üst seviyedeki başka öğrencileri gözlemle-
yerek çalmayı hedeflemesini sağlamaktadır.

3. Dinleme: Her öğrenci çalacağı eseri önceden dinleyerek doğru icraya yönlendirilmektedir. Bu yöntem aynı 
zamanda öğrencide iyi bir müzik kulağı oluşmasına yardımcı olmaktadır.

4. Mükemmel Hâkimiyet: Öğrenci dinlediği eseri doğru bir biçimde çaldıktan sonra eserin notaları öğretilerek 
uygun teknikle müzikalite elde edilecektir.

5.Ortak Repertuar: Bu yöntemde başlangıçtan ileri seviyeye doğru her enstrüman için ortak bir repertuar geliş-
tirilmiştir. Bu sayede öğrencinin adım adım gelişimi takip edilmektedir. 

6. Grup Çalışması: Öğrenciler bu sayede hem sosyalleşirler hem de grup içerisindeki seviyelerini karşılaştırma 
fırsatı elde ederler.

7. Topluluk Karşısında Çalma: Öğrenciler ilk önce aile içinde ufak konserler vererek topluluk karşısında çal-
maya alıştırılır. Daha sonra çalışmalarını sergilemek için konser salonlarında konserler vererek, gelişimleri 
açısından motivasyon sağlarlar.

8. Ailenin İlgisi: Suzuki yönteminin vazgeçilmez bir parçası olan ailenin ilgisi çok önemlidir. Öğrencinin çala-
cağı parçalar, gelişimin takip edilebilmesi için aileye de öğretilir. Aileden öğrenciyle birlikte derslere katılımı 
istenir ve derslerde notlar alarak öğretmenle eş zamanlı hareket etmesi beklenir.

9. Çalışma: Anadil yaklaşımından yola çıkılarak geliştirilen Suzuki yönteminde bir çocuk her gün kendi ana-
dilini rahatça nasıl konuşabiliyorsa, icra edeceği eseri de aynı rahatlıkla çalması beklenir. Dolayısıyla her gün 
konuşan bir çocuğun her gün çalışması gerekmektedir. Bunun bilincinde olan Suzuki, çalışmanın gerekliliğini 
şu esprili sözlerle vurgulamıştır: “Sadece yemek yediğiniz günlerde çalışın”.

10. Eğitimli Öğretmenler: Suzuki öğretmenleri, “öğretmek için eğitilmiş” aynı zamanda çocuk gelişimi ve psi-
kolojisi, öğrenme güçlükleri gibi alanlarda eğitim almış kişilerdir. Tüm Suzuki repertuarını öğrenip çalmakla 
yükümlü olup bunun yanında bu repertuar dışındaki pek çok eseri de çalmaları beklenir.

11. Sevgi: Suzuki müzikal becerinin bütün çocuklarda var olduğuna inanır. Çocuğa bir yetenek kazandırıldığına 
değil, zaten var olan yeteneğin ortaya çıkarılmasına rehberlik edildiğine inanır. Suzuki yönteminin amacı 
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anlayış, duyarlılık ve disiplinin bir araya getirildiği bir çalışma alanında ortaya çıkarılan çarpıcı ve şaşırtıcı 
sonuçları gözler önüne sermektir. Suzuki’ye göre bu farklı unsurları bir araya toplayan “yapıştırıcı”, sevgidir 
(Özal 2007: 3-9).

SUZUKİ YÖNTEMİ’NİN FARKLI ALANLARDA KULLANILMASI

Japon piyano öğretmeni Haruko Kataoka (1927-2004) Suzuki Keman Okulu’nun keman eğitiminde başarılı 
sonuçlar vermesi üzerine, aynı metodu piyano eğitimine uyarlamıştır. Kataoka 1955’de Matsumoto’ya taşmış, 
Yetenek Eğitimi Araştırma Enstitüsü’nde keman öğrencilerine piyano eşlikçisi olarak göreve başlamıştır. 
Bu okulda Suzuki’nin metodunun piyano eğitiminde nasıl kullanılabileceği üzerine çalışmalar yapmış ve 
Suzuki’nin keman öğretimini izleyerek, aynı metodu kendi piyano öğrencilerine uygulamaya başlamıştır. Ka-
taoka, Shinichi Suzuki ve Suzuki’nin bir akrabası olan Shizuko Suzuki ile beraber 15 yılın üzerinde çalışarak 
Suzuki Piyano Metodunu geliştirmiştir (Tecimer Kasap, 2005: 72 Ayrıca yöntem sadece piyanoya uyarlan-
makla kalmamış; viyola, viyolonsel, gitar, arp, flüt (yan flüt), blokflüt gibi farklı birçok çalgı ve ses eğitimi de 
Suzuki yöntemi içerisinde kendine yer bulmuştur.

Suzuki 1994 yılında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmiş, ödüllendirilmediyse de onun yaşamı ve çalışma-
larından çok şey öğrenmiş binlerce kişiden daimi minnettarlık kazanmıştır. 26 Ocak 1998’de Matsumo’daki 
evinde hayatını kaybetmiştir. Ölümü herkesi yasa boğmuş ve Suzuki’nin insanoğlundaki muazzam yeteneğe 
olan inancı ve bu yeteneğin sevgiyle yetiştirilmesinin önemi, kıymetli bir miras olarak kalmıştır.

Suzuki’nin felsefesi “İyi ve saf bir kalbi olanlar mutluluğu bulur” olmuştur. Suzuki’nin amacı müzisyen ya-
ratmak olmamıştır fakat Suzuki yöntemiyle müziğe başlayan profesyonel müzisyenlerin sayısındaki artış 
bu yaklaşımın kazanımı olarak görülmüştür. Müzik çalışmanın insanı daha zengin bir yaşama taşıyacağını, 
çevresindekilere karşı duyarlı olacağını düşünmüştür (Özal, 2007: 3). 

SONUÇ

Sonuç olarak Suzuki yöntemi, çocuklara yeteneğin doğuştan değil aile ve öğretmen işbirliği içinde sevgi ile 
aktarıldığı anadil yaklaşımından esinlenerek ortaya çıkmış bir yöntemdir. Keman öğretimi olarak ortaya çıkan 
bu yöntem, ezbere ve gözleme dayalı ortak hazırlanan ortak repertuarlar sayesinde sadece müzikte değil, daha 
birçok alanda da kullanılabilen bir öğretim materyali haline gelmiştir. 
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AMERİKA’NIN İRAN AMBARGOSU VE BUNUN İRAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE YANSIMASI 

Gamze ARABACI

Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi, İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişikler, Muğla / Türkiye

Öz: İran ile Türkiye ilişkileri 400 yıllık bir zaman dilimine yayılmıştır. Türkiye’nin en değerli sınır komşu-
larından biri olan İran ile tarihsel-kültürel birliğin yanı sıra yüksek askeri, stratejik ve ekonomik ilişkiler yü-
rütülmektedir. Türkiye ve ABD İlişkileri zaman zaman kopma noktasına gelse de Türkiye’nin Batı yönelimi 
yıllardır sürdüğünden yapılan ekonomik, askeri ve diplomatik antlaşmaların bozulması her ülke için de negatif 
bir etki yaratacaktır. İran İslam Devriminden beri çatışma içinde olan ABD-İran ilişkileri ise Obama döne-
minde yumuşaya başlamışsa daDonaldTrump’ın başkan seçilmesinin ardından ikili ilişkiler kopma noktasına 
gelmiştir. Nitekim Başkan Trump’ın ilk icraatlarından biri de İran ile tüm ilişkileri askıya almak olmuştur. 
Trump, P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan antlaşmayı fes etmiş ve ardından İran’a ambargo kararı almıştır. 
Bu kararlar sadece İran ile sınırlı değildir çünkü Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere de ambargo uygulanaca-
ğı kararını tüm dünyaya bildirmiştir. Bu doğrultuda bu çalışmanın temel amacı ABD’nin İran’a uygulayacağı 
yaptırım kararının İran-Türkiye ilişkileri üzerinde nasıl bir etki yaratacağını ortaya çıkarmaktır.  Diğer bir 
amaç ise bu olası etkiyi uluslararası ilişkiler teorilerinden biri olan ve güç, denge, çıkar maksimizasyonu ve 
güçlünün haklı olduğu prensiplerine dayanan Realist teori ile açıklamaya çalışmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ambargo, Türkiye, Amerika, İran, Realizm

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERCEVE

Bildiğimiz gibi İran Ortadoğu da çok büyük bir güçtür. Özellikle askeri açıdan kendini sürekli yenileme çaba-
sındadır. Amerika da İran’ın Ortadoğu’daki varlığından rahatsız olmaktadır. Bundan dolayı çeşitli sebeblerle 
Amerika’nın İran’a uzun yıllardır ambargo uygulamaktadır. 2018’de Trump’ın  aldığı yaptırım kararı sadece 
İran’ı değil , İran ile ticari ilişkide olan bir çok ülkeyi de etkileyecektir. Bu kapsamda İran ve Türkiye ilişkile-
rinin geleceği ne olacaktır?

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı Amerika’nın İran ambargosu kapsamında Türkiye ve İran ilişkilerinin nasıl etkileyece-
ğini incelemektir.

AMERİKANIN İRAN AMBARGOSU ve BUNUN TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMASI 

Türkiye’nin en değerli sınır komşularından biri olan İran ile ortaklaşa yürütülen ilişkileri 400 yıl öncesine kadar 
dayandırabiliriz. Stratejik ortaklığın yanı sıra, ortak bir kültüre sahip olan iki ülke, günümüzde de yoğun çaplı 
ilişkiler yürütmektedir. Askeri anlamda da zaman zaman yürütülen ilişkiler söz konusudur. Ancak Türkiye ve 
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İran dediğimizde en yoğun ilişkiler ekonomik alanda yaşanmaktadır. Bu durum iki temel sebebe dayandırmak 
mümkündür. Bunlar; İran’ın doğalgaz ve petrol bakımından çok zengin bir ülke olması ve Türkiye’nin büyük 
miktarlarda enerji ihtiyacıdır. Türkiye 2018 yılında petrol ithalatının %48 ‘ini İran’dan karışlamıştır. Türkiye 
doğal gaz ithalatının da % 20’e yakın bir oranını yine İran’dan karşılamaktadır.  İki ülke arasındaki bir diğer 
bağ ise turizmdir. Türkiye için İranlı turistleri yadsımak mümkün değildir. İranlı turistler Türkiye turizminin 
% 8’ini karşılamaktadır. Bu oranın arttırılması için iki ülkenin de teşvik çabaları söz konusudur. 2012 yılından 
Türkiye ve İran’ın ticaret hacmi 22 milyar dolara kadar çıkmıştı. 2016 yılında düşüşe geçen bu oran 2017 yı-
lında tekrar yükselişe geçmiştir. İki ülke arasında siyasi ilişkileri inceleyecek olursak, iki ülke liderlerinin bakış 
açılarının örtüştüğü ve siyasi anlamda herhangi bir sorunun bulunmadı çok net görülmektedir.
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YAPTIRIM TARİHİ YAPTIRIM UYGULAYAN ÜLKE      YAPTIRIM NEDENİ 

1951-1953     İNGİLTERE PETROLÜN MİLLİLEŞTİRME 

1980-1983            ABD REHİNE KRİZİ 

1987            ABD KİMYASAL DENEMELER 

1995            ABD İRAN VE LİBYANIN ENERJİ 
YATIRIMLARI 

2004 - 2011            ABD NÜKLEER DENEMELER 

2018            ABD NÜKLEER DENEMELER 

Amerika ve İran, İran İslam Devriminden beri negatif yönlü ilişkiler yürütmektedir. 90’lı yıllarda Amerika çok 
çeşitli kalemlerde çok defa İran’a ambargo kararları almıştır. Bu kararlar daha çok İran’ı ekonomik yönden 
zora sokma amaçlıdır.

Bu ilişkilerin en ılımlı geçtiği dönem Obama ve Ruhanin başkan olduğu döneme tekabül etmektedir. 2003 
yılında Cumhurbaşkanlığına seçilen Ruhani’nin en önemli seçim vaadi dış politika ilişkilerini yumuşatmak ve 
düzeltmekti.  Ruhaninin ılımlı yaklaşımlarına Obama cevap vermiş, iki ülke arasındaki en önemli mesele olan 
nükleer denemeler konusunda bir anlaşmaya varılmıştır.   Bu anlaşma da, ABD ile birlikte Çin, Rusya, Fransa, 
İngiltere ve Almanya da P5+1 anlaşmasının tarafı olmuştur. Bu ılımlı ilişkiler Obama’nın başkanlığının bitimi 
ile Donald Trump’ın başkan seçilmesinin ardından rafa kalkmıştır. Başkan Trump’ın ilk icraatlarından biri İran 
ile tüm ilişkileri kopartmak ve İran’a ambargo kararı almak olmuştur. Trump, Obama’nın aksine dış politikada 
çok sert tedbirler almış ve tüm ilişkilerine realist bir perspektiften bakmıştır. 

Bunun sonucunda Trump Ağustos 2018’de en yeni ambargo kararlarını uygulamaya başlamıştır. Alınan karar-
lardan en çarpıcıları şöyledir;

 İran’ın dolar alımları durdurulacaktır.

 Altın ve değerli maden ticareti ile ilgili yaptırımlar tekrar devreye girecektir.

 İran’ın otomativ yedek parça ticaretine sınırlama getirilecektir.

 Petrol ticaretine de tekrar sınırlama getirileceği de alınan diğer bir karardır.

Ambargonun Kasım 2018’de devreye giren ikinci bölümünde ise en önemli karar; İran ile ticaret yapan tüm 
ülkelere de ambargo uygulanacağı kararıydı. Bu kararsan Türkiye dahil birçok ülke zarar göreceğini belirtmiş-
tir. Bu kararla ilgili Türkiye Dış İşleri Bakanlığı da itiraz etmiştir. Amerika Türkiye ile birlikte Çin, Hindistan, 
Yunanistan, Güney Kore, Japonya, Tayvan, ve İtalya’yı bu karardan geçici olarak muaf tutmuştur.
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Amerika’nın İran ambargo kararlarını realist perspektiften incelersek, Amerika da bile meşruluğu tartışılan 
D.Trump’ın keyfi kararları uluslararası ilişkileri negatif etkilemektedir. Ancak Amerika’nın İkinci Dünya Sa-
vaşından sonra uyguladığı politika bir bölgede yeni bir güç oluşumuna izin vermemek yönündedir.  Donald 
Trump’da bu politikayı destekleyecek nitelikte stratejiler izlemektedir. Bunun en güzel örneği de İran ilişkile-
ridir. İran orta doğuda petrol ve doğalgaz bakımından çok zengin bir ülke olup,  nükleer denemelerle bölgedeki 
askeri gücünü arttırmaya çalışmaktadır Amerika realizmin güçlü olan haklıdır ilkesine dayanarak ambargo ka-
rarları almış ve  o bölgede hakim gücünü koruyup o bölgedeki yeni bir gücün filizlenmesine izin vermemiştir. 

Bu çalışmanın temel amacı “ AMERİKANIN İRAN AMBARGOSU TÜRKİYE ÜZERİDE ASKERİ, SİYASİ 
VE EKONOMİK ANLAMDA NASIL BİR ETKİ YARATACAKTIR ?”  ve “AMERİKADA BİLE MEŞRU-
LUĞU TARTIŞILAN BAŞKAN DONALD TRUMP’UN KEYFİ KARARLARI İKİ KOMŞU ÜLKEYİ, İKİ 
ZIT KUTUP HALİNE GETİREBİLİR Mİ ?” sorularına cevap verip , dünyadaki hakim gücün iki komşu ülkeyi 
iki zıt kutup haline getirebileceğini incelemektir. 
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REGRESYON PARAMETRELERİNİN KLASİK VE BAYESCİ YÖNTEMLERLE TAHMİNİ VE 
KARŞILAŞTIRMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Esin KÖKSAL BABACAN1, Samet KAYA2

1-2Ankara Üniversitesi, Ankara / Türkiye

(Bu Çalışma Bilim Kurulu Tarafından Sözel Birinci Eser Olarak Seçilmiştir) 

REGRESYON PARAMETRELERİNİN KLASİK VE BAYESCİ YÖNTEMLERLE TAHMİNİ VE 
KARŞILAŞTIRMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Esin KÖKSAL BABACAN1, Samet KAYA2 

1-2Ankara Üniversitesi, Ankara / Türkiye 

(Bu Çalışma Bilim Kurulu Tarafından Sözel Birinci Eser Olarak Seçilmiştir)  

Öz: Regresyon analizi değişkenler arasındaki ilişkiyi modellemek ve incelemek için kullanılan istatistiksel 
bir yöntemdir. Regresyon analizi mühendislik, fizik, kimya, iktisat, yaşam ve biyoloji bilimleri, sosyal 
bilimler gibi hemen hemen bütün alanlarda uygulama olanağına sahiptir. Regresyon analizinin önemli bir 
amacı regresyon modelinde yer alan bilinmeyen parametreleri tahmin etmektir. Klasik istatistikte, bu 
bilinmeyen parametreleri tahmin etmek için en küçük kareler tahmin yöntemi kullanılır. Buna karşılık 
Bayesci istatistikte parametreler birer rastgele değişken olarak göz önüne alınır ve bunların da kendilerine ait 
dağılımları olduğu varsayımı kullanılır. Önsel dağılım olarak adlandırılan bu dağılım bilgisi ve örneklem 
bilgisi kullanılarak parametrelere ilişkin sonsal dağılım elde edilir. Parametre ile ilgili her türlü sonuç 
çıkarımı bu sonsal dağılım kullanılarak yapılır. Bu çalışmada amaç, klasik regresyon ve bayesci regresyonla 
elde edilen tahmin sonuçlarını karşılaştırmaktır. Bu nedenle, göz önüne alınan bir model için simülasyonla 
elde edilen veriler kullanılmış ve her iki yöntemin sonuçları karşılaştırılmıştır. Simülasyonlar için Matlab 
programı ve Bayesci regresyon sonuçları için Winbugs programı kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: MCMC (Markov Chain Monte Carlo), Bayesci Çıkarım, Regresyon Analizi, Winbugs  

DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİ 
Basit Doğrusal Regresyon Modeli  
 

 bağımsız değişken ve  yanıt değişkeni olmak üzere basit doğrusal regresyon modeli, 

                                                                         (1) 

biçiminde ifade edilir.  Bu denklemde,   kesim noktası ve  eğimdir. Ayrıca, ε rasgele hata bileşenidir. 
Regresyon analizinin önemli bir amacı regresyon modelindeki bilinmeyen parametreleri kestirmektir. Bu 
süreç, modelin uydurulması olarak da adlandırılmaktadır.  

                                                                           (2) 

Burada, ,  değişkenine karşılık gelen  değişkeninin uydurulmuş ya da kestirilmiş değeridir. Regresyon 
modelinde parametreleri tahmin edebilmek için modeldeki hata teriminin bazı varsayımları sağlaması 
gerekir. Bu varsayımlar, 
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I. E(ε)= 0 
II. Var(ε)=  

III. Cov( ) = 0,  i≠j için  
biçiminde verilebilir.  bilinmeyen parametrelerini kestirmek için en küçük kareler yöntemi 
kullanılabilir. En küçük kareler yönteminde,  ve  regresyon parametreleri  gözlemleri ile oluşturulacak 
regresyon doğrusu arasındaki farkların karelerinin toplamı minimum olacak şekilde kestirilir. Bu yöntem ile 

 ve  tahmin edicileri  

                                                                            (3) 

=  =   =                                        (4) 

olarak bulunur (Erar, 2013).  

Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli  

 yanıt değişkeni ile doğrusal ilişkiye sahip k tane  bağımsız değişkeninin bulunduğu duruma çoklu 
doğrusal regresyon modeli denir. Model, 

 

                                                            (5) 

biçiminde olmak üzere ε, rasgele hata bileşeni için yukarıda bahsedilen varsayımların sağlandığı kabul edilir.  
β ile parametre vektörü gösterilmek üzere, parametre vektörü için en küçük kareler tahmin edicisi, 

                                                                  (6) 

biçiminde elde edilir (Erar, 2013). 

BAYES TAHMİN YÖNTEMİ 
Bayesci yaklaşım, 1763’de Thomas Bayes tarafından ortaya konulan Bayes teoremine dayanır. Bayes 
teoremi matematiksel istatistiğin önemli bir teoremidir. Bayesci yaklaşımda, olasılık (yoğunluk) fonksiyonu 

 ile tanımlı istatistiksel model ile ilgili olarak  verisi kullanılarak  parametresi 
tahmin edilmek istenir. Bu yaklaşımda  parametresi de bir rastgele değişken olarak düşünülür ve bu nedenle 
kendisine ait dağılımı vardır. Bayesci çıkarıma göre, ilk olarak  için  ile ifade edilen önsel dağılım 
belirlenir. Daha sonra, gözlenmiş  veri seti için  olabilirlik fonksiyonu belirlenir. Son olarak, önsel 
ve olabilirlik güncellenerek  sonsal dağılımı hesaplanır. , hakkındaki bütün istatistiksel çıkarımlar 
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I. E(ε)= 0 
II. Var(ε)=  

III. Cov( ) = 0,  i≠j için  
biçiminde verilebilir.  bilinmeyen parametrelerini kestirmek için en küçük kareler yöntemi 
kullanılabilir. En küçük kareler yönteminde,  ve  regresyon parametreleri  gözlemleri ile oluşturulacak 
regresyon doğrusu arasındaki farkların karelerinin toplamı minimum olacak şekilde kestirilir. Bu yöntem ile 

 ve  tahmin edicileri  

                                                                            (3) 

=  =   =                                        (4) 

olarak bulunur (Erar, 2013).  

Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli  

 yanıt değişkeni ile doğrusal ilişkiye sahip k tane  bağımsız değişkeninin bulunduğu duruma çoklu 
doğrusal regresyon modeli denir. Model, 

 

                                                            (5) 

biçiminde olmak üzere ε, rasgele hata bileşeni için yukarıda bahsedilen varsayımların sağlandığı kabul edilir.  
β ile parametre vektörü gösterilmek üzere, parametre vektörü için en küçük kareler tahmin edicisi, 

                                                                  (6) 

biçiminde elde edilir (Erar, 2013). 

BAYES TAHMİN YÖNTEMİ 
Bayesci yaklaşım, 1763’de Thomas Bayes tarafından ortaya konulan Bayes teoremine dayanır. Bayes 
teoremi matematiksel istatistiğin önemli bir teoremidir. Bayesci yaklaşımda, olasılık (yoğunluk) fonksiyonu 

 ile tanımlı istatistiksel model ile ilgili olarak  verisi kullanılarak  parametresi 
tahmin edilmek istenir. Bu yaklaşımda  parametresi de bir rastgele değişken olarak düşünülür ve bu nedenle 
kendisine ait dağılımı vardır. Bayesci çıkarıma göre, ilk olarak  için  ile ifade edilen önsel dağılım 
belirlenir. Daha sonra, gözlenmiş  veri seti için  olabilirlik fonksiyonu belirlenir. Son olarak, önsel 
ve olabilirlik güncellenerek  sonsal dağılımı hesaplanır. , hakkındaki bütün istatistiksel çıkarımlar 

bu sonsal dağılımdan elde edilir. Bahsedilen bu üç adım Bayes teoremi kullanılarak aşağıdaki gibi ifade 
edilebilir, 

                                          (7) 

Burada,  sonsal dağılımın normalleştirme sabiti olarak bilinir.  marjinal dağılımı bir 
integraldir. Bu integral sonlu olduğu sürece, bu integralin değeri sonsal dağılım hakkında herhangi bir ilave 
bilgi içermez. Bu nedenle,   aşağıda verilen orantılı biçimde yazılabilir, 

                                                                 (8) 

Basit bir şekilde söylemek gerekirse, Bayesci yaklaşım var olan bilginin yeni bilgi ile nasıl güncelleneceğini 
ifade eder (Köksal Babacan ve Kaya, 2018). 

 
BAYESCİ REGRESYON 
Bayesci yaklaşımda regresyon parametreleri birer rastgele değişken olarak kabul edilir. Yani,  

 ve  parametreleri birer rastgele değişkendir ve kendilerine ait olasılık dağılımları vardır. 

Doğrusal regresyon modeline Bayesci yaklaşım uygulandığında süreç aşağıdaki gibi olacaktır, 

 

                                      (9) 

dir (Ekici, 2005). 

Basit Doğrusal Regresyon Modeline Bayesci Yaklaşım  

Model, 

                                                                                     (10) 

biçiminde olmak üzere, Bayesci yaklaşımda varsayımlar klasik doğrusal regresyon varsayımları ile aynıdır. 
Regresyon analizinde, X ya sabit ya da rasgele değişkendir. X rasgele değişken ise hata terimi ’lerden 
bağımsızdır. X’in rasgele değişken olarak alındığı durumlarda Bayesci sonuç çıkarımında bir varsayıma daha 
ihtiyaç duyulur. Bu varsayım,  önsel dağılım parametrelerinin X’lerden ve birbirlerinden bağımsız olmasıdır.  
Klasik regresyonda, X veri iken y’ nin koşullu olasılığı hakkında X’ in dağılımının bilgi sağlamadığı 
varsayılır. Bayesci model X’in dağılımını da,  içerir. Böyle bir model için ortak sonsal dağılım, 

                 (11) 
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biçiminde ifade edilebilir. ’yi belirleyen  parametreleri ve ’yi belirleyen 
 parametreleri birbirinden bağımsızdır. Bu durumda, 

                                               (12) 

biçiminde yazılabilir. Önsel dağılımların bağımsız olması varsayımından faydalanarak, ortak sonsal dağılım 
çarpanlarına ayrılarak; 

 

 

                                            (13) 

biçiminde yazılabilir. Denklem (13)’de görüldüğü üzere oransallık ifadesi ile yazılınca, bilgi kaybı olmadan 
klasik regresyonda olduğu gibi ’ in dağılımına olan bağımlılık ortadan kaldırılmış olur (Andrew Gelman, 
1995). 

Bilgi Vermeyen Önsel Dağılım ile Analiz  
Önsel dağılımın seçimi araştırmacının bilgi ve düşüncesine bağlıdır. Analize başlamadan önce, parametreye 
ilişkin ilk anda sahip olunan bilgi önsel dağılım olarak göz önüne alınır. Önsel bilginin olmadığı durumlarda 
veya gözlem sayısının çok ve parametre sayısının az olduğu durumlarda bilgi vermeyen önsel dağılım 
kullanılabilir. Çünkü böyle durumlarda veriden gelen bilgi daha baskın çıkacaktır (Zellner, 1971). 

Bilgi Veren Önsel Dağılım ile Analiz  
Bazı araştırmalarda, araştırmacı önceden yapılan araştırmalardan gelen önsel bilgiye sahiptir. Daha önceki 
denemelerden edinilenlere dayanarak bilgi edinilmesi yoluyla oluşturulan önsel dağılım veriye dayalı önsel 
dağılım, kişisel gözlemler veya teorik dayanaklar dolayısıyla oluşturulan önsel dağılım ise veriye dayalı 
olmayan önsel dağılım olarak adlandırılır (Zellner, 1971). 

Çoklu Doğrusal Regresyon Modeline Bayesci Yaklaşım   
 

                                                                           (14) 

 boyutlu regresyon katsayıları vektörü olmak üzere modeli göz önüne alınsın. 

X , β ve σ biliniyor iken y için olabilirlik fonksiyonu; 

                                                                (15) 
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biçiminde ifade edilebilir. ’yi belirleyen  parametreleri ve ’yi belirleyen 
 parametreleri birbirinden bağımsızdır. Bu durumda, 

                                               (12) 

biçiminde yazılabilir. Önsel dağılımların bağımsız olması varsayımından faydalanarak, ortak sonsal dağılım 
çarpanlarına ayrılarak; 

 

 

                                            (13) 

biçiminde yazılabilir. Denklem (13)’de görüldüğü üzere oransallık ifadesi ile yazılınca, bilgi kaybı olmadan 
klasik regresyonda olduğu gibi ’ in dağılımına olan bağımlılık ortadan kaldırılmış olur (Andrew Gelman, 
1995). 

Bilgi Vermeyen Önsel Dağılım ile Analiz  
Önsel dağılımın seçimi araştırmacının bilgi ve düşüncesine bağlıdır. Analize başlamadan önce, parametreye 
ilişkin ilk anda sahip olunan bilgi önsel dağılım olarak göz önüne alınır. Önsel bilginin olmadığı durumlarda 
veya gözlem sayısının çok ve parametre sayısının az olduğu durumlarda bilgi vermeyen önsel dağılım 
kullanılabilir. Çünkü böyle durumlarda veriden gelen bilgi daha baskın çıkacaktır (Zellner, 1971). 

Bilgi Veren Önsel Dağılım ile Analiz  
Bazı araştırmalarda, araştırmacı önceden yapılan araştırmalardan gelen önsel bilgiye sahiptir. Daha önceki 
denemelerden edinilenlere dayanarak bilgi edinilmesi yoluyla oluşturulan önsel dağılım veriye dayalı önsel 
dağılım, kişisel gözlemler veya teorik dayanaklar dolayısıyla oluşturulan önsel dağılım ise veriye dayalı 
olmayan önsel dağılım olarak adlandırılır (Zellner, 1971). 

Çoklu Doğrusal Regresyon Modeline Bayesci Yaklaşım   
 

                                                                           (14) 

 boyutlu regresyon katsayıları vektörü olmak üzere modeli göz önüne alınsın. 

X , β ve σ biliniyor iken y için olabilirlik fonksiyonu; 

                                                                (15) 

 

                                         (16) 

biçiminde verilir (Gasım, 2013). 

Bilgi Vermeyen Önsel Dağılım ile Analiz  
β ve σ için belirsiz önsel dağılım göz önüne alınırsa, 

                                (17) 

olup sonsal dağılım olabilirlik fonksiyonu ve önsel dağılım göz önüne alınarak orantısal olarak,  

                                     (18) 

biçiminde yazılabilir. Denklem (18)’ den görülebilir ki, σ ve β için koşullu sonsal olasılık yoğunluk 
fonksiyonu, β ortalamalı ve  varyanslı (k-boyutlu) çok değişkenli Normal dağılıma sahip olur.   
Buradan σ’ ya göre integral alınarak β için marjinal sonsal olasılık yoğunluk fonksiyonu, 

  =  

                                                                          (19) 

biçiminde elde edilir. Denklem (19)’ de dağılımın çok değişkenli Student t dağılımı şeklinde olduğu 
görülmektedir (David ve Yadolah , 1993). 

Bilgi Veren Önsel Dağılım ile Analiz  
Regresyonun belirtilen varsayımları sonucu ve Bayesci süreç gereği doğal eşlenik önsel dağılım, Normal- 
Gamma formunda bir dağılımdır. Matrissel notasyon ile doğal eşlenik önsel dağılım yapısı, 

                                       (20) 

                                          (21) 

biçimindedir. Denklem (20) ve denklem (21) birleştirilerek ortak önsel dağılım, 

                                (22) 
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olarak yazılır. , ,  ve  önsel dağılımın parametrelerinin tahmin edicileridir. Burada,  pozitif tanımlı 
simetrik bir matrisidir. 

 veri iken  vektörü, k değişkenli Normal dağılımdır. Ortalaması  ve varyans-kovaryans matrisi 
olan Normal dağılım olduğu görülür.  veri iken ’nın dağılımı Ters-Gamma dağılımlıdır. Olabilirlik 

fonksiyonu, 

       (23) 

ve sonsal dağılım, 

 

.                                                                   (24) 

Ortak sonsal dağılım,  ortalamalı ve  varyanslı çok değişkenli Normal dağılım olarak elde 
edilir.  için marjinal sonsal dağılımın   parametreli Ters- Gamma dağılımı olduğu görülür (David ve 
Yadolah , 1993). 

Markov Chain Monte Carlo Simülasyonu  
Bayesci yaklaşımda karşılaşılan en büyük zorluk sonsal dağılımların elde edilmesi sırasında yüksek boyutlu 
integrallerin kullanılmasıdır. Yüksek boyutlu integrallerin hesaplanmasında, karmaşık dağılımlardan 
benzetim ile örneklem çeken MCMC yöntemleri kullanılır. MCMC yöntemleri ilk olarak fizikçiler tarafından 
kullanılmıştır. Son yıllarda ise MCMC yöntemleri, özellikle Bayesci istatistik alanında birçok problemin 
çözülmesinde kullanılmaktadır. 

En çok kullanılan MCMC yöntemleri Metropolis- Hasting algoritması ve Gibbs örnekleme algoritmasıdır. 
Bu yöntemler ile ilgili dağılımdan örnekler çekilir ve daha sonra beklenen değerleri yaklaşık olarak bulmak 
için örneklem ortalamaları alınır. MCMC yöntemlerinde bu örneklemler, uzun bir zaman için düzenlenmiş 
Markov Zincirleri kullanılarak çekilir. Markov zincirlerini oluşturmak için bir çok yol vardır fakat Gibbs 
örnekleme algoritması da dahil olmak üzere bu yöntemlerin hepsi Metropolis- Hastings’in geliştirdiği genel 
algoritmanın özel biçimidir (Gasım, 2013). 

Metropolis ve Metropolis-Hastings Algoritması 
 parametresinin olasılık yoğunluk fonksiyonu p( ) olarak verilsin ve amaç, p( )=  ile belirtilen 

dağılımdan örneklem çekmek olsun. Burada c normalleştirme katsayısıdır. Metropolis algoritmasında, 
iterasyonlara  durumunu sağlayan bir  başlangıç değeri ile başlanır. Herhangi bir t’inci iterasyon 
için geçerli  değeri kullanılarak  öneri dağılımından  aday noktası çekilir. Metropolis 
algoritmasında öneri dağılımı üzerindeki tek kısıtlama simetrik olmasıdır. Yoğunluk fonksiyonlarının oranı 
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olarak yazılır. , ,  ve  önsel dağılımın parametrelerinin tahmin edicileridir. Burada,  pozitif tanımlı 
simetrik bir matrisidir. 

 veri iken  vektörü, k değişkenli Normal dağılımdır. Ortalaması  ve varyans-kovaryans matrisi 
olan Normal dağılım olduğu görülür.  veri iken ’nın dağılımı Ters-Gamma dağılımlıdır. Olabilirlik 

fonksiyonu, 

       (23) 

ve sonsal dağılım, 

 

.                                                                   (24) 

Ortak sonsal dağılım,  ortalamalı ve  varyanslı çok değişkenli Normal dağılım olarak elde 
edilir.  için marjinal sonsal dağılımın   parametreli Ters- Gamma dağılımı olduğu görülür (David ve 
Yadolah , 1993). 

Markov Chain Monte Carlo Simülasyonu  
Bayesci yaklaşımda karşılaşılan en büyük zorluk sonsal dağılımların elde edilmesi sırasında yüksek boyutlu 
integrallerin kullanılmasıdır. Yüksek boyutlu integrallerin hesaplanmasında, karmaşık dağılımlardan 
benzetim ile örneklem çeken MCMC yöntemleri kullanılır. MCMC yöntemleri ilk olarak fizikçiler tarafından 
kullanılmıştır. Son yıllarda ise MCMC yöntemleri, özellikle Bayesci istatistik alanında birçok problemin 
çözülmesinde kullanılmaktadır. 

En çok kullanılan MCMC yöntemleri Metropolis- Hasting algoritması ve Gibbs örnekleme algoritmasıdır. 
Bu yöntemler ile ilgili dağılımdan örnekler çekilir ve daha sonra beklenen değerleri yaklaşık olarak bulmak 
için örneklem ortalamaları alınır. MCMC yöntemlerinde bu örneklemler, uzun bir zaman için düzenlenmiş 
Markov Zincirleri kullanılarak çekilir. Markov zincirlerini oluşturmak için bir çok yol vardır fakat Gibbs 
örnekleme algoritması da dahil olmak üzere bu yöntemlerin hepsi Metropolis- Hastings’in geliştirdiği genel 
algoritmanın özel biçimidir (Gasım, 2013). 

Metropolis ve Metropolis-Hastings Algoritması 
 parametresinin olasılık yoğunluk fonksiyonu p( ) olarak verilsin ve amaç, p( )=  ile belirtilen 

dağılımdan örneklem çekmek olsun. Burada c normalleştirme katsayısıdır. Metropolis algoritmasında, 
iterasyonlara  durumunu sağlayan bir  başlangıç değeri ile başlanır. Herhangi bir t’inci iterasyon 
için geçerli  değeri kullanılarak  öneri dağılımından  aday noktası çekilir. Metropolis 
algoritmasında öneri dağılımı üzerindeki tek kısıtlama simetrik olmasıdır. Yoğunluk fonksiyonlarının oranı 

 biçiminde hesaplanır. Aday nokta yoğunluk fonksiyonunu arttırırsa (α > 0 ise) kabul edilir, aday 
nokta yoğunluk fonksiyonunu azaltırsa (α < 0 ise), α olasılığı ile kabul edilir, aksi halde reddedilir. Aday 
nokta reddedildiğinde zincir hareket etmez yani  olur ve tekrar bir aday nokta seçilir. Metropolis 
algoritmasında aday noktanın kabul olasılığı α, 

     .                                                                   (25) 

biçiminde hesaplanır. Bu algoritma ile ’den ’ye geçiş olasılıkları sadece ’ ye bağlı olan 
( ) şeklinde bir Markov zinciri oluşturulur. Başlangıç değerlerinin etkileri için yeteri kadar 
iterasyon yapıldıktan sonra zincir durağan dağılıma yaklaşır ve ( ) vektöründen elde edilen 
örneklemler p(θ) dağılımından örneklemlere karşılık gelir. 

Metropolis-Hastings keyfi bir geçiş olasılığı fonksiyonu kullanarak Metropolis algoritmasını genelleştirmiş 
ve aday noktanın kabul edilme olasılığını aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

                                                           (26) 

Bu algoritmada öneri dağılımı üzerine konulan herhangi bir kısıt yoktur, simetrik olması gerekli değildir 
(Gasım, 2013). 

Gibbs Örnekleme Algoritması  
 
Bir  rasgele vektörünün bir bileşeninin diğer bileşenlere göre koşullu dağılımları, 

 için, 
                       (27) 

olasılık yoğunluk fonksiyonları ile verilsin. Bu koşullu dağılımların her birinden rastgele sayı üretmek kolay 
olsun.  rastgele vektörünün olasılık dağılımından n tane rastgele vektör üretmek için 
Gibbs algoritması kullanılır. Bu algoritmaya, bir  ile başlanır ve  k = 1,2,… için 
k. adımdan (k+1). adıma geçişte,  

 

 

                                            (28) 
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üretilip,  rasgele vektörü elde edilir. ( ) dizisinin limit dağılımı  
rasgele vektörünün dağılımıdır (Öztürk ve Özbek, 2015). 

Simülasyon Çalışması 
Simülasyon çalışmasında, 

 

biçiminde basit doğrusal regresyon modeli göz önüne alınmıştır. Değişik , ve değerleri için  
olmak üzere Matlab programı yardımıyla n=20, 40 olarak alınmış ve y verileri türetilmiştir. Daha sonra 
Matlab ile   ve  parametreleri klasik regresyon yöntemi ile tahmin edilmiştir. Daha sonra aynı veriler 
kullanılarak WinBugs programında bilgi veren önsel olarak  ve  lar için Normal(0, 0.001) ve varyans 
için Gamma(0.001, 0.001)  dağılımları alınmış ve Bayesci yöntem ile parametre tahminleri yapılmış ve 
sonuçlar Tablo1 ile verilmiştir. Tahmin sonuçlarını karşılaştırabilmek için güven aralıkları hesaplanmıştır. 

Tablo 1. Simülasyon Sonuçları 

Parametre  
Değerleri 

 
Klasik Regresyon Yöntemi Bayesci Regresyon Yöntemi 

n 

=1.5 
=2 

20 1.5673 2.0560 1.564 2.054 

Güven 
Aralığı 

[1.1979, 1.9367] [1.7327, 2.3792] [1.152, 1.972] [1.724, 2.377] 

40 1.4562 2.1761 1.453 2.175 

Güven 
Aralığı 

[1.1723, 1.7401] [1.8735, 2.4787] [1.158, 1.753] [1.878, 2.477] 

=1.5 
=3.5 

20 1.6381 3.5334 1.635 3.531 

Güven 
Aralığı 

[1.3339, 1.9423] [3.1996, 3.8673] [1.27, 2.0] [3.191, 3.865] 

40 1.4786 3.4367 1.476 3.436 

Güven 
Aralığı 

[1.1858, 1.7714] [3.1141, 3.7593] [1.192, 1.765] [3.119, 3.757] 

=1.5  
=5.25 

20 1.5115 5.1591 1.508 5.155 

Güven 
Aralığı 

[0.9828, 2.0402] [4.5489, 5.7693] [0.9624, 2.049] [4.532, 5.765] 

40 1.4312 5.2646 1.428 5.264 

Güven 
Aralığı 

[1.1029, 1.7595] [4.9664, 5.5627] [1.114, 1.749] [4.971, 5.561] 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada, Matlab programı kullanılarak bilinen bir model için  ikilileri türetilmiştir. Bu veriler 
kullanılarak klasik ve Bayesci yöntemler ile regresyon parametreleri tahmin edilmiş ve güven aralıkları 
hesaplatılmıştır. Verilere göre iki yöntem kullanılarak elde edilen sonuçları Tablo 1 ile verilmiştir. Tablo 1 
incelendiğinde her iki yöntemle elde edilen tahmin sonuçlarının birbirine oldukça yakın olduğu görülmüştür. 
Bayesci yaklaşım ile bulunan güven aralıklarının klasik yöntemle elde edilenlere göre daha dar bir aralık 
oluşturduğu gözlenmiştir.  

Bu sonuçlara göre, regresyon modellerinde parametre tahmini için Bayesci yaklaşımın klasik yönteme bir 
alternatif olarak kullanılabileceği söylenebilir. 
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üretilip,  rasgele vektörü elde edilir. ( ) dizisinin limit dağılımı  
rasgele vektörünün dağılımıdır (Öztürk ve Özbek, 2015). 

Simülasyon Çalışması 
Simülasyon çalışmasında, 

 

biçiminde basit doğrusal regresyon modeli göz önüne alınmıştır. Değişik , ve değerleri için  
olmak üzere Matlab programı yardımıyla n=20, 40 olarak alınmış ve y verileri türetilmiştir. Daha sonra 
Matlab ile   ve  parametreleri klasik regresyon yöntemi ile tahmin edilmiştir. Daha sonra aynı veriler 
kullanılarak WinBugs programında bilgi veren önsel olarak  ve  lar için Normal(0, 0.001) ve varyans 
için Gamma(0.001, 0.001)  dağılımları alınmış ve Bayesci yöntem ile parametre tahminleri yapılmış ve 
sonuçlar Tablo1 ile verilmiştir. Tahmin sonuçlarını karşılaştırabilmek için güven aralıkları hesaplanmıştır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, Matlab programı kullanılarak bilinen bir model için  ikilileri türetilmiştir. Bu veriler 
kullanılarak klasik ve Bayesci yöntemler ile regresyon parametreleri tahmin edilmiş ve güven aralıkları 
hesaplatılmıştır. Verilere göre iki yöntem kullanılarak elde edilen sonuçları Tablo 1 ile verilmiştir. Tablo 1 
incelendiğinde her iki yöntemle elde edilen tahmin sonuçlarının birbirine oldukça yakın olduğu görülmüştür. 
Bayesci yaklaşım ile bulunan güven aralıklarının klasik yöntemle elde edilenlere göre daha dar bir aralık 
oluşturduğu gözlenmiştir.  

Bu sonuçlara göre, regresyon modellerinde parametre tahmini için Bayesci yaklaşımın klasik yönteme bir 
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ASTEMİZOL ve İMİPRAMİN’İN DU-145 HÜCRE HATLARINDA SİTOTOKSİK ETKİSİ

Onur ÖZTANRIVERDİ1, Ali AŞKIN1, Derya YETKİN2, Şakir Necat YYILMAZ3,  Ülkü ÇÖMELEKOĞLU4

1Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Mersin / Türkiye
2Mersin Üniversitesi, İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mersin / Türkiye

3Mersin Üniversitesi, Temel Tıp Bilimleri, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Mersin / Türkiye
4Mersin Üniversitesi, Temel Tıp Bilimleri, Biyofizik Anabilim Dalı, Mersin / Türkiye

(Bu Çalışma Bilim Kurulu Tarafından Sözel İkinci Eser Olarak Seçilmiştir)

Öz: Kanser dünyada en yaygın ölüm nedenlerinden biridir. Dünyada erkekler arasında ise prostat kanseri en 
sık görülen kanser tipidir. Kanser tedavisi için radyoterapi ve kemoterapinin de dahil olduğu farklı yöntemler 
kullanılmaktadır. Fakat etkin ve kesin bir tedavinin olmaması ve mevcut tedavilerde sıklıkla yan etkiler gö-
rülmesi nedeniyle yeni tedavi metotları arayışları sürmektedir. Bunlar arasında daha önce farklı amaçlar için 
kullanılan ilaçların kanser üzerine etkilerinin incelenmesi de yer almaktadır. Bu çalışmada kanser hücrelerinin 
çoğalmasını baskılayıp baskılamadıklarını test etmek amacıyla, bir antihistaminik olan Astemizol ile bir tri-
siklik antidepresan olan İmipramin’in etkileri araştırılmıştır. Bu nedenle DU-145 prostat kanseri hücre hatları 
çoğaltılmış ve xCELLigence gerçek zamanlı hücre analizi yöntemi uygulanarak Astemizol ve İmipramin’in 
proliferasyon üzerine etkileri değerlendirilmiştir. xCELLigence gerçek-zamanlı hücre analizinde kontrol gru-
bu (ilaç uygulanmamış) ile birlikte her bir ilaç için 1 μM, 20 μM, 50 μM, 75 μM konsantrasyonları prostat 
kanser hücrelerine uygulanarak 96 saat boyunca proliferasyon üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Çalışma 
sonunda 1 μM İmipramin’in ve 50 μM Astemizol’un kanser hücre proliferasyonunu kontrol grubuna göre 
anlamlı derecede (p<0.05) baskıladığı bulunmuştur (sırasıyla %13 ve % 20 oranlarında). Diğer dozlarda ise 
kontrol grubuna göre anlamlı bir azalma gözlenmemiştir (p>0.05). Sonuç olarak; bu çalışma, Astemizol ve 
İmipramin’in kanser hücreleri üzerine çoğalmayı durdurucu etkileri olabileceğini, fakat bu etkilerinin değer-
lendirilmesi için daha geniş kapsamlı çalışmalar gerektiğini göstermektedir. Bu çalışma Mersin Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince 2015-TP2-1188 Proje Numarası ile desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sitotoksite, xCELLigence, Prostat, Kanser, DU-145, Astemizol, İmipramin

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Herhangi bir hücrenin çevre koşullarının da etkisiyle kromozom ve fonksiyonel genlerinde meydana gelen 
değişimler nedeniyle kontrolsüz olarak çoğalmaya başlamasının ardından komşu dokulara sızması veya uzak 
organlara taşınarak yayılması (metastaz) ile gelişen geniş bir grup hastalık kanser olarak adlandırılır. Kanser 
tüm canlıların yapı taşı olan bir hücrede başlar. Karsinojen ajanlar, DNA molekülündeki pürin ve pirimidin 
bazları ve şeker molekülleri ile reaksiyona girerek veya kromozomların yapısında bulunan proteinlerle çapraz 
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bağlar oluşturarak DNA molekülünde baz delesyonları, zincir kırıkları ve inversiyon gibi yapısal değişikliklere 
yol açarlar. Bu değişiklikler sonucunda DNA’nın replikasyonu, genlerin transkripsiyonu ve translokasyonu 
veya aktivasyonunda değişiklikler olur. Onkogenlerin aktivasyonu ve tümör süpresör gen inaktivasyonları, 
hücrenin kontrolsüz çoğalması, kontak inhibisyonun kaybolması, invazyon ve metastaz yeteneği kazanması 
gibi malign özellikler kazanmasına yol açar (Ousingsawat, 2018, Aliustaoğlu, 2009). 

Kanser farklı organlarda meydana gelmektedir. Bu hastalıkların ortak özelliği, normal hücre döngüsü düzen-
leyicileri tarafından kontrol edilemeyen hücre çoğalmasıdır. Kanser, yeryüzünde insan popülâsyonu arasında 
kalp ve damar hastalıkları ile birlikte en yaygın ölüm nedeni olarak düşünülmektedir (Suzuki, 2017). Prostat 
kanseri ise, GLOBOCAN 2018 verilerine göre tüm dünyada erkekler arasında en yaygın kanser tipidir7. 

Prostat, genç erişkin erkeklerde 18-20 gr ağırlığında olan bir salgı bezidir. Karın içi organlardan mesanenin 
(idrar torbası) alt bölümünde, rektumun hemen önünde bulunur. Prostat semen sıvısının büyük çoğunluğunun 
salgılamasını sağlar ve spermlere hareketlilik kazandıran birtakım maddeleri içerir. Prostat hücrelerinde hücre 
döngüsü sırasında genlerde meydana gelen hasarlar kontrolsüz hücre bölünmesine ve sonuç olarak prostat 
kanserine neden olabilmektedir.

Bir hastalığın tedavisinde kullanılan bir ilaç, başka bir hastalık tedavisi için de kullanılabilir. Bu durum kanser 
araştırmaları için de söz konusudur. Kanserin gerek insanlar arasında görülme sıklığı, gerekse de tedavi edil-
mesinin güçlüğü çeşitli alternatif tedavi yöntemleri geliştirme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır ve bu amaçla 
çalışmalar yapılmaktadır. Antihistaminikler ve trisiklik antidepresan ilaçlar da bu alternatifler arasında yer 
almaktadır. Astemizol bir anti-histaminik, İmipramin ise bir trisiklik antidepresandır. Gerek Astemizol, gerek-
se İmipramin’in  proliferasyonu inhibe edici etkileri in vivo ve in vitro malignitelerde farklı çalışmalara konu 
edilmiştir (Roy, 2008, Kong, 2011, Nadine, 2013).

AMAÇ

Bu çalışmada bir antihistaminik olan Astemizol ve bir trisiklik antidepresan olan İmipramin’in prostat kanser 
hücre hattı DU-145 üzerine sitotoksik etkisinin olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. 

KAPSAM

Çalışma hücrelerin çoğaltılması ile gerçek-zamanlı hücre analizi aşamalarını kapsamaktadır. Çalışmada DU-
145 hücreleri çoğaltılmış, daha sonra Astemizol ve İmipramin’in sitotoksik etkilerini değerlendirebilmek ama-
cıyla gerçek-zamanlı hücre analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel analiz ile değerlen-
dirilmiştir.

YÖNTEM

Hücrelerin çoğaltılması

Çalışmada kullanılan prostat kanser (DU-145) hücreleri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embri-
yoloji Anabilim Dalı’ndan temin edilmiştir. Üretici firmanın önerdiği RPMI medyumu (2,5 mM L-Glutamin) 

7  https://www.uicc.org/new-global-cancer-data-globocan-2018
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bazal medyum olarak kullanıldı. Bazal medyum içine inaktive edilmiş %10 fötal sığır serumu (FBS), %1 pe-
nisilin-streptomisin ve %1 amfoterisin ilave edilerek katkılı medyum hazırlandı ve +4 0C’de muhafaza edildi.

Hücreler kültür ortamına alınarak % 80 konfluent olana dek 37°C ve %5 CO2 inkübasyon ortamına bırakıldı.  
Hücre sayımı için Cedex XS (Roche, Mannheim, Germany) cihazı kullanıldı. 

Gerçek-zamanlı hücre analizi

Sitotoksik analiz için xCELLigence (Roche, Mannheim, Germany) cihazı kullanıldı.

Analiz için her e-plate kuyucuğuna 100 μl besiyeri içinde 5000 hücre olacak şekilde hücrelerin ekimi yapıldı. 
Deney grupları kontrol grubu ve ilaç doz grupları olarak belirlendi. Kontrol grubu (ilaç uygulanmamış) (n=2) 
iken ilaç doz grupları 1 μM (n=3) , 20 μM (n=3), 50 μM (n=2)ve 75 μM (n=4) İmipramin ve 1 μM (n=3), 20 
μM (n=4), 50 μM (n=4) ve 75 μM (n=4) Astemizol konsantrasyonları olacak şekilde deneyler gerçekleştirildi. 
Hücre çoğalması ilaçlar eklendikten sonra 96 saat boyunca xCELLigence sisteminde takip edildi.

İstatistiksel analiz

İstatistiksel analizi için SPSS programı kullanıldı. Kolmogorov-Smirnov testi ile sürekli ölçümlere ait grupla-
rın normallik kontrolleri test edildi. Gruplar arası anlamlılık için tek-yönlü varyans analizi kullanıldı. Tanım-
layıcı istatistikler olarak ortalama ve standart sapma değerleri elde edildi. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak 
alındı.

BULGULAR

Gerçek zamanlı hücre analizi deneyi için yapılan çalışma sonunda kontrol ve doz grupları için hücre indeksi 
(CI) verileri elde edildi. Bu veriler kontrol grubu ve doz gruplarında hücre çoğalmasındaki değişimi göster-
mektedir. Kontrol grubu ile birlikte İmipramin’in 1 μM, 20 μM, 50 μM ve 75 μM (Grafik 1) ve Astemizol’un 1 
μM, 20 μM, 50 μM ve 75 μM (Grafik 2) dozlarında hücre indeksinde değişimi ifade eden grafikler elde edildi. 
Ayrıca, tüm doz grupları için ilaç dozlarına bağlı olarak CI değerlerindeki değişimleri gösteren CI/zaman gra-
fikleri elde edildi (Grafik 3).

 

Grafik 1. İmipramin İçin Gerçek-Zamanlı Hücre Analizi ile Elde Edilen Hücre
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İndeksi Grafiği. Solda doz gruplarının kuyucuklara yerleşimi gösterilmektedir. Doz grupları: kırmızı; kontrol 
grubu, yeşil; 1 µM, pembe; 20 µM,  mavi; 50 µM, açık mavi; 75 µM.

Grafik 2. Astemizol İçin Gerçek-Zamanlı Hücre Analizi ile Elde Edilen Hücre İndeksi Grafiği. 

Solda doz gruplarının kuyucuklara yerleşimi gösterilmektedir. Doz grupları: siyah; kontrol grubu, yeşil; 1 µM,; 
açık mavi 20 µM,  pembe;50 µM, mavi; 75 µM.

Grafik 3. İmipramin ve Astemizol İçin Gerçek-Zamanlı Hücre Analizi ile Elde Edilen Hücre İndeksi 
Grafiği. 

Astemizol için yeşil; 1 µM,; açık mavi 20 µM,  pembe;50 µM, mavi; 75 µM. İmipramin için: eflatun; 1 µM,; 
koyu yeşil 20 µM,  turuncu;50 µM, mor; 75 µM.

Bu verilerde kontrol gruplarındaki anlamlı değişimleri görebilmek için istatistiksel analizler sonucu doz-yanıt 
eğrileri elde edildi (Grafik 4). 
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Grafik 4. Farklı doz gruplarında hücre-indeks değerlerinin zamana bağlı değişimini ifade eden doz-
yanıt grafiği.  

Kontrol: lacivert; Astemizol: açık yeşil 1 µM, açık gri 20 µM, mor: 50 µM, sarı: 75 µM; İmipramin: kırmızı 1 
µM, açık mavi 20 µM, gri 50 µM, mavi 75 µM.

SONUÇ

Tümör hücreleri sağlıklı hücrelere göre hızlı prolifere olan hücrelerdir. Bu nedenle bu hücrelerin çoğalma 
hızlarını azaltmak veya durdurmak tedavi sırasında özel öneme sahiptir. Mevcut çalışmada kullanılan ilaçla-
rın proliferasyon üzerine etkilerini kontrol etmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi. Bu amaçla kullanılan 
yöntem gerçek-zamanlı hücre analizi yöntemidir. Bu uygulamalar sonucunda kontrol ve ilaç doz gruplarında 
proliferasyon hızının zamana göre değişimini ifade eden hücre indeksi verileri elde edildi. Gerçek-zaman-
lı hücre analizi çalışmalarında İmipramin ve Astemizol gruplarında anlamlı değişim görülmesi, bu ilaçların 
kanser hücrelerinin proliferasyonunu baskılayıcı bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. Doz belirleme 
amacıyla yapılan çalışmalar için gerçek-zamanlı hücre analizi kullanılmış ve farklı ilaç konsantrasyonlarının 
sitotoksik etkileri incelenmiştir. Çalışmada ayrı ayrı 1 μM, 20 μM, 50 μM ve 75 μM İmipramin ve Astemizol 
konsantrasyonlarının prostat kanser hücreleri üzerine sitotoksik etkileri değerlendirilmiştir. Astemizol’un 1 
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μM ve 20 μM, ve İmipramin’in ise 20 μM dozlarında kontrol grubuna göre etkisi gözlenmezken, Astemizol’un 
75 μM ve İmipramin’in 50 μM ve 75 μM dozlarında kısmi bir azalma meydana gelmiştir. Özellikle 1 μM (en 
düşük) İmipramin dozu ve 50 μM Astemizol dozunda belirgin azalma meydana gelmiştir. Bu azalma istatistik-
sel olarak anlamlı bulunmuştur.

Roy ve ark., Astemizol, İmipramin ve E-4031’in sırasıyla 30  μM, 100 μM ve 200 nM konsantrasyonla-
rında MCF-7 meme kanseri hücrelerinin proliferasyonu üzerine etkilerini incelemişlerdir. Çalışmalarında 
Astemizol’un proliferasyon üzerine anlamlı etkisinin bulunduğunu, E-4031’in (hErg-spesifik kanal blokeri) 
ise etki göstermediğini tespit etmişlerdir. İmipramin’in bazı dozlarında tümör hücre proliferasyonunun azal-
dığını gözlemişlerdir (Roy, 2008). Bu bulgular, bu çalışmada elde edilen bulgularla kısmen çelişmektedir. Bu 
çalışmada 1 μM İmipramin ve 50 μM Astemizol konsantrasyonunda proliferasyonda birbirine yakın düzey-
lerde ciddi azalma gözlenirken, diğer konsantrasyonlarda ya azalma gözlenmemiş, ya da kısmi düzeyde bir 
azalma gözlenmiştir. Bir başka çalışmada ise Gavrilova-Ruch ve ark. (2002) İmipramin’in proliferasyon hızını 
azalttığını rapor etmişlerdir. Ouadid-Ahidouch  ve ark. (2001), MCF-7 meme kanseri hücrelerinde sırasıyla 
2, 5 ve 10 μM Astemizol konsantrasyonlarında sırasıyla % 23, % 55 ve % 89 oranlarında doza bağımlı olarak  
proliferasyonun inhibe olduğunu tespit etmişlerdir. Bir başka çalışmada, Kong ve ark. (2014) Astemizol’un 
farklı tip lenfoma hücre hatlarında proliferasyonu doza bağlı olarak azalttığını belirlemişlerdir.

Geniş bir protein ailesini teşkil eden iyon kanal ailesinin bazı üyeleri kanserde değişen ekspresyon ve aktivite 
özellikleri nedeniyle araştırmalar için odak haline gelmiştir. Bunların arasında bazıları “kansere özgü” ekspres-
yon ve aktivite özellikleri içerdiği için Eag kanalları “onkogenik kanallar” olarak kabul edilir. İyon kanalla-
rının spesifik, yapısal ve fonksiyonel özellikleri mevcuttur ve bu özelliklere bağlı olarak farklı manipülasyon 
yöntemleri aktivitelerinin değiştirilebilir olmasını sağlamaktadır. Kanserdeki çeşitli voltaj-kapılı iyon kanalla-
rının değişen ekspresyonu ve etkinliği ve hastalığın başlangıcı ve ilerlemesine katkıda bulunan anahtar olaylar-
daki rolü nedeniyle iyon kanalları kanser tedavisinde yeni bir terapötik hedef olarak düşünülmeye başlanmıştır. 

Farklı tümör hücrelerinde, Difenhidramin, Triprolidin, Simetidine, Ranitidin, Famotidin gibi bazı histamin 
antagonistleri malignant hücrelerdeki histaminin proliferatif etkisini inhibe etmektedir (García-Quiroz, 2011). 
Ayrıca trisiklik antidepresanların da kanser hücre proliferasyonunu inhibe ettiği farklı deneysel çalışmalarla 
gösterilmiştir. İnsan eter-á-go-go (hEag) potasyum kanalının farmakolojik inhibitörü olan İmipramin, hEag’ın 
kanser hücresi çoğalmasında rol oynayıp oynamadığını göstermek için farklı çalışmalarda kullanılmıştır. 
İmipramin’in sodyum, potasyum ve kalsiyum akımlarını baskıladığı gösterilmiştir (Ogata, 1989). 

Sonuç olarak, astemizol ve imipramin Eag kanallarının farmakolojik inhibitörleridir. Bu ilaçların hücre çoğal-
masını durdurucu ekileri  Eag kanal inhibisyonuna dayandırılabilmektedir (Roy, 2008, Hemmerlein, 2018).

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar; ilaçların bazı dozlarının belirgin etkisinin olduğunu, fakat bu etkinin düze-
yinin tümör hücre çoğalmasını durdurucu düzeyde olmadığını, ancak sınırlayıcı düzeyde olduğunu göstermek-
tedir. Bu da bu ilaç gruplarının tümör tedavisi için düşünülebileceğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte 
tedavi için tek başına yeterli olamayacağını fakat başka tedaviler için destekleyici unsur olarak düşünülebile-
ceğini akla getirebilmektedir.
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KAKAODAN ÇİKOLATAYA TARİHSEL YOLCULUK

Burcu KAYA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları A.B.D. Yüksek Lisans 
Öğrencisi, İzmir / Türkiye

Öz: Milletleri ve tarihi derinden etkileyen çikolatanın geçmişi 4000 yıl öncesine dayanır. Çikolatanın, M.Ö. 
1900’lerde şu anki Meksika topraklarında yaşamını sürdüren Olmekler’den önceki dönemlerin keşfi olduğu 
düşünülmektedir. İlk çikolata bugünün çikolatalarından çok farklı olarak sıvı halde ve acı bir içecektir. Çiko-
lata etimolojik olarak incelendiğinde; Aztek uygarlığı dilinde xococ (acı) ve atl (su)  kelimelerinin birleşimi 
xocoatl olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca farklı kaynaklarda xococ sözcüğü köpük, gürültü ve sıcak anlam-
larında da kullanılmıştır. Eski uygarlıklar mitleriyle ve hikayeleriyle kendilerini bize taşırlar. Örneğin; kakao 
çekirdeğinin çikolata tanrısı Quetzalcoatl tarafından insanlara getirildiği düşüncesi ve çikolataya ‘Tanrıların 
İçeceği’ ünvanının uygun görüldüğü bu mitlerden ve arkeolojik çalışmalardan anlaşılmaktadır. Tapınakların 
duvarlarına kakao çekirdeğinin resimlerinin çizilmesi kakaoya duyulan saygının bir göstergesidir. Mayalarda, 
sosyal statüye bakılmaksızın herkes kakaonun tadını çıkarabilirdi, Aztekler de ise bu içeceği içmek az kişinin 
karşılayabileceği bir lükstü. Aztekler, bilgeliğin ve gücün kakao ağacının meyvesini yemekten kaynaklandığı-
na inanıyordu. İçecek o kadar kıymetliydi ki, altın kadehlerde servis edilirdi. Aynı zamanda kakao çekirdekleri 
parasal bir değere de sahipti. Vergi olarak veriliyor ve alışverişte kullanılabiliyordu. Bunu fark eden İspanyol 
kâşif Hernan Cortes altın aramak için geldiği bu topraklardan ellerinde hazinelerinin yanında çok değerli 
kakao çekirdekleriyle dönmüştü. Böylece kakaonun ve dolayısıyla çikolatanın Avrupa’ya, sonrasında ise tüm 
dünyaya doğru yolu açılmıştır. Bu çalışmada çikolata ve kakaonun tarihi kökleri, inanışlara nasıl sahne olduğu, 
hangi milletlerin nasıl tükettiği ve son olarak günümüze gelene kadar hangi yollardan geçtiği, çeşitli ve değerli 
kaynaklardan bir derleme olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kakao, Kakao Tarihi, Çikolata, Gastronomi, Arkeoloji 

GİRİŞ

Çikolatanın geçmişi günümüzden 4000 yıl öncesine dayandırılmakta ve M.Ö. 1900’lerde şu anki Meksika 
topraklarında yaşamını sürdüren Olmekler’den önceki dönemlerin keşfi olduğu düşünülmektedir 8. 

Kakao bitkisinin yenebilir olduğunu ilk bulanların maymunlar olduğu bilinmektedir. Ağaçlarda asılı duran 
bu tohum zarfının içerisinde saklı olan tatlı, canlandırıcı etini, maymunlar öğrenmişti. Yanlarından geçerken 
maymunların ağaçlardan bu meyveleri topladıklarını fark eden insanlar da sonrasında bu meyveyi denemişler-
dir. Kakao tohum zarfının tatlı eti kayısı ya da kavuna benzer bir tat vermekteydi ayrıca tohumları acı tanenli9 
tatları ve görünüşleriyle yenilebilir gözükmüyorlardı. Maymunlar da lezzetli etli kısmını yiyor ve çekirdekle-

8  http://www.mabel.com.tr/tr/cikolatanin-tarihcesi  
9  https://www.royalmond.com/cikolatada-kafein-var-mi/  
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rini atıyorlardı. Aslında bu doğa ananın tohumların yayılması ve ağaçların güvende kalması için kullandığı bir 
yöntemdir de diyebiliriz 10. 

Çikolata üretimi Orta Amerika’nın tropikal yağmur ormanlarına kakao tohumlarının ekilmesi ve bu tohumla-
rın fermente edilerek macun elde edilmesiyle gerçekleşmiştir. İlk çikolata,  acı tadı ve sıvı formuyla bugünün 
çikolatalarından çok farklıdır 11. 

Olmekler’in kakao ağacına ‘kakawa’ dedikleri ve bu nedenle bugün dilimize yerleşen kakao kelimesinin as-
lında Olmec dilinden geldiği düşünülmektedir(Mert, 2012: 80). Çikolata etimolojik olarak incelendiğinde ise; 
Aztek uygarlığı dilinde xococ (acı) ve atl (su)  kelimelerinin birleşimi xocoatl olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Farklı kaynaklarda xococ sözcüğü köpük, gürültü ve sıcak anlamlarında da kullanılmıştır.

O zamanki içeceğin içeriği ise; fermente edilip macun haline getirilmiş kakao, su, vanilya, bal, acı biber ve 
diğer baharatlardan oluşmaktaydı. Olmekler, Mayalar ve Aztekler’de bu içeceğin kişiyi mutlu ettiği, bunun 
yanında da enerji ve güç verdiği düşünülmekteydi. Bu yüzden de bu içeceğe mistik bir anlam yüklenmişti. Ma-
yalar ise kakaonun büyüsüne kapılarak kakao tanrısı olduğuna inanmış ve ona tapmışlardır 12. 

Bazı kaynaklara göre, çikolatanın gücü o kadar abartılmıştır ki, 16’ıncı yüzyılda Aztekler’in, bilgeliğin ve 
iktidarın kakao ağacının meyvesinden geldiğini ayrıca besleyici, kuvvetlendirici ve hatta afrodizyak etkisine 
sahip olduğuna inanıldığı belirtilmiştir. İçecek o kadar prestijliydi ki, sadece bir kullanımdan sonra atılan altın 
kadehlerde servis edilmiştir. Aztek imparatoru, Montezuma bu içeceği o kadar çok sevmiştir ki günde 50 kadeh 
içtiği iddia edilmektedir 13.   

TARİHSEL GELİŞİMİ

Kakao ağacının; dallarıyla ve gövdesinden çıkan geniş tohum zarflarıyla merak uyandıran bir görüntüsü vardır. 
Bu yüzden de Orta Amerika uygarlıklarının ilgisini çekmiş olmalıdır 14. Fakat bu uygarlıklarından Olmekler 
ve Mokayalar’da kakao kullanımına ait örnekler az sayıdadır. Bulunan bulgulara göre Olmekler çikolata elde 
etmek için kakao çekirdeklerini önce bekletip fermente etmiş ve küf gelişimini engellemek için tamamen 
kurutmuşlardır. Sonrasında ise kurutulan çekirdeklerin dış kabuklarını atıp, kalan kahverengi özünü öğütülüp 
yiyecek olarak kullanılmışlardır. Olmeklere ait yerleşim yerlerinden El Manati’de M.Ö. 1800-1000 yıllarından 
kalan ve kakao içeceği kalıntıları içeren birer seramik kase bulunmuştur. Olmekler kakawa olarak adlandırdık-
ları bu yiyeceği Maya medeniyetine tanıtmışlardır (Özkaya ve Özkaptan, 2016: 33). 

 Maya ve Aztek uygarlıklarında ise kakaoyu kapsayan gelenekler çok daha iyi bilinmektedir. Örneğin; 2002 
yılında yapılan araştırmalarla Mayaların Meksika’daki Yucatan’da kakao tohumu ekip, tarlalarında kakao 
ağaçları yetiştirmiş olabileceği düşünülmektedir. Kakaonun Maya uygarlığında kullanımı yapılan arkeolojik 

10   https://cikolatamitivetarihi.wordpress.com/2011/10/12/cikolatanin-tarihi-kolomb-oncesi-deneyimi/  
11  http://www.mabel.com.tr/tr/cikolatanin-tarihcesi  
12  http://www.mabel.com.tr/tr/cikolatanin-tarihcesi  
13  https://www.chocolatemonthclub.com/chocolate-history 
14  Florida Agriculture In The Classroom, Inc., Chocolate’s History  Story, https://faitc.org/lessons/chocolate-history/   
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kazılarla Belize’de bulunan kalıntılardaki kimyasallara bakılarak M.Ö. 600 ile 400 yıllarına dayandırılmakta-
dır (Özkaya ve Özkaptan, 2016: 33). Guatemala’da orijinal evlerinde Maya çömleklerinden çikolata kalıntıları 
bulunmuştur. Mayalar, öncelikle kakao çekirdeklerini ve özünü bir kasenin içine koyup fermante olmasını sağ-
lamışlardır ve karışımı kurutmuşlardır. Kakaonun aromasını çıkarmak için kurutulmuş çekirdekleri kavurup, 
ezmişlerdir. Daha sonra bu çekirdekleri suyla karıştırıp, kırmızı biber ve vanilya ile tatlandırıp, baharatlı bir çi-
kolata içkisi haline getirmişlerdir 15. Acı ve sıcak olan bu içeceğin bir tastan diğer tasa aktarılarak köpürtülmesi 
sağlanmıştır. Bazen de çekirdekleri; kıvamı suludan katıya kadar değişen, lapa benzeri yemekler yapmak için, 
mısırla ve tatlandırıcılarla karıştırmışlardır. Kakaolu içecekler Maya uygarlığının ritüellerinde ve özel günle-
rinde önemli rol oynamaktaydı (Samancı, 2012: 27 ). Günümüzde halen daha baharatlı içecek hali, geleneksel 
çikolata şarabı olarak yerliler tarafından yapılmakta ve ritüellerinde kullanılmaktadır16.  Aynı zamanda bu 
meyvenin tanelerinin simgesel bir anlamı da vardı. Örneğin, gelin ve damadın evlilik törenlerinde birbirlerine 
sunmuş oldukları beşer adet kakao çekirdeği birbirlerine olan bağlılıklarını temsil etmekteydi (Samancı, 2012: 
27 ). MS 1400’e gelindiğinde, Maya gücü iyice azalmıştı. Aztekler ise kendi kakaolarını yetiştiremediklerin-
den dolayı kakao çekirdeklerini almak için Mayaların işlek limanlarına gelip ticaret yapmak zorundaydılar. 
Aztekler için çekirdekler çok önemliydi zira bu çekirdekleri para olarak kullanıyorlar ve tanrılarına hediyeler 
sunabiliyorlardı. Bu uygarlık için kakao çekirdeği dolu bir cebin olması nakit dolu bir cüzdanının olması de-
mekti.  Örneğin; üç kakao tanesine bir hindi yumurtası, on kakao tanesine bir tavşan ve 100 kakao tanesine 
ise bir köle alınabilmektedir (Gürsoy, 2014: 173). Zamanla güçlenen Aztekler Mayaları ele geçirdiklerinde 
kakao ile vergiye bağlamışlar ve bu durum kendi kakaolarını yetiştiremeyen Azteklerin arkası kesilmeyecek 
bir arz yarattığı anlamına gelmektedir. Aztekler söz konusu olduğunda, onlar için para gerçekten de ağaçlarda 
yetişiyordu 17. Bunun yanında kakao, Mayaların tüketiminden farklı olarak, sıcak olarak tüketilen bir içecekten 
soğuk olarak tüketilen bir içeceğe dönüşmüştür. Ayrıca Azteklerde, Mayalardan farklı olarak, kakao sadece 
birkaç vatandaşın içebileceği elit bir içecek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Rivayetlere göre Aztek Kralı Montezuma bu içeceği o kadar severmiş ki, kendisi günde 50 fincan içer ve krali-
yet çalışanları için ise günde 2000 fincan kakao içeceği hazırlatırmış. Aztekler bilgeliğin ve gücün kaynağının 
kakao çekirdekleri olduğuna inanmışlar ve altın kaselerde sunacak kadar önem vermişlerdir. Montezuma ise 
çikolatayı, güç kaynağı olmasının yanı sıra bir zenginlik göstergesi olarak da görmektedir. Fethettiği kabile-
lerden vergi karşılığında aldığı kakao çekirdeklerini büyük depolarda saklamıştır (Özkaya ve Özkaptan, 2016: 
35). Montezuma çok sevdiği bu içeceği kıtayı keşfe gelen İspanyol misafirlerine de sunmuştur.  

ESKİ ANLATILARDA ve İNANÇLARDA KAKAO

Kakao; Mayalar, Toltekler ve Aztekler için çok önemli bir yere sahip olduğundan, bu uygarlıkların hikaye-
lerinde de kendine yer bulmuştur. Kronolojik sıraya göre gidecek olursak, ilk olarak Mayaların inançlarına 
bakmamız gerekir. 

15  Florida Agriculture In The Classroom, Inc., Chocolate’s History  Story, https://faitc.org/lessons/chocolate-history/  
16 Discovery Channel ,  (2013), How Stuff Works Secrets of Chocolate,  BBC Documentary, https://www.youtube.com/

watch?v=9Gj7h4Ctytw   
17  https://www.godivachocolates.co.uk/the-history-of-chocolate-mayans-aztecs.html  
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Mayalara göre kakaonun tarihi insanların yaradılışından önceki dönemlere dayanmaktadır. ‘‘Popol Vuh’’ 1554-
1558 yılları arasında,  bir Guatemala Kızılderilisi tarafından anlatılan, Maya ulusunun kökenleri, gelenekleri 
ve tarihi hakkındaki hikayedir. ‘‘Popol Vuh’’ aynı zamanda yaradılış hikayesini de içermekte ve bu hikayede 
bizim için önemli nokta elma ağacı yerine karşımıza çıkan kakao ağacı olmasıdır. Hikayeden kısaca bahsede-
cek olursak; kahraman ikizlerin kafası, ölüm tanrıları tarafından kesilmektedir. Birisi, kafasını, kakao ağacına 
asar ve zamanı gelince, bu ikizler, ölüm tanrılarını yenerek güneşe ve aya dönüşürler18.

İkinci hikaye Tolteklerin inançlarını yansıtır. Bu hikaye Tanrı “Quetzalcoatl” etrafında dolaşmaktadır. Özkaya 
ve Özkaptan Latin Amerika Uygarlıklarının Mirası Kakaonun Tarihçesi ve Çikolataya Dönüşümü adlı maka-
lelerinde bu inancı şöyle ele almaktadırlar:

Özkaya ve Özkaptan (2016: 35), ‘‘…Tanrı Qetzalcoatl, diğer tanrıların acımasızca davrandığı ve her gün 
tapınak yaptırmak için çalıştırdığı Tolteklerle özel olarak ilgilenmektedir. Quetzalcoatl Tolteklere sevgisini 
göstermek için tanrıların yaşadığı yerden kakao çekirdeklerini çalar ve dünyada ekimini yapmaları için Tol-
teklere verir. Kakao bitkisi çiçek açtıktan ve kakao çekirdeklerini tutan meyveler büyüdükten sonra Quetzalcatl 
meyveleri ağaçlardan toplar. Tolteklere, tanrıların sevdiği içeceğin nasıl kurutulacağı ve nasıl köpüklü ve 
baharatlı bir içeceğe dönüştürüleceğini gösterir. Bununla birlikte diğer tanrılar bu özel bitkilerin çalındığını 
fark edince Quetzalcoatl ve Tolteklerin arkadaşlıklarını bozmak üzere sinsi bir plana girişirler. Bu sebeple 
Quetzalcoatl’a sarhoşluk verecek bir içecek içirilmesine karar verirler. Böylece onu sarhoş ederek Toltek halkı 
önünde küçük duruma düşüreceklerdir. Bu arada, Quetzcoatl tanrıların kendisine öfkelendiğini ve ondan öc 
almaya çalıştıklarını rüyasında görmüştür. Diğer tanrılar tüccar kılığındaki bir elçiyi kendisi için hazırlatılan 
içeceği vermek üzere gönderirler. Sözde tüccar Quetzcoatl’a, içeceğin kendisini mutlu edeceğini ve bütün 
felaketleri geri çevireceğini söylemiştir. Quetzcoatl içeceği alır ve alkolün etkisiyle insanların önünde dev 
cüssesiyle dans etmeye başlar. Tolteklerin kafası karışmış ve korkmuşlardır. Quetzcoatl ertesi gün ayıldığında 
sergilediği davranıştan dolayı utanmış ve diğer tanrıların kendisini kandırmasına çok üzülmüştür. Yaptıkları-
nın sonucu olarak Tolteklerden ayrılmayı seçmiş ve geride kakao yetişmesini sağlayacak kakao çekirdeklerini 
bırakarak okyanusta gözden kaybolmuştur. ’’.

Aztek mitolojisine göre de cennette yetişen “İyilik ve kötülük ağacı”nın yeryüzündeki temsilcisi, kakao ağa-
cıdır 19. Aztekler diğer inanışlardan farklı olarak, Quetzalcoatl ve çikolata arasındaki ilişkiyi içselleştirerek; 
kakao çekirdeğinin çıkarılmasını insan kalbinin vücuttan çıkarılmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu durum, kan 
ve çikolata olmak üzere birbirlerine eş tutulan iki değerli sıvının göstergesidir. Örneğin; 40 günlük Tanrı gibi 
muamele gören ve çikolata Tanrısına kurban edilecek bir erkeğin dini bir ritüel için neşeli danslar yapması bek-
lenmiş ve eğer ölümden korktuğu algısı oluşursa aynı kişi kanlı su ile yapılmış çikolata içmeye zorlanmıştır. 
Bu ritüeli yıllık olarak tekrarlamışlardır20.

18  https://cikolatamitivetarihi.wordpress.com/2013/04/23/popol-vuh/    
19  https://www.cikolatam.com/cikolatanin-tarihi/  
20  https://chocolateclass.wordpress.com/2015/02/20/cacao-and-chocolate-pre-columbian-customs-and-beliefs/  



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

71

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

ÇİKOLATANIN AVRUPA’DA TANINMASI

Çikolata ilk olarak Avrupa’ya, oradan da tüm dünyaya İspanyol bir kaşif olan Hernando Cortés tarafından 
tanıtılmıştır. Fakat ilk olarak 1502 yılında Kristof Kolomb günümüzde Nicaragua olarak adlandırılan yere 
yaklaştığında not defterine; ‘‘25 kürekli bir büyük gemi bizi karşılamaya geldi. Yerlilerin lideri bir tente altında 
güneşten korunuyordu. Bizi oraya davet etti ve bize çok güzel bakır eşyalar ve bir de bademe benzeyen, onların 
para yerine kullandıkları ama aynı zamanda da bir içki yaptıklarını söyledikleri şeylerden hediye ettiler’’ şek-
linde bir not düşmüştür (Gürsoy, 2014: 173). İspanyol kaşif Kristof Kolomb’un 1502 ile 1504 yılları arasında 
çıktığı seferden Avrupa’ya dönerken kakao çekirdeklerini yanında getirdiği fakat gemideki yüklü miktardaki 
hazinelerin yanında kakao çekirdeklerinin gereken ilgiyi görmediği söylenmektedir (Özkaya ve  Özkaptan, 
2016: 37). Kayıtlara geçen ilk çikolata,  İspanyol kaşif Hernando Cortez’in Aztek imparatoru Montezuma’nın 
makamını ziyaret etmesiyle oluşmuştur. Montezuma’nın, ağızda yavaş olarak eriyen ve soğuk servis edilen, 
koyu kıvamı ve köpüklü hale getirilerek hazırlanan, vanilya ve baharatlarla da tatlandırılan bir çikolata içkisi 
haricinde hiçbir içeceği içmediği kayıtlarda iddia edilmiştir1. 1519’da Aztek İmparatoru, yeni misafiri İspanyol 
kaşife bu içeceği ikram etmiştir. Cortes tam olarak umduğunu bulamamış çünkü sunulan içeceğin tadını beğen-
memiştir. Fakat Azteklerin bu içeceğe altın kaplamalı kaplumbağa kabuğunda servis yapacak kadar verdikleri 
önem ve para olarak kakao çekirdeği kullanmaları Cortes’in ilgisini çekmiştir. Buradan anlaşılacağı üzere 
kakaoyu ilk öğrenen ve Avrupa’ya getiren Kristof Kolomb olsa bile ticari değerini görebilen kişi Hernando 
Cortés olmuştur (Gürsoy,2014: 173). Aztekler, Cortes’i tüy kaplı zırhı ve altın takılarıyla geri dönen Tanrıları 
olduğunu düşünmüşler ve onu Tanrı yerine koymuşlardır2. Cortes ise bu durumdan istifade ederek altın ve 
değerli mücevher için halkı sömürüp Aztek Krallığına son vermiştir.

Avrupaya gelen çikolata Avrupalıların damak zevkine uygun olacak şekilde değişime uğramıştır. Örneğin; 
İspanyollar Azteklerden farklı olarak çikolatayı sıcak halde tüketmişlerdir (Tez, 2015: 240). İspanya’ya gelen 
çikolatalar acı tatları ile zayıf kalan bünyelerin güçlendirilmeleri için kullanılmaktaydı. Ayrıca çikolatanın 
kadınlar ve çocuklar tarafından tüketilmesi yasaktı. Fakat Meksikalılar 17. Yüzyılda o kadar lezzetli bir reçete 
ile bu içeceği hazırladılar ki, tadan kişi bir daha ondan vazgeçemiyordu. Bu reçete, çikolatanın içine; şeker, 
vanilya, portakal çiçeği ve misk otu eklemesiyle elde edilmiştir (Gürsoy, 2014: 173). Bu ilavelerden sonra 
İspanyol kadınları çikolatayı o kadar sevmiştir ki günde birkaç kez bunu içmekler yetinmeyip kiliseye götürüp 
dini törenlerinde de tüketmeye başlamışlardır (Brillat-Savarin, 2015: 103). Katolik ülkelerin inançlarına göre 
sıvı içmenin orucu bozmaması, oruç dönemlerinde de kakaoyu tüketebilmelerine ve bunu sonucunda da kaka-
oyu daha çok benimsemelerine yol açmıştır (Tez, 2015: 240-241). 

İspanya Kralı III. Phillip’in kızı Prenses Anne ile Fransa Kralı XIII. Louis evleninceye kadar İspanya yüz yıl 
boyunca çikolatayı diğer ülkelerden saklamıştır. Çikolatayı çok seven prensesin çikolatayı Fransa’ya taşıması 
ve İspanyol keşişlerin Fransız meslektaşlarına hediye olarak çikolata vermeleri, bu lezzetin İspanya dışına çık-
masını sağlamıştır (Brillat-Savarin, 2015: 103). Avrupa’da zamanla çikolata talebinin artması, koloni ülkelerde 
kakao tarlalarının kurulmasını ve kakao üretiminin hızlanarak çoğalmasını sağlamıştır3.  
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1828’de Hollandalı botanikçi ve kimyacı Coenraad Johannes Van Houten tarafından kakao presinin icat edil-
mesiyle çikolatada devrim yaşanmıştır (Özkaya ve Özkaptan, 2016: 37). Kakao presiyle kavrulan çekirdek-
lerden kakao yağının ayrışması sağlanmış, kakao toz haline getirilmiş ve sonrasında bu iki madde yeniden 
karıştırılarak kalıplara dökülüp sertleştirilmesi sağlanmıştır (Tez, 2015: 241). Bu buluş ile kakaolunun şeker-
leme malzemesi olarak kullanılmasının ve üretim maliyetlerinin düşürülmesiyle aristokrat içkisi olmaktan 
çıkmasının önü açılmıştır ve çikolatanın modern çağı başlamıştır. 1847’de İngiliz çikolata şirketi Fry&Sons ilk 
defa kakao yağı, kakao tozu ve şeker kullanarak katı formda çikolata üretmiştir (Gürsoy, 2014: 174) 21. 1879’da 
Rodolphe Lindt koçlamayı bularak çikolatanın daha yumuşak ve ağızda eriyebilen bir kıvamda olmasını sağ-
ladı22. Ardından Avrupa’da  Nestle, Suchard, Mars, Hershey ve Cadbury gibi bugün halen daha günümüzde var 
olan çikolata devleri markalar sahneye çıkmıştır (Gürsoy, 2014: 174). 

1870’li yılların sonlarına doğru İsviçreli Daniel Peter çikolata ile sütü karıştırarak yeni bir tarif elde etti. Bu 
tarifi yine bir İsviçre markası olan Nestlé ile paylaştı. Nestlé o zamanlar koyu süt ve bebek maması üreticisiydi 
ve koyu çikolatanın içine süt katma düşüncesini geliştirerek, süt tozu kullanımını gündeme getirdi. Böylece 
Henri Nestlé ve Daniel Peter günümüze kadar uzanan lezzetli sütlü çikolata sanayisinin temellerini atmış oldu 
(Gürsoy, 2014: 174), (Tez, 2015: 241). 

ANADOLU’DA ÇİKOLATA

Avrupa’yı toplu taşıma araçlarıyla gezen ilk kişi İtalyan gezgin Gemelli Careri’dir. Gezisi esnasında Osmanlı 
topraklarına da uğramıştır. Carreri, 1693 yılında İzmir’de arkadaşlarına sıcak çikolata ikram etmesiyle çiko-
latayı bu topraklara tanıtan ilk kişi olmuştur. Fakat uzun süre çikolata sadece saray çevrelerinde kalmış ve 
bireysel az sayıda ki tadımların dışında halka ulaşamamıştır. Sonraki dönemlerde ise,  lüks oteller ve alafranga 
kafelerde sunulmaya başlanması yavaş yavaş çikolatanın bilinilirliğini artıran bir olgu olmuştur. Yine de çi-
kolatanın tüketimi, geleneksel tatlı kültürünün baskın olması sebebiyle sınırlı bir kesim içerisinde kalmıştır23. 
1904 yılına gelindiğinde Servet-i Fünun hareketi çikolatanın tüketimini teşvik ediyordu. Üstelik dönemin he-
kimleri ‘‘Kat kat esvab giyinip hamallık etmektense her sabah çikolata ile mükemmel bir kahvaltı etmek her-
halde iyidir.’’ diyerek sağlık için çikolata içilmesini tavsiye ediyorlardı. 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Avrupalı çikolata üreticileri hızla Osmanlı piyasasına yöneldi. Türlü reklamlarla sarayın tedarikçisi olmak 
için yarıştı ve sonunda Nestlé 2. Abdülhamit’in onayını alan firma oldu (Food in Life Dergisi, 2014: 159). 
Cumhuriyet döneminde 1927 yılında Nesté, Feriköy’de Türkiye’de ki ilk çikolata fabrikasını kurdu ve böylece 
üretim başlamış oldu24.  Ayrıca Victoriat, Tobler, Zurcher, Faverger, Cadbury, Menier, Elite gibi markalar re-
kabet halindeyken Şark Çikolataları gibi yeni markalarda ortaya çıkmaya başlamıştı. Pastaneler ise çikolatayı 
kendilerine has gelenekleriyle kullanıp, geliştirdiler (Food in Life Dergisi, 2014: 159).  

Çikolatanın Yerli Tarihi kitabının yazarı Saadet Özen damak tadımızda geçirdiğimiz süreci;

21  http://www.quakersintheworld.org/quakers-in-action/276/The-Fry-Family-Chocolate-Makers, GÜRSOY D., (2014).  Deniz 
Gürsoy’un Gastronomi Tarihi.  İstanbul: Oğlak Yayınları.  ss: 173-174.  

22  https://www.chocolate.lindt.com/world-of-lindt/lindt-in-history/the-invention-of-lindt-chocolate/  
23  https://www.cikolatam.com/dunyada-ve-turkiyede-cikolata/   
24  https://www.cikolatam.com/dunyada-ve-turkiyede-cikolata/   
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“Osmanlı piyasası çikolatayı bir içecek olarak değil katı haliyle, özellikle sütlü İsviçre çikolatalarının gelişiyle 
benimsemişti. Son yıllarda bir düşüş gözlense de sütlü çikolata Türkiye’de hâlâ beyaz ya da bitter çikolatadan 
daha fazla tüketiliyor. Bugün bitterin yükselişi köklü alışkanlığımızın değişmeye başladığının işaretidir.” şek-
linde ifade etmiştir 25. 

SONUÇ

Kakao, ilk kullanıldığı andan itibaren, uzun yıllar boyunca uygarlıkları farklı yönlerden beslemiştir. Yaradılış 
hikayeleri ve çikolataya adanmış tanrıları ile toplumların ruhani yönlerinin şekillenmesinde; çekirdeklerinin 
para olarak kullanılması ile ekonomik düzenlerinin oluşmasında ve son olarak sulandırılıp içecek ya da lapa 
olarak yiyecek haline getirilmesiyle de kültürel lezzetlerinin oluşmasında, bu meyvenin dokunuşları vardır. Bu 
mutfak kültürü sayesinde çikolata günümüze ulaşıp, gelişebilmiştir. Kullanan milletler çeşitlenmiştir. Formu 
ve içine eklenen malzemeleri değişim göstermiş olsa bile, zaman içerisinde değişmeyen tek şey, çikolatanın 
insanlarda uyandırdığı haz duygusu olmuştur.
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https://faitc.org/lessons/chocolate-history/   (E.T. 13.11.2018) - Florida Agriculture In The Classroom Inc., 
Chocolate’s History  Story. 

https://www.godivachocolates.co.uk/the-history-of-chocolate-mayans-aztecs.html  (E.T. 08.10.2018).

https://www.godivachocolates.co.uk/the-history-of-chocolate-europe.html   (E.T. 16.10.2018).

http://www.mabel.com.tr/tr/cikolatanin-tarihcesi  (E.T. 05.05.2018).

https://www.royalmond.com/cikolatada-kafein-var-mi/   (E.T. 25.11.18).

https://statik.tse.org.tr/upload/tr/dosya/icerikyonetimi/534/16102014135859-1.pdf  (E.T. 08.11.2018).

https://www.youtube.com/watch?v=9Gj7h4Ctytw   (E.T. 02.11.2018) - Discovery Channel,  (2013). How Stuff 
Works Secrets of Chocolate,  BBC Documentary. 
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ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRME ÜZERİNE ETKİSİ

Elçin OBUZ

Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F, Edirne / Türkiye

Öz: Günümüzde elektronik ticaret kavramını gündeme getiren olay iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişme-
lerdir. Kısa tanımıyla e- ticaret, telekomünikasyon araçları kullanılarak mal ve hizmetlerin satılması, ödemele-
rinin ve dağıtımının yapılması şeklinde açıklanabilir. E-ticaretin bu kadar popüler olmasındaki nedenlerin ba-
şında mekan ve zamandan bağımsız olması ile yüksek kira giderlerinden muaf olma gibi avantajlar sayılabilir. 
İnternet siteleri üzerinden yapılan satışlar da tıpkı fiziksel mağazalardan yapılan satış gibi faturalandırılmak 
zorunda. Bu da beraberinde bazı vergi sorumlulukları getiriyor. E-ticaretin hayatımızı kolaylaştırmak adına 
ne kadar önemli olduğu vurgulansa da olumlu etkilerinin dışında olumsuz etkilerinin olması da kaçınılmazdır. 
Kimlik ve Ödeme bilgisindeki eksiklikler buna en büyük örnektir, gerekli altyapının sağlanmaması taraflarının 
kimlikleri ile gönderilen verilerin gizlilik ve güvenlik sorunlarını ortaya çıkartmaktadır. Kişilerin özel bilgile-
rinin korunması adına e-ticarete uygunluk başlığı altında e-ticaret yapabilmek için kişilerin belli bir standartın 
üzerinde olduğunu tescilleyen bir belge ve teknolojik altyapının tescillenmesi çok büyük bir rol oynayabilir. 
Aynı zamanda e-ticaret uluslararası vergi rekabetine de sebep olmaktadır, bunun önüne geçmek adına ülkeler 
e-ticaret konusunda belli bir esnekliğe sahip tarafsız ve adil olan ortak kararlar alıp bunları uygulamalıdır. 
Kısaca e-ticaret faaliyetlerinde sözleşmeler, ödemeler ve satışlar elektronik ortamda kayıt altına alındığından 
denetim maliyetleri azalmakta ve elektronik denetimle hem mükellefler hem de vergi idareleri vergi deneti-
minde daha etkili sonuçlar almaktadır. Bu yüzden belirli aksaklıklar giderildiğinde e-ticaret, ticaretin geleceği 
diyebilmek çokta zor olmasa gerek.

Anahtar Kelimeler: Elektronik Ticaret, Vergilendirme, Uygulama

AMAÇ

E-ticaretin ticareti destekleyici nitelikte olması açısından yaygınlaşması önem arz etmektedir.  Bu konuda 
bilinçlenmek açısından yeterli bilgi ve donanıma sahip olunması, E-ticaretin kullanılması için gereklidir. Böl-
gesellikten uzak olduğu için internet üzerinden sunulan hizmetlere, bilgilere dünyanın her yerinden ulaşmak 
mümkündür. Bu sebeple zaman ve mekandan bağımsız olmasının kolaylık sağlayacağı bilinmelidir. E-ticaret  
ticari bir işletme için dünyaya açılan en büyük kapıdır. Uluslararası vergi rekabetine sebep olduğu bilinmeli, 
alınacak önlemler önemlidir. 

KAPSAM

E-ticaret; ürün tasarımı, üretimi ve ticareti, sözleşme yapma, sipariş verme, tanıtım, reklam ve bilgilendirme, 
bilgi servisleri, danışmanlık hizmetleri, bankacılık işlemleri  ve fon transferleri, kamu işleri, hisse alışverişi, 
borsa, açık arttırma ve noter işlemleri, hukuk-sağlık-eğitim-ulaştıma gibi işlemlerin ticaretini kapsamaktadır. 
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Elektronik ticaret elektronik olarak iş yapmak demektir. Yazılı metin, ses, video biçimindeki verilerin eletro-
nik olarak işlemesi ve iletimini içerir. 

YÖNTEM

Elektonik ticarette işlemler elektonik ortamda gerçekleştirilir. İki veya daha fazla taraf arasında mal ve hizmet 
alışverişi ve tanıtımı şeklinde olmalıdır ve taraflar arasında interaktif olarak gerçekleştirilir. Ticari nitelikte bir 
işlem olmalı veya ticari işlemi destekleyici nitelikte olmalıdır. Metin,ses ve görüntü şeklinde dijital ürünlerin 
işlenmesi ve saklanması temeline dayanmalıdır. E-ticaret kendisine ait farklı bir kültüre sahip tüketicilere yö-
neliktir. E-ticaret faaliyetindeki sözleşmeler, ödemeler ve satışlar  elektronik ortamda kayıt altına alınmalıdır. 

Elektronik ticaret denetim maliyetlerini de azaltmaktadır. Elektronik denetimle hem mükellefler hem de vergi 
idareleri açısından vergi denetiminde daha etkili sonuçlar alınmaktadır.

Altyapısı ve hizmeti alışverişi kısıtlayıcı zaman sorunun yaşatmamaktadır. Sunulması düşünülen hizmetler, 
işletmelerin ileriki durumunu belirleyecektir. 

Üretim-tüketim zincirinde yer alan toptancı, perakendeci gibi araçları ortadan kaldırmaktadır. Ürün alan ya da 
satan arasında kişiye özel ticari ilişki kurulabilmektedir.

BULGULAR 

Elektronik ticaretin şimdiden beş alanda köklü değişimlere yol açacağı beklenmektedir. 

a) E-Ticaret, pazaryerini dönüştürmektedir, pazaryeri nesnel bir düzlemden sanal bir düzleme taşımaktadır. 
Pazar yerinin değişmesi tek başına önemli sayılmayabilir, ancak bununla birlikte alışveriş yöntemleri tümüyle 
yeni bir biçim almaktadır. Alıcı-satıcı ilişkisinin değişik yöntemleri tümüyle yeni bir biçim almaktadır. Alıcı-
satıcı ilişkisinin değişik bir düzleme taşınmasıyla birlikte önce geleneksel aracılık kalkacaktır. Bunu alışverişin 
yeniden örgütlenmesi, ticarete bağlı hizmetlerin yeni biçimde sürdürülmesi ve bu işlevleri gerçekleştirecek 
becerili insan gücü yetiştirilmesi izleyecektir. Bunlar, pazaryerinin dönüşümünün en temel noktalarıdır. 

b) E-Ticaret, alım-satımı ve buna bağlı işlemleri hızlandırıcı ve yaygınlaştırıcı bir etki yapmaktadır. Özellikle 
işletmeler arasında elektronik veri değişim sistemlerinin gelişmesiyle, daha doğrusu teknolojik alt yapı geliş-
melerine bağlı olarak, ekonomik işlemlerin hız-yaygınlık süreçleri de gelişmektedir. 

c) E-Ticaret ekonominin işleyiş yoğunluğunu artırmaktadır. Gerek büyüklü küçüklü işletmeler, gerekse işlet-
melerle tüketiciler arasındaki ekonomik ilişkiler e-ticaret ile pekiştirilmektedir. Yalnız çok büyük firmaların 
değil, küçük mal ve hizmet üreticilerinin ve daha önemlisi tüketicilerin dünya ölçeğinde iş görmesi sağlanmak-
ta, coğrafi ve ekonomik sınırlar, henüz tümüyle ortadan kalkmasa da, başta finansal işletmeler olmak üzere bir 
çok alanda önemli ölçüde daralmaktadır. 

d) Açıklık, e-ticaretin gerek teknolojik gerekse düşünsel bakımdan ana özelliğidir. Mülkiyete bağlı gizlilik ko-
nusu olmayan işlemlerin ve verilerin, özellikle iki kesime, işletmenin alıcı ve satıcı olarak iş yaptığı firmalara 
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ve tüketicilere açık olması e-ticaretin temelidir. Açılma sürecinin belirli ilke, kural ve standartlara bağlanması 
gerekir. Bu çerçevede, açılmanın en olumlu yanı rekabeti güçlendireceği beklentisidir; en olumsuz yanı da 
olası saldırıları ve bunun engellenmesi ya da özel alanın korunmasıdır. 

e) E-Ticaret, zaman kavramını altüst etmektedir. Zamanın göreli önemini değiştirmektedir. Bilindiği gibi, eko-
nomiye ilişkin hemen tüm veriler ve değişkenler zamana bağlı tanımlanır. Üretim, verimlilik, kar, ücret vb. 
kavramların anlam ifade etmesi için gün, ay , yıl gibi belirli bir süre ile birlikte belirtilmeleri, anlaşılır olmaları 
gereklidir. Bu anlayışın temelinde etkinlik ve verimlilik yatar. Daha kısa sürede ve ne az gider ya da masrafla 
sonuç alınması ekonomik faaliyetlerin esasıdır ve doğal olarak zaman kavramıyla tanımlanır. E-Ticaret, iş ve 
işlem sürelerini en aza indirmekte, kimi durumlarda ortadan kaldırmaktadır.

SONUÇ

Elektronik ticaretle yaşanacak olumsuz sonuçlara yol açmamak için bazı önlemler alınnalıdır. 

Bu çözüm önerileri şunlar olabilir;

Ülkeler elektronik ticaret konusunda ortak kararlar almalı, bunları uygulamalıdır. Vergilendirilecek kurallar 
belirli bir esnekliğe sahip olmalıdır. Mevcut vergi konuları yeniden düzenlenmeli ve bunlar yapılırken taraf-
sız ve adil olunmalıdır. 

En önemli kısım mükellefler vergi mevzuatı konusunda bilgilendirilmelidir. E-ticarete yönelik hukuki ve 
teknolojik  alt yapı oluşturulmalıdır. Denetimi gerçekleştirecek personel en iyi şekilde yetiştirilmelidir. Vergi 
idareleri arasında iş birliği sağlanmalıdır.

KAYNAKÇA- İNTERNET KAYNAKLARI 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KÖK HÜCRE KONUSUNDAKİ BİLGİ VE 
MOTİVASYONLARI

Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCİ1, İlker TUTUR2

1-2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Hatay / Türkiye

(Bu Çalışma Bilim Kurulu Tarafından Sözel Üçüncü Olarak Seçilmiştir)

Öz: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin kök hücre konusundaki bilgi ve motivasyonlarını değerlendirmek 
amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Çalışmanın evrenini bir üniversitenin hemşirelik bölümü birinci ve dör-
düncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde okulda bulunan 
ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 144 öğrenciyle yürütülmüştür. Veriler, öğrencilerin sosyo-demografik 
özellikleri ve kök hücre konusundaki bilgi ve motivasyonlarını değerlendiren 45 maddelik anket formuyla 
toplanmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.35±1.99’dur. Katılımcıların %69.4’ü kadın, %98.6’sı bekâr ve 
%54.2’si dördüncü sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin %27.8’i kan, %2.1’i organ ve %6.3’ü kök hücre bağışı yap-
mışlardır. Organ ve kök hücre bağışı hakkında eğitim alanların oranı sadece %15.3’dür. Öğrencilerin çoğunlu-
ğu “bir kişiye yardım etmek ve hayat kurtarmak” düşüncesinin kök hücre bağışçısı olmak için yeterli olduğunu 
belirtmişlerdir. Kök hücre kelimesi size neyi ifade ediyor denildiğinde öğrencilerin %36.1’i kemik, kemik 
iliği ve kemik iliği nakli şeklinde cevap vermişleridir. Ayrıca kök hücre vericisi olmaya engel olan faktörler 
sırasıyla hastalık, bilgisizlik, endişe-korku, sigara-alkol kullanımı ve aile olarak belirtilmiştir. “Kök hücre 
naklinin hangi hastalıklarda uygulandığını biliyorum”, “TÜRKÖK’ü daha önce duydum”, “Kök hücre bağış-
çısının 18-50 yaş aralığında olacağını biliyorum”, “Bağışın ortalama 4-6 haftalık zaman dilimine yayıldığını 
biliyorum”, “Periferik kan ve kemik iliğinden kök hücre elde etme yöntemleri arasındaki farkları biliyorum” 
ve “Kök hücre bağışının nereye yapılacağını biliyorum” önermelerinde birinci ve dördüncü sınıflar arasında 
istatistiksel fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Öğrencilerin ders müfredatlarında kök hücre konusunun daha 
ayrıntılı olarak işlenmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kök Hücre, Hemşirelik Öğrencileri, Kemik İliği 

GİRİŞ

Kök hücre bir canlının vücudunda farklılaşmış hücreler oluşturabilen ve uzun süre bölünmeye devam ederek 
kendini yenileyebilen başkalaşmamış hücrelerdir. Kök hücreler bölünebilme, kendini yenileyebilme, doku ve 
organlara dönüşebilme yeteneğine sahiptir (Ateş, 2016).  Gelecekte adından sıkça söz ettirecek olan kök hüc-
reler tüm doku ve organları oluşturur. Biyolojik ve klinik özellikleri sayesinde son dönemlerde ticari kurum 
ve kuruluşların, bilimsel araştırmaların ve toplumun ilgi odağındadır. Yapılan çalışmalar bu konunun özellikle 
insan sağlığı ve yaşam standardını yükseltecek yönde olduğunu göstermektedir (Huri, Akel, Karayazga, Öz-
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demir, 2015; Antonica, 2015). Kök hücreler farklı kanser türleri, sinir sistemi hastalıkları ve hasarları, kalp ve 
metabolik hastalıklar, kemik ve romatizmal hastalıklar, organ yetmezliklerini içine alan pek çok alanda tedavi 
amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca kök hücre çalışmaları gelecekte organ yapımı, büyüme ve gelişme, üreme, 
yeni nesil hayvanların oluşturulmasına yönelik birçok konuda hızla gelişmektedir. 

Sağlık öğrencilerinde yapılan çalışmalarda kök hücre konusuna yönelik yapılan araştırmalar sınırlı sayıdadır 
(Dinç ve Şahin,2010). Özellikle çalışmalar organ nakline yönelik yapılmıştır (Balcı, Şahingöz, 2014; Çetin, 
Harman, 2012; Kavurmacı, Karabulut, Koç, 2014;  Kılıç, Koçak, Türker, Gürpınar, Gülerik, Okulu, 2010; 
Koçak, Aktaş, Şenol, Kaya, Bilgin, 2010;). Öğrencilerinin organ nakli konusuna yönelik bilgi düzeylerinin 
yetersiz olduğu, konulara yönelik bakış açıları ve tutumlarının negatif olduğu belirlenmiştir (Demir Doğan, 
Uzun, Kaya, Ekinci, & Altınkaynak, 2016; Cebeci, Dağ, & Karazeybek, 2015). Ayrıca kök hücre konusunun 
öğrenciler için soyut ve karmaşık olması, yetersiz alan bilgisi, konu ile ilgili negatif tutum ve önyargının ol-
ması kök hücre konusuna olan ilgiyi azaltmaktadır. Bu nedenle bu çalışma hemşirelik birinci ve dördüncü sınıf 
öğrencilerinin kök hücre konusundaki bilgi ve motivasyonlarını tanımlamak amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM

Araştırmanın Tipi: Bu çalışma tanımlayıcı tipte tasarlanmıştır.

Evren ve Örneklem: Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde bir üniversitenin 
hemşirelik bölümünde eğitim gören birinci ve dördüncü sınıf öğrenciler oluşturmuştur (N=190). Araştırmada 
örneklem seçimine gidilmemiş, çalışmanın yapıldığı tarihte okulda bulunan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 
öğrenciler örneklem kapsamına alınmıştır (n=144, %75.8).

Veri Toplama Formları: Veri toplama formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sosyodemografik özel-
likler (yaş, boy, kilo, cinsiyet, medeni durum, sınıf, anne ve baba eğitim durumu, anne ve baba çalışma duru-
mu) ile kök hücre ve organ nakline ilişkin sorular (kan, organ ve kök hücre bağışında bulunma durumu, organ 
ve kök hücre bağışında bulunmayı düşünme durumu, ailede ve çevrede kök hücre tedavisi gören birey ve kök 
hücre bağışçısı olmaya teşvik eden ve engelleyen faktörler) yer almaktadır. İkinci bölümde ise araştırmacı ta-
rafından hazırlanan “Evet” ve “Hayır”, cevaplarının yer aldığı kök hücreye ilişkin bilgi sorularının bulunduğu 
24 maddeden oluşan bir form yer almaktadır.  

Veri Toplama Formlarının Uygulanması: Veri toplama formlarının uygulanmasında öğrenciler için uygun 
ders saati seçilip, sorumlu öğretim elemanı ile görüşüldükten sonra öğrencinin dersine girilerek çalışmanın 
amacı ve önemi anlatıldıktan sonra, sözel ve yazılı izin alınan öğrencilere veri toplama formları uygulanmıştır. 
Veriler toplama formunun doldurulması 20 dakika sürmüştür. 

Verilerin Değerlendirilmesi: Veriler analizinde SPSS 21 programı kullanılıp, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak 
kabul edilmiştir. İstatistiki analizlerde sayı ve yüzdelik hesaplamaları yapılmış, ki kare testi kullanılmıştır. 
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BULGULAR

Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.35±1.99, Beden Kitle İndeksi (BKİ) ortalaması 22.02±2.85’dir. 
Öğrencilerin %69.4’ü kadın, %98.6’sı bekâr, %54.2’si dördüncü sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin annelerinin ço-
ğunluğu (%57.6), babalarının çoğunluğu (%59) ilk ve ortaokul mezunudur. Öğrencilerin annelerinin %10.4’ü, 
babalarının %67.4’ü çalışmaktadır. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %27.8’i kan, %2.1’i organ, %6.3’ü kök hücre bağışı yapmışlardır. Öğrencilerin 
%52.1’i organ bağışı, %41.7’si kök hücre bağışı yapmayı düşünmektedir. Ayrıca öğrencilerin sadece %15.3’ü 
organ ve kök hücre bağışı konusunda eğitim almışlardır. Ek olarak öğrencilerin %2.1’inin ailesinde, %2.8’inin 
çevresinde (akraba, komşu, arkadaş) kök hücre tedavisi gören birey bulunmaktadır (Tablo 1). 

Tablo 1. Öğrencilerin Organ ve Kök Hücre Nakline İlişkin Uygulama ve Düşünce Durumları 

Özellikler n %

Kan bağışı yaptırma

Evet

Hayır

40

104

27.8

72.2

Organ bağışı yaptırma

Evet

Hayır

3

141

2.1

97.9

Kök hücre bağışı yapma

Evet

Hayır

9

135

6.3

93.8

Organ bağışı yapmayı düşünme

Evet 

Hayır

75

69

52.1

47.9

Kök hücre bağışı yapmayı düşünme 

Evet

Hayır

60

84

41.7

58.3

Organ ve kök hücre bağışına yönelik eğitim alma

Evet

Hayır

22

122

15.3

84.7
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Ailede kök hücre tedavisi görme 

Evet

Hayır

3

141

2.1

97.9

Çevresinde kök hücre tedavisi görme

Evet

Hayır

4

140

2.8

97.2

Toplam 144 100.0

Tablo 2’de öğrencileri kök hücre bağışçısı yapmaya motive eden ve engel olan faktörlerin dağılımı yer almak-
tadır. Öğrencilerin çoğunluğu “bir kişiye yardım etmek ve hayat kurtarmak” düşüncesinin kök hücre bağışçısı 
olmak için yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Kök hücre vericisi olmaya engel olan faktörler sırasıyla hastalık, 
bilgisizlik, endişe-korku, sigara-alkol kullanımı ve aile olarak belirtilmiştir. Ayrıca kök hücre kelimesi size 
neyi ifade ediyor denildiğinde öğrencilerin %36.1’i kemik, kemik iliği ve kemik iliği nakli şeklinde cevap 
vermişleridir.

Tablo 2. Öğrencilerde Kök Hücre Donörü Olmaya Motive Eden ve Engel Olan Faktörler

Özellikler n %

Kök hücre bağışçısı olmaya teşvik eden faktörler (n=129)

Birine yardım etmek ve hayat kurtarma düşüncesi

Arkadaşının/yakınının önermesi

Arkadaş/yakınının bu nakle ihtiyacı olması

116

5

8

89.9

3.9

6.2

Kök hücre bağışçısı olmaya engel olan faktörler (n=135)

Herhangi bir hastalık varlığı

Konu hakkında yeterli bilgisinin olmaması 

Endişe ve korku yaşıyor olması

Sigara-alkol kullanımı

Ailesinin izin vermemesi

Ağrıya neden olması

38

36

29

15

12

5

28.1

26.7

22.5

11.1

8.9

2.7
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Kök hücrenin ne ifade ettiği*

Kemik, kemik iliği ve kemik nakli

Kan ve kan nakli

Yenilenme ve iyileşme

Donör

Tedavi

Kanser, kanserle savaş, lösemi, 

Akyuvar, alyuvar

Diğer 

60

27

19

17

18

17

4

4

36.1

16.3

11.4

10.2

10.8

10.2

2.5

2.5

*Birden fazla cevap bulunmaktadır.

Tablo 3’de öğrencilerin kök hücre konusuna ilişkin bilgi düzeyleri yer almaktadır. “Kök hücre naklinin hangi 
hastalıklarda uygulandığını biliyorum”, “TÜRKÖK’ü daha önce duydum”, “Kök hücre bağışçısının 18-50 yaş 
aralığında olacağını biliyorum”, “Bağışın ortalama 4-6 haftalık zaman dilimine yayıldığını biliyorum”, “Peri-
ferik kan ve kemik iliğinden kök hücre elde etme yöntemleri arasındaki farkları biliyorum” ve “Kök hücre ba-
ğışının nereye yapılacağını biliyorum” önermelerinde birinci ve dördüncü sınıflar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 

Tablo 3. Öğrencilerin Kök Hücre Konusuna İlişkin Bilgi Durumlarının Dağılımı

 

   İfadeler 

1.sınıf 4.sınıf p değeri

n % n %

Kök hücre naklinin hangi hastalıklarda uygulandığını 
biliyorum.

Evet

Hayır
17

49

25.8

74.2

30

48

38.5

61.5

0.034

TÜRKÖK’ü daha önce duydum. 

Evet

Hayır

8

58

12.1

87.9

20

58

25.6

74.5

0.028
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Bağışçının hangi nitelikleri taşıması gerektiğini 
biliyorum.

Evet

Hayır

34

32
51.5

48.5

49

29

57.6

47.1

0.028

Bir bağışın 4-6 haftalık bir zaman dilimine yayıldığını 
biliyorum.

Evet

Hayır
13

53

19.7

80.3

19

59

24.4

75.6

0.001

Periferik kandan ve kemik iliğinden kök hücre elde 
yöntemleri arasındaki farkları biliyorum.

Evet

Hayır
3

63

4.5

95.5

12

66

15.4

84.6

0.001

Kök hücre bağışının yapıldığı merkezleri biliyorum.

Evet

Hayır

10

56

15.2

84.8

15

63

19.2

80.8

0.017

TARTIŞMA 

Bu çalışma hemşirelik birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin kök hücre konusundaki bilgi ve motivasyon-
larını tanımlamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmamızda öğrencilerin çoğunluğu “birine yardım etmek ve hayat 
kurtarma düşüncesi”nin organ ve kök hücre bağışçısı olmak için yeterli olduğunu belirtmiştir. Yapılan çalış-
malarda da “hasta bireyleri sağlığına kavuşturmak” ve “başkasının hayatını kurtarmak” önermelerinin organ 
bağışı yaptıran kişilerde ön planda olduğu bildirilmiştir (Demir Doğan ve diğerleri, 2016; Cebeci, Sucu-Dağ, 
Karazeybek, 2015; Kılıç ve diğerleri, 2010; Koçak ve diğerleri, 2010). Çalışmamızda öğrenciler organ ve kök 
hücre bağışına karşı olumsuz düşünceye sahip olmasını “herhangi bir hastalığının olduğunu ve konu hakkında 
yeterince bilgi sahibi olmadığı” gibi sebeplerle açıklamıştır. Yapılan çalışmalarda öğrencilerin organ bağışına 
yönelik engel gördükleri faktörler “vücut bütünlüğünde bozulma”, “sağlık ekibi üyelerine güvenmemeleri”, 
“bilgi eksikliği”, “dini yönden sakıncanın olması” şeklinde bildirilmiştir  (Çetin, Harman, 2012; Kavurmacı, 
Karabulut, Koç, 2014; Toru, Ayada, 2014). Çalışmamız ile diğer çalışmalar arasında organ ve kök hücre ba-
ğışçısı olmak için teşvik eden ve engelleyen faktörler açısından benzerlikler görülmektedir. Özellikle engel 
olan faktörlerin ortadan kaldırılması adına bilgi eksikliğinin eğitimler aracılığıyla giderilmesi gerektiği dü-
şünülmektedir. Çalışmamızda da hemşirelik öğrencilerin çoğunluğunun konu hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmadığı belirlenmiştir. Balcı ve Şahingöz (2014) ile Toru ve Ayada (2014) tarafından yapılan çalışmalarda 
da öğrencilerin organ bağışına yönelik bilgi eksiklerinin olduğu ortaya konulmuştur (Balcı, Şahingöz, 2014; 
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Toru, Ayada, 2014). Bu nedenle öğrencilerin müfredat programlarında hayati önem taşıyan organ ve kök hücre 
nakline yönelik konuların yer alması önerilmektedir. 

Çalışmamızda “Kök hücre naklinin hangi hastalıklarda uygulandığını biliyorum”, “TÜRKÖK’ü daha önce 
duydum”, “Kök hücre bağışçısının 18-50 yaş aralığında olacağını biliyorum”, “Bağışın ortalama 4-6 haftalık 
zaman dilimine yayıldığını biliyorum”, “Periferik kan ve kemik iliğinden kök hücre elde etme yöntemleri 
arasındaki farkları biliyorum” ve “Kök hücre bağışının nereye yapılacağını biliyorum” önermeleri bakımından 
birinci ve dördüncü sınıflar öğrencileri arasında fark olduğu belirlenmiştir. Bu farkın eğitimin son aşamasında 
olan dördüncü sınıf hemşirelik öğrencileri lehinedir. Bu fark hemşirelik öğrencilerinin ikinci sınıftan itibaren 
dahiliye hemşireliği dersini alarak konuya daha hâkim olmasıyla açıklanabilir. 

Araştırmanın Sınırlılıkları: Bu araştırma, bir üniversitenin hemşirelik bölümü birinci ve dördüncü sınıf öğ-
rencileri ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle, sonuçlar sadece bu gruba genellenebilir.

SONUÇ

Bu çalışmanın sonucunda katılımcıların çoğunluğunun kök hücre bağışı ve nakli konusunda bilgilerinin yeter-
siz olduğu, çoğunun daha önce bilgi almadığı ve donör olmayı engelleyen faktörlerin eğitimle kolay aşılabilir 
engeller olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların çoğunluğu organ ve kök hücre bağışı yapmayı düşünmelerine 
rağmen; konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için bağışçı olmayı düşünmemektedir. Ayrıca çalış-
mada birinci ve dördüncü sınıflar arasında kök hücre konusuna ilişkin bilgi düzeylerinde farklılıklar saptan-
mıştır. Bu nedenle özellikle sağlık profesyonelleri tarafından öğrencilerin konuya ilişkin bilgilendirilmeleri ve 
öğrencilerin ders müfredatlarında kök hücre konusunun daha ayrıntılı olarak işlenmesi önerilmektedir. Ayrıca 
ders müfredatlarının hazırlanmasında organ ve kök hücre bağışı yapmaya teşvik eden ve engelleyen faktörlerin 
dikkate alınarak oluşturulması önerilmektedir. 
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SURİYELİ SIĞINMACILARIN YAKIN DURAĞI HATAY’DA SAĞLIK SORUNLARI

Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCİ1, Döne SAÇAR2

1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Hatay / Türkiye
2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Hatay / Türkiye   

Öz: Ülkemize kitlesel akınla gelen Suriyelilere sağlanan koruma uluslararası literatüre göre “Geçici Koruma” 
olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de sığınmacı haraketliliği açısından en yoğun şehirlerden birisi Hatay’dır. 
2018 yılı itibariyle Hatay’da geçici koruma altında bulunan Suriyeli sığınmacı sayısı 439.142’dir. Oldukça yük-
sek olan bu sayı her alanda olduğu gibi sağlık alanını da etkilemektedir. Savunmasız ve kırılgan bir grup olarak 
nitelendirilen sığınmacılar her yaş grubunda farklı sağlık sorunları ile karşımıza çıkmaktadır. Özellikle deza-
vantajlı grup olarak tanımladığımız “çocuk”, “kadın” ve “yaşlı” sığınmacılarda ortaya çıkan sağlık sorunları 
çeşitlilik arz etmektedir. Çocuklarda büyüme ve gelişme gerilikleri, beslenme bozuklukları, anemi, solunum 
yolu enfeksiyonları, bulaşıcı hastalıklar, kadınlarda; cinsel yolla bulaşan hastalıklar, istenmeyen gebelikler, 
riskli gebelikler, düşükler, doğum komplikasyonları, yaşlılarda; kronik hastalıklar, diş sağlığı sorunları, uyku 
bozuklukları, stres ve depresyon görülmektedir. Ayrıca sığınmacının sağlık güvencesinin olmaması, iletişim 
sıkıntısı, sağlıksız ve yetersiz beslenme, kötü hijyen koşulları, düşük eğitim düzeyi, uygun olmayan barınma 
olanakları sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bu nedenle çalışmada Hatay’da yaşayan sığınmacıla-
rın sağlık sorunları belirlenip, sorununun sağlık hizmetine olan etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma-
da Suriyeli çocuk, kadın ve yaşlı sığınmacıların yaşadıkları sağlık sorunları ana başlıklar altında tartışılmıştır. 
Ayrıca göç sürecinin sığınmacılarda yarattığı fiziksel, ruhsal, sosyal ve psikolojik etkileri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Sığınmacılar, Göç, Sağlık Sorunları

GİRİŞ

Çok eski tarihlere dayanan göç olgusu, çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan yer değiştirme hareketi 
olarak tanımlanmaktadır (Babaoğlu Akdeniz, 2013; Aksoy, 2012). Farklı nedenlerle göç etmeye bağlı olarak 
Türkiye’nin yedi farklı bölgesinde birbirinden farklı kültürle oluşan zenginlik ile karşılaşılabilir.  Türkiye 
farklı milletler (Hollanda, Bekçika, Suriye gibi), farklı etnik gruplar, farklı inançlar (Müslüman, Hıristiyan, Ya-
hudi gibi) ve dil çeşitliliği (Türkçe, Kürtçe, Arapça gibi) açısından çok kültürlü bir toplumdur. Özellikle Mart 
2011’de Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Suriyelilerin çoğunluğu Nisan 2011’den itibaren Türkiye’ye 
sığınmıştır. İlk aşamada sınır illerinde yer alan kamplara yerleştirilmişlerdir. Sınır bölgesinde yer alan illerden 
biri de Hatay’dır. Gün geçtikçe artan Suriyeli sayısı Hatay ili için 2018’de 439.642’ye ulaşmıştır. Süreç içeri-
sinde sayılarındaki büyük artışla birlikte ülkenin neredeyse tamamına dağılmışlardır 1.
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Hatay, Suriyeli sığınmacıların ilk durak yeridir. Çünkü Suriyeli halkın akrabalarının çoğunluğu Hatay’da yaşa-
maktadır. Bu nedenle gerek mesafe ve kültürel yakınlık, gerekse çoğunlukla aynı dilin konuşulduğu yer alması 
bakımından Hatay Suriyeliler için önemli bir konumdadır. Ayrıca birçok medeniyeti bir arada bulundurmasıyla 
da Suriyelileri cezbetmektedir (Duruel, 2017). 

Özellikle incinebilir gruplar arasında yer alan “çocuk”, “kadın” ve “yaşlı”ların göç sürecinden daha fazla 
etkilendiği aşikârdır. Türkiye’ye gelen Sığınmacıların yaklaşık yarısının kadın (%45) ve 18 yaş altı (%46), 
%3,2’sinin 60 yaş üzerindeki yaşlı bireylerden oluştuğu belirtilmektedir1. Göç hareketi ile birlikte eğitim dü-
zeyi, dil, din, yaşam tarzı, sosyo-ekonomik düzey, gelenek ve kültür gibi pek çok açıdan birbirinden tümüyle 
farklı geçmişlere sahip bireyler aynı ortamda yaşamlarını sürdürmek durumunda kalmaktadırlar. Bu durum 
Türkiye’de politika, istihdam, sağlık, güvenlik, ekonomi, eğitim, kültür başta olmak üzere toplumsal yapının 
tümünde kendini hissettiren yeni bir olguyu ortaya çıkarmıştır (Koyuncu, 2014). Özellikle sağlık sektöründe 
zamanla çözümü zorlaşan sorunlar meydana gelmiştir (Gümüş ve Bilgili, 2015; Karadağ ve Altınbaş, 2010; 
Önal ve Keklik, 2016;). Bu çalışmada görünen sağlık sorunları çocuk, kadın ve yaşlı grupları özelinde ele 
alınacaktır. 

Bu derleme çalışması Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları sağlık sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerileri-
nin getirilmesi amacıyla yapılmıştır.26

SURİYELİ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARI 

Göç sadece bir yer değiştirme hareketi olmamakla birlikte beraberinde getirdiği sağlık sorunlarını da barındı-
ran bir olgudur. Bu sorunlar sadece yetişkinleri değil aynı zamanda çocukları da etkilemektedir (Baş, Molu, 
Tuna ve Baş, 2017). Hatay’da Eylül 2018 yılı verilerine göre geçici koruma altında bulunan 0-17 yaş grubu 
Suriyeli çocuk sayısı 178.105’dir. Suriyeli göçmenlerin %54’ü 18 yaşın altındadır1. Sayıca oldukça fazla olan 
çocuklar pek çok sağlık riskleri ve sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır. Sığınmacı çocukları karşı 
karşıya kaldıkları sağlık sorunlar Tablo 1’de yer almaktadır. 

26 https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/
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Tablo 1. Sığınmacı Çocukların Yaşadıkları Sağlık Sorunları 

Büyüme ve gelişme geriliği
Beslenme bozukluğu (malnütrisyon) 
Bulaşıcı hastalıklar
Anemi
İshal (diyare) 
Kızamık
Solunum yolu hastalıkları 
Uyku bozukluğu 

Depresyon
Anksiyete 
Hiperaktivite 
Özgüven eksikliği
Düşük yaşam doyumu

Suça yönelme
Şiddet uygulama 
İhmal ve istismar
İntihar
Sigara ve alkol bağımlılığı 
Antisosyal davranışlar
Sosyal dışlanma

Okul başarısında azalma

Kültürel uyumsuzluk

Ağır işlerde çalışma /   İş bulamama 
Hırsızlık

Göçle birlikte gelen sağlık sorunlarının başında bulaşıcı hastalıklar yer almaktadır. En önemli halk sağlığı 
hizmetlerinden birisi aşılamadır. Sığınmacı çocuklarda aşılamanın yetersizliği bulaşıcı hastalıkları ortaya çı-
karmakta, salgınlara sebep olmaktadır (Gümüş ve Bilgili, 2015). 27

27 https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/
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Dünya Sağlık Örgütü Türkiye’de kamplarda kalan Suriyeli sığınmacı çocuklarda kızamık, başta olmak üzere 
birçok bulaşıcı deri hastalıklarına rastlandığına dikkat çekmektedir. Ayrıca Türk Tabipler Birliği 2016’da aşı-
ların aksamasına bağlı olarak sığınmacı bebek ve çocuklarda suçiçeği, difteri, boğmaca, kabakulak, neonatal 
tetanoz gibi hastalıklarla karşılaşma oranının yüksek olduğunu bildirmiştir. Ek olarak çocuk felci gibi artık 
görülmeyen hastalıkların Suriyeli sığınmacılarda görüldüğü, bu hastalıktan çocuk ve kadınların en fazla etki-
lendiği bildirilmiştir (Orhan ve Şenyücel, 2015).

Suriyeli sığınmacılar açısından önemli sorunlardan biride beslenme bozukluğu’dur. Özellikle 2012 yılında 
kamplarda yaşayan sığınmacılar arasında akut malnütrisyon en fazla beş yaş altı çocuklarda görülmüştür. 
Bu durum ise mortalite oranını artırmaktadır (Report of the United Nations High Commission for Refugees, 
2015). Yapılan çalışmalarda sığınmacı çocukların sağlık sorunları arasında, beslenme bozuklukları, barınma 
ve hijyen sorunları (Geçkil, Aldem ve Kaleci, 2017), çocuklarda büyüme ve gelişme gerilikleri, anemi, ishal, 
kızamık, sıtma, solunum yolu enfeksiyonları, psikososyal sorunlar (Geçkil, Aldem ve Kaleci, 2017), fiziksel 
şiddet ve buna bağlı yaralanmalar yer almaktadır (Gümüş ve Bilgili, 2015). Özelikle bu dönemde suça yön-
lenme ve psikolojik sıkıntılar artmakta, çocuklar istismara maruz kalmaktadır (Stellinga-Boelen et al., 2007). 

SURİYELİ SIĞINMACI KADINLARIN YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARI

Riskli ve öncelikli gruplar arasında yer alan bir diğer grup kadınlardır (Tuzcu ve Ilgaz, 2015). Hatay’da Eylül 
2018 yılı verilerine göre geçici koruma altında bulunan 18-65 yaş grubu Suriyeli kadın sayısı 104.829’dur. 
Suriyeli kadın sığınmacıların çoğunluğu (31.998) 25-34 yaş arasındadır1. Sayıca oldukça fazla olan kadınlar 
pek çok sağlık riskleri ve sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır.

Kadınlarla ilgili yapılan çalışmalarda sığınmacı kadınların sağlık sorunlarının belirlenmesi ve belirlenen so-
runlara yönelik çözüm önerilerinin getirilmesi gerektiği bildirilmektedir (Aksu ve Sevil 2010). Sağlık sorunları 
açısından sığınmacı kadınlarda görülen en önemli sorun üreme sağlığına yöneliktir. Özellikle cinsel yolla bu-
laşan hastalıklar sığınmacı kadınlarda ilk sırada yer almaktadır (Türk Tabipler Birliği, 2016). Ardından sağlık 
hizmetine ulaşamama nedeniyle istenmeyen gebelik oluşmakta, düşük ve doğum komplikasyonları görülmek-
te, bebek ölüm oranları artmaktadır. 28

Anksiyete, depresyon, post travmatik stres sendromu gibi ruhsal problemler, yoksunluk ve dışlanmışlık kadın-
lar için önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadır (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2014). 
Ayrıca sığınmacı kadınlar istismar ve şiddet konusunda risk altındadır(Tablo 2). 

28 https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/
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Tablo 2. Suriyeli Sığınmacı Kadınların Yaşadıkları Sağlık Sorunları 

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Yüksek doğurganlık düzeyi
Yetersiz doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası bakım
Yüksek düşük oranı
Depresyon
Anksiyete ve anksiyete ile ilgili bozukluklar
Kaygı bozukluğu
Post travmatik stres bozukluğu
Uyku problemleri 
Beslenme sorunları
Barınma sorunları
Şiddet 
Sigara ve alkol kullanımı

Suriyeli sığınmacı kadınların sağlık sorununu en aza indirmek ve sağlık hizmetlerinden yararlanması için ön-
celikle dil sorununun ortadan kaldırılması ve iş sahibi olması beklenmektedir (Aksöz Çevik, 2016). 

SIĞINMACI YAŞLILARIN YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARI 

Yaşlanma her canlıda görülen tüm işlevlerde azalmaya neden olan, süregen ve evrensel bir süreç olarak ta-
nımlanabilir. Hatay’da Eylül 2018 yılı verilerine göre geçici koruma altında bulunan 65 ve üstü Suriyeli yaşlı 
sayısı 11.718’dir. Bunların 5.818’i erkek, 5.900’ü kadındır1. 

Yaşlı sığınmacıların sağlığı fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden değerlendirilmelidir. Yaşlı sığınmacılarda görü-
len sağlık sorunlarının nedenleri olumsuz koşullar altında çalışma, işsizlik riski, düşük ücretli istihdam olarak 
bildirilmektedir. Ayrıca, yaşın ilerlemesine bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Tablo 3’de 
yaşlı sığınmacıların sağlık sorunları yer almaktadır. 
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Tablo 3. Suriyeli Sığınmacı Yaşlıların Yaşadıkları Sağlık Sorunları 29

Kronik hastalıklar (Diabetes mellitus, kalp ve böbrek yetmezlikleri, hipertansiyon ve kanserler)

Stres, Anksiyete, Depresyon, Postsomatik yakınmalar, Psikoz

Şiddet

Diş sorunları

Uyku problemleri

Beklenmedik göçlerde bulaşıcı hastalıkların tanı, tedavi ve izlemleri ne kadar önemli ise kronik hastalıkların 
tanı, tedavi ve izlemleri de önemlidir. Göç sürecindeki yaşam koşullarının zorluğu, uygun olmayan çevre şart-
ları kronik hastalıkların oluşmasını tetiklemektedir (Öztürk, 2017). 

Göç hangi yaş grubunda olursa olsun stres ve depresyon başta olmak üzere çeşitli ruhsal sorunların ortaya çık-
masına sebep olmaktadır.  Özellikle yaşlılıkla birlikte sosyal statünün kaybı, işsizlik, memleketten uzaklaşma 
düşüncesi, dil ve kültürel sorunlar en önemli stres nedenleri arasında belirtilmektedir (Aydoğan ve Metintaş, 
2017). 

SIĞINMACI GRUPLARA HALK SAĞLIĞI YAKLAŞIMI

•	 Suriyeli sığınmacılara yönelik uygulanan sağlığı koruyucu ve geliştirici, hastalığı tedavi edici hizmetler 
yeniden düzenlemeli,

•	 Bebek ve çocuk sığınmacılara aşılama hizmetleri sunulmalı, hastaneye ulaşım stratejileri belirlenmeli,

•	 Anne sütünün önemi ve ek gıdalara geçiş konusunda doğum yapan kadınlara eğitim verilmeli,

•	 Kadınlara aile planlaması hizmetleri konusunda bilgi verilmeli, hizmete ulaşım sağlanmalı,

•	 Çevre sağlığı hizmetleri sunulmalı,

•	 Çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik tarama programlarının sunulmalı ve takibi sağlanmalı, 

•	 Kronik hastalıkların muayenesi ve izlemi yapılmalı, 

•	 Psikolojik sorunlara yönelik tıbbi ve psikososyal destek verilmeli, 

•	 Şiddet ve istismara karşı toplum bilinçlendirilmeli, 

•	 Barınma koşulları sağlığa uygun hale getirilmelidir.  

29 https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/
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SONUÇ 

Sonuç olarak, göç eden çocuk, kadın ve yaşlıların sağlık sorunları, bireysel ve toplumsal açıdan ele alınmalı-
dır. Sığınmacı çocuklarda görülen en önemli sağlık sorunu bulaşıcı hastalıklar, kadınlarda cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar ve üreme sağlığına ilişkin sorunlar ve yaşlılarda ise kronik hastalıklar olarak belirtilmektedir. Ayrıca 
her üç grupta da psikolojik sorunlar önem arz etmektedir. Bu uyum sürecinde psikolojik destek oldukça önem-
lidir. Sağlık hizmetlerinden yararlanması ve bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınması da toplum sağlığı 
açısından önemlidir. 

KAYNAKÇA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (2014). Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar. Ankara. ss. 7-80.

Akköz Çevik, S., (2016). Suriye’den Türkiye’ye Göçün Etkileri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Dergisi, 5(2): ss. 80-83. 

Aksoy, Z., (2012). Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim. The Journal of International Social Research, 
5(20): ss. 292-303.

Aksu, H., Sevil, Ü., (2010). Göç ve Kadın Sağlığı. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 
2: ss.133-138.

Aydoğan, S., Metintaş, S., (2017). Türkiye’ye Gelen Dış Göç ve Sağlığa Etkileri. Türk Dünyası Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi 2(2): ss. 37-45.

Babaoğlu Akdeniz, E., (2013). Almanya’nın Bir Yerleşim Yerinde Yaşayan Göçmen Türk Kadınlarının Kali-
tatif Yöntem İle Belirlenen Sorun Alanları. International Journal of Human Sciences, 10 (2): ss. 504-519.  

Baş, M., Molu, B., Tuna, H.İ., Baş, İ., (2017). Göç Eden Ailelerin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Değişiminin 
Kadın ve Çocuk Yaşamına Etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6(3): ss. 1680-1693. 

Çiçek Korkmaz, A., (2014). Sığınmacıların Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerine Yarattığı Sorunlar, Sağlık ve 
Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(1): ss. 37-42. 

Duruel, M., (2017). Suriyeli Sığınmacıların Karşılaştıkları Temel Sorunlar, Algı ve Beklentiler: Hatay Örneği, 
Akademik Bakış Dergisi, 62: ss. 57-77. 

Geçkil, E., Aldem, M., Kaleci, E., (2017). Göçün Çocuk Sağlığına Etkisi. Journal of Human Sciences, 14(1): 
ss. 171-186. 

Gümüş, Y., Bilgili, N., (2015). Göçün Sağlık Üzerindeki Etkileri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri 
Dergisi, 18 (1): ss. 63-66. 

Karadağ, Ö., Altıntaş, K.H., (2010). Mülteciler ve Sağlık, TAF Preventive Medicine Bulletin, 1, ss. 56.



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

93

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Koyuncu A. (2014). Kentin Yeni Misafirleri: Suriyeliler Konya Örneği. Konya: Çizgi.

Orhan, O., Şenyücel, S., (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri, ORSAM - TESEV Raporu, İstan-
bul.

Önal, A., Keklik, B., (2016). Mülteci ve Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerine Erişimde Yaşadığı Sorunlar: Is-
parta İlinde Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (15): ss. 132-148.

Öztürk, A., (2017). Göçlerin Kadın Sağlığına Etkileri. Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Özel Dergisi, 3(1), ss. 
41-48.

Report of the United Nations High Commissioner for Refugees., (2015). Supplement No. 12, United Nations, 
New York. 

Tuzcu, A., Ilgaz, A., (2015).Göçün Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 7(1): 
ss. 56-67. 

Türk Tabipler Birliği. (2016). Savaş, Göç ve Sağlık. Türk Tabipler Birliği Yayınları. Ankara. ss. 20-102. 

İNTERNET KAYNAKLARI 

https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/ (E.T. 01.10.2018).



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

94

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

ÖLÜMÜ BEKLEME SÜRECİNDE HASTA VE AİLESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

İlker TUTUR1, Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCİ2

1-2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Hatay / Türkiye

Öz: Ölüm hayatımız boyunca bizleri en uzun süre etkisi altında bırakan ve en çok etkileyen travmatik bir 
durumdur. Hayatın son dönemlerini yaşayan ya da ölüm sürecinde olan bireye “terminal dönem hastası” denil-
mektedir. Bu dönemdeki hasta, ailesi ve sağlık personeli açısından son derece önem taşımaktadır. Hayatın her 
döneminde olduğu gibi terminal dönemde de hasta ve ailesinin fizyolojik, psikolojik, manevi ve seksüel gerek-
sinimlerinin olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle hasta ve ailesi ölüm sürecine hazırlanırken fiziksel, sosyal 
ve ruhsal açıdan bütüncül olarak ele alınması gerekir. Her yaşta ölümle mücadele farklılık gösterse de, ilk 
yüzleşmede bireyler benzer duyguları yaşamaktadır. Özellikle ilk karşılaşmada suçluluk, çaresizlik, korku, en-
dişe, umutsuzluk, hayal kırıklığı, kızgınlık duygusu baş göstermiş, depresif ve agresif belirtiler başlamıştır. Bu 
travmatik olayla baş etme sürecinde inkâr etmek, reddetmek ve gerçeklerden uzaklaşmak en bilindik savunma 
mekanizmalarıdır. Bu süreçte birçok aile durumu hastadan gizlerken, bir kısmı ise bu durumu hastaya nasıl 
açıklayacağını bilememektedir. İşte bu noktada profesyonel ve multidisipliner düzeyde alınan iyi bir destek 
hasta ve ailenin bu süreci kolay kabullenip kısa sürede atlatmasını sağlayacaktır. Sağlık personeli içerisinde 
yer alan hemşirelerin terminal dönemde olan hasta ve ailesine bakım verme, hastalıkla başa çıkmada hastayı 
destekleme, hasta ve ailesine yardım etme konusunda iyi eğitim almış olmaları gerekir. Ayrıca her hastanın 
onurlu ölme hakkına sahip olduğunu bilmeli ve aile bütünlüğü korunmalıdır.  Bu nedenle bu çalışma terminal 
dönemde hasta ve ailesinin fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan güçlendirilmesi amacıyla yapılmış bir derlemedir.  

Anahtar Kelimeler: Terminal Dönem Hastası, Aile, Danışmanlık, Hemşire

GİRİŞ 

Ölüm bireyin fiziksel, psikolojik (Işıl ve Karaca, 2009), ruhsal, emosyonel, kültürel ve ekonomik anlamdaki 
son evresi olup, evrensel bir olgudur Akut ve kronik hastalıklar ya da ilerleyen yaş nedeniyle, aylar ya da haf-
talar içinde ölümün söz konusu olduğu ve tıbbi tedavi ve bakımın bunu önleyemediği, yaşam fonksiyonlarının 
sonlanmasının beklendiği süre “terminal dönem”, bu bireyler ise “terminal dönem hastası” olarak tanımlan-
maktadır (Demir, 2016; Özdemir ve Şenol Çelik, 2009; Işıl ve Karaca, 2009). Bu dönemde hasta kendini, ter-
kedilmiş, suçlu, çaresiz, öfkeli, umutsuz ve yalnız hissetmektedir (Kızılkaya ve Koştu, 2006).  Benzer duygular 
hastanın ailesinde de yaşanmaktadır. Bu dönemde sağlık profesyonellerinin temel amacı hastanın fiziksel ve 
psikolojik açıdan rahatlatılması, hasta ve ailesinin yaşam kalitesini en yüksek seviyede tutulması ve güçlendi-
rilmesidir (Demir, 2016; Aktaş, Çövener Özçelik, 2018). Güçlendirme güç verme veya otorite kazandırma, bir 
şeyi yapabilme yeteneği, yeterliliği ve izin vermedir. Terminal dönem hastalarının güçlendirilmesinde amaç, 
kendi yaşamlarındaki kontrollerini kazanmasını sağlamaktır. Bu hastalarda fonksiyonel durumun korunması, 
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fiziksel ve duygusal semptomların giderilmesi, spritüal bakım kalitesinin artırılması, bakım memnuniyetinin 
sağlanması, psikolojik destek verilmesi özellikle hemşirenin üzerinde durması gereken önemli konular arasın-
da yer almaktadır (Özdemir ve Şenol Çelik, 2009; Kızılkaya ve Koştu, 2006).

Bu derlemenin amacı ölümü bekleme sürecinde terminal dönem hasta ve ailesinin nasıl güçlendirileceğinin 
belirlenmesidir. Bu kapsamda ölüm öncesi dönem ve ölüm süreci / ölüm sonrası dönem konu başlıkları ele 
alınmıştır. 

ÖLÜM ÖNCESİ DÖNEM 

Ölüm öncesi dönem bazen hayatın son günü, bazen son haftaları bazense son altı ayı için kullanılan bir kav-
ramdır. Bu kavram hastanın ne kadar yaşayacağını tahmin etmek kadar zordur. Bu nedenle ölüm öncesi döne-
min zamanı net olarak belli değildir. Yaşanılan hastalığın tipi, evresi, eşlik eden başka hastalık varlığı terminal 
dönemi tanımlamayı zorlaştırmaktadır. Zaman ne olursa olsun burada odak nokta hasta ve ailesidir. Ölümün 
yaklaştığını bilmek, hasta ve ailesinde korkuya neden olabilir. Acı çekme, soyutlanma, yalnız kalma, ölüyor 
olma, ölüm sürecinin uzaması terminal dönemde hastaların en çok yaşadıkları korkulardır (Menekli, Fadıloğlu, 
2014; Sucaklı, 2013). Terminal dönem hastalarının çoğunluğunda görülen tepkiler inkâr, öfke, pazarlık, dep-
resyon ve kabullenme şeklindedir (MEB, 2012).

İnkâr süreci diğer aşamalar gibi saygı duyulması gereken, geçici bir aşamadır. Hastanın yalnız bırakılmadığı, 
dinlendiği ve güven ilişkisinin kurulduğu, gerçekle yüzleşecek desteğin verildiği bir aşamadır. Gerekli desteği 
alan hasta durumu kabullenmeye başlayacaktır. Durumu kabullenen hastada inkarın yerini öfke, kıskançlık, 
içerleme, alınganlık duyguları almıştır. Artık “neden ben?” sorusunun sorulduğu aşamaya geçilmiştir. Olaylara 
verdiği tepki şekli farklılaşmış, gerginlik artmıştır. Öfke aşamasının tamamlanması ile birlikte pazarlık aşama-
sı başlar. Bu pazarlık, ömürlerinin biraz daha uzaması adına Tanrı il yapılmaktadır. Bu süreçte sağlık personeli 
hastayı rahatlatacak şekilde konuşmalıdır. Pazarlık aşamasından sonra ölüme karşı hazırlığın yarattığı, dep-
resyon belirtilerinin görüldüğü aşama başlamaktadır. Bu aşamanın atlatılması artık süreci normalleştirecek ve 
kabullenme aşaması başlayacaktır. Bu aşamada hastada yorgunluk, bitkinlik, güçsüzlük ve yalnızlık hâkimdir. 
Ailesinin yardım ve desteğine daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir döneme girilmiştir. Artık hasta sözlü iletişimini 
azaltmış, kimse ile konuşmak istememektedir. Hastanın bu sessiz zamanlarında yanında olmak onun için iyi 
bir destektir (MEB, 2012). 

Dönemin en önemli belirtileri ağrı, bulantı-kusma, yorgunluk ve bitkinlik, güçsüzlük, anksiyete ve depresyon 
ile yalnızlıktır. Hastanın beklentisi, başta ağrı olmak üzere fiziksel şikâyetlerinin giderilmesi, ailesine fazla yük 
olmamak, kontrolü elinde tutmak, sevdikleriyle birlikte olmak ve yaşam kalitesinin düzeltilmesidir (Özçelik, 
2017). Bu dönemde hasta ve ailesinin fiziksel, sosyal, ruhsal, duygusal, kültürel ve ekonomik açıdan bütüncül 
olarak ele alınması gerekir. Tablo 1’de ölüm öncesi dönemde yer alan hastanın yaşadığı sorunlara yönelik 
hemşirelik girişimleri yer almaktadır. 
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Tablo 1. Terminal Dönemdeki Hastayı Güçlendirmeye Yönelik Yaklaşımlar                 

Ağrı kontrolünde hasta ile iş birliği sağlanmalı,
Hastanın dinlenmeli,
Hastanın temel ihtiyaçları giderilmeli,
Hastanın sürdürebildiği aktivitelerin devam ettirilmesi sağlanmalı,
Hastaya güven içinde olduğu hissettirilmeli,
Hastaya zaman ayrılmalı,
Hasta duygularını ifade etmesi için cesaretlendirilmeli,
Hastanın ziyaretçileri / yakınları ile görüşmesine imkân tanınmalı, 
Hasta ile iletişim açık tutulmalı,
Hasta ile iletişim sürecinde “şimdi ve burada” ilkesine yoğunlaşılmalı,
Hasta yanında fısıltı ile konuşulmamalı,
Hastanın daha önce kullandığı baş etme yöntemleri işler hale getirilmeli,
Hasta odası canlı renkler ve çiçeklerle düzenlenmeli,
Hasta ve ailesinin gereksinimlerine göre eğitim planlanmalı,
Hasta ailenin mümkün olduğu kadar bakıma katılması sağlamalı,
Hastalık hakkında hasta ve ailesine açıklayıcı bilgiler verilmeli,
Hasta ailesine tıbbı terimlerden uzak, açık, anlaşılır şekilde bir dil kullanılmalı, 
Empatik yanıtlarla hastanın duyguları anlanmalı,
Hastayla göz teması kurulmalı,
Hasta yakınlarının rahat oturabileceği ortam hazırlanmalı,
Ailenin hasta ile vedalaşması desteklenmeli,
Hastanın duyguları bastırılmaya çalışılmamalı,
Aileye hasta ile nasıl konuşacakları öğretilmeli,
Ölüm haberi uygun bir ortamda verilmelidir.

ÖLÜM SONRASI DÖNEM 

Bu dönemde özellikle hasta yakınlarının / ailenin desteklenmesi gerekmektedir (Kelleci, 2005). Ölümün ani ya 
da kronik bir hastalık sonucuna bağlı olarak ortaya çıkma durumuna göre birey ve ailesinin yaşadığı duygular 
değişmektedir. Hasta yakınlarının ölüm sonrası süreçte yaşadıkları dört temel aşama bulunmaktadır. Bunlar 
uyuşma ve şok, ayrılık hissi, düzensizlik ve toparlanmadır. 
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•	 Uyuşma ve şok: Ölüm anından hemen sonra görülen bu durum, cenaze süresince iş görebilmelerine yar-
dımcı olur.

•	 Ayrılık hissi: Kaybedilen kişiye duyulan özlemin yaşanmasıdır.

•	 Düzensizlik: Kayıp sonrası aklını toplayamama, farklı bir işe yoğunlaşamama ve huzursuzluk görülür.

•	 Toparlanma: Bireyin normal hayata geri dönmesidir.

Aileye hastanın ölüm haberini verme sorumluluğu primer olarak hekime ait olmasına rağmen, bütün sağlık 
profesyonelleri ölümün gerçekleşmesi ve sonrası ile ilgili ailenin fiziksel, psikolojik ve spiritel ihtiyaçları 
konusunda aileye yardım sağlamalıdır. Hasta ailesi, arkadaşları ve bakım verenlere bilginin en erken dönem-
de, anlaşılır ve kişiselleştirilmiş olarak sunulması, üzüntü ve yas sürecinin desteklenmesi bakımın önemli bir 
unsurudur (Şentürk, Bıçak ve Akça, 2018). 

Tablo 2. Hasta Yakınlarının Güçlendirmesine Yönelik Yaklaşımlar

Hasta yakınlarına yas, üzüntü, affetme / affedilme duyguları ile başa çıkma konusunda yardım edilmeli,

Hasta ailesine yapılması gereken girişimleri anlatarak yardımcı olunmalı,

Hasta ailesi etkin dinlenmeli,

Hasta ailesinin yaşadıkları duyguların doğal olduğunu anlamalarına yardımcı olunmalı,
Hasta ailesinin öfkesi anlayışla karşılanmalı, 
Zor kararlarda (organ bağışı, vasiyet gibi) hasta yakınlarına yardım edilmeli,

Hasta ailesi gerekirse destek gruplarına yönlendirilmelidir.

SONUÇ 

Terminal dönem hasta bakımında hastanın başta ağrı olmak üzere diğer hastayı rahatsız eden tüm semptom-
ların giderilmesi, açık, güvenilir, dürüst, duyarlı ve etkili bir iletişim, hasta ve ailesinin gereksinimlerinin 
karşılanarak mümkün olduğunca  yaşam standartlarının kalitesinin artırılması  ve geri kalan yaşamın anlamlı 
kılınması temel hedef alınmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için hemşirelerin insani ve duyarlı iletişim kurma, ya-
sal ve etik yaklaşım sergileme ile ilgili yeterli beceriye sahip olması oldukça önemlidir. Bu nedenle özellikle 
hemşirelik eğitim müfredatında ölüm, ölümü bekleme sürecine ilişkin tutumlar ve son dönem hasta bakımında 
hemşirelik yaklaşımlarını ele alan konuların eklenmesi önerilmektedir. 

KAYNAKÇA
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YAŞLILARDA EGZERSİZ

Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCİ1, Serpilay MUM2

1-2Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Hatay / Türkiye

Öz: Dünyada ve ülkemizde teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişmelere bağlı olarak yaşlı nüfusun giderek 
artması, sağlıklı yaşlanmayı elzem kılmıştır. Sağlıklı yaşlanma fiziksel, sosyal, ruhsal ve ekonomik açıdan 
yaşlının kendisini iyi hissetmesi, yeterli ve bağımsız olması olarak tanımlanmaktadır. Sağlıklı yaşlanma süre-
cinde egzersizin önemi kanıtlanmıştır. Uygun süre ve şiddette yapılan egzersiz yaşlının fonksiyonel bağımsız-
lığını, kalbinin çalışma gücünü, kan akışını, kas gücü ve esnekliğini, uyku kalitesini, bilişsel fonksiyonlarını, 
iyi kolesterol düzeyini, dinamik dengeyi, özsaygısını ve yaşam kalitesini arttırmakta; koroner arter hastalığı 
riskini, kanser riskini, kronik ağrıyı, hastaneye yatış süresini, yağ dokusunu, kötü kolesterolü, Hemoglobin 
A1c düzeyini ve obezite riskini azaltmaktadır. Ayrıca kan basıncında, glisemik kontrolde, damar ve bağışıklık 
fonksiyonlarında düzelme sağlar. Egzersizin yaşam süresini uzatacağı konusunda yeterli bilgi olmasa da, insan 
yaşamı için çok önemli ve gerekli olan fonksiyonları geliştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle 
çalışmada yaşlılık döneminde egzersizin önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle egzersiz 
konu başlığı altında yaşlılık döneminde yapılabilecek denge, dayanıklılık, esneklik ve direnç egzersizleri an-
latılmış, bu egzersizlerin hangi yaşlılarda fayda sağladığı tartışılmıştır. Ardından uygun fizik muayene sonrası 
yaşlıya özel hazırlanan egzersiz programı / planından bahsedilmiştir. Bir egzersiz programında olması ve dik-
kat edilmesi gereken temel faktörler ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Egzersiz Programı, Sağlıklı Yaşlanma

YAŞLILARDA EGZERSİZ

Yaşlanma doğumla başlayıp ölümle devam eden, tüm işlevlerde azalmaya neden olan kronik ve evrensel bir 
olgudur (Pehlivan, Karadakovan, 2013). Yaşlanma fizyolojik bir süreç olarak ele alınırken yaşlanmanın psi-
kolojik boyutu göz ardı edilmektedir. Fizyolojik yaşlanma zaman içerisinde hücre, doku, organ ve sistemlerin 
anatomik ve fonksiyonel yapısındaki meydana gelen değişikliklerdir (Alpaslan, Akdemir, 2011; Ergül, 2013). 
Bireyin duygu, algı ve davranışlarında meydana gelen değişimler psikolojik yaşlanma olarak adlandırılmak-
tadır. 

Dünyada ve ülkemizde teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişmelere bağlı olarak yaşlı nüfusun giderek artmakta-
dır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2025 yılında yaklaşık 1.2 milyon insanın 60 yaş ve üzerinde olacağını, 2050 
yılında ise bu sayının 2 milyona ulaşacağını öngörmektedir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfusunun 
daha fazla olduğu bildirilmiştir. Ülkemizde yaşlı nüfusu giderek artmaktadır. 2012 yılı verilerinde 65 yaş ve 
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üstü bireylerin toplam nüfus içindeki oranı %7.5’dir. 2023 yılında bu oranın %10.2’ye yükseleceği bildiril-
mektedir (TÜİK, 2013). 

Aktif yaşlanma her alanda yaşlının topluma katılması ve işlevselliğin korunması olarak tanımlanmaktadır. Ta-
nımdaki aktif kelimesi sadece fiziksel işlerini sürdürmedeki aktiflik değil aynı zamanda ruhsal, sosyal, kültürel 
ve ekonomik işlerini sürdürmedeki aktiflik olarak özetlenmektedir. Aktif yaşlanmanın en önemli belirleyicileri 
cinsiyet, maddi durum, sağlık, kültür, kişisel ve davranışsal etmenlerdir. Aktif yaşlanmayı önemli belirleyici-
lerinden biri de düzenli fiziksel aktivite / egzersizdir. 

Aktif yaşlanmanın önündeki en büyük tehdit fiziksel inaktivitedir. Modern toplumda daha az enerji harcanarak 
işlerin yürütülme imkânının olması hareketsiz yaşamı beraberinde getirmektedir. Yapılan pek çok çalışmada 
ülkemizde egzersizin henüz bir yaşam tarzı haline gelmediği vurgulanmaktadır (SB, 2014). Dünya Sağlık Ör-
gütü (DSÖ)’nün “21. Yüzyılda Herkes İçin Sağlık 21 Hedeflerinde” 2020 yılına kadar, tüm bölgede bulaşıcı 
olmayan hastalıkların azaltılmasında egzersizin yaşam tarzı haline getirilmesi gerektiği belirtilmektedir. İleri 
yaşa fiziksel inaktivitenin eklenmesiyle beraber obezite, kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, os-
teoartroz, osteoporoz, kanser gibi pek çok hastalık ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıkların önlenmesinde egzersi-
zin önemi büyüktür. Egzersizin fiziksel, ruhsal, sosyal ve bilişsel yararlarını gösteren çok fazla sayıda çalışma 
bulunmaktadır (Sarıkaya, Polat, Seydel, Eryılmaz, 2018; Soygüden ve Cerit, 2015; Yılmaz, Çağlayan, 2016).30

Egzersiz vücudun direncini ve esnekliğini artırır, solunum ve kalp kaslarının çalışma gücünü ve verimini ar-
tırır, kan akışkanlığında ve damar fonksiyonlarında düzelme sağlar, diyabet, obezite, hipertansiyon (Hekim, 
2015) ve kalp damar hastalık risklerini azaltır, glisemik kontrol ve lipit metabolizmasında düzelme sağlar,  
düşme ve kırık riskini azaltır, hafıza ve dikkat sürelerini artırır, ruhsal iyilik halinde gelişme sağlar, depresyon 
riskini azaltır, uyku süresini ve yaşam kalitesinde arttırır (Ergül, 2013). 

Tüm bu yararları dikkate alındığında egzersize başlamak için geç kalınmış değildir. Önemli olan hangi egzer-
sizi yapacağına karar vermek ve uygun süre, sıklık ve şiddette uygulamaya başlamaktır. Egzersiz önerileri bi-
reyin cinsiyetine, yaşına, spora olan ilgisine, egzersiz düzeyine, hastalık durumuna ve çevresel faktörlere göre 
şekillenir (Aguiar, Morgan, Collins, Plotnikoff, Callister, 2014).  İdeal egzersiz; kişisel performans, gereksinim 
ve sınırlılıklara göre kişiselleştirilmelidir (Miçooğulları, Cengiz, Aşçı, Kirazcı, 2010).

Yaşlı birey egzersiz programına başlamadan önce, kendi sağlık durumuna göre yapacağı egzersizin türünü, 
süresini, sıklığını, başlama ve bitiş saatini belirlemeli, oluşabilecek yan etkilere yönelik sağlık profesyo-
nellerinden destek almalıdır. Yaşlı bireyin egzersiz aktivitesini antrenman programları şeklinde olmayabilir 
(ADA,2016). Yaşlı birey arabasını daha uzak bir yere park ederek, asansör yerine merdiven kullanarak, otobüs-
ten bir durak önce inerek, bahçede çalışarak da egzersiz yapabilir.   

Düzenli ve orta dereceli yapılan egzersiz yaşlının yararınadır. Egzersizin süresinin yaşlı bireyler için 30 dakika 
olması gerektiği ve 10’ar dakikada bir dinlenme molasının verilmesi gerektiği belirtilmektedir (SB., 2013). 

30  www.tuik.gov.tr, 2013
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Türkiye’de toplumun fiziksel aktivite düzeyi ile ilgili farklı illerde ve farklı yaş gruplarında gerçekleştirilen 
çalışmalarda düzenli ve orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapma oranının düşük olduğu bildirilmektedir. 

Egzersiz programından önce yaşlının egzersizden beklentileri ve olası engelleri de belirlenmelidir. Ayrıca yaş-
lılık döneminde egzersizin yapılmaması gereken durumların iyi bilinmesi gerekmektedir. Aritmi, kontrolsüz 
hipertansiyon ve miyokard infarktüsü gibi kardiyak hastalığı bulunanlarda, yeni geçirilmiş derin ven trombozu 
ve ağır kas iskelet sistemi hastalığı olanlarda egzersiz yapılmamalıdır. 

Sağlık risklerini azaltmak ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazandırmak sağlık personellerinin en temel 
işlevleri arasındadır. Bu nedenle bir sağlık profesyoneli olarak hemşirelerin, bireye en uygun davranış değişi-
mi yaklaşımlarını bulmak için çaba harcamaları gerekmektedir. Egzersizin bireyde sağladığı yararlar dikkate 
alındığında, daha aktif ve düzenli egzersiz alışkanlığı edinilmesi konusunda yaşlının bilinçlendirilmesi, özen-
dirilmesi ve cesaretlendirilmesi gerekmektedir.
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YERALTI METRO İSTASYONLARINDA OLUŞAN GÜRÜLTÜNÜN VE AKUSTİK KOŞULLARIN 
İNCELENMESİ

Seniha SOYAL1, Füsun DEMİREL2 

1-2Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara / Türkiye 

Öz: Günümüz modern hayatına büyük ölçüde yön veren sanayi devrimi insanların gündelik alışkanlıklarını 
değiştirmiş, yaşam temposunu arttırmış; ulaşım araçları bu temponun gerisinde kalmış ve bunun sonucunda 
insanların bir yerden bir yere en kısa sürede ve konforlu şekilde ulaşımını sağlayacak yeraltı metro sistemleri 
ve istasyonları kendini var etmeye başlamıştır. Metro ağları hem ülkemizde hem de dünyada gün geçtikçe 
genişlemekte ve daha çok kullanıcıya ulaşmaktadır. Metrolar hızlı, kolay ulaşılabilir ve ekonomik olmaları ne-
deniyle çok fazla tercih edilmektedir. Yoğunluğun fazla olduğu bu mekanların iç mekân kaliteleri halk sağlığı 
ve güvenliği için önem arz etmektedir. İç mekân kalitesi olarak sayabileceğimiz; aydınlatma, havalandırma ve 
gürültü, insanların sağlığını doğrudan etkileyen faktörlerdir. Tasarım aşamasında bu denli yoğunluğa sahip me-
kanların iç mekân kaliteleri göz önünde bulundurularak hareket edilmelidir. Bu çalışmada ise gürültü başlığı 
altında incelemeler yapılacaktır. Gürültü; hoşa gitmeyen istenmeyen, rahatsız edici ses olarak tanımlanmak-
tadır. Gürültü azaltımı ile gürültünün kullanıcılar üzerindeki dikkat dağınıklığı ve stres oluşturucu etkisi kay-
bolacaktır. Metrolarda gürültü kontrolünün yanı sıra, acil bir durum anında yapılan anonslarda ‘konuşmanın 
anlaşılabilirliği parametresi’ hayati önem taşımaktadır. Metro istasyonlarının mimari özellikleri ve teknik ge-
reklilikleri sebebi ile akustik performansları değişim göstermektedir. Çalışmada yeraltı metro istasyonlarında 
oluşan gürültünün kontrolü ve akustik koşulların iyileştirilmesine yönelik değerlendirmeler ve çözüm önerileri 
sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mimari Akustik, Akustik, Gürültü, Metro İstasyonu, Anonslar, Konuşmanın Anlaşılabi-
lirliği

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Metrolar hızlı, kolay ulaşılabilir ve ekonomik olmalarıyla çok fazla tercih edilmektedirler. Yoğunluğun fazla 
olduğu bu mekanların iç mekân kaliteleri halk sağlığı ve güvenliği için önem arz etmektedir. Metrolarda dikkat 
edilecek en önemli konu yangın güvenliğidir. Yangın kaçışları, malzemelerin yangın dayanımları gibi konular 
metro tasarımında birincil kriter olmaktadır. 

Yeraltı metro istasyonları kapalı ve yerin oldukça altında tesis edilirler; bu durum yolcularda psikolojik olarak 
olumsuz duygular oluşabilir. Bu nedenle, yolcularda “güven” duygusunun oluşabilmesi sağlanmalıdır. Bu açı-
dan bakıldığında, güven duygusunun ortaya çıkmasında “konfor” kavramı etkilidir ve ikincil kriter olarak ele 
alınabilir. Konfor çerçevesinde yolcuların istasyon içerisinde rahat ve güvenli hareket etmelerini sağlamak için 
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gereken konular; aydınlatma, havalandırma, gürültü, oturma alanları, işaret ve sembollerdir (Tunç, 2015). Bu 
çalışmada ise metrolarda oluşan gürültü ve akustik koşullar incelenecektir.

AMAÇ

Yeraltı metro istasyonlarında; öncelikle gürültü kontrol altına alınmalı ve yapılan anonsların anlaşılması sağ-
lanmalıdır. İstasyonlarının akustik koşulların iyileştirilmesine yönelik değerlendirmeler ve çözüm önerileri 
sunulacaktır. 

KAPSAM 

Çalışmanın konu alanı olan yeraltı metro istasyonlarının; yüksek tren gürültüsü, zayıf konuşmanın anlaşılabi-
lirliği ve uzun reverberasyon süresi sebebiyle, akustik performansları düşüktür (Harrison, 2001). Gürültünün 
ana sebebi, istasyon iç yüzeylerinde kullanılmak üzere belirlenen malzemelerin sert ve yansıtıcı yüzey özel-
liklerine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. İstasyonlar için geliştirilen akustik tasarımın başarılı olması; 
seçilen malzemelerin ses yutma ve saçınım özellikleri ile kapladıkları alanların büyüklüğü ve konumları, istas-
yon hacmi, geometrisi ve boyutları gibi konulara bağlıdır (Sü & Çalışan, 2011). Değerlendirmeler sonucunda; 
gürültünün kontrolü ve akustik koşulların iyileştirilmesine dair önerilerde bulunulmuştur. 

YÖNTEM

Çalışmada, yeraltı metro istasyonlarında gürültü kontrolü ve akustik konusunda yapılan literatür araştırmasıy-
la, kullanıcının konfor durumu incelenmiştir. Yönetmelik ve standartlar genellikle gürültü kontrolünü amaç-
lamaktadır, bunun dışında mekânın konfor koşulları sağlanması için hacim akustiği parametreleri dahilinde 
değerlendirmeler yapılmıştır.

BULGULAR

Metro İstasyonlarında Gürültü

Gürültü hoşa gitmeyen istenmeyen, rahatsız edici ses olarak tanımlanmaktadır. Başka bir tanıma göre fizik 
nitelikleri insanın diğer insanlarla ve çevre ile olan ilişkilerini bozduğunda veya o ses ile ortaya çıkan akustik 
enerjinin kişide gereksiz stres yaratıp gerçek fizyolojik yıkıma neden olduğunda ses, gürültü olmaktadır (Top-
rak & Aktürk, 2003).

Gürültü, raylı sistemlerin neden olduğu en önemli çevre sorunu olarak kabul edilir. Ulaştırma sistemlerinde 
konforlu seyahat için üst gürültü düzeyi 65 dB tahammül bölgesi 65-75 dB, rahatsızlık bölgesi ise 75-120 dB 
olarak kabul edilmektedir (Gürültü Kontrol Yönetmeliği, 1986 ). Oluşturduğu olumsuz etkilere bağlı olarak 
gürültü düzeyleri Tablo 1’de görülmektedir.
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Tablo 1. Gürültülerin Sınıflandırılması (Yılmaz Demirkale, 2007).

30 – 65 dBA I. Derecedeki Gürültüler
• Konforsuzluk
• Rahatsızlık
• Sıkılma duygusu
• Kızgınlık
• Konsantrasyon ve
• Uyku Bozukluğu

65 – 90 dBA II. Derecedeki Gürültüler
Fizyolojik gürültü
• Kalp atışının değişimi
• Solunum hızlanması
• Beyindeki basıncın azalması 

90 – 120 dBA III. Derecedeki Gürültüler
• Fizyolojik gürültü
• Baş ağrısı

120 – 140 dBA IV. Derecedeki Gürültüler
• İç kulakta bozukluk

140> dBA V. Derecedeki Gürültüler
• Kulak zarının patlaması.

Metro istasyonlarında gürültüye neden olan unsurlar birkaç başlık altında incelenebilir (Toprak & Aktürk, 
2002);

1. Ekipman Gürültüsü: yürüyen merdivenler ve aydınlatma sistemlerinde meydana gelen arızalar ve hvac 
sistemleri sayılabilir.

2. İnsan Kaynaklı Gürültü; metro hatları kişi yoğunluğu olan kentlerin merkezi noktalarına planlanmaktadır. 
Bu durumun getirisi olarak aşırı insan yoğunluğu oluşmaktadır. Bu da istasyon içlerinde belli bir gürültü 
seviyesi oluşturmaktadır. Bunun yanında yapılan anonslar ve özellikle büyük istasyonlarda bulunan ticari 
alanlar da istasyonlardaki belli başlı gürültü kaynaklarıdır.

3. Araç Gürültüsü; platform katında trenin istasyona gelmesi ve istasyondan ayrılması, trenin istasyonda 
bulunması da çeşitli seviyelerde gürültü oluşturmaktadır.
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4. Hat’ta oluşan gürültü; Rayın sertliği, araç tekerleğinin üzerinde yatay-düz bir form oluşması veya tahrip 
olmuş olması, raylar arasında küçük aralıkların bulunması veya bu açıklıkların kaynaklanmış olması, sis-
temi, yoldaki elastik ve kalıcı çökmeler, tekerleklerdeki ve ray üstü yüzeylerindeki pürüzlülükler, travers 
geçişleri ve makas geçişleri gibi faktörlerden kaynaklanır.

Metro istasyonlarında metronun geçtiği hatlarda; bekleme, iniş ve biniş platformlarında ve istasyonlarda, ha-
valandırma kanallarında zaman dilimine bağlı olarak oluşabilecek çevresel gürültü sınır değerleri Tablo 2’deki 
değerleri aşamaz (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetim Yönetmeliği, 2010).

Yeraltı İstasyonları Lgündüz 
(dBA)

Yerüstü İstasyonları Lgündüz 
(dBA)

Gişeler, merdivenler, koridorlar 55 Platformlar (platform 
kenarında 1.8 m’de)

70

Platformlar (platform kenarından 1,8 
m de)

80 Duran- Kalkan trenler 75

Duran ve kalkan trenler için 85 Çalışır Durumda Bekleyen 
trenler

65

Geçen trenler için 85

Çalışır durumda bekleyen trenler için 65

İstasyon içinde Havalandırma sistemi 55

Caddelerde havalandırma kanalları 
(9.0 m’de)

55

İstasyon içinde kapalı hacimlerde 
bulunan acil havalandırma fanları 
(22.5 m’de) 

80

Metro İstasyonlarında Akustik 

Metro istasyonlarında ana unsur gürültü kontrolüdür, ancak istasyonlarda mimari özellikler, yüksek gürültü 
düzeyi, ses yansıtıcı elemanların fazla kullanımı ve yutucu elemanların az oluşu akustik sorunlar yaratmakta-
dır. Akustik koşullara etki eden etmenlerden biri de yeraltı metro istasyonlarının; kapalı ve uzun hacme sahip 
olmasıdır (Kim & Soeta, 2013). Uzun kapalı hacimlerde, yeraltı metro istasyonları, koridorlar ve tüneller gibi 
mekanlarda, klasik oda akustiği geçerli değildir (Kang, A method for predicting acoustic indices in long enc-
losures, 1997). 

Metro istasyonlarında akustik tasarım çalışmalarında değerlendirilen parametreler (Sü & Çalışkan, 2007):

1. Ses Basınç Seviyesi (SPL)
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2. Reverberasyon Süresi (RT)

3. Konuşmanın Anlaşılabilirliği (STI)

Yeraltı metro istasyonları yerüstü metro istasyonlarına göre daha kötü akustik koşulara sahiptir; yüksek ses 
basınç düzeyi (SPL), uzun reverberasyon süresi (RT) ve düşük konuşmanın iletim indeksi (STI) (Harrison, 
2001; Shimokura & Soeta, Characteristics of train noise in above-ground and underground stations with side 
and island platforms, 2011). 

Reverberasyon süreleri, sesin hacimde sönümlemesinin bir göstergesi olan ve mekânda yürütülen işlevler için 
gerekli akustik koşulların oluşup oluşmadığının denetlenmesinde kullanılmaktadır. Konuşmanın ve anons sis-
temlerinin anlaşılabilirliği; reverberasyon süreleri ve arka plan gürültü düzeyi ile ilişkilidir (Sü & Çalışan, 
2011; Bradley & Gover, 2004; Tunç Kurt, 2016).

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde ‘’Metro işletmecisi kurum/kuruluşlar, 
yeraltı istasyonları içinde yansımış sesleri kontrol etmek üzere duvar ve tavanlarda gerekli akustik tedbirleri 
alır. İstasyon boş iken 500 Hz’de maksimum çınlama süresi proje hedef değeri 1.4, kabul değeri 1,6 saniye 
olmalıdır (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetim Yönetmeliği, 2010).’’der.

Anonslar; yolcuyu bilgilendirme, tren geliş-gidiş bilgilendirmeleri ve kaza anlarında güvenlik bilgilendirme-
leri için önem kazanmaktadır (PAA., 1996; van & Verhave, 2006). Acil durumlarda, acil durum ve tünel hava-
landırma fanları hep birlikte çalışmaktadır; bu da gürültünün artmasına ve yapılan anonsların zor anlaşılmasına 
neden olmaktadır. Anonslarının anlaşılabilmesi metrolarda hayati önem taşımaktadır. Gürültünün fazla olduğu 
bu mekânda konuşmanın anlaşılabilirliği (STI) parametresi önem arz etmektedir (Sü & Çalışan, 2011) (Sü & 
Çalışkan, 2007). Aşağıda verilen tabloda (Tablo 3) STI değerleri ve dereceleri verilmiştir. Yeraltı metro istas-
yonları için STI parametresinin önemli olması nedeniyle, en az ‘iyi’ sınıfında yer alması beklenmektedir.

Metro İstasyonlarında Gürültünün Kontrolü Ve Akustik Koşullarda İyileştirmeler

Akustik problemlerin çözümü için sırasıyla (1) sorunu analiz etmek, (2) en ekonomik ve işlevsel çözümü be-
lirlemek, (3) bu çözümü gürültü azaltım prensiplerine göre uygulamak; yöntemini gerçekleştirmek gereklidir. 
Sorunu analiz etmek için standartlarda belirlenmiş şekilde ölçüm yapılmalı, hesaplanmalı ya da mevcut benzer 
sorunların verilerinden tahmin yapılmalıdır. Duruma uygun çözümler üretilmelidir (Demirkale & Aşcıgil)

Gürültü Kontrolü

Yapılan çalışmalar sonucunda, planlanan faaliyetten kaynaklanacak olan gürültü düzeylerinin standartları aşa-
cağı anlaşılırsa, gerekli önlemler belirlenmelidir. Ses ve gürültü kontrolü için üç temel yaklaşım vardır (Uslu, 
1996). Gürültü kontrolünde temel kural, kaynakta azaltılmasıdır. İkinci olarak gürültünün yayılma alanında 
azaltılması gelir. Her iki yaklaşımının da yarar sağlamadığı veya yeterli olmadığı durumlarda, kişisel koruyu-
cular kullanılarak gürültü algılandığı noktada azaltılabilir (Toprak & Aktürk, 2002).
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Metro istasyonlarında oluşan gürültü önceki bölümde incelenmişti. Bunlardan başlıcaları ekipman, insan, araç 
ve hat kaynaklı gürültüler olarak ele alınmıştı.

Ekipman gürültüsü için yapılabilecek önlemler; hvac gürültüsü için daha önceki çalışmalarda havalandırma 
kanallarında yutucu malzemeler kullanılarak kontrol altına alındığı belirtilmiştir. Makine dairelerinde oluşan 
gürültü içinse hücreleme yapılarak gürültü kontrol ve çınlama kontrolü için akustik açıdan daha çok ses yutma 
özelliği yüksek olan yumuşak, lifli veya yüzeyi pürüzlü malzemeler tercih edilir. Fakat istasyon içerisinde 
sirkülasyon yoğunluğu olan peron katlarında yangın kodları, darbe ve yıpranmaya karşı uzun süreli dayanım 
kriterleri önceliklidir. Bu sebeple duvar ve yer yüzeyleri akustik özellikte malzeme uygulaması uygun değil-
dir. Tavanlar ses sönümleme fonksiyonunu yüklemek üzere en elverişli yüzeyler olarak tanımlanabilir (Sü & 
Çalışan, 2011).

Hat boyunca gürültü azaltılmasını sağlamak amacıyla yapılabilecek çalışmalar aşağıda özetlenmiştir (Toprak 
& Aktürk, 2002):

- Raylar arasındaki küçük boşluklar ortadan kaldırılması.

- Düzgün temas yüzeyi oluşturmak için; tekerleklerin taşlanması, rayların ise taşlanması ve yağlanması.

- Teker-motor-araç gövdesi ilişkili süspansiyon sistemiyle ilgili olarak titreşimlerin azaltılması amacıyla 
modifikasyonların yapılması. 

- Raylar arasına yerleştirilen balastın gürültüyü söndürme etkisinin olduğu bilinmektedir, balast kullanımı-
na önem verilmelidir.

- Titreşimi sönümlemek amacıyla rayın altına elastik malzeme yerleştirilmiş olması önemli azalmalar sağ-
lamaktadır.

Akustik Koşulların İyileştirilmesi

Uzun kapalı hacimlerde akustik altı kategoride ele alınır; geometri, bitiş malzemeleri, ses kaynağının koşul-
ları, hoparlör sistemleri, dil (lisan), birimde akustik iyileştirme olmak üzere (Kang, A method for predicting 
acoustic indices in long enclosures, 1997). Genel olarak akustik koşullar; mimari form, bitiş malzemelerinin 
kullanımı ve ses kaynakları olarak ele alınabilir. 

Metro istasyonlarında mimari formun akustik üzerindeki etkisi; peron tipi ve istasyonun kesit alanı gibi mimari 
seçimlere bağlı olmaktadır.

Peron tipleri üç başlık altında incelenmişti; kenar, orta, çoklu peron olmak üzere. Yapılan çalışmalar; kenar ve 
orta (ada) peron tipleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Peron tipine göre akustik performans kıyaslandığında ise; 
ada tipi perona sahip olan istasyonlarda, kenar tipi peronlu istasyonlara göre ses basınç seviyesinin (SPL) daha 
yüksek olduğu görülmüştür (Berardia, Iannaceb, & Giordano, 2015; Soeta & Shimokura, 2012).
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İstasyonun en kesit alanı, boyutları ve tünel yapısının dikdörtgensel ya da dairesel oluşuyla ilgilidir. Dik-
dörtgensel kesit alanına sahip istasyon tipleri, dairesel kesitli istasyonlara oranla daha iyi akustik performans 
göstermişlerdir. Dairesel kesitli istasyonlarda iç bükey yüzeyler sebebiyle ses odaklanmaları oluşmaktadır. 
Odaklanma problemine çözüm olarak da ses saçıcı yüzey kullanımı önerilebilir. 

Kim ve Soeta’nın (2012) yaptığı çalışmada konuşmanın iletim indeksinin (STI); dar en-kesit ve geniş yutucu 
alana sahip yerde artış gösterme eğilimindedir (Kim & Soeta, 2012). Konuşmanın iletim indeksi (STI) için; 
istasyon genişliği ve peronun tavan yüksekliği ölçülerinin çok baskın olduğu gözlemlenmiştir (Kim & Soeta, 
2012). Peronun tavan yüksekliği azaldıkça ses basınç düzeyinin (SPL) artış gösterdiği gözlemlenmiştir (Kim 
& Soeta, 2013).

İstasyonun geometrisini etkileyen bir diğer kriter ise platform kapılarıdır. Platform kapıları güvenlik bariyeri 
ve dumanı tutma görevi üstlenmesi nedeni ile kullanılmaktadır. Ayrıca mekânı bölme açısından kullanışlıdır; 
platformda oluşan ses tünele, tünelde oluşan ses platforma geçemeyecektir. Bu nedenle de elektro-akustik (ho-
parlör sistemleri) için kullanışlı sistemlerdir (Oldfield, 2012).

Yüzeylerin bitiş malzemeleri seçimleri, mimari formdan sonra, akustik performans için en önemli kriterlerden 
biridir. Metro istasyonlarında hayati önemi olan yangın güvenliği sebebiyle bitiş malzemeleri seçimleri için 
birincil kriter malzemelerin yangın dayanımlarıdır. Bunun sonucunda yüzeylerde yansıtıcı malzemenin kul-
lanımı ağırlıktadır. Yansıtıcı eleman kullanımı akustik tasarım için en önemli parametre olan reverberasyon 
süresini uzatmakta, uzayan reverberasyon süresi ise ses basınç seviyesini arttırmaktadır.

Metro istasyonlarında yapılan anonsların karakteristiği ile ilgili yapılan çalışmada; yutucu alan arttıkça re-
verberasyon süresinin düştüğü ve sesin netliğinin arttığı görülmüştür. Döşeme ve tavanda yutucu malzemeler 
kullanılarak konuşmanın iletim indeksi (STI) maksimize edilebileceği düşünülmektedir (Kim & Soeta, 2012). 
Kang ise yeraltı istasyonlarında saçıcı yüzeylerin konuşmanın anlaşılabilirliği kavramını iyi yönde etkileye-
bileceğinin bulmuştur (Kang, 2002). Shimokura ve Soeta’nın yaptığı çalışmada, yeterli derecede yutucu mal-
zeme kullanımı sonucunda; metro istasyonlarında beklendiği üzere, konuşmanın iletim indeksinde (STI) artış, 
ses basınç seviyesi (SPL) düşüş ve reverberasyon süresinde (RT) kısalma sağlanmıştır (Kim & Soeta, 2013).

Metro istasyonlarında ses kaynakları olarak anons sistemleri ele alınabilir. Yeraltı metro istasyonlarında anons 
sistemlerinin, en kötü durum senaryoları için (örneğin: acil durum fanlarının çalıştığı insan trafiğinin yoğun 
olduğu anlar) tatmin edici bir performans sağlayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir (Gomez Agustina, 
2013). Hoparlör yerleşimine önem verilmelidir; hoparlörler dengeli ses alanları oluşturmaları açısından birbir-
lerine yakın konumlandırılmamalı, ancak yolcuların kafa seviyelerine mümkün olduğu kadar yakın konumlan-
dırılmalıdırlar (Shimokura & Soeta, 2009; Gomez Agustina, 2013)

SONUÇ

Gün içerisinde yoğunluğun oldukça fazlaca olduğu metro istasyonları, birçok insanın her gün belirli zaman 
dilimini geçirdiği alanlardır. Hayat kalitesi ve insan sağlığı açısından büyük önem arz eden gürültü, metro 
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istasyonlarının ana problemlerindendir. Gürültü azaltımı ile gürültünün kullanıcılar üzerindeki dikkat dağınık-
lığı ve stres oluşturucu etkisi kaybolacaktır (Oldfield, 2012; Stutzer & Frey, 2008). 

Her tasarım akustik anlamda değerlendirilmelidir ve tasarımın her girdisi akustik performansı etkilemektedir. 
Metro istasyonlarının mimari özellikleri ve teknik gereklilikleri sebebi ile akustik performansları değişim gös-
termektedir. Bu veriler değerlendirilerek uygun çözüm üretilebilir. 

KAYNAKÇA

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetim Yönetmeliği. (2010, Haziran). Ankara, Türkiye: Resmi 
Gazete.

Berardia, U., Iannaceb, G.,  Giordano, G., (2015). Acoustic characteristics of four subway stations in Naples, 
Italy. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings (s. 3589-3600). Institute 
of Noise Control Eng.

Bradley, J.S.,  Gover, B.N., (2004). Criteria for acoustic comfort in open-plan offices. 33rd International 
Congress and Exposition on Noise Control Engineering , s. 1-6.

Demirkale, S.Y.,  Aşcıgil, M., (ANONİM). Sağlıklı Kentlerle Ve Yapılarla İlgili Türkiye’nin Gürültü Politi-
kası., s. 267-285.

Gürültü Kontrol Yönetmeliği. (1986 ). 11 Aralık 1986 tarihli 19308 sayılı Resmi Gazete .

Gomez Agustina, L., (2013). Improvement of Voice Alarm Systems in Underground Station. Proceedings of 
the Institute of Acoustics , Vol. 35. Pt. 2.

Harrison, M.F., (2001). Calculating speech intelligibility for the design of public address systems at railway 
stations. Proc. Instn. Mech. Engrs., Part F, 215, 319-329.

Kang, J., (1997). A method for predicting acoustic indices in long enclosures. Applied Acoustics, 51(2): 169-
180.

Kang, J., (2002). Acoustics of Long Spaces – Theory and design practice. London: Thomas Telford.

Kim, Y. H., & Soeta, Y. (2012). Temporal and spectral characteristics of public address announcements in 
subway platforms with various finishing materials using computer simulation. INTER-NOISE Proc., (s. 
4797-4808). New York.

Kim, Y.H.,  Soeta, Y., (2013). Architectural treatments for improving sound fields for public address announ-
cements in underground station platforms. Applied Acoustics, 74(11): 1205-1220.

Oldfield, A., (2012). Acoustic design of transit stations. Acoustic design of transit stations. In Proceedings of 
Meetings on Acoustics 164ASA (Vol. 18, No. 1, p. 015001). ASA.



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

111

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

PAA., K., (1996). The speech intelligibility of the public address systems at 14 Dutch railway stations. J So-
und Vib , 193(1): 433–4.

Sü, Z.,  Çalışan, M., (2011). Varşova Metro Sistemi (Faz II) İstasyonları Akustik Tasarımı. 

Sü, Z., Çalışkan, M., (2007). Acoustical Design and Noise Control in Metro Stations: Case Studies of the 
Ankara Metro System. Applied Acoustics, 231-249.

Shimokura, R.,  Soeta, Y., (2009). Evaluation of speech intelligibility of sound fields in passenger train com-
partments. Acoustical science and technology, 30(5): 379-382.

Shimokura, R., Soeta, Y., (2011). Characteristics of train noise in above-ground and underground stations 
with side and island platforms. J Sound Vib, 330(8): 1621–33.

Soeta, Y.,  Shimokura, R., (2012). Change of acoustic characteristics caused by platform screen doors in train 
stations. Applied Acoustics, 73(5): 535-542.

Stutzer, A.,  Frey, B.S., (2008). Stress that doesn’t pay: The commuting paradox. Scandinavian Journal of 
Economics, 110(2): 339-366.

Toprak, R.,  Aktürk, N., (2002). Raylı Ulaşım Sistemlerinin Neden Olduğu Gürültü Ve Çevresel Etkileri. 
Türkiye Mühendislik Haberleri.

Toprak, R.,  Aktürk, N., (2003). Raylı Ulaşım Sistemlerinde Oluşan Gürültünün Ölçülmesi ve Modellemesi. 
Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Tunç Kurt, T., (2016). Açık Planlı Ofislerde Akustik Konfor Parametrelerı̇nı̇n Analizı̇ Ve Bir Örnek Çalışma. 
Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Tunç, H., (2015). Yeraltı Metro İstasyonlarında Algısal Faktörlerin İrdelenmesi: Taksim Metro İstasyonu. 

Uslu, O., (1996). Çevresel Etki Değerlendirmesi. Türkiye Çevre Vakfı yayını, 110-132.

van, W.S.,  Verhave, J.A., (2006). Prediction of speech intelligibility for public address systems in traffic tun-
nels. Applied Acoustic, 67(4): 306–23.

Yılmaz Demirkale, S., (2007). Çevre Ve Yapı Akustiği. İstanbul: Birsen Yayınevi.



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

112

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

HAVALI TABANCA ATICILIK SPORUNDA MÜSABAKA ÖNCESİ ALINAN KAFEİN 
İÇECEĞİNİN KAN BASINCI VE ATIŞ SKORU ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Kadir DİLER¹, Gamze ERİKOĞLU ÖREN¹

¹Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü, Ankara / Türkiye

Öz: Bu çalışma; atıcılık sporu ile ilgilenen sporcuların atış müsabakası öncesi aldıkları kafein içeceğinin kalp 
atım hızları, tetik düşürme zamanları ve atış skorları üzerine olan etkisini incelemek amacı ile planlanmıştır. 
Araştırmada ölçümlere 20 sporcu (10 kadın – 10 erkek ) gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların önce antro-
pometrik ölçümleri alınarak BMI değerleri belirlenmiştir. Sporculara kafein tüketmeden önce 10’ar atış yap-
tırılmış, kalp atım hızları, tetik düşürme zamanları ve atış skorları kayıt edilmiştir. Birinci grubun (5 kadın, 5 
erkek) yaklaşık 3mg/kg kafeinli, ikinci grubun da (5 kadın, 5 erkek)  kafeinsiz tek kör olacak şekilde  kahve tü-
ketmeleri sağlanmıştır. Tüm sporcuların 15 dakika, 30 dakika ve 60 dakika sonra olmak üzere kalp atım hızları, 
tetik düşürme zamanları, 10’ar atış yaptırılıp skorları kaydedilmiştir. Her iki grubun performansları da bu dört 
durumda incelenmiştir. Sonuçlar SPSS paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda 
kafein tüketen sporcuların kafein tüketmeden önceki kalp atım hızları ile 15, 30 ve 60 dakika sonraki kalp atım 
hızları arasında anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.05). Aynı şekilde başlangıç tetik düşürme zamanları ile 15, 
30 ve 60 dakika sonraki tetik düşürme zamanları arasında anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.05). Performans 
skorlarında ise başlangıç ve 15 dakika puanları arasında anlamlı fark tespit edilmiş, 30 ve 60 dakika skorların-
da ise anlamlı fark bulunamamıştır. Kafeinsiz kahve tüketen sporcuların ise 15, 30 ve 60 dakika sonraki kalp 
atım hızları, tetik düşürme zamanları ve skor performans ölçümlerinde de anlamlı fark belirlenmiştir (p<0.05). 
Çalışma sonucunda, havalı tabanca atıcılık sporu ile ilgilenen sporcuların müsabaka ya da antrenman önce-
sindeki 1 saatlik zaman zarfında kahve veya kafein içeren içecekleri tüketmemeleri, tükettikleri takdirde kalp 
atım hızlarının artacağı ve atış esnasında nişan almanın daha da güçleşip tetik düşürme zamanlarının uzayacağı 
tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kafein, Atıcılık, Havalı Tabanca

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Havalı atış branşı fiziksel becerinin yanında teknik alt yapı ve yüksek zihinsel odaklanma ve kompleks beceri 
gerektiren bir spor dalıdır. Atıcılar, kapalı ortamda bulunan poligonda, 10 m mesafede bulunan hedeflere havalı 
tabanca veya tüfek ile atış yaparlar. Atış performansı sırasında teknik bilgi, zihinsel odaklanma ile kullanılır. 
Bu sürecin tüm müsabaka boyunca sürdürülebilmesi için fiziksel güç ve dayanıklılık kritik öneme sahiptir. 
Kasların izometrik durumları atış sporunun temel yapılarından biridir. Atıcı tüfek ve tabancayı arzu edilen 
pozisyonda tutabilmek için ayaklardan el bileğine kadar bir çok ekstremitesini, eklemlerini ve kaslarını kont-
rol etmek zorundadır. Ayrıca, söz konusu tüm bileşenler atış hedefe ulaşana kadar kontrol altında tutulmaya 
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devam eder. Tang ve ark (2008), postural salınımın, atış performansına etkisini araştırdığı çalışmalarında, yer 
çekimine karşı duran vücudun elit olan atıcılarda daha az salınım yaptığı ve bu durumun da atış başarısını 
olumlu etkilediğini vurgulamıştır (Erdogan, 2016, 6:22-30).

Havalı atış branşında, atışı gerçekleştirmeden önce havalı tabancanın hedefe doğru hareketi ve doğru pozisyon-
da tabancanın tutularak atış yapılması için gereken hazırlık, doğru atış için önemli bir aşamadır (Gavin, 2001, 
19(9):727-733). Atıcı, optimal atış başarısına ulaşmak için arpacığı doğru hizalamalı, hedefle nişan resmini 
oluşturduktan sonra bu süreci sürdürebilmelidir (Gavin, 2001, 19(9):727-733). Yapılan deneysel araştırmalar, 
doğru/başarılı atış için atıcının, tüm vücut salınımını kontrol edebilme yeteneğine sahip olmasını gerektiğini 
göstermektedir (Konttinen, 2003, 74(4):395-400; Konttinen, 2003, 74(4):395-400; Niinimaa, 1983, 8:30-33).

Kafein günümüzde sıkça kullanılan ve hızlı bir şekilde kullanım alanları artan bir madde olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bilim dilinde ismi trimetilksantin olan bu madde, hızlı ve yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. 
Kafein tüketiminin en yaygın formu kahvedir. Bir fincan kahve yaklaşık 100 mg kafein içerir (Brian, 2006, 
5:215-219).

Kafein pek çok formda yaygın olarak alınan bir maddedir vücutta çeşitli farklılıkta fizyolojik etkiler oluşturur. 
Yararlıdır fakat uzun süreli kullanımlarda kan basıncında bazı yan etkiler üretir. Çalışmaların çoğunda kafein 
potansiyel olarak ergojenik etkiler üretir. Bu çalışmalar submaksimalda, dayanıklılık egzersizindeki azalmada 
ve artan yorgunlukta iyi yararları olduğunu gözlenmiştir (Brian, 2006, 5:215-219).

Kafein kullanımının birden fazla nedeni vardır. Bunların en yaygını ve bilinenleri, kafeinin uyarıcı etkisinden 
kaynaklanan, uyanık kalma, fiziki durgunluğu azaltarak performansı arttırma, dikkat arttırma vb. gibi, önemli 
faktörlerdir. Son yıllarda kafein üzerine yapılan çalışmalarda, bu maddenin santral sinir sistemi yanısıra, kalp 
ve dolaşım sistemi, solunum sistemi ve endokrin sistem üzerine birçok etkileri araştırılmıştır. Kafeinin özellik-
le sinir sistemi üzerine olan uyarıcı etkisi ile sporcuların daha uyanık ve zinde kaldıkları; kardiovasküler sistem 
üzerine olan etkiler ile de kalp atışlarını hızlandırdığı ve kan damarlarını genişlettiği (vazodilatasyon) bilin-
mektedir. Bu şekilde hücrelere daha hızlı kan akımın sağlanacağı ve daha hızlı enerji üretileceği öngörülmüş-
tür. Bu nedenle kafein, bir süre Dünya Doping Federasyonu (WADA) tarafından, yasaklı maddeler listesinin 
uyarıcılar bölümünde yer almış, fakat günümüzde doping listesinden çıkarılmıştır (Mellion, 2002:186-187).

Kafein, adrenalin salgısını harekete geçirme özelliği ile solunumun rahat yapılmasına neden olsa bile, oksijene 
olan ihtiyacı arttırmaktadır. Kan akımını hızlandırmakta ve hücrelere daha fazla oksijen taşınmasını sağlamak-
tadır (Erdogan, 2017, 11:4). Kalp debisini, yaptığı işi ve O2 tüketimini fazlalaştırır (Kaynar, 2004, 22:191-
196). Kafein alımından sonra, önce kan basıncı yükselmekte, nabız artmakta, 2 saatlik süre geçtikten sonra her 
ikisi de normal düzeye inmektedir (Brian, 2006, 5:215-219).

Kafein farmakokinetik olarak, vücuda alındıktan sonra, hızlıca gastrointestinal kanaldan kan dolaşımına ya-
yılır, 1- 1,5 saat sonra kanda maximum seviyeye ulaşır. Absorbe edilen kafein, hızlıca tüm vücuda yayılarak 
kan beyin bariyerini geçer. Anne sütünde, fetusta, plesanta yoluyla da amniyotik sıvıya geçişi olmaktadır. Ka-
raciğer kafeinin metabolize olduğu primer yerdir. Kafeinin yarılanma ömrü üç ile yedi saat arasında değişir ve 
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cinsiyet, yaş, oral kontraseptif kullanımı, gebelik ve sigara gibi birçok faktörden etkilenir. Kafeinin yarılanma 
ömrü kadınlarda, erkeklere göre % 20 ile 30 oranında daha kısadır (Nawrot, 2003, 20(1):1-30).

Kafeinin farmokolojik etkileri geçicidir ve birkaç saat içinde yok olur. Normal şahıslarda, kafein vücutta de-
polanmaz ve tüketimden birkaç saat sonra atılır. Kafeinin “yarı ömrü” 3-4 saat kadardır. Sigara içimi, kafeinin 
metabolizmasını hızlandırır ve yarı ömrünü düşürür.  Kafein hızlı bir şekilde midede ve ince bağırsakta emilir 
ve beyin dahil tüm dokulara yayılır (Higdon, 2006, 46(2):101-23). 

AMAÇ 

Bu çalışma atıcılık sporu ile ilgilenen sporcuların atış müsabakası öncesi aldıkları kafein içeceğinin kalp atım 
hızları, tetik düşürme zamanları ve atış skorları üzerine olan etkisini incelemek amacıyla planlanmıştır. Yük-
sek derecede konsantrasyon ve el titremelerinin olmaması için kalp atım hızının mümkün olduğu kadar yavaş 
olması havalı silah atıcılık sporunda çok önemli olduğundan tüketilen kafein içeceğinin bu sporda olumsuz 
etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Elde edilen veriler ışığında çalışmanın sporcularda daha iyi performans 
sergilemek için müsabaka öncesi belirli bir zamana kadar kafein içeren içeceklerin tüketilebileceği konusunda 
bilgi vermesi ve yol gösterici bir araştırma olması beklenmektedir. Bu araştırmaya katılan sporcuların perfor-
mans değerlerinin Türk sporunun gelişmesine bilimsel anlamda katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

KAPSAM

Kafein tüketilmesi nabız sayısını artırarak titreme ve salınıma neden olduğundan atış performansını etkile-
mektedir (Keleş, 2011, 16:1-4). Bu çalışma müsabaka ya da antrenman öncesi kafein alım süresini belirlemek 
amacıyla planlanmıştır. Atıcılık sporunda kafein tüketimin kalp atım hızı, tetik düşürme zamanı ve atış skoruna 
etkisi bu çalışmada incelenmiştir.

YÖNTEM

Araştırma Grubu

Bu çalışmada araştırma grubunu Gazi Üniversitesi Atıcılık Takımında yer alan 19-25 yaşlarında yaklaşık 20 
lisanslı sporcu (10 kız- 10 erkek) oluşturmuş ve sporcular ölçümlere gönüllü olarak katılmışlardır. Ayrıca öl-
çümlere başlayabilmek için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etik Kurulundan etik raporu alınmıştır.

Veri Toplama Araçları

Boy uzunluğu, Vücut Ağırlığı ve Vücut Kitle İndeksi Ölçümleri: Araştırmaya katılan sporcuların boy uzun-
lukları ± 1mm hassasiyetle ölçüm yapan bir stodiometre ile ölçülmüştür. Sporcuların vücut ağırlıkları ± 1 kg 
hassasiyetle ölçüm yapan bir baskül ile ölçülmüştür. Vücut kitle indeksi BMI=Ağırlık/BoyxBoy formülü ile 
hesaplanmıştır.

Kalp Atım Hızı (KAH) Ölçümleri: Araştırmaya katılan tüm sporcular için kafein tüketimi öncesi dinlenik 
kalp atım hızları, kafein tüketiminden 10 dakika sonra, 30 dakika sonra ve 60 dakika sonraki kalp atım hızları 
polar saat kullanılarak ölçülmüştür. 
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Tetik Düşürme Zamanları: Araştırmaya katılan tüm sporcular için her atış öncesi aynı kişi tarafından tetik 
düşürme zamanları kronometre ile ölçülmüştür.

Skor Ölçümleri: Tüm sporcuların kafein tüketim öncesi, kafein tüketiminden 10 dakika, 30 dakika ve 60 
dakika sonra olmak üzere 10’ar atış yaptırılmış ve ölçüm sonuçları alınmıştır.

Kafein Tüketim Yöntemi: Sporculara ölçüm gününden 48 saat öncesine kadar kafein içeren herhangi bir 
içecek tüketmemeleri söylenmiş ve araştırmaya katılan tüm sporcuların yaklaşık 3mg/kg olacak şekilde kahve 
tüketmeleri sağlanmıştır (Share, 2009, 27(6):661-666; Lo,2014). Tüketilen içecek  250 ml sıcak suya şeker 
ve süt tozu ilave edilmeden, normal grup için standart kahve, plasebo grubu için kafeinsiz kahve kullanarak 
hazırlanmıştır.

Ölçüm Protokolü: Sporcuların önce antropometrik ölçümleri alınarak BMI değerleri belirlenmiştir. Daha 
sonra sporcuların kafein tüketmeden önce, kafein tükettikten 10 dakika, 30 dakika ve 60 dakika sonra olmak 
üzere kalp atım hızları, kan basıncı ölçümleri, tetik düşürme zamanları ve 10’ar atış yaptırılıp skorları kayde-
dilmiştir.

BULGULAR

Tablo 1. Katılımcıların Kalp Atım Hızı Değişimleri

N X ± SS MEDIAN MİN - MAX N X ± SS MEDIAN MİN - MAX
KAH_0 10 75,6 ± 8,2 76 61-89 KAH_0 10 84,6 ± 5,358 83 79-95

KAH_15 10 83,3 ± 12,43 84 65-104 KAH_15 10 80,2 ± 3,882 80 76-88
KAH_30 10 80,9 ± 8,44 82 64-96 KAH_30 10 78,4 ± 3,596 78 75-87
KAH_60 10 80,5 ± 7,72 80 70-92 KAH_60 10 76,8 ± 3,938 76 72-84

Z P Z P
0 10
9 0
1 0
1 9
8 0
1 1
2 10
8 0
0 0

Deney Grubu Plasebo Grubu

KAH_0 - KAH_30 2,67 0,008*
Negative 
Positive 

Tie

KAH_0 - KAH_60 2,81 0,005*
Negative 
Positive 

Tie

RANKS

KAH_0 - KAH_15 2,81 0,005*
Negative 
Positive 

Tie

KAH_0 - KAH_60 2,25 0,024*

RANKS
Negative 
Positive 

Tie
Negative 
Positive 

Tie
Negative 
Positive 

Tie

KAH_0 - KAH_15 2,67 0,008*

KAH_0 - KAH_30 2,37 0,018*

İki grup incelendiğinde; kafeinli kahve tüketen grubun KAH’larının anlamlı ölçüde arttığı, kafeinsiz kahve 
tüketen grubun ise KAH’larının azaldığı tespit edilmiştir (p<0,05).
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Tablo 2. Katılımcıların Tetik Düşürme Zamanı Değişimleri

N X ± SS MEDIAN MİN - MAX N X ± SS MEDIAN MİN - MAX
TDZ_0 10 10,4 ± 4,5 8,71 6,4-19,68 TDZ_0 10 9,4730 ± 1,913 9,11 6,89-13,55
TDZ_15 10 11,46 ± 4,89 9,31 7,15-21,41 TDZ_15 10 8,898 ± 1,72 8,79 7,23-12,56
TDZ_30 10 11,34 ± 4,62 9,54 7,01-21,06 TDZ_30 10 8,479 ± 1,61 8,29 6,77-12,48
TDZ_60 10 11,58 ± 4,61 9,79 7,88-21,64 TDZ_60 10 8,36 ± 1,54 7,87 6,98-11,96

Z P Z P
1 7
9 3
0 0
2 10
8 0
0 0
3 8
7 2
0 0

Deney Grubu

RANKS

TDZ_0 - TDZ_15 2,65 0,005*
Negative 
Positive 

Tie

TDZ_0 - TDZ_30 2,29 0,022*
Negative 
Positive 

Tie

TDZ_0 - TDZ_60 2,09 0,037*
Negative 
Positive 

Tie

TDZ_0 - TDZ_30 2,8 0,005*
Negative 
Positive 

Tie

TDZ_0 - TDZ_60 2,5 0,013*
Negative 
Positive 

Tie

Plasebo Grubu

RANKS

TDZ_0 - TDZ_15 1,89 0,059*
Negative 
Positive 

Tie

Kafeinli kahve tüketen grubun tetik düşürme zamanlarının anlamlı ölçüde arttığı, Kafeinsiz kahve tüketen 
grubun tetik düşürme zamanlarının ise azaldığı tespit edilmiştir (p<0,05).

Tablo 3. Katılımcıların Atış Skoru Değişimleri

N X ± SS MEDIAN MİN - MAX N X ± SS MEDIAN MİN - MAX
SKOR_0 10 88,6 ± 4,27 89 80-94 SKOR_0 10 85,3 ± 3,27 86 80-89
SKOR_15 10 85,6 ± 3,66 85 79-92 SKOR_15 10 86,8 ± 3,52 87 80-91
SKOR_30 10 86,8 ± 3,85 87 80-91 SKOR_30 10 86,7 ± 4,32 87 80-93
SKOR_60 10 88,2 ± 5,1 89 77-94 SKOR_60 10 87,4 ± 4,2 88 78-93

Z P Z P
9 1
1 8
0 1
7 3
2 6
1 1
5 3
4 7
1 0

Deney Grubu

RANKS

SKOR_0 - SKOR_15 2,06 0,04*
Negative 
Positive 

Tie

SKOR_0 - SKOR_30 1,49 0,14
Negative 
Positive 

Tie

SKOR_0 - SKOR_60 0,24 0,81
Negative 
Positive 

Tie

Plasebo Grubu

RANKS

SKOR_0 - SKOR_15 1,91 0,056*
Negative 
Positive 

Tie

SKOR_0 - SKOR_30 1,26 0,021*
Negative 
Positive 

Tie

SKOR_0 - SKOR_60 2,1 0,036*
Negative 
Positive 

Tie

Kafeinli kahve tüketen grubun 15. dakika skor ölçümlerinde anlamlı fark bulunurken (p<0,05), 30. ve 60. 
dakika ölçümlerinde skor adına anlamlı fark bulunamamıştır. Kafeinsiz kahve tüketen grubun skor ölçümle-
rinde ise anlamlı ve pozitif yönde değişim tespit edilmiştir (p<0,05).



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

117

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

SONUÇ

Kafeinin; kalp atım hızını artırması ve bunun doğrultusunda ,sporcuların konstrantre olmalarını geciktirmesi  
ve atış skorlarına olumsuz etkisi olması açısından, sporcuların müsabaka ya da antrenmanlardan en az 1 saat 
önce kahve ya da kafein içeren içecekleri tüketmemeleri düşünülmektedir. 
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TEKVANDO BRANŞININ SOSYAL BÜTÜNLEŞMEYE ETKİSİ

Hamide BIÇKIN1, Gözde ALGÜN DOĞU2

1-2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Her insan, biyolojik bir organizma olduğu kadar toplumsal bir varlık olup, bir kültürün taşıyıcısı ve içinde 
yaşadığı toplumun bir ürünüdür. Tüm bireyler bir grup içinde doğarlar ve toplumsal niteliklerini bu gruplarda 
kazanırlar. Bir toplumun yaşam biçimiyle o toplumda yaşamak için gereken değerler gruplar aracılığıyla bi-
reye aktarılır. Bu değerlerin benimsetilmesiyle birey, belirli bir toplumun üyesi olma özelliği kazanır (Tekin, 
2009). Sosyoloji, sosyal grupları, sosyal yapı ve örgütlenmeleri inceleyen,  sosyal örgütlenme ve kurumlardaki 
değişmelerin sebep ve sonuçlarını açıklayan özel bir bilimdir (Dönmezer, 1994). Tekvando el ve ayaklarla 
uygulanan savunma ve vuruş tekniklerinden oluşan,  sporcuda ahlaki değerlerin yüceltilmesine katkıda bu-
lunan bir spor dalıdır. Sosyolojinin en önemli konularından birisi sosyal bütünleşmedir. Sosyal bütünleşme; 
gruptaki insanların bazı duyguları ve değerleri paylaşması, birlikte hareket etmesidir (Yetim, 2010). Tekvando 
branşının bedensel, zihinsel, ruhsal gelişimi ile birlikte içinde barındırdığı DO (ahlak) prensibi bu branşın bü-
yüğe saygı, küçüğe sevgi ve hoşgörü olgusunun gelişimini sağladığı için toplumsal iletişimi ve iş birliğini de 
kolaylaştırmaktadır. Tüm bu veriler ışığında Tekvando branşında elit seviyeye gelmiş sporcularda, bu branşın 
sosyal bütünleşmeye ne derece katkı sağladığını ortaya çıkarmak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Araştır-
mada veri toplama aracı olarak “Yılmaz, Karlı ve Yetim” tarafından geliştirilen sporun sosyal bütünleşmeye 
etkisini değerlendiren Sporda Sosyal Bütünleşme Ölçeği (SSBÖ) kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde 
betimsel istatistik teknikleri (frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma) uygulanmış, araştırma için 
yapılan Crombach’s Alpha testi sonucunda,  güvenilirlik kat sayısı 0,93 olarak tespit edilmiştir. Veriler Spss 24 
programı kullanılarak analiz edilmiş, verilerin istatistiksel analizinde p<0,05 kabul edilmiştir. Sonuç olarak; 
tekvando branşında elit seviyeye gelmiş sporcularda, bu branşın sosyal bütünleşmeye olumlu yönde etkili 
olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Tekvando, Sosyal Bütünleşme, Elit Sporcu

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Sosyoloji; insan gruplarının yapılarını, fonksiyonlarını, bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişmeleri, 
bu değişmeler sonucunda ortaya çıkan sosyal problemleri, kısaca her türlü sosyal olay, olgu ve oluşu kendine 
has metotlarıyla inceleyerek kanunlara, prensiplere bağlayan ve sosyal problemlere çözüm arayan, pozitif 
bir bilim dalıdır (Yetim, 2010). Sosyoloji bireyleri değil bireylerin sosyal hayat içinde kurdukları ilişkileri, 
giriştikleri eylemleri yani onların davranışlarını bilimsel ölçüler içinde inceler (Dönmezer, 1994). Bütünleşme 
terimi; dayanışma, birlik ve beraberlikle eş anlamda kullanılmaktadır. Sosyal bütünleşme ise gruptaki insanla-
rın bazı duyguları ve değerleri paylaşması birlikte hareket etmesidir (Ergil, 1984). Tekvando branşının temel 
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eğitiminde kişinin kendinden yüksek kuşağa saygı, düşük kuşağa sevgi ve hoşgörülü davranması bir prensiptir. 
Aynı zamanda tekvando bireysel bir spor olmasına rağmen takım ruhu ile hareket ederek başarılar kazanan bir 
spor branşıdır.

AMAÇ 

Tekvando branşında elit seviyeye gelmiş sporcularda, bu branşın sosyal bütünleşmeye ne derece katkı sağla-
dığını ortaya çıkarmaktır.

KAPSAM

Birleşmek, kaynaşmak, birlik, ahenk ve denge içinde bulunmak, yekvücut olmak gibi manalara gelen “bütün-
leşme” sosyolojide, toplumdaki küçük yâ da alt gruplar, menfaat birlikleri, müesseseler gibi sosyal yapının 
çeşitli unsurları arasındaki tamamlama ve kaynaşma durumunu ifade etmektedir (Bilgeseven, 1976; Günay, 
1998). Sosyal bütünleşme ise, cemiyetteki her bir sosyal grubun kendi hakkında vardığı şuurun, kendi birliği 
hakkındaki şuurun yoğunluğunun, toplumdaki bütünleşmeyi bozmayacak seviyede olmasıdır (Erkal, 2000). 
Spor, bireyin belli düzenlemeler içinde fiziksel etkinliği, hareket becerilerini, zihinsel ruhsal ve sosyal davra-
nışlarını geliştiren ve bu özelliklerini belirli kurallar içinde yarıştırmasını amaçlayan biyolojik, pedagojik ve 
sosyal bir uğraştır (Tekin, 2009). Sporun insanın kişiliği üzerine olan etkileri göz önünde bulundurulduğunda, 
insanların kişilik gelişimleri açısından sporun ne derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu yönü ile sporun, 
bireyin kendi dar dünyasından kurtularak başka ortamlarda, başka kişilerden düşüncelerden insanlarla diyalog 
içinde bulunmasını, onlardan etkilenmesini ve onları etkilemesini sağlayarak insanların gelişiminde önemli 
bir yeri vardır (Küçük ve Koç, 2004). Sporun gün geçtikçe popülerliğinin artması, değişik alanlarda çalışan 
insanların ilgi duyduğu bir uğraş haline gelmesi sporun gerçekten bir toplumsal olgu olduğunu göstermektedir. 
Aynı zamanda spor, geçmiş tarihten günümüze kadar sosyal bütünleşme işlevini yerine getirmektedir (Yılmaz, 
Karlı ve Yetim, 2006). Tüm bu veriler ışığında; tekvando branşında elit seviyeye gelmiş sporcularda, bu bran-
şın sosyal bütünleşmeye etkisini incelemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

YÖNTEM

Araştırmada bilgi toplama aracı olarak “Yılmaz, Karlı ve Yetim” (2006) tarafından geliştirilen sporun sosyal 
bütünleşmeye etkisini değerlendiren 7 alt boyutlu “Sporda Sosyal Bütünleşme Ölçeği” (SSBÖ) kullanılmıştır. 
Verilerin analizinde betimsel istatistik teknikleri (frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma) kulla-
nılmıştır. Araştırma için yapılan Crombach’s Alpha testi sonucunda,  güvenilirlik kat sayısı 0,93 olarak tespit 
edilmiştir. Araştırmanın evrenini tekvando branşında elit seviyeye gelmiş sporcular oluşturmaktadır. Araştır-
manın örneklemini ise, tekvando branşında 2017-2018 sezonunda milli takımlar kampına çağrılan 130 sporcu 
oluşturmuştur. Veriler Spss 24 programı kullanılarak analiz edilmiş, verilerin istatistiksel analizinde p<0,05 
kabul edilmiştir.
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BULGULAR

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Bireylerin Tekvando Branşı ile Sosyal Bütünleşmeye İlişkin Görüşlerde 
Yaş Değişkenine Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları
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Tablo 2. Araştırmaya Katılan Bireylerin Tekvando Branşı ile Sosyal Bütünleşmeye İlişkin Görüşlerde 
Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları
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Tablo 3. Araştırmaya Katılan Bireylerin Tekvando Branşı ile Sosyal Bütünleşmeye İlişkin Görüşlerde 
Haftalık Tekvando Antrenman Süresi Değişkenine Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları
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Tablo 4. Araştırmaya Katılan Bireylerin Tekvando Branşı ile Sosyal Bütünleşmeye İlişkin Görüşlerde 
Tekvando Sporunu Yapma Amacı Değişkenine Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları
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Tablo 5. Araştırmaya Katılan Bireylerin Tekvando Branşı ile Sosyal Bütünleşmeye İlişkin Görüşlerde 
Tekvando Antrenmanlarındaki Arkadaşlarıyla Başka Zamanda Bir Araya Gelme Durumlarına Göre 

Kruskal Wallis Testi Sonuçları

SONUÇ

Katılımcı görüşleri değerlendirildiğinde; yaş, öğrenim durumu, antrenman süresi, bu branşı yapma amacı, 
arkadaşlarıyla başka zamanlarda biraraya gelme değişkenleri ile ölçeğin çeşitli alt boyutlarında anlamlı fark-
lılıklar olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, gelişen ve değişen yaşam koşulları sonucunda tekvando 
branşında elit seviyeye gelmiş sporcularda, bu branşın sosyal bütünleşmeye olumlu etkisinin olduğunu göster-
mektedir.
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HAVALI TABANCA ATICILIK SPORUNDA MÜSABAKA ÖNCESİ ALINAN KAFEİN 
İÇECEĞİNİN KAN BASINCI VE ATIŞ SKORU ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Kadir DİLER¹, Gamze ERİKOĞLU ÖRER²

¹-²Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü, Ankara / Türkiye

Öz: Bu çalışma; atıcılık sporu ile ilgilenen sporcuların atış müsabakası öncesi aldıkları kafein içeceğinin kalp 
atım hızları, tetik düşürme zamanları ve atış skorları üzerine olan etkisini incelemek amacı ile planlanmıştır. 
Araştırmada ölçümlere 20 sporcu (10 kadın – 10 erkek ) gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların önce antro-
pometrik ölçümleri alınarak BMI değerleri belirlenmiştir. Sporculara kafein tüketmeden önce 10’ar atış yap-
tırılmış, kalp atım hızları, tetik düşürme zamanları ve atış skorları kayıt edilmiştir. Birinci grubun (5 kadın, 5 
erkek) yaklaşık 3mg/kg kafeinli, ikinci grubun da (5 kadın, 5 erkek)  kafeinsiz tek kör olacak şekilde  kahve tü-
ketmeleri sağlanmıştır. Tüm sporcuların 15 dakika, 30 dakika ve 60 dakika sonra olmak üzere kalp atım hızları, 
tetik düşürme zamanları, 10’ar atış yaptırılıp skorları kaydedilmiştir. Her iki grubun performansları da bu dört 
durumda incelenmiştir. Sonuçlar SPSS paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda 
kafein tüketen sporcuların kafein tüketmeden önceki kalp atım hızları ile 15, 30 ve 60 dakika sonraki kalp atım 
hızları arasında anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.05). Aynı şekilde başlangıç tetik düşürme zamanları ile 15, 
30 ve 60 dakika sonraki tetik düşürme zamanları arasında anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.05). Performans 
skorlarında ise başlangıç ve 15 dakika puanları arasında anlamlı fark tespit edilmiş, 30 ve 60 dakika skorların-
da ise anlamlı fark bulunamamıştır. Kafeinsiz kahve tüketen sporcuların ise 15, 30 ve 60 dakika sonraki kalp 
atım hızları, tetik düşürme zamanları ve skor performans ölçümlerinde de anlamlı fark belirlenmiştir (p<0.05). 
Çalışma sonucunda, havalı tabanca atıcılık sporu ile ilgilenen sporcuların müsabaka ya da antrenman önce-
sindeki 1 saatlik zaman zarfında kahve veya kafein içeren içecekleri tüketmemeleri, tükettikleri takdirde kalp 
atım hızlarının artacağı ve atış esnasında nişan almanın daha da güçleşip tetik düşürme zamanlarının uzayacağı 
tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kafein, Atıcılık, Havalı tabanca

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Havalı atış branşı fiziksel becerinin yanında teknik alt yapı ve yüksek zihinsel odaklanma ve kompleks beceri 
gerektiren bir spor dalıdır. Atıcılar, kapalı ortamda bulunan poligonda, 10 m mesafede bulunan hedeflere havalı 
tabanca veya tüfek ile atış yaparlar. Atış performansı sırasında teknik bilgi, zihinsel odaklanma ile kullanılır. 
Bu sürecin tüm müsabaka boyunca sürdürülebilmesi için fiziksel güç ve dayanıklılık kritik öneme sahiptir. 
Kasların izometrik durumları atış sporunun temel yapılarından biridir. Atıcı tüfek ve tabancayı arzu edilen 
pozisyonda tutabilmek için ayaklardan el bileğine kadar bir çok ekstremitesini, eklemlerini ve kaslarını kont-
rol etmek zorundadır. Ayrıca, söz konusu tüm bileşenler atış hedefe ulaşana kadar kontrol altında tutulmaya 
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devam eder. Tang ve ark (2008), postural salınımın, atış performansına etkisini araştırdığı çalışmalarında, yer 
çekimine karşı duran vücudun elit olan atıcılarda daha az salınım yaptığı ve bu durumun da atış başarısını 
olumlu etkilediğini vurgulamıştır (Erdogan, 2016, 6:22-30).

Havalı atış branşında, atışı gerçekleştirmeden önce havalı tabancanın hedefe doğru hareketi ve doğru pozisyon-
da tabancanın tutularak atış yapılması için gereken hazırlık, doğru atış için önemli bir aşamadır (Gavin, 2001, 
19(9):727-733). Atıcı, optimal atış başarısına ulaşmak için arpacığı doğru hizalamalı, hedefle nişan resmini 
oluşturduktan sonra bu süreci sürdürebilmelidir (Gavin, 2001, 19(9):727-733). Yapılan deneysel araştırmalar, 
doğru/başarılı atış için atıcının, tüm vücut salınımını kontrol edebilme yeteneğine sahip olmasını gerektiğini 
göstermektedir (Konttinen, 2003, 74(4):395-400; Konttinen, 2003, 74(4):395-400; Niinimaa, 1983, 8:30-33).

Kafein günümüzde sıkça kullanılan ve hızlı bir şekilde kullanım alanları artan bir madde olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bilim dilinde ismi trimetilksantin olan bu madde, hızlı ve yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. 
Kafein tüketiminin en yaygın formu kahvedir. Bir fincan kahve yaklaşık 100 mg kafein içerir (Brian, 2006, 
5:215-219).

Kafein pek çok formda yaygın olarak alınan bir maddedir vücutta çeşitli farklılıkta fizyolojik etkiler oluşturur. 
Yararlıdır fakat uzun süreli kullanımlarda kan basıncında bazı yan etkiler üretir. Çalışmaların çoğunda kafein 
potansiyel olarak ergojenik etkiler üretir. Bu çalışmalar submaksimalda, dayanıklılık egzersizindeki azalmada 
ve artan yorgunlukta iyi yararları olduğunu gözlenmiştir (Brian, 2006, 5:215-219).

Kafein kullanımının birden fazla nedeni vardır. Bunların en yaygını ve bilinenleri, kafeinin uyarıcı etkisinden 
kaynaklanan, uyanık kalma, fiziki durgunluğu azaltarak performansı arttırma, dikkat arttırma vb. gibi, önemli 
faktörlerdir. Son yıllarda kafein üzerine yapılan çalışmalarda, bu maddenin santral sinir sistemi yanısıra, kalp 
ve dolaşım sistemi, solunum sistemi ve endokrin sistem üzerine birçok etkileri araştırılmıştır. Kafeinin özellik-
le sinir sistemi üzerine olan uyarıcı etkisi ile sporcuların daha uyanık ve zinde kaldıkları; kardiovasküler sistem 
üzerine olan etkiler ile de kalp atışlarını hızlandırdığı ve kan damarlarını genişlettiği (vazodilatasyon) bilin-
mektedir. Bu şekilde hücrelere daha hızlı kan akımın sağlanacağı ve daha hızlı enerji üretileceği öngörülmüş-
tür. Bu nedenle kafein, bir süre Dünya Doping Federasyonu (WADA) tarafından, yasaklı maddeler listesinin 
uyarıcılar bölümünde yer almış, fakat günümüzde doping listesinden çıkarılmıştır (Mellion, 2002:186-187).

Kafein, adrenalin salgısını harekete geçirme özelliği ile solunumun rahat yapılmasına neden olsa bile, oksijene 
olan ihtiyacı arttırmaktadır. Kan akımını hızlandırmakta ve hücrelere daha fazla oksijen taşınmasını sağlamak-
tadır (Erdogan, 2017, 11:4). Kalp debisini, yaptığı işi ve O2 tüketimini fazlalaştırır (Kaynar, 2004, 22:191-
196). Kafein alımından sonra, önce kan basıncı yükselmekte, nabız artmakta, 2 saatlik süre geçtikten sonra her 
ikisi de normal düzeye inmektedir (Brian, 2006, 5:215-219).

Kafein farmakokinetik olarak, vücuda alındıktan sonra, hızlıca gastrointestinal kanaldan kan dolaşımına ya-
yılır, 1- 1,5 saat sonra kanda maximum seviyeye ulaşır. Absorbe edilen kafein, hızlıca tüm vücuda yayılarak 
kan beyin bariyerini geçer. Anne sütünde, fetusta, plesanta yoluyla da amniyotik sıvıya geçişi olmaktadır. Ka-
raciğer kafeinin metabolize olduğu primer yerdir. Kafeinin yarılanma ömrü üç ile yedi saat arasında değişir ve 
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cinsiyet, yaş, oral kontraseptif kullanımı, gebelik ve sigara gibi birçok faktörden etkilenir. Kafeinin yarılanma 
ömrü kadınlarda, erkeklere göre % 20 ile 30 oranında daha kısadır (Nawrot, 2003, 20(1):1-30).

Kafeinin farmokolojik etkileri geçicidir ve birkaç saat içinde yok olur. Normal şahıslarda, kafein vücutta de-
polanmaz ve tüketimden birkaç saat sonra atılır. Kafeinin “yarı ömrü” 3-4 saat kadardır. Sigara içimi, kafeinin 
metabolizmasını hızlandırır ve yarı ömrünü düşürür.  Kafein hızlı bir şekilde midede ve ince bağırsakta emilir 
ve beyin dahil tüm dokulara yayılır (Higdon, 2006, 46(2):101-23). 

AMAÇ 

Bu çalışma atıcılık sporu ile ilgilenen sporcuların atış müsabakası öncesi aldıkları kafein içeceğinin kalp atım 
hızları, tetik düşürme zamanları ve atış skorları üzerine olan etkisini incelemek amacıyla planlanmıştır. Yük-
sek derecede konsantrasyon ve el titremelerinin olmaması için kalp atım hızının mümkün olduğu kadar yavaş 
olması havalı silah atıcılık sporunda çok önemli olduğundan tüketilen kafein içeceğinin bu sporda olumsuz 
etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Elde edilen veriler ışığında çalışmanın sporcularda daha iyi performans 
sergilemek için müsabaka öncesi belirli bir zamana kadar kafein içeren içeceklerin tüketilebileceği konusunda 
bilgi vermesi ve yol gösterici bir araştırma olması beklenmektedir. Bu araştırmaya katılan sporcuların perfor-
mans değerlerinin Türk sporunun gelişmesine bilimsel anlamda katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

KAPSAM

Kafein tüketilmesi nabız sayısını artırarak titreme ve salınıma neden olduğundan atış performansını etkile-
mektedir (Keleş, 2011, 16:1-4). Bu çalışma müsabaka ya da antrenman öncesi kafein alım süresini belirlemek 
amacıyla planlanmıştır. Atıcılık sporunda kafein tüketimin kalp atım hızı, tetik düşürme zamanı ve atış skoruna 
etkisi bu çalışmada incelenmiştir.

YÖNTEM

Araştırma Grubu

Bu çalışmada araştırma grubunu Gazi Üniversitesi Atıcılık Takımında yer alan 19-25 yaşlarında yaklaşık 20 
lisanslı sporcu (10 kız- 10 erkek) oluşturmuş ve sporcular ölçümlere gönüllü olarak katılmışlardır. Ayrıca öl-
çümlere başlayabilmek için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etik Kurulundan etik raporu alınmıştır.

Veri Toplama Araçları

Boy uzunluğu, Vücut Ağırlığı ve Vücut Kitle İndeksi Ölçümleri: Araştırmaya katılan sporcuların boy uzun-
lukları ± 1mm hassasiyetle ölçüm yapan bir stodiometre ile ölçülmüştür. Sporcuların vücut ağırlıkları ± 1 kg 
hassasiyetle ölçüm yapan bir baskül ile ölçülmüştür. Vücut kitle indeksi BMI=Ağırlık/BoyxBoy formülü ile 
hesaplanmıştır.
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Kalp Atım Hızı (KAH) Ölçümleri: Araştırmaya katılan tüm sporcular için kafein tüketimi öncesi dinlenik 
kalp atım hızları, kafein tüketiminden 10 dakika sonra, 30 dakika sonra ve 60 dakika sonraki kalp atım hızları 
polar saat kullanılarak ölçülmüştür. 

Tetik Düşürme Zamanları: Araştırmaya katılan tüm sporcular için her atış öncesi aynı kişi tarafından tetik 
düşürme zamanları kronometre ile ölçülmüştür.

Skor Ölçümleri: Tüm sporcuların kafein tüketim öncesi, kafein tüketiminden 10 dakika, 30 dakika ve 60 
dakika sonra olmak üzere 10’ar atış yaptırılmış ve ölçüm sonuçları alınmıştır.

Kafein Tüketim Yöntemi: Sporculara ölçüm gününden 48 saat öncesine kadar kafein içeren herhangi bir 
içecek tüketmemeleri söylenmiş ve araştırmaya katılan tüm sporcuların yaklaşık 3mg/kg olacak şekilde kahve 
tüketmeleri sağlanmıştır (Share, 2009, 27(6):661-666; Lo,2014). Tüketilen içecek  250 ml sıcak suya şeker 
ve süt tozu ilave edilmeden, normal grup için standart kahve, plasebo grubu için kafeinsiz kahve kullanarak 
hazırlanmıştır.

Ölçüm Protokolü: Sporcuların önce antropometrik ölçümleri alınarak BMI değerleri belirlenmiştir. Daha 
sonra sporcuların kafein tüketmeden önce, kafein tükettikten 10 dakika, 30 dakika ve 60 dakika sonra olmak 
üzere kalp atım hızları, kan basıncı ölçümleri, tetik düşürme zamanları ve 10’ar atış yaptırılıp skorları kayde-
dilmiştir.

BULGULAR

Tablo 1. Katılımcıların Kalp Atım Hızı Değişimleri

N X ± SS MEDIAN MİN - MAX N X ± SS MEDIAN MİN - MAX
KAH_0 10 75,6 ± 8,2 76 61-89 KAH_0 10 84,6 ± 5,358 83 79-95

KAH_15 10 83,3 ± 12,43 84 65-104 KAH_15 10 80,2 ± 3,882 80 76-88
KAH_30 10 80,9 ± 8,44 82 64-96 KAH_30 10 78,4 ± 3,596 78 75-87
KAH_60 10 80,5 ± 7,72 80 70-92 KAH_60 10 76,8 ± 3,938 76 72-84

Z P Z P
0 10
9 0
1 0
1 9
8 0
1 1
2 10
8 0
0 0

Deney Grubu Plasebo Grubu

KAH_0 - KAH_30 2,67 0,008*
Negative 
Positive 

Tie

KAH_0 - KAH_60 2,81 0,005*
Negative 
Positive 

Tie

RANKS

KAH_0 - KAH_15 2,81 0,005*
Negative 
Positive 

Tie

KAH_0 - KAH_60 2,25 0,024*

RANKS
Negative 
Positive 

Tie
Negative 
Positive 

Tie
Negative 
Positive 

Tie

KAH_0 - KAH_15 2,67 0,008*

KAH_0 - KAH_30 2,37 0,018*

İki grup incelendiğinde; kafeinli kahve tüketen grubun KAH’larının anlamlı ölçüde arttığı, kafeinsiz kahve 
tüketen grubun ise KAH’larının azaldığı tespit edilmiştir (p<0,05).
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Tablo 2. Katılımcıların Tetik Düşürme Zamanı Değişimleri

N X ± SS MEDIAN MİN - MAX N X ± SS MEDIAN MİN - MAX
TDZ_0 10 10,4 ± 4,5 8,71 6,4-19,68 TDZ_0 10 9,4730 ± 1,913 9,11 6,89-13,55
TDZ_15 10 11,46 ± 4,89 9,31 7,15-21,41 TDZ_15 10 8,898 ± 1,72 8,79 7,23-12,56
TDZ_30 10 11,34 ± 4,62 9,54 7,01-21,06 TDZ_30 10 8,479 ± 1,61 8,29 6,77-12,48
TDZ_60 10 11,58 ± 4,61 9,79 7,88-21,64 TDZ_60 10 8,36 ± 1,54 7,87 6,98-11,96

Z P Z P
1 7
9 3
0 0
2 10
8 0
0 0
3 8
7 2
0 0

Deney Grubu

RANKS

TDZ_0 - TDZ_15 2,65 0,005*
Negative 
Positive 

Tie

TDZ_0 - TDZ_30 2,29 0,022*
Negative 
Positive 

Tie

TDZ_0 - TDZ_60 2,09 0,037*
Negative 
Positive 

Tie

TDZ_0 - TDZ_30 2,8 0,005*
Negative 
Positive 

Tie

TDZ_0 - TDZ_60 2,5 0,013*
Negative 
Positive 

Tie

Plasebo Grubu

RANKS

TDZ_0 - TDZ_15 1,89 0,059*
Negative 
Positive 

Tie

Kafeinli kahve tüketen grubun tetik düşürme zamanlarının anlamlı ölçüde arttığı, Kafeinsiz kahve tüketen 
grubun tetik düşürme zamanlarının ise azaldığı tespit edilmiştir (p<0,05).

Tablo 3. Katılımcıların Atış Skoru Değişimleri

N X ± SS MEDIAN MİN - MAX N X ± SS MEDIAN MİN - MAX
SKOR_0 10 88,6 ± 4,27 89 80-94 SKOR_0 10 85,3 ± 3,27 86 80-89
SKOR_15 10 85,6 ± 3,66 85 79-92 SKOR_15 10 86,8 ± 3,52 87 80-91
SKOR_30 10 86,8 ± 3,85 87 80-91 SKOR_30 10 86,7 ± 4,32 87 80-93
SKOR_60 10 88,2 ± 5,1 89 77-94 SKOR_60 10 87,4 ± 4,2 88 78-93

Z P Z P
9 1
1 8
0 1
7 3
2 6
1 1
5 3
4 7
1 0

Deney Grubu

RANKS

SKOR_0 - SKOR_15 2,06 0,04*
Negative 
Positive 

Tie

SKOR_0 - SKOR_30 1,49 0,14
Negative 
Positive 

Tie

SKOR_0 - SKOR_60 0,24 0,81
Negative 
Positive 

Tie

Plasebo Grubu

RANKS

SKOR_0 - SKOR_15 1,91 0,056*
Negative 
Positive 

Tie

SKOR_0 - SKOR_30 1,26 0,021*
Negative 
Positive 

Tie

SKOR_0 - SKOR_60 2,1 0,036*
Negative 
Positive 

Tie

Kafeinli kahve tüketen grubun 15. dakika skor ölçümlerinde anlamlı fark bulunurken (p<0,05), 30. ve 60. 
dakika ölçümlerinde skor adına anlamlı fark bulunamamıştır. Kafeinsiz kahve tüketen grubun skor ölçümle-
rinde ise anlamlı ve pozitif yönde değişim tespit edilmiştir (p<0,05).
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SONUÇ

Kafeinin; kalp atım hızını artırması ve bunun doğrultusunda ,sporcuların konstrantre olmalarını geciktirmesi  
ve atış skorlarına olumsuz etkisi olması açısından, sporcuların müsabaka ya da antrenmanlardan en az 1 saat 
önce kahve ya da kafein içeren içecekleri tüketmemeleri düşünülmektedir. 

KAYNAKÇA 

Erdoğan, M., Sağıroğlu, İ., Şenduran, F., Ada, M., Ateş, O., (2016). Elit Atıcıların El Kavrama Kuvveti ile Atış 
Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6:22-30.

Gavin, M.L., Collins, D., Holmes, P.S., (2001). Pre-shot EEG alpha-power reactivity during expert air-pistol 
shooting:A comparison of best and worst shots.  Journal of Sports Sciences, 19(9):727-733.

Leatherdale, F., Leatherdale, P., (1995). Successful Pistol Shooting, Ramsbury, Crowood Press.

Konttinen, N., Mets, T., Lyytinen, H., Paananen, M., (2003). Timing of Triggering in Relation to the Cardiac 
Cycle in Nonelite Rifle Shooters. Research Quarterly forExercise and Sport, 74(4):395-400.

Konttinen, N., Lyytinen, H., Era, P., (1999). Brain slow potential sand postural sway behavior during sharp 
shooting performance. Journal of Motor Behavior, 31:11-20.

Niinimaa, V., McAvoy, T., (1983). Influence of exercise on bodys way in test in gandrifle shooting position. 
Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 8:30-33.

Brian, D., Keisler, M.D., Thomas, D., Armsey, M.D., (2006).  Caffeine As an Ergogenic Aid. Current Sports 
Medicine Reports, 5:215-219.

Mellion, M.B., Walsh, W.M., Madden, C., (2002). Team Physieian’s Handbook, edn 3. Philadelphia, Lippin-
cott Williams &Wilkins, 186-187.

Erdoğan, O., Erhan, S., Şen, İ., Eroğlu, H., (2017). Sporcularda Farklı Dozlarda Kafein Kullanımının Metabo-
lizma Üzerine Etkileri. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11:4.

Kaynar, H., Akgun, M., Saglam, L., Meral, M., Gorguner, M., (2004). The prevalance of execise induced bron-
cohoconstriction among symptomatic sportmen Asian. Pacific J Allergy Immunol, 22:191-196.

Nawrot, P., Jordan, S., Eastwood, J., Rotstein, J., Hugenholtzand, A., Feeley, M., (2003). Effects of caffeine on 
human health. Food Additivesand Contaminants, 20(1):1-30.

Higdon, J., Frei, B., (2006). Coffee and Health: A Review of Recent Human Research. Critical Reviews in 
Food Science and Nutrition, 46(2):101-23.

Keles, F., (2011). Kafein. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16:1-4.



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

133

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Share, B., Sanders, N., Kemp, J., (2009). The Effects of Caffeine on Shooting Performance. Journal of Sport 
Sciences, 27(6):661-666.

Loo, L.H., Loh, T.C., Christopher, M.B., Sin, W.S., (2014). The Effectiveness of Caffeine in Shooting and 
Cognitive Performance. 2014 ISN Satelite Center Conference.



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

134

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

İNTERNET BAĞLANTISI OLMADAN SMS YOLUYLA İÇERİK AKTARIMI

Hasan EROĞLU1, Çelebi ULUYOL2

1Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara / Türkiye

Öz: Günümüzde İnternet, farklı alanlarda sunduğu çeşitli hizmetler ile insanların yaşamlarını kolaylaştırmak-
tadır. Çok sayıda görevin kolayca ve rahatlıkla tamamlanmasına yardımcı olan çok yönlü bir tesistir. İnternet 
masaüstü bilgisayarlarda, dizüstü bilgisayarlarda, tabletlerde, akıllı telefonlar gibi birçok cihazda kullanılmak-
tadır. Kullanıcılara istedikleri zaman istedikleri yerden aradıkları bilgiye hızlı ve rahat bir şekilde ulaşmaya 
olanak veren mobil cihazlar, İnternet kullanıcılarının bilgisayar yerine mobil cihazları tercih etmelerine neden 
olmuştur. Teknolojideki gelişim her ne kadar kullanıcılara hızlı ve güvenilir bir mobil İnternet erişimi sağlasa 
da İnternet erişiminin olmadığı veya kısıtlı olduğu durumlarda offline (İnternet bağlantısı olmadan) bilgi erişi-
minin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada herhangi bir sebepten dolayı İnternet erişiminin olmadığı 
durumlarda, mobil İnternet kullanıcıları için geliştirilen mobil uygulama aracılığıyla SMS kullanarak içerik 
erişimi sağlanmıştır. Uygulamada kullanıcının erişmek istediği bilgiyle alakalı Google’da önerilen ilk 5 arama 
sonucu listelenmiştir. Bu listeden kullanıcının seçtiği sonuç doğrultusunda sunucuya yeni bir SMS isteği gön-
derilerek sitenin içeriğini görüntülenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mobil İnternet, Sms, İçerik Aktarımı, İnternet, İnternetsiz İçerik Erişimi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bilginin üretimi ve üretilen bilginin insan hayatını kolaylaştırması ve yeni bilgilere ulaşmak için kullanılması-
nın önemi tarih boyunca artan bir şekilde devam etmiştir. Günümüzde bilginin önemine bakıldığında bu çağ, 
bilgi çağı olarak tanımlanmaktadır [1].  Bilgiye erişim noktasında internetin önemli bir yere sahiptir. Hızlı bir 
gelişim gösteren İnternet, insanlara birçok alanda hizmet vermektedir. Örneğin; bazıları İnterneti araştırma 
yapıp bilgi toplama ve aktarma, iletişim kurabilme, sosyal medya hesaplarına girmek için kullanırken bazıları 
e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmak, İnternet bankacılığı kullanmak, oyun oynamak ve görüntülü-sesli gö-
rüşmeler yapabilmek için kullanmaktadır [2]. İnsanlar, İnterneti kullanarak istedikleri anda ulaşmak istediği 
bilgiye saniyeler içinde ulaşabilmektedir [3]. İnternet, önemli bir çoğunluk için yaşamın vazgeçilmez bir par-
çası haline gelmektedir. 

İçerik aktarımı İnternetin doğuşuyla birlikte insanoğlunun günlük yaşamını kolaylaştırmada kilit rol oyna-
maktadır. İnsanların istedikleri bilgiye hızlıca ulaşmasında zamanı olmayan insanların alışveriş yapmak için 
mağaza dolaşmak yerine beğendikleri ürünleri satın almasında bir hastanın çevrimiçi randevu ile hastanede 
sıra beklemeden tedavi görmesine öğrencilerin yararlı kaynaklara daha kolay ulaşmasında, sosyal medya, 
televizyon gibi hizmetlerle insanları eğlenmesine yardımcı olmaktadır [6]. Bunlar dışında birçok alanda da 
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insanların günlük hayatında yer almaktadır. Tüm bunlara bakıldığında içerik aktarımı İnternet bağlantılı veya 
bağlantısız insanoğlunun yaşamına etki etmektedir.   

2017 Internet World Stats verilerine göre dünya nüfusunun %45,6’sının ise halen İnternete erişim imkânı 
bulunmamaktadır [4]. İnternet erişimi olmayan ülkelerin büyük bir oranını ekonomik durumu iyi olmayan 
ülkeler oluştursa da diğer ülkelerde de eğitim seviyesi, mevcut iletişim teknolojisi altyapısı, mevcut hükümet 
politikaları gibi sebeplerden dolayı kullanıcıların İnternete erişimi bulunmamaktadır [5]. 

Bu çalışma ile İnternet erişimi olmayan kullanıcıların geliştirilecek mobil uygulamadan SMS yoluyla Google’da 
önerilen ilk 5 veya 10 arama sonucunun listelenmesinin sağlanması ve sonrasında kullanıcının Google’da liste-
leniyormuş gibi gördüğü bu sonuçlardan istediğini tıklayarak sunucuya yeni bir SMS isteği göndererek sitenin 
içeriğini görüntüleyebilmesi sağlanmıştır.

AMAÇ 

Bu çalışma sonucunda İnternetin bu kadar önemli olduğu bir çağda İnternet erişimi olmayan android mobil 
işletim cihaz sahiplerinin uygulama aracılığıyla İnternette arama yapabilmeleri sağlanacaktır.

Yapılan araştırmalarda, cihazlar arası veri transferi yöntemleri olmasına karşın İnternet bağlantısı olmadan 
İnternet ortamındaki herhangi bir veri transferinin nasıl yapılabileceğine dair herhangi bir çalışmaya rastlan-
mamıştır.

Hedef kitlenin android cihaz kullanıcıları seçilmesinin sebebi mobil cihazlarda en çok kullanılan işletim sis-
teminin android olmasıdır. Android işletim sistemi dünya genelinde %40.24 kullanım oranıyla ilk sırada yer 
almaktadır. İkinci sırada %36.58 oranıyla Windows, %13.08 oranıyla iOS gelmektedir. OSX işletim sistemleri 
ise %5.43 kullanım oranına sahiptir [7]. Bir diğer sebebi ise uygulamaların SMS’leri dinlemesi ve uygulama 
aracılığıyla SMS gönderilmesine iOS işletim sisteminin izin vermemesidir.  

UYGULAMA

Uygulama 5 temel aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar incelenecek olunursa;

Aşama 1: Uygulama ara yüzünden kullanıcı aramak istediği kelimeyi girer. Kelimeyi girdikten sonra ara tuşu-
na tıklar. Daha sonrasında uygulama tarafından bu kelime sunucuya SMS olarak iletilir. 

Aşama 2: Uygulama tarafından sunucuya gönderilen aranılmak istenilen kelime sunucuda geliştirilen uygula-
ma tarafından yakalanır. Aranılmak istenen kelime sunucuda var olan interneti kullanarak geliştirilen web ser-
vis aracılığıyla Google’da arama yaparak Google’ın önerdiği ilk 5 seçeneğe ulaşır. Bu seçenekleri kullanıcının 
numarasına SMS olarak geri gönderir.  

Aşama 3: Kullanıcı tarafında bulunan uygulama kendisine sunucu tarafından gönderilen SMS’i işleyerek bun-
ları bir liste olarak kullanıcıya gösterir. Kullanıcıya liste olarak gösterilen bu önerilerden birini seçmesi bek-
lenir.
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Aşama 4: Kullanıcı önerilen listeden seçtiği link sunuya SMS olarak iletilir. Sunucu kendisine gelen linki 
yakalayıp linkteki sitenin metin kısmına ulaşır. Bu metin kısmını GZIP algoritmasıyla sıkıştırarak kullanıcıya 
SMS olarak gönderir.

Aşama 5: Kullanıcıya gelen SMS yakalanıp sıkıştırılmış metin çözümlenerek orijinal haline dönüştürülür. 
Orijinal metin kullanıcıya gösterilir.

Yukarıdaki aşamalar resim 1’de görsel olarak verilmiştir.

Resim 1. Uygulama Adımları

SONUÇ 

SMS yoluyla içerik aktarımı kullanıcılara internet erişiminin olmadığı durumlarda veriye ulaşma imkânı sağ-
lamaktadır. Uygulama kişinin telefonunda İnternet erişiminin olduğu durumlardaki gibi rahat ve sınırsız bir 
kullanım sağlamasa da gerekli bilgiye anında ulaşma konusunda büyük kolaylık sağlamaktadır. Erişim prob-
lemlerinin olduğu durumlarda; sorunsuz bir şekilde İnternet çıkışı sağlayan bir mobil cihaz üzerinden servise 
bağlantıyı sağlayan uygulama üzerinden yüklenildiğinde istenilen bilgiye kolayca erişilebilinir. Ayrıca uygula-
ma kullanıcıya link seçenekleri sunarak birden fazla sayfaya ulaşma imkânı da tanımaktadır.

Uygulama Google üzerinde yapılan arama sonuçlarını getirmektedir. Bu sayede kötü içerikli sayfalara kullanı-
cı erişimi söz konusu olmamaktadır. Temel amacı araştırma yapmak olan kullanıcıların uygulamayı kullanarak 
istedikleri bilgiye kolaylık erişmeleri mümkündür. 

Resim 2’ de uygulamanın bir örnek ekran görüntüsü bulunmaktadır.
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Resim 2. Uygulama Örnek Ekran Görüntüsü

ÖNERİLER

İleriki dönemde, kiralanan ayrıcalıklı sunucular ve operatörlerle özel SMS anlaşmalarıyla geliştirilen sistem 
daha hızlı ve düzenli hizmet verebilir. Özellikle kullanıcıların hizmetleri için kendi ülkelerinde sunucu kurula-
rak hizmet verilirse Google sorgulamasında aramaya uygun sonuçlar verecektir. 

Resim 3. Uygulama Örnek Ekran Görüntüsü
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Resim 3’teki gibi bir sistem geliştirilerek kullanıcının aramalarına yönelik sonuçlar getirilebilir. Geliştirilen sis-
temde her İnternet sitesi için bir temizleme algoritması geliştirilemediğinden sayfanın tüm içeriği kullanıcıya 
gösterilmektedir. Resim 3’deki gibi geliştirilecek uygulama ile kullanıcılara wikipedia, twitter, piyasalar gibi 
sonuçlar önceden belirlenen temizleme algoritması ile kullanıcıya daha düzgün bilgiler verilebilir. 
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BİTKİLERDE RDNA VE ITS SEKANSINA DAYLI FİLOGENETİK ANALİZ

Melike YEŞİLOĞULLARI¹, Serap SUNAR¹

1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Erzincan / Türkiye

Öz: Morfolojik karakterlere dayanılarak yapılan taksonomik sınıflandırma bitki türleri için bazen ayırt edici 
olmamakla birlikte yanıltıcı olabilmektedir. Bu sebeple geliştirilen moleküler genetik  markırlar; bitkilerde-
ki genetik çeşitliliğinin ortaya konmasında,  türler arasındaki filogenetik ilişkilerin belirlenmesinde başarıy-
la kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan yöntemlerden birisi nrDNA bölgesi üzerinde bulunan ITS (Inter-
nal Transcribed Spacers) PCR dir. Ribozomal RNA üzerinde tekrar dizileri yer alır ve aralayıcı DNA (spa-
cer DNA) dizileri ile birbirinden ayrılır. Bunlara aynı zamanda tekrarlanan transkripsiyon birimleri de denir. 
Bunlar NTS (non transcribed spacer), ITS (internal transcribed spacer) ve ETS (external transcribed spacer) 
gibi bölgelerdir. ITS bölgelerinin çeşitliliği rDNA’nın diğer bölgelerinden daha fazladır ve bu bölgelerde yük-
sek oranda polimorfizm bulunmaktadır. Bu sebeple hem tür hem de alttür seviyesinde tanımlama yapabilmek 
için ITS bölgelerinin dizi analizinden yararlanılır.  Bu çalışmanın amacı, mevcut araştırmalar taranarak, bitki-
lerde rDNA ve ITS skalanslarına dayalı yapılan filogenetik analizlerin güvenilirliklerini ve diğer yöntemlere 
göre avantajlarını incelemektir.  

Anahtar Kelimeler: Filogenetik Analiz,  Moleküler Markırlar, rDNA-ITS 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Filogenetik; bir türün ya da yüksek taksonomik grupların soy gelişimi ve evrim geçmişi olarak tanımlanır. 
Canlılar arasındaki ilişkileri ve moleküler düzeydeki benzerlikleri gen bilgisi kullanılarak sınıflandıran biyolo-
jik bilim dalıdır. Organizmaların köken tarihi filogeni olarak adlandırılır.

Filogenetik analiz türler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilir. Moleküler filogenetik 
çalışmalar, DNA ve proteinlerde oluşan değişikliklerin hızını ve karakterini belirtmeye ve böylece genler ve 
organizmaların köken tarihini incelemeye yöneliktir. Filogenetik incelemelerde türler arasında bulunan evrim-
sel bağı göstermek için analizler filogenetik ağaca dönüştürülür(Saitou &İmanishi,1989:514).

Filogenetik sınıflandırmada yani doğal sınıflandırmada canlıların akrabalık derecesine bakılır. Canlıların akra-
balık derecesini öğrenmek için ise şu kriterle bakılır;

 Protein ve DNA benzerliği,
 Hücresel yapılarının benzerliği,
 Biyokimyasal özelliklerin benzerliği,
 Vücut simetrisinin benzerliği,
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 Embriyonel gelişim evrelerinin benzerliği,

 Anatomik benzerlikler,

 Fizyolojik benzerlikler,

 Organların kökeni (homoloji) gibi taksonomik kriterler kullanılır.

1960’lı yıllara kadar moleküler filogenetikte; sistematik çalışmalar, morfolojik, anatomik verilere dayanarak 
elde edilmiştir. Bu zamandan sonra; moleküler veriler kullanılmaya başlanmış ve bu veriler yardımı ile filoge-
netik analiz kolay ve güvenilir şekilde yapılmıştır. Çünkü moleküler çalışmalarda DNA molekülü kullanılmak-
ta ve bu bize hızlı ve güvenilir sonuçlar vermektedir. Sistematikte yapılan çalışmalarda proteinlerle de büyük 
oranda ilgilenilmiştir(Bremer 1988: 795). 

Çeşitli çalışmalarda farklı markırların kullanılarak doğru sonuçlar alındığı çalışmalar sonucunda gözlenmiştir. 
Bitkilerde filogenetik analiz için kullanılan moleküler markırlardan bazıları nükleer DNA ‘nın ITS bölgeleri 
kloroplast DNA’sı (Graham, S.W,2000: 1712) mitokondriyal DNA (Garda vd.,2007:104), RPB2 gibi tek veya 
az kopyalı nükler genlerdir (Loo vd., 2006: 598). 

Şekil 1. rDNA (ribozomal DNA) Şematik Gösterimi

Küçük alt birim rDNA bölgeleri yüksek derecede korunmuş bir bölgedir. Alem, şube ve sınıf seviyesindeki 
filogenetik çalışmaların yeniden inşaası için sıklıkla kullanılmaktadır. rDNA: Ribozomal RNA için kodla-
nan DNA dizisidir. Ökaryotik canlıların rDNAsı: ITS, NTS,18S,ITS1, 5.8S, ITS2, 28S şeklinde bölgelerle 
kodlanmış bir yapıdır. Alem, şube ve sınıf seviyesindeki filogenetik çalışmaların yeniden inşaası için sıklıkla 
kullanılmaktadır(Saitou &İmanishi, 1989:514).

Büyük alt birim rDNA, küçük alt birim rDNA’ya göre daha uzundur ve baz içeriği açısından daha fazla var-
yasyon göstermektedir. rDNA genlerinin gösterdiği varyasyonlar akraba türlerin teşhisinde yeterli bilgi sunma-
maktadır. Bu nedenle rDNA genlerinin gösterdiği varyasyonlardan, familya, bölüm gibi daha üst seviyelerde 
faydalanılmaktadır. (Baldwin,1992: 250).

rDNA tekrarlarının ITS ve IGS (intergenik boşluk) bölgeleri, yüksek oranda varyasyon gösterdiğinden cinsler 
arasında, tür seviyesinde ve populasyon çalışmalarında karşılaşılan taksonomik problemleri çözmede kulla-
nılmaktadır. Ancak IGS (4–5 kb) bölgelerinin ITS bölgelerine göre daha uzun parçalara sahip olması ve dizi 
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analizindeki zorluk nedeniyle, filogenetik çalışmalarda çoğunlukla ITS bölgeleri kullanılmaktadır( Baldwin 
vd.,1995: 250).

ITS (İç Transkribe Olan Boşluklar) bitki türlerinin teşhisinde önemli rol oynamaktadır. ITS bölgeleri, rDNA 
tekrarları içinde yerleşmiştir. ITS bölgeleri, rDNA’nın alt birimleri ile transkribe edilir ve korunmuş bölgeleri 
(18S, 5.8S ve 28S) birbirinden ayıran iki kısımdan (ITS1 ve ITS2) oluşur .(Baldwin vd.,1995: 250) Çoğu bitki 
gruplarında ITS dizilerinin, cpDNA baz dizinlerinden çok daha fazla değişkenlik gösterdiği ve daha bilgi veri-
ci olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca genomik DNA da yüksek kopyaya sahiptirler. Homolog olmayan kopyaları 
nokta mutasyonu ve delesyon şeklinde bulunabilmekte ve bir türün bireyleri arasında küçük varyasyonlara 
sebep olmaktadır( Baldwin vd.,1995: 250).

ITS dizinleri PCR çalışmalarında çok daha kolay ve uzmanlık gerektirmiycek bir şekilde elde edilirler. PCR 
çalışmalarında aplifiye olan ITS1 ve ITS2 bölgeleri spesifik bölgelerdir ve kolayca elde edilmelerinin sebebi 
budur(Baldwin vd.,1995: 250).

ITS Bölgelerinin Avantajları

 Filogenetiğin yeniden inşaasında yeterli veri sunacak kadar uygun bir büyüklüğe sahiptir (600–700bp). 

 ITS bölgeleri, rDNA’nın, 18S, 5,8S ve 28S alt birimlerinin oluşumu sürecinde rol alır.(Emre Sevin-
dik,2011)

 Genomik DNA üzerinde yüksek kopya sayısına sahiptirler. 

 Cins ve tür içi seviyelerde ileri dercede korunmuş olan rDNA gen bölgelerine komşudurlar.

 Cins ve tür seviyesindeki filogenetik çalışmalarda DNA içerikleri, açıklayıcı bilgiler sunmaktadır. 

 rDNA gen bölgelerine göre daha hızlı nükleotit baz değişimi gösterirler. 

 ITS1 ve ITS2 bölgelerinin filogenetik açıdan sundukları veriler farklı düzeydedir. 

Bu bölgelere dayalı analizlerde ITS1 verileri, daha fazla filogenetik çözümler sunmaktadır ve nükleotid içeriği 
ITS2‟ye göre % 29 daha değişkendir.

 rDNA‟nın olgun 18S, 5.8S ve 28S alt birimlerinin oluşumu sürecinde görev almaktadır

 Ökaryotik organizmalarda 5.8S gen bölgesi, çoğunlukla ITS bölgeleri ile birlikte değerlendirilir. (Cüneyt, 
2011:30)

ITS Bölgelerinin dezavantajları 

1. rDNA dizileri ve RNA ürünlerinin ökaryotik NOR’lerin (nükleolus organize edici bölgeler) temel bileşeni-
ni oluşturur. Ökaryotik genomlardaki NOR lokuslarının sayısı ve dağılımı, büyüklükleri çeşitlilik gösterir. 
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NOR dizilerinin sayısı ve genomik konumu, aileler ve cinsler içinde evrimsel olarak kararsızdır(Alvarez 
&Wendel, 2002:417).

2. ITS dizi verilerinin, karmaşık ve öngörülemeyen evrimsel davranışı, filogenetik analiz için faydasını 
azaltmaktadır.( Alvarez &Wendel,2002:417)

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, mevcut araştırmalar taranarak bitkilerde rDNA ve ITS skalanslarına dayanarak yapılan 
filogenetik analizlerin güvenilirliklerini ve diğer yöntemlere göre neden daha çok tercih edildiğini incelemek-
tir. Çalışmamız rDNA ve ITS skalanslarına dayanarak yapılan bitkisel filogenetik analiz hakkında bilgi vererek 
bu yöntemi diğer filogenetik analiz yöntemlerinden farklılığını tartışmaktadır.

SONUÇ

Bitki türlerinin tanımlanmasında morfolojik karakterlerle birlikte moleküler verilerin de kullanılması hız ka-
zanmıştır. Moleküler biyolojideki gelişmeler, türe özgü gen bölgelerinin belirlenmesiyle birlikte bitki türlerinin 
daha iyi tanımlanmasını sağlamaktadır. Bu sebeple rDNA‟nın ITS bölgeleri, bitkilerdeki cins ve tür düzeyinde 
yapılacak filogenetik analiz çalışmalarda sıklıkla başvurulan yöntemlerden biri olmuştur. ITS bölgelerinin 
analizi daha hızlı ve kolay veri elde etmeyi mümkün kıldığı için daha çok kullanılmaktadır. ITS bölgelerine da-
yalı filogenetik analiz teknikleri avantajlı ve kullanışlı olsalar bile ortaya çıkabilecek sorunlara karşı tek kopya 
nükleer gen analizi de yapılarak daha kesin veriler haline dönüştürülebilirler. Mevcut olan işleyiş içerisinde 
ITS verileri çok önemli bir görev üstlenmekte ve popüleritesini korumaktadır. Mevcut yöntemlerden hızlı ve 
kesin sonuca en yakın verileri ITS dizi analizleriyle elde edilebilmektedir.
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ERZİNCAN İLİNDE BULUNAN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

Melike YEŞİLOĞULLARI1, Mine DEĞER1, Serap SUNAR2

1-2Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Erzincan / Türkiye

Öz: Tıbbi ve aromatik bitkiler hastalıklardan koruyucu veya hastalıkları tedavi edici özelliği olan bitkilerdir, 
geleneksel ve modern tıpta kullanılmaktadır. Bu bitkilerden besin takviyeleri, bitkisel çay, çeşni olarak bes-
lenmede de faydalanılmaktadır. İç Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri arasında bulunan Erzincan, coğrafik 
konumundan dolayı farklı ve zengin bir floraya sahiptir. Son çalışmalara göre Erzincan’ın toplam tür sayısı 
2400 civarındadır. Erzincanda yetişen endemik tür sayısı yaklaşık 600’dür. Bu endemik türlerden 50’den faz-
lası ise sadece Erzincan’da yetişmektedir. Bu araştırmanın konusu Erzincan ilinde bulunan tıbbi ve aromatik 
bitkilerdir. Araştırmanın geliştirilmesi için ilgili literatürler taranarak Erzincan’ın sahip olduğu bitki örtüsü ve 
bitkilerin de sahip olduğu özel bileşenler ile bu bileşenlere bağlı olarak sahip olunan tedavi edici özellikleri 
dikkate alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi Bitkiler,  Aromatik Bitkiler, Erzincan

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Tıbbi ve aromatik bitkiler, hastalıklardan  korunmak, sağlığı sürdürmek ve hastalıkları tedavi ettirmek adına 
kullanılan ve yapısında bu özellikleri sağlayan karakteristik bileşenleri bulunduran bitkilerdir. 

‘Tıbbi bitki’ ile ‘Aromatik bitki’ tanımları  beraber kullanılsa da aslında tıbbi bitki; şifa, kozmetik, bakım, 
törenlerde tütsü amaçlı tüketilirken; aromatik bitki; tatlandırıcı ve aromatizan özelliklerinden dolayı tercih 
edilmektedir. ¹

İnsanlık tarihinin birçok sahnesinde bitkiler yer almıştır; hayatlarını devam ettirmek, hastalıklarını tedavisini 
gerçekleştirmek, hastalıklardan ve insan dışı varlıklardan korunmak, inançlarının kurallarını yerine getirmek 
amacıyla kullanmışlardır.Bu sebeple bitkiler insanlık tarihinde gıda, şifa bulmak, güzelleşmek, ayin ve törenler 
için önemli bir faktör olmuştur. 

Ünlü hekim ve farmakolog Dioscorides Pedanius’un “De Materia Medica” adlı 5 ciltten oluşan eserinde 500 
tıbbi bitkiye yer vermiştir. Bu bitkilerden hazırlanan ilaçların kullanımıyla ilgili bilgi vermiştir. Bunun dışında 
bu bitkilerin bir çoğunun Anadolu’da yetişen bitkiler olması da önemli bir diğer durumdur.( Keykubat, B./2016)

Günümüzde tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı

Günümüzde tıbbi ve aromatik bitkilerin çeşitli kullanım alanları görülmektedir bunlar;  ilaç hammaddesi, bitki 
çayları, biyolojik mücadelede insektisit olarak,hayvan hastalıklarının tedavisinde, reçine, zamk, uçucu yağ 
elde edilmesinde,kozmetik alanında kullanılmaktadır.¹



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

145

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Tıbbi ve aromatik bitkiler; alfabetik sıralaması, morfolojik yapısı, botanik (taksonomik) özellikleri, kimyasal 
yapısı (etken madde), farmakolojik etkileri, farmakimyasal özellikleri, tüketim-kullanımları göz önünde bu-
lundurularak sınıflandırma yapılabilir². Fakat tıbbi ve aromatik bitkilerin en çok tercih edilen tedavi edici ve 
sağlığı koruyucu özellikleri düşünüldüğünde bu sınıflandırmalara arasında yaygın olarak etken maddelerine 
(kimyasal yapısı) göre yapılan sınıflandırması kullanılmaktadır.¹

Tıbbi açıdan önemli olan bitkiler için uygun çalışma yöntemleri ile gerekli araştırmalar yapılmaktadır. Bitki-
lerin fitokimyasal araştırmalarının yapılması, bitkilerin laboratuar ve herbaryumda tanımlanmaları, biyolojik 
aktivite çalışmaların gerçekleştirilmesi tıbbi ve aromatik bitkiler adına yerine getirilen faaliyetlerdendir. Bitki 
odaklı yeni ilaçların keşfinin gerçekleştirme isteği de yeni yaklaşımlar arasında bulunmaktadır (TAB./2017)

Yurdumuzda bulunan tıbbi ve aromatik bitkilerin çoğu doğadan toplanmaktadır. Bu bitkiler, çoğunlukla ül-
kemizde Marmara, Ege, Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer almaktadır. Bu 
bölgelerde toplanan bitkilerin başında genellikle ıhlamur, adaçayı, defne, biberiye ve kuşburnu gelmektedir ³. 

Türkiye’nin coğrafi bölgelerinden Doğu Anadolu Bölgesi, zengin florası ve farklı endemik yapısıyla ülke-
mizde önemli bir yer taşımaktadır. Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz coğrafik bölgeleri arasında 
bulunan Erzincan, coğrafik konumundan dolayı farklı ve zengin bir floraya sahiplik yapmaktadır (Korkmaz, 
M., Turgut,N /2014). Türkiye Bitkileri veri Servisi’nden edinilen bilgilere göre Erzincan’da 1031 takson bulu-
nurken, bu taksonlardan 321’i endemik takson olarak geçmektedir .°

Erzincan’ın bazı ilçelerinde bulunan en çok tercih edilen tıbbi ve aromatik bitkilerden bir kaçı şu şekilde 
verilebilir(TAB/2017);

1. Üzümlü İlçesinde Bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Gundelia tournefortii var. Tournefortii: Halk arasında ‘Kenger’ olarak bilinen Asteraceae familyasına ait bu 
bitki, çok yıllık, dallı, dikenli, tek tohumlu bir bitkidir.  Genellikle halk tarafından taze dallarının kabukları so-
yularak besin olarak tüketilir. Yapısında tanen, rezin, uçucu yağ, acı madde, çeşitli vitamin ve mineraller taşır. 
Hipoglisemik, antienflamatuvar, hepatoprotektif, antioksidan, antiseptik, antiparazit antiplatelet, hipolipemik 
gibi farmakolojik etkileriyle birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır(Öner,B./2017). 

Berberis vulgaris:  Berberidaceae familyasına ait bir bitkidir. Tıbbi olarak meyve ve rizomları kullanılır. 
Meyve ve köklerinde alkoloit (berberin) bulunurken, bitki bunun dışında organik asit, tanen ve antositanin gibi 
bileşenler bulundurmaktadır. Kardiyovasküler sistemini, bağırsak hareketlerini ve safra akışını etkileyici özel-
liği vardır. Bunun dışında antipiretik ve antibiyotik etki gösterir (Economics M./2000). Berberis vulgaris, halk 
arasında meyveleri ishali tedavi etmek ve kökleri ise yün boyamak için kullanılır Türkçe adı “Amberparis” 
olarak bilinmektedir(TAB/2017). 

Elaeagnus angustifolia: “Kuş iğdesi veya iğde” ismiyle anılan bu bitki Elaeagnaceae familyasına aittir. Mey-
veleri karbonhidrat, protein, aminoasit, organik maddeler ve vitaminler içermektedir. Bitkinin yaprak kısımla-
rından çay, hayvan yemi, kağıt hamuru, tohum posası olarak faydalanılır. Meyve kısımlarının ise reçel ve içki 
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üretiminde kullanılmaktadır(Gülcü, S.,Çelik Uysal,S./2010). Meyvelerinde organik asitler, B-E-C vitaminleri 
ve flavon glikozitleri bulunmaktadır. Bitkinin meyvelerinden öksürük ve bronşiyal rahatsızlıklarının tedavisin-
de faydalanılmaktadır (TAB/2017).

2. Ergan Dağı’nda Bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Chenopodium album L:  “Sirken, ak pazı, tel pancar” isimleriyle anılan bitki türü Chenopodiaceae familyasın-
da yer alan bitkilerdendir. Tek yıllık ve otsu bir türdür. Toprak üstü kısımları kullanılır. Yapısında monoteerpen 
(askaridol), müsilaj, protein ve çeşitli minareller bulunmaktadır. Taşıdığı bu özel yapılardan dolayı antihel-
mentik, laksatif ve besleyici etki göstermektedir. Sirken, bağırsak kurtları, kabızlık, göz iltihabı, egzama ve 
yaraların tedavi edilmesinde rol almaktadır (Kaya, İ., İncekara, N., Nemli, Y. /2004). 

Eremurus spectabilis Bieb.: Yabani olarak yetiştirilen çok yıllık otsu bitkilerdir. Asphodelaceae (Liliaceae) 
familyasındaki bu bitki yabani olarak yetişen “Çiriş” denilmektedir. Bitkinin yaprak ve kökleri kullanılan kı-
sımlarıdır. Bitkide içerik olarak C vitamini, çeşitli mineraller, protein ve karoten taşımaktadır. Yapraklarından 
beslenmek amacıyla sebze olarak tercih edilirken; köklerinden haricen uyuz ve frengi hastalıklarının tedavi-
sinde dahilen diüretik olarak faydalanılmaktadır (Güngör, F. /2002). 

Cota tinctoria:  “Boyacı papatyası” ismiyle “Asteraceae” familyası bitkilerindendir (Karaköse, M., Çolak 
Karaköse, G./2017)Bitki tedavi edici, gıda ve boyama sanayide boya olarak kullanılmaktadır (Korkmaz, 
M.,/2015). Bünyesinde uçucu yağ, müsilaj, rezin ve flavon türevleri taşımaktadır. Gastrointestinal sistemde 
gaz giderici, hazmı kolaylaştırıcı olarak etki etmektedir (TAB/2017). Boyama özelliğini taşıdığı flavon türev-
lerinden dolayı göstermektedir (Korkmaz, M., /2015). 

3. Çayırlı İlçesinde Bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Equisetum arvense: Yöresel olarak “At kuyruğu” adıyla bilinen “Equiseceae” familyasına ait bitki türüdür 
(TAB/2017/2017). Tedavi edici etkisi için bitkinin kök ve yaprakları kullanılır. Bitkinin bileşiminde biyolojik 
aktiviteyi sağlayan flavonoid, saponin, salisilik asit ve piridin alkoloid bileşikleri bulunmaktadır. Diüretik, 
spazmolitik ve astrenjan gibi etkileriyle beraber idrar 

yolları enfeksiyonları, böbrek taşları ve yara-yanık gibi rahatsızlıklarının tedavilerinde tercih edilen tıbbi bit-
kilerdendir (Economics M./2000). 

Achillea millefolium subsp. Millefolium: Familyası “Asteraceae” olan ve “Cıvanperçemi” olarak bilinen ot-
lak, çayır ve yol kenarlarında yetişen, tüylü yaprakları, pembe çiçekleri ve dikdörtgen şeklinde meyveleri olan 
bir bitkidir (Vural, H./2014). Bileşiminde uçucu yağ taşımaktadır (TAB/2017). Yaraların iyileştirilmesinde 
ve kanama durumlarında kullanılır (Vural, H./Kayseri(2014)). Sinüzit ve boğaz ağrılarının tedavisinde de rol 
aldığı bilinmektedir (TAB/2017). Bitkinin kapitulumları kullanılmaktadır (Korkmaz, M.,/2015) .

4. Refahiye İlçesinde Bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
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Viburnum opulus L: Kışın yapraklarını döken ve beyaz çiçekleri olan bir bitkidir. “Gilaburu veya kartopu” 
ismiyle “Adoxaceae” familyasında yer alır. Bitkinin çiçek, kabuk ve meyva kısımları kullanılmaktadır. Yapısal 
olarak bünyesinde taşıdığı organik asit, tanen, reçine, izovalerianik asit ve viburin ile idrar ve safra söktürücü 
etkiler göstermektedir. Ayrıca bitki; şeker hastalığı, mide rahatsızlıkları, ishal ve böbrek taşları tedavisinde rol 
almaktadır (TAB/2017). 

Crataegus Sp.: Refahiye ilçesinde bitkiye ait “Crataegus monogyna Jacq.”(Sarı alıç) ile “Crataegus orientalis 
Pallas Ex Bieb.”(Kırmızı alıç) olmak üzere iki tür bulunmaktadır. “Rosaceae” familyasında bulunan çalımsı 
bitkilerdir. Kullanılan kısımları arasında yaprak, çiçek ve meyve bulunmaktadır. Bitkinin yapısında prosiyani-
dinler, flavonoitler, tanen, triterpenik asitler ve biyojen aminler mevcuttur. Buna bağlı olarak Alıç kalp-damar 
fonksiyonlarını düzenleyici, tansiyon düşürücü, sinir sistemini yatıştırıcı, spazm azaltıcı idrar söktürücü, koles-
terolü düşürücü ve uyku düzenleyici etkilerini göstermektedir. Sarı Alıç, şeker hastalığı ve grip tedavisinde; 
Kırmızı Alıç ise kalbin iyileşmesinde kullanılmaktadır (TAB/2017). 

AMAÇ

Bu araştırmanın konusu Erzincan ilinde bulunan tıbbi ve aromatik bitkilerdir. Araştırmanın geliştirilmesi için 
ilgili literatürler taranarak, gerekli kaynaklar incelenmiş olup Erzincan’ın sahip olduğu bitki örtüsü ve iklim 
özellikleri dikkate alınmıştır. Bunlara ek olarak, bitkilerin de sahip olduğu özel bileşenlere ve bu bileşenlere 
bağlı olarak sahip olunan tedavi edici özelliklerine de yer verilmiştir. 

SONUÇ

Bitkiler, insanlığın varoluşundan beri birçok alanda kullanılmıştır. bitkinin tıbbi ve aromatik etkisi göz önünde 
bulundurularak bitkinin hastalıkları tedavi edici ve sağlığı koruyucu özellikleri tespit edilmiştir. Günümüzde 
teknoloji ve bilimsel araştırma imkanlarının artmasıyla bitkilerin etkinliği, güvenilirliği ve kalitesiyle ilgili 
çalışmalar artmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerden faydalanılarak elde edilen ürünler, belirli endikasyona 
sahip olup “Bitkisel ilaç” olarak adlandırılmaktadır. Bitkisel ilaçlar, belirli farmasötik formda, dozajda ve am-
balajda sunulmaktadır. Bitkisel ilaçlar için farmakopelerden faydalanılmaktadır. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerden tam anlamıyla faydalanılabilmesi için bitkinin yapısı, organları, bu organların 
işlevleri, toplanması, kurutulması ve saklanması hakkında bilgiye sahip 

olunması gerekmektedir. Bitkinin her bir kısmı yapısında karakteristik bileşikler taşımaktadır. Bu bileşikler 
bitkiye çeşitli etkiler kazandırmaktadır. 

Türkiye, coğrafi konum, iklim, bitki örtüsü çeşitliliği, tarımsal koşullar ve geniş yüz ölçümünün taşıdığı özel-
liklerinden dolayı birçok tıbbi ve aromatik bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu sebeple Türkiye’nin Doğu 
Anadolu bölgesinde yer alan Erzincan ili, bu özelliklerden dolayı farklı ve zengin bir floraya sahiptir. Bu çalış-
ma için yapılan araştırmalarda, Erzincan ilinin sahip olduğu bitkiler dikkate alınarak, endemik, halk arasında 
yaygın olan ve sık karşılaşılan bitkiler belirtilmiştir. 
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Tıbbi ve aromatik bitkiler, sağlığı sürdürmek ve hastalıkları tedavi etmek amacıyla son derece önemlidir. 
Ancak bitkiler için özel bir yetiştirme alanının bulunmaması, bitkilerle ilgili yeterli çalışmanın olmaması ve 
Erzincan’ın coğrafi koşul, bitki örtüsü ve ikliminin olumsuz özelliklerinin varlığı buradaki tıbbi ve aromatik 
bitkilerden faydalanılması açısından dezavantajdır. 

İNTERNET KAYNAKLARI 

http://www.dogainsanisbirligidernegi.org.tr/makaleler

http://abs.cu.edu.tr/Dokumanlar/2017/ZFS303/44768013_gida_tibbi_ve_aromatik_bitkiler1_ocak_2017.pdf

https://www.researchgate.net/publication/317312611_Tibbi_Ve_Aromatik_Bitkiler_Uretiminin_Arttirilma-
si_Olanaklari

http://www.tubives.com/Erzincan
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ZEYTİNDAĞ, BERGAMA, SOMA-KIRKAĞAÇ FAYLARININ KİNEMATİĞİ VE 
SİSMOTEKTONİĞİ

Süha ÖZDEN1, Erdem GÜNDOĞDU2, Tolga BEKLER3, Alper YANGÖZ4, Aykut KESKİN4,  
Denizhan GÜNEŞ4

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü,  
Çanakkale / Türkiye

2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu, Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü. 
Çanakkale / Türkiye

3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü,  
Çanakkale / Türkiye

4Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı,  
Çanakkale / Türkiye

Öz: Türkiye’nin önemli aktif yapıların başında, Batı Anadolu’nun aktif tektonik unsurları gelmektedir. Batı 
Anadolu’da birçok aktif tektonik unsur yer almakta olup, bunlar arasında Zeytindağ, Bergama ve Soma - 
Kırkağaç Fayları büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı; Zeytindağ, Bergama ve Soma-Kırkağaç 
Faylarının, kinematiğini ve sismotektoniğini; sahadan ölçülen fay düzlemlerinin kinematik analizi ve çalışma 
alanında 2002’den günümüze kadar meydana gelmiş Mw≥3.5 olan depremlerin odak mekanizma çözümleri ile 
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, bölgenin kinematik analizi için çalışma alanındaki faylar ve yakın çev-
resinden 38 istasyondan 361 ölçüm yapılarak veri elde edilmiştir. Bu veriler, Kınık ilçesi batısı ve Kınık ilçesi 
doğusundaki alanlar olmak üzere 2 farklı alanda değerlendirilmiştir. Kınık ilçesi batısında yer alan Zeytindağ 
Fay Zonu ve Bergama Fayı’nın günümüzde KKB - GGD yönlü bir genişleme rejimi tarafından denetlendiğini; 
Kınık ilçesi doğusunda yer alan Soma - Kırkağaç Fay Zonunda ise KKD - GGB genişleme rejiminin etkin 
olduğu saptanmıştır. Çalışma alanında, 2002 yılından günümüze kadar meydana gelmiş olan bazı depremlerin 
odak mekanizması ters çözümleri yapılmıştır. Kınık ilçesi batısında kalan alanlardaki depremlerin odak me-
kanizma çözümü sonucunda KD-GB yönlü genişleme rejimi; Kınık ilçesi doğusunda kalan alanlardaki odak 
mekanizma çözümü sonucunda ise, yine KD-GB yönlü bir genişleme rejiminin varlığı saptanmıştır.  Böylece 
depremlerin odak mekanizması ters çözümleri sonucunda elde edilen verilerin, saha verilerinden elde edilen 
kinematik analiz sonuçları ile uyumlu olduğu ortaya konmuştur. Tüm sonuçlar Batı Anadolu’nun geneli için 
ortaya konan genişleme rejiminin yönü ile de uyumludur. Bu çalışma ÇOMÜ-BAP-FBA-2016-758 numaralı 
proje ile desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zeytindağ Fay Zonu, Bergama Fayı, Soma-Kırkağaç Fay Zonu, Kinematik Analiz, Odak 
Mekanizma Çözümü
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

2012 yılında MTA tarafından yayımlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, diri fayların sayısı toplam 326 
adet, alt bileşenleri ile birlikte deprem üretebilecek fay sayısı 485 adettir. Bu sebepten dolayı, Türkiye’nin 
büyük bir bölümü geçmişte olduğu gibi, günümüzde de deprem riski altındadır. Türkiye ve yakın çevresinde, 
01.01.1900 tarihinden günümüze kadar ülkemizi doğrudan etkileyecek M≥6.0 olan 182 adet,  M≥7.0 olan 31 
adet deprem meydana gelmiştir. Türkiye’nin önemli aktif yapıların başında Batı Anadolu’nun aktif tektonik 
unsurları gelmektedir. Batı Anadolu’da birçok aktif tektonik unsur yer almakta olup, bunlar arasında Zeytindağ 
Fay Zonu, Bergama Fayı, Soma-Kırkağaç Fay Zonu büyük öneme sahiptir. Bu çalışma ile sözü edilen bu fay-
ların kinematik gelişimi ile, günümüzdeki dpremlerin davranışları birbirleriyle karşılaştırılarak ele alınmıştır.

AMAÇ ve KAPSAM

Bu çalışmanın amacı; Zeytindağ, Bergama, Kınık, Soma ve Kırkağaç faylarının; kinematiğini ve sismotekto-
niğini; sahadan ölçülen fay düzlemlerinin kinematik analizi ve çalışma alanında 2002’den günümüze kadar 
meydana gelmiş Mw>3.5 olan depremlerin odak mekanizma çözümleri ile incelemektir. Böylece kinematik 
analiz ve sismolojik çalışmalarda elde edilen genişleme rejiminin yönünü, Batı Anadolu’nun genelinde hakim 
olan genişleme rejiminin yönü ile kıyaslanması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM

Kinematik Analiz Çalışmalarında Kullanılan Yöntem: Çalışma alanındaki jeolojik birimin türü ve mostra 
koşullarının elverişli olduğu yerlerde, hareketin biçimini belirten ve fay düzlemi üzerinde yer alan belirteçler 
kullanılır. Kullanılan bu belirteçler sonucunda elde edilen veriler ve analizler (fayın doğrultusu, eğim yönü, 
eğim miktarı ve kayma çiziklerinin vektörü), çalışma sahasının genelinde yapıldığı için, tüm çalışma sahasının 
davranış ve deformasyon biçimini ortaya koymaktadır. Çalışma sahasının genelinden elde edilen sonuçlar ile 
birebir benzerlik sunmayan lokasyonlar ise, sadece yerel olarak bir önem taşımaktadır. Derlenen veriler Carey 
(1979)’in sayısal analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan kinematik ölçümler kapsamında in-
celeme alanında yüzlek veren kayaç grupları içerisindeki fay düzlemlerine ait parametreler ölçülmüştür. Ölçü-
len faylar içerisindeki kayaç gruplarına ve yaşlarına göre gruplandırılmıştır. Fayların yoğun olarak görüldüğü 
bölgeler birer istasyon olarak belirlenmiştir. İstasyonlar ve çevresinde mümkün olduğunca fazla fay düzlemi 
ölçülmüştür. 

Sismotektonik Çalışmalarda Kullanılan Yöntem: Çalışmanın önemli bir bölümünü oluşturan depremlerin 
Odak Mekanizması Çözümleri incelemenin amacına uygun olarak seçilen depremlerin verileri B. Ü. Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BDTİM) kayıtlarından alınarak yapılmıştır. Windows tabanlı 
bir yazılım kullanılarak deprem dalgaları dalga şekli modellemesi ile kaynağa ait parametrelerin hesaplanma-
sı yapılmıştır. Programda temel olarak deprem parametrelerinin hesaplanmasında HYPO71, CMT (Centroid 
Moment Tensor) çözümleri içi TDMTINV (Time Domain Moment Tensor Inversion) kodları esas alınarak 
çözümlemeler yapılmıştır. Çalışmada kullanılacak moment tensör ters çözüm yöntemi (Dreger, 2002), geniş 
bantlı deprem istasyonlarından kaydedilen üç bileşen sayısal verileri kullanarak yakın alan ve bölgesel sismik 
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olayların kayma parametrelerini belirlemeye yönelik olarak geliştirilmiştir. Programda moment tensör bileşen-
leri kullanılarak sismik moment ve fay parametreleri (doğrultu, atım, kayma) hesaplanabilmektedir.

BULGULAR

Çalışma alanındaki veriler (kinematik analiz verileri ve sismolojik çalışmalardan elde edilen veriler); Kınık 
ilçesi batısı ve Kınık ilçesi doğusundaki alanlar olmak üzere 2 farklı alanda değerlendirilmiştir. Kınık ilçesi 
batısında yer alan fay sistemleri Zeytindağ Fay Zonu ve Bergama Fayı’ndan; Kınık ilçesi doğusunda yer alan 
fay sistemi ise Soma-Kırkağaç Fay Zonu’ndan meydana gelmektedir.

Şekil 1. Türkiye Diri Fay Haritası üzerinde çalışma alanının konumu (Emre ve diğ., 2011); a. Kınık 
İlçesi Batısındaki çalışma sahası, b. Kınık İlçesi Doğusundaki Çalışma Sahası.

Kınık İlçesi Batısına Ait Veriler (Zeytindağ Fay Zonu ve Bergama Fayı):

Kınık ilçesi batısında yer alan fay sistemleri, Zeytindağ Fay Zonu ve Bergama Fayı’ndan meydana gelmek-
te olup, 21 istasyondan toplam 200 adet fay düzlemi verisi elde edilmiştir. Kinematik analiz sonuçlarından 
elde edilen verilerle, Kınık ilçesi batısında yer alan Zeytindağ Fay Zonu ve Bergama Fayı’nın günümüzde 
(Kuvaterner’de) K57°D ve K54°D yönlü bir genişleme rejiminin etkin olduğu belirlenmiştir (Şekil 2c; AE3 
ve AE4). 2003 sonrasına ait 9 adet depremin (Özden ve diğ, 2016; Yangöz, 2018) odak mekanizma çözümü 
yapılmıştır ve çıkan sonuç saha gözlemleriyle uyum sağlamakta olup K60°D doğrultusunda bir genişleme 
rejimini işaret etmektedir. Çalışma sahasının bu bölümünde elde edilen kinematik analiz sonuçlarından elde 
edilen açılma yönü ile, sismolojik verilerden elde edilen açılma yönleri birbirleriyle uyumlu olup KD-GB bir 
genişleme rejiminin varlığını göstermektedir.
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Kınık İlçesi Doğusuna Ait Veriler (Soma-Kırkağaç Fay Zonu):

Kınık ilçesi doğusunda yer alan fay sistemleri, Soma-Kırkağaç Fay Zonu’ndan meydana gelmekte olup, 17 
istasyondan toplam 161 adet fay düzlemi verisi elde edilmiştir. Kinematik analiz sonuçlarından elde edilen 
verilerle, Kınık ilçesi batısında yer alan Soma-Kırkağaç Fay Zonu’nun günümüzde (Kuvaterner’de) K35°D ve 
K53°D yönlü bir genişleme rejiminin etkin olduğu belirlenmiştir (Şekil 3C; SS1 ve SS2) . 2003 sonrasına ait 6 
adet depremin (Özden ve diğ, 2016; Keskin, 2018) odak mekanizma çözümü yapılmıştır ve çıkan sonuç saha 
gözlemleriyle uyum sağlamakta olup, K45°D doğrultusunda bir genişleme rejimini işaret etmektedir. Çalışma 
sahasının bu bölümünde elde edilen kinematik analiz sonuçlarından elde edilen açılma yönü ile, sismolojik 
verilerden elde edilen açılma yönleri birbirleriyle uyumlu olup KD-GB bir genişleme rejiminin varlığını gös-
termektedir.

SONUÇLAR

Ege Horst-Graben Sistemi, genel olarak D-B doğrultulu normal faylar ile sınırlandırılmış birçok bloktan mey-
dana gelmektedir. Bu bloklar arasında, D-B uzanımlı çöküntü alanları yer almaktadır. Bu çöküntü alanları, 
kuzeyden güneye doğru; Edremit Körfezi, Bakırçay-Simav çöküntüsü, Gediz-Küçük Menderes çöküntüsü, 
Büyük Menderes ve Gökova Körfezi çöküntüleri şeklinde sıralanabilir. Batı Anadolu genel olarak KD-GB 
yönlü bir genişleme (çekme) rejiminin etkisi altında bulunmaktadır. Bölgede egemen olan ana KD-GB genişle-
me yönü, çalışma alanından saha çalışmalarıyla elde edilen kinematik veriler ve depremlerin odak mekanizma 
çözümleri sonucu elde edilmiş genişleme yönleri ile de uyum (Şekil 2 ve Şekil 3) sağlamaktadır (Özden ve 
diğ., 2016; Keskin, 2018; Yangöz, 2018).
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Şekil 2. Kınık İlçesi batısına ait kinematik ve sismolojik veriler; a. Kinematik ölçüm istasyonları ve 
sonuçları, b. Odak mekanizma çözümü yapılan depremlerin dağılımları, c. Kinematik ve sismolojik 

veriler
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Şekil 3. Kınık İlçesi doğusuna ait kinematik ve sismolojik veriler; a. Kinematik ölçüm istasyonları ve 
sonuçları, b. Odak mekanizma çözümü yapılan depremlerin dağılımları, c. Kinematik ve sismolojik 

veriler
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CRISPR AND THE FUTURE OF BIOTECHNOLOGY

Deniz YILMAZ KESER

Namık Kemal University, Faculty of Veterinary Medicine, Tekirdağ / Turkey

Abstract: CRISPR (AKA Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) is a self-preservation 
mechanism that allows bacteria to survive any secondary bacteriophage attack of the same type by storing 
the genetic material of the bacteriophage in an archive. This means that the bacterium can simply match the 
genetic code which infiltrated the bacteria’s genetic code by using Cas-9 proteins to make an RNA copy of the 
bacteriophage’s genetical material in CRISPR, then simply trying to find a match of the RNA copy by checking 
each and every strand of genetic material in bacteria, cutting off the 100% match. This process is particularly 
easy to manipulate, Cas-9 does not diffrenciate the genetic material it’s given or the genetic material it is com-
paring it to, allowing us to genetically modify anything in any shape or form we want far cheaper than any 
methods before, research that would take months takes weeks, research that would cost a hundred thousand 
dollars costs just about a thousand, and it’s so easy to do that anyone with a lab could do it. Currently it is beli-
eved that more research into CRISPR could provide us with an effective way to render almost every genetical 
and microbiology based disease as easy to treat as a common illness, all we would need is the genetic code 
of the part we want to change, and what we should change it into, pathological bacteria could be genetically 
altered to become harmless, viruses could be cut completely off of the cells they infected during eclipse part 
of their reproduction, and all genetical diseases like Alzheimers or Diabetes could be eliminated by simply 
fixing the errors in the genetic code by giving Cas-9 the correct genetic material for the disease in question. As 
well as this, it could allow us to modify human embryos to get rid of genetical mutations or to simply modify 
human traits, potentially even getting rid of the biggest human mortality factor, Aging, but we do not know 
much on the topic of aging, and the research is in it’s infancy stage, current research suggests that Telomeres 
are responsible for age related changes to our body. While CRISPR could extend our lifespan by centuries, 
wipe out all diseases and allow us to modify ourselves to survive in most environments with ease, there are a 
few ethical and technological steps humanity needs to get through. Only by raising awareness, educating the 
public on ethics, inspecting/regulating the research progress respectfully, carefully and with reason can we 
hope to prepare the humanity for a future with infinite possibilities, an era to push us one more step into space 
age. This is a personal research done on CRISPR topic inspecting and compiling all accessible recent research 
papers and knowledge about CRISPR, which is in it’s infancy stage, to raise awareness on the topic itself and 
to help take our part in teaching and showcasing basics of medical ethics we should be following during the 
development of an age changing breakthrough.

Key Words: CRISPR, Biotech, Ethics, Microbio
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INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

CRISPR is a recent discovery in bacteria that even exceeds the promises of antibiotics and the revolution it 
brought, making it possibly the most life changing discovery ever for the medical science.

CRISPR itself is an archive found in bacteria that stores genetic material of bacteriophages which tried but 
failed to invade the bacteria, which hunt bacteria, while by itself CRISPR is useless but with a protein called 
Cas-9 it is capable of ending all bacteriophage invasions of the same type forever.1

This is accomplished by CRISPR making an RNA copy of the genetic material and giving it to Cas-9, which 
Cas-9 responds by comparing the genetic material to entire bacteria trying to find a 100% match, once it does 
so it cuts off the genetic material, making the viral genetic material completely useless.2

While that is amazing on its own, in 2012 scientists discovered that Cas-9 could be modified to gene edit 
anything from plants, animals to humans as long as its given the correct genetic material to work with3, while 
possibilities seem endless there are a few ideas we could use CRISPR for that stands out, those points being 
using CRISPR to end all genetic diseases and diseases alike, using CRISPR to modify human embryos and to 
find a possible to solution to aging itself.

It is hypothesised that we could end viral diseases by using it the same way it is used in bacteria, by cutting off 
the genetic material that invaded our cells, making it specifically effective against retroviruses, modify harmful 
bacteria to become useful for us or at the very least harmless by changing their behaviour of emitting harmful 
toxins or eating tissue with same being possible for parasites, and also modifying their vectors to be immune 
to the parasites.

For genetic diseases, most of these happen due to a single code being wrong, which could easily be fixed with 
Cas-9 proteins with the right genetic material, diseases such as Alzheimers and Diabetes could be eliminated 
this way.

We could also go further and gene edit human embryos, editing human gene pool forever to never have genetic 
diseases again and overall any improvement we see fit, such as extraordinary intelligence and a muscular build.

Lastly we could eliminate aging and while research on that topic is in its infancy stage scientists think it’s ca-
used by our telomeres getting shorter after each cell division, telomeres do this to protect our gene integrity to 
guard us from genetic defects such as cancer, by solving this problem, we could eliminate death by age forever.

All of these solutions, however, raise some ethical red flags and questions which is the core research point of 
my topic, would banning CRISPR solve our ethical concerns, or would it make everything worse? While the 
right answer seems easy to give, giving a satisfying one to sate the public is a much harder task.4

123CRISPR - Cas systems, RNA-Mediated Adaptive Immunity in Bacteria and Archaea by John van der Oost 
and Rodolphne Barrangou
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4Genome Editing in Neurosciences by Rudolf Jaenish, Feng Zhang and Fred Gage

 Ethics of Gene Editing by The Company of Biologists

GOAL

Proving to public that CRISPR will cause no harm to humanity and instead, on the contrary, improve humanity 
and push us one step closer to space age while also informing public of CRISPRs usage, what it promises us, 
how it works and a basic coverage of medical research ethics.

CONTENT

Information taken from sources compiled alongside with comparison to previous world events of prohibition 
such as 1920s alcohol prohibition in USA to get an idea on how ineffective prohibition and bans are.

METHODS

Hypothesising by comparing previous and current prohibition events in the world such as USA 1920 alcohol 
prohibition to lifted prohibition events such as cannabis being legalized in Canada in 2018 to guess how ban 
of CRISPR could affect the world and if it’s the right choice

RESULTS

Historical proof suggests that prohibition has never been an effective solution to stopping ideas and needs of 
humans, alcohol prohibition in 1920s USA resulted in alcohol being sold under illegal organizations, harming 
the country, Holland with mostly legal drug usage has the lowest death by drug overdose and drug users in the 
world and Texas, a state that’s against abortions has a higher death rate compared to other states.

CONCLUSION

All of this historical evidence proves that banning CRISPR (or any scientific advancement for that matter) wo-
uld result in CRISPR being used for malicious purposes by illegal organizations or be experimented on without 
proper equipment or under surveillance of a medical ethics committee.

With that, we can come to logical conclusion that CRISPR should be researched on carefully, with respect and 
under surveillance of an ethics committee and proper laws, only then we could hope to change humanity and 
push it one step further into space age, CRISPR has immense promises for us and the research done on it cle-
arly suggests it is more than capable of modifying human embryos to be immune to diseases, have better traits 
and possibly end entire human suffering forever, going as far as to eliminate even the biggest human lethality 
factor, aging.

REFERANCES

CRISPR - Cas systems, RNA-Mediated Adaptive Immunity in Bacteria and  by Archaea  John van der Oost 
and Rodolphne Barrangou
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Genome Editing in Neurosciences by Rudolf Jaenish, Feng Zhang and Fred Gage

Ethics of Gene Editing  by The Company of Biologists
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GLİSEMİK İNDEKS VE İNSÜLİN DİRENCİ PRENSİPLERİNİN PASTACILIK VE 
EKMEKÇİLİĞE UYARLANMASI

Belgin BULGAN

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Gastronomi ve Mutfak Sanatları A.B.D., İzmir / Türkiye

Öz: Günümüzde obezite ve diyabet, dünyanın en önemli tıbbi sorunlarının başında gelmektedir. Yüksek şeker 
içeriği bulunan gıdaları tüketmek vücudumuzda çok sayıda tıbbi soruna neden olur. Rafine şeker glikoz olarak 
kabul edilir ve yüksek glisemik indeksinin bir sonucu olarak, kan şekerini aniden yükseltir ve hızla kana karı-
şır. Sıklıkla yemek yemek, vücudun sürekli olarak insülin salgılamasına neden olur. Kandaki insülinin daima 
yüksek seviyelerde seyretmesi, insülin direnci olarak adlandırılan metabolik bozukluğun er ya da geç ortaya 
çıkmasına neden olur. İnsülin direnci, vücutta yağ birikmesine yol açar ve kilo artışı, karaciğer yağlanması 
ve kardiyovasküler hastalıklara zemin hazırlar . Bu ciddi hastalıkları önlemek için rafine şekerden ve yük-
sek glisemik indeksli karbonhidratlardan uzak durmalıyız. Bunu yapmanın en iyi yolu, paketlenmiş gıdaların 
tüketimini en aza indirerek, herhangi bir işlemden geçmemiş, pakete konulmamış doğal gıdaları tüketmeye 
yönelmektir. Rafine şeker ve yüksek glisemik indeksli karbohidratları hayatımızdan çıkararak yerine doğal 
şeker içeren ve düşük glisemik indeksli karbonhidratları tüketmeyi alışkanlık edinmek sağlığımız açısından 
daha faydalı olacaktır. Geleceğin şefleri bu konu hakkında bilinçli olmalı ve reçetelerinde bu ürünleri kullana-
rak yenilikler getirmelidir.. Bu çalışmayla, modern dünyada giderek artan şeker kullanımının vücudumuza ve 
sağlığımıza olan etkilerini ve lezzetli tatlıların rafine şeker ve beyaz un kullanılmadan da hazırlanabileceğini 
görüyoruz.

Anahtar Kelimeler:  Rafine Şeker, Obezite, Diyabet, İnsülin, Pastacılık, Ekmekçilik

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Obezite ve diyabet dünyanın en büyük sağlık sorunlarının başındadır. Obezite ve diyabet temelde çok kar-
maşık metabolik bozukluklardır ve sonuçta hormon ve enzimlerin görevlerini düzgün yapmadığının ciddi bir 
göstergesidir. (Canan Karatay, 2011) Sağlıksız ve dengesiz beslenme, obezite ve diyabetin başlıca nedenlerin-
dendir. Bozulmuş karbonhidrat metabolizmasının neden olduğu kronik hastalıklar, vücudumuzda yavaş yavaş 
ortaya çıkan hormonal dengesizliklerin sonuçlarıdır. Hormonal dengesizliklerin altta yatan başlıca nedeninin 
çevresel faktörler olduğu gösterilmiştir. Sağlık sorunlarının kökünde yer alan çevresel faktörler, kötü yaşam 
koşulları ve yanlış beslenmedir. (Canan Karatay, 2011) Sağlıklı ve doğal beslenme stillerinden tamamen uzak-
laştık ve sağlıksız, şeker içeriği yüksek ve paketli hazır gıdaları tercih ettiğimiz bir yeme alışkanlığı edinmeye 
başladık. Yüksek şeker içerikli gıdaların tüketilmesi, vücudumuzda birçok sağlık problemine neden olur. Rafi-
ne şeker glikoz olarak kabul edilir ve yüksek glisemik indeksi nedeniyle kan şekerini aniden yükseltir ve hızla 
kanla karışır. Hızla artan kan şekeri aynı oranda düşer ve açlık duygusu yaşarız. Bu sık yeme, vücudun sürekli 
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olarak insülin salmasına neden olur. Aslında, obezite ve diyabet hiperinsülinemik bir hastalık olan insülinin 
fazla salgılanmasıyla ilişkilidir. Ayrıca ileri yaşlarda gelişen çeşitli metabolik bozukluklarda hiperinsülinemik 
hastalıkları da tanımlarız. Bu sorunların ilki obezite, diyabet, prediyabet, metabolik sendrom veya insülin di-
rencidir. (Canan Karatay, 2011) 

Kandaki sürekli yükselen insülin seviyeleri, bir süre sonra insülin direnci olarak adlandırılan metabolik bozul-
maya yol açmaktadır. İnsülin direnci, vücutta yağ birikimine neden olmakta ve kilo alımı, karaciğer yorgun-
luğu ve kardiyovasküler hastalıklara yol açabilmektedir. .Karbonhidrat metabolizması bozuklukları bu hasta-
lıkların nedenidir. Hiperinsülinemik hastalıklar da karbonhidrat metabolizması bozukluklarının düzeltilmesi 
ile çözülebilir. Birçok çalışma, tüm bu hastalıkların, özellikle de diyabetin tamamen önlenebildiğini, düzel-
tildiğini ve iyileştirildiğini göstermiştir. (Canan Karatay, 2011) İnsülin direncini kırmak için düşük glisemik 
indeksli sağlıklı karbonhidratları seçmeli ve rafine şekeri diyetimizden çıkarmalıyız. Yeme alışkanlıklarımızı 
değiştirmeli ve insülin direncini iyileştirmek için beslenme alışkanlığımız konusunda bilinçli olmalıyız. Obe-
zite, diyabet, kalp ve damar hastalıkları ve felç riski önlenebilir hastalıklardır. Bunu yapmanın en kolay yolu; 
taze sıkılmış veya paketlenmiş meyve sularının, şekerli içeceklerin, rafine unların ve bunlarla yapılan hamur 
işlerinin, ekmek ve makarnanın tüketiminin azaltılması. (Canan Karatay, 2013) Şeker oranının yüksek olduğu 
ambalajlı gıdalardan uzak durulması, sağlıklı seçeneklere ulaşmanın ilk kolay yoludur. Sağlığımızı yeniden 
kazanmak ve sağlıklı yaşamak için günlük yaşamımızda yaygın olan bazı gıdaların glisemik indeks değerlerini 
bilinçli olarak tüketmemiz yararlı olacaktır. (Canan Karatay, 2013) 

AMAÇ

Bu çalışma, modern dünyada giderek artan şeker kullanımının vücudumuza ve sağlığımıza olan etkilerini, 
şekerin hayatımızda nasıl bu denli büyük bir yer edindiğini, şekerin kısa tarihini, şeker ve yüksek glisemik 
indeksli karbonhidratların tüketimiyle oluşan insülin direnci ve sonucunda meydana gelen diyabetin nasıl ge-
liştiğini, insülin direncini kırmak için tercih edilmesi gereken beslenme şekillerini ve bu beslenme şekillerinin 
pastacılık ve ekmekçiliğe nasıl uyarlanabileceğini analiz etmektedir.

KAPSAM

Bu çalışmanın kapsamı rafine şeker tüketimin insan vücuduna olan zararları ve bu zararları minimuma indire-
cek şekilde bir pastacılık ve ekmekçilik alanını araştırmasıdır.

YÖNTEM

Bu çalışmada insülin direnci, diyabet ve obezite alanında literatür taraması yapılmış; 50 gönüllü katılımcıya 
obezite ve diyabet konularıyla ilgili farkındalıklarını ölçmek için klasik reçete ve uyarlanmış sağlıklı reçete ile 
hazırlanmış iki ürünün tadımı yaptırılarak anket uygulanmış ve sonuçları analiz edilmiştir.

BULGULAR

Ankette sorulan soruların ardından 50 kişinin katılımıyla, bahsedilen iki reçeteyle hazırlanan ürünler tadıldı. 
Tatlıyı seven katılımcıların % 84’ü 2. tarifi daha çok beğendiklerini söyledi. Bu sonuca göre, rafine şeker kul-
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lanılmadan hazırlanan tatlıların insanlar tarafından beğenilebileceğini söyleyebiliriz. Şekersiz tarifin bu yük-
sek oranda tercih edilmesi şaşırtıcıdır. Çoğu insan, sadece sağlıklı bir seçim olduğu için değil, aynı zamanda 
tat olarak daha çok ikinci tarifi sevdiği için tercih etti. Katılımcıların% 88’i 100 kilo altında ve % 80’inde her-
hangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Bu kişilerin% 74’ü insülin direncinin anlamını biliyor ve % 68’i şekerli 
yiyeceklerin sağlığımız için tehlikeli olduğunu düşünüyor. Bu anket sayesinde, insanların diyabet ve insülin 
direncinin sağlığımıza olan zararları konusunda bilinçlenmeye başladığını görebiliyoruz.

SONUÇ

Sonuç olarak, bu konuyu seçmemin amacı, gastronomi mezunu ve pastacılık alanına ilgili bir şef adayı olarak 
rafine şeker ve yüksek glisemik indeksli basit karbonhidratları kullanmadan da sağlıklı ve lezzetli tatlılar ürete-
bileceğimizi göstermekti. Eğitimli şefler olarak hepimiz halk sağlığından sorumluyuz. Çoğu insan tatlı yemeyi 
sever, yaptığım anket de bu fikrin kanıtlarından biri oldu. Rafine şekerin sağlığımıza türlü zararlar vermesine 
karşın, tatlı ihtiyacımızı karşılamanın daha sağlıklı yollarını bulmamız mümkündür. Doğal aromalarla tatlan-
dırılmış düşük glisemik indeksli karbonhidratlar kullanılarak hazırlanan tatlılar bizim için en sağlıklı alternatif 
olabilir. Bu tür tatlıları üreterek sektörde yeni bir alanın gelişimine katkıda bulunabiliriz ve aynı zamanda 
insanların dikkatini sağlıklı yeniliklere çekerek ve bu ilgi alanına hitap eden bir mutfak geliştirerek müşteri 
memnuniyetini yaratırız. Modern dünyada insanlar artık şeker bağımlılıklarının farkına varmaya başlıyorlar. 
Bu bağımlılıktan kurtulmamız ve şimdi sağlıklı alternatiflere doğru yönelmemiz gerektiğini daha iyi anlıyoruz. 
Bu çalışmanın ışığında, rafine şeker ve yüksek glisemik indeksli beyaz un kullanmadan sağlıklı ve lezzetli 
tatlılar hazırlayabileceğimizi anladık. Geleceğin şefleri olarak, bu alanın gelişimine katkıda bulunmalı, kendi 
şekersiz tariflerimizi geliştirmeliyiz. 

KAYNAKÇA

Bansal, S., Buring, J.E.,  (2007). Rifai N: Fasting compared with nonfasting triglycerides and risk of cardio-
vascular events in women. USA: JAMA.

Bjorntorp, P., (1992). Abdominal obesity and the metabolic syndrome.Ann Med .

Burkitt. D.P., Trowell, H.C., (1977). Dietary fibre and westerndiseases. Ir Med J  

Karatay, C., (2011). Karatay Diyeti. İstanbul: Hayykitap.

Karatay, C., 2013. Karatay Diyeti’yle Obezite ve Diyabete Çözüm Var. İstanbul: Hayykitap.

Nordestgaard, B.G., Benn, M., Schnohr, P., (2007). Nonfasting triglycerides and risk of myocardial infarcti-
on, ischemic heart disease, and death in men and women. USA: JAMA.

Phillips, K.M., Carlsen, M.H., (2009). Blomhoff R: Total antioxidant content of alternatives to refined sugar. 
USA: Journal of the American Dietetic Association.

Vague, P., Raccah, D., (1992). The syndrome of insulin resistance. Horm Res



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

163

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

İNGİLTERE PREMİER LİG KULÜPLERİNİN SON 3 SEZON ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA 
ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Serkan KAZAR1, Sibel ATAN2, Murat ATAN3

1Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü., Ankara / Türkiye

2-3Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İ.İ.B.F., Ankara / Türkiye

Öz: Günümüzde futbol dünyanın en popüler sporu olmasının yanı sıra kulüplerin sportif ve finansal gelirle-
rindeki artışlar sayesinde ekonomik olarak da önemli bir konumda bulunmaktadır. Çalışmada 2015/16 sezo-
nunda İngiltere Premier Ligi’nde mücadele eden 20 kulüp Veri Zarflama Analizi (VZA) ile incelenmiştir. VZA 
modelinde sportif ve finansal veriler kullanılarak çıktı maksimizasyonu bakımından etkinlik sonuçları elde 
edilmiştir. Uygulama sonucunda, her kulübün etkinlik değeri ve etkin olmayan kulüpler için tavsiye edilen 
potansiyel iyileştirmeler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Etkinlik, Spor, Premier Lig

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Günümüzde futbol dünyanın en popüler sporu olmasının yanı sıra şirketleşen kulüplerin sadece sportif başarı 
mücadelesinin yanı sıra son yıllarda finansal gelir kalemlerindeki çeşitlenme sayesinde ekonomik olarak da 
bir yarış içerisine bulunmaktadırlar.

Bugün dünyanın önde gelen futbol kulüpleri veya futbol ligleri, sadece sportif başarı açısından değil aynı za-
manda finansal parametreler açısından da başarılı yönetim modellerine imza atıyor. Bu formül, kulüplerin veya 
liglerin birer dünya markasına dönüşmesinde etkin rol oynuyor.

Her geçen gün daha fazla gelişen teknoloji sayesinde günümüzde maç yayınları çok daha fazla sporsevere 
ulaşır hale geldi. Buna bağlı olarak futbolun ana gelir kaynakları içerisinde yer alan naklen yayın gelirleri ve 
ticari gelirler de hızlı bir artış kaydetti (Aktif Bank, 2016). 

Yönetim modellerinin en iyi uygulandığı liglerin başında gelen İngiltere Premier Ligi’nin gelir kaynakları ti-
cari faaliyet gelirleri, naklen yayın anlaşmasından kazandıkları gelirler, sermaye ve para piyasasından sağlanan 
gelirler ile yabancı sermaye yatırımı olarak gelen gelirlerdir1. Son yıllarda kulüplerin hisselerinin tamamını ya 
da büyük çoğunluğunu yabancı yatırımcılar ve firmalar tarafından satın alınmaktadır. Yabancı yatırımcıların 
ilk olarak kulüplere yüksek transfer bütçesi sağlayarak kulübü başarılı bir konuma getirmeyi çalışmaktadırlar. 
Ancak yüksek transfer ücretleriyle transfer edilen oyuncular her zaman kulübün sportif başarısına katkı sağla-
yamamaktadır. Bu nedenle kulüplerin sportif olarak da başarılı olmaları için sezon planlamalarını daha dikkatli 
bir şekilde yapmaları gerekmektedir.
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Yapılan bu çalışmada VZA kullanılarak 2015/16 sezonu İngiltere Premier Ligi’nde yer alan kulüplerin sportif 
ve finansal performansları değerlendirilmiştir.

1http://www.futbolekonomi.com/index.php/raporlar

AMAÇ

Çalışma 2015/16 sezonunda mücadele eden 20 kulübün saha içi performansları ve kulübün toplam piyasa de-
ğerinin (yapılan transfer harcamaları sonucunda toplam oyuncu maliyeti), sportif ve finansal başarıya ne yönde 
bir etkisi olduğu araştırılmak istenmektedir. 

KAPSAM

Çalışmada 2015/16 sezonunda mücadele eden 20 kulüp karar verme birimleri (KVB) olarak seçilmiştir. 

KVB’leri seçildikten sonra girdi değişkenleri olarak kulüplerin sezon içerisinde oynanan maçlarda atılan ve 
yenilen goller, kaleyi bulan şutlar, paslar, ofsaytlar, kullanılmış olan köşe vuruşları ve kulüplerin 2015/16 sezo-
nu toplam piyasa değeri kullanılmıştır. Çıktı değişkeni olarak ise 2015/16 sezonu sonu puan tablosu ve toplam 
kazanç (yayın geliri ve forma sponsor geliri) olarak kullanılmıştır. 

Girdi ve çıktı değişkenlerine ilişkin verilere transfermarkt2 spor sitesinden ulaşılmıştır. 

YÖNTEM

Çalışmada VZA modeli olan çıktıya yönelik CCR modeli EMS 1.3 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
Verilerin düzenlenmesi ve analiz sonuçlarının potansiyel iyileştirme hesaplamaları Microsoft Excel 365 prog-
ramında düzenlenmiştir.

Veri Zarflama Analizi

VZA, farklı birimlere sahip çok sayıda girdi ve çıktının söz konusu olduğu ve bunların ortak bir ölçüt temeli-
ne indirgenemediği durumlarda, nispi toplam faktör etkinliğini ölçmeye yarayan üretim ekonomik teorisi ile 
uyumlu ve parametrik olmayan bir yaklaşımdır (Erpolat, 2011).

VZA, KVB olarak adlandırılan ürettikleri ürün ya da hizmet açısından birbirine benzeyen ekonomik karar 
birimlerinin göreli etkinliğinin ölçülmesi için geliştirilen parametresiz bir etkinlik ölçüm tekniğidir (Kecek, 
2010). 

Etkinlik ölçümüyle ilgili olarak Farrell’in 1957 yılındaki çalışması başlangıç olarak kabul edilir. Daha sonra 
Charnes-Cooper-Rhodes 1978 yılında sabit getiri varsayımı adı altında CCR yöntemini daha sonra Banker-
Charnes-Cooper da 1984 yılında teknik ve ölçek etkinliğini ayrıştıran BCC yöntemini ortaya koymuştur. Her 
bir sistemin girdi ve çıktı ağırlıklarını ve etkinlik derecelerini belirleyen farklı VZA yöntemleri vardır. Hangi 
yöntemin kullanılacağı, yapılacak araştırmanın niteliğine göre değişmektedir. KVB’lerinin ölçeğe göre sabit 
getiriye sahip oldukları varsayılıyorsa ve birimlerin toplam etkinlikleri belirlenmek isteniyorsa CCR yöntemi 
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kullanılabilir. KVB için ölçeğe göre değişken getiri varsayımı geçerli ise ve yalnızca birimlerin teknik etkin-
likleri hesaplanmak isteniyorsa BCC yöntemi kullanılabilir (Uyar & Alış, 2014).

2https://www.transfermarkt.com.tr/ 

Günümüzde birçok alanda KVB’lerin performanslarını değerlendirmek amacıyla VZA’dan yararlanmaktadır. 
Bu alanlar finans, sağlık, eğitim, spor, çeşitli sektörlerde yer alan işletmeler, ar-ge çalışmaları, telekomünikas-
yon, bölge, ülke veya yerleşim yerlerinin çeşitli alanlarda etkinlikleri, taşımacılık, tarım, turizm, pazarlama ve 
reklam, personel alımı, hisse senedi seçimi v.b. kullanılır (Erpolat, 2011).

Literatür taraması yapıldığında yukarıdaki uygulama alanları hakkında birçok yayın bulunmaktadır. Spor ala-
nında yapılan bazı çalışmalar şu şekildedir:

(Haas, 2003), çalışmasında 2000 sezonunda Birleşik Devletler Futbol Ligindeki 12 kulübü VZA-CCR ve BCC 
modelleri ile etkinliklerini incelemiştir. Girdi değişkenleri olarak oyuncu maaşları, antrenör maaşları, stad 
kullanım oranı kullanılmıştır. Çıktı değişkeni olarak ise puanlar, seyirci sayısı ve toplam geliri kullanılmıştır. 

(Fizel & D’Itri, 1997), çalışmalarında 147 Üniversite basketbol takımının 1984’ten 1991’e kadar olan sezonla-
rını VZA-CCR modeli ve regresyon analizi ile incelemiştir. Girdi değişkenleri olarak oyuncu becerisi ve rakip 
gücü kullanılmıştır. Çıktı değişkeni olarak ise galibiyet yüzdesi kullanılmıştır.

Temel Veri Zarflama Modelleri

Veri Zarflama Analizi birçok modelle iç içe geçmiş bir metodoloji ve kavramlar bütünüdür. Veri Zarflama 
Analizi aşağıdaki modellerle eşzamanlı olarak gelişmiştir (Atan, 2011):

Charnes Cooper Rhodes (CCR) Yöntemi

Ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında yani bütün KVB’lerinin optimal ölçekte faaliyet gösterdikleri varsa-
yımına dayanarak, görece toplam etkinliklerin hesaplanmasında kullanılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda CCR yönteminin girdi ve çıktı yönelimli modellerinin primal ve dual formülleri görülmek-
tedir.
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Tablo 1. Girdi ve Çıktı Yönelimli CCR Model Formülleri

 

Banker, Charnes, Cooper (BCC) Yöntemi

CCR modelinin varsayımlarında değişiklik yapılarak elde edilmiş bir modeldir. Bu model temelde ölçeğe 
göre değişken getiri varsayımına dayanır. Banker-Charnes-Cooper tarafından geliştirilmiştir. BCC modelini 
kullanarak tüm karar birimleri için ölçeğe göre getiri tipi de belirlenebilir. BCC sınırı her zaman CCR sınırının 
altında yer alır. Bu yüzden CCR etkinlik skoru, BCC etkinlik skorundan küçük veya ona eşit olacaktır.

BCC modelinin CCR modelinden tek farkı, ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında her bir karar birimi 
için çözülecek doğrusal program sonucu elde edilecek λ (etkin olmayan bir karar noktası için etkin olası girdi 
çıktı bileşimi oluşturmak için gereken bilgiyi sağlayan değer) değerlerinin toplamının 1’e eşit olmasıdır. 

Tablo 2. Konveks Kısıtı

Aşağıdaki tabloda BCC yönteminin girdi ve çıktı yönelimli modellerinin primal ve dual formülleri görülmek-
tedir.
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Tablo 3. Girdi ve Çıktı Yönelimli BCC Model Formülleri

Veri Zarflama Analizinin Uygulama Adımları 

VZA’nın uygulanabilmesi için gerekli olan adımlar şunlardır (Atan, 2011):

a) Karar verme birimlerinin seçilmesi: VZA’da ilk aşama, birbirleriyle karşılaştırmalı etkinlik ölçümü 
yapılacak olan karar birimlerinin seçimini içerir.

b) Girdi ve çıktı kümelerinin seçilmesi: Bu aşamadaki amaç, en iyi şekilde ifade edebilecek girdi ve çıktı-
ların seçilmesidir.

c) VZA ile göreli etkinlik ölçümü: Karşılaştırmalı analizi yapacak olan karar birimlerinden   oluşan gözlem 
kümesi ve ilgili girdi ve çıktı kümeleri seçildikten sonra, etkinlik ölçümü yapacak olan analist, mevcut 
üretim ortamı için en uygun olan VZA modelini seçer. 

d) Her bir karar birimi için detay analizi: Doğrusal programlardan elde edilen çözüm kümelerinin ışığı 
altında, etkin olmayan her bir karar biriminin yöneticisine işletmenin etkin duruma dönüştürülebilmesi 
için ne gibi önlemler alması gerektiğine ilişkin bilgiler türetilir.

e) Sonuçların değerlendirilmesi: VZA’nın son aşamasında, gözlem kümesine ait etkin olan ve olmayan 
karar birimleri için ortak bulgular araştırılır.

BULGULAR

Çıktıya yönelik CCR modeliyle yapılan hesaplama sonucunda 2015/16 sezonunda mücade eden 20 kulüpten 
6’sının etkin olduğu, 14’ünün de etkin olmadığı yapılan analiz sonucunda tablo 4’de gösterilmektedir.
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Tablo 4. Analiz Çıktısı

Etkin olan kulüpler Leicester City, Manchester United, Stoke City, West Bromwich, Bournemouth ve Aston 
Villa kulüpleridir.

Etkin olmayan kulüpler arasında bulunan ve sezon sonu puan sıralamasında ikinci sırada bulunan Arsenal ta-
kımı tablo 4’de görüldüğü üzere Leicester City (0,29) ve Machester United (0,73) kulüplerini referans olarak 
almıştır.

Sezon sonu sıralamada ikinci sırada bulunan Arsenal kulübünün etkin olması için yapılan potansiyel iyileştir-
me hesaplamaları sonucunda sezon sonu puanını yüzde 1,41 ve toplam kazancını yüzde 0,82 oranında arttır-
ması halinde etkin olabileceği bulunmuştur.

Etkin olmayan diğer kulüpleri için potansiyel iyileştirme hesaplamaları tablo 5’de gösterilmektedir.

Tablo 5. Potansiyel İyileştirme Tablosu

SONUÇ

Çalışma sonucunda 6 kulüp etkin ve 14 kulübün etkin olmadığı ortaya çıkmıştır. Leicester City (13), ve Manc-
hester United (12) en çok referans olarak alınan ve yabancı yatırımcılar tarafından yönetilen kulüplerdir. 
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Piyasa değerleri üzerinden sportif başarıya bakıldığında Arsenal, Tottenham ve Manchester City kulüpleri 
daha yüksek piyasa değerine sahip oyunculara sahip olsalar bile daha düşük bütçeli olan Leicester City kulübü 
sezon sonunda şampiyon olmuştur. Bu da sadece yüksek bütçeli bir oyuncu grubuyla başarının gelmeyeceğini 
göstermektedir.

Etkin olmayan kulüplerin etkin olabilmeleri için çıktı değerlerini arttırabilecek potansiyel iyileştirme yüzdeleri 
hesaplanmıştır.

Çalışmada tek bir sezon kullanmak yerine birden fazla sezon incelenerek kulüplerin sportif ve finansal başa-
rılarının karşılaştırması ile hangi alanda kendilerini geliştirmeleri gerektiği hakkında daha detaylı sonuçlara 
ulaşılabilir.

Çalışmada kullanılan girdi ve çıktı değişkenlerinin sayısı arttırılarak başka bir araştırma konusu olabilir.
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TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ BİÇİMBİLGİSİ ÖLÇÜTLERİ/THMFNS 
BBÖ:URFA/KERKÜK/TALÂFFER AĞIZLARI/UKTA ÖRNEKLEMİ

Gonca DEMİR

Selçuk Üniversitesi, Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı, Konya / Türkiye

Öz: Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında bulan kişiliğinden alan, 
yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve değişime karşı direnebilmesine bağlı olan Türk 
halk müziği verimlerinde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerinin dilbilimsel yasalara bağlı olarak ses 
bilgisi, şekil bilgisi ve söz varlığı ölçütleri ekseninde Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile 
transkript edildiği, müzikolojik yasalara bağlı olarak ise etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar-performans/
icra gösterim teori ekseninde yapılanan sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan türkülerin kuram-
sal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özelliklerinin de Türk Dil Kurumu 
Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, diğer dünya dillerinde de var olan bu gerçeğin yerel/
evrensel standartlarca varlığı-kullanılabilirliği çeşitli alanlar üzerinde tescillenmiş olan Uluslararası Fonetik 
Alfabe/IPA sesleri aracılığıyla notasyona aktarılarak aslına en uygun şekilde tekrar tekrar seslendirilebileceği 
dilbilimi-müzikoloji kaynak ve otoritelerince tespit edilerek onaylanmıştır. Türk Halk Müziği Fonetik Notas-
yon Sistemi/THMFNS ulusal/uluslararası platformlardaki dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir 
uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ SBE Türk Müziği Programı yüksek lisans tezi kapsamında ilk temel-
leri atılan, İTÜ SBE Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı doktora tezi kapsamında geliştirilecek olan, ses 
bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/
STT (bir toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı olarak tanınıp benimsenen, konuşulan lehçeler/ağızlar içe-
risinde yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı saha içerisinde en geniş işleve sahip olan 
yerel/sosyal tabakalara has izler taşımayan, ağızlar üstü/norm oluşturucu/varyasyon azaltıcı standart/prestij 
varyant/standart dil), Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ (yöresel ağız metinlerinin kuramsal/
icrasal altyapısında ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde varlığını sürdüren yöresel ağız özel-
liklerini transkript edebilmek amacıyla kullanılan transkripsiyon işaretleri)-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA 
(ses değerlerini uluslararası standartta yazıya dökebilme, tüm dillerdeki konuşma seslerini örnek bir biçimde 
kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlayarak çok sayıda transkripsiyon sisteminin doğurduğu 
karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı bir sembol geliştirebilme amacı ile işaret ve simgelerden oluş-
turulmuş standart alfabe türü) sesleri üzerinde yapılanan notasyon sistemi örneğidir.  Uluslararası Öğrenci 
Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi/UÖMAÇK 18 kapsamında sunulacak olan bildiri aracılığıyla: 
formoloji özellikleri ekseninde yapılanan biçimbilgisi ölçütlerinin Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Siste-
mi Veritabanı/THMFNS V’nına aktarım/adaptasyon süreçleri Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA örneklemi 
üzerinden gerçekleştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları Biçimbilgisi Ölçütleri/UKTA BBÖ, Türk Halk Müziği Fo-
netik Notasyon Sistemi Biçimbilgisi Ölçütleri/THMFNS BBÖ



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

171

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ VERİTABANI/THMFNS V

Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında bulan kişiliğinden alan, 
yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve değişime karşı direnebilmesine bağlı olan Türk 
halk müziği verimlerinde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerinin dilbilimsel yasalara bağlı olarak ses 
bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile trans-
kript edildiği, müzikolojik yasalara bağlı olarak ise etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar-performans/icra 
gösterim teori ekseninde yapılanan sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan türkülerin kuramsal/
icrasal altyapısında varlığını sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özelliklerinin de Türk Dil Kurumu Çevi-
riyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, diğer dünya dillerinde de var olan bu gerçeğin yerel/evrensel 
standartlarca varlığı/kullanılabilirliği çeşitli alanlar üzerinde tescillenmiş olan Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA 
sesleri aracılığıyla notasyona aktarılarak aslına en uygun şekilde tekrar tekrar seslendirilebileceği dilbilimi/
müzikoloji kaynak ve otoritelerince tespit edilerek onaylanmıştır (Radhakrishnan, 2011: 422-463). 

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS; ulusal/uluslararası platformlardaki uygulamalara pa-
ralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Programı yüksek lisans 
tezi kapsamında önerilen, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı doktora tezi 
kapsamında geliştirilecek olan, sesbilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel ilintilerle 
birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı olarak tanınıp benimsenen, 
konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı saha içerisinde 
en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal tabakalara has izler taşımayan, ağızlar üstü/norm oluşturucu/varyasyon 
azaltıcı standart/prestij varyant/standart dil: Demir, 2002/4: 105-116), Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/
TDKÇYİ (Anadolu diyalektolojisi üzerine yapılan kapsamlı derleme çalışmaları aracılığıyla derlenen yöresel 
ağız metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde varlığını 
sürdüren yöresel ağız özelliklerini transkript edebilmek amacıyla kullanılan transkripsiyon işaretleri: TDK, 
1945: 4-16) ve Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA (ses değerlerini uluslararası standartta yazıya dökebilme, tüm 
dillerdeki konuşma seslerini örnek bir biçimde kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlayarak 
çok sayıda transkripsiyon sisteminin doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı bir sembol 
geliştirebilme amacı ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü: IPA, 1999) sesleri ekseninde 
yapılanan fonetik notasyon sistemi örneğidir (Demir, 2011). 

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V; Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon 
Sistemi Alfabe Veritabanı/THMFNS AV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Ses Veritabanı/
THMFNS SV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV & Türk Halk 
Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS EV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sis-
temi Fonotaktik Olasılık Hesaplayıcı Veritabanı/THMFNS FOHV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon 
Sistemi Fonetik Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fo-
notaktik Farkındalık Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon 
Sistemi İşitsel Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Artikülâsyon 
Testi/THMFNS AT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesçil Çözümleme Testi/THMFNS SÇT & 
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Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisel-Şekilbilgisel-Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/
THMFNS SŞSÖBT vb gibi verileri de bünyesinde barındırmaktadır (Bkz Şekil 1-2 ve Tablo 1-2).

Şekil 1. Müzikolinguistik yetileri grafik/çizelge/diyagram örneklemi (Radhakrishnan, 2011: 423-463)

Şekil 2. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS EV
Standart Türkiye Türkçesi/STT & Urfa/Kerkük/Telâffer Ağızları Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaret-

leri/UKTA TDKÇYİ ile metinsel/müzikal transkripsiyon
(Özbek, 2010: 254-255 & Demir, 2011: 246)



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

173

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Tablo 1. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS
Müzikolektoloji/Müzikolinguistik/Müzikolekt/Müzikodilbilimsel Performans Özellikleri

Gele Gele Geldik Bir Kara Taşa/Ɉelɛ Ɉelɛ Ɉeldic Biɾ Kɑɾɑ Tɑʃɑ
Gele Gele Geldĭm Bir Ḳara Daşa/Gɛlɛ Gɛlɛ Gɛldɯ̌m Biɾ Kɑɾɑ Dɑʃɑ

Yöre: Urfa
Kaynak Kişi: Mukim Tahir
Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen
Nota Yazan: N. Tunca
TRT Müzik Dairesi Derleme Tarihi: 
24.06.1948
TRT Müzik Dairesi İnceleme Tarihi: 
15.03.1974
TRT THM Repertuarı Eser Sıra No: 701
TRT THM Repertuarı Eser Ses Kayıt No: 01

Yöre: Urfa
Kaynak Kişi: Mahmut Güzelgöz
Derleyen: Mehmet Avni Özbek
Okuyan: Mahmut Güzelgöz
Metinsel Transkripsiyon: Mehmet Avni Özbek & 
Gonca Demir
Müzikal Transkripsiyon: Gonca Demir
Nota Yazan: Sezgin Yaman
Urfa THM Edebi/Müzikal Eser Sıra No: 02
Urfa THM Edebi/Müzikal Eser Ses Kayıt No: 02

Standart Türkiye 
Türkçesi/STT

Uluslararası Fonetik 
Alfabe/IPA

Türk Dil Kurumu 
Çeviriyazı İşaretleri/
TDKÇYİ

Uluslararası Fonetik Alfabe/
IPA

Gele gele geldik bir 
kara taşa

Ɉelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ 
tɑʃɑ 

Gele gele geldĭm bir 
ḳara daşa

Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ kɑɾɑ 
dɑʃɑ

Yazılanlar gelir sağ 
olan başa eman 
efendim

Jɑʐɯɫɑnɫɑɾ ɟeliɾ 
sɑƔ oɫɑn bɑʃɑ emɑn 
efɛndim 

Yazılanlar gelĭr saġ 
olan başa aman 
efendĭm

Jɑzɯlɑnlɑɾ gɛlɯ̌ɾ sɑɡ ɔlɑn 
bɑʃɑ ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m

Bizi hasret koyar 
kavim kardaşa

Biʐi hɑsɾɛt kojɑɾ 
kɑvim kɑɾdɑʃɑ 

Bĭzĭ ḥesret ḳoydı 
ḳavım ḳardaşa

Bɯ̌zɯ̌ ḫɛsɾɛt kɔjdɯ kɑvɯm 
kɑɾdɑʃɑ

Bir ayrılık bir 
yoksulluk bir ölüm 
eman efendim

Biɾ ɑjɾɯɫɯk biɾ 
joksuɫɫuk biɾ ølym 
emɑn efɛndim 

Bir ayrılıḫ bir 
yoḫsıllıḫ bir ölǚm 
aman efendĭm

Biɾ ɑjɾɯlɯχ biɾ jɔχsɯllɯχ 
biɾ ɶļim ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m

Nice sultanları tahttan 
indirir

Niʤɛ suɫtɑnɫɑɾɯ 
tɑhttɑn indiɾiɾ 

Nice Sülėymanlar 
taḫtan ėndĭrĭr

Niʤ͡ɛ s̬ɶlejmɑnlɑɾ tɑχtɑn 
endɯ̌ɾɯ̌ɾ

Nicesinin gül benzini 
soldurur eman efendim

Niʤɛsinin ɟyl benzini 
soɫduɾuɾ emɑn 
efɛndim 

Nicesĭnĭn gül benzĭnĭ 
soldırır aman efendĭm

Niʤ͡ɛsɯ̌nɯ̌n gyl bɛnzini 
sɔldɯɾɯɾ ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m
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Niceleri dönmez yola 
gönderir

Niʤɛlɛɾi dønmɛʐ joɫɑ 
ɟøndɛɾiɾ 

Nicesĭnĭ dönmez ėle 
gönderĭr

Niʤ͡ɛsɯ̌nɯ̌ dɶnmɛz elɛ 
gɶndɛɾɯ̌ɾ

Bir ayrılık bir 
yoksulluk bir ölüm 
eman efendim

Biɾ ɑjɾɯɫɯk biɾ 
joksuɫɫuk biɾ ølym 
emɑn efɛndim

Bir ayrılıḫ bir 
yoḫsıllıḫ bir ölǚm 
aman efendĭm

Biɾ ɑjɾɯlɯχ biɾ jɔχsɯllɯχ 
biɾ ɶļim ɑmɑn ɛfɛndɯ̌m

Not 1. Anadolu ağız 
araştırmalarında 
çeviriyazı sistemleri: 
standart yazım/
transkripsiyon/
varyasyon yöntemi 
ekseninde Standart 
Türkiye Türkçesi/STT 
ile transkript edilmiştir 
(Demir, 2010: 93-
106) & (Demir, 2012: 
1-8) & (TRT THM 
Repertuarı Nota 
Arşivi: Url <www.
notaarsivleri.com/turk-
halk-muzigi/2148.
html>).

Not 2. IPA Turca: 
Kural Tabanlı Türkçe 
Fonetik Dönüştürücü 
Programı/KTTFDP 
(Bicil & Demir, 
2012) ekseninde Türk 
alfabesindeki harflerin 
IPA karşılıkları ve ses 
tanımları (Pekacar & 
Güner Dilek, 2009: 
584-588)-Türkiye 
Türkçesi Söyleyiş 
Sözlüğü/TTSS 
sesbilim Abecesi: 
ünlü ve ünsüzlerin 
IPA karşılıkları 
(Ergenç, 2002: 46-
47) aracılığıyla 
Uluslararası Fonetik 
Alfabe/Uluslararası 
Sesbilgisi Alfabesi/
IPA ile transkript 
edilmiştir. 

Not 3. 
Etnomüzikolojide 
dilbilimsel 
yaklaşımlar: 
müzikolojik veri 
kaydetmede fonetik 
yazı kullanımı: ağız 
dokümantasyonunun 
dilbilimsel ve 
müzikolojik eksende 
gerekliliği: Türk 
halk müziği yöresel 
ağız özelliklerinin 
fonetik notasyonu 
(Demir, 2011) 
yöntemi ekseninde 
Urfa/Kerkük/Tallâfer 
Ağızları Türk Dil 
Kurumu Çeviriyazı 
İşaretleri/UKTA 
TDKÇYİ: ünlüer-
ünsüzler-ayırt edici 
işaretler ile transkript 
edilmiştir (Özbek, 
2010: 254-255).  

Not 4. Türk dili ağız 
araştırmalarında Uluslararası 
Fonetik Alfabe/Uluslararası 
Sesbilgisi Alfabesi/IPA 
kullanımı: Türkiye’de ağız 
metinlerinin IPA kullanılarak 
yazıya geçirilmesi  
(çeviriyazı işaretlerinin TDK-
IPA karşılıkları: Pekacar & 
Güner Dilek, 2009: 576-
578, 584-588) yöntemi 
ekseninde Standart Türkiye 
Türkçesi/STT-Türk Dil 
Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/
TDKÇYİ-Uluslararası 
Fonetik Alfabe/Uluslararası 
Sesbilgisi Alfabesi/IPA ile 
transkript edilmiştir.
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Tablo 2. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Müzikolektoloji/Müzikolinguistik/Mü-
zikolekt/Müzikodilbilimsel Performans Özellikleri

Gele gele geldik bir kara taşa/ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ
Gele gele geldĭm bir ḳara daşa/Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ kɑɾɑ dɑʃɑ

Yöre: Urfa
Kaynak Kişi: Mukim Tahir
Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen
Nota Yazan: N. Tunca
TRT Müzik Dairesi Derleme Tarihi: 24.06.1948
TRT Müzik Dairesi İnceleme Tarihi: 15.03.1974
TRT THM Repertuarı Eser Sıra No: 701
TRT THM Repertuarı Eser Ses Kayıt No: 01

Yöre: Urfa
Kaynak Kişi: Mahmut Güzelgöz
Derleyen: Mehmet Avni Özbek
Okuyan: Mahmut Güzelgöz
Metinsel Transkripsiyon: Mehmet Avni Özbek & 
Gonca Demir
Müzikal Transkripsiyon: Gonca Demir
Nota Yazan: Sezgin Yaman
Urfa THM Edebi/Müzikal Eser Sıra No: 02
Urfa THM Edebi/Müzikal Eser Ses Kayıt No: 02

Standart Türkiye 
Türkçesi/STT

Uluslararası Fonetik 
Alfabe/IPA

Türk Dil Kurumu 
Çeviriyazı İşaretleri/
TDKÇYİ

Uluslararası Fonetik 
Alfabe/IPA

Gele gele geldik bir kara 
taşa

ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ 
kɑɾɑ tɑʃɑ 

Gele gele geldĭm bir 
ḳara daşa

Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌m biɾ 
kɑɾɑ dɑʃɑ

Not 1. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını 
sürdüren ses bilgisi ölçütleri: Standart Türkiye Türkçesi/STT > Uluslararası Fonetik Alfabe/Uluslararası 
Sesçil Alfabe/IPA: [a] Geniş, düz, öndamaksıl (predorsal) > [α] Geniş, düz, artdamaksıl (postdorsal) 
- [e] Geniş, düz, öndil (kapalı) > [ɛ] Geniş, düz, öndil (açık) - [i] Dar, düz, ödil (açık) > [I] / [i] Dar, 
düz, öndil (kapalı) - [b] > [b] Ötümlü, patlamalı, çift dudak - [d] > [d] Ötümlü patlamalı, dilucu-dişardı 
- [k] Ötümsüz, patlamalı artdamak > [c] Tonsuz, ön damak, patlamalı - [g]  Tonlu, ön damak-dil ortası, 
patlayıcı > [Ɉ] Ötümlü, patlamalı dil-artdamak (ön) - [l] > [l] Tonlu, diş eti, yanal akıcı - [m] > [m] Tonlu, 
çift dudak, genizli - [r] Ötümlü, çok vuruşlu, dilucu-dişeti > [ɾ] Ötümlü, tek vuruşlu, dilucu-dişeti [Ɣ] 
Ötümsüz, sızıcı - [ş] > [ʃ] Ötümsüz, sızıcı, dil-öndamak - [t] > [t] Ötümsüz, patlamalı, dilucu-dişardı. Urfa/
Kerkük/Talaffer Ağızları Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ > Uluslararası Fonetik Alfabe/
Uluslararası Sesçil Alfabe/IPA: [ĭ] Kısa, vurgusuz, i/ė arası bir ünlü > [ɯ̌] Çok kısa ı- [ḳ] İnce ya da kalın 
ünlülerle hece kuran, normal k’dan daha arkada teşekkül eden patlayıcı ve kalın olan bir art damak ünsüzü 
> [k] Tonsuz, arka damak, patlamalı.

CVCV CVCV CVCCVC 
CVC CVCV CVCV 

CVCV CVCV 
CVCCVC CVC 
CVCV CVCV 

CVCV CVCV CVCCVC 
CVC CVCV CVCV

CVCV CVCV 
CVCCVC CVC 
CVCV CVCV
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Not 2. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını 
sürdüren şekil bilgisi ölçütleri: V/C analizi (Gorman, 2013: 39-63): V-Vowel (Ünlü/Sesli Harf), 
C-Consonant (Ünsüz/Sessiz Harf) sembolize etmektedir. V/C analiz yöntemi türkü metninin tüm 
dizelerine uygulandığında ses/hece/kelime/cümle dizimsel ölçütler ekseninde farklılıklar ortaya 
çıkabilmektedir. Örnek: I. kıta III. dize: koyar: CVCVC-kojɑɾ: CVCVC-ḳoydı: CVCCV-kɔjdɯ: CVCCV 

Gele gele (ge.le ge.le) gel.
dik bir kara ta.şa

ɟelɛ ɟelɛ (ɟe.lɛ ɟe.lɛ) 
ɟel.dic biɾ kɑɾɑ tɑ.ʃɑ

Gele gele (ge.le ge.le) gel.
dĭm bir ḳara da.şa

Gɛlɛ gɛlɛ (Gɛ.lɛ 
gɛ.lɛ) gɛl.dɯ̌m biɾ 
kɑɾɑ dɑ.ʃɑ

Not 3. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını 
sürdüren ses/hece/kelime/cümle dizimsel ölçütler: prozodik fonotaktik analiz (Sherer, 1994): (.) = hecesel 
bölümlenme noktalarını sembolize etmektedir. Prozodik fonotaktik analiz yöntemi türkü metninin 
tüm dizelerine uygulandığında dilbilimsel/ritmik-müzikbilizmsel/melodik prozodi örtüşümü kuralları 
gereğince sesel/hecesel/kelimesel/cümlesel bölümlenme/vurgu noktaları ekseninde farklılıklar ortaya 
çıkabilmektedir. Örnek: melodik prozodi>ritmik prozodi: gele>ge.le, ɟelɛ>ɟe.lɛ,  gele>ge.le, gɛlɛ>gɛ.lɛ

Türk Dil Kurumu Sözlük 
Veritabanı/TDK SzV

Türkiye Türkçesi 
Söyleyiş Sözlüğü 
Veritabanı/TTSSV

Urfa/Kerkük/Tallâfer 
Ağızları Dizin ve Sözlük 
Veritabanı/UKTA DSV

Türk Halk Müziği 
Fonetik Notasyon 
Sistemi Sözlük 
Veritabanı/THMFNS 
SzV

gele: gele (TDK STS)-
gele (TDK BTS)-gelsin 
(TDK THADS/TTAS)-
gel, hele gel, haydi gel 
(TDK TS).
geldik: geldi-k (TDK 
BTS).
bir: bir (TDK STS)-bir 
(TDK GTS)-ber/bi (TDK 
TTAS)-bir (TDK TS).
kara: kara (TDK GTS)-
kara (TDK TTAS)-kara 
(TDK TS).
daşa: taş (TDK GTS)-taş 
(TDK TTAS)-daş(TDK 
TS).

ɟe’lɛ: gele > ɟe’lɛ

ɟe’ldIc: gel-dik > ɟe’l-
dIc
‘bIɣ: bir > ‘bIɣ
kα’ɾα: kara > kα’ɾα

‘tα∫α: taş-a > ‘tα∫-α

gele: gelmek, bir yere 
gitmek ulaşmak, varmak. 

geldĭm: gelmek, bir yere 
gitmek ulaşmak, varmak. 
bir: sayı adı, belirsizlik 
sıfatı.
ḳara: kara, siyah, kötü, 
sıkıntılı, yas. 
daşa: taş. 

gele/ɟe’lɛ/gele

geldik/ɟe’ldIc/geldĭm
bir/bir/bir
kara/kα’ɾα/ḳara

daşa/’tα∫α/daşa
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Not 4. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını 
sürdüren söz varlığı ölçütleri: Türk Dil Kurumu Sözlük Veritabanı/TDK SV (Url <http://www.tdk.gov.
tr>) & Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları Dizin ve Sözlük Veritabanı/UKTA DSV (Özbek, 2010: 113-253) & 
Türkiye Türkçesi Söyleyiş Sözlüğü Veritabanı/TTSSV (Ergenç, 2002: 46-47) & Türk Halk Müziği Fonetik 
Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV ekseninde Standart Türkiye Türkçesi/STT-Türk Dil 
Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA ile transkript edilmiştir.

TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ BİÇİMBİLGİSİ ÖLÇÜTLERİ/THMFNS 
BBÖ

Halkbilim analiz modellerinden performans/icra gösterim teori (biçimsel performatif edim özellikleri: biçim-
sel performatif türler: Türk halk müziği yerel biçimsel dil kullanım tür ve biçimleri: Çobanoğlu, 1999: 258) 
ekseninde biçimsel bir performans türü (prerasyonel/prelinguistik/presanatsal değerler üzerine kurulu bir tür 
köken dil: Fubuni, 2006: 45-46, Türk biçimsel kültür psikodinamiği: Ong, 2007: 92) olarak tanımlanan Türk 
halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında yerel/evrensel ilintilerle birlikte biçim-
bilgisi ölçütleri (formoloji: biçim bilimi: biçimbilimsel performans verileri: yerel biçim kullanım türleri: yerel 
biçim potansiyeli/hazinesi/kapasitesi: biçimbilgisi öğeleri: isimler: isim yapım ekleri, durum ekleri, iyelik ek-
leri, çokluk ekleri, aitlik ekleri, soru ekleri & zamirler: şahıs zamirleri, dönüşlülük zamirleri, işaret zamirleri, 
soru zamirleri, belirsizlik zamirleri & sıfatlar: niteleme sıfatları, belirtme sıfatları, soru sıfatları, belirsizlik 
sıfatları & zarflar: yer-yön zarfları, zaman zarfları, niteleme-durum zarfları, azlık-çokluk zarfları, soru zarfları 
& fiiller: isimden fiil yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler, şahıs ekleri, biçim-zaman ekleri & kipler: bildirme 
kipleri: geniş zaman, şimdiki zaman, görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, gelecek zaman-tasar-
lama kipleri: emir kipi, şart kipi, istek kipi, gereklilik kipi, isim fiili, yeterlik fiili, fiillerin birleşik çekimleri, 
sıfat fiiller, zarf fiiller & edatlar: ünlem edatları: ünlemler, seslenme edatları, sorma edatları, gösterme edatları, 
cevap edatları, terennümler-bağlama edatları: sıralama edatları, denkleştirme edatları, karşılaştırma edatları, 
cümle başı edatları, sona gelen edatlar, son çekim edatları & cümleler: kelime grupları, tekrarlar, bağlama 
grubu, sıfat tamlaması, isim tamlaması, iyelik grubu, aitlik grubu, unvan grubu, ünlem grubu, edat grubu, isnat 
grubu, zarf-fiil grubu, sıfat-fiil grubu, Arapça-Farsça tamlamalar-cümle grupları: yapılarına göre cümleler, fiil 
yerlerine göre cümleler, anlamlarına göre cümleler vb) ekseninde biçimbilimsel verilerin varlığını sürdürdüğü 
etnologlarca/etnomüzikologlarca vurgulanmıştır (Özbek, 2010: 42-96). (Bkz Tablo 3).

Tablo 3. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Biçimbilgisi Ölçütleri/THMFNS BBÖ

Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları Biçimbilgisi Ölçütleri/UKTA BBÖ

Biçimbilgisi Öğeleri Biçimbilgisi İçerikleri

İsimler
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İsim Yapım Ekleri İsimden isim yapan ekler:
-lıḫ, -lĭk, -lıḳ: narlıḫ>narlıġa, varlıḫ>varlıġa, saġlıḫ>saġlıġinan, 
yaġlıḫ>yaġlıġinan, varlıḫ>varlıġımdan vb gibidir.
-çı, -çĭ: yolçı>yolcu, deveçĭ>deveci vb gibidir.
-lı, -lĭ, -lǚ, -lü: ḳınalı>kınalı, ḳaşlı>kaşlı, incĭlĭ>incili, egerlĭ>eğerli, 
gemli>gemli, gėyĭmlĭ>giyimli vb gibidir.
-sız, -siz, -sǚz: ḳadısız>kadısız, uyḫısız>uykusuz, oġırsız>uğursuz, 
susız>susuz vb gibidir. 
-kĭ: ḳoynǔndakĭ>koynundaki, elĭndekĭ>elindeki, başidakĭ>başındaki vb 
gibidir.
-cıġaz: Türk halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde görülmemiştir. 
-cana, -cene: ėyĭcene>iyice, serincene>serince, domǔrcaḫ>tomurcuk, 
küçǚcek>küçücek vb gibidir. 
-caḫ, -cek: evcek, ev halkıyla birlikte vb gibidir. 
-cıḫ, -cıḳ, -cĭk: acıḫ>azıcık, azıcıḫ>azıcık, tenecĭk>tanecik vb gibidir. 
-ş: babo-ç>babo-ş>baboş, Memet+oy>Memo>Memoş, 
Meḥemet+oy>Meḥemedo>Meḥtoş, Meḥo>Meḥoş, ʿAlĭ+oy>ʿAlo>ʿAloş, 
ana+oy>ano>anoş vb gibidir.
-aḫ, -ek: ḳoçaḫ>koçak vb gibidir.
-ḫ, -k: ortaḫ>ortak, balaḫ>balak vb gibidir.
-n: uzın>uzun vb gibidir.
Fiilden isim yapan ekler
-maḫ, -maḳ, -mek: çekmaḫ>çekmaġ>çekmek vb gibidir.
-ḫ, -k, -ḳ: uzaḫ>uzak, artıḫ>artık, artıḳ>artık vb gibidir.

Durum Ekleri İlgi durumu: pınar-ın>pınarın, ġerib-ĭn>garibin, saçı-nın>saçının, gözlerĭ-
nĭn>gözlerinin vb gibidir.
Yükleme durumu: ḳolım-ı>kolumu, ben-ĭ>beni, cėhėzĭm-ĭ>çehizimi, yuva-
y-ı>yuvayı, ʿAsı-y-ı>Asi’yi, yönǚm-ǚ>yönümü, ʿömrǚm-ǚ>ömrümü, 
yüzǚn-ǚ>yüzünü, baġrım>bağrımı, ḳanım>kanımı, oldıġın>olduğunu, 
usturayı>ustırī, ustura-y-ı>ustırı-y-ı>ustıri-y>ustırī vb gibidir. 
Yönelme durumu: dal-a>dala, elĭm-e>elime vb gibidir.
Bulunma durumu: başın-da>başında, Maḫsut-ta>Maksutta, için-de>içinde, 
bėşĭk-te>beşikte vb gibidir.
Vasıta durumu: üçün>için, ʿaşkından>aşkın ile,  yarnan>yâr 
ile, bennen>benimle, saġlıġinan>sağlıkla, yaġlıġinan>yağlıkla, 
saġlıḫnan>saġlıḫtan vb gibidir.
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İyelik Ekleri Tekil I. şahıs:ʿömr-ĭ-m>ömrüm, yüreg-ĭ-m>yüreğim, ben-ĭ-m>benim, el-ĭ-
m>elim vb gibidir.
Tekil II. şahıs: desti-y>testin, ġemze-y>gamzen, ad-i-y>adın, baġ-i-
y>bağın, ḳurban-i-y>kurbanın, baş-i-y>başi>başın, derd-i-y-den>derd-i-
den>derdinden, ʿaşḳ-i-y-dan>ʿaşḳ-i-dan>aşkından, ġamze-n>gamzen, yar-ı-n-
dan>yârinden vb gibidir.
Tekil III. şahıs: baş-ı-y-am>başıyım, el-ĭ-n-den>elinden, Ḥessanḳala-
sı>Hasankalesi, ġemze-sĭ>gamzesi, abėsi>ağa+bey-i-si>ağabeyi, 
seḥebĭsĭ>sahib-i-si>sahibi, ḥeḳḳısı>ḥaḳḳ-ı-sı>hakkı vb gibidir.
Çoğul I. şahıs: ḥaḳḳ-ı-mız-a>hakkımıza, ėl-ĭ-mĭz>ilimiz, ev-mĭz-ĭn>evimizin, 
ḥesret-ĭ-mĭz>hasretimiz, üst-ǚ-mĭz-e>üstümüze, bülbǚl-ǚ-mǚz>bülbülümüz 
vb gibidir.
Çoğul II. şahıs: ev-i-yiz>eviniz, bibi-yiz>bibiniz, ḳafayız>kafanız, 
diliyĭz>diliniz, baba-yız>babanız ve dede-yiz>dedeniz vb gibidir. 
Çoğul III. şahıs: yavrŭları>yavruları, dedĭk-lerĭ>dedikleri, deve-lerĭ>develeri 
vb gibidir.

Çokluk Ekleri -lar, -ler: çocıḳlar>çocuklar vb gibidir.

Aitlik Ekleri -kĭ: ḳoynundakĭ>koynundaki, elĭndekĭ>elindeki, başidakĭ>başındaki vb 
gibidir.

Soru Ekleri -mı, -mĭ, -mǔ, -mu: yıḫılır mı>yıkılır mı, vermeye mĭ>vermeye mi vb gibidir.

Zamirler

Dönüşlülük Zamirleri kendi: gendĭm>kendim, gendiy>gendī>kendin, gendĭ>gennĭ>gendĭsĭ>kendisi, 
gendĭmĭz>kendimiz,  gendiyiz>gendiz>kendiniz, gendĭlerĭ>genner>gennerĭ>
kendileri vb gibidir.
öz: öz>özǚmǚ vb gibidir.

İşaret Zamirleri bu>bǔ>bı, şu, o, bunlar>bunnar>bŭnlar>bǔnnar>bınlar>bınnar, 
şunlar>şunnar>şŭnlar>şǔnnar, onlar>onnar vb gibidir.

Soru Zamirleri kim, ne: nėdĭm>ne edeyim, nėdem>ne edeyim, neme>neyime, hangi>hangi 
vb gibidir.

Belirsizlik Zamirleri kim, kimse, ḳemū>kamu, herkes, birĭ, birĭsĭ, hep, hepĭ>hep, hepsĭ, ikĭmĭz, 
hėç>hiç vb gibidir.

Sıfatlar

Niteleme Sıfatları böyle, böylece, böyük, ḥaḳiki, aslan, polat, cėylan, civan vb gibidir.

Soru Sıfatları hangĭ, ne vb gibidir.
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Belirsizlik Sıfatları acıḫ>azıcık, azıcıḫ>azıcık, bir, biraz, bütǚn, çoġ, çoḫ, çoḳ, ḳerĭş, hele 
mele>öyle böyle, hep, hepĭ>hep, her, hėç>hiç vb gibidir.

Zarflar

Yer-Yön Zarfları berĭ, aşşaġı, yuḫarı, ilerĭ, gėrĭ, içerĭ, öte, arḫa>arka, ög>ön, çıḫarı>dışarı vb 
gibidir.

Zaman Zarfları gėc>geç, ḥala>hala, henüz, şĭmdĭ, evvel vb gibidir.

Niteleme-Durum Zarfları hep, hepĭ>hep, nice, niçĭn, niye, bile, kĭmĭn>gibi vb gibidir.

Azlık-Çokluk Zarfları acıḫ>azıcık, azıcıḫ>azıcık, çoḳ>çok, çoḫ>çok, çoġ>çok, pek çoḫ, artıḫ>artık 
vb gibidir.

Soru Zarfları ne, nėre, nasıl, niçĭn vb gibidir.

Fiiller

İsimden Fiil Yapan Ekler -la, -le: bağlarım, ağlar, sızlayor>sızlıyor, parlayor>parliyor, aġlayor>ağlıyor 
vb gibidir.
-al, -el: saġalırsa, saġalmaz, saġalır, saraldım, moral-, ḳaral-, yeşel- vb gibidir.

Fiilden Fiil Yapan Ekler -ma, -me: yatmaz, ḳorḫma, yapılmaz, dönmez, sėçemedĭm, ötmeyor>ötmiyor, 
kalmaya>ḳalmiya, dönmeyor, almayanlar, gelmeyem vb gibidir.
-ḳ, -ḫ: doluḳ->dol-u-ḳ, doluḫ->dolıḫ- vb gibidir.

Yeterlik Fiili bil-: yapabilirem>yapabillem>yapabilirim, yaparam>yaparım vb gibidir.
-ama-, -eme-: öremenem>ör-eme-n-em>öremem, süremenem>sür-eme-n-
em>süremem, göremenem>gör-eme-n-em>göremem vb gibidir.

Fiillerin Birleşik 
Çekimleri

Urfa Ağzı/UA konuşma dilinde fiillerin birleşik çekimlerine sıklıkla 
rastlanmaktadır. Türk halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde 
görülmemiştir.

Sıfat Fiiller gelecaḫ, yırlayacaḫ, sevdĭġiy, gülen, öldĭren, soldıran, güldǚren, görenlere, 
sevenlerĭn, yanar vb gibidir. 

Zarf-Fiiller doya doya, vėrende, basınca, durmadan, edĭp, tutǔp görüp vb gibidir. 
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Not 1. Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren 
biçimbilgisi ölçütleri (formoloji: biçimbilgisi öğeleri: isimler: isim yapım ekleri, durum ekleri, iyelik ekleri, 
çokluk ekleri, aitlik ekleri, soru ekleri & zamirler: şahıs zamirleri, dönüşlülük zamirleri, işaret zamirleri, 
soru zamirleri, belirsizlik zamirleri & sıfatlar: niteleme sıfatları, belirtme sıfatları, soru sıfatları, belirsizlik 
sıfatları & zarflar: yer-yön zarfları, zaman zarfları, niteleme-durum zarfları, azlık-çokluk zarfları, soru 
zarfları & fiiller: isimden fiil yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler, şahıs ekleri, biçim-zaman ekleri & kipler: 
bildirme kipleri: geniş zaman, şimdiki zaman, görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, gelecek 
zaman-tasarlama kipleri: emir kipi, şart kipi, istek kipi, gereklilik kipi, isim fiili, yeterlik fiili, fiillerin birleşik 
çekimleri, sıfat fiiller, zarf fiiller & edatlar: ünlem edatları: ünlemler, seslenme edatları, sorma edatları, 
gösterme edatları, cevap edatları, terennümler-bağlama edatları: sıralama edatları, denkleştirme edatları, 
karşılaştırma edatları, cümle başı edatları, sona gelen edatlar, son çekim edatları & cümleler: kelime grupları, 
tekrarlar, bağlama grubu, sıfat tamlaması, isim tamlaması, iyelik grubu, aitlik grubu, unvan grubu, ünlem 
grubu, edat grubu, isnat grubu, zarf-fiil grubu, sıfat-fiil grubu, Arapça-Farsça tamlamalar-cümle grupları: 
yapılarına göre cümleler, fiil yerlerine göre cümleler, anlamlarına göre cümleler) ayrıntılarıyla irdelenmiştir 
(Özbek, 2010: 42-96) & (Özbek, 1972: 29-34, 37-44) & (Edip, 1945: 35-37, 41-44, 47-54, 70-76, 127) & 
(Özçelik, 1997: 70, 79, 83-86, 91-96, 98-101, 118-119).

BULGULAR

Yerel/evrensel fonolojik/sesbilimsel ve müzikolojik/müzikbilimsel yasalar ekseninde yapılanan biçimbilgisi 
özelliklerinin halkbilim analiz modellerinden biri olan performans teori (halkbilimsel eksende her türlü folk-
lorik terim/kavram/öğe-halkdilsel varyant/değişke/çeşitlenme: Çobanoğlu, 1999) ve etnomüzikolojide dilbi-
limsel yaklaşımlar (etnomüzikbilimsel eksende her türlü etnomüzikolojik terim/kavram/öğe-etnomüzikodilsel 
varyant/değişke/çeşitlenme: Stone, 2008) ekseninde sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan Türk 
halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında yerel/evrensel ilintilerle birlikte biçim-
bilgisi ölçütleri düzeyinde varlığını sürdürdüğü vurgulanmıştır. 

Yerel/evrensel fonolojik/sesbilimsel ve müzikolojik/müzikbilimsel yasalar ekseninde biçimbilgisi ölçütleri dü-
zeyinde yapılanan Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V (Türk Halk Müziği 
Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe Veritabanı/THMFNS AV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Ses 
Veritabanı/THMFNS SV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV, Türk 
Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS EV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon 
Sistemi Fonotaktik Olasılık Hesaplayıcı Veritabanı/THMFNS FOHV), Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon 
Sistemi Fonetik Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU (Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik 
Farkındalık Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi İşitsel 
Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Artikülâsyon Testi/THMFNS 
AT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesçil Çözümleme Testi/THMFNS SÇT, Türk Halk Müziği 
Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisel/Şekilbilgisel/Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/THMFNS SŞSÖBT, 
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Öğretim Oturumları/THMFNS 
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FFYÖO, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Değerlendirme Grubu/
THMFNS FFYDG) oluşum/gelişim ve eğitsel/öğretisel uygulamalara aktarım/adaptasyon süreçlerinin Urfa/
Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA örneklemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
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TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ/THMFNS TEORETİKAL PERSPEKTİF 
ÖRNEKLEMİ: ETNOMÜZİKOLOJİDE DİLBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR

Gonca DEMİR

Selçuk Üniversitesi, Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı, Konya / Türkiye

Öz: Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında bulan kişiliğinden alan, 
yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve değişime karşı direnebilmesine bağlı olan Türk 
halk müziği verilerinde varlığını sürdüren yöresel ağız/şive/lehçe özelliklerinin dilbilimsel yasalara bağlı ola-
rak ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile 
transkript edildiği, müzikolojik yasalara bağlı olarak ise etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar ekseninde 
yapılanan sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan türkülerin kuramsal/icrasal altyapısında varlı-
ğını sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özelliklerinin de Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ 
ile transkript edildiği, diğer dünya dillerinde de var olan bu gerçeğin yerel/evrensel standartlarca varlığı/kul-
lanılabilirliği çeşitli alanlar üzerinde tescillenmiş olan Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA sesleri aracılığı ile no-
tasyona aktarılarak aslına en uygun şekilde tekrar tekrar seslendirilebileceği dilbilimi/müzikbilimi kaynak ve 
otoritelerince tespit edilerek onaylanmıştır. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS ulusal/
uluslararası platformlardaki dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek ama-
cıyla İTÜ SBE Türk Müziği Programı yüksek lisans tezi kapsamında ilk temelleri atılan, İTÜ SBE Müzikoloji 
ve Müzik Teorisi Programı doktora tezi kapsamında geliştirilecek olan, ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı öl-
çütleri ekseninde yerel/evrensel ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü 
anlaşma aracı olarak tanınıp benimsenen, konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim duruma 
geçen, dil türleri/kullanıldığı saha içerisinde en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal tabakalara has izler taşı-
mayan, ağızlar üstü/norm oluşturucu/varyasyon azaltıcı standart/prestij varyant/standart dil), Türk Dil Kurumu 
Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ (yöresel ağız metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında ses bilgisi/şekil bilgisi/
söz varlığı ölçütleri ekseninde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerini transkript edebilmek amacıyla kul-
lanılan transkripsiyon işaretleri)-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA (ses değerlerini uluslararası standartta yazıya 
dökebilme, tüm dillerdeki konuşma seslerini örnek bir biçimde kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesi-
ni sağlayarak çok sayıda transkripsiyon sisteminin doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı 
bir sembol geliştirebilme amacı ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü) sesleri üzerinde 
yapılanan notasyon sistemi örneğidir. Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi/
UÖMAÇK 18 kapsamında sunulacak olan makale aracılığıyla: sesbilimsel/müzikbilimsel yasalar ekseninde 
yapılanan konuşma/ses analiz özelliklerinin Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS 
V’nına aktarım/adaptasyon süreçleri etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar teoretikal pesrpektif örneklemi 
üzerinden gerçekleştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Etnomüzikolojide Dilbilimsel Yaklaşımlar Teoretikal Pesrpektif Örneklemi, Türk Halk 
Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V
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TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ/THMFNS’NİN EĞİTSEL/ÖĞRETİSEL 
UYGULAMALARA AKTARIM/ADAPTASYON SÜREÇLERİNDE ETNOMÜZİKOLOJİDE DİLBİ-
LİMSEL YAKLAŞIMLAR 

 Etnomüzikolojide Dilbilimsel Yaklaşımlar:

Filoloji ve müzikoloji arasında yakın bir ilişki olduğunu öne süren öncelikle dile/dilbilimsel verilere dayan-
dırılan etnoloji araştırma sonuçlarına göre diğer disiplinler arasından fark edilebilir bir biçimde sıyrılan, et-
nomüzikoloji çalışmalarına kolaylıkla adapte edilebilen, kültürel veri aktarıcılığı görevini üstlenmesi dolayısı 
ile etnobilim alanında yeri yadsınamayan dilbilim disiplinlerarası geçişliliği sağlayan bir bilim dalı olarak 
tanımlanmıştır (Stone, 2008). Ele aldığı bir müzik eserini ne/neden/nasıl vb gibi yönlendirici sorulara yanıt 
arayarak müzik dışı ilişkilendirmelerle açıklama çabasında olan müziği incelemenin temelde herhangi bir şeyi 
incelemeden faklı olmadığı vurgulanmıştır (Özer, 1997: 1-25).

Müziğin kendi başına bir dil olup/olmadığı hakkında sonu gelmeyen birçok tartışmanın varlığına rağmen mü-
ziğin karakteristiğini anlamaya çalışan diyalektologlarca dilbilimsel teorilere başvurulmuş, bu başvuruların 
ilki dil olarak müzik başlığı adı altında kategorize edilmiştir. Bu sınıflandırma ile birlikte müzik cümlesini de 
tıpkı kelimelerle kurulu bir dil gibi ele alıp inceleme, müzikoloji alanında üretilmiş bilgiyi başka alanlarda 
edinilmiş tecrübe ile yeniden ele alma, farklı alanlarda geliştirilen bazı yaklaşımları/uygulamaları müzikoloji 
bilimine de katarak farklı açılımlar yakalama, interdisiplinerlik potasında üretilen bilgiyi değerlendirme müm-
kün hale gelmiştir (Radhakrishnan, 2011: 422-463).

Dünya müziklerini yazmada ezgiye mi yoksa seslendirme biçimine mi önem verilmesi gerektiği halen tartışılır 
olmasına rağmen sözlü müzikler üzerindeki rolü anlaşılan dilbilim ilk dönem halkbilim çalışmalarında gelişti-
rilen kuramları doğrudan doğruya etkilemiştir (Kaplan, 2008: 50-51). Dünya müziklerini incelemek üzere yola 
çıkan, disiplinlerarası geçişlilik süreçleri ile başarıya ulaşan, etnoloji/filoloji/müzikoloji vb gibi disiplinler ile 
dayanışma içerisinde olan etnomüzikolojinin müzik/dil bağlamını araştıran müzikolinguistik ve müzik/dil an-
lamını araştıran müzikosemantik ile sıkı bir ilişki içerisinde bulunduğu vurgulanmıştır (Goldstein, 1977:  120).

Her toplumun müzik dilinin diğer toplumların müzik dilinden farklılıklar göstermesi toplumların konuşma dili 
ile doğrudan ilgilidir. Her dilde kavram ve nesneleri işaret eden semboller farklı olduğu gibi bu sembollere 
karşılık gelen insan sesleri de farklı farklıdır. Doğaldır ki her toplum konuşma dilini müziğinde de nüve olarak 
kullanmış ve müziğinde kullanılmak üzere ikinci bir dil üretme ihtiyacını gereksiz görmüştür. Her toplumun 
müziğinin temellerini oluşturan bu döngü çağlar boyu devam etmektedir. Her toplum açık ya da gizli anlaşma 
sistemleri ile müziğinde kullandığı insan sesi formunu geleneksel olarak belirlemiş ve müziğini de bu formlar 
çerçevesinde icra etmiştir. (Demir, 2011: 1-2).

Bilimsel çerçeveden bakıldığında yöresel ağız özellikleri ile Türk halk müziği yöresel ağız özellikleri arasın-
daki etkileşim çağlar boyu dil ve müzik dili ekseninde cereyan eden döngü ve domino etkisinden başka bir şey 
değildir. Yöresel söyleyiş özellikleri ile icra edilen Türk halk müziği verimleri ve yöresel konuşma biçimleri 
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arasında sıkı bir etkileşim ve kombinasyon ilişkisi bulunduğu dilbilim/müzikbilim uzmanları tarafınca tespit 
edilmiştir (Demir, 2011: 2-3).

 Dilbilimsel/Müzikbilimsel/Halkbilimsel Özelikler Ekseninde Yapılanan Konuşma Dili/Halk Dili/Müzik 
Dili Ölçütleri:

•	 Dilbilimsel Özellikler Ekseninde Yapılanan Konuşma Dili Kriterleri: 

Dilin kuramsal özellikleri: dilsel kuram nitelikleri arasında eğilim kuramı-kontak kuramı-vokalik kuram-gele-
nekçi kuram-duygusal ses kuramı-ses taklidi kuramı-şarkı söyleme kuramı-ses kanalı kuramı-ağız jesti kuramı 
vb gibi kuramlar yer almaktadır (Boynukara ve Tanrıtanır, 1993: 62-70). Sesel/şekilsel/sözel alışkılar bütünü 
ekseninde yapılanan dil kavramı insanlar arası iletişimsel süreçler için veriler sunan tabii bir vasıta, bireyler 
arası kominikasyonel evreler için doneler sağlayan gizli bir anlaşma sistemi (Ergin, 1980: 3), her beyinde po-
tansiyel olarak var olan dilbilgisel bir sistem, toplum üyelerinin etkin konuşmaları ile doldurulan interaktif bir 
veritabanı olarak tanımlanmıştır (Bauer, 2007: 3).

Dilin tasarım özellikleri: dilsel tasarı nitelikleri arasında sessel-işitsel verimlilik, değiş-tokuş edilebilirlik, geri-
bildirimli üretilebilirlik, sosyo-kültürel aktarılabilirlik, kuramsal-icrasal öğretilebilirlik vb gibi özellikler yer 
almaktadır (Hocket, 1960: 88-96). Sesbilimsel verileri iletişimsel/bildirişimsel işlevleri açısından inceleyen, 
şekilbilimsel bilgileri dizisel/dizimsel ilişkileri bazında değerlendiren, sözbilimsel doneleri hecesel/kelime-
sel birleşimleri tarzında dizinleştiren sesel farkındalık kavramı (Yücel, 2009: 1) konuşma seslerini fonetik/
morfolojik/leksikolojik ölçütler düzeyinde manipule edebilme yetisi, sesbilgisi/şekilbilgisi/sözbilgisi ölçütleri 
düzeyinde formüle edebilme yetisi olarak tanımlanmıştır (Külebi, 1997: 78).

Dilin yaratım özellikleri: dilsel yaratı nitelikleri duygu/düşünce ifade tür ve biçimlerini irade göstererek karşı-
lıklı iletilen içgüdülere bağlı olmayan yöntem türü (Sapir, 1921: 8), vokal/konsonant işaret tür ve biçimlerini 
planlı seçilerek bilinçli dizilen istemlere bağlı olan semboller bütünü (Trager, 1949), önemli dilsel/dilbilgisel 
işlev tür ve biçimlerini yerine getirerek istekli modifiye edilen fonolojik kriterlere bağlı kalan linguistik kon-
joktürü (Pinker, 2007: 11), bireysel/kişisel söz edimi tür ve biçimlerini performe ederek icra gösterimi deşifre 
eden dilsel yasalara uyan yaratı ürünü olarak tanımlanmıştır (Voloşinov, 2001: 96-97). Dilin duygusal özellik-
leri dilin doğal/olağan işleyiş koşulları dışında kalan süreçleri olarak düşünülen, konuşurların bireysel/kişisel 
özel başvuruları ile şekillenen tepkisel/reflekssel dilsel alışkı bütünleri olarak tanımlanmıştır (Martinet, 1960: 
219-220).

•	 Müzikbilimsel Özellikler Ekseninde Yapılanan Müzik Dili Kriterleri:

Müziğin kuramsal özellikleri: müziksel kuram nitelikleri arasında doğal-temel ezgisel donanım, sesel-sözel 
müzikal zekâ, melodik-ritmik bellek vb gibi kuramlar yer almaktadır (Uçan, 2005: 11-14). Doğa koşullarında 
doğal ortamında varlığını sürdüren natürel sesleri dinleyerek sesi alfabeye, alfabeyi dile dönüştürme yaratıcı 
gücüne sahip olan insanoğlunun işitsel algılama yetileri aracılığı ile duyduğu sesleri istemli bir biçimde grup-
layarak kendi kendine üretmeye çaba göstermesi sonucunda simgesel bir dil türü olarak tanımlanan müzik dili 
oluşum süreçleri başlamıştır (Atlar, 2009: 95).
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Müziğin tasarım özellikleri: müziksel tasarı nitelikleri kapsamında kendi sesine düzenli bir biçim vermek 
isteyen insanoğlu ilk olarak iki ayrı ifade yolu bulmuştur. Birincisi sözlerin daha çok egemen olduğu ezgilerin 
sadece bir araç olarak kullanıldığı logogenik yol, ikincisi ise sözlerin daha az egemen olduğu ezgilerin baskın 
bir güç olarak kullanıldığı pathogenik yol olmuştur (Sachs, 1965). İnsanoğlu değişik etkenlerle gerilip titreşen 
ses telleri ile üretiği sesleri ezgi biçimlerine dönüştürerek zamanla bağımsız bir ses literatürünün meydana gel-
mesine olanak sağlamıştır (Rousseau ve Tarcan, 1945: 5-8). Gırtlak bölgesinde sesi oluşturan vokal foldlardan 
açığa çıkan sesler ilk temel faktörler olarak müzik literatüründe yerini almıştır (Cook, 1999: 9).

Müziğin yaratım özellikleri: müziksel yaratı nitelikleri bazında müziğin bir dil olarak değerlendirilebileceği 
kabul edildikten sonra sözel iletişim biçimi kuralları gereğince müzik insana uslup/tavır/yorum özellikleri 
kazandıran etkili bir araç vasfını kazanmıştır (Taşer, 2006: 33). Müzisyen icrasal uygulamalar esnasında ez-
gisel algı/duyum ve ritimsel vurgu/tonlama yasaları gereğince ses sınırlarını hesaba katarak dil akışına olan 
bağımlılığını kabiliyeti ölçüsünde esneterek dilbilimsel sınırları aşmıştır. Hedef kitleye iletilmek istenen me-
sajın eksiksiz kodlanması çabası ekseninde seste yapılan keyfi zenginleştirme aracılığıyla dinleyicilerin aldığı 
müzikal doyum hazlarının icracının yorum başarısıyla doğru orantılı olduğu vurgulanmıştır (Sylwester, 1995: 
109-110). Sembolik düşüncelerin birtakım soyut sembollerle ifade edilme başarı yüzdesi en yüksek seviye de 
konuşma dili/müzik dili etkinliklerinde kendini göstermiştir. Bunun bir sonucu olarak artistik/sanatsal yaratı-
cılık kavramı ortaya çıkmıştır (Atlar, 2009: 95).

•	 Halkbilimsel Özellikler Ekseninde Yapılanan Halk Dili Kriterleri:

Halk dilinin kuramsal özellikleri: bağlı bulunduğu toplumun sosyal değerleriyle iç içe geçip kültürel unsur-
larıyla beslenerek şekillenen folklor ürünleri sözlü gelenekler yoluyla nesilden nesile aktarılan anonim kültür 
verileri olarak kabul edilmektedir. Folklor verilerine millilik vasfı kazandıran kriterlerin başında gelen dil ve-
rileri folklor malzemelerinde foklor verileride dil malzemelerinde varlığını sürdürmektedir (Korkmaz, 2005: 
282-293). Zaman/mekân sınırlarını aşma yoluyla yaygınlık kazanarak karşılıklı etkiler sebebiyle başka top-
lumların folklorik nitelikleriyle kaynaşan halkbilgisi mahsulleri yazılı/sözlü kaynaklarıyla doğrudan doğruya 
dilbilgisi mahsullerine dayandırılmaktadır (Uçan, 2005: 11). Yazı dilinin sınırlayıcı/dondurucu etkisinden uzak 
bir biçimde Standart Türkiye Türkçesi/STT’ne paralel bir ilerleme kaydederek varlığını sözlü gelenekler ha-
linde devam ettiren kültür hazinesi olan halk dili yerel/yöresel özellikleri bünyesinde barındıran dil türü olarak 
tanımlanmaktadır (Özbek, 2010: 103-105, 331).

Halk dilinin tasarım özellikleri: kulaktan kulağa yayılarak kuşaktan kuşağa aktarım/adaptasyon süreçleri çer-
çevesinde sözel/sanatsal halkdilbigisel ölçütler ekseninde yapılanan sözel/sesel performans türü olarak kabul 
gören Türkü dili ölçülü/uyaklı dizelerle oluşturulan, melodik/ritmik ezgilerle çalınıp/söylenen (Büyükyıldız, 
2009: 132-134), halk tarafınca benimsenerek halkın öznel ifadesine bürünen, yerel ağız/şive/lehçe özelliklerini 
yansıtan edebi/müzikal icra türü olarak tanımlanmıştır (Titon, 1999: 59-62). Geleneksel/bölgesel bir temele 
dayanan, küçük etnik gruplar arasında sıkça başvurulan iletişim aracı olan, halk şiirinin ezgisel yapısının kulla-
nışlılığı dolayısıyla yaygınlaşan türkü dili çoğunlukla akıcı/zengin konuşma diline dayanmaktadır. Yalın/sade 
dil kullanım biçimlerini yansıtan halk dili verileri türkülerin kuramsal/icrasal altyapısında açığa çıkmaktadır. 
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Halk dilinin yaratım özellikleri: yazı dilinde aktif bir biçimde yer almayan çeşitli etkiler sebebiyle kullanımdan 
düşmüş olan birçok yöresel sözcük değişikliğe uğramış biçimleriyle türkülerde kullanımını sürdürmektedir 
(Özbek, 2009: 28-29). Her çeşit halk sanatı türünde olduğu üzere Türk halk müziğinde de dil/müzik ritmiy-
le koşullanan sözel/ezgisel yaratıcı bellek yetileri aktif olarak işlemektedir. Her kültürün kendine özgü icra/
icracı/dinleyici üçlüsü iletişim evreleri bilinen/alışılagelen ilkelere göre gerçekleştirilmektedir (Büyükyıldız, 
2009: 71).

•	 Dilbilimsel/Halkbilimsel/Müzikbilimsel Özellikler Ekseninde Yapılanan Konuşma Dili/Halk Dili/Müzik 
Dili Benzer Kriterleri:

İnsanlar tarafından iletişim aracı olarak kullanılan dil ve müziğin ana malzemesi insan sesidir. Konuşma dilin-
de kullanılan insan sesinin ritim ve melodisinin daha genişletilmiş bir formu ise müzik dilidir. İnsanoğlu ile-
tişim ihtiyacını gidermek amacıyla diğer bireylerle uzlaşarak nesne ve kavramları işaretlerle sembolleştirmiş, 
her sembole karşılık gelen bir ses belirlemiş ve bu sesleri belli bir formda çıkararak konuşma dilini üretmiştir 
(Demir, 2011: v-x).

Konuşma dilinde dilde tutumluluk yasası-dilde keyfi zenginleştirme-dilde tasarım-duygusal dil-içselleştirilmiş 
dil-dil estetiği-dil felsefesi vb gibi dilbilimsel yasalara uygun olarak iletişimini sesiyle sağlayan insanoğlu bu 
iletişimini daha içkin, daha etkileyici, daha ahenkli ve daha estetik bir forma dönüştürmeyi tasarlamış, bu ama-
cı doğrultusunda sesini konuşma dilinde kullandığı biçiminden daha değişik bir formda kullanmış nihayetinde 
de ikinci bir iletişim sistemi olarak müzik dilini üretmiştir (Demir, 2011: x-xx).

İnsan doğasının prerasyonel/prelinguistik yanları ile diğer tüm sanat formlarından daha çok ilgilenmiş bir bi-
lim dalı olan müzik altı birçok kez çizilmiş diğer bir karakteri ile predilsel/presanatsal değerler üzerine kurulu 
bir tür köken dil olarak tanımlanmıştır (Fubuni, 2006: 45-46). Ontolojik/morfolojik yaklaşımlar ekseninde 
yerel/evrensel ilintilerle birlikte sesbilgisi/şekilbilgisi/sözbilgisi ölçütleri düzeyinde yapılanan müziğin doğu-
şuna ilişkin kuramlar arasında yer alan müzik konuşulan dilden türemedir teorisi çerçevesinde konuşma ezgisi 
olarak bilinen vurgu/söyleyiş çizgisinin giderek müzik ezgileri biçimine dönüştüğü vurgulanmıştır (Alpagut, 
2010: 10-12). 

Aynı atadan/maddeden türeyen/evrimleşen insana özgü iki ana sembol kurulum sistemi olan dilin ve müziğin 
geçici/akıcı seslerin ardışık boğumlanması, ezgilerin/ritimlerin diziliş organizasyonu, hecelerin/sözcüklerin 
sürdürülüş biçimleri, zihinde tasarlanan duyguların/düşüncelerin dışa yansıtım/aktarım süreçleri açısından 
benzerlikler gösterdiği tespit edilmiştir (Adorno, 1956: 1-6). Karakteristik özellikler gösteren ezgisel üçlemeli 
müzikal kalıpların sözel üçlemeli dilsel kalıplara bağlı olarak oluştuğu, müzikal ritmik kesitlerin motif olarak 
şekillenmesinde dilsel ritmik kalıpların doğrudan etkili olduğu belirtilmiştir (Hacioğlu, 2009: 74-77).

Müzikolinguistik terimine dikkat çeken müzikologlar tarafınca müzik ve dil, bir dil olarak müzik, dil içindeki 
müzik, müzik içindeki dil, diğer başlıklarla birlikte müzik dili vb gibi çeşitli yaklaşımlar ileri sürülmüştür 
(Feld ve Fox, 1994: 25-53). Müziğin bir dil olarak kabul edilmesi ve sözel dil analizlerinin yapı/işleyiş biçim-
leri açısından faklı bir dil olan müziğe transfer edilmesi evrelerinde belirli bir semantik yükle donanmış her 
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sözcüğe müzik içerisinde benzer bir armoninin tekabül ettiği, sözel dilin müziksel dile uyum sağlayıp boyun 
eğmek zorunda kaldığı bir modele dönüştüğü belirtilmiştir (Fubuni, 2006: 88-128). 

Müzik cümlesi ile dildeki cümle kuruluşu arasında analoji kurulduğunda dilde sözlerin, müzikte motiflerin, 
sözcüklerden daha küçük parçalar arasında analoji kurulduğunda ise dilde hecelerin, müzikte gözelerin, dilde 
fonemlerin, müzikte seslerin, müzikte cümlecik yapılarının, dilde noktalama işaretlerinin var olduğu, dilde ve 
müzikte bu noktalama işaretleri sayesinde nefesin yönlendirildiği, ses/hece/kelime gruplarının birbirine sıkıca 
bağlanması sureti ile mesajların aktarıldığı vurgulanmıştır (Ersel, 2010: 87-88). 

İnsani iletişim ihtiyaçlarının karşılanması süreçlerinde araç olarak kullanılan, belirli dilbilimsel/müzikbilimsel 
kurallara göre varlığını sürdüren, toplumların geleneksel/kültürel yaşayış biçimlerinden aynı oranda etkilenen 
her iki etkinlik türünde de algılama/işitme sistemi işleyiş türleri, kısa/uzun süreli bellek yetileri etkin durumda 
bulunmaktadır. Dilde dilbilgisi kuralları, müzikte ise estetik kurallar geçerli olmaktadır. Her iki departmanda 
da belirli bir ritmik/tonal yapı gözlemlenebilmekte, prensipleri/kriterleri toplumdan topluma farklılık göste-
rebilmekte, dil aracılığı ile sözel iletişim, müzik aracılığı ile müziksel iletişim gerçekleştirilebilmekte, dildeki 
konuşma etkinliği müzikteki doğaçlama etkinliği ile benzerlik gösterebilmektedir (Bingöl, 2006:  215-218). 

Müzik alanından daha dar bir ses kullanım alanına sahip olan, dilde tutumluluk yasası dahilinde daha az çaba 
sarf edilerek eyleme dönüştürülen konuşma alanında müzik kurallarının tümü geçerli olmaktadır (Kaplan, 
2008: 17-18, 28). Konuşma ve şarkı icra eylemleri arasında sözel/yazınsal cümlelerin ezgi ile birleştirilme 
tarzları, dilbilimsel perdelere melodik kalıpların denk düşürülme oranları, melodik/ritmik icrasal altyapı taş-
ları, ünlü/ünsüz sesbirimlerin tonlama/vurgulama alışkıları, artistik/sanatsal anlatımı belirleyen artikülasyon/
fonasyon sistemi kullanım aşamaları arasında organik geçişlilik sağlanmaktadır (Moğulbay, 2010: 1-5).

•	 Dilbilimsel/Müzikbilimsel/Halkbilimsel Özellikler Ekseninde Yapılanan Konuşma Dili/Halk Dili/Müzik 
Dili Farklı Kriterleri:

Kültürel şifreleri/kodları belirli bir etnolojik alan eksenine göre açığa çıkarma temel öğesi/bileşeni olarak 
tanımlanan konuşma dili insanlar arasındaki sözel iletişimi sağlayan en güçlü ifade araçlardan biri, insani 
duyguları/düşünceleri belirli bir güzellik anlayışına göre düzenlenen seslerle anlatma/yansıtma sanatı olarak 
tanımlanan müzik dili ise insanlar arasındaki sesel iletişimi sağlayan diğer bir güçlü ifade aracı olarak görül-
mektedir. Vokal müzikte ana malzeme işleviyle varlığını sürdüren temel öğe dil olarak kabul edilmektedir 
(Songar, 1992: 293-297). Sembol/ipucu kimliğine bürünmüş bir uyarıcı niteliğinde olan dil müzik içersinde 
kullanıldığında duyguları açığa çıkarmaktadır. Bu iki güçlü iletişim/bildirişim aracının birbirleriyle etkileşimi 
sonucunda ortaya çıkan ürünler dinleyici üzerinde daha etkili/kalıcı izler bırakmaktadır. Sözlü müzik eseri ses-
lendirme/yorumlama kriterleri çerçvesinde zengin tını/renk özelliği yaratma evrelerinde kalite elde edebilmek 
için ulusların kültürel dil karakterleri araştırılmaktadır (Moğulbay, 2010: 1-5). 

Sözlü müzik eserinin iyi yorumlanabilmesi eser içerisinde kullanılan dilin dilbilimsel özelliklerinin iyi bilin-
mesine bağlanmaktadır. Besteci yapıtını yaratırken dilin müzikbilimsel verilerinden birebir yararlanmaktadır. 
Toplumların geleneklerine/göreneklerine göre değişik nitelikler gösteren müziksel içerikler Türk dili Türk ses 
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ekolünün gelişmesine yardımcı olacak nitelikleri bünyesinde barındırmaktadır (Çevik, 1988: 274-275). Sözel 
dilde sözcükler vasıtasıyla tüm olası duygular daha açık/salık bir biçimde gösterilebilir iken, sözel müzikte 
notalar vasıtasıyla tüm olası mesajlar daha gizil/kapalı bir biçimde gösterilerek hedef kitleye ulaştırılabilmek-
tedir (Atlar, 2009: 30-32, 95). Farklı ritmik/prozdik oluşum/gelişim evrelerine bağlı kalan iki etkinlik türünden 
birincisi olan dilde dilsel veriler sadece yatay eksenli çizgide devam ederken, ikincisi olan müzikte müziksel 
veriler hem yatay hem de dikey eksenli çizgide devam etmektedir  (Türkmenoğlu, 2007: 433-438). Müzik 
notaları ile konuşma tonları arasındaki temel fark ise konuşma tonları titreşim sayılarının sabit olmamasına 
rağmen, nota titreşim sayılarının sabit olmasından ileri gelmektedir. Müzikal icra süreçlerinde ezgiyi taşıma 
fonksiyonuna sahip olan sesli fonemler dilsel icra süreçlerine oranla daha fazla uzatılmaktadır (Tansu, 1963: 
14-15) (Bkz Şekil 1).

Şekil 1. Etnomüzikolojide Dilbilimsel Yaklaşımlar Teoretikal Pesrpektif Örneklemi
Grafik/Çizelge/Diagram Örnekleri

(Grant, 2001: 201) & (Nash, 1973: 57) & (Swain, 1997: 6, 61)
(Ömür, 2001: 22) & (Zeren, 1995: 101) & (Kaplan, 2008)
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BULGULAR

Yerel/evrensel fonolojik/sesbilimsel ve müzikolojik/müzikbilimsel yasalar ekseninde yapılanan fonoloji/sesbi-
limi-lektoloji/dilbilimi-müzikoloji/müzikbilimi performans özelliklerinin halkbilim analiz modellerinden biri 
olan performans teori (halkbilimsel eksende her türlü folklorik terim/kavram/öğe-halkdilsel varyant/değişke/
çeşitlenme: Çobanoğlu, 1999) ve etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar (etnomüzikbilimsel eksende her 
türlü etnomüzikolojik terim/kavram/öğe-etnomüzikodilsel varyant/değişke/çeşitlenme: Stone, 2008) eksenin-
de sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuram-
sal/icrasal altyapısında yerel/evrensel ilintilerle birlikte sesbilgisi/şekilbilgisi/sözvarlığı ölçütleri düzeyinde 
varlığını sürdürdüğü vurgulanmıştır. 

Yerel/evrensel fonolojik/sesbilimsel ve müzikolojik/müzikbilimsel yasalar ekseninde sesbilgisi/şekilbilgisi/
sözvarlığı ölçütleri düzeyinde lektoloji/linguistik/lekt/lektdilbilimsel performans özellikleri-dialektoloji/dia-
lingusitik/dialekt/diadilbilimsel performans özellikleri-müzikolektoloji/müzikolinguistik/müzikolekt/müziko-
dilbilimsel performans özelikleri düzeyinde yapılanan Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Verita-
banı/THMFNS V (Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe Veritabanı/THMFNS AV, Türk Halk 
Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Ses Veritabanı/THMFNS SV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi 
Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS EV, 
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik Olasılık Hesaplayıcı Veritabanı/THMFNS FOHV), 
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonetik Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU (Türk Halk Müzi-
ği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS, Türk Halk 
Müziği Fonetik Notasyon Sistemi İşitsel Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon 
Sistemi Artikülâsyon Testi/THMFNS AT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesçil Çözümleme Tes-
ti/THMFNS SÇT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisel/Şekilbilgisel/Sözvarlıksal Ölçüt-
leri Belirleme Testi/THMFNS SŞSÖBT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık 
Yetileri Öğretim Oturumları/THMFNS FFYÖO vb) oluşum/gelişim ve eğitsel/öğretisel uygulamalara aktarım/
adaptasyon süreçlerinin etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar teoretikal pesrpektif örneklemi üzerinden 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
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NİFLUMİK ASİTTEN TÜRETİLEN [Cu2(nif)2(3-pic)4Cl2] KOMPLEKSİNİN İNSAN SERUM 
PARAOKSONAZ-I ENZİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Barış KARAKOÇ1, Esra DİLEK1

1 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Erzincan / Türkiye

Öz: Paraoksonaz (PON1; E.C.3.1.8.1), organik fosforlu bir insektisit olan paratiyonun aktif metaboliti paraok-
sonu hidroliz etme yeteneğine sahip A-esterazlar grubundan bir enzimdir. HDL ile ilişkili olup öncelikli olarak 
LDL’yi oksidasyondan koruma gibi fizyolojik role sahiptir. PON enzimi detoksifiye ve antiaterojenik etkileri 
ile bilinmektedir. Karboksil grubu içeren ligantlarla sentezlenen metal kompleksler, supramoleküler bileşik-
lerin ve gözenekli metal-organik materyallerin sentezlenmesinde yaygın ve önemli kullanım alanına sahiptir.
Bu çalışmanın amacı, ağrı kesici, ateş düşürücü ve yangı önleyici etkileri olan nikotinik asit türevi niflumik 
asitten türetilen Cu(II) kompleksinin insan serumunda bulunan paraoksonaz-I (PON1) enzim aktivitesi üzerine 
in vitro etkisini araştırmaktır. Bunun için insan serum PON1 enzimi çeşitli kromatografik yöntemler denenerek 
saflaştırıldı ve komplekslerin enzim aktivitesi üzerine in vitro etkileri 412 nm’de spekrofotometrik olarak in-
celendi. PON1 enzimi üzerinde inhibisyon etkisi gösteren bu kompleks için %Aktivite-[I] grafikleri çizilerek 
IC50 değeri ve Lineweaver- Burk grafikleri çizilerek ise Ki sabiti belirlendi. IC50 değeri 0.411 mM, Ki sabiti ise 
0.445 ± 0.112 mM olarak belirlendi. Bu değerlere göre niflumik asitten türetilen Cu(II) kompleksi düşük dozda 
yarışmasız inhibisyon mekanizması ile insan serum PON1 enzim aktivitesini inhibe etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Paraoksonaz-I, İnhibisyon, Niflumik Asit, Kompleks

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Canlı hücrelerin vücut içerisinde sentezlediği ve vücut içerisindeki kimyasal reaksiyonları hızlandırarak etki 
gösteren bileşiklere enzim denir. Ayrıca enzimler hiçbir yan ürün oluşumuna izin vermeden %100’lük bir ürün 
verimi sağlayan biyolojik katalizörler olarak da bilinirler (Dilek, 2012:2).

Enzimlerin aktiviteleri bazı bileşikler tarafından in vivo ve in vitro olarak azaltılmakta ya da tamamen yok 
edilmektedir. Bu olaya enzim inhibisyonu adı verilir. İnhibisyona neden olan bileşiklere inhibitör denir. Bi-
yolojik sistemlerde enzimlerin inhibe olması başlı başına bir kontrol mekanizması oluşturur. Birçok kimyasal 
madde, ilaç ve zehirli bileşikler de etkilerini bu şekilde gösterirler (Dilek, 2012:2).

Lineweaver–Burk grafikleri inhibisyon türünün ve Ki sabitinin belirlenmesi için en çok kullanılan metottur. Bu 
yöntemde 1/V–1/S grafikleri sabit inhibitör ve beş farklı substrat konsantrasyonunda çizilerek Ki sabitleri he-
saplanır. Ki sabitlerinin bulunmasında ikinci yol Dixon grafikleri yoludur. Bu yöntemde en az iki basit substrat 
konsantrasyonunda 1/V–[I] grafiği çizilerek kesim noktalarından Ki sabitleri hesaplanır (Keha & Küfrevioglu, 
2012:125; Nelson & Cox, 2005:251).
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Paraoksonaz (PON1; E.C.3.1.8.1), organik fosforlu bir insektisit olan paratiyonun aktif metaboliti paraokso-
nu hidroliz etme yeteneğine sahip A-esterazlar grubundan bir enzimdir. HDL ile ilişkili olup öncelikli olarak 
LDL’yi oksidasyondan koruma gibi fizyolojik role sahiptir. PON enzimi detoksifiye ve antiaterojenik etkileri 
ile bilinmektedir. Karaciğerde sentezlenip kana salınan ve HLD’ye bağlı olarak kanda bulunan bir enzimdir.

Fizyolojik substratı henüz tam olarak belirlenemeyen PON enzimi geniş bir substrat seçiciliği gösterir. Fakat 
arilesteraz, organofosfataz ve laktonaz aktivitelerine sahip olduğu tespit edilmiştir. İnsan serum PON enzimi, 
paratiyon’un metabolik ürünü olan ve organizmaya zararlı bir pestisit olan paraoksondaki O-P ester bağının 
hidrolizinden sorumlu olan esterazdır (Aviram vd., 1998:1581). PON enzimi, paratiyon’un oksidatif modifikas-
yonu ile metabolizmada oluşan paraoksonu hidroliz ederek paraoksona oranla göreceli olarak daha az zararlı 
olan p-nitrofenol ile dietil fosfat bileşiklerini oluşturmaktadır (Mackness vd., 1998:329; Lee vd., 2001:6842).

HDL bağımlı antioksidan bir enzim olan PON, LDL ve HDL’yi lipit peroksidasyonundan korumakta ve 
HDL’nin başlıca anti-aterosklerotik (damar sertleşmesini önleyici) bileşeni olarak düşünülmektedir. Yapılan 
çeşitli çalışmalarda diyabet, ailesel hiperkolesterolemi ve böbrek rahatsızlıkları gibi ateroskleroz gelişimine 
yatkın bireylerde PON aktivitesinin düşük olduğu bulunmuştur (Mackness vd., 2004:1317). PON enzim ak-
tivitesinin yetişkinlerde yaşın artışıyla ilişkili olarak azaldığına dikkat çekilmiştir (Seres vd., 2004:59). PON 
enzim aktivitesi, yeni doğanlarda ve prematüre bebeklerde yetişkindekinin yaklaşık yarısı kadardır. Doğumdan 
yaklaşık bir yıl sonra erişkindeki düzeyine ulaşır (Mackness vd., 1998:329). Kardiyovasküler hastalıklara öna-
yak olan diyet ve yaşam tarzı faktörlerinin PON1 aktivitesini ve/veya konsantrasyonunu etkilediği gözlemlen-
miştir (Kudchodkar vd., 2000:2427; Klemola vd., 2002:425).

Açlık hormonu olarak bilinen ghrelin; enerji balansı ve besin alınımının tertip etmesinde rol oynar. Sol omuz-
da bulunan bu hormon kişilere 30 dakika arayla yemek yemelerini söyler.  Leptin hormonunun karşıtı olarak 
kabul edilen ghrelin hormonu yağ dokusunda salınır ve PON1 ile birlikte HDL’ye bağlı bulunur. PON1’in; 
aktif ghrelini inaktif ghreline dönüştürdüğü bilinmektedir. PON1 aktivitesindeki yükselme Ghrelin eksikliğine 
neden olur. Bu durumda vücutta büyüme, gelişme ve kilo itibariyle bazı sorunlar ortaya çıkabilir.  Bu sorunlar; 
büyüme ve gelişmede anormallik, vücudun enerji metabolizmasında sorunlar, yetersiz beslenme, tip 2 diyabet 
ve insülin direncidir (Askın vd., 2012:21). Bu gibi durumlarda PON1 enziminin inhibitörlerine ihtiyaç duyul-
maktadır.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı; ağrı kesici, ateş düşürücü ve yangı önleyici etkileri olan nikotinik asit türevi, narkotik 
olmayan ağrı kesici olarak kullanılan niflumik asitten türetilmiş [Cu2(Nif)2(3-Pic)4Cl2] kompleksinin in vitro 
olarak insan serum paraoksonaz-I enzimi üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Canlılar için bu kadar önemi olan 
enzimlerin,  bulunduğu kaynaklardan saflaştırılıp, aydınlatılması, özelliklerinin belirlenmesi, sağlık açısından 
hastalıkların teşhisi ve tedavisi için büyük önem teşkil etmektedir. Bu bilgiyi sağlıkla ilgilenen bilim adamları 
ile paylaşmak, hiyosin n-butil bromür etken maddesinin kullanıldığı ilaçların yan etki mekanizmasını açıkla-
makta yardımcı olacağını düşünüyoruz. 
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KAPSAM

Sağlık problemlerinin her geçen gün çeşitlenerek artması insanları, yeni tedavi yöntemlerine ve yeni ilaçların 
keşfine yöneltmiştir. Önceleri bitkisel yollarla yapılan ilaç tedavileri özellikle son yüzyılda kimyasal ilaçlarla 
desteklenmektedir. NSAİİ’ler genellikle ağrı, ateş ve romatizmal hastalıkların tedavisi için kullanılmaktadır. 
Narkotik olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar olarak da bilinen NSAİİ’ler ilaç bağımlılığı yapmadıklarından ay-
rıca uyuşukluk ve bilinç bulanıklığı gibi etkilere sahip olmadıklarından ötürü ağrılı hastalıkların çoğunda kul-
lanılmaktadır. Özellikle eklemlerde oluşan iltihabi durumlar, kireçlenme ve romatizmal hastalıklar uzun süre 
ağrı kesici kullanılmasını gerektirdiğinden bu grup ilaçlar tercih edilmektedir. Son yıllarda yapılan çalışma-
larda NSAİİ grubunun göstermiş olduğu aktivitelere ek olarak kimyasal koruyucu, anti-tümör aktivitesi gibi 
farmokolojik aktiviteler de gösterdiği belirlenmiştir.  

Her geçen gün nonsteroidal anti-inflamatuvar ilaç (NSAİİ) içeren metal kompleksleri tıbbi inorganik kimyada 
oldukça ilgi çekmektedir ve NSAİİ grubunda aktif ilaç olarak kullanılan etken maddeler, inorganik bileşiklerin 
sentezinde ligant olarak tercih edilmektedir. 

PON1 enziminin inhibitörlerine ihtiyaç duyulduğu durumlar için yeni bir kompleks sentezlendi. Ağrı kesici, 
ateş düşürücü ve yangı önleyici etkileri olan nikotinik asit türevi niflumik asitten türetilen Cu2+ kompleksinin 
insan serumundan saflaştırılan Paraoksonaz-I enzimi üzerindeki in vitro etkilerini belirlemeyi hedefledik.

YÖNTEM

İnsan Serum PON1 Enziminin Aktivitesinin Ölçümü

PON1 enziminin paraoksonaz aktivitesi 25oC’de 1mM CaCl2 içeren 50 mM glisin/NaOH tamponu (pH=10,5) 
içerisinde paraoksonun (1 mM) substrat olarak kullanılmasıyla belirlendi. Aktivite ölçümü paraokson ile 
PON1’in reaksiyonu sonucu oluşan paranitrofenol’ün 412 nm’de absorpsiyon vermesi esasına dayanır. 
Paranitrofenol’ün molar ekstinksiyon katsayısı ( ε=18290M−1cm−1; pH=10,5) aktivitenin hesaplanması için 
kullanılır. Paraoksonazın enzim ünitesi, 1 dakikada hidroliz olan paraoksonun mikromol sayısıdır (Renault 
vd., 2006:15).

Sentez

0.5 mmol CuCI2.2H2O tuzu 30 mL metanolde 50 oC’ de çözüldü. İçerisine 1 mmol 3-pikolin ligandı ilave edildi 
ve ele geçen çözelti 1 saat boyunca karıştırıldı. Ayrı bir beherin içerisinde 1 mmol niflumik asit ve 1 mmol 
KOH 10 mL metanolde 50 oC’ de 1 saat boyunca karıştırılarak çözüldü. Daha sonra ikinci çözelti, ilk çözeltinin 
içerisine karıştırılarak ilave edildi ve kristallendirilmeye bırakıldı. 2 hafta sonra [Cu2CI2(nif)2(3-pic)4] komp-
leksi oluştu (Şekil 1.).
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Şekil 1. [Cu2CI2(nif)2(3-pic)4] Kompleksinin Yapısı

Cu(II) Kompleksinin Kinetik Çalışmaları 

İnhibitör çalışmalarıyla ilgili farklı inhibitör konsantrasyonunda aktivite ölçümleri yapıldı. Cu(II) kompleksi-
nin inhibisyon etkisini belirlemek için %Aktivite-[I] grafikleri çizildi, eğri denkleminden IC50 değerleri hesap-
landı. Bu maddenin Ki değerini belirlemek amacıyla insan serumundan saflaştırılan PON1 enzim aktivitesini 
yarıya düşüren etken madde konsantrasyonu ile bu değerin altında ve üstünde iki sabit inhibitör konsantras-
yonlarında uygun beş substrat konsantrasyonu ile aktivite ölçümleri yapıldı. Çalışmalarda uygun 5 farklı subs-
trat konsantrasyonu stok çözelti kullanılarak ön deneme ile belirlendi. Elde edilen değerlerle her bir inhibitör 
için Lineweaver-Burk grafikleri çizildi. Grafik denkleminde yarışmasız inhibisyon için Vmax=VImax(1+[I]/Ki) 
formülünden yararlanılarak Ki değerleri belirlendi.

BULGULAR

İnsan serumundan saflaştırılan PON1 enzim aktivitesi üzerine Cu(II) kompleksinin etkilerini belirlemek ama-
cıyla bu kompleksin stok çözeltileri hazırlandı. Bu çözeltilerden değişik konsantrasyonlarda çözeltiler hazır-
lanarak insan serumundan saflaştırılan PON1 enzim aktivitesi üzerine etkileri araştırıldı. Elde edilen aktivite 
değerleri kullanılarak; %Aktivite-[I] değerleri bulundu. %Aktivite-[I] grafiği çizilerek Cu(II) kompleksi için 
IC50 değeri hesaplandı (Şekil 2). 
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Şekil 2. İnsan Serum PON1 Enzimi Üzerine Cu(II) Kompleksinin Etkisi

İnsan serumundan saflaştırılan PON1 enziminin inhibitörsüz ve inhibitörlü ortamda beş farklı substrat kon-
santrasyonunda aktivite ölçümü yapıldı. Daha sonra kullanılan kompleks için üç farklı sabit inhibitör kon-
santrasyonu ve beş farklı substrat konsantrasyonunda elde edilen aktivite değerleri kullanılarak; 1/V - 1/[S] 
değerleri bulundu. Lineweaver-Burk grafikleri çizilerek (Şekil 3) Ki değerleri hesaplandı. İnsan serum PON1 
enzimi için elde edilen sonuçlar Tablo 1. ile aşağıda verildi.

Şekil 3. Cu(II) Kompleksi İçin Çizilen Lineweaver-Burk Grafiği
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Tablo 1. İnsan Serum PON1 Enzimi İçin Bulunan Ki ve IC50 Değerleri

İnhibitör IC50 (mM) Ortalama Kİ (mM) İnhibisyon Türü

[Cu2(nif)2(3-pic)4Cl2] 0.411 0.445 ± 0.112 Yarışmasız

SONUÇ

Tek kristali elde edilen kompleksin yapısı X-ışını tek kristal yöntemi ile aydınlatılmıştır. Cu(II) iyonları et-
rafında oktahedral geometride düzenlenme söz konusudur. Her bir Cu(II) iyonu etrafında bir niflumik asit, 
iki 3-pikolin ligandı ve iki kloro ligandı bulunmaktadır. Kloro ligantları Cu(II) iyonları arasında köprü ligant 
görevi yapmakta ve iki Cu(II) iyonunu birbirine bağlamaktadır. Niflumik asit çift dişli ligant özelliği sergi-
lemekte ve karboksil grubu oksijenleri üzerinden Cu(II) iyonuna koordine olmaktadır. 3-pikolin ligantları da 
trans pozisyonunda azot atomu üzerinden Cu(II) iyonuna bağlanmaktadır.

İnsan serumundan saflaştırılan PON1 enzimi üzerine Cu(II) kompleksinin inhibisyon etkileri incelenmiştir. 
Sentezlenen kompleks için IC50 ve Ki değerleri hesaplanmış ve inhibisyon çeşidi belirlenmiştir. IC50 değeri 
0.411 mM olarak; Ki sabitlerinin ortalaması ise 0.445 ± 0.112 mM olarak hesaplandı. İnhibisyon çalışmaları 
sonucunda kompleksin PON1 enzimini yarışmasız olarak inhibe ettiği gözlenmiştir. Bu bilgi doğrultusunda 
Cu(II) kompleksinin enzimin aktif bölgesi dışında kalan amino asitlerle etkileştiğini söyleyebiliriz.. Enzimin 
substrata olan ilgisi (KM) değişmezken enzimin hızı (Vmax) azalmış olur.
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DETERMINATION OF POSSIBLE DEFECTS OF OPTICAL GLASSES ACCORDING  
TO THE RECIPE
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Abstract: The study was conducted to determine the differences between the prescriptions and the spectacle 
values   of 150 customers who came to an optical facility in Eskisehir on Saturday, July 2015-2016, after they 
were assembled, and to examine the spectacle lenses presented in the optical establishment. For statistical 
analysis, Chi-square and Marginal homogeneity tests were used by entering data into SPSS program. The ave-
rage age of the respondents is 45.47 ± 1.654. The fitted spherical (sph), cylindrical (cyl), and axle values   were 
compared to fit the fitted glass lensometer results. Results of the statistical fit analysis, the glass values   and the 
axis are in harmony. For far right glass, sph, cyl and axis compatibility values, P1=1.00; P2=1.00; P3=0.414. The 
far left glass and close-up glasses were also compared with the its prescription values. The values   of the far left 
glass and the close eye glasses were compared with the post eye glasses values. Statistically, it was determined 
that the glass values   that the optician installed were in full compliance with the prescription values. As an op-
tician, the prism value to create the difference in sph, cyl, axle and pupilla values   is a maximum of 0.5∆. This 
value is within the allowable error limit values   and is not considered to be a problem.

Key Words: Optician, Spectacle Errors, Prismatic Effect, SPSS

INTRODUCTION 

Eyeglasses are the oldest and most effective method to correct the refractive errors of the eye. Although the 
first invention time of the glasses as important health tools is not known, it is known that the lenses attached 
to the frame were widely used for reading in China and Europe (Pi et al., 2012; Osuobeni & Al-Fahdi, 1994).

In the choosing of optical shop by persons wearing glasses, shop front, store decoration, technological deve-
lopment in the preparation of glasses, machine, optician’s experience and service quality are important factors. 
With the increasing number of opticians recently, the number of optical shops has increased and as a result of 
that persons wearing glasses have higher number of choices.

The problems such as frame selection in glasses, diopter adjustment, mounting of the glasses to the frame, 
differences that may occur in axle during cutting and incompatibility of optical axis with pupils cause to affect 
the adaptation of the person to glasses and to change refractive error (Aksak & Küçüker, 2005).
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In this study, it was aimed to check the match of the glasses assemblied by the optician and the prescription 
of the ophthalmologist, the evaluation of the admissibility of the error value that may occur in the assembly 
of the glasses, making prism calculations for the errors that may occur in the assembly of the glasses and the 
evaluation of the determination of the causes of unwanted errors during the assembly in terms of the optician 
and statistics (Kuru Mutlu, 2017).

This study has provided an important contribution to the literature because of the lack of any previous study 
on the analysis of the compatibility of the commercial glasses made by opticians and assemblied in the shops 
with optholmologists prescriptions and the rapid development of the optician profession in our country and in 
the world. Thus, our study will contribute to the literature as a multidisciplinary study.

Material and Methods

The glasses prescriptions of 150 persons who came to the optical shop in Eskişehir city center on Saturdays 
were analyzed in the first step, the distances between pupils were measured by the optician in the optical shop 
were recorded. The glasses which were delivered to users were analyzed with Phakometer for diopter numbers 
and axles, the distances between pupils were measured by pupilometer, the necessary values were recorded, 
prisma calculations were made, it’s directions were determined. The data were statistically analyzed with the 
SPSS 20.0 program.

Results

The number of the participants (N) was 150, 61 (40.7%) of them were male while 89 (59.3%) of them were 
female. When the ages of the participants were examined, the youngest participant was 5 years old while the 
oldest participant was 88 years old.

The most commonly used glasses by the optician were 2/2 spherical glasses, they constitute 26.0% of myopic 
glasses, the optician used 78 of them. The second most commonly used glasses by the optician were 0-2 sphe-
rical glasses, it consisted of 19.0% (57 units) of myopic glasses. There was no statistical difference between 
prescribed left and right groups of glass (p=0.921). (Table 1)
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Table 1. For Myopic Right and Left Eye the Frequency Distribution of Glass Groups

Myopic right 
Glass Group

Myopic Left Glass 
Group

Total

Glass group Number % Number % Number %

0-2 27 18.0 30 20.0 57 19.00

2-4 8 5.3 8 5.3 16 5.33

4-6 1 0.7 1 0.7 2 0.66

14-16 1 0.7 1 0.7 2 0.66

2/2 39 26.0 39 26.0 78 26.0

2/4 1 0.7 2 1.3 3 1.00

4/2 20 13.3 14 9.3 34 11.33

4/4 2 1.3 6 4.0 8 2.66

6/2 6 4.0 3 2.0 9 3.00

6/4 1 0.7 2 1.3 3 1.00

8/2 1 0.7 0 0.0 1 0.33

8/4 0 0.0 1 0.7 1 0.33

No presciption 43 28.7 43 28.7 86 28.66

Total 150 100.0 150 100.0 300 100.0

While 48 (16.0%) of all prescribed hypermetropic right-left glasses were 2-4 spherical glasses, 34 (11.33%) of 
them were 4/2 spherical glasses (Table 2). The p value between the prescibed hypermetropic right-left glasses 
was 0.785 while there was no statistically significant difference between them.
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Table 2. For Hipermetropic Right and Left Eye the Frequency Distribution of Glass Groups

Hipermetropic 
Right Glass 

Group

Hipermetropic 
Left Glass Group

Total

Glass group Number % Number % Number %

0-2 18 12.0 14 9.3 32 10.66

2-4 21 14.0 27 18.0 48 16.00

4-6 4 2.7 2 1.3 6 2.00

2/2 7 4.7 3 2.0 10 3.33

2/4 1 0.7 3 2.0 4 1.33

4/2 16 10.7 18 12.0 34 11.33

4/4 1 0.7 1 0.7 2 0.66

6/2 6 4.0 4 2.7 10 3.33

No 
prescription

76 50.7 77 51.3 153 51.00

Total 150 100.0 150 100.0 300 100.0

Table 3 shows the gender-related distribution of myopic right glass groups. The majority of men and women 
used 2/2 glasses. There was no statistically significant difference between genders in terms of the distribution 
of the prescribed myopic diopter numbers, p=0.462.
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Table 3. The Distribution of Right Myopic Glasses According to Genders

Gender Total

Glass Group Male Female

Number % Number % Number %

0-2 7 11.47 20 22.47 27 18.0

14-16 1 1.63 0 0.0 1 0.66

2-4 5 8.19 3 3.37 8 5.33

2/2 16 26.22 23 25.84 39 26.0

2/4 0 0.0 1 1.12 1 0.66

4-6 0 0.0 1 1.12 1 0.66

4/2 9 14.75 11 12.35 20 13.33

4/4 1 1.63 1 1.12 2 1.33

6/2 4 6.55 2 2.24 6 4.00

6/4 0 0.0 1 1.12 1 0.66

8/2 1 1.63 0 0.0 1 0.66

No prescription 17 27.86 26 29.21 43 28.66

Total 61 100.0 89 100.0 150 100.0

 The results of the statistical concordance analysis of prescribed Sph, Cyl, axle values for right myopic glas-
ses and sph, cyl, axle values of the glasses after the assembly of the glasses. p values were found as 1.00; 1; 
00; 0.414, respectively. (P1>0.05; P2>0.05; P3>0.05) The prescribed axle values and the axle values of as-
sembled glasses were concordant. In this concordancies, the diopter numbers were more concordant.

The results of the statistical concordance analysis of prescribed Sph, Cyl, axle values for left myopic glasses 
and sph, cyl, axle values of the glasses after the assembly of the glasses. p values were found as 0.317; 1; 00; 
0.329, respectively. (P4>0.05; P5>0.05; P6>0.05) The prescribed values and the values after assembly were 
concordant.

The results of the statistical concordance analysis of prescribed Sph, Cyl, axle values for right hipermetrophic 
glasses and sph, cyl, axle values of the glasses after the assembly of the glasses. p values were found as 0.317; 
1;00; 1.00, respectively. (P7>0.05; P8>0.05; P9>0.05) The prescribed values and the values after assembly were 
concordant.

The results of the statistical concordance analysis of prescribed Sph, Cyl, axle values for right hipermetrophic 
glasses and syp, cyl, axle values of the glasses after the assembly of the glasses. p values were found as 0.317; 
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1;00; 0.317, respectively. (P10>0.05; P11>0.05; P12>0.05). The prescribed values and the values after assembly 
were concordant.

CONCLUSION 

When the glasses were assembled by the optician were assessed, no case was found in which right and left 
myopic opthalmic lenses, left and right hypermetropic opthalmic lenses were placed in wrong side of the 
glasses. It is thought that the error rate was low because the optician was experienced and careful and he/she 
also introduced lenses barcodes to the medulla system. thus he/she confirmed them. When the optician’s glass 
changes after the glass assembly were analyzed statistically, there was no statistical difference.

It was found that small axle shifts during optical asssembly were found to be in error acceptance limits and did 
not cause any undesirable disturbance from the optician’s point of view. These errors are thought to be caused 
by the slipping of sucking discs in the automatic machine and unwanted errors in spite of the optician’s care.

There was no study that analyzed the matching of opthalmologists’ prescriptions and assembled glasses in 
optician shops and there was a shortage in this subject in the literature, therefore the subject of this study is 
important and it is also a pioneering study.
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TARIMSAL İŞLETMELERİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE SORUNLARI: ANKARA İLİ 
KAHRAMANKAZAN MERKEZ İLÇE ARAŞTIRMASI31

Funda SADAY1, Erdoğan GÜNEŞ2

1-2Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara / Türkiye

Öz: Bu araştırmada, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde tarımsal faaliyette bulunan üreticilerin finansman 
kaynaklarını nasıl ve nerelerden sağladıkları, bunları temin ederken karşılaştıkları sorunlar analiz edilmiş-
tir. Araştırmanın ana materyalini oluşturan veriler Kahramankazan merkez ilçesindeki 100 üreticiden anket 
yöntemiyle derlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, üreticilerin kredi kullanma eğilimleri, finansman kaynağı 
tercihleri ve yaşadıkları sıkıntıların tespiti ile bu sıkıntıların çözümlenmesine yönelik önerilerin sunulması 
hedeflenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda üreticilerin kredi temin etmedeki tercihlerini saptamak için 
işletmelerin ‘hangi kurumlardan kredi temin ediyorsunuz’ sorusuna verdikleri yanıtlar içerisinde; Tarım Kredi 
Kooperatifleri %32,6, özel bankalar %31,4, T.C.  Ziraat Bankası A.Ş. %28,5, şahıslar da %1,7’lik bir yer tut-
maktadır. Üreticilerin %10’u hiç kredi kullanmamıştır. %61’i kredi için özel bankaları tercih ederken %22’si 
de özel bankalardan Denizbank’ı tercih etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Finansman Kaynağı, Tarımsal İşletme, Özel Banka, İşletme Analizi, Ekonomik Analiz

GİRİŞ

Coğrafi konumu, iklimi ve doğal zenginlikleri sayesinde önemli bir tarımsal potansiyele sahip olan Türkiye, 
maalesef uygulanan yanlış ve yetersiz politikalar, eğitim, teknoloji, araştırma ve geliştirme faaliyetleri nede-
niyle tarımda olması gereken ya da olması istenilen yerde değildir. Ülkemizde tarımsal faaliyetler, ekonomi 
içerisinde çok önemli bir paya sahiptir. Tarım sektörünün; besin ve dokuma gibi farklı sanayilere hammadde 
oluşturması, temel besin ihtiyaçlarını karşılaması, kayda değer ihraç ürünlerinin tarımsal ürünler olması ve 
büyük bir kitleye istihdam sağlaması tarımın önemini daha da artırmaktadır. 

Ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından birisi olan tarımsal üretim artışı; amaca yönelik yatırımlara, tek-
nolojik yenilikleri uygulamaya ve verimliliği artırılmış sürekli bir üretime bağlıdır. Tarımda üretimin devamlı-
lığı için en önemli faktörlerden birisi ise finansman teminidir (Karlı 1991, Hüsmanlar 2011). Sermayesi yeterli 
olmayan üreticiler, üretim faaliyetlerini zamanında ve tam olarak yerine getirebilmek için, işletme dışı kay-
naklara başvurarak işletme sermayesi sağlamaya çalışmaktadırlar. Borçlanma yoluyla elde edilen bu tür fonlar 
günümüzde genellikle devlet eliyle desteklenen, organize olmuş ve uzmanlaşmış kredi kurumları tarafından 
verilmektedir (Fırat 1992, Taşkıran 2011).

31  Yazar Notu: Çalışma öğrencinin Yüksek Lisans Dönem Projesinden yararlanılarak hazırlanmıştır.



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

211

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Bu çalışma ile Kahramankazan ilçesindeki tarım işletmelerinin üretimin devamlılığını sağlamak adına tercih 
ettikleri finansman kaynaklarını ve bu kaynaklara erişim sağlarken yaşadıkları sorunları belirlemek amaçlan-
mıştır. Ankara ilinde tarımsal faaliyetin yoğun olarak yapıldığı ilçeler göz önüne alınarak bunlar arasından 
Kahramankazan ilçesi tesadüfi olarak seçilmiş ve araştırma kapsamına alınmıştır.

MATERYAL ve YÖNTEM

Çalışmada esas olarak tarımsal işletmelerin, tercih ettikleri finansman kaynaklarını ve bu kaynaklara erişimde 
yaşadıkları sorunları belirlemek amaçlandığından materyalin büyük kısmını Ankara İli Kahramankazan Mer-
kez İlçesinde tarımsal faaliyette bulunan üreticilerden anket yolu ile elde edilen veriler oluşturmuştur. Ayrıca, 
daha önce konuyla ilgili yapılmış araştırma, yayın ve raporlar ile kamu ve özel kuruluşların kayıtlarından da 
yararlanılmıştır. Veri toplamak amacıyla hazırlanan üretici anket formunda; üreticinin genel özellikleri, işlet-
menin yapısal özellikleri ve işletmenin finansmanı konularında veriler elde etmeye yönelik sorulara yer veril-
miştir. Araştırmada 2017 üretim dönemi esas alınmış ve araştırma anketleri Mart 2018’de yapılmıştır. Anket 
uygulanan 100 tarımsal işletme tamamıyla tesadüfî olarak saptanmıştır. Bilgisayara aktarılan birincil veriler, 
Excel Microsoft Office Standard 2013 ve SPSS 21.0 istatistik yazılımları kullanılarak analiz edilmiştir.

TÜRKİYE’DE TARIM ve TARIMSAL FİNANSMAN

TÜRKİYE TARIMINA GENEL BAKIŞ

Bir ülkenin genel sosyoekonomik yapısı içerisinde tarım sektörünün yeri; sektörün ulusal gelire yaptığı katkı, 
ülkenin gıda ürünlerinde kendine yeterlilik durumu, ithalat ve ihracat açısından gösterdiği özellikler, sanayi 
sektörüne girdi sağlaması, istihdamdaki payı, talep yaratma gücü vb. unsurlar göz önüne alınarak değerlendi-
rilebilmektedir. 

Türkiye’nin verimli toprak yapısı ve teknoloji kullanım düzeyinin düşüklüğü, tarımsal üretimin önemli ölçüde 
doğa koşullarına açık olarak sürdürülmesine neden olmaktadır. Türkiye tarımı, girdi ve çıktı, üretim ve pazar-
lanmasında sorunlu bir yapı taşımakta, önemli ölçüde gizli işsizlik barındırmakta, sorunlu ve yetersiz üretici 
örgütlenmesinin işlevsizliği, pazarlama kanallarının üretici ve tüketiciye yarar sağlayacak biçimde gelişmesi 
önünde engel oluşturmaktadır (Taşkıran ve Özüdoğru 2010).

TÜRKİYE’DE TARIMSAL FİNANSMAN ve SORUNLARI

Ekonomide finansman (financing) bir işletme veya kuruma ihtiyaç duyduğu para veya krediyi sağlama faaliye-
tidir. İşletmeler yatırım, üretim, satış ve stoklama gibi faaliyetlerini yürütebilmek için finansmana ihtiyaç duy-
maktadırlar (www.nedir.com 2018). Türkiye’de tarımın en önemli sorunlarının başında finansman gelmektedir. 
Bu alandaki gelişmeler, tarımın ve işletmelerin yapısal sorunlarının devam etmesi, ekonomik yapıda kronik 
hale gelen sorunlar nedeniyle yeterli ölçüde olamamıştır. Aynı zamanda bu yapı ve koşullar kredi konusunda 
etkin organizasyon ve yapılanmayı da önlemiştir. Günümüzde enflasyonla mücadelede sağlanan başarı, siyasal 
ve ekonomik istikrar, tarıma yönelik kredilendirme faaliyetlerini de etkilemektedir (Özçelik, Güneş ve Artu-
koğlu 2005). 2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesi ile verilecek tarımsal desteğin milli 
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gelirin yüzde 1’inden daha az olamayacağı hükmünün, bütçede tarıma ayrılan desteklere bakıldığında çok da 
yerine getirilemediği görülmektedir. Şöyle ki ülkemizde 2018 bütçesinde tarıma verilmesi gereken desteğin 
30 milyar civarı olması beklenirken bu rakam 14,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir (www.tarim.gov.tr 2018).

Devlet tarımı yeteri kadar destekleyemezken, bankaların tarıma verdikleri kredi miktarlarında artışlar göz-
lenmektedir. BDDK verilerine göre 2005 yılında 6,8 milyar TL olan tarım kredileri 2017 yılında 83,8 milyar 
TL’ye ulaşmıştır. Tarıma verilen kredi miktarına baktığımızda, en çok kredi verenler özel ve yabancı banka-
lardır. Yine BDDK verilerine göre, takibe düşen tarımsal kredi miktarı 2005 yılında 149 milyon TL iken, 2017 
yılı Aralık ayı itibari ile bu rakam 24 milyar TL’ye ulaşmıştır. Tablo 1’de kategoriye ayrılarak değerlendirilen 
bankalar ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin yıllar itibari ile kullandırdıkları tarımsal kredi miktarları ve toplam 
tarımsal krediler içerisindeki paylarına yer verilmiştir. Buna göre; kullandırılan tarımsal kredi miktarları hep 
artmıştır. Bankalar toplamları içerisinde yıllara bakıldığında yerli özel bankaların toplam içindeki oranı azalır-
ken, yabancı bankaların oranı artış göstermiştir

Tablo 1. Finans Kurumlarınca Kullandırılan Tarımsal Kredilerin Bakiye Tutarları

FİNANS KURUMLARI 31.12.2015 DİKEY 31.12.2016 DİKEY 31.12.2017 DİKEY

Toplam (%) Toplam (%) Toplam (%)

KAMU BANKALARI 42.875.284 60,09 52.521.307 62,25 59.973.538 61,87

YERLİ ÖZEL BANKALAR 10.661.150 14,94 10.348.762 12,27 11.485.291 11,85

YABANCI BANKALAR 11.686.238 16,38 14.244.346 16,88 18.002.742 18,57

BANKALAR TOPLAM 65.222.672 91,41 77.114.415 91,40 89.461.571 92,30

TARIM KREDİ KOOP. 6.129.631 8,59 7.257.215 8,60 7.467.056 7,70

GENEL TOPLAM (000.-TL) 71.352.303  84.371.630  96.928.627  

TARIMSAL FİNANSMAN İHTİYACINI KARŞILAMA YOLLARI

İşletmelerin varlıkları iki tür kaynakla finanse edilebilir: yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar. Yabancı kay-
naklar; dışardan ödünç alınan kısa, orta veya uzun vadeli borçlar, öz kaynaklar ise işletme sahiplerinin kendi 
imkanlarıyla temin ettiği kaynaklardır (Acar 2003). 

ÖZ KAYNAKLARLA FİNANSMAN (ÖZ SERMAYE)

Bir kimse veya kimselerin, kendi kişisel varlıklarından ayırarak işletmeye tahsis ettikleri maddi ve maddi 
olmayan iktisadi değerlere o işletmenin öz kaynakları denilir. Öz sermaye kapsamına; para, mal, bina, patent 
hakkı, işletme adı, marka, vb. her türlü varlıklar girer. Öz sermaye alacaklılar için alacaklarına karşılık bir gü-
venlik unsuru ve kredilerde ölçü olduğundan işletmenin dışarıdan borç bulabilme imkanları da öz sermaye ile 
yakından ilişkilidir. (Akbolat, sakarya.edu.tr 2018)
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YABANCI KAYNAKLARLA FİNANSMAN (BORÇLANMA)

Yabancı kaynak sermayesi, belirli bir faiz karşılığında, işletmenin dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan sağ-
lanan sermayedir; bu, özellikle banka ve diğer finansal kuruluşlarından kredi şeklinde sağlanır (Akbolat, sa-
karya.edu.tr 2018)

TARIMSAL KREDİLER ve TÜRKİYE’DE TARIMSAL KREDİLERİN AKTÖRLERİ

Tarımsal kredi, işletmenin sermaye eksiklerini gideren, olabildiğince uygun koşullarla sağlanmış ve yine ola-
bildiğince istenilen miktarda ve zamanda sağlanabilen, kullanım bedeli ödenen, süresi sınırlı olan parasal 
kaynaklardır. Tarımsal kredi;  üretimin ve tarımsal yatırımların finansmanında ayrıca ekonomik ölçekli üretim 
tesislerinin kurulmasında önemli bir araçtır. Bu nedenle sermayesi yetersiz olan üreticilerin üretim faaliyetle-
rini zamanında ve eksiksiz yerine getirebilmeleri, satın alma ve yatırımlarını aksatmadan yapabilmeleri için 
uygun şartlarda tarımsal kredilerle desteklenmeleri gerekmektedir (Artukoğlu, ege.edu.tr 2018). Ülkemizde 
tarımsal kredilerin aktörlerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür;

 T.C. Ziraat Bankası

 Tarım Kredi Kooperatifleri

 Diğer kooperatifler

 Özel bankalar  (Denizbank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Akbank, İş Bankası, Garanti 
Bankası, Yapı Kredi Bankası (YKB), Şekerbank) 

 Örgütlenmemiş kredi kaynakları (Akraba, arkadaş, esnaf, tüccar, faizle borç veren tefeci vb kişiler)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2017 verilerine göre toplam krediler içerisinde, tarım 
sektörü %4,02’lik pay ile beşinci sıradadır. Tarımsal kredi anlamında genel bir değerlendirme yapıldığında, 
özellikle 2000’li yıllara kadar bu konuda pazarda T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin çok 
önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. 2001 yılında yaşanan krizin de etkisiyle sektörde yaşanan değişim 
ve dönüşümle özel bankalar, sektörde daha çok söz sahibi olmaya başlamış, bu konuda tam bir rekabet ortamı 
yaratılmıştır. Tarım artık özel bankaların da hedefindeki sektör haline gelmiştir.

Genel olarak tarımsal kredi pazarına bakıldığında; %54,425 ile sektör lideri konumunda olan T.C. Ziraat Ban-
kasını; 11,363’lük oranla Denizbank, 7,8’lik oranla Tarım Kredi Kooperatifleri ve 26,412’lik oranla da diğer 
finans kuruluşları takip etmektedir. (Anonim 2018)

ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA

Araştırmanın literatür ve özellikle de alan çalışması sonucu elde edilen veri ve bilgilerinden çıkartılan temel 
sonuçlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 
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a. Tarım, emek yoğun bir sektör olduğundan genç tarım çalışanları gerek iş yoğunluğu ve gerekse sosyal statü 
baskısı altında tarımdan uzaklaşmaktadır. Bu durum gelişmiş ve gelişmekte olan çoğu ülkede görülmekte ve 
sektörün geleceği ile çelişmektedir (Çakmak ve Mercan 2017). Araştırmaya göre tarımsal üretim yapan kişiler 
büyük oranda orta yaşlı diye nitelendirebileceğimiz bir aralıkta yer almaktadır. Çiftçiliğin ülkemiz genelinde, 
babadan oğula geçen bir sistem şeklinde ilerlediği ve günümüzde daha iyi koşullara sahip olabilmek adına 
gençlerin bu sektörü çok da tercih etmediği görülmektedir. 

b. Tarım işletmelerinde kaynakların kullanımındaki etkinliği ve buna bağlı olarak işletme gelirini artırmada 
müteşebbis çiftçinin eğitim düzeyi ile tecrübesinin iki önemli etken olduğu anlaşılmıştır (Kadirhanoğulları 
2016). Bu bağlamda araştırmaya göre üreticilerin %66’sı ilköğretim seviyesinde bir eğitime sahiptir. Eğitim 
seviyesi yetersiz olan bu çoğunluğun, eğitim hayatına devam etmeme sonucunda çiftçiliği meslek olarak seç-
tikleri düşünülmektedir.

c. Anket yapılan işletmelerin %84 oranı ile çok büyük bir kısmı 16 yıl ve daha fazla süredir tarımla uğraş-
maktadır. Bu durum % 84’lük kitlenin aile büyüklerinden gördükleri doğrultuda, aile mesleği olarak bu işi 
yürüttüğünü düşündürmektedir.  

d. İşletmelerin geliriyle geçinen aile nüfusuna bakıldığında %54’ünün 3-5 kişilik nüfusa sahip olduğu görül-
mektedir. Bu durum düşen tarım gelirlerinin, geçmişin aksine günümüzde çok kalabalık ailelerin ihtiyacını pek 
de karşılayamadığını ortaya koymaktadır. 

e. Gelirini; sadece tarımdan sağlayanlar %15, tarım ve hayvancılıktan sağlayanlar %45, tarım ve emekli maa-
şından sağlayanlar %13, tarım ve bunun yanında özel sektörde çalışarak kazandığından sağlayanların oranı ise 
%12’dir. Günümüz koşulları göz önüne alındığında hayat şartlarının zorlayıcı etkisine bağlı olarak tek geçim 
kaynağı yetersiz kalmakta ve insanlar ek gelire ihtiyaç duymaktadır. Araştırmada gelirini tarım ve hayvancı-
lıktan sağlayanların %45 ile en büyük paya sahip olması da üreticilerin ikinci gelir kapısı olarak hayvancılığı 
seçtiklerini göstermektedir. 

f. İşletmeler tarımsal finansman ihtiyaçlarını %26’lık oranda öz kaynak ve banka kredisi ile karşılamaktadır. 
Bu konuda verilen yanıtlar içerisinde öz kaynak %40,2, banka kredisi %36,1,  tarım dışı gelir %15,5 ve şahıs 
kredisi de %8,2’lik bir paya sahiptir. Tarım dışı gelir içerisinde; hayvancılık, emekli maaşı, kamu maaşı, özel 
sektör maaşı ve kira geliri yer almaktadır.

g. Türkiye’de tarımsal işletmelerin önemli kısmı işletme ölçeğinde küçüktür ve sermaye bakımından yeter-
sizdir. Tarımsal gelir ve öz sermayeleri yetersiz olan bu işletmeler yabancı sermayeye yani krediye gereksinim 
duyan işletmelerdir (Karacan 1991). Araştırmaya katılan işletmelerin ‘hangi kurumlardan kredi temin ediyor-
sunuz’ sorusuna verdikleri yanıtlar içerisinde Tarım Kredi Kooperatifleri %32,6, özel bankalar %31,4, T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş. %28,5, şahıslar da %1,7’lik bir yer tutmaktadır. 

h. Türkiye’de uzun yıllar boyunca tarım sektörü T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatifleri tarafından 
desteklenmekteydi. 1980 yılından itibaren Özel Bankaların sınırlıda olsa tarımsal kredi vermeye başladığı-
nı görmekteyiz. 2000’li yıllara gelindiğinde özel bankaların tarım sektörüne olan kredi çeşitliliği artmıştır. 
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Bu artışa sebep olarak; tarım ve gıda fiyatlarındaki yükseliş, sağlıklı tarım ürünlerine olan talebin artması 
ve Türkiye’nin AB uyum çalışmaları kapsamındaki Ortak Tarım Politikasının etkileri gösterilmektedir (Aksu 
2012). Araştırmaya göre en çok hangi özel bankaların tercih edildiğine baktığımızda da verilen yanıtlar içeri-
sinde Denizbank’ın %29,7 ile ilk sırada olduğunu onu %14,4 ile QNB Finansbank’ın, %6,8 ile Türk Ekonomi 
Bankası’nın (TEB), %4,2 ile Yapı Kredinin sonrasında da %3,4 ile Şekerbank’ın izlediğini görüyoruz. Yanıtlar 
arasında ‘Özel banka ile çalışmıyorum’ %33,1’lik, ‘kredi kullanmıyorum’ şeklinde yanıt verenler ise %8,5’lik 
yer tutmaktadır.

i. Ankete katılan işletmelerin %37’si temin ettikleri tarımsal kredi türlerinin yetersiz olduğunu ifade ederken, 
% 26’sı normal, %24’ü yeterli %3’ü de çok yetersiz olduğunu söylemiştir. 

j. Ankete katılan işletmelerin %45’i temin ettikleri tarımsal kredilerden memnun olmadığını, %37’si memnu-
niyetinin normal düzeyde olduğunu söylemiştir. İşletmelerden sadece %4’ü kredilerden memnun olduklarını, 
bu memnuniyetlerinin sebebi olarak %3’ünün ‘Bankalar sayesinde şahıslarla muhatap olmak zorunda kalmı-
yoruz’, %1’inin de ‘Devlet kuruluşlarını seçince ertelemelerden faydalanabiliyoruz’ ifadelerini kullandıkları 
görülmüştür.

k. İşletmelerin kullandıkları kredilerden memnun olmama nedenleri içerisinde; yüksek faiz oranı %57,8, ma-
liyetlerin (dosya masrafı vb) fazla oluşu %18,8, bürokratik işlemlerin fazla olması %7,1, bankaların istenilen 
miktarda kredi vermemesi %6,5, sırada beklemek %1,3, kredi sürecinin uzun olması %1,3, müşterek tapunun 
ipotek olarak kabul edilmemesi de %0,6 oranında yer tutmaktadır.

l. Kar marjının düşük ve belli dönemde girdi kullanımının gerekli olduğu dikkate alınırsa tarımsal kredinin 
faiz oranının düşük olması, zamanında ve yeterli miktarda kolaylıkla kullanılması özelliklerinin bulunmasının 
üreticiler için büyük önemi vardır (Özçelik, Güneş ve Artukoğlu 2005). Araştırmaya katılanların kredi kul-
lanımındaki memnuniyeti artırmanın yolları konusundaki cevapları içerisinde; faiz oranlarının düşürülmesi 
%44,9, maliyetlerin (dosya masrafı vb) düşürülmesi %38,1, bürokratik işlemlerin azaltılması %6,8, bankaların 
istenilen miktarda kredi vermesi %3,4, müşterek tapunun ipotek olarak kabul edilmesi %0,6, kredi sürecinin 
daha kısa sürmesi de %0,6’lık yer tutmaktadır.

m. Eğitim seviyesi düşük olan tarım sektörünü ekonomiye katabilmek için kredi işlemleri basit ve anlaşılabilir 
olmalıdır. Faiz oranları piyasa koşullarına düşürülerek, üretici köy tefecileri ve fırsatçılara yüksek faizle borç-
lanmaktan kurtarılmalıdır (Taşkıran, Özüdoğru, 2010). Kredi kullanımında en önemli kriterlerden sayılan faiz 
oranları konusunda araştırmaya katılan işletmelerden %68’i tarımsal kredi faiz oranlarını çok yüksek, %26’sı 
yüksek, %5’i normal ve %1’i de düşük olarak nitelendirmektedir. 

n. İşletmelerin %53’ü kendilerine tespit edilen kredi miktarını düşük, %23’ü yeterli, %21’i çok düşük, %2’si 
yüksek ve %1’i de çok yüksek olarak değerlendirmektedir.

o. Kredi kullanımlarında, işletmelerden istenen teminatlar zaman zaman zorlayıcı olmaktadır. Oysa üretici-
lerden gereksinim duydukları krediye karşılık makul teminatlar talep edilerek zor durumda kalmaları önlen-
melidir. Kredinin zamanında uygun ve ihtiyaç duyulan alanlara ulaştırılması ve amacına uygun kullanımının 
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denetlenmesi sağlanmalıdır (Taşkıran ve Özüdoğru 2010). Araştırmaya göre; üreticilerin kredi kullanımındaki 
teminat tercihlerine verilen yanıtlar içerisinde; gayrimenkul ipoteği %67,0,  kefalet %24, üretilecek ürüne göre 
kredi %7,3, destekleme temliki ise %3,7’lik bir yer tutmaktadır.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Ülkemizde Tarım Kredi Kooperatifleri ve T.C. Ziraat Bankası, üreticilerin tarımsal kredi kullanımında tercih 
ettikleri kurum ve kuruluşlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bunun nedeni devlete, devlet etkisinde olan 
kurum ve kuruluşlara duyulan güvendir.  

Tarımın önemini bilen ve bu sektörü büyük bir potansiyel olarak gören özel bankalar da son yıllarda bu ke-
sime yönelik çalışmalarına hız vermektedir. Özel bankalar; bu sektöre özel kredi uygulamaları geliştirmekte, 
bunlardan; radyo, televizyon, sosyal medya vb. iletişim kanallarıyla üreticilerin haberdar olmasını sağlamak 
yönünde gayret göstermektedir. 

Özel bankalar içerisinde Denizbank da tarımsal kredi pazarında önemli bir yere sahiptir. Bunda; 10 Temmuz 
2001 tarihinde el konularak tarımdan koparılan Tarişbank’ın, 2002 yılında Denizbank bünyesine katılmasının 
etkisi büyüktür. Denizbank, Tarişbank’ın 95 yıllık tarımsal deneyimini kendi lehine kullanmış ve sektördeki 
payını artırmıştır. Diğer yandan bünyesinde bulundurduğu 700’ün üzerinde saha elemanının, hizmeti üreticinin 
ayağına götürmesinin de çok büyük olumlu katkısı olmuştur.

Türkiye genelinde tarımsal kredi kullandırılmasında; T.C. Ziraat Bankası ilk, Denizbank ikinci, Tarım Kredi 
Kooperatifleri ise üçüncü sırada yer almaktadır. Kahramankazan ilçesinde yapılan araştırma tam olarak bu ve-
rileri desteklememektedir. Kahramankazan ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifleri ilk, Denizbank ikinci, Ziraat 
Bankası ise üçüncü sırada yer almaktadır. İlçede Tarım Kredi Kooperatiflerinin etkin olmasında Kooperatif 
Müdürünün ilçenin yerlisi olmasına bağlı olarak geliştirdiği ikili ilişkilerin öneminin büyük olduğu düşünül-
mektedir. 

Yapılan mülakatlar sırasında üreticiler, özellikle Ziraat Bankasında kredi kullanımı sırasında istenilen temi-
natların çok zorlayıcı olduğunu bunun da kendilerini çok daha kolay şartlarda kredi sağlayabilecekleri özel 
bankalara yönlendirdiğini ifade etmişlerdir. 

Araştırmada belirlenen sonuçlar doğrultusunda bazı önerilerde bulunmak mümkündür;

i. Üreticinin sesine kulak verilmeli, onların önceliklerini içeren politikalar üretilmelidir.

ii. Tarım sektörü, tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de devlet tarafından gereği gibi desteklenmeli, üretim 
teşvik edilmelidir.

iii. Devlet tarafından üreticiye verilen tarımsal destekler, mazot gibi bazı girdilerdeki yüksek vergilerle geri 
alınmaktadır. Bunun önüne geçmek için devletçe çalışmalar yapılmalıdır. 



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

217

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

iv. Günümüzde finans sektörü, mevcut kredi hacminin çok az bir kısmını tarımsal finansmana ayırmaktadır. 
Bu durum da hem küçük üreticileri hem de kurumsal şirketlerin yatırımlarını kısıtlamaktadır. Bu nedenle ta-
rımsal finansmana ayrılan pay gözden geçirilmelidir. 

v. Kredi kullanmaya ilişkin yaşanan teminat bulma, vadelerin kısalığı, yüksek faiz, masraflar ve limitlerin 
azlığı gibi sorunlar nedeniyle üreticiler organize olmayan kuruluşlardan destek almaktadır. Bunları önlemek 
için koşullar gözden geçirilmeli gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

vi. Boş bırakılan arazilerin işlenerek aile gelirlerinin artması, sosyal ve kültürel açıdan Büyükşehir Yasası ile 
mahalleye dönüşen köylerdeki yaşam kalitesinin artırılması, aile çiftçiliğinin daha fazla desteklenmesi yoluyla 
köyden kente göç önlenmelidir.

vii. Üreticilerin eğitim düzeyleri dikkate alınarak kredi temininde danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırıl-
ması sağlanmalıdır.

viii. Tarımın finansmanı konusundaki sorunlar aşılamamakta ve tarım sektörüne her dönemde devlet tarafın-
dan sübvansiyonlar uygulanmaktadır. Bu durumu düzeltmek ancak tarımın finansmanı konusunda uzman ki-
şilerin, akademisyenlerin yapacakları çalışmalarla mümkün olabilecektir. Bu nedenle bu tür kişilerin, devletin 
tarımı tartıştığı veya değerlendirdiği her toplantıda yer bulması sağlanmalıdır. 

ix. Sağlanan tarımsal kredilerin çeşitleri ve vadeleri gözden geçirilmelidir.

x. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası gibi kurumlar, asıl vazifelerinin dışına çıkmadan kuruluş 
amaçları doğrultusunda hizmet sunmalıdır. 
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GIDA SAVUNMA SİSTEMİ YAKLAŞIM VE UYGULAMALARI

Hüden ASAN1, Erdoğan GÜNEŞ2,

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara / Türkiye

Öz: Günümüzde gıda ürünlerinin kasıtlı kontaminasyonu ile ilgili olaylar tüm gıda tedarik zincirinde büyük 
bir sorundur. Bu nedenle, gıda zincirinin her seviyesinde, çiftlikten çatala kadar, gıda savunması bilincinin 
yükseltilmesi gerekmektedir. Gıda savunma,  gıdanın kasıtlı eylemlerden ya da kontaminasyonlardan korun-
ması anlamına gelmektedir. Kötü niyetli kişinin amacı, öldürmek ya da ekonomik olarak zarar vermek ola-
bilmektedir. Kasıtlı eylemler genellikle mantıklı değildir ve önceden tahmin edilmesi zordur. Gıda savunması 
kasti eylemleri tamamen önleyemese de olumsuz sonuçların en aza indirgenmesine imkân vermektedir. Gıda 
savunma sistemi; dinamik ve gelişime açık bir sistem olmakla beraber, amacı;  gıdaların üretiminden tüketiciye 
ulaşmasına kadarki sürecin güvenli ve kontrol altında ilerlemesidir.  Bu çalışmada, son dönemlerde boyut de-
ğiştiren ve önlem alınması giderek zorunlu hale gelen gıda güvenliği riskleri ve ilgili kuruşlarca uygulanması 
tavsiye edilen yöntemler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Savunma, Gıda Güvenliği, Gıda, Gıda Savunma Planı

GİRİŞ

Günümüzde ticaretin küreselleşmesiyle birlikte dünyanın herhangi bir yerinde üretilen gıda ve diğer maddeler 
marketlerde yer almaktadır. Çeşitliliğin ve üretimin bu derece artması olumlu bir durum gibi gözükse de bu 
durum çok ciddi problemleri de karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme ile beraber halen artmakta olan terör 
olayları ile birlikte saldırıların boyutu da değişmektedir. Kötü niyetli kişilerce müdahale edilen konuların ba-
şında gıda sektörü gelmektedir. 

Gıda sektörü, uzun ve takip edilmesi zor tedarik zinciri ile müdahaleye en açık sektörlerdendir. Ürün seçi-
minden işlemeye, dağıtımdan ürünün, tüketicinin eline ulaşmasına kadarki süreç hem karmaşık hem de kasıtlı 
kontaminasyona müsait bir yapıdadır; bu sebeple zincirin her halkası yoğun dikkat, özen, denetim ve sistemli 
bir çalışma gerektirmektedir. Bu sistemin kurulmasında en önemli adım potansiyel tehlikelere karşı bir gıda 
savunma sisteminin oluşturulmasıdır. Özellikle 11 Eylül 2001 saldırısından sonra ABD gündemini daha fazla 
işgal etmeye başlayan gıda savunma konusu giderek Japonya, İngiltere, Çin gibi ülkelerin de çalışmalarına 
dahil olmuştur. Avrupa gıda endüstrisinde gıda savunması, gıda savunması konseptinin ortaya çıktığı ABD’nin 
aksine birçok AB ülkesinde oldukça yeni bir kavramdır. Resmi olarak 11 Eylül 2001’deki terör saldırısından 
sonra kabul edilen 2002 tarihli Halk Sağlığı Güvenliği ve Biyoterörizm Hazırlık ve Müdahale Yasası tarafın-
dan tanımlanmıştır. Biyoterörizm’in temel amacı, gıda arzının kasıtlı kirlenmeden korunmasıdır. FSSC 22000 
(Food Safety System Certification 22000) , BRC  British Retail Consortium), IFS (International Featured Stan-
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darts) gibi kuruluşlarca uygulanması zorunlu hale gelmiş olan gıda savunması farkındalığı dalga dalga yayılan 
ve tüm ülkeleri ilgilendiren bir konu haline gelmektedir. Bilhassa FDA (Food and Drug Administration) ve 
AIB (Academy of International Business) tarafından geliştirilen gıda savunma; rehber, plan ve kontrol liste-
leri ile desteklenmekte ve potansiyel risklere karşı önlemler alınması için yönlendirmektedir. Gıda savunması 
konusunda Türkiye’de henüz belli başlı birkaç kuruluş dışında kayda değer bir uygulama olmamasına karşın; 
AB kapsamında çıkarılan kanun ve yönetmelikler ile birlikte daha da ivme kazanan gıda endüstrisi, bu konuda 
umut vaat edicidir.

KURAMSAL TEMELLER

GIDA SAVUNMASI SÜRECİ 

Gıda Savunma, ülkenin gıda tedariğini kasıtlı ya da maksatlı kontaminasyon ya da tahrifat faaliyetlerinden 
korumakla ilgili etkinliklerini çerçeve içine almak için kullanılan kolektif bir terimdir. Bu terim biyoterörizm, 
karşı terörizm gibi diğer benzer fiilleri de kapsamaktadır. (Anonim 2013a).

Gıda Savunmasında Tarihi Süreç

Gıda savunma çalışmaları uzun bir geçmişe dayansa da Amerika ve İngiltere’de yaşanan çeşitli gıda terörü 
olaylarının ardından farklı bir boyut kazanarak kuruluşlara yol gösterici boyutta FDA (U.S Food and Drug 
Administration) aracılığıyla 2003 yılında “Guidence for Industry: Food Producers, Processor and Transpor-
ters: Food Security Preventive Measures Guidence” dökümanı yayınlanmıştır. 2008 yılında İngiliz Standart-
lar Enstitüsü ve Ulusal Altyapı Koruma Merkezi ortaklığı ile PAS:2008 (Publicly Available Specification) 
geliştirilmiştir. 2008 yılında yayınlanan baskı Dünya Sağlık Organizasyonu rehberliği ile gıda terörüne karşı 
stratejik önlemlerin kullanımı için tekrar düzenlenmiştir. PAS 96’nın uygunluğunun sağlanması için taraflarca 
defalarca değişiklik yapılarak 2010 yılında yeni sürümü yayınlanmıştır. 2010 yılında AIB tarafından “Food 
Defense Guidelines” adlı doküman yayınlanmıştır. Doküman 6 başlıktan oluşmakta olup kuruşlara soru lis-
telerini kendilerinin kontrol etmesi olanağını sağlamıştır. Şu an için dünyada FDA, AIB klavuzları ile PAS 
96:2010 Spesifikasyonunun dışında özellikle gıda güvenlik yönetim sistemleri olan FSSC 22000, BRC, IFS 
sistemleri ile de kuruluşların gıda savunmasına gereken önemi vermeleri ve uygulamaları hususunda zorunlu 
olarak yaptırım sağlanmaktadır (Ersin 2015).

Gıda Güvenliği Sistemleri Kapsamında Gıda Savunma 

Gıda savunma konusunu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) sistemi ile karıştırmamak gerekir; 
HACCP sistemi gıdanın çeşitli kontaminasyonlardan korunmasıdır. Eğer kritik noktalarda önlem alınmazsa, 
ne olacağını önceden tahmin edebilme temeline dayanan HACCP planları ve SOP’lar (Standard Operation 
Procedur) gıdayı kasıtlı olmayan kontaminasyonlardan korur (Kurt 2013).

Gıda savunması, gıda güvenliğinden farklı teknik ve araçlar kullanan bir sistemdir; ancak gıda güvenliğinin 
rakibi veya zıttı olmamasının yanında gıda güvenilirliğinin tamamlayıcısıdır. GFSI, Gıda Güvenliği Yönetimi 
Şemsiyesi’ni HACCP (Tehlike / Gıda Güvenliği), TACCP (Tehdit / Gıda Savunması) ve VACCP (Güvenlik 



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

221

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

açığı / Gıda Dolandırıcılığı) içerecek şekilde tanımlamıştır. Bunlar ayrı ayrı ele alınması gereken üç ayrı sütun 
olarak tanımlanmıştır.

Şekil 1. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 

HACCP, gıdadan kaynaklı kasıtlı olmayan kontaminasyon ve hijyen temelli bir sistemdir. Dolayısıyla bilinçli 
ve kötü niyetli müdahalelere karşı yetersiz kalmaktadır.  VACCP, henüz çok yeni bir sistem olup gıda hilesi 
için uygulanmaktadır.  Taklit; gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin şekil, 
bileşim ve nitelikler itibariyle kendisinde olmayan özellikleri sahip gibi gösterilmesidir. Tağşiş ise; gıda mad-
delerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı 
olarak üretilmesi halini tanımlamaktadır. Taklit ve tağşiş için geliştirilen sistem; HACCP ve TACCP aksine 
tüketici odaklıdır. Üç sistemde de birbirilerinden önemli farklar bulunmasına karşın ‘gıdaya müdahale’ ortak 
noktasında buluşulmaktadır.

TACCP, PAS 96: 2014 Sertifikasyonu ile tanıtılarak uygulanmaya başlanmış olup tecrübeli ve bilgili bir ekip 
ve otorite ile risklerin saptanması, zayıf noktaların tespit edilmesi, ürün seçimi, personel izleme ve denetim, 
işleme ve tedarik zincirinin kontrolü gibi bir dizi önlemlerden oluşan risk yönetim sistemidir. 

Şekil 2. TACCP Akış Şeması
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Gıda savunması konusu, özellikle ABD ile serbest ticaret anlaşması görüşmeleri yapan Avrupa Birliği ülkeleri 
ve dolayısıyla Türkiye için muhakkak önem verilmesi gereken bir konudur. Türkiye tarafından yapılan değer-
lendirme ve takip sürecinde gıda savunma konusu, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu 
(TGDF) tarafından 2012 yılında konuşulmaya başlanmıştır. 

GIDA SAVUNMA SİSTEMİ VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Gıda Savunma Sisteminin Kurulması

Gıda sektöründe gıda savunma konusunda ele alınacak konular ve sırasıyla yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

1. Üst yönetim onayının alınması: Sistem çalışması öncesinde üst yönetimin taahhüdü alınmalıdır. Siste-
min işletmeye katacağı değerler ve etkisi hakkında bilgilendirme sağlanmalıdır. 

2. Gıda savunması konusunda sorumlu kişileri atamak: Sisteminin uygulanabilmesi ve sürdürülmesi 
için nitelikli ekip üyelerinin seçilmesi ve sorumluluklarının atanması gerekmektedir. 

3. Sorumlu kişilere bu konuda eğitim vermek: Gıda güvenliği ve gıda savunma farkındalığı eğitimi veril-
mesini sağlayarak işletme bilincinin arttırılması sağlanmalıdır. Eğitim kapsamında; biyosensörler, kasıtlı 
kontaminasyonlara karşı alınacak önlemler, biyoterörizm ve korunma yolları, acil durumlar ve risk iletişi-
mi gibi konular ön planda olmalıdır. 

4. İşletmede gıda savunma konusunda değerlendirme yapmak: Değerlendirme yapılırken öncelikle iş-
letmedeki mevcut durumu analiz etmek ve sonrasında gerekli kontrol önlemlerini belirlemek gereklidir. 
Bunun için işletme iç ve dış sahasında her bir alan için ve dışarıdan gelen ziyaretçiler/taşeronlar/araçlar 
için işletmenin almış olduğu güvenlik önlemlerini sorgulamak gerekir:

5. Gıda savunma planını uygulamak, ilgili prosedürlerin hazırlanması: Gıda savunma tedbir adımları-
nın belirlenmesi ve uygulanması sağlanmalıdır. Bu kapsamda her işletme kendisine ait adımlar oluşturma-
lı ve bu konu ile ilgili eğitimlere başlamalıdır.

6. Gıda savunma planının belirli aralıklarla etkinliğini doğrulamak için denetim ya da tatbikat yap-
mak: Bir gıda savunma planı oluşturduktan sonra belirli aralıklarla (genellikle 3 ay) planın etkinliğinin 
doğrulanması gerekmekmektedir ve sonuçlar kayıt altına alınmalıdır. Oluşturulan plan en az yılda 1 kere 
olmak üzere gerektiği durumlarda kontrolü ve denetimi yapılmalıdır.

Gıda Savunma Sisteminin Yararları 

Uygulanacak etkili bir gıda savunma sisteminin kurulum ve uygulama maliyeti, olası herhangi bir saldırı so-
nucunda ortaya çıkacak ekonomik ve psikolojik sonuçtan daha sarsıcı olmayacaktır, dolayısıyla iş kapasitesi 
ve ekonomiyi korumaya yardımcı olacaktır. Ayrıca sistemde ürün süreciyle ilgili belirlenen sorunlar ve çözüm 
olarak uygulanan adımlarla birlikte halk sağlığını korumaktadır. Güvenlik ve kalite çabalarını destekleyerek 
süreç/ iş verimsizliklerini açığa çıkaracak ve hırsızlığı azaltacaktır. Bir gıda savunma sistemi yapılacak olan 
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saldırıyı tamamen önleyemez, çünkü bu durum için birçok değişken söz konusudur. Fakat olayın riskini ve 
etkisini azaltır ve/veya tehlikeyi en az hasar ile atlatma olanağı sunmakta ve rekabet avantajı sağlamaktadır.

Savunma Sisteminin Uygulanmama Nedenleri

Uygulama konusunda herhangi bir yasal zorunluluğun olmayışı, gıda savunma sistemi oluşturulması konu-
sunda önemli bir engeldir. İhracat yapmayan küçük ölçekli firmalar gıda ticaretinde belirleyici rolde olmaları 
ve üretici firmaların maliyet-fayda konusundaki endişeleri uygulamada sıkıntı oluşturmaktadır. Sektörde öncü 
firmaların yeteri kadar sorumluluk almaması, eğitimli personel sorunu ve gıda savunma eğitimi veren kurum-
ların nitelik ve nicelik olarak eksiklikleri gıda savunması konusunu olumsuz etkilemektedir. Ayrıca dünyanın 
birçok yerinde gıdaya erişim sorunu yaşanmaktadır bu nedenle bu ülkelerin gıda savunması konusunda adım 
atması güçtür.

Uluslararası Alanda Gıda Savunma Sistemi

Dünyada gıda savunması ile ilgili gelişmelerde Amerika lider konumdadır ve genel olarak aynı yöntemlerden 
bahsedilmekte olup FDA, FSIS, PAS 96:2014 ve AIB standartlarında bir yaklaşımla gıda savunma planının 
hazırlanması tavsiye edilmektedir. Genel çerçevede tüm gıda güvenliği sistemleri aynı amaçta birleşmekle 
birlikte gıda savunma, sadece IFS sisteminde zorunlu bir madde olarak yer almaktadır.

FDA ve AIB, diğer yaklaşımlara göre daha sistematik bir yol izlemektedir. Tüm dokümanlara ulaşım kolaylığı 
sağlamaktadır. Gıda savunma sistemini kurarken bir risk değerlendirmesi yapılmasını, kontrol önlemlerinin 
alınmasını ve takip edilmesini, sistemin belirli periyotlarda gözden geçirilmesini talep eder. Bir sistem dahilin-
de oluşturulması ve güncellenmesi tüm programların ortak noktasıdır (Ersin, 2015).

FDA Gıda Savunma Rehberi

FDA, 2007 yılında güncellediği Gıda Savunma ve Acil Durum Sorumluluk kapsamında gıda üreticileri, işle-
yicileri ve taşıyıcıları için gıda güvenliğinde önleyici ölçümler rehberi adı altında bir doküman yayınlamıştır. 
Gıda savunmayı; Yönetim, Personel, Ziyaretçiler, Tesis ve Operasyonlardan oluşan 5 ana başlık altında topla-
yarak, kuruluşlara önleyici faaliyetleri belirtmiştir. Ayrıca FDA, gıda korumada farkındalık programı kapsa-
mında gıda tesislerinde kasti kontaminasyon riskini azaltmak için sanayi ve iş çevrelerinin kullanabileceği beş 
anahtar noktayı şu şekilde tanımlamaktadır:

A – Assure – Güvence 

L – Look – Bakma/Gözetme 

E – Employees – Çalışanlara Odaklanma 

R – Reports – Raporlar 

T – Threat – Tehdit Etme
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Ek olarak FDA gıda savunma programının uygulanmasında ve takip edilmesinde personele sorumluluk ver-
mektedir.

F ollow – Takip edin Şirket gıda koruma planını ve prosedürlerini takip edin. 

I nspect – Denetleyin Çalışma alanını ve etrafını denetleyin. 

R ecognize – Görün Sıradışı durumları görün ve bildirin.

S ecure – Güvenliği sağlayın Tüm maddeleri, tedarik edilenleri ve son ürünün güvenliğini sağlayın. 

T ell management – Yönetime bildirin Sıradışı ve şüpheli bir şeyleri fark ettiğinizde yönetime bildirin.

FDA ayrıca gıda savunma sistemi alanına askeri bir savunma sistemi olan CARVER savunma sistemini uygu-
lamıştır. Bu sistemin gıda savunma sistemine uyarlanmış hali CARVER+SHOCK olarak isimlendirilmektedir.

Bir gıda üretim tesisinin veya sürecinin CARVER + Shock değerlendirmesini yaparak kullanıcılar, en hassas 
noktaları belirleyebilmekte ve bu noktaları koruyabilmektedirler. ABD’de 2005’ten 2008’e kadar, SPPA, FDA, 
USDA, FBI, DHS ortaklığı ile birlikte gıda ve tarım sektöründe 36 ürün, süreç veya ürün üzerinde CARVER 
+ Shock değerlendirmeleri gerçekleştirmiştir. Carver + Shock aşağıdaki başlıkları içermektedir:

Criticality - Kritiklik - halk sağlığının ölçüsü ve saldırının ekonomik etkilerini ifade eder.

Accessibility - Erişilebilirlik, hedefin tehdide açık olmasıdır. Tedbir, tehdit etmenlerinin başarılı bir şekilde 
tanıtılma olasılığından bağımsızdır.

Recuperability - Yeniden üretilebilirlik, üretkenliği geri kazanmak için belirli sistemi alacağı zaman ölçülür. 
Talepte olası bir düşüşün etkisi de dikkate alınmaktadır.

Vulnerability - Güvenlik açığı, hedefe ulaşıldıktan sonra saldırganın amacına ulaşmak için yeterli miktarda 
tehdit unsuru ekleyebilme kolaylığının bir ölçütüdür.

Effect -: Etki, tek bir tesisteki bir saldırının neden olduğu sistem verimliliğinin yüzdesinin bir ölçüsüdür ve 
aynı ürünü üreten tesislerin sayısıyla ters orantılıdır.

Recognizability - Tanınabilirlik, hedefin, başka hedefler veya bileşenler ile karıştırılmadan bir saldırgan tara-
fından tanımlanabildiği derecedir.

Değerlendirme kriteri olarak bir saldırının psikolojik etkilerinin ifade edilmesi için orijinal altı özelliğe yedinci 
bir özellik olan “Şok” eklenmiştir. 

Shock: Şok, hedef sisteme yapılan başarılı bir saldırının sağlık, psikolojik ve ulusal ekonomik etkilerinin 
birleşik ölçüsüdür. Şok ulusal düzeyde göz önünde bulundurulur. Çok sayıda ölüm olduğunda veya hedefin 
kültürel, dini veya diğer sembolik bir önemi varsa, psikolojik etki artacaktır. Yaygın ekonomik kayıp ya da 



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

225

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

psikolojik hasar elde etmek için toplu ölümler gerekli değildir. Mağdurlar, çocuklar veya yaşlılar gibi hassas 
alt grupların üyeleri olduğunda psikolojik etkiler artacaktır.

PAS 96: 2014 Spesifikasyonu

PAS 96:2014 spesifikasyonu İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından onaylanmıştır. Bu standart , ku-
ruluşların tüm gıda tedarik zincirindeki gıda tehditlerini önlemelerine ve azaltmalarına olanak vermektedir. 
TACCP yaklaşımını ifade etmekte olup TACCP terimi, tehditlerin değerlendirilmesi, güvenlik açıklarının be-
lirlenmesi ve satın alma, sürecin belirlenmesi, tesisler, dağıtım ağları yoluyla riskin sistemik yönetim sürecini 
içermektedir.

PAS 96, yiyecek ve içecek için üç jenerik tehdidi tanımlar:

1- Zehirli maddelerle kötü huylu ve hatta ölüme neden olan kirlenme;

2- Tedarik zincirine giden sabotaj yiyecek kıtlığı;

3- Kötü amaçlı kişinin yiyecek ve içecek maddelerini kötüye kullanması veya diğer suç içeren amaçlar.

PAS 96 spesifikasyonunda gıda savunma değerlendirme durumu 3 farklı seviye ifade edilmektedir. Seviyeler:

Normal seviye: İlgili iş için uygun rutin koruyucu güvenlik önlemlerini ifade etmektedir. 

Artan tepki seviyesi: İlgili alan için tehdit seviyesinde artış olduğu yetkililer tarafından gizli olarak haber 
verilen, özel iş ve coğrafi açıkları ile birlikte tehdidin geniş doğasını yansıtan ek ve sürdürülebilir olarak koru-
yucu güvenlik önlemlerini gösterir. Örneğin, artan tepki seviyesi tüm yasakları içerebilir. 

Olağanüstü tepki seviyesi: Risk ve saldırıyı minimize etmek ve spesifik tehditleri karşılamak için maksimum 
uygulanabilir alınacak güvenlik önlemleridir (Ersin 2015).

AIB-Gıda Savunma Rehberi

AIB- Gıda Savunma Rehberi; Gıda Savunma Programları, Binalar ve Dış Sahalar, Çalışan Ve Ziyaretçi Erişim 
Programları, Alma Prosedürleri, Tesis İşlemleri ve Ürün Depolama Alanları konularında değerlendirme adım-
ları sunmaktadır. Denetçi her madde ile ilgili değerlendirmeyi belirler ve Gıda Savunma rehberini kullanarak 
her maddeninin tesis için uygunluk değerlendirmesini yapar. AIB, sistem içerisinde soruları yanıtlarken 3 ayrı 
değerlendirme kriteri sunar ve değerlendirmeyi yaparken bu şekilde sınıflandırılmasını önerir. Bu kapsamda, 

İdeal: Maddenin tüm yönleri görülmüştür, amaç mevcut seviyedeki faaliyetleri devam ettirmek olmalıdır. 

Orta: Madde temel beklentileri karşılamaktadır. İyileştirme faaliyetleri listelenmiş kriterleri geliştirmek için 
yapılabilir. Program veya kaynak değişiklikleri ideal seviyeye ulaşmak için gerekli olabilir.

Zayıf Nokta (zayıflık): Maddenin beklentileri karşılanmamaktadır. Orta veya ideal seviyeye ulaşmak için 
önemli değişiklikler yapılmalıdır. Program veya kaynak değişiklikleri eksiklikleri karşılayacak şekilde uy-
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gulanmalıdır. Eksiklikler gıda savunma olaylarına yol açabilir. Program tanımlanmış haliyle kabul edilemez 
(Anonim 2010a).

FSIS – Gıda Savunma Planı

ABD Tarım Departmanı (USDA) Gıda Güvenliği ve Teftiş Hizmetleri tarafından hazırlanan plan 4 ana bölüm-
den oluşmaktadır;

1- Dış Alan Güvenlik Önlemleri (kapı kilitleri, aydınlatma, izleme, yükleme-boşaltma) 

2- İç Alan Güvenlik Önlemleri (gözlemler, işaretler, kısıtlı erişim) 

3- Personel Güvenlik Önlemleri (referans kontrolü, ziyaretçi kartları, kimlik kontrolü)

4- Olaylara Karşılık Güvenlik Önlemleri

Planın etkinliğin arttırılması için güvenlik planı, geri çağırma planı ve acil durum planları ile ilişkili bir gıda 
savunma planı oluşturulmalıdır. Özet olarak gıda savunma sistemine katkı sağlayacak her bir konu bu plan 
kapsamına alınmıştır. Gıda savunma planı tamamlandıktan sonra, sistem belirli aralıklarla kontrol edilmelidir 
ve uygulama noktasında kullanılacak önlemler basit olmalıdır (Anonim 2012b).

SONUÇ

Güvenli gıdaya ulaşım tarih boyunca insanların ana uğraşlarından biri olmuştur. Günümüzde ticaretin küresel-
leşmesi ile birlikte tehditler de değişim göstermektedir ve bu tehditlerin yayılma riski her geçen gün artmakta-
dır. Gıda sektörüne yapılacak kasti bir saldırının sonuçları ciddi boyutlardadır. HACCP ve gıdayı doğal bulaş-
malara karşı korusa da kasıtlı kontaminasyonlar için yetersiz kalmaktadır. Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde 
ilgili kuruşlarca hazırlanan gıda savunma rehber ve planları dünya çapında birçok firmaya yol göstermektedir. 
Türkiye için gıda savunma konusu henüz çok yeni bir kavram olup bazı büyük firmaların gönüllü olarak yürüt-
tüğü bir uygulamadır.  Diğer yandan gıda mevzuatı gerek AB’ye uyum gerekse farklılaşan tüketici ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla sürekli gelişim içerisindedir. Şirketten şirkete değişen güvenlik algısı için; gıda savunma-
sının, gıda güvenliği sistemlerinden ayrı tutulmadan yürütülen çalışmalarla ve bu durumun yasal yaptırımlarla 
desteklenmesinin ve gerekli personel eğitimleri için sorumluluk alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Büyük firmaların, tedarikçilerinden gıda savunma sistemini zorunlu olarak talep etmesi, sistemin yaygınlaş-
ması için faydalı olacaktır. Ayrıca tüketicinin bilinçlenerek firmalardan gıda savunma uygulamaları ile ilgili 
çalışmaları talep etmesi üretici için teşvik edici olacaktır. Gıda güvenliği yönetim sistemleri; gelişime açık 
sistemler olduğundan sürekli güncellenmesi ve değişen tehlikelere karşı yeni yöntemlerin geliştirilmesi gerek-
mektedir. Bu noktada ülke yönetim sistemi içerisindeki karar alıcılara büyük görevler düşmektedir. Büyük şir-
ketlerin gıda savunma sistemi anlamında yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi hatta gerekli durumlarda zorlayıcı 
önlemler alınması istenebilir. Yine hükümetin sistemi takip etmesiyle birlikte gıda savunma sistemi alanında 
gerekli güncellemeler sağlanabilir.
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TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM EKONOMİSİ VE FİNANSMANI

Kemal Mirzat ÜNAL1, Erdoğan GÜNEŞ2, 

1-2Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara / Türkiye

Öz: Ülkemizde tarımsal üretimin doğallığını ve güvenilirliğini kaybettiği göz önüne alınırsa, organik tarımın 
ön plana çıkması çok da sürpriz bir durum değildir. Türkiye’de 1984 yılında başlayan ve 2000’li yıllara kadar 
çok fazla bilinmeyen bu sistem, günümüzde hem üretici hem tüketici sayısı olarak büyük bir artış göstermiştir. 
Başlangıçta ihracata dayalı bu sistemde üretilen ürün sayısı 8 iken, şu anda 235’dir. Üretim miktarlarına ba-
kıldığında Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi toplam organik ürün üretiminin %70’ini karşılamaktadır. Son 
iki yılda organik tahıl ürünleri (buğday, arpa, mısır) ithalat artışı, organik üretimde hala eksiklerin olduğunun 
bir göstergesidir. Organik üretime başlama süreci çok maliyetli olmamakla beraber, devlet de yeterli miktar 
da destek vermektedir.  Bitkisel ve hayvansal üretime ayrı ayrı destek verirken, genç çiftçi destekleri ve başta 
Ziraat Bankası olmak üzere, diğer özel bankalar da düşük faizli kredi olanağı sunmaktadır. Bu çalışmada genel 
anlamda ülkemizde organik tarımın mevcut durumu, sorunları ve önerileri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Organik, Organik Tarım, Organik Üretim, Desteklemeler

GİRİŞ

Çevre sorunları ve insan sağlını tehdit eden tarımsal ürünlerin sayısının arttığı günümüzde, her ülkenin gün-
demindeki konulardan biri organik tarımdır. Herkesin merak ettiği ve dürüstlük esaslı olan bu sistem, kon-
veksiyonel tarımı bir tarafa bırakıp, kendi tohumlardan, kendi toprağımızda, kendi ürünleri yetiştirme fırsatı 
sunmaktadır. Organik üretim gelecek nesillere de tohum, ürün ve ürün çeşitleri sunma fırsatı sağlamaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde organik üretim daha çok ihracat odaklı olup, üretimlerin büyük bölümü AB, ABD 
ve Japonya gibi büyük pazarlara ihraç edilmektedir. Bu nedenle üretici ile işleyici ve ihracatçı arasında yer 
alan oldukça basit bir pazarlama zinciri söz konusudur (Rehber,2011). Bu çalışmada da organik tarımın avan-
tajlarının yanı sıra, finansal açıdan desteklemelerin doğru ellerde ve amacına uygun kullanılması durumunda, 
organik üretim yapmak isteyen herkesin yapabileceği bir sistem olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

ORGANİK TARIM EKONOMİSİ 

TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIMIN EKONOMİK GÖRÜNTÜSÜ 

Türkiye’de organik tarımın 1984-1985 yıllarında yurtdışının talepleri ile ve ticari amaçla başladığını düşü-
nürsek, şu anda bulunduğumuz konum, beklenenin çok üstündedir. Halen büyük ağırlık, ihracata yönelik ve 
yurt dışı talebe uygun üretim odaklıdır. Kuru üzüm ile başlayan bu üretim yapısı, kuru incir, fındık ve kuru 
kayısı ile devam etmiştir. 1990 yılına kadar 8 ürün ile ilerlelemeler sağlanmış, artan talebin daha çok kuru ve 
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kurutulmuş ürünlerde olduğu belirlenmiştir. 2016 yılı rakamlarına bakıldığında, organik ürün sayısı 235’dir. 
Bu da 25 yıllık süreçte, organik tarım ile birlikte çevreye ve insana olan duyarlılığının farkına varıldığının bir 
göstergesidir. 68.000 çiftçinin 557.247 ha alanda yapmakta olduğu bu sistemde, 523.441 ha alan yetiştirici-
liği yapılan, 33.806 ha alan ise doğal toplama alanıdır. 2.595.663 ton organik ürün yetiştirilmektedir.(TÜİK 
2016). 2015-2016 döneminde organik tarımda; ürün sayısı %19, üretim alanı %8, üretim miktarı %41 artmıştır 
(GTHB-BÜGEM, 2016).

Ülkemizde bölgeler bazında organik üretim yapılan alanın %39,4’ünün Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu gö-
rülmektedir (Şekil 1). Bölgede kişi başına ortalama 13 ha organik üretim alanı düşmektedir ve Doğu Anadolu 
Bölgesi 16 binin üzerindeki üretici sayısıyla da ülkedeki en çok organik üreticiye sahiptir.

Şekil 1. Organik Tarımsal Üretimde Bulunan Çiftçi Sayısı ve Üretim Alanı Karşılaştırması (2016)

Yaklaşık 190.000 dönüm organik üretim alanına sahip Karadeniz Bölgesi, son yıllarda ürün sayısında ciddi bir 
artış göstermiştir. Tokat ve Ordu illerinde artan organik meyve üretimi (yaban mersini, yabani armut, yabani 
kiraz, yabani çilek, yabani elma, yabani erik) toplam Karadeniz üretiminin %90’ını karşılamaktadır ( 872.315 
ton).
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Şekil 2. Bölgelere Göre Organik Tarım Ürünleri Üretim Miktarları (2016)

Ülkemizde yetiştirilen organik ürünlerin çok büyük bölümü ihraç edildiği için, organik üretim yurtdışından 
gelen talebe göre şekillenmektedir. Buna göre, organik ürün ihracatı 2003 yılında 37 milyon Dolar’dan, 2016 
yılında 78 milyon Dolar’a kadar çıkmıştır. Toplam tarım ürünleri ihracatının %0,3’ünü organik tarım ürünleri 
kapsamaktadır. Bu verilerden ciddi gelişmelere karşın organik üretimin yeterli olmadığını ortaya çıkmaktadır. 

Klasik tarımsal ihraç ürünleri olarak kuru üzüm, fındık, pamuk vd.ürünler 1990’lı yılların başına kadar organik 
ürün ihracatının büyük bölümünü oluşturmaktaydı. Günümüzde başlıca ihraç edilen organik ürünler ise incir 
ve incir ürünleri, organik fındık-fıstık, organik baharat, organik taze ve işlenmiş meyve ve sebzeler, organik 
hububat, endüstri bitkileri, yağlı tohumlar ve diğer çiğ ve işlenmiş ürünlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, 
bu veriler, ihracatçı firmaların ihracat esnasında organik olarak beyan ettikleri partilere ait olup, gerçekleşen 
ihracat verilerinin tamamını da yansıtmamaktadır.

Türkiye’den organik ürün ihracatının yapıldığı ülkeler ve ürünler incelendiğinde, ülke sayısı yaklaşık 12 ci-
varında olduğu, ürün grupları incelendiğinde ise en fazla döviz getirisinin organik fındık, incir, kayısı, üzüm, 
çilek, zeytin, pamuk ve meyve sularından oluştuğu ifade edilebilir. Bu ülkeler arasında ABD ve Almanya 
en önemli ithalatçı ülkelerdir(Çizelge 1). Toplam organik ürün ihracatımızın değer olarak %17,2’si ABD’ye 
yapılmaktadır. ABD’den sonra Almanya, Fransa, Hollanda gibi AB ülkeleri organik ihracatımızda başı çek-
mektedirler. İsviçre, İtalya, İsveç, Kanada, İngiltere ve Japonya diğer gelişen pazarlarımız arasında yer almak-
tadır. Bu gelişmeler, Türkiye’nin organik iç pazarını geliştirmeye devam ederken, dış pazar portföyüne Kuzey 
Amerika ve Asya gibi diğer kıtalardaki hızla gelişen pazarları ilave etmesi gerektiğini göstermektedir. (Çizelge 
2 ve 3).
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Organik ürünlerin pazarlanmasında birçok pazarlama kanalı kullanılmaktadır. Ağırlıklı olarak perakende sa-
tışlar (%60) yer alsa da, sadece organik ürünlerin satıldığı açık pazarlar (%25), çiftlikte satışlar (%6), özel 
marketler (%5), internetten ve doğrudan satışlar (%4) olarak bir çok kanal bulunmaktadır. Pazarların yapısal 
durumu ve gelişmişlik düzeyi bu oranları etkilemektedir. 

Çizelge 1. Organik Tarım Ürünleri İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı

Ülkeler Miktar(Ton) Oran 
(%)

Tutar (Dolar) Oran(%)

ABD 2.897 17,2 14.357.313,26 18,4

ALMANYA 2.414 14,4 13.402.071,14 17,2

FRANSA 1.979 11,8 11.463.475,50 14,7

HOLLANDA 1.495 8,9 10.593.721,25 13,6

İSVİÇRE 1.281 7,6 6.353.764,37 8,2

İTALYA 568 3,4 4.807.593,23 6,2

İNGİLETERE 799 4,7 4.144.944,06 5,3

İSVEÇ 564 3,4 3.139.275,90 4

KANADA 698 4,1 2.599.795,22 3,3

JAPONYA 213 1,3 1.248.665,52 1,6

KKTC 2.318 13,8 887.299,79 1,1

AVUSTRALYA 175 1 776.312,81 1

DANİMARKA 112 0,7 582.517,08 0,7

DİĞER 1.306 7,8 3.474.618,87 4,5

TOPLAM 15.513 92,2 74.356.749 95,5

GENEL TOPLAM (Diğerleri Dahil) 16.819 100 77.831.368,00 100

Kaynak: GTHB-BÜGEM, 2016.
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Çizelge 2. Organik Ürün İhracatı 

ÜRÜN Miktar 
(Ton)

Tutar 
(Dolar)

Oran
(Ton)

Oran 
(Dolar)

FINDIK VE FINDIK ÜRÜNLERİ 2.466 24.975.616,46 14,7 32,1

İNCİR VE İNCİR ÜRÜNLERİ 3.676 18.665.594,94 21,9 24

KURU ÜZÜM 3.393 12.456.025,53 20,2 16

KAYISI VE KAYISI ÜRÜNLERİ 1.845 10.996.054,17 11 14,1

MEYVE VE MEYVE ÜRÜNLERİ 1.758 6.222.986,33 10,5 8

BAHARATLAR 91 765.829,65 0,5 1

SOYA FASULYESİ 1.600 680.000,00 9,5 0,9

SEBZE VE SEBZE ÜRÜNLERİ 246 587.259,96 1,5 0,8

ANTEP FISTIĞI 22 492.932,44 0,1 0,6

PAMUK VE PAMUK ÜRÜNLERİ 46 357.066,67 0,3 0,5

MERCİMEK VE MERCİMEK ÜRÜNLERİ 134 310.644,12 0,8 0,4

SUSAM 52 229.930,00 0,3 0,3

BUĞDAY VE BUĞDAY ÜRÜNLERİ 610 186.877,47 3,6 0,2

NOHUT 61 144.176,38 0,4 0,2

TOPLAM 16.001 77.070.994,12 95,1 99

GENEL TOPLAM (Diğerleri Dahil) 16.819 77.831.368,00 100 100

Kaynak: GTHB-BÜGEM, 2016.
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Çizelge 3. Ürün ve Ülkelere Göre Türkiye Organik Ürün İthalatı ( 2016)

Ürün Miktar (Ton) İthal Edilen Ülke

Soya Fasulyesi  (Tohum olmayan) 174.218 Rusya, Etiyopya,Ukrayna

Buğday 63.701 Rusya, İsrail,Yeni Zellanda

Ayçiçeği Ve Ürünleri 40.818 Rusya, Hollanda, Romanya, Almanya

Mısır 31.154 Rusya

Keten Tohumu 4.880 Rusya

Mercimek 4.650 Rusya

Arpa 2.886 Rusya

Gübre(Humistar, Biogumus) 600 Litvanya

Nohut 478 Rusya

Kuru Meyve( Erik, Elma, Hurma) 346 Kırgızistan, İran, Pakistan,Tunus, İngiltere

Çeltik  (Pirinç) 110 Kırgızistan

Susam (Tohum Ve Yağı) 75 Uganda ,Etiyopya

Meyve Püresi (Kayısı, Muz, Mango) 45 İspanya

Antep Fıstığı 44 Kırgızistan

Fasulye (Kuru) 44 Kırgızistan

Meyan Kökü 25 Gürcistan

Meyve Çeşitleri (Vişne, Portakal) 42 Almanya, Hollanda

Üzüm (Kurutulmuş) 100 Abd, İngiltere

Diğer 43 Filipinler, İtalya,Almaya,Azor Adaları, 
Çin

TOPLAM 324.258,75  

Kaynak: GTHB-BÜGEM, 2016

ORGANİK TARIMDA DEVLET DESTEK ve TEŞVİKLERİ

Organik tarıma 2004 yılına kadar devlet desteği ve kredi imkanı sunulmamaktaydı. 2004-2008 yılları arasında 
‘’doğrudan gelir desteği’’ ile birlikte bir çok alternatif ön plana çıkmaktadır. Öncelikle bir müteşebbisin bu 
desteklerin herhangi birinden yararlanması için aranan şart ‘’Çiftçi Kayıt Sistemine ’’ kayıtlı olmasıdır. Kayıtlı 
değil ise hiçbir destekten yararlanamaz. 
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Organik üretimde geçiş süreci kısıtlaması vardır. Bu süreç, üretici organik tarıma yapacağına dair KSK ile 
sözleşmesini imzalamış ve ilk denetimi geçirdikten sonra başlamaktadır. Bununla beraber ikinci yılın sonunda 
(ikinci denetim yapılıp, hasat bittiğinde) desteklerden yararlanmaya başlayabilir. Bir üretici veya üretici gru-
bunun geçiş süreci, bitkisel ve hayvansal üretimde 3 yıldır. 3 yılın sonunda, 4. Yıl üretime başlayacağı zaman 
yapılan denetimlerde herhangi bir sorunla karşılaşılmaz ise geçiş süreci tamamlanmış olup, artık müteşebbis, 
ürettiği ürünleri hem yurt dışına ihraç edebilir hem de ürününü piyasaya güvenle sunabilir. 

ALAN BAZLI DESTEK ÖDEMELERİ

Alan bazlı destek ödemeleri 4 kategoriye ayrılmıştır;

1. Kategori ağırlıklı olarak sebze-meyve ürünlerini kapsamaktadır.( Ahududu, Çay, Çilek, Fasulye, Kamkat, 
Kabak, Limon, Portakal, Muz, Sebze Fideleri, Şeftali, Roka, Sarımsak vb.) 100 TL/da,

2. Kategori de ise doğadan toplama ürünler yer almaktadır. ( Adaçayı, Anason, Antep Fıstığı, Kekik, Kim-
yon, Kuşburnu, Safran, Tarçın, Zencefil, Zeytin vb.) 70 TL/da,

3. Kategori de tarla bitkileri yer almaktadır. (Ayçiçeği, Bakla (Kuru), Bezelye, Börülce, Çeltik, Gül, Kene-
vir, Lif, Keten Lif, Mercimek, Mürdümük, Nohut, Pamuk, Sarımsak (Kuru), Soğan (Kuru), Soya, Susam, 
Tütün, Yerfıstığı.) 30 TL/da,

4. Kategori de bu 3 kategoride bulunmayan ve nadas için desteklemeler bulunmaktadır. 10 TL/da,

Hayvancılık desteklerinde arılı kovan başına 10 TL, mazot ve gübre dekara 11 TL destek verilmektedir. (GTHB 
– 2016)

DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİLERİ

Ülkemizde tarımsal kredi denildiği zaman akla gelen ilk kurum Ziraat Bankasıdır. 2016 yılında toplam 42 
milyar liranın üzerinde kredi vermiş olan Ziraat Bankası toplam kredi miktarının %60-%65’ini karşılamakta-
dır. Özel bankalar ortalama 2-3 milyar tarımsal kredi hizmeti sunmaktadır. 2016 yılı Organik tarım kredi ra-
kamlarına bakacak olursak, hem yatırım dönemi, hem işletme dönemi içerisinde 5.000.000 TL kredi üst limiti 
olarak belirlenmiş ve kredi faiz oranlarında %50 indirim mevcuttur. Ziraat Bankası 2017 yılında da Tarımsal 
Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisinden faydalanarak %50  faiz indirimli kredi kullanıla-
bilmektedir. Zaten tarımsal alanda düşük faizli kredi sağlayan Ziraat Bankası bu kredi seçeneği ile de mevcut 
faizin %50 sini kendisi üstleniyor ve çiftçinin faiz yükünü düşürüyor. Eğer organik üretim sertifikasına sa-
hipseniz TKDK desteklerine başvurabilirsiniz. Bu kurum yapacağınız yatırımın %50 – %65 oranları arasında 
hibe desteği sağlamaktadır.

Organik Tarım Kredisi sunan özel bankalardan bir tanesi Finansbank‘tır. Finansbank organik tarım sertifikas-
yon belgesi ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilere uygun faiz koşullarında 24 aya kadar ve üretimin %85’ini 
kapsayacak oranda kredi imkanı sunmaktadır. Ayrıca Finansbank‘tan kullandığınız kredinin geri ödemesini de 
isteğinize göre 1/3/6/12 ay periyotlarında ödeyebilirsiniz. 
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Organik Tarım için uygun koşullarda kredi sağlayan özel bankalardan biri de Şekerbank’tır. Şekerbank özel-
likle 60 aya kadar vade sağlayarak üreticinin geri ödeme imkanını arttırmaktadır. Şekerbank organik tarım 
kredisi ile yatırım tutarınızın %75’i kadar kredi kullanabilirsiniz. Şekerbank’ta organik tarım kredisi için ilk 
şart olarak ÇKS ve Organik Üretim Sertifikası sahibi olmanızı istemektedir. Ayrıca Şekerbank örtü altı üre-
timinde 2 yıl tecrübenizin olmasını da istemektedir. Şekerbank’ın toplam tarımsal kredisinin %2 si organik 
tarıma yöneliktir.

TEB organik tarım kredisi sağlayan başka bir özel bankamızdır. TEB organik tarım kredisi 12 ay vadelidir ve 
ana para ve faiz ödemesi 12 ayın sonunda yapılmaktadır. Yani TEB size krediyi sağlıyor ve ürününüzün üreti-
mini destekliyor. Geri ödemeyi ise ürününüzü sattıktan sonra yapmanızı sağlıyor. TEB Organik Tarım Kredisi 
de yine ÇKS ve Organik Tarım Sertifikasını şart koşmaktadır. TEB bankasının tarımsal kredisinin yaklaşık 
%10’u organik tarıma yöneliktir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Organik tarım, üretici veya üretici grupları için, ekstansif tarım veya konveskiyonel bir üretime göre daha ma-
liyeti yüksek bir sistemdir. Ülkemizde tarım arazilerin dağınık ve küçük olduğu göz önüne alındığında, müte-
şebbisin maliyet hesaplarında daha titiz davranması gerekmektedir. Desteklemelerin artması, organik üretimin 
de artmasında önemli bir rol oynamakta ancak yeterli olmamaktadır. Girdi maliyetlerini hafifletecek ve geçiş 
sürecini kapsayan desteklere ihtiyaç duyulmaktadır.

Çiftçilerin organik tarım ile ilgili bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Farklı bir üretim sistemi olduğundan do-
layı reklama ve yaygınlaştırılmaya gereksinim duyulmaktadır. Organik üretimle ilgili eğitimlere, seminerlere, 
öğretici materyallere (broşür, el kitabı vb.) ihtiyaç vardır. 

Açık pazarların sayısı yetersizdir ve üreticinin günümüzde hak ettiği paraları kazanamadığını görmekteyiz. Ne 
yazık ki organik tarım yapan bir üretici kendi ürününü satamayacak durumda ise (pazara uzaklık, zaman ve işçi 
bulamama, ürün miktarındaki yetersizlik) mutlaka aracılar kazanmaktadır. Sadece Organik Pazar adı altında 
değil, Üretici Pazarları kurulmalı ve mevcut pazarların sayısı arttırılmalıdır.

Tarımsal kredi veren başta Ziraat Bankası olmak üzere birçok özel bankanın kredi faiz oranlarının oldukça 
düşük olduğunu görmekteyiz, ancak bu kredilerin miktarları ağırlıklı olarak büyük üreticilerin karşılayabilece-
ği düzeydedir. Küçük üreticiler için mevcut sistemde düşük miktarda ve düşük faizli kredi bulunmamaktadır. 
Bu sorun küçük üreticiye maddi olarak destek verecek tek kurumun Tarım ve Orman Bakanlığı olduğunu 
göstermektedir.İhracatı yapılabilecek ürünler tercih edilmelidir. Müteşebbise KSK’lar danışmanlık hizmeti 
verememekte ve yol gösterememektedir. Bu durumda müteşebbis sadece kendi araştırmaları ve çevresine bağlı 
olarak bir üretim deseni ortaya çıkartabilir ve yetersiz kalır.Son olarak örgütlenme düşüncesinin üreticilere 
aşılanması gerekmektedir. Tek başına bir üreticinin yapabilecekleri ile bir üretici grubunun (Üretici Birlikleri, 
Kooperatifler) yapabileceğinin çok altındadır. Eğer bu bilinç yaygınlaşır ve uygulanırsa, hem desteklemeler-
den yararlanma hem de ürünün pazarlanması aşamasında büyük yol kat edilmiş olur.
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ÜTOPİK VE DİSTOPİK ESERLERDE KADIN OLGUSU

Gaye SANATCI1, Fatma HIRLAK2

1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek  
Lisans Programı, Çanakkale / Türkiye

2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek  
Lisans Programı, Çanakkale / Türkiye

Öz: İdeal bir toplum düzeni isteği insanoğlunu ütopyalar tasarlamaya götürmüştür. Öte yandan ütopyada, öz-
gürlükten, eşitlik adına vazgeçilmesi ütopyayı totalitaryen bir tasarıya dönüştürmüş bu da ütopyaların, karşıtı 
olan distopyaları beraberinde getirmesine yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı hem ütopik hem distopik eserlerde 
aile, eğitim, meslek yaşamı gibi alanlarda kadına ilişkin toplumsal cinsiyet mekanizmasıyla oluşturulmuş rol 
ve kimlik tanımlamalarının nasıl olduğunun, eril ideolojinin ötesine geçilip geçilemediğini irdelenmesidir. 
Araştırma bu alanda ele alınmış tüm ütopya ve distopya eserlerini kapsamakta olup zaman kısıtlılığı nedeniyle 
Thomas More’ un Ütopya ’sı, Tommaso Campanella ’nın Güneş Ülkesi, George Orwell’ un 1984’ü ve Aldous 
Huxley ’in Cesur Yeni Dünya’sı olmak üzere toplamda dört eser ile sınırlı tutulmuştur. Araştırma, nitel araştır-
ma desenlerinden çoklu örnek olay araştırması şeklinde tasarlanmıştır. Çoklu örnek olayda örnek sayısının beşi 
geçmemesi tavsiye edilmektedir. Bu çerçevede, ütopik eserler grubu birinci, distopik eserler grubu da ikinci 
örnek olarak ele alınmıştır. Araştırma verileri doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmaya dahil 
edilen eserler MAXQDA Analytics Pro 18 (18.1.1 demo sürümü) programı kullanılarak içerik analizine tabi 
tutulmuş ve anlamlı bilgiler haline getirilmiştir. Verilerin cümle ve paragraf düzeyinde kodlanmasının ardından 
çalışma sekiz tema ve ona ait dört alt koddan oluşmuştur. Çalışmanın sonucunda ise; Ütopik eserlerde eşitlik-
çi ülke yaratılmak istenirken, bu durumun kadınlar açısından özellikle yönetim, meslek, aile ve kadın-erkek 
ilişkilerinde eşitliğin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Distopik eserlerde ise kadınlar; seçme şansı olmayan, 
sahip olunabilecek ruhsuz bir beden olarak görülmüş ve dış görünüş açısından güzel olması arzulanan ama en 
nihayetinde tüm kadınların “gönüllü ispiyoncu”, “ihanet eden”, “şirret” olduklarına vurgu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ütopya, Distopya, Kadın

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

İdeal toplum, ideal kent, toplumsal düzen gibi ideolojik kavramlar insanlığın var olduğu tüm süreçlerde karşı-
mıza çıkmaktadır. Mutlu, yaşanabilir ve herkesin eşit bir toplum düzeni içerisinde olduğu bir kent hayali Antik 
Çağ’dan beri süregelmektedir (Sekman, 2017:103-104). Ütopya geleneğine mensup ilk eserlere Eski Yunan’da 
rastlanılmaktadır. Geleneğin ilk eserlerinden biri olarak Eflatun’un “Devlet” adlı eseri örnek verilebilir (Kır, 
2007: 7-11). “Ütopya”, etimolojik olarak 1516’da Thomas More tarafından Yunanca ’da olmayan yer anlamına 
gelen “ou-topos” kelimelerinden yaratmıştır (Ağkaya, 2016: 24; Babaoğlu, 2004: 40). Ütopya; zihinde tasar-
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lanmış, olması arzulanan veya olacağı kabul edilen bir ideal toplum şeklinin hayali ifadesi…şeklinde tanım-
lanabilir (Kır, 2007: 6). En ünlü ütopyalardan biride yukarıda bahsettiğimiz Thomas More’unkinden başka, 
Campanella ‘nın Güneş Ülkesi ’dir. Siyasal yapıların ve toplumsal ilişkilerin detaylı bir şekilde düzenlendiği 
ütopyalarda, kadının aile, toplum ve devlet içindeki yerine ilişkin de betimlemeler yapılmıştır. Döneminin de-
ğer yargılarına bağlı olarak kadının konumu, kadın erkek ilişkileri ve bugünkü toplumsal cinsiyet kavramıyla 
tanımlamış olduğumuz kadına ve erkeğe ilişkin roller belirlenmiştir.32

Distopya kavramı ise ütopya kavramına karşı bir düşünce olarak ortaya çıkmıştır. Ütopyaların niteliklerine 
göre çok katmanlı bir yapıda olmaları beraberinde olumlu olabildiği gibi, bu olumlamaya karşı fikirler de 
barındırmasını kapsar. Bu karşı fikirler “distopya” olarak adlandırılmıştır (Sekman, 2017:105). Distopyaların 
19.yy sonu ile 20.yy başında ortaya çıktığı söylenebilir (Vural, 2011:17). Kavram ilk defa John Stuart Mill 
tarafından 1868 yılında yaptığı bir konuşmasında “kötü bir yer” anlamında kullanılmıştır. Mill, distopya teri-
mini hayal edilebilecek ‘en kötü’ yönetimi veya durumu, kaosu, savaşı ve zorbalığı tanımlamak için kullanmış 
ve “gerçekleşmesini dilerken çok dikkatli olmak gereken bir ütopya” olarak nitelemiştir (Roth, 2005: 230 akt. 
Çelik, 2015: 61).

Distopik romanlar yazıldıkları dönemin, siyasal, teknolojik ve sosyal durumundan hareketle geliştirilmiş ge-
leceğe yönelik kurgulardan oluşan eserlerdir. Genellikle çağdaş toplumun unsurlarını içeren ve bazı modern 
eğilimlerin sakıncalarına karşı uyarı niteliği taşır, modern toplumu bekleyen olumsuz geleceği veya durumu 
anlatırlar. Türün temel özelliği ütopya karşıtı bir düşünceden hareket ederek, kötümser bir gelecek tablosu 
çizmesidir. Eserlerin hemen hemen tamamında son derece merkezileşmiş baskıcı sistem yüksek teknolojiyi 
toplumu kolay yönetebilmek için kullanan baskıcı totaliter rejimlerin hâkimiyeti altında bir geleceğe işaret 
etmesidir (Çelik, 2015: 57). Orwell’ın eserini etkileyen totaliter yönetimler olarak Sovyetler Birliği, Almanya 
ve İtalya belirtilmektedir. Huxley ’in eserini yazmasında ise Amerika’ya yaptığı ziyaretin büyük etkisi olduğu 
ileri sürülmektedir –ki bu örnek otoriter/totaliter yönetim anlayışı açısında çok önemli bir farklılık arz etmek-
te bu münasebetle türün en önemli eserlerinden birisi olarak ele alınmayı hak etmektedir. Bu örnekleri göz 
önünde bulundurduğumuzda, ütopya edebiyatına ilişkin değerlendirmenin bir benzerinin distopya edebiyatı 
için geçerli olduğunu, mevcut siyasi yapıların ortaya çıkardığı sorunların bu türden eserlerin yazılmasına bir 
kaynak teşkil ettiğini söylemek mümkündür (Vural, 2011:18).

Toplumsal Cinsiyet, toplumun verdiği roller, görev ve sorumluluklar, toplumun bireyi nasıl gördüğü, algıladığı 
ve beklentileri ile ilgili bir kavramdır. Bu kavrama göre, iki cins arasındaki davranış farklılıklarının kaynağı 
biyoloji (seks) değil, (culture) kültürdür (Aslan ve Şeker, 2013: 173). Bu anlamda bedensel farklılıklardan 
ziyade kadın ve erkek arasındaki ruhsal, toplumsal ve kültürel farklılıklara vurgu yapar. Cinsiyete ait davranış 
kalıplarının öğrenilmesi kişinin toplumsallaşmasında önemli rol oynar. Cinsel davranış kalıpları ve değerler, 
biyolojik olarak verili değildir; aile, eğitim kurumları, devlet, medya vb. birçok kurum tarafından her gün ye-
niden üretilen ve sonradan öğrenilen kadın ya da erkek olma pratikleridir. (Yıldırmaz, 2005: 19-20). Toplumsal 

32 http://www.academia.edu/8900846/Klasik_ve_Modern_%C3%9Ctopyalarda_Kad%C4%B1n_%C4%B0mgesi
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cinsiyet hem erkeklerin hem de kadınların yaşamını şekillendirir, çoğu zaman bu durum cinsiyete dayalı ayı-
rımcılığı da beraberinde getirebilmektedir (Gürsoy, 2009: 8). 

Kadının siyasal yaşam, devlet, din, eğitim kurumları, çalışma yaşamı ve aile içindeki konumu klasik ütopya-
larda önemli bir yere sahiptir. Bu düzenlemelerde ütopyacının her ne kadar onları aşmaya çalışmışsa da kendi 
döneminin değer yargılarının etkisi altında kaldığı görülmektedir (Yıldırmaz, 2005: 19-20) Distopyalar da ise 
örnek olarak Aldous Leonard Huxley ’in Cesur Yeni Dünya’sı ve George Orwell’ın 1984 adlı eseri (Semerci-
oğlu, 2011: 2) 20. yüzyılda görülen karşı ütopyaların ana sorunu totalitarizm olduğundan, bunlarda devletin 
toplumun tüm bireylerine karşı baskıcı bir tutumu söz konusudur. Dolayısıyla bu tutum kadınlar üzerinde de 
etkilidir. (Yıldırmaz, 2005: 19-20).

Ataerkil toplumlarda var olan mevcut durum, erkeğin kadını ötekileştirerek onu egemenliği altına almaya 
çalışmasıdır. Kadının ötekileştirilmesi hali ideal toplum, kent ve toplum düzeninin anlatıldığı ütopyalarda ve 
onun karşı bir düşüncesi olarak ortaya çıkan, her türlü teknolojik gelişmişliğin hâkim olduğu distopyalarda 
kadının konumlandırıldığı yerin ana hatlarını çizebilmek araştırmanın problemini oluşturmaktadır.

Araştırmada ilk olarak literatür taranarak, ütopya ve distopya kavramlarının tanımları, kullanıldıkları ilk örnek-
leri ve ortaya çıktıkları dönem şartları açıklanmıştır. Konunun toplumsal cinsiyet boyutlarıyla ütopik ve distopik 
hangi çerçevede ele alındığından kısa bir şekilde bahsedilmesinin hemen ardından, araştırmanın problemine yer 
verilmiştir. İkinci olarak, araştırmanın amacı, soruları, kapsam ve sınırlılıkları ve araştırmada kullanılan yöntem, 
desen ve veri analiz tekniklerinden bahsedilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bulguların incelenmesinin 
ardından, araştırma sorularının cevaplarının yer aldığı sonuç kısmı ile araştırma tamamlanmıştır.

AMAÇ

Ütopik ve distopik eserlerde aile, eğitim, meslek yaşamı gibi alanlarda kadına ilişkin toplumsal cinsiyet me-
kanizmasıyla oluşturulmuş rol ve kimlik tanımlamalarının nasıl olduğunun, eril ideolojinin ötesine geçilip 
geçilemediğini irdelenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. 

Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

1. Ütopik ve distopik eserlerde kadın olgusu en fazla hangi temalar altında toplanmıştır?

2.Ütopik ve distopik eserlerde kadın olgusuna bakış açılarındaki farklılıklar nelerdir?

KAPSAM 

Araştırmanın kapsamına bu alanda ele alınmış tüm ütopya ve distopya eserleri girmektedir. Ancak, örnek olay 
araştırmasında örnek sayısı dört-beşi geçmemektedir. Dolayısıyla çalışma, Thomas More’ un Ütopya ’sı, Tom-
maso Campanella ’nın Güneş Ülkesi, George Orwell’ un 1984’ü ve Aldous Huxley ’in Cesur Yeni Dünya’sı 
olmak üzere toplamda dört eser ile sınırlı tutulmuştur.
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YÖNTEM

Araştırma, nitel araştırma desenlerinden çoklu örnek olay araştırması yapılmıştır. Örnek olay, bir konunun 
bir veya birden fazla öğe kullanılarak, çeşitli veri toplama tekniklerinden (gözlem, görüşme, rapor vb.) ya-
rarlanılarak derinlemesine yürütülen araştırma yaklaşımıdır (Güler vd., 2015: 301).Araştırmacı tek bir vakayı 
derinlemesine inceleyerek tüm boyutları ile anlamayı hedefleyebileceği gibi, olguya ilişkin genel çıkarımlar 
yapabilmek amacıyla farklı vakaları inceleyerek karşılaştırmalar yapmaya imkân tanıyan çoklu örnek olay 
analizi de yapabilir (Baş ve Akturan, 2017: 213). Çoklu örnek olayda esas kriter sayının dört veya beşi geç-
memesidir (Creswell, 2007: 101). Bu çerçevede, ütopik eserler grubu birinci, distopik eserler grubu da ikinci 
örnek olarak ele alınmıştır. Örnek olay çalışmalarında araştırma konusuna uygun amaca yönelik örnekleme 
yönteminin seçilmesi yararlı olacaktır (Creswell, 2007: 100). 

Araştırma verilerinin elde edilmesinde, doküman incelemesi yönteminden yararlanılmıştır. Doküman ince-
lemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar 
(Yıldırım ve Şimşek, 2016: 189). Yazılı ve görsel materyaller, gözlem ve görüşme yöntemlerinin olanaklı 
olmadığı durumlarda ya da bu yöntemler kullanılarak elde edilen verileri desteklemek için kullanılabilir (Baş 
ve Akturan, 2017: 119). Araştırmaya dahil edilen dört eser içerik analizi tekniğiyle çözümlenerek anlamlı 
bilgiler haline getirilmiştir. İçerik analizi, iletişimin görünen içeriğinin nesnel, sistematik ve nicel yollardan 
betimlenmesidir. Basit bir tasnif işlemi olmayıp tanıtma, ortaya koyma ve gösterme, yani anlamı aydınlatma 
amacına hizmet edecek nitelikte bir kategorilendirmenin ifadesi, anlama ilişkin bir kanıt inşasıdır (Bilgin, 
2014: 2). İçerik analizinde, veriler tanımlanmaya ve içlerinde saklı olabilecek gerçekler ortaya konmaya çalı-
şılır. Birbirlerine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek, okuyucunun 
anlayabileceği bir biçimde düzenlenerek yorumlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 242). İçerik analizine 
elde edilen dokümanların kodlanmasıyla başlanmıştır. İçerik analizinde kodlama kelime, cümle, paragraf ya 
da metnin tamamı düzeyinde yapılabilmektedir. Bu analizde cümle ve paragraf düzeyinde kodlama yapılmıştır. 
MAXQDA Analytics Pro 18 (18.1.1 demo sürümü), programları kullanılmıştır. Toplanan verilerin derinleme-
sine incelenmesinin ardından toplamda sekiz tema ve dört alt kod belirlenerek programa kayıtlarının yapılma-
sının ardından analizler yapılmıştır. 

Aşağıda yer alan Şekil 1.’deki Kod Matris Tarayıcısında çalışma kapsamında belirlenmiş temalar ve alt kodlar 
birlikte gösterilmiştir.
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Şekil 1.İçerik Analizinde Kullanılan Temaları Göstermeye Yarayan Kod Matris Tarayıcısı

Ütopik eserlerde en çok “eşitlikçi ülke” temasından eşitlik var ve eşitlik yok alt kodlarına vurgu yapılırken; 
distopik eserlerde ise en çok “kadın ve güzellik” temasından güzel kadın alt koduna ardından “sahip olunan 
beden” temasına vurgu yapıldığı görülmektedir.

BULGULAR

Araştırma kapsamında ki dört eserin her biri bulgu kısmında ayrı ayrı incelenmiştir. İlk olarak eserlerin tematik 
yüzdelerine yer verilmesinin ardından bulguları destekleyebilmek adına doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 
İkinci olarak birinci grup (ütopik eserler) ve ikinci grubun (distopik eserler) benzerlik ve farklılıklarını göste-
rebilmek adına MAXQDA Analytics Pro 18 programının Görsel Araçlar butonundaki MAXMAPS penceresi 
altında ki “İki Vaka Modeli” analizi gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular paylaşılmıştır.

1. Thomas More “Ütopya”

Thomas More’ un Ütopya adlı eserine n=30 kodlama yapılmıştır. Eserde en çok vurgu eşitlikçi ülke kodlama-
sında, “eşitlik var- eşitlik yok” (%46, 6) temalarına yapılmıştır. İkinci olarak da “kodlanmış meslek” (%6,6) 
temasına vurgu yapılmıştır. 

Eserde cinsiyet eşitliği konusunda önemli noktalar vardır. Örneğin; 

“Tarım konusunda erkek ya da kadın fark etmez. Herkesin mutlaka bir fikri var. Bu konuda çocukluktan itiba-
ren eğitiliyorlar hem okulda hem de şehrin çevresindeki tarlalarda…” (2017: 61)

“Sabahları, gün doğumundan önce halka açık dersler düzenleniyor… kadınlı erkekli, her kesimden birçok 
insan kendi eğilimine göre bu derslere katılıyor.” (2017: 62)



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

244

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

“Yalnızca erkekleri değil, kadınları da günlük olarak askeri tatbikatlar yaptıkları ve bir ihtiyaç ortaya çıktığın-
da işe yaramaları için eğitiliyor,” (2017: 111)

Örneklerden de anlaşılacağı üzere Ütopya ’da kadın ve erkek arasında çalışma, eğitim, boşanma ve askerlikte 
benzer hak ve sorumluluklara sahip oldukları gözlemlenmektedir. Yalnız hemen şunları da belirtmek gerekir 
ki bu gösterilen eşitlik yanında yine kadın belirli kalıplara sokulmuştur ve aslında kadın-erkek arasında eşitlik 
belirli bir noktada bırakılmıştır. Örneğin; 

“…yetki sahibi kişilerin hiçbiri onlara küstahça ya da merhametsizce davranmıyor. Aksine bunlara herkes 
baba diyor ve onlar da gerçekten bir baba gibi davranıyorlar… Ülkesine büyük yararı dokunmuş erkeklerin 
heykellerini yapıyor ve hem yaptıkları hiç unutulmasın hem de gelecek nesiller onları örnek alsın diye bu hey-
kelleri işlek meydanlara dikiyorlar.” (2017: 105) 

“…nadiren de olsa bir kadının rahiplik makamına getirildiği olur. Ancak bunlar sadece yaşı bir hayli ilerlemiş 
dul kadınlar arasından seçilir.” (2017: 132)

“Kadınlar yaşları gelince evlenip kocalarının evine taşınırken, çocuk ve torunlar da dahil olmak üzere tüm 
erkekler aynı evde yaşamaya devam edip, akli melekelerini yitirecek denli yaşlanmadıkları sürece aile reisinin 
sözünden çıkmıyorlar…” (2017: 67)

“Kocaların karılarını ıslah etme…hakları saklı tutuluyor.” (2017: 103)

“Kadınlar daha güçsüz oldukları için genellikle yün ve keten işiyle uğraşırken, kol gücü gerektiren işleri er-
keklere bırakıyorlar…Meslekler genellikle babadan oğula geçiyor, çocuklar doğaları gereği baba mesleğine 
yatkın oluyorlar…” (2017: 61-62)

Yetki sahibi insanları “baba” olarak nitelendiriyorlar. Aynen tek Tanrı’yı adlandırdıkları gibi. Örneklerden an-
laşılacağı üzere kadın bir yönetici düşünülmemektedir. Yalnız dul ya da yaşlı olmaları, diğer bir değişle tam bir 
‘kadın’ olarak görülmemeleri halinde rahip olabilecekleri kabul edilmektedir (Yıldırmaz, 2005: 44).

Ütopya ’da aile ilişkilerine bakacak olursak erkek egemen bir aile yapısı görülmektedir. Evlilik sonucu kadın 
erkeğin evine gitmek zorundadır. Ayrıca aile reisi olarak yine bir erkek gösterilmekte ve kadınlar kocalarına 
hizmet etmek zorundadır. Yani erkekler evin otoritesi olarak görülmektedir. Meslek konusunda da günümüzde 
kadınlara biçilen görevler yine Ütopya ‘dada kendini göstermektedir.

2. Tommaso Campanella “Güneş Ülkesi” 

Tommaso Campanella’ nın Güneş Ülkesi adlı eserine n=49 kodlama yapılmıştır. Eserde en çok vurgu eşitlikçi 
ülke kodlamasında, “eşitlik yok” (%26,5); “eşitlik var” (%24,4) temalarına yapılmıştır. İkinci olarak “madde 
olarak kadın” (%16,3) temasına, üçüncü olarak “kodlanmış meslek” (%14,2) temasına, dördüncü olarak kadın 
ve güzellik kodlamasında, “güzel” (%8,1); “çirkin” (%6,1) temasına, son olarak ise “sahip olunan beden” 
(4,08) temasına vurgu yapılmıştır.
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“Kadın, erkek herkes birlikte tüm bilimleri içeren bir eğitimden geçerler.” (2016: 72)

“Yetkililer yemek masasında veya bayram yerlerinde kadın ve erkek kahramanlara süs eşyaları veya güzel 
giysiler armağan ederler.” (2016: 82)

“Kadınlarda olası bir savaşta erkeklerin yanında düşmana karşı durabilsinler diye, kadın ve erkek öğretmen-
lerden aynı eğitimi alırlar. Böylece, ok kullanmayı, cephane hazırlamayı, taş atmayı ve saldırmayı öğrenirler.” 
(2016: 85)

“Yirmi yaş ve üzerindekilerin katıldığı, kadınlarında dahil olduğu Meclis toplanır” (2016: 86-87)

Eğitim, askerlik ya da karar alma konularında kadınlarında söz sahibi oldukları görülmektedir. Yine Ütopya da 
olduğu gibi her ne kadar eşitlikler verilmiş gibi görünüyor olsa aslında kadın erkek ayrımı yine yapılmaktadır. 
Örneğin;

“Güneş adında bir rahip-hükümdarları var… Üç yardımcı prensi var.” (2016: 68)

“Kadınların ve erkeklerin hiçbir zaman tek başına değil ve her zaman şeflerinin emriyle … hareket etmelerini 
görmek hayranlık uyandırıcıdır. Çünkü onlar şef bir baba, bir ağabey olarak görmektedirler.” (2016: 92)

“…Üzüm sıkmak, peynir yapmak, hayvanları sağmak kadınların işidir. Aynı şekilde bahçe işleri, kente yakın 
sebze bahçesindeki ağır olmayan işleri de kadınlar yapar. Genellikle, oturarak ve hareket etmeksizin yapılan 
işler hemen hemen her zaman kadınların yerine getirdikleri işlerdir.” (2016: 75-76)

“Uygunsuz davranışlara sapmalarını önlemek için, bazı erkek çocukların daha önceki yaşlarda kısır veya ha-
mile kadınlarla cinsel ilişkiye girmelerine izin verilebilir… Yirmi bir yaşına kadar cinsel eğilimler konusunda 
kendilerini kontrol edebilenler onurlandırılır ve onlar için söylenen şarkılarla kutlanır.” (2016: 78-79)

“Suçlulara verilecek cezalar, yargıcın uygun gördüğü süre boyunca, topluca yenen yemeğe katılmama, kadın-
sız bırakılma ya da kimi saygınlıklardan mahrum bırakılmadır.” (2016: 72)

“Şehvet duygusuyla veya gereksinme nedeniyle kısır kadınlarla, hamile olanlarla ya da adı pek iyi anılmayan-
lara cinsel ilişkiye girmek günah sayılmaz… Hayalci ve sağı solu belli olmayan erkekler de şişman, dengeli, 
yumuşak huylu kadınlarla birlikte olurlar.” (2016: 80)

“Kesin olan bir şey varsa o da Güneş Ülkesinde kadınların ayinde de yatakta da ortak olduğudur.” (2016: 84)

Örneklerden de anlaşılacağı üzere yöneticiler erkekler tarafından oluşmaktadır ve yine yönetici konumunda 
ki insanlar “baba” söylemiyle anılmaktadır. Kadınlar yine kendilerine kodlanmış olan mesleklere yapmak 
zorundadır. Cinsel kurallarında erkeğe sağlanan olanaklar kadın için geçerli değildir ve kadın daha çok madde 
konumundadır. Kısır olursa ortak mal olacağı açık bir şekilde ifade edilmiştir. “Devletin malı ve mutluluğun 
temeli” olarak görülen çocukların eğitimi ailelerine bırakılmaz, devlet tarafından verilir. Doğumdan sonra or-
tak evlerde kendi anneleri tarafından bakılan çocuklar, sütten kesilince eğitimcilere verilir. Burada kız çocuk-
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ların kadın eğitimciler, erkek çocukların erkek eğitimciler tarafından yetiştirilmesi bir bakıma eğitim sırasında 
toplumsal cinsiyet ilişkilerinin de çocuklara aşılanması anlamına gelmektedir (Yıldırmaz, 2005: 50).

3. George Orwell “1984”

George Orwell’ın 1984 adlı eserine n=66 kodlama yapılmıştır. Eserde en çok vurgu kadın ve güzellik kodlama-
sında, “güzel” (%24,2) temasına yapılmıştır. İkinci olarak “kötü kadın” (%21,2) temasına, üçüncü olarak da en 
çok vurgu eşit oranda “cinsiyetsiz kadın” ve “madde olarak kadın” temalarına (%15,1) yapılmıştır. Dördüncü 
olarak kadın ve güzellik kodlamasında, “çirkin” (%9,09) temasına, beşinci olarak eşitlikçi ülke kodlamasına, 
“eşitlik yok” (%6,06), “eşitlik var” ve “sahip olunan beden” (%4,54) temalarına vurgu yapılmıştır.

Romandaki “düşünce polisi” nin insanları kontrol için kullandığı gözetleme mekanizması (Büyük Birader) 
yine bir kadının yönetici konumuna gelemeyeceğinin göstergesidir. Kadın-erkek arasında eşitliğin olmadığı 
yine göz önündedir. Örneğin; 

“Posterde, bir metreden geniş, kocaman bir yüz görülüyordu: kırk beş yaşlarında, kalın siyah bıyıklı, sert ba-
kışlı, yakışıklı bir adamın yüzü.” (2013: 20)

“Annesi ona payından fazlasını vermeye çoktan hazırdı. Aslan payını “oğlan”ın almasından daha doğal ne 
olabilirdi ki?” (2013: 185)

Romanda tek-tip insan modeli verilmeye çalışılıp cinsiyeti ortadan kaldırma amaçlanmaktadır. Yalnız bu du-
rumda bile kadına yine yüklenen anlamlar vardır. 1984’ de kadın en çok dış görünüşü ile güzellik algısıyla ön 
plana çıkmaktadır. Örneğin; 

“Ondan nefret ediyordu, çünkü genç ve güzel olmasına karşın cinsiyetsizdi.” (2013: 24)

“…diri göğüslü genç kızların gerçekten var olduğuna, hem de çoğunlukta olduklarına kolayca inanabilir.” 
(2013: 80)

Özellikle son örnekten anlaşılacağı üzere kadın her zaman güzellik ile akla gelmiş ve öyle değerlendirilmiştir. 
Geçmişe dönüp baktığımızda Venüs figürlerinde, kadın yüz özellikleri ve ayaklar gibi detaylar büyük ölçüde 
ihmal edilse de göğüs, göbek, kalça, uyluk gibi dişi karakteristikler genellikle abartılıdır. Yani kadın kadın-
lığından öte anılmaktadır. Bu durumda dikkatler kadın olgusunu bedenden ayrı düşündüğümüzde kadınına 
çizilen rolün hep kötü olduğudur, örneğin; 

“Parti’nin en koyu yandaşları, sloganları körü körüne ezberleyenler, gönüllü ispiyoncular, bağnaz olmayan-
ları ele verenler hep kadınlardı,” (2013: 29)

“Tele-ekrandaki kadın, “Smith!” diye bağırdı şirret bir sesle. “6079 Smith W! Evet, sen!” (2013: 56)

“O’Brien bir kez daha gülümsedi. “Julia sana ihanet etti… Hem de anında, hiç duraksamadan.” (2013: 285)
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Romandan alınan örneklerinden de anlaşılacağı üzere kadınlar içerisindeki farklı konumlar ve yaşam biçimleri 
yansıtılmayarak, kadın sadece “kötü kadın” (Çak, 2010: 105-106) kategorisine girdirilmiş ve yalan söyleyen, 
aldatan, ihanet eden, nefretle dolu kadın olarak söylenmiştir. 

Kadın, beden olarak görülen yani bir madde olarak içinde ruh olmayan, seçen değil seçilen kadın konumuna 
getirilmiştir. Ötekileştirme yapılmış ve kadın ikinci konuma itilmiştir. Kadın eşyadır erkek onun üzerinde söz 
sahibi olabilir o yüzden güç uygulayan kadın üzerinde tahakküm kuran hep erkektir. Örneğin;

“Çılgınca, müthiş sanrılar düştü aklına. Kızı lastik bir copla döve döve öldürüyordu. Çırılçıplak soyduktan 
sonra bir kazığa bağlıyor… Irzına geçiyor, orgazm anında boğazını kesiyordu… Ondan nefret ediyordu, çünkü 
genç ve güzel olmasına karşın cinsiyetsizdi, çünkü onunla sevişmek istemesine karşın bunu hiçbir zaman ya-
pamayacağını biliyordu, çünkü sanki sarıl bana diyen o güzelim, yumuşacık beline iffetin saldırgan simgesi o 
iğrenç kızıl kuşağı dolamıştı.” (2013: 34)

“…Parti, tümüyle bastırılması olanaksız içgüdülerin giderilebilmesi için, fahişeliği el altından özendiriyordu 
bile. Fuhuş, gizlice ve zevk almadan yapıldığı, yalnızca aşağı ve horlanan sınıftan kadınları kapsadığı sürece 
o kadar önemli değildi...” (2013: 85)

4. Aldous Huxley “Cesur Yeni Dünya”

Aldous Huxley ’in Cesur Yeni Dünya adlı eserine n=56 kodlama yapılmıştır. Eserde en çok vurgu “sahip olu-
nan beden” (%30,3) temasına, ikinci olarak “madde olarak kadın” (%25) temasına, üçüncü olarak “kadın ve 
güzellik” kodlamasında, “güzel” (%23,2) temasına vurgu yapılıştır. Dördüncü olarak ise, diğer üç eserde daha 
önce hiç vurgu yapılmayan “distopyada eleştirilen kadın” temasına (%10,7) vurgu yapılmıştır. Ardından kadın 
ve güzellik kodlamasında, “çirkin” (%8,9) temasına vurgu yapılırken en az vurgu ise “kodlanmış meslek” 
(%1,76) temasına vurgu yapılmıştır.

Romanda insanların tek tipleşmesi ve sınıflandırılması anlatılmaktadır. Aslında ütopik bir dünya iken ironik 
bir yanı vardır. İnsanlar sağlıklı, teknoloji gelişmiş, yoksulluk yok edilmiştir. Bireyin önemsediği tüm değerler 
yok edilmiştir. Ama yine tek tip insan olunsa bile kadına çizilmiş roller vardır. Örneğin; 

“Bu arada Henry, “Evet, gerçekten Lenina’yı bir denemeni öneririm,” diyordu… Burada onunla birlikte ol, 
orada onunla birlikte ol. Koyun eti misali. İyice koyun etine indirgiyorlar onu.” (2002: 33)

“Et muamelesi yapıyorlar, et muamelesi.”, ““Daha da kötüsü, Lenina da kendisini et parçası olarak görüyor.” 
(2002: 36)

Ruhsuz bir kadın teması çizilip kadın madde olarak nitelendirilmiştir ve kadın tam bir kadın değilse yani mesela 
kısırsa bu kadın üzerinde tam bir tahakküm kurma hakkı verdiği düşünülmektedir. Kadın sahip olunan hep seçilen 
konumdadır. Yine kadın dış görünüşü yani güzellik ve çirkinlikle anılmaktadır. Romanda kadınların güzel, çekici, 
genç kadın olarak sunulmakta ve daha çok erkekleri etkilemek amacını taşımaktadır. Ayrıca bu durum kadınlara 
da aşılanmış olup kadının güzel görünmesi, bakımlı olması algısı zorunluluk olarak yansıtılmıştır.
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“Şişmandı ve gençliğini yitirmişti; dişleri berbattı, teni lekelerle doluydu, hele bir de o vücudu (Ford aşkına!)” 
(2002: 90)

“Oysa Linda kırk dördünde, her yeri sarkmış, buruşmuş bir canavara benziyordu” (2002: 119)

Cesur Yeni Dünya eserinde annelik kavramı aşağılanmış, kadının çocuk doğurması, emzirmesi mide bulandı-
rıcı olarak nitelendirilmiştir. 

“Anne manyak bir şekilde çocuklarının üzerine titrerdi (kendi çocuklarının) ...Bir kedinin, yavrularının üzerine 
titrediği gibi; ama konuşabilen ve tekrar tekrar “Bebeğim benim,” diyen bir kedi…” (2002: 28)

“Birinin anne olduğunu söylemesi şaka sınırlarını aşıyordu- müstehcenliğe giriyordu.” (2002: 90) 

Şekil 2.Her İki Grubun Benzerlik ve Farklılıklarını Gösteren İki Vaka Modeli

Şekil 2’den anlaşılacağı üzere ütopik ve distopik romanlarda ortak temalara vurgu yapılmıştır. Ütopik roman-
larda her ne kadar eşitlik var gibi görünse de daha çok eşitliğin olmadığı özellikle aile ve yönetimde ataerkil 
bir yapının olduğu dikkat çekmektedir. Kadına yine belli meslekler ve görevler yüklenmiştir. Kadın bir madde 
olarak nitelendirilmiştir. Distopik romanlarda ise kadının daha çok güzelliği ile ön plana çıkmasına paralel 
olarak kadın madde konumuna getirilmektedir.

SONUÇ

İnsan hayal eden bir varlıktır. Dolayısıyla daha iyi, daha güzel yaşama arzusuyla hareket eder ve geleceğe 
dönük tasavvurlar kurar. İnsanlığın var olduğu tarihten itibaren de ütopyalar hep var olagelmiştir. Distopya-
lar ise 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarında ütopya kavramına karşı bir düşünce olarak ortaya çıkmıştır. 
Ütopik eserlerde ana temanın eşitlikçi ülke tasavvurlarının olması iken, distopik eserlerde ana tema devletin 
toplumun tüm bireylerine karşı uyguladığı baskıcı tutumdur. Her iki türde kadınların konumlandırıldığı yerin 
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hayali tasvirinin nasıl olduğunu araştırılarak, gerekli karşılaştırılmalar yapılarak benzerlikleri ve farklılıkları 
ortaya koyulmuştur.

Ütopik ve distopik eserlerde kadın olgusu en fazla eşitlikçi ülke n=60 (%29,85) temasına kodlama yapılmış 
olup askeri, eğitim gibi konularda eşitlik verilmiş olsa bile yönetim, meslek, aile ve kadın-erkek ilişkileri 
açısından eşitlik olmadığı görülmüştür. Kadın ve güzellik n=47 (%23,38) teması ikinci en çok vurgu yapılan 
temadır. Kadın madde olarak n=32 (%15,9) görülmekte olup sahip olunabilecek bir beden n=22 (%10,94) ola-
rak nitelendirilmiştir. Ütopik eserlerde eşitlikçi ülke yaratılmak istenirken toplumsal cinsiyet açısından böyle 
bir şeyin olmadığı görülmektedir. Kadın kocasından af dileyen, kocası tarafından ıslah edilmesi gereken bir 
konuma getirilmiştir. Meslek konusunda her ne kadar özgürlükçü davranılsa da kadın yine belirli meslekler 
etrafında bırakılmıştır. Distopik eserlerde ön plana çıkan şey kadının madde olarak görülmesidir. Kadın daha 
çok dış görünüşü ile değerlendirilmiş olup güzel çirkin ayrımı yapılmıştır. Kadın seçme hakkı olmayan sahip 
olunabilecek bir beden olarak nitelendirilmiştir ve kötü kadın imajı verilmiştir.

Sonuç olarak gerek ideal toplum, kent ve toplum düzeninin anlatıldığı ütopyalarda olsun, gerekse onun karşı 
bir düşüncesi olarak ortaya çıkan, her türlü teknolojik gelişmişliğin hâkim olduğu distopyalarda olsun kadının 
konumlandırıldığı yer “aile reisi” olan erkeğin egemenliğinin altında, onun buyruklarına uyma zorunluluğu 
olan ötekileştirilen kadın imajıdır.

Suna Aras’ın dizelerinde de söylediği gibi “Geceleri yalnız kadınlar, Islık çalarlar…”. Kadınlar geceleri kork-
madan ıslık çalabilmeli ve var olduklarını önce kendilerine daha sonra herkese göstermelidir. Kadınlar ken-
dilerine biçilen rolleri kabul etmeyip ataerkil bir topluma hayır diyebilmelidir. Şu unutulmamalıdır ki kadın, 
erkek egemen bir toplumun yarattığı eşya değil toplumu yaratanın ta kendisidir. 
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SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE 
SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

1Nas KAZIM1, Temel VEYSEL2, Aziz KARHAN3

1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Karaman / Türkiye 
2-3Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman / Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı, spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin cinsiyet değişkenin toplam 
saldırganlık ve saldırganlık alt boyutlarına (Yıkıcı, Atılgan ve Edilgen Saldırganlık) etkisinin incelenmesidir. 
Araştırma modeli olarak nicel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma grubunu 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde öğrenim gören 400 öğrenci (Yaş Ort.= 20,90±1,52) oluşturmakta-
dır. Araştırmaya katılanların saldırganlık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla, İpek İlter Kiper tarafından 1984 
yılında geliştirilen “Saldırganlık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek ile yıkıcı saldırganlık, edilgen saldırganlık, atıl-
gan saldırganlık ve toplam saldırganlık düzeyleri olmak üzere dört çeşit saldırganlık puanı elde edilmektedir. 
Ölçümlerin, normal dağılıma uygun olup olmadığını belirlemek için çarpıklık-basıklık (skewness-kurtosis) 
normallik dağılım testi kullanılmıştır. Çarpıklık-Basıklık (skewness-kurtosis) tekniğine göre toplam saldırgan-
lık ve saldırganlık alt boyutlarının (yıkıcı, atılgan ve edilgen saldırganlık) tamamı normal dağılım göstermiştir. 
Değişkenler arasındaki ilişkiye bakmak için ise çoklu varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Araştırma 
sonucuna göre öğrencilerin yıkıcı saldırganlık puan ortalaması (Ort.=40.10) ve edilgen saldırganlık puan orta-
laması (Ort.=42,00) orta seviye ile orta seviyenin üzerinde olduğu, fakat atılgan saldırganlık puan ortalaması 
(Ort.=27,00) ile toplam saldırganlık puan ortalamasının (Ort.=108,90) orta seviyenin altında olduğu söylenebi-
lir. Ayrıca, spor yapma durumu ve cinsiyet değişkenine göre saldırganlık alt boyutlarından yıkıcı saldırganlık, 
atılgan ve edilgen saldırganlık alt boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Saldırganlık, Cinsiyet, Spor Yapma

GİRİŞ

“Saldırganlık, bir bireyin başka bir bireyi yaralama girişimi düşüncesine sahip olmasıdır. Eğer böyle bir girişim 
olmasa bile buna saldırganlık denir” (Adak, 2004). Diğer bir tanımda ise saldırganlık kavramı “Diğer bir canlı 
ya da nesneye yönelik incitici ve rahatsız edici davranışlar” olarak tanımlanmaktadır (Boxer ve Tisak 2005). 
Saldırganlığın ne anlama geldiğini herkesin bildiği düşünülse de “Hangi davranışlar saldırgan olarak değer-
lendiril melidir?” sorusunun yanıtı cevaplanmış değildir. Davranışçı ya da sosyal öğrenme yaklaşımlarının da 
tercih ettiği en yalın biçimde tanım “Saldırganlık başkalarını inciten ya da incitebilecek her türlü davranıştır” 
yapılabilir. Ancak bu tanım eylemde bulunan kişinin niyetini göz önüne almamaktadır. Bu nedenle “Saldır-
ganlık başkalarını incitmeyi amaçlayan her türlü davranış ya da eylemdir” şeklinde tanımlanabilir (Freedman, 
Sears, Carlsmith, 1998). Saldırganlığın fiziksel yanı sıra sözel ve duygusal tarafı da vardır. Sözel saldırganlık, 
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karşısındakine zarar vermek, onu incitmek, aşağılamak için yapılır. Küfretmek, hakaret etmek, dalga geçmek 
amacıyla söylenen sözler bu niteliktedir. Duygusal saldırganlık, karşısındakini duygusal olarak yaralamak, 
onu sıkıntıya sokmak, ruhsal yönden örselemek, güvenini azaltmak gibi amaçlar taşır. Genel olarak fiziksel 
ve sözel saldırganlığı aynı zamanda duygusal bir boyutu da vardır (Akyüz, Kuğu, Doğan ve Özdemir, 2002). 

Birey içinde yaşadığı toplumun bir parçası olarak yaşadığı toplumda sağlıklı ve sosyal bir etkileşim içinde ol-
ması beklenmektedir. Özellikle kişilerin kendi aralarındaki ilişkilerde ve iletişimde belirli davranış şekilleri yer 
alır. Saldırganlık, yıkıcı saldırganlık, edilgen saldırganlık ve atılgan saldırganlık olarak sınıflandırılmaktadır. 
Buna göre, yıkıcı saldırganlık, bireyin engellenme, hayal kırıklığı, üzüntü ya da yoğun duygu içerisinde, ken-
disine zarar verdiğine inandığı kişi veya nesneye karşı zarar vermek amacıyla düşmanlık içeren bir saldırganlık 
ortaya koymasıdır. Edilgen saldırganlık, bireylerin çeşitli sebeplerden dolayı pasif bir davranış sergileyerek 
mücadeleden kaçmasıdır. Dolaylı saldırganlık türü olarak ta adlandırılan edilgen saldırganlık, dalga geçme ve 
sözlü olarak laf geçirme şeklinde de kendini gösterebilir. Kendini ifade edebilme yeteneği, etkili ve açık bir 
iletişim türü olarak ta değerlendirilen atılgan saldırganlık ise bireylerin yasal haklarını gözeterek kendilerine 
haksızlık ve saygısızlık yapılmasına izin vermemesidir. Diğer bir söyleyişle atılganlık, başkalarının haklarını 
çiğnemeden, kişinin kendi haklarını kabul edilebilir biçimde savunabilmesidir. Bu bağlamada atılganlık, ya-
ralamak ya da incitmek şeklindeki bir saldırganlık olarak nitelendirilemez (Bostan ve Kılcıgil, 2008; Hasta ve 
Güler, 2013; Kiper, 1984; Tutkun, Güner, Ağaoğlu ve Soslu, 2010).

Saldırganlık ve şiddet spor bilimlerinde de çok büyük önem taşır. Bunların yaşanması ilk bakışta spora uygun 
olmayan olaylar olarak kabul edilse de, bu olaylara karışanlar davranışlarına çeşitli bahaneler uydurmaktadır. 
Sporun “ barış, kardeşlik, dostluk” olduğu ya da olması gerektiği, toplumlar arası birlikteliği sağladığı vur-
gulanmaktadır. Tarihte, olimpiyat oyunları esnasında savaşlara bile ara verildiği görülmektedir (Özbaydar, 
1993). Sporda saldırganlık, sporcunun özelliklerine, antrenörün verdiği taktiğe, taraftar ve medya baskısına 
bağlı olabilir. Özellikle takım sporlarında saldırganlığı içeren bazı terimler kullanılmaktadır. Örneğin, “agresif 
savunma”, “agresif oyun” bunlardan bazılarıdır. (Doğan, 2004). 

Bu çalışmada, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri-
nin saptanması, bunların bazı sosyo-demografik değişkenlerle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Araştırma Modeli

Bu araştırma, spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin saldırganlık ve saldırganlık alt boyut dü-
zeylerinin cinsiyete göre yordayıcılığını incelemeyi amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Betimsel yöntem var 
olan olay/olguyu araştırmacının müdahalesi olmadan tanımlamayı amaçlayan araştırma yöntemidir (Karasar, 
1995). Betimsel çalışmalar belirli bir grubun tipik özelliklerini tanımlamayı, belirli bir grupta yer alan insan-
ların belirli durumlar karşısında nasıl davranışlar ortaya koyacaklarını kestirmeyi ve bu konuda çıkarımlar 
yapmayı hedefler (Borg- Gall, 1989).

Araştırma Grubu 

Araştırma grubunu; 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde çeşitli bölüm-
lerde (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim 



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

253

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi) öğrenim gören, spor yapan ve yapmayan toplam 400 öğrenci oluştur-
maktadır. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Örneklem Grubunun Fakülte Durum Dağılımı

n %

Okul BESYO 110 27,5

İİBF 98 24,5

Edebiyat F. 57 14,2

Eğitim F. 73 18,3

Sağlık Bilimleri F. 62 15,5

Verilerin Toplanması

İlk olarak araştırmanın amacına ilişkin mevcut bilgiler, literatürün taranmasıyla sistematik bir şekilde verilmiş-
tir. Böylece konu hakkında teorik bir çerçeve oluşturulmuştur. İkinci olarak, İpek İlter Kiper tarafından 1984 
yılında geliştirilen “Saldırganlık Envanteri” ile katılımcıların kişisel bilgilerini toplamak amacıyla kişisel bilgi 
formu kullanılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırma ile ilgili belirlenen amaçlara ulaşabilmek için gerekli olan veri toplama araçları sırasıyla aşağıda 
verilmiştir:

Kişisel Bilgi Formu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde öğrenim gören 400 öğrencinin kişisel özellikleri hakkında bilgi top-
lamak ve araştırmanın bağımsız değişkenlerini oluşturmak amacıyla araştırmacı tarafından 3 sorudan oluşan 
bilgi formu hazırlanmıştır.

Saldırganlık Envanteri

Bu araştırmada, geçerlilik ve güvenirlik çalışması araştırmacı tarafından yapılmış, İpek İlter (Kiper) tarafından 
geliştirilmiş ve 30 maddeden oluşan üç alt testi içermektedir. “Saldırganlık Envanteri” kullanılmıştır. Envanter, 
yıkıcı saldırganlık, atılganlık ve edilgen saldırganlık için üç alt test içermektedir. Her alt test 10 sorudan oluş-
maktadır. Yıkıcı saldırganlıkla ilgili maddeler 1, 2, 3, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 29., atılganlıkla ilgili maddeler 
4, 5, 6, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 28., edilgen saldırganlıkla ilgili maddeler ise 7, 8, 9, 16, 17, 18, 25, 26, 27,30. 
maddelerdir. Sorular “bana hiç uymuyor” ve “bana çok uyuyor” uçları arasında değişen 7’ li likert tipidir. 
Kurumsal olarak her bir alt testte, her soruya bana çok uyuyor yanıtı veren denek 70, bana hiç uymuyor yanıtı 
veren denek ise 10 puan almaktadır (Kiper, 1984). 
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Bu çalışmanın toplam saldırganlık iç tutarlık (Cronbach Alpha) güvenilirlik katsayısı 0.78, saldırganlık alt 
boyutlarından yıkıcı saldırganlık iç tutarlık (Cronbach Alpha) güvenilirlik katsayısı 0.75, atılgan saldırganlık 
için 0,71 ve edilgen saldırganlık için ise 0,77 olarak bulunmuştur.

Verilerin Analizi

Verilerin çözüm ve yorumlanmasında toplam saldırganlık ve alt boyutları (Yıkıcı, Atılgan ve Edilgen Saldır-
ganlık) için verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığına bakmak için One - Sample Kolmogorov-Smir-
nov Testi yapılmıştır. Araştırmanın probleminde üniversite öğrencilerinin 

Toplam saldırganlık ve alt boyut puanları spor yapma durumu, cinsiyet ve cinsiyet ile spor yapma ortak etkisi-
ne göre farklılığı incelenmiştir. Bu amacın çözümlenmesinde çoklu varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. 
Bu analiz bağımsız değişkenlerin (Spor Yapma ve Cinsiyet) bütün bağımlı değişkenler (Toplam saldırganlık, 
edilgen, atılgan ve yıkıcı saldırganlık alt boyutları) birlikteliği üzerindeki toplam etkisini görme fırsatı sağla-
maktadır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 21 (Statistical Packa-
ge for Social Sciences ) paket programı kullanılmıştır.

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Bireylerin Toplam Saldırganlık ve Alt Boyutlarına İlişkin Skewness/
Kurtosis Normallik Testi

Toplam S. Yıkıcı S. Atılgan S. Edilgen S.

n 400 400 400 400

Skewness (-,340) - (,122) (,032) - (,122) (,334) - (,122) (-,057) - (,122)

Kurtosis (,453) – (,243) (-,334) – (,243) (-,246) – (,243) (-,015) – (,243)

Tablo 2’ ye bakıldığında toplam saldırganlık ve saldırganlık alt boyutlarına(yıkıcı, atılgan ve edilgen saldır-
ganlık) ilişkin Skewness-Kurtosis normallik test sonucuna göre tüm öfke alt boyutları -1,5 ile +1,5 olduğu için 
normal dağılıma uygun olduğu anlaşılmaktadır.

BULGULAR

Araştırma Grubunun Kişisel Özellikleri

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin veriler ve yorumları aşağıda verilmiştir.
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Tablo 3. Araştırmaya Katılan Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılımı

Katılımcıların Kişisel Özellikleri n %

Cinsiyet Kadın 193 48,2

Erkek 207 51,8

Spor Yapma Durumu Evet 240 60,0

Hayır 160 40,0

Tablo 3’e bakıldığında, katılımcıların cinsiyet değişkenine göre 207 kişi (%51,8) erkek katılımcıyken 193 kişi 
(%48,2) kadın katılımcıdan oluşmaktadır. Spor yapma durumu değişkenine göre 240 kişi (%60) spor yaptığını 
beyan ederken 160 kişi (%40) ise spor yapmadığını ifade etmiştir.

Tablo 4. Katılımcıların Toplam Saldırganlık ve Alt Boyut Düzeylerine İlişkin Sonuçları

n Ort. Ss Min Max Ölçekten alınabilecek en 
düşük ve en yüksek puan

Toplam 400 108,88 20,94 37,00 174,00 30-210

Yıkıcı 400 40,05 10,23 13,00 69,00 10-70

Atılgan 400 26,84 8,18 9,00 51,00 10-70

Edilgen 400 41,99 10,68 13,00 70,00 10-70

Tablo 4’de katılımcıların geneline ait toplam saldırganlık ve saldırganlık alt boyutlarına ait puan ortalamaları 
incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda; Araştırma kapsamına alınan katılımcıların toplam saldırganlık boyutu-
na ait puan ortalamalası 108,89, saldırganlık alt boyutlarından yıkıcı saldırganlık puan ortalamalası 40,05, atıl-
gan saldırganlık puan ortalamalası 26,84 ve edilgen saldırganlık puan ortalamalası 41,99 olarak bulunmuştur.
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Tablo 5. Spor Yapma ve Cinsiyet İlişkisi Değişkenine Göre MANOVA Sonuçları

F Hypothesis df Error df Sig.

Spor Yapma Pillai’s Trace 4,112b 3,000 394,000 ,007

Wilks’ Lambda 4,112b 3,000 394,000 ,007

Hotelling’s Trace 4,112b 3,000 394,000 ,007

Roy’s Largest Root 4,112b 3,000 394,000 ,007

Cinsiyet Pillai’s Trace 6,525b 3,000 394,000 ,000

Wilks’ Lambda 6,525b 3,000 394,000 ,000

Hotelling’s Trace 6,525b 3,000 394,000 ,000

Roy’s Largest Root 6,525b 3,000 394,000 ,000

SporYapma * 
Cinsiyet

Pillai’s Trace ,397b 3,000 394,000 ,756

Wilks’ Lambda ,397b 3,000 394,000 ,756

Hotelling’s Trace ,397b 3,000 394,000 ,756

Roy’s Largest Root ,397b 3,000 394,000 ,756

p<.05

Tablo 5’ya göre spor yapma durumu ve cinsiyet değişkenleri arasında Manova test sonuçlarına bakılarak an-
lamlı bir etkileşim bulunamamıştır (F(1,396)= .756, p>.05
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Tablo 6. Spor Yapma ve Cinsiyet Değişkenine Göre MANOVA Sonuçları

Bağımlı değişkenler df Mean Square F Sig.

Spor Yapma Toplam Saldırganlık 1 794,848 1,811 ,179

Yıkıcı Saldırganlık 1 383,654 3,717 ,055*

Atılgan Saldırganlık 1 361,192 5,539 ,019*

Edilgen Saldırganlık 1 762,368 6,793 ,009*

Cinsiyet Toplam Saldırganlık 1 642,120 1,463 ,227

Yıkıcı Saldırganlık 1 649,397 6,291 ,013*

Atılgan Saldırganlık 1 739,551 11,342 ,001*

Edilgen Saldırganlık 1 731,783 6,520 ,011*

Hata Toplam Saldırganlık 396 438,910

Yıkıcı Saldırganlık 396 103,227

Atılgan Saldırganlık 396 65,206

Edilgen Saldırganlık 396 112,236

Toplam Toplam Saldırganlık 399

Yıkıcı Saldırganlık 399

Atılgan Saldırganlık 399

Edilgen Saldırganlık 399

* p<.05

Tablo 6’de bireysel etkilerin spor yapma durumu değişkenine göre saldırganlık alt boyutlarından yıkıcı sal-
dırganlık alt boyutunda (F (1,396)= 3.72, p<.05), atılgan saldırganlık alt boyutunda (F (1,396)= 5.54, p<.05), ve 
edilgen saldırganlık alt boyutunda ise (F (1,396) = 6.80, p<.05) anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Cinsiyet değişkenine göre saldırganlık alt boyutlarından yıkıcı saldırganlık alt boyutunda (F (1,396)= 6.30, 
p<.05), atılgan saldırganlık alt boyutunda (F (1,396)= 11,34, p<.05), ve edilgen saldırganlık alt boyutunda ise (F 
(1,396) = 6.52, p<.05) anlamlı farklılık bulunmuştur.

SONUÇ

Araştırmaya katılan katılımcıların sonuçlarına bakıldığında, üniversite öğrencilerinin genel saldırganlık dü-
zeyleri ile atılgan saldırganlık düzeylerinin düşük seviyede olduğu, yıkıcı ve edilgen saldırganlık düzeylerinin 
ise orta seviyede olduğu anlaşılmaktadır. Bununda sebebinin spor olduğu süşünülmektedir. 
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Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre Wilks’ Lambda değeri= .953, p=0.00’dır. Öğrencilerin ortalamalara 
göre MANOVA sonucu yorumlandığında toplam saldırganlık düzeyi tüm katılımcılara göre kadın katılımcıla-
rın erkek katılımcılara göre yüksek çıktığı anlaşılmaktadır. 

Öğrencilerin spor yapma değişkenine göre Wilks’ Lambda değeri= .970, p<.007’dir. Öğrencilerin ortalamalara 
göre MANOVA sonucu yorumlandığında spor yapan öğrencilerin toplam saldırganlık düzeylerinin spor yap-
mayan öğrencilere göre düşük çıktığı anlaşılmaktadır. 
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TAEKWONDO SPORCULARININ CİNSİYET VE OKUL TÜRÜ DEĞİŞKENİNE GÖRE 
ROMANTİK İLİŞKİLERDE SORUN ÇÖZME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Temel VEYSEL1, Nas KAZIM2, Sivrikaya Ahmet HAKTAN2, Karhan AZİZ

1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Karaman / Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Balıkesir / Türkiye

3Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman / Türkiye

Öz: Bu araştırmanın amacı, Taekwondo müsabakalarına katılan sporcuların cinsiyet ve okul türü değişken-
lerinin romantik ilişkilerinde sorun çözme becerilerine etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın modeli, nicel 
araştırma yöntemlerinden betimsel niteliktedir. Araştırma grubunu Taekwondo müsabakalarına katılan toplam 
348 sporcu oluşturmaktadır. Sporcuların romantik ilişkilerinde yaşanan sorunlarla başa çıkma davranışlarını 
belirlemek için, Kalkan (2008) tarafından geliştirilen sporcular için “Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Öl-
çeği” kullanılmıştır. Ölçek ile toplam sorun çözme ve alt boyutlarından fiziksel istismar, duygusal istismar 
ve soruna yönelme olmak üzere dört tür sorun çözme puanı elde edilmektedir. Ölçümlerin, normal dağılıma 
uygun olup olamadığını belirlemek için normallik histogram tekniği kullanılmıştır. Tüm boyutlarda normal 
dağılım gösterdiğinden dolayı değişkenler arasındaki ilişkiye bakmak için çoklu varyans analizi (MANOVA) 
kullanılmıştır. Cinsiyet ve Okul Türü değişkenleri arasında anlamlı etkileşim bulunamamıştır. Fakat ana etkiler 
incelendiğinde kadın sporcuların erkek sporculara göre soruna yönelmede daha iyi oldukları, toplam sorun 
çözme ve soruna yönelme boyutunda ise diğer liselerde öğrenim gören sporcuların Anadolu ve İmam Hatip 
lisesi sporcularına göre oldukça yüksek düzeyde olduğu sonucuna varılabilir. Araştırma sonucuna göre spor-
cuların toplam sorun çözme ve sorun çözme alt boyut düzeylerinin ortalamanın altında olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Taekwondo, Sorun Çözme, Okul Türü, Cinsiyet 

GİRİŞ

Romantik ilişkiler bireyin kendisini tanımaya başladığı ilk adımla ortaya çıkmaya başlar. Collins (2003) ro-
mantik ilişkiyi karşılıklı olarak fark etme ve ilgiyi artırıcı olarak devam eden kendi isteğiyle ortaya çıkan bir et-
kileşim olarak ifade etmektedir. Genellikle 13 ile 15 yaş aralığında ortaya çıkan bu ilişkiler çocuğun hayatında 
önemli bir yer tutmaktadır (Connoly ve diğ., 1999). Bu dönemde hemen yanındaki arkadaş birey için aileden 
sonra en önemli destek alınan kişi durumuna geçmektedir. Çünkü aileye anlatamadığı duygusal ilişkilerini 
en yakınındaki arkadaşına anlatma gereği duymaktadır (La Greca ve Harrison 2005). Romantik ilişkilerin bu 
dönemde üst seviyeye çıkmasını Erikson açıklamıştır. Ona göre bu dönemin bireyler arasın ortaya çıkan bir 
çatışma hali bu hal uzun süre devam etmektedir. Bundan sonraki dönemlerde hafiflemeye ve normala dönmeye 
başlamaktadır (Erikson, 1982; Akt. Ercan, 2008). Şu kabul edilmelidir ki, romantik iliksiler de problemlerin 
olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Güzel yanı şudur ki problemler içinde bu problemlere çözüm yollarını öğ-
renirler. Bu problem anında kişiler sorun çözerken şiddet gibi olumsuz davranışlara da başvurmaktadır. Bu 
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oranında oldukça fazla olduğu tahmin edilmektedir (Kalkan ve Ersanlı, 2008: 1). Bu yaş grubundaki bireylerin 
bu romantik ilişkiler de etkili olan yakınlık, paylaşma, anlaşma ve kendini açma becerilerinin gelişmesine 
yardımcı olur (Feiring 1996). Yetişkinlik dönemi içinde etkili olmaktadır (Shulman ve Scharf, 2000). Buna 
ilavaten bireyin psikolojik durumuna da katkı sağlamaktadır (Rizzo ve ark. 2006). Bu dönemdeki olumsuz 
davranışlar gelecekteki dönemlerini bilhassa yetişkinlik dönemlerinide etkilemekte hatta evlilik ilişkilerini 
olumsuz yönde etkilemekte bununda sebebinin ergenlik dönemi romantik ilişkileriyle başladığı ve benzerlik 
gösterdiği bilinmektedir (Henton ve diğ., 1983, Lichter ve diğ., 2004 O’Keeffe ve diğr, 1986). 

Yapılan bu çalışma ergenlerin romantik ilişkilerinin anlaşılmasını sağlayarak, bu dönemde gerekli tedbirlerin 
alınmasını ortaya koyacaktır. Bireylerin bu dönemlerde romantik ilişkilerinde karşılaştıkları problemlerle nasıl 
başa çıkacaklarının bilinmesini sağlayacak, böylelikle bu yaştaki bireylerin psikolojik sağlıklarının korunma-
sında büyük önem arz edecektir. 

Araştırma Grubu 

Araştırma grubunu; 2017 Yılı İzmir ve Mersin illerinde düzenlenen Türkiye Liseler Taekwondo grup müsaba-
kalarına katılan 25 ilden (Antalya, Aydın, Bartın, Burdur, Denizli, Edirne, Karaman, Konya, Manisa, Muğla, 
Uşak, İstanbul, Adana, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Malatya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kırşehir, Kilis, 
Şanlıurfa, Tokat ve Van) toplam 348 sporcu oluşturmaktadır. 

Verilerin Toplanması

Araştırmanın amacına uygun mevcut bilgiler, literatürün taranmasıyla sistematik bir şekilde verilmiştir. Böyle-
ce konu hakkında teorik bir çerçeve oluşturulmuştur. Ergenlerin romantik ilişkilerinde yaşanan sorunlarla başa 
çıkma davranışlarını belirlemek için, Kalkan (2008) tarafından geliştirilen “Ergenler İçin Romantik İlişkilerde 
Sorun Çözme Ölçeği” ile katılımcıların kişisel bilgilerini toplamak amacıyla kişisel bilgi formu kullanılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırma ile ilgili belirlenen amaçlara ulaşabilmek için gerekli olan veri toplama araçları sırasıyla aşağıda 
verilmiştir:

Kişisel Bilgi Formu

Türkiye Liseler arası Taekwondo grup müsabakalarına katılan 348 sporcunu kişisel özellikleri hakkında bilgi 
toplamak ve araştırmanın bağımsız değişkenlerini oluşturmak amacıyla araştırmacı tarafından 3 sorudan olu-
şan bilgi formu hazırlanmıştır.

Ergenler İçin Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeği

Ergenlerin romantik ilişkilerinde yaşanan sorunlarla basa çıkma davranışlarını belirlemek için, Kalkan (2008: 
131-138) tarafından geliştirilen Ergenler için Romantik ilişkilerde Sorun Çözme Ölçeği kullanılmıştır. Otuz 
sekiz maddelik, beşli Likert tipi ölçek (1) Hiç uygun değil, (2) Çok az uygun, (3) Kısmen uygun, (4) Genel-
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likle uygun ve (5) Tümüyle uygun seklinde cevaplanmaktadır. Ölçeğin Fiziksel istismar, Duygusal istismar ve 
Soruna Yönelme olmak üzere üç alt ölçeği vardır. Ölçeğin yapı geçerliliği için faktör analizi uygulanmış ve 
Kaiser-Meyer Olkin değeri 0.84, Barlett testi sonucu (4846.898, p<.000) da anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin gü-
venirliği için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .91; alt ölçekler olan ‘Duygusal istismar’ için .86, ‘Fiziksel 
istismar’ için .80 ve ‘soruna yönelme’ için .76 bulunmuştur. Güvenirliğin saptanmasında kullanılan bir diğer 
yöntem yarıya olan yarıya bölme güvenirlik katsayısı ölçeğin tümü için r=.85 olarak; alt ölçekler olan ‘Duygu-
sal istismar’ için .83, ‘Fiziksel istismar’ için .74, ‘Soruna Yönelme’ için .67 olarak bulunmuştur.

Bu çalışmanın toplam sorun çözme iç tutarlık (Cronbach Alpha) güvenilirlik katsayısı 0.87 ve sorun çözme alt 
boyutlarından fiziksel istismar iç tutarlık (Cronbach Alpha) güvenilirlik katsayısı 0.73, duygusal istismar 0.73 
ve soruna yönelme 0.68 olarak bulunmuştur.

Verilerin Analizi

Verilerin çözüm ve yorumlanmasında toplam sorun çözme ve alt boyutları (Fiziksel İstismar, Duygusal İstis-
mar ve Soruna Yönelme) için verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığına bakmak için histogram kontrol 
edilerek normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Millilik durumu, Cinsiyet, Okul türü ve Millik+Cinsiyet 
ve Okul türü ortak ilişkisine göre farklılığı incelenmiştir. Bu amacın çözümlenmesinde çoklu varyans analizi 
(MANOVA) kullanılmıştır. Bu analiz bağımsız değişkenlerin (Milli Olma, Cinsiyet ve Okul türü) bütün ba-
ğımlı değişkenler (Toplam sorun çözme, Fiziksel İstismar, Duygusal İstismar ve Soruna Yönelme) birlikteliği 
üzerindeki toplam ilişkisini görme fırsatı sağlamaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değer-
lerin bulunmasında SPSS 21 (Statistical Package for Social Sciences ) paket programı kullanılmıştır.

Şekil 2. Araştırmaya Katılan Bireylerin Toplam Sorun Çözme ve Alt Boyutlarına İlişkin Histogram 
Dağılım Test Grafiği

Şekil 2’ye bakıldığında toplam sorun çözme ve sorun çözme alt boyutlarından fiziksel istismar, duygusal 
istismar ve soruna yönelme kontrol boyutuna ilişkin histogram kontrol edilmiştir. Buna göre normal dağılım 
gösterdiği sonucuna varılmıştır.

BULGULAR

Araştırma Grubunun Kişisel Özellikleri

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin veriler ve yorumları aşağıda verilmiştir
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılımı

Katılımcıların Kişisel Özellikleri n %

Millilik Durumu Milli Sporcu 58 16,7

Amatör Sporcu 290 83,3

Total 348 100,0

Cinsiyet Kadın 172 49,4

Erkek 176 50,6

Total 348 100,0

Okul Türü İmam Hatip Lisesi 29 8,3

Anadolu Lisesi 162 46,6

Meslek Lisesi 84 24,1

Diğer 73 21,0

Total 348 100,0

Tablo 1’e bakıldığında, katılımcılar millilik değişkenine göre 58 kişi (%16,7) milli sporcu iken 290 kişi 
(%83,3) amatör sporcudur. Cinsiyet değişkenine göre 207 kişi (%51,8) erkek katılımcıyken 193 kişi (%48,2) 
kadın katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların gelir durumu düzeyi değişkenine göre 66 kişi (%16,5) düşük, 
244 kişi (%61) orta, 90 kişi (%22,5) ise yüksek gelir düzeyine sahiptir. Baba eğitim durumu değişkenine göre 
katılımcıların 142’si (%34,5) ilkokul mezunu, 91’i (%22,8) ortaokul mezunu, 123’ü (%30,8) lise muzunu 
ve 44’ü (%11) lisans mezunundan oluşmaktadır. Anne eğitim durumu değişkenine göre katılımcıların 204’ü 
(%51,3) ilkokul mezunu, 117’si (%29,3) ortaokul mezunu, 78’i (%19,5) lise muzunudur. 

Tablo 2. Katılımcıların Toplam Sorun Çözme ve Sorun Çözme Alt Boyut Düzeylerine İlişkin Sonuçları

n Ort. Ss Min Max

Toplam Sorun 
Çözme

348 76,2443 19,36888 39,00 158,00

Fiziksel İstismar 348 23,4971 7,13012 14,00 57,00

Duygusal İstismar 348 29,0374 8,53447 15,00 62,00

Soruna Yönelme 348 23,7098 6,97994 10,00 42,00

Tablo 2’de katılımcıların geneline ait toplam soruna çözme ve sorun çözme alt boyutlarına ait puan ortalama-
ları incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda; araştırmaya katılan sporcuların toplam sorun çözme boyutuna ait 
puan ortalaması 76,24 ile sorun çözme düzeyinin ortalamanın altında olduğu, sorun çözme alt boyutlarından 
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fiziksel istismar boyutunun puan ortalamasının 23,50 ile düşük seviyede, duygusal istismar alt boyutunun puan 
ortalaması 29,04 ile düşük seviyede ve soruna yönelme alt boyutunun puan ortalaması ise 23,71 ile ortalama-
nın altında olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo 3. Değişkenlere Ait Ortalama ve Standart Sapma Puanları

N Ort Ss

Toplam 
Sorun 
Çözme

Kadın İmam Hatip Lisesi 47 75,3830 18,36295

Anadolu Lisesi 88 76,6932 14,36179

Diğer 37 83,3243 12,55445

Total 172 77,7616 15,41648

Erkek İmam Hatip Lisesi 66 73,1818 21,97265

Anadolu Lisesi 74 73,2162 23,60826

Diğer 36 80,8333 20,71369

Total 176 74,7614 22,52034

Fiziksel 
İstismar

Kadın İmam Hatip Lisesi 47 23,0426 6,40298

Anadolu Lisesi 88 22,9886 4,79102

Diğer 37 24,7568 5,23559

Total 172 23,3837 5,38499

Erkek İmam Hatip Lisesi 66 23,0606 8,57345

Anadolu Lisesi 74 23,4865 8,60430

Diğer 36 24,8611 8,31231

Total 176 23,6080 8,51149

Duygusal 
istismar

Kadın İmam Hatip Lisesi 47 28,4468 8,11281

Anadolu Lisesi 88 29,0568 7,12831

Diğer 37 32,2703 6,27007

Total 172 29,5814 7,34125

Erkek İmam Hatip Lisesi 66 27,9848 9,18777

Anadolu Lisesi 74 28,1757 9,69587

Diğer 36 30,1389 9,98042

Total 176 28,5057 9,54927
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Soruna 
Yönelme

Kadın İmam Hatip Lisesi 47 23,8936 7,06256

Anadolu Lisesi 88 24,6477 5,95778

Diğer 37 26,2973 5,32220

Total 172 24,7965 6,17762

Erkek İmam Hatip Lisesi 66 22,1364 7,53226

Anadolu Lisesi 74 21,5541 7,87425

Diğer 36 25,8333 6,07806

Toplam 176 22,6477 7,55103

Tablo 3’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin sürekli öfke düzey ortalamalarına ba-
kıldığında spor yapan öğrencilerin sürekli öfke puan ortalamaları 26.96; spor yapmayan öğrencilerin sürekli 
öfke puan ortalamaları 26.77’dir. Spor yapan öğrencilerin öfke içe puan ortalamaları 21.71; spor yapmayan 
öğrencilerin öfke içe puan ortalamaları 20.86 dır. Spor yapan öğrencilerinin öfke dışa puan ortalamaları 16.64; 
spor yapmayan öğrencilerin öfke dışa puan ortalamaları 17.08’dir. Spor yapan öğrencilerin öfke kontrol puan 
ortalamaları 16.96; spor yapmayan öğrencilerin öfke kontrol puan ortalamaları 16.90’dır.

Tablo 4. Cinsiyet ve Okul Türü İlişkisi Değişkenine Göre MANOVA Sonuçları

F Hypothesis df Error df Sig.

Spor Yapma Pillai’s Trace 2,317b 3,000 340,000 ,075

Wilks’ Lambda 2,317b 3,000 340,000 ,075

Hotelling’s Trace 2,317b 3,000 340,000 ,075

Roy’s Largest Root 2,317b 3,000 340,000 ,075

Cinsiyet Pillai’s Trace 1,896 6,000 682,000 ,079

Wilks’ Lambda 1,906b 6,000 680,000 ,078

Hotelling’s Trace 1,915 6,000 678,000 ,076

Roy’s Largest Root 3,793c 3,000 341,000 ,011

SporYapma * 
Cinsiyet

Pillai’s Trace 1,068 6,000 682,000 ,380

Wilks’ Lambda 1,069b 6,000 680,000 ,380

Hotelling’s Trace 1,069 6,000 678,000 ,380

Roy’s Largest Root 1,934c 3,000 341,000 ,124

Tablo 4’ya göre cinsiyet ve okul türü değişkenleri arasında Manova test sonuçlarına bakılarak anlamlı bir etki-
leşim bulunamamıştır (F(1,342)= 2.317, p>.05.
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Tablo 5. Cinsiyet ve Okul Türü İlişkisi Değişkenine Göre MANOVA Sonuçları

Bağımlı değişkenler df Mean Square F Sig.

Cinsiyet Toplam 1 574,752 1,557 ,213

Fizikselİstismar 1 3,313 ,065 ,799

Duygusalİstismar 1 103,971 1,440 ,231

SorunaYönelme 1 243,287 5,230 ,023*

Okul Türü Toplam 2 1587,302 4,301 ,014*

Fizikselİstismar 2 79,077 1,548 ,214

Duygusalİstismar 2 222,714 3,084 ,047

SorunaYönelme 2 258,786 5,563 ,004*

Hata Toplam 342 369,051

Fizikselİstismar 342 51,083

Duygusalİstismar 342 72,221

SorunaYönelme 342 46,519

Toplam Toplam 347

Fizikselİstismar 347

Duygusalİstismar 347

SorunaYönelme 347

  p(0.05/2=0.025) 

Tablo 5’de bireysel etkilerin cinsiyet değişkenine göre sorun çözme alt boyutlarından soruna yönelme boyu-

tunda (F (1,342)= 5,23, p<.025) anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Okul türü değişkenine göre sorun çözme alt boyutlarından toplam sorun çözme boyutunda (F (2,342)= 4.30, 

p<.025) ve soruna yönelme alt boyutunda (F (2,342)= 5.56, p<.025) anlamlı farklılık bulunmuştur.

SONUÇ

Yapılan çalışma sonucunda soruna göre araştırmaya katılan sporcuların toplam sorun çözme düzeyleri orta-

lamanın altında olduğu, sorun çözme alt boyutlarından fiziksel istismar ve duygusal istismar boyutları düşük 

seviyede ve soruna yönelme alt boyutu ortalamanın altında olduğu anlaşılmaktadır.
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Bağımsız değişkenlerle olan ilişkisi incelendiğinde, Spora yönelme alt boyutunda kadın sporcuların erkek 
sporculara göre soruna yönelmede daha yüksek oldukları sonucuna varılmaktadır. 

Toplam sorun çözme boyutunda okul türü değişkenine göre diğer liselerde öğrenim gören sporculardan Ana-
dolu ve İmam Hatip Lisesi sporcuları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna göre diğer liselerde öğre-
nim gören sporcuların Anadolu ve İmam Hatip Lisesi sporcularına göre toplam sorun çözme becerisinin daha 
yüksek olduğu ve sorun çözme alt boyutlarından soruna yönelme alt boyutunda diğer liselerde öğrenim gören 
sporcuların Anadolu ve İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören sporculara göre daha fazla soruna yönelme 
yaklaşımında olduğu sonucuna varılabilir.

Bu alanda değişkenler arasında ilişkiyi inceleyen daha fazla çalışmanın olmayışı, ilgili alan yazında ampirik 
çalışmaların eksikliği elde etmiş olduğumuz bulguların yorumlanmasını zorlaştırmıştır. 
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GÖRME ENGELLİ SPORCULARIN SPORA KATILIM MOTİVASYONU DÜZEYLERİNİN 
İNCELENMESİ

Gönül TEKKURŞUN DEMİR1, Halime YILDIZ2, Levent Ekrem İLHAN3

1-3Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Ankara, Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye

Öz: Görme engelliler genel bir ifade ile görme yetersizliğinden etkilenen kişilerdir. Görme engelli bireylerin 
gündelik yaşam içinde yerini alması, sosyalleşerek hayata bağlanması, hedefine motivasyonla yönelmesi, gör-
me engelliliğinin yaşama devam etmek için bir engel olmadığı fikrinin kabullenilmesine yardımcı olan önemli 
unsurlardan biri spordur. Bu araştırmada lisanslı görme engelli sporcuların spora katılım motivasyon düzeyle-
rinin çeşitli değişkenlere göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırmada nicel araştırma yöntemle-
rinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’ndan 
toplam 80 lisanslı sporcu katılmıştır.  Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazır-
lanan kişisel bilgi formu ile Tekkurşun Demir, İlhan, Esentürk ve Kan (2018) tarafından geliştirilen “Engelli 
Bireylerde Spora Katılım Motivasyonu Ölçeği (ESKMÖ)” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin 
analizinde; frekans, aritmetik ortalama, standart sapma; t-testi, Pearson Correlation, tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) testleri kullanılmıştır. Araştırmada, görme engelli joducuların içsel motivasyon puan ortalamaları-
nın haltercilerden; dışsal motivasyon puan ortalamalarının ise goalballcilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu 
saptanmıştır. Sporcuların yaşı ile İçsel Motivasyon düzeyi arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı farklılık 
tespit edilmiştir. Katılımcıların cinsiyetine göre anlamlı farklılık saptanmamıştır. Görme engelli sporcuların 
spor yaşı ile İçsel Motivasyon, Dışsal Motivasyon ve Motivasyonsuzluk boyutları arasında pozitif yönde yük-
sek düzeyde anlamlı farklılık saptanmıştır. Görme engelli sporcuların spora katılım motivasyonlarının orta 
düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Görme Engelli, Spor, Spora Katılım, Spora Katılım Motivasyonu, Motivasyon

GİRİŞ

Bireyler, fiziksel, sosyal, ruhsal ve zihinsel farklılıklarıyla toplumsal bir yaşamın üyeleri olarak hayatlarını sür-
dürürler. Bireyin yetersizlikten etkilenmesi ve bu yetersizliğin derecesine bağlı olarak hareket kısıtlılığı yada 
duyusal kayıpların yarattığı eksiklik onu toplumun diğer bireylerinden farklı kılabilir (Tekkurşun Demir, İlhan, 
Esentürk ve Kan, 2018). Diğerlerinden farklı olma durumu, engelli olma hâli, “yeti yitimi” olarak adlandırılır. 
Engelli kavramı, bireyin vücudunda duyusal, işlevsel, zihinsel ve ruhsal farklılıkları öne sürülerek; toplumsal 
veya yönetimsel tutum ve tercihler sonucu, yaşamın birçok alanında kısıtlama ve engellerle karşılaşabilmesi, 
durumunu ifade eder (WHO, 2014). Bireyin engelli hale gelmesi; doğum öncesinde, doğum esnasında veya 
doğum sonrasında oluşan nedenlerden ötürüdür. Doğum sonrası oluşan nedenler arasında kazalar, duygusal ve 
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sosyal faktörler, savaşlar ve doğal afetler bireyin engelli olmasında oldukça etkin rol alırlar. Engelli olma duru-
munda olan bir kişi dört engelli türünden birisi içerisinde değerlendirilebilir (Özida, 2002). Bu engel türleri zi-
hinsel engellilik, işitme engelliliği, bedensel engellilik ve görme engelliliğidir. Görme engellilik genel bir ifade 
ile görme yetersizliğinden etkilenen kişilerdir diyebiliriz. Görme yetisini tam olarak kullanamayan bireylerin 
kimler olduğunu net bir şekilde kavramsallaştırarak nihai bir tanıma ulaşmak kolay değildir. Görme engeli; bi-
reylerin bilişsel, sosyal ve akademik gelişimlerinin ilerlemesini, öğrenme becerilerinin kazanımını ve kişilerin 
günlük aktivitelerini de olumsuz etkileyen bir engeldir (Bailey ve Wning, 1994). Gözün yapısına bağlı olarak 
görme olayının ne kadar gerçekleşmiş olduğu görme engelliliğin derecesini belirler. Örneğin tamamen kör hiç 
ışık görmeyene, 1/10 kadar görebilen kör, 3/10 kadar net görebilen kişilere de hafif görme engelli (az gören) 
denilmektedir (DSÖ, 2012; Gürsel, 2012). Görme engelli bireylerin gündelik yaşam içinde yerini alması, sos-
yalleşerek hayata bağlanması, hedefine motivasyonla yönelmesi, görme engelliliğinin yaşama devam etmek 
için bir engel olmadığı fikrinin kabullenilmesine yardımcı olan önemli unsurlardan biri spordur. Günümüzde 
görme engelli bireylerin spora katılımını sağlamak, onların pozisyon ve yön bulmalarını kolaylaştırmak, müm-
kün olduğunca spor ortamında bağımsız ve korkusuz hareket etmelerini sağlamak için spor materyalleri içine 
sesli uyaranlar yerleştirilmiştir. Onlar için yapılan bu düzenlemelerin de görme engelli bireylerin spora katı-
lım motivasyonlarını olumlu etkilediği söylenebilir. Sporun normal gelişim gösteren bireyler üzerinde yaptığı 
olumlu etkilerin tümünü ve hatta daha fazlasını engelli bireyler üzerinde de gözlemlemek mümkündür. Her 
spor etkinliği engelliler için en başta toplumsal bir deneyimdir. Bunun yanında spor doğal ortamı içinde bulu-
nan tüm bireyleri farklı şekillerde etkilemekte ve tüm gelişim boyutlarını desteklemektedir (Tekkurşun Demir 
ve ark., 2018). Alan yazın incelendiğinde ülkemizde görme engelliler ve sporun ele alındığı araştırmalara az da 
olsa rastlanmaktadır (Türk, 2007; Tükel, 2015; Keskin, 2008; Yılmaz, 2011; Tekkurşun Demir ve ark., 2018).

Araştırmada lisanslı olarak Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde aktif olarak spor yapan 
16-48 yaş aralığındaki 80 görme engelli sporcunun spora katılım motivasyon düzeylerini tespit etmek ve buna 
göre branş, yaş, cinsiyet, milli olma durumu, spor yapma yılı değişkenleri açısından incelemektir. 

MATERYAL ve METOD

Bu bölümde, araştırmaya katılan bireyler, veri toplama aracı ve verilerin toplanması ile verilerin analizi için 
kullanılan istatistiksel yöntemlerden bahsedilmektedir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel 
tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel tarama,  bir değişkene ilişkin sayısal değerlerin toplanması,  betim-
lenmesi ve sunulmasına olanak sağlayan istatistiksel işlemlerdir  (Büyüköztürk, 2014). Araştırmanın çalışma 
grubunu Ankara ilinde Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nda aktif olarak spor yapan görme engelli 
sporcular oluşturmaktadır. Buna göre araştırmaya 60 milli,  20 milli olmayan olmak üzere toplam 80 (23 
kadın, 57erkek) lisanslı sporcu katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, katılımcılar hakkında bilgi 
toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan, “Kişisel Bilgi Formu” ile Tekkurşun Demir, İlhan, 
Esentürk ve Kan (2018) tarafında geliştirilen 22 maddeden oluşan “Engelli Bireylerde Spora Katılım Moti-
vasyonu Ölçeği (ESKMÖ)” kullanılmıştır. Ölçek “İçsel Motivasyon” adı altında ilk 12, ikinci faktör “Dışsal 
Motivasyon” 5, üçüncü faktör ise “Motivasyonsuzluk” adı altında son 5 maddeyi içermektedir. Motivasyon-
suzluk faktörü ters maddelerden oluşmaktadır. İstatistiksel analizlerden önce verilerin normalliği, eksik değer-
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leri ve aykırı değerleri incelenmiştir. Bu bağlamda normallik veya aykırı değerler için herhangi bir değişiklik 
yapılması gerekmemiştir. Bu bağlamda  Çarpıklık ve Basıklık (verilerin normal dağılım durumu) değerleri ±1 
arasında olduğu için verilere parametrik testler uygulanmıştır.  Verilerin analizinde; frekans, aritmetik ortala-
ma, standart sapma; t-testi, Pearson Correlation, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri kullanılmıştır. 
Anlamlılık ,05 alınmıştır.

BULGULAR

Tablo 1.  Görme Engelli Sporcuların Branşlarına Göre Spora Katılım Motivasyonlarına Yönelik ANO-
VA Testi

Branş N Varyans 
Kaynağı

Kareler 
toplamı

Kareler 
ortalaması df F P Anlamlı 

Fark

İç
se

l 
M

ot
iv

as
yo

n

Judo  (a) 19 56,15
G r u p l a r 
arası

Grup içi

276,575

1927,625

92,192

25,363

3

76
3,635 ,01* a*-d

Futbol (b) 25 55,56

Goalball © 26 52,19

Halter (d) 10 51,90

D
ış

sa
l 

M
ot

iv
as

yo
n Judo  (a) 19 22,05

G r u p l a r 
arası

Grup içi

212,265

804,923

70,755

10,591

3

76
6,681 ,00* a*-c

Futbol (b) 25 20,16

Goalball © 26 17,76

Halter (d) 10 19,00

M
ot

iv
as

yo
ns

uz
lu

k

Judo  (a) 19 20,78

G r u p l a r 
arası

Grup içi

18,541

800,459

6,180

10,532

3

76
,587 ,62 -

Futbol (b) 25 20,92

Goalball © 26 21,03

Halter (d) 10 19,50

Tablo 1’de görme engelli sporcuların spor branşlarına göre spora katılım motivasyonlarının tespit edilmesi 
amacıyla yapılan ANOVA testi yer almaktadır. Katılımcıların branşlarına göre içsel motivasyon ve dışsal moti-
vasyon boyutunda anlamlı farklılık saptanmıştır (p<,05). Görme engelli joducuların içsel motivasyon puan or-
talamalarının ( =56,15) haltercilerin ( =51,90) puan ortalamalarına kıyasla anlamlı düzeyde yüksek olduğu 
saptanmıştır. Görme engelli judocuların  dışsal motivasyon puan ortalamalarının ( =22,05) goalballcilerden (

=17,76) anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir.
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Tablo 2.  Görme Engelli Sporcuların Yaşı ile Spora Katılım Motivasyonu Arasındaki İlişki

Değişken İçsel Motivasyon Dışsal Motivasyon Motivasyonsuzluk

Yaş ,398** ,112 -,09

Tablo 2’de Görme engelli sporcuların yaşı ile spora katılım motivasyonu arasındaki ilişkinin tespit edilmesi 
amacıyla yapılan Pearson Moment Korelasyon Testi yer almaktadır. Yapılan analiz sonucunda, yaş değişkeni 
ile ESKMÖ faktörleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<,05). Buna göre yaş değişkeni ile İçsel 
Motivasyon arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı farklılık tespit edilmiştir (r=,398; p<0,05).

Tablo 3. Görme Engelli Sporcuların Spora Katılım Motivasyonunun Cinsiyete Göre İncelenmesi

Değişken Cinsiyet N ss t P

İçsel Motivasyon Kadın 58 44,94 10,57 ,06 -

Erkek 143 44,84 9,39

Dışsal Motivasyon Kadın 58 17,43 4,81 ,91 -

Erkek 143 16,76 4,64

Motivasyonsuzluk Kadın 58 20,73 3,84 -,01 -

Erkek 143 20,75 2,97

Tablo 3’te de görüldüğü gibi bağımsız gruplar t testi sonuçlarına göre katılımcıların cinsiyet değişkeni incelen-
diğinde, görme engelli kadın ve erkek sporcuların spora katılım motivasyonu alt boyutlarında anlamlı farklılık 
tespit edilmemiştir (p>,05).

Tablo 4. Görme Engelli Sporcuların Spor Yaşı İle Spora Katılım Motivasyonu Arasındaki İlişki

Değişken İçsel Motivasyon Dışsal Motivasyon Motivasyonsuzluk

Yaş ,565** 455** ,410**

Tablo 4’te Görme engelli sporcularının ESKMÖ ile spor yaşı değişkeni arasında yapılan Pearson Moment 
Korelasyon Testine ait bulgular yer almaktadır. Yapılan analiz sonucunda, spor yaşı ile ESKMÖ faktörleri 
arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<,05). Buna göre spor yaşı değişkeni ile İçsel Motivasyon faktörü 
arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı farklılık tespit edilmiştir (r=,565; p<,05). Görme engelli spor-
cuların spor yaşı ile Dışsal Motivasyon faktörü arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı farklılık sap-
tanmıştır (r=,455; p<,05). Katılımcıların spor yaşı ile Motivasyonsuzluk faktörü arasında pozitif yönde yüksek 
düzeyde anlamlı farklılık saptanmıştır (r=,410; p<,05). 



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

271

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

TARTIŞMA 

Araştırmada lisanslı olarak Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde aktif olarak spor yapan 
16-48 yaş aralığındaki 80 görme engelli sporcunun spora katılım motivasyon düzeylerini tespit etmek ve buna 
göre branş, yaş, cinsiyet, milli olma durumu, spor yapma yılı değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmış-
tır. Bu bağlamda araştırmaya görme engelli judo, futbol, goalball, halter sporcuları katılmıştır. Araştırmanın 
ilk bulgusunda görme engelli sporcuların spor branşlarına göre içsel motivasyon ve dışsal motivasyon boyu-
tunda anlamlı farklılık saptanmıştır. Buna göre, görme engelli joducuların içsel motivasyon puan puanlarının 
haltercilere kıyasla anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Buna göre judocuların spora katılımda daha 
fazla duyguları ve iç sezgileri ile hareket ettiği, daha fazla heyecan, mutluluk gibi duyuşsal özellikleri ile 
spora katıldığı söylenebilir. Görme engelli judocuların dışsal motivasyon puan ortalamalarının goalballciler-
den anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Buna neden olarak, judocuların spora katılımda daha 
fazla çevresel faktörlerden beslendiği, ödül, alkış, arkadaş ve antrenör ilişkilerinden daha fazla etkilendiği 
düşünülebilir. Tüm bu farklılıklar incelendiğinde judo yapan görme engelli sporcuların vücutlarındaki fiziksel 
gelişim ile hem içsel hem de dışsal olarak motivasyonunu beslediği düşünülebilir. Literatürde, judo yapan 
görme engelli sporcular üzerinde yapılan araştırmalarda judo temel eğitiminin, engelli öğrencilerin fiziksel 
gelişimleri üzerinde olumlu etkileri kanıtlanmıştır. (Yılmaz, Tatar, Ateş ve Tiryaki, 2003; Franchini, Takito, 
Cavinato, Matheus, Bertuzzi ve Vieira, 2005). Araştırmanın diğer bulgusunda görme engelli sporcuların yaşı 
ile spora katılım motivasyonu düzeyi incelendiğinde, içsel motivasyon boyutu ile yaş arasında pozitif yönde 
orta düzeyde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu bağlamda görme engelli sporcuların yaşı arttıkça spora ka-
tılımda bireysel istek, heyecan, hırs, mutluluk gibi içsel motivasyon kaynaklarının arttığı söylenebilir. Ayrıca 
sporcuların spor yaşı arttıkça spora katılım motivasyonunda da ciddi bir artış olduğu, bunun da benlik saygısını 
arttırdığı söylenebilir. Araştırmada katılımcıların cinsiyet değişkeni incelendiğinde, görme engelli kadın ve 
erkek sporcuların spora katılım motivasyonu alt boyutlarında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Buna neden 
olarak kadın ve erkeklerin benzer branşları eşit rol paylaşımı ile yapmaları, benzer düzeyde spora katılım mo-
tivasyonlarına sahip olmaları gösterilebilir. Araştırmanın son bulgusunda görme engelli sporcularının ESKMÖ 
ile spor yaşı değişkeni arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Buna göre sporcuların spor yaşı değişkeni ile 
İçsel Motivasyon faktörü arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Sporcuların 
spor yaşı arttıkça spora katılımda keyif alma, arzu ve istek gibi içsel motivasyon kaynaklarının ciddi bir şekil-
de arttırdığı söylenebilir. Görme engelli sporcuların spor yaşı ile Dışsal Motivasyon faktörü arasında pozitif 
yönde yüksek düzeyde anlamlı farklılık saptanmıştır. Bu bağlamda görme engelli katılımcıların spor yaşına 
göre spora katılım motivasyonlarının dış etkilerden, popüler olmak, kendini çevreye ispatlamak gibi dışsal 
motivasyon kaynaklarından oldukça etkilendiği ve spora katılımla birlikte arttığı söylenebilir. Katılımcıların 
spor yaşı ile Motivasyonsuzluk faktörü arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı farklılık saptanmıştır. 
Görme engelli sporcuların spor yaşı arttıkça spora neden katıldıkları ve sonuçları arasındaki bağlantıyı kurma 
düzeylerinin de arttığı söylenebilir. 
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SONUÇ

ESKMÖ’den alınacak en düşük puanın 22, en yüksek puanın ise 110 olduğu düşünülürse, görme engelli spor-
cuların spora katılım motivasyonlarının orta düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Spor aracılığı ile engelli 
bireylerin toplumda yerini almaları ve engellerini unutarak kendine duyduğu güvenin artması beklenir. Spor, 
engellilerin kendilerini ifade edebilecekleri, sosyalleşecekleri ve engellerini engel olarak görmelerini engelle-
yecek bir araçtır. Şöyle ki yakın geçmiş zamana dek dışlanan, farklı görülen engelli bireylerin spor ile topluma 
entegre olabilmesi, özgüven duygusunun oluşumu yoluyla toplumsal yaşama uyum göstermesi için engelli 
bireylerin spora katılım motivasyonlarının arttırılması, bunun için de festival, proje veya projelerin gündeme 
konması gerekir. Çünkü sporun olumlu etkisi, toplumda yer alan engelli bireyleri de kapsamakta, fiziksel ve 
zihinsel gelişimleri ile birlikte onların toplum içinde daha iyi ilişkiler kurabilmesini sağlamaktadır (Savucu 
vd., 2006). Bu bağlamda, spor yapan görme engelli bireylerin spora katılım nedenlerinin nitel yönüyle ve spor 
ile özgüvenlerindeki değişimin incelenmesi literatüre katkı sağlayacaktır. 
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNE YÖNELİK METAFORİK 
YAKLAŞIMLARI

Öznur KAYA1, Gönül TEKKURŞUN DEMİR2, Halil İbrahim CİCİOĞLU3

1-2-3Spor Bilimleri Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara / Türkiye

Öz: Araştırmada lisede eğitim ve öğrenimine devam eden kız öğrencilerin beden eğitimi öğretmenine yönelik 
metaforik algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Metafor, bir durum ya da nesneyi başka bir durum veya 
nesneye benzeterek açıklamaktır. İngilizce kökenli bir kelime olan metafor, Türkçe’de “benzetme, eğretile-
me”, eski Türkçede “mecaz”, Arapça’da “istiare” kelimeleriyle karşılanmaktadır (Aydın, 2006). Araştırmanın 
modeli olarak nitel model kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmada, olgu bilim deseninden yararlanılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Batıkent Şehit Demet Sezen Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenimine devam eden 9. sınıftan 44; 10. sınıftan 32; 11. sınıftan 32; ve 12. 
Sınıftan 30 olmak üzere toplam 137 kız öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış form veri 
toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmacıların, lise öğrencilerinin spora yönelik metaforik 
algılarını tespit etmek amacıyla hazırladığı, “yarı yapılandırılmış form” kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış 
formda “beden eğitimi öğretmeni……...gibidir; çünkü………………….” ifadeleri yer almaktadır. Verilerin 
analizinde, katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada spora yönelik 7 
tema elde edilmiştir.  Bunlar; sağlık imgeleri (f = 29), rahatlatıcı imgeler (f = 25),  sevilmeyen besin maddeleri 
(f = 20),  yaşam kaynağı (f = 18),  doğa imgeleri (f = 16),  zorunluluk imgeleri (f = 16) ve değer imgeleri (f = 6),  
şeklindedir. Elde edilen temalardan yalnızca sevilmeyen besin maddeleri ile zorunluluk imgelerinin olumsuz 
metaforlardanoluştuğu tespit edilmiştir. Beden eğitimi öğretmenine yönelik ise 8 tema elde edilmiştir. Buna 
göre en yüksek frekansa ait temalar sırası ile; ışık kaynağı (f = 24), keyif-haz verici(f = 24), fayda sağlayıcı 
(f =23), disiplin (f =18), etkisiz (f = 16), değer imgesi (f = 12),  gıda (f = 12), güzellik (f =6) şeklindedir. Elde 
edilen temalardan sadece etkisiz teması olumsuz metaforlardan oluştuğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucun-
da lise öğrencilerinin spora yönelik metaforlarının genellikle olumlu olduğu sonucunda varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Öğretmeni, Metafor, Lise Öğrencisi

GİRİŞ 

Öğretmen, gelecek neslin kaliteli, donanımlı, bilgili, üretici, araştırmacı, sosyal, ahlaklı olarak yetişmesinde-
ki mihenk taşlarından biridir.  Bireylerin sağlıklı ve mutlu olmasını sağlayarak kendine ve topluma faydalı 
bireyler olmasında eğitim kurumlarına büyük görev düşmektedir. Çocuklara eğitim kurumlarında çağımızın 
ve kendilerinin ihtiyaçları göz önünde alınarak onların fiziksel, duyuşsal, zihinsel, sosyal ve toplumsal olarak 
çok yönlü gelişimini sağlamak için birçok ders okutulur ve bu derslerden biri ise beden eğitimi dersidir (Ati-
lay, 2011). Bireyi zihinsel, bedensel yönleri ile bir bütün olarak geliştirmek, çevresel koşullara ve öğrencinin 
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bireysel özelliklerine göre öğretimi planlamak ise beden eğitimi öğretmeninin görevidir (Demirhan, 2003). 
Beden eğitimi öğretmeni öğrencilere, beden eğitimi ve spor etkinlikleri yoluyla, fiziksel gelişimleri en üst 
düzeye taşınmakta, aynı zamanda bu etkinlikler sayesinde duyuşsal, zihinsel, sosyal yönden de kazanımlar 
sağlanmaktadır (Atilay, 2011). 

Metafor, genel olarak dünyayı anlamamızı sağlayan bir düşünme biçimi ve bir görme biçimi anlamına gelir. 
Çeşitli alanlarda yapılan araştırmalar göstermiştir ki metafor, düşünme biçimimiz, dilimiz ve bilim üzerinde 
olduğu kadar, kendimizi günlük temelde ifade edişimiz üzerinde de biçimlendirici bir etki yaratır (Morgan, 
1998). İngilizce kökenli bir kelime olan metafor, Türkçe’de “benzetme, eğretileme”, eski Türkçede “mecaz”, 
Arapça’da “istiare” kelimeleriyle karşılanmaktadır (Aydın, 2006).

Metafor, yeni bilgilerin öğretilmesi, bilgilerin akılda tutulması ve hatırlanması konusunda geçerliliği kanıtlan-
mış bir araçtır. Metafor ile insanlar yeni bilgileri, zihinlerinde zaten var olan şemaya yapıştırarak eski bilgiler 
ile bağlantı kurarlar. Metaforlar bu şekilde, insanların geçmiş öğrenmeleri ve kişisel tecrübeleri ile yeni öğre-
nilen kavramlar arasında güçlü bağlantılar kurar (Arslan ve Bayrakcı, 2006). Bu bağlamda lise öğrencilerinin 
beden eğitimi öğretmenine yönelik fikir, düşünce, tutumlarını metaforlar aracılığı ile tespit edilerek incelen-
mesi, beden eğitimi öğretmeninin çizdiği imajın ve öğrencileri gözünden algılanma durumlarının ortaya kon-
ması açısından önemlidir. Bu bağlamda araştırmada, lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi 
öğretmenine yönelik metaforik algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırmada lise öğrencilerin beden eğitimi öğretmeni kavramına yönelik algılarını saptamak için oluştur-
dukları metaforları incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (metafor- fenomenoloji) 
deseni kullanılmıştır. Olgu bilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ay rıntılı bir anlayışa 
sahip olmadığımız olgulara odaklanılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmaya 2018-2019 eğitim-öğ-
retim yılında Ankara ili Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katılmıştır. 
Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubunu 9., 10., 11. ve 12. sınıflarında öğrenim gören toplam 137 kız 
öğrenci oluşturulmaktadır. Katılımcılar (k1, k2, k3, k4k……k137) şeklinde tanımlanmıştır.Veri toplama ara-
cı olarak araştırmacıların metaforlarını toplamak üzere hazırladığı “yarı yapılandırılmış form” kullanılmıştır. 
Öğrencilerin metaforla ilgili kısa bir açıklama yapılmış ve  öğrencilerin sadece tek bir metafor üretmeleri ve 
düşüncelerini yazmaları istenmiştir. Bu bağlamda, yarı yapılandırılmış form “beden eğitimi öğretmeni……...
gibidir; çünkü………………….” şeklinde oluşturulmuş ve beden eğitimi öğretmenine ilişkin duygu, düşüncele-
ri benzetme ve mecazlarla toplanmıştır. Verilerin analizinde, katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizine 
tabi tutulmuştur. İçerik analizinde temel amaç, araştırma so nucunda elde edilen verileri açıklayabilecek kav-
ramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için yapılan işlem ise, birbirine benzeyen verileri 
belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyu cunun anlayabileceği bir biçimde 
düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Elde edilen metaforlar sırasıyla kodlama, sınıflama, 
kategori geliştirme ve bilgisayara aktarılması olmak üzere dört aşamada analiz edilmiştir (Saban, 2009). Me-
taforların ilgili tema kavramsal kategori ve kodları temsil edip etmediğini belirlemek amacıyla spor bilimleri 
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fakültesinden 2 uzmanın görüşüne sunulmuştur. Bu bağlamda uzmanlara öğrenciler tarafından yapılan ve harf 
sırasına koyulan metafor listesi ile kategorileri içeren liste verilmiştir. Araştırmanın güvenirliği Miles ve Hu-
berman (1994) tarafından geliştirilen güvenirlik formülü (Güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği + görüş 
ayrılığı) kullanılarak hesaplanmıştır. Buna göre uzmanlarla görüş birliğine varılmıştır. Yapılan hesaplamada 
güvenirlik, 92 olarak saptanmıştır.Uzman ve araştırmacı değerlendirmeleri arasındaki uyumun %90 ve üzeri 
olduğu durumlarda istenilen düzeyde bir güvenilirlik sağlanmış olmaktadır  (Saban, 2009).

BULGULAR

Tablo 1. Beden Eğitimi Öğretmenine Yönelik Tema ve Metaforlar

Tema Metafor f Metafor kaynağı

Işık 
kaynağı

Öncü(9), eğitici(6) ışık(5), saat(1), 
ilham(1), kılavuz(1),yazar(1)

24 “…öncü gibidir. Çünkü bize ışık tutar (K10).”
“…eğitici gibidir. Çünkü öğretendir(K98).”
“…ışık gibidir. Çünkü bilgi saçar (K45).”

Keyif-haz 
verici

terapi (7), oyun(5), uyumak(3), 
oyun(1),çocuk(1),eğlence(1),boş 
ders(1),tatil(1), rüzgar(1), 
müzik(1), ekmek almak(1), 
casper(1),

24

“… Terapi gibidir. Çünkü rahatlatır (K42).”
“...oyun gibidir. Çünkü dersinde eğlenirsin(K70).”
“…uyumak gibidir. Çünkü sıkıntılarını unutturur 
(K65).”

Fayda 
Sağlayıcı

öğretmen (7), gözlük (5), 
antrenman(3),  matematik(1), 
bukalemun(1) meyve (1), 
doktor(1),sağlık(1), iyi(1), ateş(1), 
dambıl(1).

23

“…öğretmen gibidir. Çünkü bildikleri bize fayda 
sağlar(K18).”
“…gözlük gibidir. Çünkü etrafı daha net 
gösterir(K78).”
“…antrenman gibidir. Çünkü bizi forma sokar 
(K14).”

Disiplin komutan (7), yöneten(4), hakim 
(3), subay (1), yönetici (1), lider 
(1),okul (1).

18
“…komutan gibidir. Çünkü emir verir (K60).”
“…yöneten gibidir. Çünkü sıraya sokar (K76).”
“…hakim gibidir. Çünkü eşitliği sağlamaya 
çalışır(K11).”

Etkisiz nöbetçi öğretmen(8), 
ergenlik (5),yabancı(1),kahvaltılık 
sos(1) ,Kreş hocası (1),

16 “…nöbetçi öğretmen gibidir. Çünkü olmasa da olur 
ama vardır (K88).”
“…ergenlik gibidir. Çünkü girmek istemezsin ama 
mecburen girersin (K52).”
“…yabancı gibidir. Çünkü olmasa da olur(K65).”
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Değer 
imgesi

arkadaş(5), mutluluk (4), anne(2), 
piyano (1). 12

“…arkadaş gibidir. Çünkü seversen dersi de 
seversin, dertleşirsin (K28).
“…mutluluk gibidir.Çünkü aniden karşına çıkıverir 
(K92).”
“…anne gibidir. Çünkü sevgi doludur  (K13).”

Gıda şeker (5), tatlı (4),  çikolata 
(2),yemek(1).

12

“…şeker gibidir. Çünkü severim(K18).”
“…tatlı gibidir. Çünkü dersinin bitmesini istemem 
(K59).”
“…çikolata. Çünkü enerji doludur (K31).”

Güzellik Manken(3),ayna(2), lastik(1). 6 “…manken gibidir. Çünkü formunu korur(K62).”
“…ayna gibidir. Çünkü güzel gösterir(K34).”
“…lastik gibidir. Çünkü çok esneklerdir (K68).”

Tablo 1’de de görüldüğü üzere lise öğrencilerinin beden eğitimi öğretmenine yönelik oluşturduğu metaforlar 
8 tema altında toplanmıştır. Bunlar; ışık kaynağı (f = 24), keyif-haz verici (f = 23), fayda sağlayıcı (f = 23),  
disiplin (f = 18),  etkisiz (f = 16), değer imgesi (f = 12),  gıda (f = 12), güzellik (f = 6), şeklindedir. 

En yüksek frekansa sahip olan ışık kaynağı teması; Öncü, eğitici, ışık, saat, ilham, kılavuz, yazar metaforla-
rından oluşmaktadır. 

Keyif-haz verici metaforlardan oluşan tema; terapi, oyun, uyumak, oyun, çocuk, eğlence ,boş ders,tatil, rüzgar, 
müzik, ekmek almak, casper kategorilerinden oluşmaktadır. 

Araştırmada elde edilen üçüncü en yüksek frekansa sahip tema fayda sağlayıcı temasıdır. Bu tema altında top-
lanan kategoriler; öğretmen, gözlük, antrenman,  matematik, bukalemun meyve, doktor, sağlık, iyi, ateş, dambıl 
şeklindedir. 

Beden eğitimi öğretmenini tanımlamak üzere oluşturan metaforların disiplin teması altında toplandığı görül-
müştür. Bu tema altında komutan, yöneten, hakim, subay, yönetici, lider, okul kategorileri yer almaktadır.

Araştırmada tek olumsuz tema olarak ele alınan “etkisiz” kategorisinin; “nöbetçi öğretmen, ergenlik, yabancı, 
kahvaltılık sos, kreş hocası” metaforlarından oluştuğu ve “Beden eğitimi öğretmeni nöbetçi öğretmen gi-
bidir. Çünkü olmasa da olur ama vardır (K88)” ,“Beden eğitimi öğretmeni ergenlik gibidir. Çünkü girmek 
istemezsin ama mecburen girersin (K52)”.“Beden Eğitim öğretmeni yabancı gibidir. Çünkü olmasa da olur 
(K65).”şeklinde ifade edildiği Tablo 1’de görülmektedir.

Beden eğitimi öğretmenini “değer imgesi” temasında ele alındığında; katılımcıların beden eğitimi öğretmenini 
“arkadaş, mutluluk, anne, piyano” metaforları ile açıklanmıştır. 
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“Gıda” temasında besin maddelerine yönelik metaforları yer almaktadır. Buna göre beden eğitimi öğretmenini 
gıda maddelerine benzettikleri metaforlar “şeker, tatlı,  çikolata, yemek” şeklindedir. Bu metaforları: “Beden 
eğitimi öğretmeni, şeker gibidir. Çünkü severim(K18).”şeklinde açıkladıkları Tablo 1’de görülmektedir.

“Güzellik” temasında katılımcıların beden eğitimi öğretmenini “Manken, ayna, lastik” metaforları ile açık-
lanmıştır. Buna göre “Beden eğitimi öğretmeni, manken gibidir. Çünkü, formunu korur (K62)” şeklinde ifade 
etmişlerdir.

TARTIŞMA

Araştırmanın nitel basamağında katılımcılardan beden eğitimi öğretmenine yönelik ürettikleri metaforların 
analizi sonucunda, 7 olumlu, 1 olumsuz kategori elde edilmiştir. Buna göre, ışık kaynağı, keyif-haz verici, 
fayda sağlayıcı, disiplin, değer imgesi, gıda, güzellik kategorileri olumlu metaforları, etkisiz kategorisi ise 
olumsuz metaforları kapsamaktadır. Koç, Murathan, Yetiş ve Murathan (2015) ilköğretim 7. sınıf öğrencile-
rinin spor kavramına yönelik ürettikleri metaforları incelemişlerdir. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük 
bir çoğunluğunun (%93,07) sporla ilgili olumlu metaforlar geliştirdiği, %6,97’sinin ise olumsuz metaforlar 
geliştirdiği tespit edilmiştir.

Buna göre, katılımcılar ışık kaynağı kategorisinde; öncü, eğitici ışık, saat, ilham, kılavuz, yazar metaforlarını 
kullanmışlardır. Bu duruma neden olarak katılımcıların beden eğitimi öğretmenin, öğrencilerini doğru tanı-
yarak kişiliklerine yönelik doğru yönlendirmeler yapması, yol gösteren, yeni şeyler oluşturmayı amaç edinen 
kişi olarak görmelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Keyif-haz verici kategorisinde; terapi, oyun, uyumak, 
oyun, çocuk, eğlence, boş ders, tatil, rüzgar, müzik, ekmek almak, casper, metaforları yer almaktadır. Bu du-
ruma neden olarak katılımcılar için beden eğitimi öğretmeni için pozitif etkileri çağrıştırdığı beden eğitimi 
derslerinden haz almaları ve dersin sadece fiziksel gelişime değil ruhsal gelişimde etkisi olan bir etkinlik 
olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Literatürde benzer kategoriler ile oluşturulmuş beden eğitimi öğret-
menine yönelik metafor çalışmaları yer almaktadır (Tannehill ve Zakrajsek, 1993; Özbakır, 2006; Erhan ve 
Tamer, 2009, Kumartaşlı 2010, MacPhail, 2011, s. 106; Savaş, 2013).literatürde sporun beden eğitimi der-
sini sevdirdiğine yönelik çalışmalarda yer almaktadır (Kuter ve Kuter 2012). Fayda sağlayıcı kategorisini 
ise; öğretmen, gözlük, antrenman,  matematik, bukalemun meyve, doktor,sağlık, iyi, ateş, dambıl metaforları 
ile ilişkilendirdikleri görülmektedir. Bu duruma neden olarak katılımcıların beden eğitimi öğretmeninin spor 
bilinci ve kültürü aşılamasından, sporun organizmaya katkı ve faydalarını öğretmesi, kaynaklandığı söylene-
bilir. Literatürde benzer kategoriler ile oluşturulmuş beden eğitimi öğretmenine yönelik metafor çalışmaları 
yer almaktadır (Yaylacı, 2012). Disiplin kategorisinde; komuta, yöneten, hakim, subay, yönetici, lider, okul 
metaforları ile ilişkilendirdikleri görülmektedir. Bu duruma neden olarak katılımcıların beden eğitimi öğret-
menini düzen sağlayan, sıkıcı, sadece emir veren bir kişi olarak görmelerinden kaynaklandığı söylenebilir. 
Araştırmada tek olumsuz kategori olan etkisiz kategorisinde katılımcıların beden eğitimi öğretmenini; nöbetçi 
öğretmen,  ergenlik, yabancı, kahvaltılık sos, kreş hocası, şeklinde açıkladığı saptanmıştır. Bu duruma neden 
olarak katılımcıların beden eğitimi öğretmeni ile doğru iletişim kuramamaları, derslerden haz almamalarından 
kaynaklandığı düşünülebilir. Katılımcılar değer kategorisini; arkadaş, mutluluk, anne, piyano metaforları ile 
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açıklamıştır. Buna neden olarak, beden eğitimi öğretmeni ile olumlu iletişim, derste kullanılan yöntem tek-
niklerin etkili olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Literatürde benzer kategoriler ile oluşturulmuş beden 
eğitimi öğretmenine yönelik metafor çalışmaları yer almaktadır (Hohepa, Schofield ve Kolt, 2006; Murphy ve 
Chroinin, 2011; Orlick, 2006). Gıda kategorisinde ise; şeker, tatlı,  çikolata, yemek metaforları yer almaktadır. 
Bu duruma neden olarak katılımcıların beden eğitimi öğretmeninin yaşamın temel ihtiyacı olan beslenme ile 
ilişkilendirdikleri ve yiyeceklerin acı-tatlı yönleriyle ifade ettikleri söylenebilir. 

SONUÇ

Elde edilen bulgular sonucunda, lisede öğrenim gören kız öğrencilerin oluşturduğu metaforlara ait temaların 
yedisinin olumlu, birinin olumsuz olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda katılımcıların beden eğitimi öğretmenine 
yönelik tutumlarının, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sevecen, ideal öğretmen tanımına uygun olması, 
donanımlı olması, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın spora katılıma yönelik politikaları, sporun organizmaya sağ-
ladığı; fiziksel, zihinsel, bilişsel, duygusal etkilerin basında sıklıkla yer almasının neden olduğu söylenebilir. 
Ülke genelinde yalnızca lise öğrencilerin değil tüm öğrencilerin spora gönüllü olarak katılım sağlanması ve 
spora yönelik tutumun arttırılması amacıyla Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ve okulların işbirliği içinde 
projeler üretmesi önerilebilir. 
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TENİS VE FUTBOL SPORCULARININ SPORTMENLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Öznur KAYA1, Gönül TEKKURŞUN DEMİR2, Halil İbrahim CİCİOĞLU3

1-2-3Spor Bilimleri Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara / Türkiye

Öz: Sportmenlik uygun davranışlar sergileme ve uygunsuz davranışlar sergileme boyutlarını içinde barın-
dıran, samimiyet, cesaret, sabır, kendini kontrol, kendine güven, başkalarını küçümsememek, başkalarının 
fikirlerine ve doğrularına saygı duyma, kibarlık, iyilik, asillik, onurluluk, ortaklık ve cömertlik gibi özellikleri 
taşır. Bu bağlamda sporcuların uygun ve uygunsuz davranışlar sergileme düzeylerinin sportmenlik anlayışı 
içinde incelenmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı, 11-12 yaş grubuna sahip, en az 3 yıldır Tenis ve Futbol 
Federasyonu’nda aktif olarak oynayan ortaokul öğrencilerinin uygun ve uygunsuz davranış sergileme düzey-
lerini cinsiyet ve branşa göre incelemektir. Araştırmanın modelinde, nicel araştırma modelinde tasarlanmış 
olup, tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak için, araştırmacılar tarafından katılımcıların 
demografik bilgilerini elde etmek için oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ile Koç (2013) tarafından geliştirilen 
“Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği (BEDSDÖ)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde katılım-
cılardan elde edilen verilere normallik testleri yapılmış ve verilerin normal dağılım göstermediği saptanmıştır. 
Bu bağlamda, verilere non-parametrik testler uygulanmıştır. Bu bağlamda verilerin analizinde Mann Whitney 
U testinden yararlanılmıştır. Araştırmada BEDSDÖ’nün alt boyutlarından uygun davranışlar sergileme boyu-
tunda cinsiyete göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu bağlamda erkek sporcuların uygun davranış sergi-
leme puanlarının kadınlardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırmanın diğer bulgusunda 
uygun davranışlar sergileme boyutu branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Buna göre tenis 
sporcularının futbolculardan anlamlı düzeyde yüksek uygun davranış sergileme puanına sahip olduğu görül-
müştür. Araştırma sonucuna göre, kadın katılımcıların erkeklere göre; futbolcuların tenis sporcularına göre 
uygun davranışlar sergileme düzeyinin düşük olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Sporcu, Uygun Davranış, Uygunsuz Davranış, Sportmenlik Davranışı

GİRİŞ

Spor; sevgi, erdem, disiplin, sorumluluk, hoşgörü, mutluluk, heyecan ve buna benzer kavramların yanında, 
üzüntü, stres gibi kavramları da kapsayan, bireyin tüm varlığını bedensel, zihinsel, ruhsal, psikolojik olarak 
etkileyen bir kavramdır.

Spor, insanın aklını ve vücudunu kullanarak rakibine, kendisine, tabiata, mesafeye ve zamana karşı, eşit ku-
rallar içerisinde yaptığı bir mücadele şeklidir. Sporun temelinde mücadele ve rekabet unsuru vardır. Spor, ki-
şilerde ve toplumda sağlıklı ilişkilerin oluşmasına olanak sağlayan, kurallara saygıyı ve sosyal barışa inanmış 
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bireyleri kazandıran bir araçtır (Güven, 1999). Her ne kadar spor rekabet ve mücadele unsurunu barındırsa da 
temelinde Sportmenlik kavramını barındırır.

Sportmenlik, insan onuruna gösterilen bir saygıdır. Sporun her aşamasında hakça, dürüstçe oyun oynamanın 
ahlaki çerçevesinde kendini kabul ettirmiştir (Pehlivan, 2004). Cremades (2014) ise sportmenliği, spor kay-
naklarında ahlaki olarak kabul edilebilir tutum ve davranışlar olarak tanımlar. Stewart, (2014) sportmenlik; 
karakter eğitimi, ahlaki gelişim ve etik eğitimi, spor katılımının esasını tanımlamak için kullanılan terimlerin 
hepsi olarak tanımlanmıştır Stornes ve Bru (2002) ise Sportmenliği; genellikle spordaki sosyo-ahlaki ilişki 
hakkındaki normatif standartlarla ilişkilendirmiştir. Onlara göre sportmenlik, spor ruhuna uygun olarak nasıl 
davranılacağını ileri süren erdemli davranışsal eğilimleri anlatmaktadır. Ayrıca sportmenlik bir moral kavramı 
olarak belirtilir. Bu ölçüde sporla uğraşan kişilerden, sporculardan belirli davranış biçimlerini gerçekleştirme-
leri beklenir. Bu davranış biçimleri doğrudan sporun içinde olan kişilere yöneliktir (Abad, 2010). Etik özel-
liklere sahip bir genç kuşağın yetiştirilmesine yönelik olarak, sportmenlik çalışmalarının, ilk ve orta öğretim 
çağı bireylerin beden eğitimi ve spor derslerinden başlatılması, geleceğin sporcu, antrenör, yönetici, hakem ve 
seyircilerinin bu kitleden çıkacak olması bakımından önemlidir. Sportmenlik davranışlarının sergilenmesinde 
bireyin almış olduğu eğitimlerin yanında kişilik ve kültür özelliklerinin de önemli olduğu belirtilmektedir. Bu 
nedenle bireylere kültürlerine, kişilik özelliklerine göre ayrı ayrı eğitimlerin verilmesi sportmenlik davranışla-
rının sergilenmesinde katkı sağlayacaktır (Koç ve Güllü, 2017). 

Bu bağlamda araştırmada, ortaokul düzeyinde (11-12 yaş) öğrenim gören Türkiye Futbol Federasyonu ve Tür-
kiye Tenis  Federasyonunda aktif olarak en az 3 yıldır spor yapan sporcuların sportmenlik düzeylerinin cinsiyet 
ve branşa göre tespit edilmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırmada nicel araştırma modellerinden tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu  Türkiye 
Futbol Federasyonu ve Türkiye Tenis  Federasyonunda, Tenis ve Futbol oynayan ortaokul öğrencilerinden 
oluşmaktadır. Katılımcılar 11-12 yaş grubuna sahip, en az 3 yıl bağlı oldukları federasyonda aktif olarak spor 
yapmaktadırlar. Araştırmada araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ile Koç’un (2013) Beden 
Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği (BEDSDÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde tüm veri grupla-
rının sportmenlik düzeyi ve bağımsız değişkenlerin alt gruplarına ilişkin dağılımlar normal dağılım grafikleri 
ve testleri (Kolmogorov-Smirnov statistic with a Lilliefors significance level) ile incelendiğinde (Ergün,1995); 
grupların sportmenlik puanlarının dağılımının normal olmadığı anlaşılmıştır. Araştırmada, bağımsız değişken 
gruplarındaki frekanslar nedeniyle (grupların birindeki veya her ikisindeki frekansın 20’den fazla olması du-
rumu) Mann-Whitney U Testi ve Kruskall Wallis testleri ile analiz edilmiştir. Araştırmada, anlamlılık düzeyi 
ise 0,05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR 

Bu bölümde katılımcılardan elde edilen analizlerin çeşitli istatistiksel işlemlere tabi tutulması sonucunda elde 
edilen bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir. 
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Tablo 1. Cinsiyete Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları

Boyut ve ölçek Cinsiyet N Sıra

Ortalaması

Sıralar

Toplamı

U p

Uygunsuz 
Davranışlar 
Sergileme boyutu

Kadın 98 147,72 21566,50 10835,500 ,95

Erkek 197 148,28 22093,50

Uygun Davranışlar 
Sergileme

Kadın 98 133,36 19471,00 8740,000 ,00*

Erkek 197 161,45 23894,00

Erkek 197 159,26 23729,50

Tablo 1’de Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği ve alt boyutları cinsiyet değişkenine göre nor-
mal dağılıma sahip olmadığı için Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre, Uygun Davranışlar Ser-
gileme boyutunda cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunmuştur (U= 10398,000; p=0,03). Bu bağlamda erkek 
sporcuların Uygun Davranışlar Sergileme ortalamalarının, kadınlara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu sap-
tanmıştır (p<0,05).

Tablo 2. Branşa Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları

Boyut ve ölçek Branş N Sıra

Ortalaması

Sıralar

Toplamı

U p

Uygunsuz 
Davranışlar 
Sergileme boyutu

Tenis 119 156,79 21950,00 10065,000 ,32

Futbol 176 140,06 21710,00

Uygun Davranışlar 
Sergileme

Tenis 119 178,21 28754,00 10821,000 ,04*

Futbol 176 140,57 17341,00

Tablo2’de görüldüğü üzere Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği ile branş değişkeni arasında yapı-
lan Mann-Whitney U testi yer almaktadır. Buna göre, Uygun Davranışlar Sergileme boyutunun branş değişkenine 
göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (U= 10821,000; p=0,04).  Buna göre tenis sporcularının uygun 
davranışlar sergileme ortalamalarının, futbolculara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05).

TARTIŞMA

Sportmenlik kavramı evde aile, ilkokulda beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmeleri ile başlayıp, hayat 
boyu sürmektedir. Ancak Güven (2009), okullarda sportmenlik kavramlarını öğretecek olan beden eğitimi 
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öğretmenlerinin yetiştirildiği üniversite programlarında, sporda sosyal alanlarla ilgili olması gereken zorunlu 
derslerin yer almadığını, bu nedenle öğretmenlerin sporun sosyolojik, psikolojik ve felsefi boyutlarından ha-
bersiz olarak mezun olduklarını düşünmektedir. Eğitim kurumlarımızda sportif erdem, etik ve sportmenlik gibi 
konularda iyibir eğitim verilmediği bir ortamda, spor sahalarında sportmence davranışlar beklemek akıllıca 
olmayacağına dikkat çekmektedir. Sportmenlik çalışmalarının, ilk ve orta öğretim çağı çocuk ve gençlerinin 
beden eğitimi derslerinden başlatılması, geleceğin sporcu, antrenör, spor adamı, hakem, yazar ve seyircisinin 
bu kitle içinden çıkacak olması bakımından önemlidir (Yıldıran, 2004). Buna göre, araştırmada ortaokul-
da (11-12 yaş) öğrenim gören, en az 3 yıldır bağlı oldukları Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Tenis 
Federasyonu’nda aktif olarak spor yapan futbol ve tenis sporcularının cinsiyet ve branşlarına göre sportmen-
lik düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırmaya 98 kadın, 197 erkek olmak üzere 
toplam 295 sporcu katılmıştır.  Araştırmada BEDSDÖ’nün alt boyutlarından uygun davranışlar sergileme 
boyutunda cinsiyete göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu bağlamda erkek sporcuların uygun davranış 
sergileme puanlarının kadınlardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Literatürde araştırma sonu-
cundan farklı olarak, Balçıkanlı, Gülşen, ve Yıldıran (2011)’nın yapmış olduğu çalışmada kadın sporcuların 
sportmenlik yöneliminin yüksek olduğunu tespit etmiştirLiteratürde yapılan araştırmalarda da farklı sonuçlar 
bulunmuştur(Balçıkanlı, Gülşen, ve Yıldıran 2011; Koç,2013; Gümüş, Saraçlı, Karakullukçu, Doğanay ve 
Kurtipek, 2016; Proios, 2011; Ökten, 2009; Kayışoğlu, Altınkök, Temel ve Yüksel 2015; Efe, 2006). Litera-
türde yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlar bulunmuştur (Miller, Roberts ve Ommundsen, 2004; Satcher, 
200; Tasi ve Fung 2005).Araştırmanın diğer bulgusunda uygun davranışlar sergileme boyutu branş değişkeni-
ne göre anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Buna göre tenis sporcularının futbolculardan anlamlı düzeyde yüksek 
uygun davranış sergileme puanına sahip olduğu görülmüştür. Buna göre tenis sporcularının spor ortamında 
daha fazla uygun davranışlar sergilediği ve sportmenlik ruhunu daha fazla taşıdığı ve spor eğiticilerinin tenis 
sporcularını daha fazla sportmen davranışa yönelttiği söylenebilir. Literatürde sporcuların spor eğiticilerinin 
sporcuları sportmen davranışlar sergilemesi konusunda teşvik etmesinin önemi de vurgulanmıştır (Gürpınar, 
2009).Koç ve Güllü (2017)’nün yaptığı çalışmada branş türüne göre bedensel temas olmayan takım sporları ile 
ilgilenen öğrencilerin, diğer spor türleriyle ilgilenenöğrencilerden sportmenlik davranışlarının daha iyi olduğu 
ve daha az saldırgan oldukları saptanmıştır.

SONUÇ

Araştırma sonucuna göre, kadın katılımcıların erkeklere göre; futbolcuların tenis sporcularına göre uygun 
davranışlar sergileme düzeyinin düşük olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, sporcuların küçük yaşlardan itibaren 
sporun ruhu olan sportmenlik davranışı gerekliliklerinin aşılanması, yenme ve yenilme anında kendine hakim 
olması, rakibe saygı duyması ve spor müsabakası anında olduğu kadar dışında da çevresine adil, etik, kendine 
yakışan davranışlar sergilemesi konusunda eğitim verilmesi için Milli Eğitim müfredatının düzenlenmesi ve 
“sportmenlik” kavramına yönelik bir dersin müfredata eklenmesi önerilebilir.
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLERİ DERSİNE YÖNELİK 
TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Halime YILDIZ1, Gönül TEKKURŞUN DEMİR2, Halil İbrahim CİCİOĞLU3 

1-2-3Spor Bilimleri Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara / Türkiye

Öz: Araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının oyun ve fiziksel etkinlikler dersine yönelik tutumunun incelen-
mesi amaçlanmıştır. Beden eğitimi dersinin ilkokulda işlenen adı oyun ve fiziksel etkinlikler dersidir. Tutum 
bireylerin eşya-olay-duruma yönelik olumlu ya da olumsuz bilişsel, duygusal ve davranışsal eğilimidir. Araş-
tırmada nicel araştırma modellerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Gazi Üniversitesi Spor Bi-
limleri Fakültesinde 1., 2., 3. ve 4. sınıfta eğitimine devam eden 201 (48 kadın, 153 erkek) öğrenci katılmıştır. 
Örneklem seçiminde tesadüfi örneklem seçiminden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Hazar ve Tek-
kurşun Demir (2018) tarafından geliştirilen “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Oyun ve Fiziksel Etkinlikler Dersine 
Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” isimli ölçek kullanılmıştır. Ayrıca araştırmacılar 
tarafından oluşturulan ve katılımcıların demografik bilgilerini elde etmek amacıyla hazırlanan kişisel bilgi 
formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde verilerin normallik testleri yapıldıktan sonra verilerin normal dağılım 
gösterdiği tespit edilmiş ve verilerin analizinde parametrik testlerden yararlanılmıştır. Buna göre, frekans, yüz-
de, t testi, tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, 
katılımcıların cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Katılımcıların sınıf düzeyine göre dersin 
yararlarına ilişkin bilişsel tutum ve derse yönelik duygusal tutum boyutu arasında 1. sınıfların lehine anlamlı 
düzeyde farklılık tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının oyun ve fiziksel etkinlikler 
dersine yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Öğretmeni Adayı, Oyun ve Fiziksel Etkinlikler Dersi

GİRİŞ 

Eğitim öğretimin temel amacı; hedeflerin aşamalı sınıflandırması olarak tanımlanan bilişsel, duyuşsal, devi-
nişsel ve buna ek olarak sosyal yönlerden sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Diğer gelişim alanlarına da doğrudan 
etki eden devinişsel gelişim alanı, okullarda verilen oyun ve iziki etkinlikler dersinin ana temasını oluşturmak-
tadır. Dersin amacına ulaşabilmesi için dersi veren öğretmenlerin bu derse yönelik olan tutum ve davranışları 
oldukça önemlidir (Hazar ve Tekkurşun Demir, 2018). 

Tutum, bireyin bir nesneyi olumlu ya da olumsuz değerlendirmesidir (Franzoı, 2003). Bu bağlamda tutumlar, 
en olumludan en olumsuza kadar çeşitli derecelerde olabilir. Olumsuz tutumlar; nesne ya da fikirler konusunda 
olumsuz inanca sahip olma, onu reddetme veya sevmeme, ona karşı hareketlerde bulunmayla kendini göste-
rebilir. Olumlu tutumlar ise; nesneler ya da fikirler konusunda olumlu inanca sahip olma, onu benimseme ve 
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sevme ile kendini gösterebilir (Demirhan ve Altay, 2001). Ülkemizde 2012-2013 eğitim öğretim döneminde il-
kokul kademesinde öğrenim gören öğrenciler için beden eğitimi ve spor dersinin adı Oyun ve Fiziki Etkinlikler 
Dersi olarak değiştirilmiştir (MEB, 2012a). Dersin adının değişimi ile birlikte bu dersin yürüten beden eğitimi 
öğretmenlerinin yerini sınıf öğretmenleri almıştır.  Tüm bunlar kapsamında oyun ve fiziksel etkinlikler dersi-
nin yürütücü olacak olan sınıf öğretmeni adaylarının, ilkokul öğrencilerinin tüm gelişim boyutlarını etkileyen 
bu terse olan tutumu önemlidir. Bu bağlamda son zamanlarda sınıf öğretmenleri ve adaylarının beden eğitimi 
dersine yönelik tutumlarının incelendiği araştırmalar ilgi görmeye başlamıştır (Atkinson; Alemdağ, Öncü ve 
Sakallıoğlu, 2014; Tekkurşun Demir ve ark, 2017; Bohner ve Wanke, 2002; Erkuş, 2003; Bağcı, 2007; Ka-
ğıtçıbaşı, 2008; Ağgön ve Yazıcı, 2010). Bireylerin çocukluk yıllarında alınan eğitim ile spora yönelik tutum-
ların yetişkinlikte spor yapma alışkanlığını etkilediği düşünülürse (Arslan ve Altay, 2008), özellikle ilkokul 
döneminde okullarda işlenen Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin bir temel oluşturduğu ve bu dersi işleyecek 
olan öğretmen adaylarının tutumunun belirlenmesinin önemli olduğu söylenebilir.  Tüm bunlar kapsamında 
araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırmada nicel araştırma modellerinden tarama deseni ile kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak kişisel bilgi formu ile Hazar ve Tekkurşun Demir (2018) tarafından geliştirilmiş

 “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Oyun Ve Fiziksel Etkinlikler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği”  kullanılmıştır. 
Verilerin analizinde verilerin normallik testleri yapıldıktan sonra parametrik testler kullanılmıştır. Buna göre, 
frekans, yüzde, t testi, tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. 

ÇALIŞMA GRUBU

Araştırmaya 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Gazi Üniversitesi’nde Sınıf Öğretmenliği Bölümünde eği-
tim ve öğretimine devam eden 201 (48 kadın, 153 erkek) öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 24’ü 1.sınıf, 51’i 
2.sınıf, 88’i 3.sınıf ve 38’i 4.sınıf öğrencileridir.

BULGULAR
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Tablo 1. Cinsiyet Değişkenine Göre t Testi Sonuçları

Değişken Cinsiyet N ss t p

Dersin Yararlarına İlişkin Bilişsel Tutum Kadın 48 22,06 3,81 -1,296 ,19
Erkek 153 22,83 3,50

Derse Yönelik Davranışsal Tutum Kadın 48 13,66 6,04 -,347 ,72
Erkek 153 13,95 4,64

Derse Yönelik Duygusal Tutum Kadın 48 23,17 4,36 -1,293 ,19
Erkek 153 24,36 4,35

Tablo 1 incelendiğinde Sınıf Öğretmeni Adaylarının Oyun ve Fiziksel Etkinlikler Dersine Yönelik Tutum Öl-
çeği’ nin alt boyutlarında cinsiyete göre anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>,05). 

Tablo 2. Sınıf Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları

Ölçek Sınıf N Varyansın 
kaynağı

Kareler 
toplamı

sd Kareler 
ortalaması

F p Anlamlı 
fark

Dersin 
Yararlarına 
İlişkin 
Bilişsel 
Tutum

1.sınıf 24 25,58 Gruplar 
arası

Grup içi

320,996

2250,924

3

197

106,999

11,426

9,364 ,00 1*-2-3-4
2.sınıf 51 23,11
3.sınıf 88 22,22
4.sınıf 38 21,13

Derse 
Yönelik 
Davranışsal 
Tutum

1.sınıf 24 13,45 Gruplar 
arası

Grup içi

5,011

4989,358

3

197

1,670

25,327

,066 ,97 -
2.sınıf 51 13,92
3.sınıf 88 13,95
4.sınıf 38 13,94

Derse 
Yönelik 
Duygusal 
Tutum

1.sınıf 24 25,37 Gruplar 
arası

Grup içi

2690,004

4801,488

3

197

896,668

24,373

36,789 ,00 1*-2-3-4
2.sınıf 51 23,76
3.sınıf 88 19,45
4.sınıf 38 14,23

Tablo 2’ye göre sınıf öğretmeni adaylarının sınıf düzeyleri ile Dersin Yararlarına İlişkin Bilişsel Tutum 
(F=9,364; p<,05) ve Derse Yönelik Duygusal Tutum (F=36,789; p<,05) boyutu arasında anlamlı farklılık sap-
tanmıştır (p<,05). Bu çözümleme sonucunda gruplar arasında beliren anlamlı farkın kaynağını belirlemek 
amacıyla, Post-Hoc test istatistikleri uygulanmıştır (Tukey HSD). Dersin Yararlarına İlişkin Bilişsel Tutum 
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boyutunda 1. sınıf ( =25,58) öğrencilerin puan ortalamalarının sırasıyla 2. ( =23,11), 3. ( =18,05) ve 4. (
=22,22) sınıf öğrencilerin ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Derse Yönelik 

Duygusal Tutum boyutunda 1. sınıf ( =25,37) öğrencilerin puan ortalamalarının sırasıyla 2. ( =23,76), 3. (
=19,45) ve 4. ( =14,23) sınıf öğrencilerin ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir.

TARTIŞMA

Araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının adaylarının oyun ve fiziksel etkinlikler dersine yönelik tutumlarının 
cinsiyet ve öğrenim gördükleri sınıfa göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda 2018-2019 eğitim 
öğretim döneminde Gazi Üniversitesi’nde Sınıf Öğretmenliği Bölümünde eğitim ve öğretimine devam eden 
201 (48 kadın, 153 erkek) öğrenci katılmıştır. Katılımcıların ölçekten en düşük 17, en yüksek 85 puan alabile-
cekleri Hazar ve Tekkurşun Demir (2018) belirtilmiştir. Katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalamasının 56 
olduğu düşünülürse, katılımcıların bu derse yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu söylenebilir. Literatürde 
sınıf öğretmeni adaylarının oyun ve fiziksel etkinlikler dersine (eski adıyla beden eğitimi dersine) yönelik 
tutumlarının orta seviyenin üzerinde tespit eden çalışmalar da bulunmaktadır (Tekkurşun Demir vd., 2017; 
Alemdağ vd., 2013; Öncü ve Cihan, 2012).  

Araştırmanın ilk bulgusunda sınıf öğretmeni adaylarının Oyun ve Fiziksel Etkinliklere Yönelik Tutum Ölçe-
ği’ nin alt boyutlarında cinsiyete göre anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Bu bağlamda erkek öğrencilerin 
ve kadın öğrencilerin benzer düzeyde bu derse yönelik tutumlarının olduğu söylenebilir. Buna neden olarak 
katılımcıların fiziksel hareket barındıran bu dersi benzer düzeyde sevdikleri, geçmişten bu güne aynı düzeyde 
fiziksel aktiviteye sahip oldukları söylenebilir. Literatürde benzer (Tekkurşun Demir vd., 2017) ve farklı (Öncü 
ve Cihan, 2012; Alemdağ vd., 2013; Arslan ve Altay, 2009; Matanin ve Collier, 2003; Yıldız, 2010) sonuçlara 
ulaşan araştırmalar yer almaktadır.

Araştırmanın diğer bulgusunda, sınıf öğretmeni adaylarının sınıf düzeyleri ile Dersin Yararlarına İlişkin Bi-
lişsel Tutum ve Derse Yönelik Duygusal Tutum boyutu arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Bu bağlamda 
katılımcıların sınıf düzeylerine göre Dersin Yararlarına İlişkin Bilişsel Tutum boyutunda 1. sınıf öğrencilerin 
puan ortalamalarının sırasıyla 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerin ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu 
saptanmıştır. Buna göre 1. sınıf öğrencilerin oyun ve fiziksel etkinlikler dersine yönelik görüşlerinin diğer 
sınıflara göre daha olumlu ve yüksek olduğu söylenebilir. Derse Yönelik Duygusal Tutum boyutunda 1. sınıf 
öğrencilerin puan ortalamalarının sırasıyla 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerin ortalamalarından anlamlı düzeyde 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda sınıf öğretmeni adaylarının, 1. sınıfta oyun ve fiziksel etkinlikler 
dersine yönelik puanlarının diğer sınıflardan anlamlı düzeyde yüksek olması onların bu ders ile yakından ilgili 
oldukları fikrini düşündürebilir. Öte yandan 2.sınıf ve 3.sınıf öğrencilerin “beceri öğretimi ve oyun dersini” 
aldıkları halde 1 sınıflardan düşük puan ortalamasına sahip olması bir ironidir. Ayrıca katılımcıların olumlu 
tutumlarının son sınıfta oldukça azalttığı söylenebilir. Literatürde benzer (Tekkurşun Demir vd., 2017; Alem-
dağ vd., 2013; Öncü ve Cihan, 2012) ve farklı (Dalaman, 2015) sonuçlara ulaşan araştırmalar yer almaktadır. 
Tüm bu bulgular sonucunda, araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının oyun ve fiziksel tkinlikler dersine 
yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu söylenebilir. Sınıf öğretmeni adaylarının bu derse yönelik tutumu-
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nun yüksek olması, öğrencilerinin de beden eğitimi ve spora yönelik olumlu tutum sağlanmasında önemli bir 
basamak olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle sınıf öğretmeni adaylarının bu dersi 8 yarıyılda düzenli olarak 
alması veya bu dersi alan uzmanlarının işlemesi önerilebilir.

SONUÇ

Sonuç olarak sınıf öğretmeni adayların oyun ve fiziksel etkinlikler dersine yöneliklerinin orta düzeyde olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Geleceğin sağlıklı ve zeki bireyler olması yönünde önemli etkiye sahip olan sınıf öğret-
meni adaylarının fiziksel etkinlikleri içeren bu derse yönelik tutumlarının arttırılması, sınıf öğretmeni adayla-
rının gelecekteki öğrencilerinin de bu derse tutumlarının artması demektir. Bu bağlamda derslerin sınıf öğret-
menliği sekiz yarıyıllık lisans dönemlerine yayılarak eğitim programının buna göre düzenlenmesi önerilebilir.
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Halime YILDIZ1, Gönül TEKKURŞUN DEMİR2, Halil İbrahim CİCİOĞLU3 Ekrem Levent İLHAN4

1-2-3-4Spor Bilimleri Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara / Türkiye

Öz: Günümüzde sporun boş zamanların değerlendirilmesi ve eğlencenin ötesinde sağlık, sosyalleşme, be-
densel gelişim, zihinsel gelişim ve psikolojik gelişime yönelik olumlu etkilerinin farkındalıkları küçük yaş-
lara kadar uzanmaktadır. Bu araştırmada, lise öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının çeşitli demografik 
özellikler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, araştırmada nicel araştırma modellerinden 
tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kars ili Sarıkamış ilçesi, Şehit 
İlhan Yıldız Anadolu Lisesi, Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sarıkamış Mesleki ve Teknik Eğitim 
Merkezi’nde eğitim öğretimine devam eden 254 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Şentürk (2014)’ 
ün “Spora Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Analizlerde verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edil-
dikten sonra, verilere parametrik testler uygulanmıştır. Buna göre; frekans, yüzde, ortalama, standart sapma 
hesaplamalarından yararlanılmıştır. Parametrik testlerden t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırma bul-
guları incelendiğinde, aktif spor yapma boyutunda erkek katılımcılar lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 
Sınıf değişkeni ile spora yönelik tutum  incelendiğinde, aktif spor yapma boyutunda 12. sınıf öğrencilerinin 9., 
10, ve 11. sınıf öğrencilere kıyasla tutumlarının anlamlı düzeyde düşük olduğu görülmüştür. Okul takımında 
oynama durumu ile spora yönelik tutum boyutlarından aktif spor yapma ile arasında anlamlı farklılık olduğu 
görülmüştür. Sonuç olarak lise öğrencilerinin genel olarak spora yönelik tutumlarının (85,36) orta düzeyin 
üstünde olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Tutum, Spora Yönelik Tutum, Lise Öğrencileri

GİRİŞ 

Spor insanlığın var oluşundan günümüze kadar gelen bir olgudur. Spor;  günümüz dünyasında bir bilim alanı 
olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanında eğlence ve ticaret sektöründe de önemli bir yer tutmaktadır. İnsanlar 
sağlıklı yaşamak içinde spor yapmaktadırlar (Sönmez ve Sunay, 2004). Spor ve fiziksel aktivite, kitlelerin 
büyük bir bölümünün ilgisini çekmekte, sağlığın simgesi olarak kabul edilmektedir (Solmaz ve Aydın, 2012). 

Spor, başarıyı genişletme ve yarışmada üstün gelme amacını içerir. Bunun için bedensel açıdan daha yetenekli 
olanların seçilmesi ve seçilenlerin sürekli ve yoğun bir eğitimle yetiştirilmeleri gerekir. Spor, gerçek anlamda 
başarı gücünün artırılması ve kişisel açıdan en yüksek noktaya çıkarılması yolunda gösterilen yoğun bir çaba-
dır (Aracı, 2006). Rekabetin en uygun koşullarda yaşanılmasına olanak sağlayan spora (Yücel, 2004) yönelik 
öğrencilerin tutumları önemlidir. 
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Tutum bireyin bir nesneye veya fikre karşı olumlu  ya  da  olumsuz bilişsel,  duygusal  ve  davranışsal eğilim 
geliştirmesi olarak değerlendirmektedir (Freedman,  Sears  ve  Carlsmith, 2003). Şişko ve Demirhan’a göre 
(2002), birey herhangi bir şeye karşı olumlu tutum geliştirdiğinde ona yaklaşır ve onu destekler ancak olum-
suz bir tutum geliştirdiğinde ise ondan uzaklaşır. Tavşancıl (2014) tutumların bilişsel, duyuşsal ve davranışsal 
olmak üzere üç ögesinin olduğunu ve bu ögeler arasında dinamik bir ilişki olduğunu ifade etmektedir.  Buna 
göre bireyin bir konu hakkında sahip olduğu bilgi o konuya olumlu bakmasını sağlıyorsa, birey o konuya yö-
nelik olumludur. Bunu çeşitli söylemleri ve eylemleri ile gösterir. Tutumların ortaya çıkışı, kaynağı, tutumun 
bireylerin davranışlarına etkisi ve tutumların belli dönem içinde değişmesi bilim dünyasının her zaman ilgisini 
çekmiş ve çok sayıda araştırmaya konu olmuştur  (Tekkurşun Demir ve ark, 2017). Spora yönelik tutumun 
belirleyici temellerini oluşturan ögelerden biri beden eğitimi ve spor dersidir. Türkiye’de beden eğitimi ve 
spora gereken ilgi gösterilmemesi; derse gereken önemin verilmemesine neden olmuştur (MEB, 1991; MEB, 
1993; TED, 1988). Bu derse verilen önemin ve özenin yeterli olarak gösterilmemesi, gençlerin spora yönelik 
tutumlarında bir düşüşe neden olmuş olabilir. Bu bağlamda bireyin tüm gelişim boyutlarına olumlu etkileri 
olan spora yönelik tutumun araştırılması, gelecek yıllarda sağlıklı bireylerin yetişme olasılığının tahmini için 
önemlidir. Zira spora yönelik tutumda görülebilecek anlamlı bir düşüş hem ruhsal hem de fiziksel sağlık sorun-
larını beraberinde getirebilir. Bu nedenle lise öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının belirlenmesi önemlidir. 
Araştırmada, lise öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının cinsiyet, sınıf ve okul takımında oynama durumu 
açısından incelenmesi amaçlanmaktadır.

MATERYAL ve METOD

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada nicel araştırma modelinde tasarlanmıştır. Katılımcıların tutum, inanç ve görüşlerini araştırmak 
amacıyla tarama yöntemlerinden (McMillan ve Schumacher, 2006) ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. 
Karasar’ a göre (2014, 77), tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle be-
timlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımı olarak tanımlanmıştır. 

ÇALIŞMA GRUBU

Araştırmaya 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kars ili Sarıkamış ilçesi, Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesi, 
Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sarıkamış Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde eğitim öğretimine 
devam eden 153 kadın, 95 erkek öğrenci katılmıştır.  Bu bağlamda araştırmaya 9.sınıftan 61 (23 kadın, 38 er-
kek), 10.sınıftan 85 (50 kadın, 36 erkek), 11.sınıftan 30 (8 kadın, 22 erkek), 12.sınıftan 73( 33 kadın, 40 erkek) 
olmak üzere toplam 254 öğrenci katılmıştır.

VERİ TOPLAMA ARACI

Araştırmada lise öğrencilerinin demografik bilgilerini elde etmek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırla-
nan “kişisel bilgi formu” ile Şentürk (2014)’ün “Spora Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.
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VERİLERİN ANALİZİ

Verilerin analizi bilgisayar ortamında SPSS (Statistical Packagefor Social Sciences) 23.0 paket programında 
yapılmıştır. Analizlerde verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edildikten sonra, verilere parametrik testler 
uygulanmıştır. Buna göre; frekans, yüzde, ortalama, standart sapma hesaplamalarından yararlanılmıştır. Para-
metrik testlerden t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Analiz ve bulgular p<0.05 anlamlılık düzeyine (güven 
aralığı) göre yorumlanmıştır.

BULGULAR

Araştırmanın bu bölümünde, araştırmanın bulguları ile ilgili bilgilere ve bunlara ilişkin açıklamalara yer veril-
mektedir. Araştırmanın bulguları kapsamında; “cinsiyet, sınıf, okul takımında oynama durumu” değişkenlerine 
göre öğretmen adaylarının yansıtma yeteneği ve yansıtıcı düşünme eğilimlerine ilişkin bulgu ve yorumlar yer 
almaktadır. 

Tablo 1. Cinsiyet Değişkenine Ait t-testi Sonuçları

Boyutlar Cinsiyet N ss t p

Spora ilgi duyma Kadın 153 41,58 8,18 -,91 ,35

Erkek 95 42,62 9,24

Sporla yaşama Kadın 95 23,74 6,70 -,30 ,75

Erkek 153 24,02 7,18

Aktif spor yapma Kadın 153 18,96 5,32 ,76 ,03*

Erkek 95 20,41 5,22

Tablo 1’de Spora Yönelik Tutum Ölçeği alt boyutları ile katılımcıların cinsiyeti arasında yapılan t test sonuç-
ları yer almaktadır. Buna göre, erkeklerin aktif spora katılım puan ortalamalarının (  = 20,41) kadınlara (  = 
18,96) göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).
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Tablo 2. Sınıf Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları

Eğitim 
Durumu

N Varyans 
Kaynağı

Kareler 
toplamı

df Kareler 
ortalaması

F p Anlamlı 
Fark

Spora 
ilgi 
duyma 

9.sınıf 61 42,63 Gruplar 
arası

163,867 2 54,622 ,73 ,53 -

10.sınıf 85 41,88

11.sınıf 30 43,43 Grup içi 18112,069 245 74,230

12.sınıf 73 40,97

Sporla 
yaşama

9.sınıf 61 24,26 Gruplar 
arası

172,798 2 57,599 1,22 ,30 -

10.sınıf 86 24,33

11.sınıf 30 24,73 Grup içi 11612,726 245 47,206

12.sınıf 73 22,57

Aktif 
spor 
yapma 

9.sınıf 61 20,88 Gruplar 
arası

542,600 2 180,867 6,83 ,00* 12*-10-
11-910.sınıf 85 19,68

11.sınıf 30 21,40 Grup içi 6505,756 245 26,446

12.sınıf 73 17,42

Tablo 2’de görüldüğü üzere katılımcıların sınıf değişkenine göre aktif spor yapma puanları arasında anlamlı 
farklılık saptanmıştır (p<0,05). Buna göre, 12. sınıf öğrencilerinin puan ortalamalarının (  = 17,42), sırasıyla 
10. sınıf (  =19,68), 11. sınıf (  = 20,41) ve 9. sınıfların (  = 20,88)  puan ortalamasından anlamlı düzeyde 
düşük olduğu saptanmıştır.

Tablo 3. Okul Takımında Oynama Durumuna Ait t-testi Sonuçları

Boyutlar Okul Takımında 
Oynama Durumu

N ss t p

Spora ilgi 
duyma 

Evet 89 41,00 9,63 -1,23 ,21

Hayır 159 42,40 7,86

Sporla 
yaşama

Evet 89 23,36 6,24 -,78 ,43

Hayır 159 24,08 7,22

Aktif spor 
yapma 

Evet 89 20,02 4,83 2,21 ,02*

Hayır 159 18,48 5,93
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Tablo 3’te katılımcıların okul takımında oynama durumu ile spora yönelik tutumları t testi ile incelenmiş ve 
aktif spor yapma boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Bu bağlamda, okul takımında oynayan 
katılımcıların Aktif spor yapma puan ortalamalarının (  =20,02), okul takımında oynamayan katılımcılara (  
=18,48) göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir.

TARTIŞMA

Bu araştırmada, lise öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının cinsiyet, sınıf ve okul takımında oynama du-
rumu açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda araştırmaya 9. sınıftan 61, 10. sınıftan 85, 11. 
sınıftan 30, 12. sınıftan 73 olmak üzere toplam 254 öğrenci katılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, 
aktif spor yapma boyutunda erkek katılımcılar lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Literatürde yapılan 
araştırmalarda cinsiyete göre tutum puanları arasında erkek öğrenciler lehine farka (Göksel ve Caz, 2016; 
Kangalgil vd., 2006; Smoll ve Schutz 1980; Yıldız, 2010), benzer sonuçlara ulaşan (Güllü vd., 2016; Keskin, 
2015; Şişko ve Demirhan 2002; Tavlaş, 2012; Tekkurşun Demir, Hazar ve Cicicoğlu, 2018) araştırmalar yer 
almaktadır. Kaya, Cicicoğlu ve Tekkurşun Demir (2018)’in üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumla-
rının incelendiği araştırmada ise kadınlar lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Sınıf değişkeni ile spora 
yönelik tutum  incelendiğinde, aktif spor yapma boyutunda 12. sınıf öğrencilerinin 9., 10, ve 11. sınıf öğren-
cilere kıyasla tutumlarının anlamlı düzeyde düşük olduğu görülmüştür. Literatürde benzer (Kaya vd, 2018) 
ve farklı (Tekkurşun Demir, Hazar ve Cicicoğlu, 2018) sonuçların elde edildiği araştırmalar yer almaktadır. 
Okul takımında oynama durumu ile spora yönelik tutum boyutlarından aktif spor yapma ile arasında anlamlı 
farklılık olduğu görülmüştür. Sonuç olarak lise öğrencilerinin genel olarak spora yönelik tutumlarının (85,36) 
orta düzeyin üstünde olduğu tespit edilmiştir. Literatürde farklı örneklem grubu ile çalışan Tekkurşun Demir, 
Hazar ve Cicicoğlu (2018) araştırmasında okul takımında oynayan ve oynamayan katılımcıların spora yönelik 
tutumları arasında benzerlik tespit etmiştir. 

SONUÇ

Sonuç olarak, 9., 10, ve 11. ve 12. sınıfta öğrenim gören lise öğrencilerinin spor yönelik tutumlarının orta dü-
zeyde olduğu tespit edilmiştir. Erkek öğrencilerin spora yönelik tutumlarının kızlara göre daha yüksek olduğu 
sonucuna varılmıştır. Araştırmada 12. sınıf öğrencilerinin 9., 10, ve 11. sınıf öğrencilere kıyasla tutumlarının 
anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır. Tüm bunlar doğrultusunda lise öğrencilerinin spora yönelik tu-
tumlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Lise öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının arttırılmasının, 
sağlıklı neslin yetiştirilmesindeki önemli basamaklardan biri olduğu düşünüldüğünde, onların spor ile daha 
fazla iç içe olmalarının sağlanacağı proje, ders, etkinliklerin yapılması önerilebilir. 
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KIZ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Gönül TEKKURŞUN DEMİR1, Öznur KAYA2, Halil İbrahim CİCİOĞLU3

1-2-3Spor Bilimleri Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara / Türkiye

Öz: Araştırmada lisede eğitim ve öğrenimine devam eden kız öğrencilerin spora yönelik metaforik algılarının 
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Metafor, bir olgunun başka bir olguya benzetilerek ifade edilmesidir. Araştırma-
nın modeli olarak nitel model kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmada, olgu bilim deseninden yararlanılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Batıkent Şehit Demet Sezen Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenimine devam eden 9. sınıftan 44; 10. sınıftan 32; 11. sınıftan 32; ve 12. 
Sınıftan 30 olmak üzere toplam 137 kız öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış form veri 
toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmacıların lise öğrencilerinin spora yönelik metafo-
rik algılarını tespit etmek amacıyla hazırladığı “yarı yapılandırılmış form” kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış 
formda “spor kavramı……...benzer; çünkü………………….” İfadeleri yer almaktadır. Verilerin analizinde, ka-
tılımcılardan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.Araştırmada elde edilen bulgulara göre 7 tema 
elde edilmiştir. Buna göre en yüksek frekansa ait temalar sırası ile;sağlık imgeleri (f = 29), rahatlatıcı imgeler 
(f = 25),  sevilmeyen besin maddeleri (f = 20),  yaşam kaynağı (f = 18),  doğa imgeleri (f = 16),  zorunluluk 
imgeleri (f = 16) ve değer imgeleri (f = 6),  şeklindedir.Elde edilen temalardanyalnızca sevilmeyen besin mad-
deleri ile zorunluluk imgelerinin olumsuz metaforlardanoluştuğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda kız 
lisesi öğrencilerinin spora yönelik metaforlarının genellikle olumlu olduğu sonucunda varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lise, Lise Öğrencileri, Spor, Metafor

GİRİŞ

Metafor; bir bireyin yüksek düzeyde soyut, karmaşık veya kuramsal bir olguyu anlamada ve açıklamada işe 
koşabileceği güçlü bir zihinsel araçtır (Saban, 2008).Zihinsel araçlardan biri olan metaforlar, herhangi bir 
olayın meydana gelişi ve işleyişi ile düşüncelerimizi yapılandırıp yönlendirmekte ve kontrol etmektedir (Sa-
ban, 2004). Metaforlar, bireylerin ifadelerinin güçleştikleri durumlarda devreye girerler ve onların kendilerini, 
duygu, düşünce ve isteklerini daha anlaşılır ve kolay kılarlar. Önemli olan bir kavramın başka kavramların özü 
ve özellikleriyle anlamlandırılması, yapılandırılması, anlaşılır ve somut halde sunulmasıdır (Gedikli, 2014). 
Metaforlar, bireylerin kişisel tecrübelerine anlam verir. Bu yüzden metaforlar, ‘tecrübeler dili’ şeklinde tanım-
lanmaktadır (Miller, 1987’den akt., Saban, 2002). 

Metaforlar, dili süslemek için kullanılmaz. Onların en büyük görevi, var olan iki olay, olgu veya durum arasın-
da benzerliklerle anlam bağı kurarak açıklanmasına ve anlaşılmasına yardımcı olmaktır. Metaforlar, insanların 
geçmiş öğrenmeleri ve kişisel tecrübeleri ile yeni öğrenilen kavramlar arasında güçlü bağlantılar kurar. Birey-
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lerin spora yönelik algıları tecrubeleri sonucunda oluşur. Yetim (2000)’e  göre “Spor; bedene ve ruha hitap eden 
sosyal bir davranıştır. Sporun temel unsuru insandır. Bundan dolayı, ister iş verimi yüksek bir toplum yaratmak 
olsun, ister geleceğin yapıcı, yaratıcı ve sağlıklı gençlerini yetiştirmek olsun, ister toplumsal ayrışmaya ve 
yabancılaşmaya karşı koyabilecek bir araç olması bakımından, günümüzde vazgeçilmez bir sosyal olgu haline 
gelmiştir (Yetim, 2011). Günümüz dünyasında spor; “bireyin toplumsal uyumu, ruh ve beden sağlığı, yarışma 
kazanma öğelerini içermekte, kişiliğin oluşumu ve gelişimi yönünden eğitimcilerin önerdikleri bir disiplin, 
kitlelerin çok beğendiği bir seyir, enerjiyi biçimlendirmek ve dengeli, mücadeleci bir anlayış uyandırmak için 
yöneticilerin kullandıkları bir yöntem, insana haz ve doyum veren bir oyun güdüsünün gelişkin kurallara bağ-
lanmış anlatım seklidir” (Kat, 2009: 36-37). Spor, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel unsuru olan 
insanın beden ve ruh sağlığını geliştirmek, kişiliğin oluşumunu, karakter özelliklerinin gelişimini sağlamak, 
bilgi, beceri ve yetenek kazandırarak çevreye uyumu kolaylaştırmak, kişiler, toplumlar ve uluslararasında da-
yanışma, kaynaşma, barışı sağlamak, kişinin mücadele gücünü arttırmak yanında belirli kurallara göre, rekabet 
ölçüleri içerisinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma ve yarışmada üstün gelme amacıyla yapılan faa-
liyetler olarak tanımlanabilir. Bu özelliklerinden dolayı çağımızda spor çok yönlü, çok faydalı, çok amaçlı ve 
çok çeşitli boyutlar kazanmış ve evrenselleşmiştir (Türkel, 2010: 42). Çalışmada, gelecegimizin neferleri olan 
gençlerimizin sporu nasıl algıladıklarını metaforlar ile ifade etmeleri önemlidir. Bu bağlamda araştırmada, lise 
düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin spora yönelik metaforik algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırmanın modeli olarak nitel model kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmada, zengin bilgilerin elde edildi-
ği olgu bilim (fenomenoloji) deseninden yararlanılmıştır(Patton, 2002; Yıldırım ve Şimşek, 2005). Merriam’a 
(2013) göre fenomenoloji yaşanmış deneyimlerle ilişkilidir. Yıldırım ve Şim şek (2005), fenomenolojide ama-
cın deneyimin temel yapısının betimlemek olduğunu fenomenolojide farkında olunan derinlemesine ve ayrın-
tılı bir anlayışa sahip olunmayan olguların göz önüne alındığını ifade etmişlerdir.

Araştırmaya 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi öğrencileri katılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubunu 9., 10., 11. ve 12. sınıflarında 
öğrenim gören toplam 137 kız öğrenci oluşturulmaktadır. Katılımcıların sınıflarına dair bilgiler tablo 1’de su-
nulmuştur. Her bir katılımcının ismi kodlanarak (k1, k2, k3, k4k……k137) tanımlanmıştır.

Tablo 1. Katılımcıların Sınıf Düzeyine Göre Dağılımları

9.Sınıf 10.Sınıf 11.Sınıf 12.sınıf

44 31 32 30

Tablo 1’e göre araştırmanın çalışma grubunu 9. sınıftan 44; 10. sınıftan 32; 11. sınıftan  32; ve 12. Sınıftan 30 
olmak üzere toplam 137 kız öğrenci oluşturulmaktadır.

Araştırmada yarı yapılandırılmış form veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmacıların 
lise öğrencilerinin spora yönelik metaforik algılarını tespit etmek amacıyla hazırladığı “yarı yapılandırılmış 
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form” kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış formda “spor kavramı……...benzer; çünkü………………….” İfade-
leri yer almaktadır. Verilerin analizinde, katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.
Merriam (2013) nitel araştırmalarda doküman incelemesinde içerik analizinin kullanıldığını ve içerik analizi-
nin iletişimi tanımlamada sistematik bir süreç olduğunu belirtir. Bu bağlamda elde edilen veriler öncelikle nu-
maralandırılarak kodlanmış ve benzer anlamları taşıyan metaforların ortak başlıklar halinde gruplandırılmıştır. 
Daha sonra gruplandırılan kodlar ortak başlıklar halinde tema ve kategorilere ayrılmıştır.Bu aşamadatümeva-
rımsal bir yöntem uygulanmıştır. Elde edilen tema ve kategoriler spor bilimleri fakültesinden 2 uzmanın gö-
rüşüne sunulmuş ve Miles ve Huberman (1994) tarafından geliştirilen güvenirlik formülü (Güvenirlik = görüş 
birliği / görüş birliği + görüş ayrılığı) kullanılarak araştırmanın güvenirliği, 98 olarak saptanmıştır.).  

BULGULAR

Araştırmanın bu bölümünde lise öğrencilerinin spor kavramına yönelik oluşturduğu metaforlara ait tema ve 
kategorilere yer verilmiştir.

Tablo 2. Katılımcılardan Elde Edilen Spora Yönelik Tema ve Kategoriler

Tema Kategori f Metafor kaynağı

Sağlık 
imgeleri

kitap (9), hayat (7), sağlık(4), 
uyumak(1) ilaç (1), tuz 
(1),düzen (1), vitamin(1), 
ödev(1), yarışma(1), 
internet(1), tarak(1)

29
“…kitap gibidir. Çünkü bana yarar sağlar(K1).”
“…hayat gibidir. Çünkü her gün yapıyorum çok 
faydalıdır(K37).”
“…sağlık gibidir. Çünkü bizi forma sokar 
(K45).”

Rahatlatıcı 
imgeler

masaj (10), terapi (4), uyumak 
(2), müzik (3), opera (1), 
televizyon(1), araba(1), 
çikolatalı süt (1), teneffüs(1), 
oyun(1).

25

“…masaj gibidir. Çünkü yaptıkça huzur verir 
(K48).”
“…terapi gibidir. Çünkü rahatlatır (K30).”
“…uyumak gibidir. Çünkü ruhu dinlendirir 
(K22).”

Sevilmeyen 
besin 
maddeleri 

ıspanak (8), pırasa (4),  acı 
biber (3), turşu (1), bitter 
çikolata (1), portakal (1), 
çiğköfte (1), reçel (1). 20

“…ıspanak gibidir. Çünkü yemek istemeyiz ama 
yararlıdır (K18).”
“…pırasa gibidir. Çünkü pek fazla sevmem 
(K52).”
“…acı biber gibidir. Çünkü canımı acıtır durur 
(K31).”
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Yaşam 
Kaynağı

hayat(8),su (5), aşk (3), nefes 
(1), kalp(1).

18 “…hayat gibidir. Çünkü olmadan yaşayamazsın 
(K105).”
“…su gibidir. Çünkü tüketilmezsen hayat son 
bulur (K98).”
“…aşk gibidir. Çünkü onsuz yaşayamazsın 
(K24).”

Doğa 
imgeleri

toprak (4), hava (3), çiçek (2), 
nehir (1), bitki (1), dalga (1), 
menekşe (1) , ateş (1) bulut  
(1), ağaç (1).

16 “...toprak gibidir. Çünkü ne ekersen onu biçersin 
(K68).”
“...hava gibidir. Çünkü olmadan yaşanmaz 
(K29).”
“...çicek gibidir. Çünkü yaptıkça 
kaslanırsın(K87).”

Zorunluluk 
imgeleri

ders (7), okul(4), 
erken kalkmak (1),para 
(1), ödev(1), sınav(1), 
matematik(1)

16
“…ders gibidir. Çünkü gerekli ve zordur 
(K57).”
“…okul gibidir. Çünkü gitmek zorunda 
hissederim (K27).”
“…erken kalkmak gibidir. Çünkü kalkmak 
zorundasındır (K65).”

Değer 
imgeleri

aile (6), hayvan (3), özgürlük 
(1), dondurma (1), hayvan (1), 
teneffüs(1).

   13

“…aile gibidir. Çünkü önemlidir (K28).
“…hayvan gibidir. Çünkü gösterdiğin ilgi her 
yönden sana olumlu geri döner (K22).”
“…özgürlük gibidir. Çünkü  spor ile gerek 
fiziksel gerek beynimiz bulutların üzerine çıkar 
(K13).”

Tablo 2’de katılımcılardan elde edilen spora yönelik tema ve kategoriler yer almaktadır. Bu bağlamda lise öğ-
rencilerinin spora yönelik 137 metaforunun 7 tema altında toplandığı saptanmıştır. Bunlar; sağlık imgeleri (f = 
29), rahatlatıcı imgeler (f = 25),  sevilmeyen besin maddeleri (f = 20),  yaşam kaynağı (f = 18),  doğa imgeleri 
(f = 16),  zorunluluk imgeleri (f = 16) vedeğer imgeleri (f = 6)  şeklindedir. Spor kavramına yönelik oluşturulan 
beş temanın olumlu, 2 temanın olumsuz metaforlardan oluştuğu tespit edilmiştir. Buna göre sevilmeyen besin 
maddeleri ile zorunluluk imgesi temaları olumsuz metaforlarıiçermektedir. 

En yüksek frekansa sahip olan sağlık imgeleri teması; kitap (f=9), hayat (f=7), sağlık (f=4), uyumak (f=1) ilaç 
(f=1), tuz (f=1), düzen (f=1), vitamin (f=1), ödev f= (1), yarışma(f=1), internet (f=1) ve tarak (f=1)metaforla-
rından oluşmaktadır.Araştırmada elde edilen ikinci en yüksek frekansa sahip tema rahatlatıcı imgeler temasıdır. 
Bu tema altında toplanan kategorilere ait metaforlar; masaj (f=10), terapi (f=4), uyumak (f=2), müzik (f=3), 
opera (f=1), televizyon(f=1), araba(f=1), çikolatalı süt (f=1), teneffüs(f=1) ve oyun(f=1)’dur.Spor kavramını 
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tanımlamak üzere oluşturan olumsuz metaforların sevilmeyen besin maddeleri teması altında toplandığı görül-
müştür. Bu tema altında ıspanak (f=8), pırasa (f=4),  acı biber (f=3), turşu (f=1), bitter çikolata (f=1), portakal 
(f=1), çiğköfte (f=1), reçel (f=1) metaforları yer almaktadır. Bu tema incelendiğinde katılımcıların spordan az 
almadıkları ve bu kavrama yönelik tutumlarının olumsuz yönde olduğu söylenebilir. Yaşam kaynağı metafor-
lardan oluşan tema; hayat (f=8), su (f=5), aşk (f=3), nefes (f=1) ve kalp (f=1) kategorilerinden oluşmaktadır. 
Araştırmada elde edilen diğer tema doğa imgeleri temasıdır. Bu tema altında toplanan kategoriler; toprak (f=4), 
hava (f=3), çiçek (f=2), nehir (f=1), bitki (f=1), dalga (f=1), menekşe (f=1) , ateş (f=1) bulut  (f=1) ve ağaç 
(f=1)’tır. Bu bağlamda lise öğrencilerinin spora verilen özverinin karşılığının alındığına dair düşüncelere sahip 
oldukları söylenebilir.Spor kavramını tanımlamak üzere oluşturan olumsuz metaforların zorunluluk imgeleri 
altında toplandığı tespit edilmiştir. Bu tema altında toplanan kategoriler; ders (f=7), okul (f=4), erken kalkmak 
(f=1),para (f=1), ödev (f=1), sınav (f=1) ve matematik (f=1)’tir.  Spor kavramını tanımlamak üzere oluşturan 
metaforların değer imgeleri teması altında toplandığı görülmüştür. Bu tema altında; aile (f=6), hayvan (f=3), 
özgürlük (f=1), dondurma (f=1), hayvan (f=1), teneffüs (f=1) metaforları yer almaktadır. 

TARTIŞMA

Lisede eğitim ve öğrenimine devam eden kız öğrencilerin spora yönelik metaforik algılarının tespit edilmesi-
nin amaçlandığı bu araştırmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara ili Batıkent Şehit Demet Sezen Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 9., 10., 11. ve 12. sınıfta öğrenimine devam eden toplam 137 öğrenci katılmış-
tır. Araştırmada spora yönelik toplam 7 tema elde edilmiştir. Bu temalar; sağlık imgeleri, rahatlatıcı imgeler,  
sevilmeyen besin maddeleri,  yaşam kaynağı,  doğa imgeleri,  zorunluluk imgeleri ve değer imgelerinden oluş-
maktadır. Spor kavramına yönelik oluşturulan beş temanın olumlu, 2 temanın olumsuz metaforlardan oluştuğu 
tespit edilmiştir. Buna göre sevilmeyen besin maddeleri ile zorunluluk imgesi temaları olumsuz metaforları 
içermektedir. Araştırmada elde edilen ikinci en yüksek frekansa sahip tema rahatlatıcı imgeler temasıdır. Bu 
tema altında toplanan kategorilere ait metaforlar; masaj, terapi, uyumak, müzik, opera, televizyon, araba, çiko-
latalı süt, teneffüs ve oyun’dur. Bu bağlamda lise öğrencilerinin sporu rahatlatıc, huzur verici bir aktivite olarak 
gördükleri söylenebilir. . Literatürde benzer kategoriler ile oluşturulmuş spora yönelik metafor çalışmaları yer 
almaktadır (Arpa, 2014; Karakaya ve Salici, 2016). Spor kavramını tanımlamak üzere oluşturan olumsuz me-
taforların sevilmeyen besin maddeleri teması altında toplandığı görülmüştür. Bu tema altında ıspanak, pırasa,  
acı biber, turşu, bitter çikolata, portakal, çiğköfte,reçel metaforları yer almaktadır. Bu tema incelendiğinde 
katılımcıların spordan az almadıkları ve bu kavrama yönelik tutumlarının olumsuz yönde olduğu söylenebilir. 
Literatürde benzer sonuçları içeren araştırmalar yer almaktadır (Sevinç ve Ergenç, 2007). Yaşam kaynağı me-
taforlardan oluşan tema; hayat, su, aşk, nefes ve kalp kategorilerinden oluşmaktadır. Buna göre katılımcıların 
spor kavramına ilişkin olumlu tutumlarının olduğu ve sporu hayatlarının vazgeçilmez öğesi olarak gördükleri 
söylenebilir. Literatürde benzer kategoriler ile oluşturulmuş spora yönelik metafor çalışmaları yer almaktadır 
(Küçük ve Koç 2004; Sevinç ve Ergenç, 2007). Araştırmada elde edilen diğer tema doğa imgeleri temasıdır. 
Bu tema altında toplanan kategoriler; toprak, hava, çiçek, nehir, bitki, dalga, menekşe, ateş,bulut ve ağaç’tır. 
Bu bağlamda lise öğrencilerinin spora verilen özverinin karşılığının alındığına dair düşüncelere sahip olduk-
ları söylenebilir. Literatürde benzer sonuçlar yer almaktadır (Deniş Çeliker ve Akar, 2015). Spor kavramını 
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tanımlamak üzere oluşturan olumsuz metaforların zorunluluk imgeleri altında toplandığı tespit edilmiştir. Bu 
tema altında toplanan kategoriler; ders, okul, erken kalkmak,para, ödev, sınav ve matematik’tir.  Bu kategori-
lere göre katılımcıların spora katılımlarının gönülsüz olduğu düşünülebilir. Spor kavramını tanımlamak üzere 
oluşturan metaforların değer imgeleri teması altında toplandığı görülmüştür. Bu tema altında; aile, hayvan, 
özgürlük, dondurma, hayvan, teneffüs metaforları yer almaktadır. Bu tema incelendiğinde katılımcıların sporu 
yaşamlarında kıymet verdikleri kişi-durum ve nesnelerle tanımladıkları ve spora katılımı gönüllü olarak yap-
tıkları söylenebilir. Literatürde araştırma sonucuna paralel sonuçlar bulunmaktadır (Koç vd., 2015; Sevinç ve 
Ergenç, 2007).

SONUÇ

Elde edilen bulgular sonucunda, lisede öğrenim gören kız öğrencilerinoluşturduğu metaforlara ait temaların 
beşinin olumlu, ikisinin olumsuz olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda katılımcıların genel olarak spora yönelik 
tutumlarının olumlu, spora katılımlarının da gönüllülük esasına dayandığı söylenebilir. Ülke genelinde yalnız-
ca lise öğrencilerin değil tüm öğrencilerin spora gönüllü olarak katılım sağlanması vespora yönelik tutumun 
arttırılması amacıyla Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ve okulların işbirliği içinde projeler üretmesi öneri-
lebilir. 
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TÜRKİYE’DE KURAKLIK VE KURAKLIĞIN TARIMA ETKİSİ

Abdullah ÖZER

Türkiye

  

Öz: Kuraklık, yağışın uzun yıllar ortalamasından daha az gerçekleşmesi ile ortaya çıkan ve herhangi bir za-
manda, herhangi bir yerde meydana gelebilecek olan doğal bir iklim olayıdır. Günümüzde; dünyada, karşı-
laştığımız küresel ölçekte en büyük sorunlardan birisi olan kuraklık, bugün gelinen nokta itibariyle fiziksel 
ve doğal çevre, kent yaşamı, kalkınma ve ekonomi, teknoloji, tarım ve gıda, temiz su ve sağlık olmak üzere 
hayatımızın her aşamasını etkilemektedir. Etki derecesi, süresi ve zamanının tahmin edilmesi son derece zor 
olan kuraklığın etkileri, insan faaliyetleri ile de yakın ilişkilidir. Kuraklık, önemli ekonomik, sosyal ve çevresel 
etkileri olan doğal bir olaydır. Kuraklık başlangıç ve bitiminin belirlenmesinin güçlüğü nedeniyle diğer doğal 
afetlerden farklıdır. Yavaş kuvvetini artırır ve olay sona erdikten yıllar sonra bile etkisini devam ettirebilir. 
Kuraklığın etkileri genellikle ilk olarak tarımda görülür ve yavaş diğer suya bağımlı sektörlere yayılır. Tarım 
sektöründe kuraklığın anlamı, diğer sektörlerden daha farklıdır. Çünkü bitkiler için yıl içerisinde yağan toplam 
yağıştan çok, büyüme dönemlerinde bitki kök bölgesinde var olan su daha önemlidir. Dolayısıyla bitkilerin 
çıkış ve gelişme döneminde ihtiyaç duydukları suyun toprakta bulunamaması, tarımsal kuraklık olarak adlan-
dırılmaktadır. Ülkemizin, küresel ısınmanın muhtemel etkileri açısından, risk grubu ülkeler arasında yer aldığı, 
gelecekte özellikle Akdeniz ve İçanadolu bölgelerimizin iklim değişikliğinden daha çok etkileneceği tahmin 
edilmektedir. Tarımsal kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak, kuraklık olmadan önceki dönemlerde alınacak 
tedbirler ve kuraklığın yaşandığı dönemlerde yapılacak doğru planlamalarla mümkündür. Bu nedenle, ku-
raklıktan önceki dönemde alınacak tedbirler ve kuraklık yaşanırken atılacak adımlar ayrı ayrı planlanmalıdır. 
Yağışların devamlılığını sağlayarak, su arzını artırmak elimizde olmasa da, kuraklıktan kaynaklanan olumsuz 
etkileri azaltmak elimizdedir.

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, Tarım ve Gıda, Ekonomi, İçanadolu, Sosyal ve Çevresel Etkiler
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AMERİKAN DEVRİMİ VE ULUSLARA YANSIMASI

Ahmet YALAZ

Türkiye

 

Öz: Amerikan Devrimi 18.y.y. ikinci yarısında on üç koloninin Britanya İmparatorluğu’na karşı başlattıkları 
bağımsızlık mücadelesidir. Amerikan Devriminin mihenk taşları arasında gösterilebilecek olaylar arasında İn-
giliz liberal devriminin sonuncusu hem de ilk modern demokrasinin temelidir.Amerika’nın “Kurucu Babalar” 
eylemi Bağımsızlık Bildirisi’nde(1776) on yıl sonra ise yenilikçi ilkeleri olan bir anayasanın kabulü günümü-
ze denk tartışmaları gündemde kalmıştır.ABD’nin temelinin yorumlanması kaçınılmaz bir biçimde modern 
demokrasi sorununu ve İngiliz koloni halklarının “hakları” nı alma mücadelesinden Ayrılık Savaşına götüren 
bunalımı ve Amerikan siyaset geleneğinin özgünlüğü ve altında yatan nedenlerdir.Bu çalışmanın amacı on 
üç koloninin ruhunda yatan bağımsızlık mücadelesi bu mücadelenin uzantıları olarak uluslara yansımaları ve 
Amerikan Bağımsızlık savaşını Radikalist teori ile açıklamaya çalışmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Devrim, Amerika, Koloni, Yasa
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GÜNÜMÜZDE PAZARLAMA

Aleyna ÖZTÜRK

Türkiye

 

Öz: Bir işletmenin yaptığı faaliyetleri kara dönüştürmesidir. Bu faaliyetler ürün, hizmet ya da fikir olabilir. 
Yani üretilen ürün, hizmet veya fikri tüketiciye ulaştırmaktır. Günümüzde pazarlama tekniklerinde büyük bir 
sorun var. Üreticiler tüketicilere nasıl ne şekilde ürün satacaklarını ya da ürünü onlara nasıl tanıtacakları ko-
nusunda biraz zorlanıyorlar. İlerleyen teknolojiyle birlikte tüketiciler daha ilgi çekici beklenti içerisine giri-
yorlar. Her yeni ürün, hizmet ya da fikri muhakkak bir pazarlama planı dahilinde desteklemeli pazarlamayla 
ilgili yaptığınız araştırma, geliştirme, zaman, mekan, üretim, lojistik gibi yatırımları tamamen kapsayan iyi bir 
kazancı netleştirecek şekilde olmalıdır. İşletmelerin yeni hizmet ve ürünleri tüketiciye sunma aşamasında ha-
talı, hatta çoğu zaman başarısız olabiliyorlar. Bu konuda AR-GE çalışmalarına, reklamlara tanıtımlara ihtiyaç 
vardır. Reklam sektörü, yeni fikirleri kendi reklam yazarlarının idrak edebilecekleri ölçüde hazırlayarak, kendi 
faydalarına metinler oluşturmaya başlıyorlar. Reklamcılar, tüketiciyi anlamadan, onların istek ve arzularını 
göz önünde bulundurmadan hazırladıkları dayatma reklam kampanyalarını yayına koymakla uğraşa dursun, 
değişen tüketici davranışları, karşınızda eskiye nazaran daha dayanıklı ve kapalı bir tüketici grubunun olduğu 
gerçeğini bizlere hatırlatıyor. Pazarlama açısından baktığımızda kötü organize edilmiş şirket, marka imajı 
açısından da etkisiz pazarlama faaliyetlerine girişebiliyor ya da uygulama hatalarına düşebiliyor. Dolayısıyla 
pazarlama giderlerinden kısıp kara geçmeyi planlarken ürün satışlarından istediği başarıyı elde edememek gibi 
sonuçlarla yerine oturabiliyor. Tüketiciyi hiçe sayan tavırları, pazarlamanın güçten düşmesine neden olmakta-
dır. Bu durum gelecek için kötü sonuçlar getiriyor. 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Üretici, Tüketici, Satış
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AZERBAYCANIN EBULFEZ ELÇİBEY DÖNEMİNDEKİ EĞİTİM POLİTİKASI VE BU 
ÇERÇEVEDE AZERBAYCAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Amina ALİYEVA

Azerbajian

 

Öz: Azerbaycan coğrafi konumu nedeniyle tarihinin bir çok döneminde yabancı güçler tarafından işgal edil-
miştir.1918-1920 yılları arası kısa bir bağımsızlık ve demokrasi deneyimi yaşasa da bugünkü bağımsızlığına 
20. yy’ın sonlarına doğru - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin çözülüşünün ardından - (1991) kavuş-
muştur. Azerbaycan 19. yy’dan itibaren bir çok rejim değişikliği yaşamış ve bunun etkisini eğitim alanında 
da hissetmiştir . Bu tarihsel süreçte nedeniyle dört alfabe değiştiren ülkede buna rağman okur yazarlık oranı 
1939’dan itibaren %80’in üzerinde olmuştur. Okur yazarlık oranının bu denli yüksek olması Sovyetler’in bir 
getirisiydi.Fakat SSCB’i komünist yapısı gereği dışa kapalıydı ve bu da yurttaşlarının çağdaş eğitim araçla-
rından uzak kalmasına neden olmuştu. Bu çalışmada 1992 senesinde, Azerbaycanın demokratik yöntemlerle 
seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Ebulfez Elçibey’in iktidara geldikten sonra Azerbaycan eğitiminin çağdaşlaş-
tırılması amacıyla atdığı adımlar incelenmektedir. Batı yönümlü demokrat bir siyasetçi olan E.Elçibey hem de 
milliyetçiliği ile tanınmaktaydı ve bu yönü yürütdüğü iç ve dış politikada Türkiyeye verdiği büyük önemden 
de görünmektedir. Çalışmada Elçibey’in eğitim politikası çerçevesinde Türkiyeyle kurduğu ilişkiler, bu iliş-
kilerin günümüzdeki devamının da üzerinde durulmaktadır. Yine bu çalışmada söz konusu dönemde yapılan 
resmi dilin adının değiştirilmesi, üniversitelere giriş sınavında mülakat sisteminin terk edilip merkezleştirilmiş 
test sistemine geçilmesi, devlet bursu ile yabancı ülkelere öğrenci göndererek daha ileri düzey eğitim almış uz-
manlar yetiştirtmek ve onlardan ülkenin kalkınmasında faydalanmak gibi ıslahatların Azerbaycan eğitiminde 
yaratdığı etkilere de değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Eğitim, Politika, Türkiye, Elçibey
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SINAV KAYGISI

Atacan SÖZEYATAROĞLU, Sami KAVAFOĞLU, Zerrin BÖLÜKBAŞI MACİT

Türkiye

 

Öz: Kaygı bireyin karşılaştığı bir tehlike anında yaşadığı güçsüzlük ve çaresizlik duygusu olarak tanımlan-
maktadır. Yüksek derecede kaygı yaşayan bireylerin karşılaştıkları olumsuz bir durumda endişe ve korku dü-
zeyleri çok daha yüksektir. Kaygının orta düzeyde yaşanmasının bireylerde motive edici özelliği olduğu söy-
lenmektedir. Literatür kaygıyı, “durumluk” ve “sürekli” olarak iki başlıkta ele almaktadır. Durumluk kaygı 
bireyin o anki ortamda yaşadığı geçici olarak korku ve gerilim yaşaması iken, sürekli kaygı kişilik özelliği olup 
bireyin çevreden kaynaklı tehdit edici durumlara verdiği durumluluk kaygı tepkileridir. Duruma özgü olarak 
“Sınav Kaygısı” da 1950’lerden beri ilgi gören bir kavramdır. Sınav kaygısı, duygusallık (emotionality) ve en-
dişe (worry) olarak iki faktör içermektedir. Duygusallık daha çok duygusal işleyiş sonucu fizyolojik tepkileri 
tanımlarken endişe içsel diyalog gibi bilişsel tepkileri açıklamaktadır. Tarama yöntemi kullanılan bu araştır-
mada sınav kaygısının kuramsal çerçeve ve uygulama yönüyle derlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 
incelene 22 yurt içi ve yurt dışı çalışma sınav kaygısına sahip öğrencileri 3 başlıkta toplamaktadır. Bunlar; 
1- iyi hazırlanmadığının farkında olan ve endişeli olan, 2- iyi hazırlanan fakat sınavda dikkati dağılan, 3- iyi 
hazırlanmadığının farkında olmayan ve başarısızlığına anlam veremeyen öğrencilerdir. Sınav kaygısı ile de-
neysel çalışmalar incelendiğinde; başa çıkma için sınav kaygısını azaltma programı, stres yönetimi, sistematik 
duyarsızlaştırma, bilişsel davranışçı terapi, Gestalt terapi, bibliyoterapi, hipnoz, eğlence terapisi ve bilgisayar 
temelli yardım programları gibi konuların çalışıldığı görülmüştür. Sonuç olarak öğrencilerin sahip oldukları sı-
nav kaygısı kategorisine göre hazırlanan müdahale programlarının öğrencilerin sınav başarısını artırması okul 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik servislerinin, güncel bilgiler ve teknikler ışığında sınav kaygısını azaltma/
dengede tutmaya yönelik uygulanabilirliği test edilmiş programları kullanmalarını gerekli kılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kaygı, Sınav Kaygısı, Program, Psikolojik Danışma
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CAHİT ÖZTELLİ’NİN FOLKLOR ARAŞTIRMACISI YÖNÜ VE FOLKLOR DERGİLERİNDEKİ 
YAZILARI ÜZERİNE BİR TETKİK

Ayşe NOYAN

Türkiye

 

Öz: Cahit Öztelli’nin bir folklor araştırmacısı olması, halk edebiyatındaki ince detayların ortaya konulmasını 
sağlamıştır. Cahit Öztelli’nin dergilerdeki yazılarını tetkik ettiğimiz zaman üzerinde durduğu destanlar, halk 
deyimleri, dede korkut, mitolojik efsaneler, halk edebiyatı terimleri sözlüğü, yedi ulu ozan, halk türküleri, 
Karacaoğlan ve Yunus Emre hakkında derleyip araştırdığı çalışmaları, Türk Folkloruna yapmış olduğu katkıyı 
ve Cahit Öztelli’nin kendi özel arşivini incelediğimiz zaman araştırmacılara kolaylık sağlamak sağlamak için 
sarf ettiği çabayı yakından görmekteyiz. Zira kendi özel arşivinde isimleri henüz duyulmamış halk ozanlarının 
cönklerini derlemiş, araştırmacılara sunmuş ve folklor çalışmalarının bilimsel nitelik kazanmasına katkıda 
bulunmuştur. Cahit Öztelli derlemelerinde sadece sözlü kaynaklarla yetinmemiş gerçekleri ilk kaynaklarından 
araştırmıştır. Ve bunları, destanlar, cönkler, yazmalar ve diğer kaynaklarla desteklemek Öztelli’nin en önemli 
ilkelerinden olmuştur. Bu bildiride folklor alanında yayınlanmış dergiler ve Öztelli’nin yirmiyi aşkın eserin-
deki bilgilerin ışığında folklor araştırmacılığı ve bu alana Cahit Öztelli’nin katkısının tespiti üzerinde durulup, 
Cahit Öztelli’nin Türk folkloruna yapmış olduğu hizmetler, halk edebiyatı, aşık edebiyatı, alanında ortaya koy-
duğu çalışmalar, gün yüzüne çıkardığı aşıklar, gündelik hayatta edebiyatın karşılığı ve halk yaşayışının edebi 
metinlere yansıtılmasının incelemelerinden oluşan bir folklor araştırmacısı yönüyle değerlendirmesi ve bu 
birikimin günümüze değin aktarılması değerlendirilecek, Türk Folkloru alanındaki bir çok konuya değindiğini 
ve değindiği her konuda yetkinliğinin olduğunu inceleyerek üzerinde durduğu konular aktarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Folkloru, Folklor Dergileri, Cahit Öztelli
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SÜRGÜN MAĞDURU TOPLUMLARDA LİDERİN ETKİSİ: KIRIMOĞLU ETKİSİ

Ayşedudu BUDAK

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmanın amacı, Kırım Türklerinin geçersiz sebeplerle 2 kez sürgün edilişi ve sürgün adı altında 
uygulanan etnik temizliğin Kırımoğlu örneklemiyle incelenmesidir. Çalışma hazırlığında literatür taraması 
yapılmış ve farklı kaynaklardan yararlanılmıştır. Çalışma süresince Kırım Türklerinin ülkemizde kurduğu yar-
dımlaşma dernekleri ziyaret edilmiş ve gözlem yapılmıştır. Rusya’nın ulusal çıkarlarını korumak için uygula-
dığı politikaların birisi sürgüne göndermektir. Özellikle 2. Dünya savaşı sonrasında sürgün ettiği toplumların 
başında Kırım Tatarları gelmektedir. Sürgün sonrası Sovyet tarihçilerin öne sürdüğü bahanelerle sürgün açık-
lanmaya ve haklı gösterilmeye çalışılmıştır. Sürgün sırasında 6 aylık bebek olan Kırımoğlu büyüdüğünde vata-
nına geri dönebilmek için mücadele etmeye başlamıştır. Kırım tatarlarının geleneği gereği sürgün edilen farklı 
toplumların hakkında da protestolar yazmıştır. Yazdığı protestoların Sovyet politikasını kirlettiği gerekçesiyle 
yıllarca hapse gönderilmiştir. Kırımoğlu önderliğinde yıllar süren mücadele sonunda Kırım Türkleri vatanına 
geri dönmeye başlamıştır. 2013’te yaşanan Ukrayna krizini öne sürerek 2. kez Kırım, Ruslar tarafından işgal 
edilmiştir. Kırımoğlu’nun Kırım’a girişi yasaklanmış ancak Kırımoğlu’nun ve Kırım Türklerinin mücadelesi 
devam etmektedir. Bu mücadele askeri ve siyasi güç karşısında fikirlerin ve farkındalığın eseridir. 

Anahtar Kelimeler: Kırım, Sürgün, Kırımoğlu, 1944 Sürgünü
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GIDA SAVUNMA SİSTEMİ YAKLAŞIM VE UYGULAMALARI

Hüden ASAN, Erdoğan GÜNEŞ 

Türkiye

Öz: Günümüzde gıda ürünlerinin kasıtlı kontaminasyonu ile ilgili olaylar tüm gıda tedarik zincirinde büyük 
bir sorundur. Bu nedenle, gıda zincirinin her seviyesinde, çiftlikten çatala kadar, gıda savunması bilincinin 
yükseltilmesi gerekmektedir. Gıda savunma, gıdanın kasıtlı eylemlerden ya da kontaminasyonlardan korun-
ması anlamına gelmektedir. Kötü niyetli kişinin amacı, öldürmek ya da ekonomik olarak zarar vermek ola-
bilmektedir. Kasıtlı eylemler genellikle mantıklı değildir ve önceden tahmin edilmesi zordur. Gıda savunması 
kasti eylemleri tamamen önleyemese de olumsuz sonuçların en aza indirgenmesine imkân vermektedir. Gıda 
savunma sistemi; dinamik ve gelişime açık bir sistem olmakla beraber, amacı; gıdaların üretiminden tüketiciye 
ulaşmasına kadarki sürecin güvenli ve kontrol altında ilerlemesidir. Bu çalışmada, son dönemlerde boyut de-
ğiştiren ve önlem alınması giderek zorunlu hale gelen gıda güvenliği riskleri ve ilgili kuruşlarca uygulanması 
tavsiye edilen yöntemler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Savunma, Gıda Güvenliği, Gıda, Gıda Savunma Planı



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

314

ÖZET SÖZEL METİNLER

TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM EKONOMİSİ VE FİNANSMANI

Kemal Mirzat ÜNAL, Erdoğan GÜNEŞ

Türkiye

Öz: Ülkemizde tarımsal üretimin doğallığını ve güvenilirliğini kaybettiği göz önüne alınırsa, organik tarımın 
ön plana çıkması çok da sürpriz bir durum değildir. Türkiye’de 1984 yılında başlayan ve 2000’li yıllara kadar 
çok fazla bilinmeyen bu sistem, günümüzde hem üretici hem tüketici sayısı olarak büyük bir artış göstermiştir. 
Başlangıçta ihracata dayalı bu sistemde üretilen ürün sayısı 8 iken, şu anda 235’dir. Üretim miktarlarına ba-
kıldığında Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi toplam organik ürün üretiminin %70’ini karşılamaktadır. Son 
iki yılda organik tahıl ürünleri (buğday, arpa, mısır) ithalat artışı, organik üretimde hala eksiklerin olduğunun 
bir göstergesidir. Organik üretime başlama süreci çok maliyetli olmamakla beraber, devlet de yeterli miktar 
da destek vermektedir. Bitkisel ve hayvansal üretime ayrı ayrı destek verirken, genç çiftçi destekleri ve başta 
Ziraat Bankası olmak üzere, diğer özel bankalar da düşük faizli kredi olanağı sunmaktadır. Bu çalışmada genel 
anlamda ülkemizde organik tarımın mevcut durumu, sorunları ve önerileri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Organik, Organik Tarım, Organik Üretim, Desteklemeler
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TARIMSAL İŞLETMELERİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE SORUNLARI: ANKARA İLİ 
KAHRAMANKAZAN MERKEZ İLÇE ARAŞTIRMASI

Funda SADAY, Erdoğan GÜNEŞ 

Türkiye

Öz: Bu araştırmada, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde tarımsal faaliyette bulunan üreticilerin finansman 
kaynaklarını nasıl ve nerelerden sağladıkları, bunları temin ederken karşılaştıkları sorunlar analiz edilmiş-
tir. Araştırmanın ana materyalini oluşturan veriler Kahramankazan merkez ilçesindeki 100 üreticiden anket 
yöntemiyle derlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, üreticilerin kredi kullanma eğilimleri, finansman kaynağı 
tercihleri ve yaşadıkları sıkıntıların tespiti ile bu sıkıntıların çözümlenmesine yönelik önerilerin sunulması 
hedeflenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda üreticilerin kredi temin etmedeki tercihlerini saptamak için 
işletmelerin ‘hangi kurumlardan kredi temin ediyorsunuz’ sorusuna verdikleri yanıtlar içerisinde; Tarım Kredi 
Kooperatifleri %32,6, özel bankalar %31,4, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. %28,5, şahıslar da %1,7’lik bir yer tut-
maktadır. Üreticilerin %10’u hiç kredi kullanmamıştır. %61’i kredi için özel bankaları tercih ederken %22’si 
de özel bankalardan Denizbank’ı tercih etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Finansman Kaynağı, Tarımsal İşletme, Özel Banka, İşletme Analizi, Ekonomik Analiz
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NİFLUMİK ASİTTEN TÜRETİLEN [CU2(NİF)2(3-PIC)4CL2] KOMPLEKSİNİN İNSAN SERUM 
PARAOKSONAZ-I ENZİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Barış KARAKOÇ, Esra DİLEK

Türkiye

 

Öz: Paraoksonaz (PON1; E.C.3.1.8.1), organik fosforlu bir insektisit olan paratiyonun aktif metaboliti para-
oksonu hidroliz etme yeteneğine sahip A-esterazlar grubundan bir enzimdir. HDL ile ilişkili olup öncelikli 
olarak LDL’yi oksidasyondan koruma gibi fizyolojik role sahiptir. PON enzimi detoksifiye ve antiaterojenik 
etkileri ile bilinmektedir [1]. Karboksil grubu içeren ligantlarla sentezlenen metal kompleksler, supramolekü-
ler bileşiklerin ve gözenekli metal-organik materyallerin sentezlenmesinde yaygın ve önemli kullanım alanına 
sahiptir [2]. Bu çalışmanın amacı, ağrı kesici, ateş düşürücü ve yangı önleyici etkileri olan nikotinik asit türevi 
niflumik asitten türetilen Cu+2 kompleksinin insan serumunda bulunan paraoksonaz-I (PON1) enzim aktivite-
si üzerine in vitro etkisini araştırmaktır. Bunun için insan serum PON1 enzimi çeşitli kromatografik yöntemler 
denenerek saflaştırıldı ve komplekslerin enzim aktivitesi üzerine in vitro etkileri 412 nm’de spekrofotometrik 
olarak incelendi. PON1 enzimi üzerinde inhibisyon etkisi gösteren bu kompleks için %Aktivite-[I] grafikleri 
çizilerek IC50 değeri ve Lineweaver- Burk grafikleri çizilerek ise Ki sabiti belirlendi. IC50 değeri 0.411 mM, 
Ki sabiti ise 0.445 ± 0.112 mM olarak belirlendi. Bu değerlere göre niflumik asitten türetilen Cu+2 kompleksi 
düşük dozda yarışmasız inhibisyon mekanizması ile insan serum PON1 enzim aktivitesini inhibe etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Paraoksonaz-I, İnhibisyon, Niflumik Asit, Kompleks
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GLİSEMİK İNDEKS VE İNSÜLİN DİRENCİ PRENSİPLERİNİN PASTACILIK VE 
EKMEKÇİLİĞE UYARLANMASI

Belgin BULGAN

Türkiye

 

Öz: Bu çalışma, modern dünyada giderek artan şeker kullanımının vücudumuza ve sağlığımıza olan etkilerini, 
şekerin hayatımızda nasıl bu denli büyük bir yer edindiğini, şekerin kısa tarihini, şeker ve yüksek glisemik 
indeksli karbonhidratların tüketimiyle oluşan insülin direnci ve sonucunda meydana gelen diyabetin nasıl ge-
liştiğini, insülin direncini kırmak için tercih edilmesi gereken beslenme şekillerini ve bu beslenme şekillerinin 
pastacılık ve ekmekçiliğe nasıl uyarlanabileceğini analiz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şeker, Rafine Şeker, İnsülin Direnci, Glisemik İndeks, Diyabet, Obezite 
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GLİSEMİK İNDEKS VE İNSÜLİN DİRENCİ PRENSİPLERİNİN PASTACILIK VE 
EKMEKÇİLİĞE UYARLANMASI

Belgin BULGAN

Türkiye

 

Öz: Günümüzde obezite ve diyabet, dünyanın en önemli tıbbi sorunlarının başında gelmektedir. Yüksek şeker 
içeriği bulunan gıdaları tüketmek vücudumuzda çok sayıda tıbbi soruna neden olur. Rafine şeker glikoz olarak 
kabul edilir ve yüksek glisemik indeksinin bir sonucu olarak, kan şekerini aniden yükseltir ve hızla kana karı-
şır. Sıklıkla yemek yemek, vücudun sürekli olarak insülin salgılamasına neden olur. Kandaki insülinin daima 
yüksek seviyelerde seyretmesi, insülin direnci olarak adlandırılan metabolik bozukluğun er ya da geç ortaya 
çıkmasına neden olur. İnsülin direnci, vücutta yağ birikmesine yol açar ve kilo artışı, karaciğer yağlanması 
ve kardiyovasküler hastalıklara zemin hazırlar . Bu ciddi hastalıkları önlemek için rafine şekerden ve yük-
sek glisemik indeksli karbonhidratlardan uzak durmalıyız. Bunu yapmanın en iyi yolu, paketlenmiş gıdaların 
tüketimini en aza indirerek, herhangi bir işlemden geçmemiş, pakete konulmamış doğal gıdaları tüketmeye 
yönelmektir. Rafine şeker ve yüksek glisemik indeksli karbohidratları hayatımızdan çıkararak yerine doğal 
şeker içeren ve düşük glisemik indeksli karbonhidratları tüketmeyi alışkanlık edinmek sağlığımız açısından 
daha faydalı olacaktır. Geleceğin şefleri bu konu hakkında bilinçli olmalı ve reçetelerinde bu ürünleri kullana-
rak yenilikler getirmelidir.. Bu çalışmayla, modern dünyada giderek artan şeker kullanımının vücudumuza ve 
sağlığımıza olan etkilerini ve lezzetli tatlıların rafine şeker ve beyaz un kullanılmadan da hazırlanabileceğini 
görüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Rafine Şeker, İnsülin Direnci, Glisemik İndeks, Diyabet 
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REFLEKSOLOJİ

Bilge GÖRE

Türkiye

 

Öz: Ana başlığın refleksoloji olduğu bu makalede refleksoloji ve yöntemleri ele alınacaktır. Refleksoloji; el ve 
kulaktan kıyasla daha çok ayak tabanındaki refleks noktalarına el, parmak ve çubuk ile basınç yaparak uygula-
nan, vücuttaki serbest enerji akışını sağlayıp, vücuttaki gerilimi almak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Her 
organın ayakta, elde, kulakta yansıdığı bölgeler vardır. Organlar bu yansıma alanları ile ilişki içindedir. Ref-
leksoloji sorun olan organın veya bölgenin denk geldiği ayak tabanı segmentine uygulanır. Ayak refleksoloji 
için daha uygun alan sağladığından daha çok tercih edilir. İki ayak yan yana geldiğinde tıpkı bir insan vücudu 
gibi parmak ucundan topuğa doğru organlara denk gelir. Sağ ayak, sağ tarafımızı; sol ayak, sol tarafımızı tem-
sil eder. Bu noktalara uygulanan basınç ve ovmalar vücuttaki enerji tıkanıklığını açarak ilgili organ üzerine 
etkisini gösterir. Bu yöntem; stres için ayaktaki izdüşümlerine böbreküstü bezleri, böbrek, mesane, sinüs beyin 
ve kalp ile ilgili alanların üzerinde durarak vücudumuz üzerinde stres oluşturabilecek organların gevşemesini 
sağlar ve rahatlama meydana getirir. Sempatik ve parasempatik bölgeleri uyararak tansiyon dengelemede, 
ağrı geçirmede, panik atak gibi bazı psikolojik sorunlarda, uykusuzluk ve depresyonda kullanılır. Tromboz 
riski olan kişilerde trombozun kalbe ilerleme ihtimaline karşı, pankreası uyarıp insulin miktarında değişiklik 
oluşturabileceği için diabet hastalarında, hamilelerde ve varisi bulunan kişilerde uygulanmaz. 50-60 dakika 
uygulanan bir refleksoloji seansı sonunda kişi tüm vücuduna masaj yapılmış gibi derin dinlenme hisseder. 

Anahtar Kelimeler: Refleksoloji, Segment, Basınç 
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KAKAODAN ÇİKOLATAYA TARİHSEL YOLCULUK

Burcu KAYA

Türkiye

 

Öz: Milletleri ve tarihi derinden etkileyen çikolatanın geçmişi 4000 yıl öncesine dayanır. Çikolatanın, M.Ö. 
1900’lerde şu anki Meksika topraklarında yaşamını sürdüren Olmekler’den önceki dönemlerin keşfi olduğu 
düşünülmektedir. İlk çikolata bugünün çikolatalarından çok farklı olarak sıvı halde ve acı bir içecektir. Çiko-
lata etimolojik olarak incelendiğinde; Aztek uygarlığı dilinde xococ (acı) ve atl (su) kelimelerinin birleşimi 
xocoatl olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca farklı kaynaklarda xococ sözcüğü köpük, gürültü ve sıcak anlam-
larında da kullanılmıştır. Eski uygarlıklar mitleriyle ve hikayeleriyle kendilerini bize taşırlar. Örneğin; kakao 
çekirdeğinin çikolata tanrısı Qetzalcoatl tarafından insanlara getirildiği düşüncesi ve çikolataya ‘Tanrıların 
İçeceği’ ünvanının uygun görüldüğü bu mitlerden ve arkeolojik çalışmalardan anlaşılmaktadır. Tapınakların 
duvarlarına kakao çekirdeğinin resimlerinin çizilmesi kakaoya duyulan saygının bir göstergesidir. Mayalarda, 
sosyal statüye bakılmaksızın herkes kakaonun tadını çıkarabilirdi, Aztekler de ise bu içeceği içmek az kişinin 
karşılayabileceği bir lükstü. Aztekler, bilgeliğin ve gücün kakao ağacının meyvesini yemekten kaynaklandı-
ğına inanıyordu. İçecek o kadar kıymetliydi ki, tek kullanımdan sonra atılan altın kadehlerde servis edilirdi. 
Aynı zamanda kakao çekirdekleri parasal bir değere de sahipti. Vergi olarak veriliyor ve alışverişte kullanı-
labiliyordu. Bunu fark eden İspanyol kâşif Hernan Cortes altın aramak için geldiği bu topraklardan ellerinde 
hazinelerinin yanında çok değerli kakao çekirdekleriyle dönmüştü. Böylece kakaonun ve dolayısıyla çikola-
tanın Avrupa’ya, sonrasında ise tüm dünyaya doğru yolu açılmıştır. Bu çalışmada çikolata ve kakaonun tarihi 
kökleri, inanışlara nasıl sahne olduğu, hangi milletlerin nasıl tükettiği ve son olarak günümüze gelene kadar 
hangi yollardan geçtiği, çeşitli ve değerli kaynaklardan bir derleme olarak incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çikolata, Kakao, Kakao Tarihi, Gastronomi, Arkeoloji 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SİGORTA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİ

Büşra ARIKAN, Saffet ÇINAR, Nilüfer DALKILIÇ

Türkiye

 

Öz: Dünyada yaşanan birçok gelişme insanoğluna hizmet ederken, pek çok olumsuz gelişmeyi de beraberinde 
getirmiştir. Sanayileşme faaliyetleri sonucunda ekosistem zarar görmüş ve iklim değişiklikleri yaşanmıştır. 
İklim değişikliği iklim koşullarındaki küresel ve yerel etkileri olan büyük ölçekli ve uzun süren değişiklikler 
olarak tanımlanmaktadır. İklim değişikliği, ekonomiyi oldukça etkileyen ekolojik sistemin zarar görmesi ile 
sonuçlanan sel, doğal afet, kuraklık, salgın hastalıklar gibi olayların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu olay-
lar insanların refah düzeyini ve ekonomileri olumsuz yönde etkileyerek büyük yıkımlar oluşturmaktadır. Bu 
yıkımları telafi etmede sektörler içerinde önemli etki oluşturan sigortacılık sektörü olarak öne çıkmaktadır. Bu 
doğrultuda gerek risk transferi gerek hasar ödemesi açısından sigortacılık sektörünün payı yadsınamayacak 
büyüklüktedir. Dünya doğal afet raporuna göre sadece 2017 yılında gerçekleşen 335 doğal afetin, yaklaşık 
olarak 95 milyondan fazla kişiyi etkilediği ve yaşanan olaylarda 9.697 kişinin hayatını kaybetmesine neden 
olduğu belirtilmektedir. Felaketlerin ekonomik maliyeti ise 335 milyar dolardır. Bu kaybın 144 milyar doları 
sigortalı kayıp olarak sigorta sektörü tarafından karşılanmıştır. Çalışmanın amacı iklim değişikliği kavramına 
ayrıntılı değinerek, iklim değişikliğinin sigorta sektörü üzerindeki etkisini ve sigorta sektörünün iklim de-
ğişikliği ile ortaya çıkan felaketlerdeki önemini incelemektir. Çalışmanın kapsamı kavramsaldır. Çalışmada 
iklim değişikliği kavramı nedenleri ve sonuçları, literatür, iklim değişikliğinin sigorta sektörüne etkisi, iklim 
değişikliğinin etkilediği sigorta branşları başlıkları altında değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sigortacılık, İklim Değişikliği, Ekonomik Etki
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KKTC’ DEKİ VÜCUT GELİŞTİRME SPORU YAPAN BİREYLERİN YEME BOZUKLUĞU 
BİGOREKSİYA DURUMU

Cemaliye SÜT, Nevin AKTAŞ

Türkiye

 

Öz: Vücut geliştirme sporunun fiziksel görünüm üzerine etkisi ve bu sporla uğraşan bireylerin, egzersiz ba-
ğımlılıkları, beden algısı ve yeme davranışınları incelenerek bu bireylrin bigoreksiya durumlarına bakılmıştır. 
Çalışmamızda planlanan 200 gönüllü yetişkin erkek üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya katılan bireylerin 
kişisel özellikleri, beslenme alışkanlıkları, konu ile ilgili kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan anket formu 
uygulanarak belirlenmiş ve antropometrik ölçümleri alınmıştır. Bunun yanında egzersiz bağımlılığı, çok yönlü 
beden-benlik/öz ilişkisi , yeme davranışlarını (EAT-26) belirlemeye yönelik ölçekler uygulanmıştır. Araştır-
maya alınan bireylerin yarısına yakınının (%45,5) fiziksel görünümlerinin daha iyi olması için %65,5’inin 
kas oranlarından memnun olmadıkları için vücut geliştirme sporu ile uğraştıkları,saptanmıştır. şuan ki vücut 
ağırlıklarından memnun olanlarına karşın vücut geliştirme sporu yapanların oranı %40,7’dir. Egzersiz bağım-
lılığı testi sonuçlarına göre, katılımcıların % 44’nün, bağımlı olmayan semptomatik ,yani egzersiz bağımlılığı 
eğiliminde olduğu, %2,5’nin ise egzersiz bağımlısı olduğu görülmüştür. Daha önce aktif olarak spor yapan 
bireylerde egzersiz bağımlılığı oranının,daha önce aktif olarak spor yapmayanlara kıyasla daha yüksek ol-
duğu belirlenmiştir. Katılımcıların yarısından biraz fazlasında (%56) yeme bozukluğu olduğu saptanmıştır. 
Beden- benlik öz ilişkisinde alt gruplara göre, yüksek değerlere sahip olanların oranı, mesleki ilşkilerde %88 , 
Ana-baba ilişkilerinde %86, yakın arkadaşlık ilişkilerinde %85, Ahlaki standartta %80,5 ve fiziksel görünüm 
açısından %77,5 olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bigoreksiya, Vücut Geliştirme Sporu, Kas Dismorfisi, Yeme Bozukluğu
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MELAS ATIK SUYU İLE P. AERUGİNOSA’ DA HÜCRE SAYIMI, YOĞUNLUĞU VE BIOFILM 
FORMASYONU

Cennet Canan KARADERİ, Hüseyin KAHRAMAN

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmada P. aeruginosa’ nın melas ortamında hücre sayımı, yoğunluğu, biyofilm formasyonu incelen-
miştir. Çalışma 3 tekrarlı olacak şekilde yapılmıştır. Hücre sayımı, yoğunluğun ve biyofilm oluşumunun farklı 
havalandırma (statik, 100, 200 rpm) koşullarında arttığı gözlenmiştir. Giriş: P. aeruginosa; toprakta ve suda 
bulunan, aerobik, çubuk şeklinde, polar flagellası ile hareket edebilen Gram (-) bakteridir. Nemli yüzeylerde 
yüksek oranda biyofilm oluştururlar ve canlılarda ciddi enfeksiyonlara neden olduğundan fırsatçı bir patojen 
olarak kabul edilmektedir [1]. Melas; şeker pancarının işlenmesi sonunda ortaya çıkan koyu kahverengine 
sahip kolloidal bir bileşiktir. İçeriğinde; komleks polisakkaritler, invert şekerler, koyu renkli azot içeren poli-
merik bileşikler, inorganik iyonlar, malik asit, sitrik asit, laktik asit, asetik asit, propiyonik asitler gibi organik 
asitler bulunmaktadır [2]. Şeker fabrikalarının en önemli atıklarından birisidir. Melas; Etanol, ekmek mayası 
üretiminde, tek hücre proteini ve laktik asit üretiminde kullanılmaktadır [3]. Biofilm; bir yüzeye yapışarak 
kendi ürettikleri polimerik yapıda jelsi bir tabaka içinde yaşayan mikroorganizmaların oluşturduğu topluluk 
olarak tanımlanır. Biyofilm oluşumu in vivo olarak canlı hücrelerde veya in vitro olarak cansız yüzeylerde 
meydana gelebilir. Nem miktarının fazlalılığı ve besin maddelerinin ortamda bulunması biyofilm oluşumu-
nu arttırmaktadır [4]. Biofilmin yapısı; % 97’si su ve geriye kalan kısmı mikroorganizmalar, polisakkaritler, 
DNA, proteinler ve iyonlardan oluşmaktadır [5]. Anahtar Kelimeler: P. aeruginosa, Melas atık suyu, Biofilm, 
Hücre Sayısı, Biokütle, PBS Amaç: Bu çalışma ile melas atık suyu ortamının P. aeruginosa’ nın hücre sayısı, 
biyo-kütle ve biofilm üretimine olan etkinin 24 saatlik süre sonunda araştırılarak değerlendirilmesidir ve bu-
radaki sonuçlara göre melas besi ortamı olarak değerlendirilmesinin mümkün olup olmayacağında karar ver-
mektir. Kapsam: Bu çalışma Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji alanına girmektedir. Mikroorganizmanın bir 
besiyeri ortamında farklı havalandırma koşullarında üretiminin gerçekleştirilmesini sağlayarak değerlendirme 
yapılmasını kapsamaktadır. Yöntem: Çalışmalarımızda kullandığımız mikroorganizma, 20 gün aralıklar ile 
LB plaklarına öze ile pasajlama yapılarak 24 saat, gece boyu, 37 oC’ de etüvde üretilmiştir. Ertesi gün plaklar 
etüvden çıkarılarak + 4 oC’ de saklanmıştır. Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Nutrient Broth besiye-
rinde, 37 oC’ de ve gece boyu statik, 100 ve 200 rpm çalkalamalı koşullarda ayrı ayrı üretildi. Kültürlerden 50 
µl alınarak 5 ml örnek (PBS+% 10 melas atık su) olan tüplere eklenmiştir. 0. ve 24. zamanlarda bakteri hücre 
sayımı (cfu/ml), hücre yoğunluğu (OD600) ve biofilm formasyonu (kinetiği) (OD570) ölçümleri yapılmıştır. 
Biofilm oluşum kinetiğinde ise tüplerin içindeki sıvı boşaltıldı. Boşaltılan tüpler 2 defa dH2O ve 1 defa PBS 
tamponu ile yıkandı. Daha sonra % 99’luk etanolden tüplere 5 ml eklenerek 15 dk oda sıcaklığında bekletildi. 
İçerik boşaltıldı ve tüplere 5 ml % 1 kristal viyole eklenerek 20 dk oda sıcaklığında bekletilerek biofilm oluşu-
munun boyanması sağlandı. Daha sonra tüpler tekrar 4 defa dH2O ile yıkandı ve içerikleri boşaltıldı. Tüplere 
5 ml % 33‘lük asetik asit konularak 30 dk oda sıcaklığında bekletildi ve Spektrofotometrede OD570 nm’de 
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köre karşı okumaları yapıldı. Tüm çalışmalar 3 tekrarlı olacak şekilde yapılmıştır [6]. Bulgular: P. aeruginosa’ 
nın hücre sayımı farkı statik ortamda; 5,87×108; 100 rpm’ de 7,99×108; 200 rpm’ de 9,06×108 bulunmuştur. 
P. aeruginosa’ nın yoğunluk farkı statik ortamda; 0,345; 100 rpm’ de 0,636; 200 rpm’ de 1,963 bulunmuştur. P. 
aeruginosa’ nın biofilm formasyonu statikte; 3,657; 100 rpm’ de 3,06; 200 rpm’ de 4,65 bulunmuştur. Sonuç: 
Statik ortamda ve çalkalama hızının arttırılması ile hücre sayımı, yoğunluk ve biofilm oluşumunda bir artış 
olduğu gözlenmiştir. Bakteri hücre sayımında % artış oranları; statikte; % 126; 100 rpm’ de; % 602; 200 rpm’ 
de; % 1512 şeklinde bulunmuştur. Hücre yoğunluklarında % artış oranları; statikte; % 134, 100 rpm’ de; % 
169; 200 rpm’ de; % 346 şeklinde bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: P. Aeruginosa, Melas Atık Suyu, Biofilm, Hücre Sayısı, Biokütle, PBS
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KREDİ KARTLARININ YANLIŞ KULLANIMI

Çiğdem ŞENTÜRK

Türkiye

 

Öz: Günümüzün ekonomik şartları, ilerleyen teknoloji ,alışveriş alışkanlıklarımızın değişmesini de göze al-
dığımızda kredi kartı kullanmak artık olmazsa olmaz bir durum haline gelmiştir. Bu çalışmada kredi kart kul-
lanımında yapılan hatalar ve bu hataların yapılmaması ile ilgili dikkat edeceğimiz konulardan bahsedeceğiz. 
Peki bizler bu olmazsa olmaz durumun içinden en sağlıklı yolu nasıl izleyebilir nelere dikkat etmeliyiz? Kredi 
kart kullanımları hem cebinizde ki paranın tamamından olmamak, zarara girmemek, hem de ciddi borç miktarı 
ödeme zorunluluğu göstermemek adına önemli noktalara değinecek olursak; 1.1 Kredi Kartına Borçlanmamak 
Aylık gelir tutarlarına ve bütçenize göre yapacağınız alışverişin ödemelerini kredi kartınla sağlamak. Harcama 
esnasında kredi kartının temel görevinin bir ödeme aracı olduğu unutulmamalıdır. 1.2 Asgari Tutar Ödemesi 
Sağlamak Bütçe dahilin de yapılmayan harcamalar sonucu ödenmesi gereken tutar yerine bankanızın size 
sağladığı en azami oranı ödeyerek hem borcunuzun katlanması hem de faiz oranlarına maruz kalmanıza sebep 
olacaktır. 1.3 Fazla Kredi kartına Sahip Olmak Birden fazla kredi kartına sahip olmak demek fazla bir limit gös-
tergesinin de işareti demektir. Gelir dahilin de yapılmayan harcamalar sonuncunda limit artışı da göz önünde 
bulundurularak tek karta göre iki katı oranla borç sahibi olacağınızı gösterir. 1.4 Nakit Avans Kullanımı Kredi 
kartlarının sunduğu iyi bir avantaj gibi görünen nakit avans çekimi ise aslında sorun teşkil edilebilir haline 
gelmektedir. Nakit avans sıkıntısı çeken kişiler kartlarına tanımlanan limit dahilin de çekim işlemi sağlayarak 
aslında büyük bir sorumluluğum altına da girmektedir en büyük sebebi ise uygulanan faiz oranlarıdır. Kısaca 
kredi kart kullanımlarında dikkat edilmesi gereken başlıklardan bahsetmiş bulunmaktayız. 

Anahtar Kelimeler: Kredi Kartı, Tüketim, Nakit Avans, Banka
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CRISPR AND THE FUTURE OF BIOTECHNOLOGY

Deniz YILMAZ KESER

Turkey

 

Abstract: CRISPR (AKA Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) is a self-preservation 
mechanism that allows bacteria to survive any secondary bacteriophage attack of the same type by storing 
the genetic material of the bacteriophage in an archive. This means that the bacterium can simply match the 
genetic code which infiltrated the bacteria’s genetic code by using Cas-9 proteins to make an RNA copy of the 
bacteriophage’s genetical material in CRISPR, then simply trying to find a match of the RNA copy by checking 
each and every strand of genetic material in bacteria, cutting off the 100% match. This process is particularly 
easy to manipulate, Cas-9 does not diffrenciate the genetic material it’s given or the genetic material it is com-
paring it to, allowing us to genetically modify anything in any shape or form we want far cheaper than any 
methods before, research that would take months takes weeks, research that would cost a hundred thousand 
dollars costs just about a thousand, and it’s so easy to do that anyone with a lab could do it. Currently it is beli-
eved that more research into CRISPR could provide us with an effective way to render almost every genetical 
and microbiology based disease as easy to treat as a common illness, all we would need is the genetic code 
of the part we want to change, and what we should change it into, pathological bacteria could be genetically 
altered to become harmless, viruses could be cut completely off of the cells they infected during eclipse part 
of their reproduction, and all genetical diseases like Alzheimers or Diabetes could be eliminated by simply 
fixing the errors in the genetic code by giving Cas-9 the correct genetic material for the disease in question. As 
well as this, it could allow us to modify human embryos to get rid of genetical mutations or to simply modify 
human traits, potentially even getting rid of the biggest human mortality factor, Aging, but we do not know 
much on the topic of aging, and the research is in it’s infancy stage, current research suggests that Telomeres 
are responsible for age related changes to our body. While CRISPR could extend our lifespan by centuries, 
wipe out all diseases and allow us to modify ourselves to survive in most environments with ease, there are a 
few ethical and technological steps humanity needs to get through. Only by raising awareness, educating the 
public on ethics, inspecting/regulating the research progress respectfully, carefully and with reason can we 
hope to prepare the humanity for a future with infinite possibilities, an era to push us one more step into space 
age. This is a personal research done on CRISPR topic inspecting and compiling all accessible recent research 
papers and knowledge about CRISPR, which is in it’s infancy stage, to raise awareness on the topic itself and 
to help take our part in teaching and showcasing basics of medical ethics we should be following during the 
development of an age changing breakthrough 

Key Words: CRISPR, Biotechnology, Medical Ethics, Microbiology
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SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dilek VEYSİKARANİ, Didem KESKİN

Türkiye

 

Öz: Günümüzde yeni kavramlar ve sunduğu yeni iletişim tarzı ile birlikte hayatımızın içine giren internet, 
hayatımızı birçok farklı konuda etkilemektedir. İnternet kullanımı denilince çoğu kişinin aklına sosyal medya 
ağları gelmektedir. Yeni iletişim biçimlerini ifade eden sosyal medya, paylaşıma ve etkileşime dayanan bir 
ortamda internetin yaygınlaşması sayesinde bireyler tarafından gün içerisinde yoğun bir şekilde kullanılmak-
tadır. Bireylerin interneti aktif ve yoğun olarak kullanımlarının bir sonucu olarak ise sosyal medya bağımlılığı 
problemi karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı, sosyal medya bağımlılık düzeyinin 
üniversite öğrencileri üzerinde incelenmesidir. Araştırmanın örneklem grubunu, tesadüfi örnekleme yöntemi 
ile seçilmiş, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim döneminde Çukurova Üniversitesi’nde öğrenim gören lisans öğ-
rencileri oluşturmaktadır. Katılımcılara uygulanmak üzere, geçerlik ve güvenilirliği sınanmış, “Sosyal Medya 
Bağımlılığı Ölçeği” ne ilişkin yargı cümlelerine ek olarak kişisel bilgilerine de içeren bir anket formu hazır-
lanmıştır. Çalışmaya ilişkin verilerin elde edilmesi sürecinde yüz yüze anket uygulaması kullanılmıştır. Elde 
edilen verilerin analiz edilmesi aşamasında, veriler SPSS paket programına girilerek önce tanımlayıcı istatis-
tikler yardımıyla çalışma grubunun profili oluşturulmuş sonrasında Sosyal Medya Bağımlılığı ölçeğine ilişkin 
alt boyutlar faktör analizi yardımıyla elde edilmiş ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Son olarak öğrencilerin 
cinsiyet, yaş, medeni durum, okudukları bölüm, öğrenim gördükleri sınıfı gibi sosyo demografik özelliklerinin 
yanı sıra öğrencilerin sosyal medya kullanım süreleri, ne kadar süredir sosyal medya kullandıkları ve sosyal 
medyaya ne ölçüde güven duydukları gibi durumlara ilişkin bilgiler ile elde edilen faktörler arasında istatistik-
sel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Sonuçlar kısmında sosyal medya kullanımının öğren-
ciler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin tartışılarak, bu konuda bazı önerilere yer verilmiştir. 
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ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRME ÜZERİNE ETKİSİ

Elçin OBUZ

Türkiye

 

Öz: Günümüzde elektronik ticaret kavramını gündeme getiren olay iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişme-
lerdir. Kısa tanımıyla e- ticaret, telekomünikasyon araçları kullanılarak mal ve hizmetlerin satılması, ödemele-
rinin ve dağıtımının yapılması şeklinde açıklanabilir. E-ticaretin bu kadar popüler olmasındaki nedenlerin ba-
şında mekan ve zamandan bağımsız olması ile yüksek kira giderlerinden muaf olma gibi avantajlar sayılabilir. 
İnternet siteleri üzerinden yapılan satışlar da tıpkı fiziksel mağazalardan yapılan satış gibi faturalandırılmak 
zorunda. Bu da beraberinde bazı vergi sorumlulukları getiriyor. E-ticaretin hayatımızı kolaylaştırmak adına 
ne kadar önemli olduğu vurgulansa da olumlu etkilerinin dışında olumsuz etkilerinin olması da kaçınılmazdır. 
Kimlik ve Ödeme bilgisindeki eksiklikler buna en büyük örnektir, gerekli altyapının sağlanmaması taraflarının 
kimlikleri ile gönderilen verilerin gizlilik ve güvenlik sorunlarını ortaya çıkartmaktadır. Kişilerin özel bilgile-
rinin korunması adına e-ticarete uygunluk başlığı altında e-ticaret yapabilmek için kişilerin belli bir standartın 
üzerinde olduğunu tescilleyen bir belge ve teknolojik altyapının tescillenmesi çok büyük bir rol oynayabilir. 
Aynı zamanda e-ticaret uluslararası vergi rekabetine de sebep olmaktadır, bunun önüne geçmek adına ülkeler 
e-ticaret konusunda belli bir esnekliğe sahip tarafsız ve adil olan ortak kararlar alıp bunları uygulamalıdır. 
Kısaca e-ticaret faaliyetlerinde sözleşmeler, ödemeler ve satışlar elektronik ortamda kayıt altına alındığından 
denetim maliyetleri azalmakta ve elektronik denetimle hem mükellefler hem de vergi idareleri vergi deneti-
minde daha etkili sonuçlar almaktadır. Bu yüzden belirli aksaklıklar giderildiğinde e-ticaret, ticaretin geleceği 
diyebilmek çokta zor olmasa gerek. 
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KENTSEL BİR OLGU OLARAK MEYDANLAR

Elif UZUN

Türkiye

 

Öz: Toplumların yaşam biçimlerini etkileyen coğrafi, kültürel, sosyolojik, siyasal ve benzeri etmenler bulun-
maktadır. Toplumu oluşturan en önemli unsur insandır. İnsan, toplumsal bir varlıktır. Varoluşundan itibaren kü-
çük topluluklar halinde yaşamıştır. Bu bağlamda meydanlar, kent ve toplum kimliğinin oluşumunda en önemli 
faktörlerden biridir. Günlük yaşamın bir parçası haline gelen meydanları toplumsal çeşitliliğe cevap verebil-
mek için gerekli fonksiyonların yerine getirildiği ve etrafındaki mimari yapılarla çevrelenmiş alanlar olarak 
tabir edebiliriz. Meydanlar, bulundukları bölgelerde ki insanların birçok ihtiyacına cevap vermektedir. Bunlar; 
Milli ve dini törenler, cenazeler, düğünler, duyurular vb. toplumsal gereksinimlerdir. Bu gereksinimlerin mey-
danlar aracılığı ile karşılanıp toplum yaşamını etkileyen boyutlarının nasıl olduğu ve neye göre şekillendiği 
hep merak edilen bir durumdur. Bunun sonucunda da günümüze kadar kentlerde ortak yaşamın gerekliliği 
olarak meydanlara ihtiyaç duyulmuş ve bu meydanlar toplumsal örf ve adetlere göre şekil almış, yer aldıkları 
toplumun kültürünü, inançlarını ve yaşam değerlerini yansıtmıştır. Bu sebeplerden ötürü meydanlar, geçmişten 
günümüze pek çok olayın ya da kişilerin şahidi ve taşıyıcısı olmuşlardır. Ayrıca meydanlar insanlar arasındaki 
ilişkiyi güçlendirmek ve kent kültürü bağlamında ilişki kurmak adına kentin kendine özgü bir iletişim alanıdır. 
Bu çalışmamız da kentsel olgu olarak kent meydanlarının tarihsel gelişimini açıklayıp, meydanların oluşma-
sını sağlayan yapıları belirleyeceğiz. Meydanların günlük yaşam da insanlar açısından önemi irdelenecektir. 
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EXAMINATION OF CHINA-AMERICA TRADE WAR WITH LIBERALISM

Elif YILMAZ

Turkey

 

Abstract: Within the context of this article, trade policies and effects of America and China are compared and 
researched. This process, which began with Trump’s wish to close the trade deficit, has turned into a war of 
trade, which has a global impact with the response of China. In this respect, the effects of Trump’s protectionist 
policy are analysed from a liberal point of view. Trump’s protectionist policy and the imposition of additional 
taxes on products imported from China adversely affected the bilateral relations with China. At the same time, 
the economic policies of the two trade giants have global implications. According to the liberalists who oppose 
the protectionist policy, trade should be free trade. Protectionism means the strengthening of a country’s own 
industry through customs duties and being closed to free competition. However, according to the liberalists, 
protectionist politics harms individuals. The impact of these additional customs taxes is expected to be felt 
around the world, given China’s response. In this way, while the trade wars cause tensions between the two 
countries, we can say that the effect can be felt all over the world. At the same time, with Trump saying that 
he is not afraid of trade wars and would be beneficial to his country, we may say that in the following days, 
higher commercial tensions may occur. Key words: Liberalism, Trade, Protectionism, War, Individual, China, 
America 
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MİLLİ EKONOMİ MODELİ

Ertunga Turab ÖKSÜZ, Yunus GENÇ

Türkiye

 

Öz: Milli ekonomi modeli, toplumca kabul edilen sınırlı kaynakların sınırsız ihtiyaçlarla karşılanması gerek-
liliği fikrinin aksine, sınırlı ihtiyaçların sınırsız kaynaklardan karşılanabileceği ve her türlü ihtiyacın belirli bir 
döngü tarafından, ülkenin kendi üretim gücünü kullanarak dış faktörlerin olabildiğince etkisinde kalmadan her 
türlü ihtiyacı temin edebilmesi olarak tanımlanmaktadır. Kapitalist sistem ele alındığında kaynakların sınırlı, 
ancak ihtiyaçların sınırsız olduğu görülmektedir. Topluma kaynakların sınırlı olduğu düşüncesi aşılandığından 
dolayı bireyler kendi ihtiyaçları doğrultusunda bu sınırlı kaynakları elde edebilmek için çalışma zorunluluğu 
içerisindedirler. Bu zorunluluktan kaynaklı olarak, tam istihdam, dengeli bir gelir düzeyi ve krizlerin olmadığı 
bir ekonomi modeli ortaya çıkmamakta veya çıkamamaktadır. Bunun aksine milli ekonomi modeli, bireyin 
kendi ihtiyaçlarını en azından asgari düzeyde karşılayabileceği bir ekonomik sistemi ortaya koymaktadır. Bu 
ekonomi modelinin konusu ve hedefi insandır. Ne kadar kaynak olursa olsun, onu kullanacak bir insan yok-
ken kaynakların hiçbir anlamı kalmayacaktır. Bu yüzden insanların kaynakları verimli bir şekilde kullanması 
çok önemlidir. Kaynaklar insanlar tarafından verimli kullanıldığı sürece milli ekonomi modeli sosyal adaleti 
sağlayacak, paylaşımları adil şekilde yapacak, sosyal hakkı en iyi şekilde verecek, her türlü kesime tüketim 
imkânı sağlayacak ve halka huzur getirecek bir sistem olarak düşünülmektedir. Ele aldığımız bu modelin her 
ekonomik modelde olduğu gibi negatif ve pozitif yanları bulunmaktadır. Bütün ekonomi modellerinde gö-
rülenin aksine bu modelde ülkemizin kendine has özelliklerinin ve ekonomik potansiyelinin ortaya çıkacağı 
düşünülmektedir. Bu çalışmadaki amacımız, milli ekonomi modelini diğer ekonomik modellerle kıyaslayıp 
artı ve eksi yönlerini ortaya koymaktır. 
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AMERİKANIN İRAN AMBARGOSU VE BUNUN İRAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE YANSIMASI

Gamze ARABACI

Türkiye

 

Öz: İran ile Türkiye ilişkileri 400 yıllık bir zaman dilimine yayılmıştır. Türkiye’nin en değerli sınır komşu-
larından biri olan İran ile tarihsel-kültürel birliğin yanı sıra yüksek askeri, stratejik ve ekonomik ilişkiler yü-
rütülmektedir. Türkiye ve ABD İlişkileri zaman zaman kopma noktasına gelse de Türkiye’nin Batı yönelimi 
yıllardır sürdüğünden yapılan ekonomik, askeri ve diplomatik antlaşmaların bozulması her ülke için de negatif 
bir etki yaratacaktır. İran İslam Devriminden beri çatışma içinde olan ABD-İran ilişkileri ise Obama döne-
minde yumuşaya başlamışsa daDonaldTrump’ın başkan seçilmesinin ardından ikili ilişkiler kopma noktasına 
gelmiştir. Nitekim Başkan Trump’ın ilk icraatlarından biri de İran ile tüm ilişkileri askıya almak olmuştur. 
Trump, P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan antlaşmayı fes etmiş ve ardından İran’a ambargo kararı almıştır. 
Bu kararlar sadece İran ile sınırlı değildir çünkü Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere de ambargo uygulanaca-
ğı kararını tüm dünyaya bildirmiştir. Bu doğrultuda bu çalışmanın temel amacı ABD’nin İran’a uygulayacağı 
yaptırım kararının İran-Türkiye ilişkileri üzerinde nasıl bir etki yaratacağını ortaya çıkarmaktır. Diğer bir amaç 
ise bu olası etkiyi uluslararası ilişkiler teorilerinden biri olan ve güç, denge, çıkar maksimizasyonu ve güçlü-
nün haklı olduğu prensiplerine dayanan Realist teori ile açıklamaya çalışmaktır. 
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ÜTOPİK VE DİSTOPİK ESERLERDE KADIN OLGUSU

Gaye SANATCI, Fatma HIRLAK

Türkiye

 

Öz: İdeal bir toplum düzeni isteği insanoğlunu ütopyalar tasarlamaya götürmüştür. Öte yandan ütopyada, 
özgürlükten, eşitlik adına vazgeçilmesi ütopyayı totalitaryen bir tasarıya dönüştürmüş bu da ütopyaların, kar-
şıtı olan distopyaları beraberinde getirmesine yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı hem ütopya hem distopyada 
aile, eğitim, meslek yaşamı gibi alanlarda kadına ilişkin toplumsal cinsiyet mekanizmasıyla oluşturulmuş rol 
ve kimlik tanımlamalarının nasıl olduğunun, eril ideolojinin ötesine geçilip geçilemediğini irdelenmesidir. 
Araştırma bu alanda ele alınmış tüm ütopya ve distopya eserlerini kapsamakta olup zaman kısıtlılığı nede-
niyle 2 ütopya (Thomas More: Ütopya, Tommaso Campanella: Güneş Ülkesi), 2 distopya (George Orwell: 
1984, Aldous Huxley: Cesur Yeni Dünya) olmak üzere 4 eser ile sınırlandırılmıştır. Araştırma, nitel araştırma 
desenlerinden çoklu örnek olay araştırması şeklinde tasarlanmıştır. Çoklu örnek olayda örnek sayısının beşi 
geçmemesi tavsiye edilmektedir. Bu çerçevede, ütopik eserler grubu birinci, distopik eserler grubu da ikinci 
örnek olarak ele alınmıştır. Araştırma verileri doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmaya dahil 
edilen eserler MAXQDA Analytics Pro 18 (18.1.1 demo sürümü) programı kullanılarak içerik analizine tabii 
tutulmuş ve anlamlı bilgiler haline getirilmiştir. Toplamda 201 kodlama yapılmış olup, çalışma 8 tema ve ona 
ait 4 alt koddan oluşmaktadır. En çok 1984 (n:66), Cesur Yeni Dünya (n:56), ardından Güneş Ülkesi (n:49), 
ve son olarak da Ütopya (n:30) eserlerine kodlama yapılmıştır. Çalışma sonucunda ütopik eserlerde en çok 
vurgu; kadın-erkek arasında eşitlik olmayıp, kadınlara kodlanmış mesleklerin verildiği görülmüştür. Distopik 
eserlerde ise en çok vurgu; kadınların dış görünüşlerine yapılarak, kadınların bir meta olarak ön plana çıktığı 
yönündedir. 
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ENTEROBACTER AEROGENES’İN GELİŞİMİNİN ÇEŞİTLİ BESİYERLERİNDE FARKLI 
SICAKLIKLARDA MODELLENMESİ

Gizem ÖZLÜK ÇİLAK, Dilek FINDIK, Gizem KOSKOS

Türkiye

 

Öz: Prediktif mikrobiyoloji, mikroorganizmaların gelişimi, metabolikaktiviteleri ve inaktivasyonuna, farklı 
çevresel faktörlerin etkisi sonucu oluşabilecek değişiklikleri bilimsel olarak yorumlamaya yarayan matema-
tiksel ifadelerdir. Prediktif gıda mikrobiyolojisinde (PGM) modeller, gıda kaynaklı bir mikroorganizmanın 
üremesini, hayatını sürdürebilmesini ve inaktivasyonunu tanımlanır. PGM alanında model sınıflandırılması 
birincil, ikincil ve üçüncül olmak üzere üç kademede uygulanır. Birincil modeller mikroorganizma sayıla-
rının zamana göre değişiminin belirlendiği ve tek bir şartın belirtildiği modellerdir. Birincil modeller, bize 
bakterilerin jenerason zamanı, lag fazı evresi, eksponensiyel büyüme oranı vb. hakkında bir takım bilgiler 
verir. İkincil gelişim modelleri mikroorganizmaların gelişimlerini çevresel faktörlere (sıcaklık, atmosfer, pH, 
su aktivitesi vb.) bağlı olarak tanımlayan modellerdir. Üçüncül modeller, birincil ve ikincil modellerdeki uy-
gulamaları birleştirerek, kullanımı kolay bir bilgisayar yazılımı ile oluşturulur. Uygun bir veri tabanı yardımı 
ile, farklı koşullarda bazı mikroorganizma türleri üzerindeki faktörlerin etkisini de karşılaştırma imkanı sağlar. 
Mikroorganizmalar, uygun besiyeri ve çevresel koşulları altında, türlerine özgü bir hızla çoğalırlar. Koşulla-
rın uygunluğu devam ettiği sürece, belirli bir popülasyona kadar çoğalma da sürekli olur. Bu çalışmada, gıda 
kaynaklı koliform grubu bakterilerinden olan Enterebacter aerogenes’in Tryptic Soy Broth, Lactose Broth ve 
Lauryl Sulphate Tryptose Broth besiyerlerinde 28 °C ‘de ve 37 °C ’ de gelişimleri incelenmiştir. Çalışmanın 
sonunda mikroorganizmanın gelişim sonuçlarının kıyaslanmasıyla en uygun besiyeri ve sıcaklığın tercih edil-
mesi sağlanmış olacaktır. Enterobacter aerogenes’in iki suşu incelendiğinde 37ºC’de besiyerleri arasından en 
iyi gelişim gözlenen besiyerinin LST Broth olduğu belirlenmiştir. 28ºC’de en iyi gelişimin CASO Broth’da 
olduğu görülmüştür. İki farklı sıcaklıktaki gelişmeleri karşılaştırıldığında ise, 37ºC’deki gelişimin daha hızlı 
olduğu gözlemlenmiştir. 
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TÜRK HALK MÜZİĞI FONETIK NOTASYON SISTEMI/THMFNS TEORETIKAL PERSPEKTIF 
ÖRNEKLEMI: ETNOMÜZIKOLOJIDE DILBILIMSEL YAKLAŞIMLAR

Gonca DEMİR

Türkiye

 

Öz: Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında bulan kişiliğinden alan, 
yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve değişime karşı direnebilmesine bağlı olan Türk 
halk müziği verilerinde varlığını sürdüren yöresel ağız/şive/lehçe özelliklerinin dilbilimsel yasalara bağlı ola-
rak ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile 
transkript edildiği, müzikolojik yasalara bağlı olarak ise etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar ekseninde 
yapılanan sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan türkülerin kuramsal/icrasal altyapısında varlı-
ğını sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özelliklerinin de Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ 
ile transkript edildiği, diğer dünya dillerinde de var olan bu gerçeğin yerel/evrensel standartlarca varlığı/kulla-
nılabilirliği çeşitli alanlar üzerinde tescillenmiş olan Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA sesleri aracılığı ile notas-
yona aktarılarak aslına en uygun şekilde tekrar tekrar seslendirilebileceği dilbilimi/müzikbilimi kaynak ve oto-
ritelerince tespit edilerek onaylanmıştır. Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi/
UÖMAÇK 18 kapsamında sunulacak olan makale aracılığıyla: sesbilimsel/müzikbilimsel yasalar ekseninde 
yapılanan konuşma/ses analiz özelliklerinin Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS 
V’nına aktarım/adaptasyon süreçleri etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar teoretikal pesrpektif örneklemi 
üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Etnomüzikoloji, Dilbilimsel Yaklaşımlar
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ÖZET SÖZEL METİNLER

TÜRK HALK MÜZİĞI FONETIK NOTASYON SISTEMI BIÇIMBILGISI ÖLÇÜTLERI/THMFNS 
BBÖ: URFA/KERKÜK/TALÂFFER AĞIZLARI/UKTA ÖRNEKLEMI

Gonca DEMİR

Türkiye

 

Öz: Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS ulusal/uluslararası platformlardaki dilbilimsel/
müzik bilimsel uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ SBE Türk Müziği Programı 
yüksek lisans tezi kapsamında ilk temelleri atılan, İTÜ SBE Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı dokto-
ra tezi kapsamında geliştirilecek olan, ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel 
ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı olarak tanınıp 
benimsenen, konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı 
saha içerisinde en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal tabakalara has izler taşımayan, ağızlar üstü/norm oluştu-
rucu/varyasyon azaltıcı standart/prestij varyant/standart dil), Türk Dil Kurumu Çeviri yazı İşaretleri/TDKÇYİ 
(Anadolu diyalektolojisi üzerine yapılan kapsamlı derleme çalışmaları aracılığıyla derlenen yöresel ağız me-
tinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde varlığını sürdü-
ren yöresel ağız özelliklerini transkript edebilmek amacıyla kullanılan transkripsiyon işaretleri)-Uluslararası 
Fonetik Alfabe/IPA (ses değerlerini uluslararası standartta yazıya dökebilme, tüm dillerdeki konuşma seslerini 
örnek bir biçimde kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlayarak çok sayıda transkripsiyon siste-
minin doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı bir sembol geliştirebilme amacı ile işaret ve 
simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü) sesleri üzerinde yapılanan notasyon sistemi örneğidir. Ulusla-
rarası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi/UÖMAÇK 18 kapsamında sunulacak olan bil-
diri aracılığıyla: formoloji özellikleri ekseninde yapılanan biçimbilgisi ölçütlerinin Türk Halk Müziği Fonetik 
Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V’nına aktarım/adaptasyon süreçleri Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/
UKTA örneklemi üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Urfa, Kerkük, Talâffer Ağızları, Biçimbilgisi Ölçütleri
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FEMİNİST DIŞ POLİTİKA SÖYLEMİ VE İSVEÇ DURUMU

Gülçin ÇETİN

Türkiye

 

Öz: Feminizm katılım, erişim ve temsiliyet bakımından eşitlik kavramı çerçevesinde, yasaların güvencesi al-
tındaki insan haklarının erkekler kadar kadınları da kapsaması gerektiğine inanan, temel motivasyonu erkekler 
ve kadınlar arasındaki baskıya dayalı iktidar ilişkisini değiştirmek olan ve toplumsal cinsiyeti en önemli ana-
liz birimi olarak gören disiplinler arası bir akademik biliş tarzıdır. Temelinde ırk, dil, din, renk, etnik köken, 
mezhep, siyasi görüş, milliyet ayırt etmeksizin bütün kadınların her türden baskıyı, sömürüyü, ayrımcılığı 
yaşamalarından dolayı oluşan ortak bir kadınlık durumu yatmaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplininde post 
pozitivizm ile birlikte öne çıkan feminist teori, erkek egemen bakış açısının yoğun bir biçimde hissedildiği bu 
disiplini eleştirmiştir. Bu çalışmada, Uluslararası İlişkiler ve feminizm arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi-
nin yanı sıra, egemen maskülen değerlerin ağırlıkta olduğu ve erkek deneyimlerinin objektiflik çerçevesinde 
sunulduğu siyaset sahnesinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik politikaları, realist perspek-
tifin etkili olduğu Uluslararası İlişkiler disiplinine getirdiği alternatif bakış açısı ile değerlendirildiğinde ra-
dikal bir politika değişikliği olarak kabul edilebilen feminist dış politikayı ve feminist dış politika vizyonu 
ile bir ilke imza atmayı başarabilen İsveç’i Uluslararası İlişkiler çerçevesinde incelenecektir. Bu çalışmanın 
temel bulguları feminist söylem ile uyuşmayan bazı dış politika faaliyetlerinin olduğunu doğrularken, diğer 
bir yandan İsveç’in bu girişimi feminist uluslararası ilişkiler açısından umut vaat eden bir gelişme olarak kabul 
edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Feminizm, Uluslararası İlişkiler, Toplumsal Cinsiyet, Feminist Dış Politika, İsveç
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GÖRME ENGELLİ SPORCULARIN SPORA KATILIM MOTİVASYONU DÜZEYLERİNİN 
İNCELENMESİ

Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Halime YILDIZ, Ekrem Levent İLHAN

Türkiye

 

Öz: Görme engelliler genel bir ifade ile görme yetersizliğinden etkilenen kişilerdir. Görme engelli bireyle-
rin gündelik yaşam içinde yerini alması, sosyalleşerek hayata bağlanması, hedefine motivasyonla yönelmesi, 
görme engelliliğinin yaşama devam etmek için bir engel olmadığı fikrinin kabullenilmesine yardımcı olan 
önemli unsurlardan biri spordur. Bu araştırmada lisanslı görme engelli sporcuların spora katılım motivasyon 
düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırmada nicel araştırma 
yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye Görme Engel-
liler Spor Federasyonu’ndan 60 milli, 20 milli olmayan olmak üzere toplam 80 (23 kadın, 57erkek) lisans-
lı sporcu katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi 
formu ile Tek kurşun Demir, İlhan, Esentürk ve Kan (2018) tarafından geliştirilen “Engelli Bireylerde Spora 
Katılım Motivasyonu Ölçeği (ESKMÖ)” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; frekans, 
aritmetik ortalama, standart sapma; t-testi, Pearson Correlation, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri 
kullanılmıştır. Araştırmada, görme engelli joducuların içsel motivasyon puan ortalamalarının haltercilerden; 
dışsal motivasyon puan ortalamalarının ise goalballcilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 
Sporcuların yaşı ile İçsel Motivasyon düzeyi arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı farklılık tespit edil-
miştir. Katılımcıların cinsiyetine göre anlamlı farklılık saptanmamıştır. Görme engelli sporcuların spor yaşı ile 
İçsel Motivasyon, Dışsal Motivasyon ve Motivasyonsuzluk boyutları arasında pozitif yönde yüksek düzeyde 
anlamlı farklılık saptanmıştır. Görme engelli sporcuların spora katılım motivasyonlarının orta düzeyde olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Görme Engelli, Spor, Spora Katılım, Spora Katılım Motivasyonu, Motivasyon
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KIZ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Öznur KAYA, Halil İbrahim CİCİOĞLU

Türkiye

 

Öz: Araştırmada lisede eğitim ve öğrenimine devam eden kız öğrencilerin spora yönelik metaforik algılarının 
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Metafor, bir olgunun başka bir olguya benzetilerek ifade edilmesidir. Araştırma-
nın modeli olarak nitel model kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmada, olgu bilim deseninden yararlanılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Batıkent Şehit Demet Sezen Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenimine devam eden 9. sınıftan 44; 10. sınıftan 32; 11. sınıftan 32; ve 12. 
Sınıftan 30 olmak üzere toplam 137 kız öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış form veri 
toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmacıların lise öğrencilerinin spora yönelik metafo-
rik algılarını tespit etmek amacıyla hazırladığı “yarı yapılandırılmış form” kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış 
formda “spor kavramı……...benzer; çünkü………………….” İfadeleri yer almaktadır. Verilerin analizinde, 
katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.Araştırmada elde edilen bulgulara göre 7 
tema elde edilmiştir. Buna göre en yüksek frekansa ait temalar sırası ile;sağlık imgeleri (f = 29), rahatlatıcı 
imgeler (f = 25), sevilmeyen besin maddeleri (f = 20), yaşam kaynağı (f = 18), doğa imgeleri (f = 16), zorun-
luluk imgeleri (f = 16) ve değer imgeleri (f = 6), şeklindedir.Elde edilen temalardanyalnızca sevilmeyen besin 
maddeleri ile zorunluluk imgelerinin olumsuz metaforlardanoluştuğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda 
kız lisesi öğrencilerinin spora yönelik metaforlarının genellikle olumlu olduğu sonucunda varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Lise, Lise Öğrencileri, Spor, Metafor
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER DERSİNE  
YÖNELİK TUTUMU

Halime YILDIZ, Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Halil İbrahim CİCİOĞLU

Türkiye

 

Öz: Araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının oyun ve fiziksel etkinlikler dersine yönelik tutumunun incelen-
mesi amaçlanmıştır. Beden eğitimi dersinin ilkokulda işlenen adı oyun ve fiziksel etkinlikler dersidir. Tu-
tum bireylerin eşya-olay-duruma yönelik olumlu ya da olumsuz bilişsel, duygusal ve davranışsal eğilimidir. 
Araştırmada nicel araştırma modellerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Gazi Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesinde 1., 2., 3. ve 4. sınıfta eğitimine devam eden 201 (48 kadın, 153 erkek) öğrenci katıl-
mıştır. Örneklem seçiminde tesadüfi örneklem seçiminden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Hazar 
ve Tekkurşun Demir (2018) tarafından geliştirilen “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Oyun ve Fiziksel Etkinlikler 
Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” isimli ölçek kullanılmıştır. Ayrıca araştır-
macılar tarafından oluşturulan ve katılımcıların demografik bilgilerini elde etmek amacıyla hazırlanan kişisel 
bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde verilerin normallik testleri yapıldıktan sonra verilerin normal 
dağılım gösterdiği tespit edilmiş ve verilerin analizinde parametrik testlerden yararlanılmıştır. Buna göre, fre-
kans, yüzde, t testi, tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgu-
lara göre, katılımcıların cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Katılımcıların sınıf düzeyine 
göre Dersin Yararlarına İlişkin Bilişsel Tutum ve Derse Yönelik Duygusal Tutum boyutu arasında 1. sınıfların 
lehine anlamlı düzeyde farklılık tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının oyun ve 
fiziksel etkinlikler dersine yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Öğretmeni Adayı, Oyun ve Fiziksel Etkinlikler Dersi 
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Halime YILDIZ, Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Halil İbrahim CİCİOĞLU, Ekrem Levent İLHAN

Türkiye

 

Öz: Günümüzde sporun boş zamanların değerlendirilmesi ve eğlencenin ötesinde sağlık, sosyalleşme, beden-
sel gelişim, zihinsel gelişim ve psikolojik gelişime yönelik olumlu etkilerinin farkındalıkları küçük yaşlara ka-
dar uzanmaktadır. Bu araştırmada, lise öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının çeşitli demografik özellikler 
açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, araştırmada nicel araştırma modellerinden tarama yön-
temi kullanılmıştır. Araştırmaya 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kars ili Sarıkamış ilçesi, Şehit İlhan Yıldız 
Anadolu Lisesi, Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sarıkamış Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde 
eğitim öğretimine devam eden 153 kadın, 95 erkek öğrenci katılmıştır. Bu bağlamda araştırmaya 9. sınıftan 61, 
10. sınıftan 85, 11. sınıftan 30, 12. sınıftan 73 olmak üzere toplam 254 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı 
olarak, katılımcıların demografik bilgilerini elde etmek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan “kişisel 
bilgi formu” ile Şentürk (2014)’ün “Spora Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Analizlerde verilerin normal 
dağılım gösterdiği tespit edildikten sonra, verilere parametrik testler uygulanmıştır. Buna göre; frekans, yüzde, 
ortalama, standart sapma hesaplamalarından yararlanılmıştır. Parametrik testlerden t testi ve ANOVA testi kul-
lanılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, aktif spor yapma boyutunda erkek katılımcılar lehine anlamlı 
farklılık tespit edilmiştir. Sınıf değişkeni ile spora yönelik tutum incelendiğinde, aktif spor yapma boyutunda 
12. sınıf öğrencilerinin 9., 10, ve 11. sınıf öğrencilere kıyasla tutumlarının anlamlı düzeyde düşük olduğu gö-
rülmüştür. Okul takımında oynama durumu ile spora yönelik tutum boyutlarından aktif spor yapma ile arasında 
anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Sonuç olarak lise öğrencilerinin genel olarak spora yönelik tutumlarının 
(85,36) orta düzeyin üstünde olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Tutum, Lise Öğrencileri 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

TAEKWONDO BRANŞININ SOSYAL BÜTÜNLEŞMEYE ETKİSİ

Hamide BIÇKIN, Gözde ALGÜL DOĞU

Türkiye

 

Öz: Her insan, biyolojik bir organizma olduğu kadar toplumsal bir varlık olup, bir kültürün taşıyıcısı ve içinde 
yaşadığı toplumun bir ürünüdür. Tüm bireyler bir grup içinde doğarlar ve toplumsal niteliklerini bu gruplarda 
kazanırlar. Bir toplumun yaşam biçimiyle o toplumda yaşamak için gereken değerler gruplar aracılığıyla bire-
ye aktarılır. Bu değerlerin benimsetilmesiyle birey, belirli bir toplumun üyesi olma özelliği kazanır (5). Sosyo-
loji, sosyal grupları, sosyal yapı ve örgütlenmeleri inceleyen, sosyal örgütlenme ve kurumlardaki değişmelerin 
sebep ve sonuçlarını açıklayan özel bir bilimdir (2). Taekwondo el ve ayaklarla uygulanan savunma ve vuruş 
tekniklerinden oluşan, sporcuda ahlaki değerlerin yüceltilmesine katkıda bulunan bir spor dalıdır. Sosyolojinin 
en önemli konularından birisi sosyal bütünleşmedir. Sosyal bütünleşme; gruptaki insanların bazı duyguları ve 
değerleri paylaşması, birlikte hareket etmesidir (4). Taekwondo branşının bedensel, zihinsel, ruhsal gelişimi 
ile birlikte içinde barındırdığı DO (AHLAK) prensibi bu branşın büyüğe saygı, küçüğe sevgi ve hoşgörü 
olgusunun gelişimini sağladığı için toplumsal iletişimi ve iş birliğini de kolaylaştırmaktadır. Tüm bu veriler 
ışığında araştırmada veri toplama aracı olarak “Yılmaz, Karlı ve Yetim” tarafından geliştirilen sporun sosyal 
bütünleşmeye etkisini değerlendiren Sporda Sosyal Bütünleşme Ölçeği (SSBÖ) kullanılmıştır. Verilerin çö-
zümlenmesinde betimsel istatistik teknikleri (frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma) uygulanmış, 
araştırma için yapılan Crombach’s Alpha testi sonucunda, güvenilirlik kat sayısı 0,93 olarak tespit edilmiştir. 
Veriler Spss 24 programı kullanılarak analiz edilmiş, verilerin istatistiksel analizinde p<0,05 kabul edilmiştir. 
Sonuç olarak; tekvando branşında elit seviyeye gelmiş sporcularda, bu branşın sosyal bütünleşmeye olumlu 
yönde etkili olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Taekwondo, Sosyal Bütünleşme, Elit Sporcu 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MİLLÎ DEĞER ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Harun GÜNEL

Türkiye

 

Öz: Küreselleşen dünya düzeninde sosyal ve kültürel yaşamlar etkilenmekte, bazı değerler bilinçli olarak 
saf dışı bırakılmaya ve değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. Son yıllarda pek çok okulda, değişen dünyadan 
olumsuz etkilenen ve neredeyse yok olmaya yüz tutan bazı değerlerin yeniden kazandırılması ile ilgili çalışma-
lar yapıldığı bilinmektedir. Sosyal yaşamın vazgeçilemezi olan, bilinçli veya bilinçsiz yıpratılan bu değerleri 
öğrencilere yeniden öğretmek amacıyla okullarda değer eğitimi ve öğretimi etkinliklerine ağırlık verilmesi 
gerekmektedir. Okulda olduğu kadar ailede de verilmesi gereken değerlerin arasında millî değerler de yer 
almalıdır. Millî değer öğretimi ve çalışmaları belki de akademik başarılar kadar önemsenmemesi sebebiyle ne-
redeyse göz ardı edilecek kadar arka planda bırakılmıştır. Okullarda millî bayramlar ve derslerdeki kazanımlar 
dışında neredeyse özel olarak hiç ele alınmayan değerlerden olan millî değerlere yönelik ilginin ve akademik 
çalışmaların azlığı oldukça düşündürücüdür. Millî değer öğretimine yönelik çalışmaların sınırlı sayıda olması 
konu ile ilgili çalışma yapmanın gerekliliğini öne çıkarmıştır. MEB’e bağlı resmî ilkokullarda görevli sınıf öğ-
retmenlerinin millî değerlerin öğretimine yönelik tutumları araştırılmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar 
döneminde Ankara ilinin sekiz merkez ilçesinde ilkokullarda görevli öğretmenlere millî değer öğretimine yö-
nelik tutum ifadeleri barındıran çalışma uygulanmıştır. Çalışmanın analiz edilmesine devam edilmektedir. Bu 
sebeple yalnızca cinsiyet, mesleki kıdem ve medeni durum değişkenlerine göre millî değer öğretimini önem-
seme ve değerli bulma tutum puanları ele alınacaktır. Çalışma sonucunda millî değer öğretiminin bahsedilen 
değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği belirtilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Değer, Küreselleşme, Milli Değer Öğretimi 
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KADIN VE EKOLOJİK HAREKETLERİN BULUŞMA NOKTASI: EKOFEMİNİZM ÜZERİNE 
BİR İNCELEME

Hatice KAÇANOĞLU

Türkiye

 

Öz: Ekofeminizm 1970’lerde kadın ve doğa arasındaki ilişkilerin artması sonucu ortaya çıkmıştır. Feminist ve 
ekolojik hareketlerin buluşma noktası olan ekofeminizm terimi ilk kez feminist düşünür Françoise d’Eaubonne 
tarafından 1974 yılında kullanılmıştır. Ekofeminizm doğa ve kadın arasında doğrudan bir bağ olduğunu sa-
vunur. Çünkü kadın ve doğanın ezilmesi benzer süreçler içerir. Ekofeminizm kadının ve doğanın sömürülme 
koşullarını inceleyerek ataerkil düzenin doğaya ve kadına müdahalesini eleştiren bir yaklaşımdır. Ekolojik 
ve feminist hareketlerde doğanın ve kadının erkekler tarafından zarara uğratıldığı savunulmuştur. Bu nedenle 
ekofeminizm kadın ve doğa üzerindeki erkek egemenliğini sorgular ve önemli eleştiriler yöneltir. Ekofemi-
nistler kadınların doğaya daha yakın olduklarını ve erkeklerinde hem kadınları hem de doğayı sömürdüklerini 
savunur. Ekofeminist düşünürlere göre kadınların ve doğanın acı çekmesi dünya nüfusunun büyük bir kısmının 
acı çekmesinin nedenini oluşturur. Ekofeminizm çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Çalışmamızda liberal, kül-
türel, sosyalist ve toplumsal ekofeminizmlerin özelliklerine değinilecektir. Liberal ekofeministler kapitalizmi 
savunurlar. Kadınlar ve erkekler arası eşitsizlikleri vurgulayarak bu eşitsizliklerin ortadan kaldırıldığı durumda 
çevresel sorunların çözüleceğini düşünürler. Kültürel ekofeministler doğayı kadına daha yakın bulmaktadırlar. 
Çünkü kadınlar vücutlarından bir canlı meydana getirirler. Sosyalist ekofeministler kapitalist sistemde ortaya 
çıkan kadının doğaya ve erkeğe bağımlılığını tartışmaya açarlar. Ekofeministler kadının kurtuluşunu doğanın 
kurtuluşuna ve doğanın kurtuluşunu ise tahakkümün ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacağını ileri sürmek-
tedirler. Bu nedenle doğa temelli ekolojik bir toplumun kurulması gereklidir. Bu çalışma da ekofeminizmin or-
taya çıkışı, gelişimi, yorumsal farklılıkları ve neden ekofeminist bir geleceğe ihtiyaç duyulduğu ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Doğa, Kadın, Ekofeminizm 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

MARKOV ZİNCİRLERİ YÖNTEMİ İLE ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ

Hazal DEMİRCİ, Aydın ÜNSAL

Türkiye

 

Öz: Altın fiyatlarının tahmini ekonomik ve finansal alanlarda her zaman önemini koruyan konulardandır. Fi-
yatların değişiminin standartize edilememesinden dolayı tahminleme alanında çokça çalışma bulunmaktadır. 
Altın değerli bir maden olup tercih edilen bir yatırım amacıdır. Altın fiyatını etkileyen bir çok faktör bulun-
maktadır bunlardan başlıcaları; arz talep, enflasyon, para birimi hareketlerini sayabiliriz. Yaptığımız çalışma-
da mevcutta bulunan çalışmalara destek verecektir Bu sebeple çalışma altın fiyatlarını markov zincirleri ile 
ayrıntılı olarak inceleyerek fiyat oluşumunu tahmin etmektedir. İnceleme dönemi 2017-2018 yılları arasında 
olup veriler günlük alınmıştır fiyat aralıkları kodlanarak geçiş matrisleri oluşturulmuş, markov zincirleri he-
saplanmıştır. Uygulama sonuçları geçiş matrislerinin anlamlı sonuçlar çıkarmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tahminleme Yöntemleri, Markov, İstatistik, Ekonometri 
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DETERMINATION OF POSSIBLE DEFECTS OF OPTICAL GLASSES ACCORDING  
TO THE RECIPE

Hülya KURU MUTLU, Naci EKEM

Turkey

 

Abstract: The study was conducted to determine the differences between the prescriptions and the spectacle 
values of 150 customers who came to an optical facility in Eskisehir on Saturday, July 2015-2016, after they 
were assembled, and to examine the spectacle lenses presented in the optical establishment. For statistical 
analysis, Chi-square and Marginal homogeneity tests were used by entering data into SPSS program. The ave-
rage age of the respondents is 45.47 ± 1.654. The fitted spherical (sph), cylindrical (cyl), and axle values were 
compared to fit the fitted glass lensometer results. Results of the statistical fit analysis, the glass values and the 
axis are in harmony. For far right glass, sph, cyl and axis compatibility values, P1=1.00; P2=1.00; P3=0.414. 
The far left glass and close-up glasses were also compared with the its prescription values. The values of the far 
left glass and the close eye glasses were compared with the post eye glasses values. Statistically, it was deter-
mined that the glass values that the optician installed were in full compliance with the prescription values. As 
an optician, the prism value to create the difference in sph, cyl, axle and pupilla values is a maximum of 0.5∆. 
This value is within the allowable error limit values and is not considered to be a problem. 

Key Words: Optician, Spectacle Errors, Prismatic Effect, SPSS 
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HAVALI TABANCA ATICILIK SPORUNDA MÜSABAKA ÖNCESİ ALINAN KAFEİN 
İÇECEĞİNİN KALP ATIM HIZI, TETİK DÜŞÜRME ZAMANI VE ATIŞ SKORU ÜZERİNE OLAN 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Kadir DİLER, Gamze ERİKOĞLU ÖRER

Türkiye

 

Öz: Bu çalışma; atıcılık sporu ile ilgilenen sporcuların atış müsabakası öncesi aldıkları kafein içeceğinin kalp 
atım hızları, tetik düşürme zamanları ve atış skorları üzerine olan etkisini incelemek amacı ile planlanmıştır. 
Araştırmada ölçümlere 20 sporcu (10 kadın – 10 erkek ) gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların önce antro-
pometrik ölçümleri alınarak BMI değerleri belirlenmiştir. Sporculara kafein tüketmeden önce 10’ar atış yap-
tırılmış, kalp atım hızları, tetik düşürme zamanları ve atış skorları kayıt edilmiştir. Birinci grubun (5 kadın, 5 
erkek) 3mg/kg kafeinli, ikinci grubun da (5 kadın, 5 erkek) kafeinsiz tek kör olacak şekilde kahve tüketmeleri 
sağlanmıştır. Tüm sporcuların 15 dakika, 30 dakika ve 60 dakika sonra olmak üzere kalp atım hızları, tetik dü-
şürme zamanları, 10’ar atış yaptırılıp skorları kaydedilmiştir. Her iki grubun performansları da bu dört durum-
da incelenmiştir. Sonuçlar SPSS paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda kafein 
tüketen sporcuların 15, 30 ve 60 dakika sonraki kalp atım hızları ve tetik düşürme zamanlarında anlamlı fark 
belirlenmiştir (p<0.05). Performans skorlarında ise başlangıç ve 15 dakika puanları arasında anlamlı fark tespit 
edilmiş, 30 ve 60 dakika skorlarında ise anlamlı fark bulunamamıştır. Kafeinsiz kahve tüketen sporcuların ise 
15, 30 ve 60 dakika sonraki kalp atım hızları, tetik düşürme zamanları ve skor performans ölçümlerinde de 
anlamlı fark belirlenmiştir (p<0.05). Çalışma sonucunda, havalı tabanca atıcılık sporu ile ilgilenen sporcuların 
müsabaka ya da antrenman öncesindeki 1 saatlik zaman zarfında kahve veya kafein içeren içecekleri tüketme-
meleri, tükettikleri takdirde kalp atım hızlarının artacağı ve atış esnasında nişan almanın daha da güçleşip tetik 
düşürme zamanlarının uzayacağı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kafein, Atıcılık, Havalı Tabanca 
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SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE 
SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Kazım NAS, Veysel TEMEL, Karhan AZİZ

Türkiye

 

Öz: Bu araştırmanın amacı, spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin cinsiyet değişkenin toplam 
saldırganlık ve saldırganlık alt boyutlarına (Yıkıcı, Atılgan ve Edilgen Saldırganlık) etkisinin incelenmesidir. 
Araştırma modeli olarak nicel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma grubunu 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde öğrenim gören 400 öğrenci (Yaş Ort.= 20,90±1,52) oluşturmakta-
dır. Araştırmaya katılanların saldırganlık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla, İpek İlter Kiper tarafından 1984 
yılında geliştirilen “Saldırganlık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek ile yıkıcı saldırganlık, edilgen saldırganlık, atıl-
gan saldırganlık ve toplam saldırganlık düzeyleri olmak üzere dört çeşit saldırganlık puanı elde edilmektedir. 
Ölçümlerin, normal dağılıma uygun olup olmadığını belirlemek için çarpıklık-basıklık (skewness-kurtosis) 
normallik dağılım testi kullanılmıştır. Çarpıklık-Basıklık (skewness-kurtosis) tekniğine göre toplam saldırgan-
lık ve saldırganlık alt boyutlarının (yıkıcı, atılgan ve edilgen saldırganlık) tamamı normal dağılım göstermiştir. 
Değişkenler arasındaki ilişkiye bakmak için ise çoklu varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Araştırma 
sonucuna göre öğrencilerin yıkıcı saldırganlık puan ortalaması (Ort.=40.10) ve edilgen saldırganlık puan orta-
laması (Ort.=42,00) orta seviye ile orta seviyenin üzerinde olduğu, fakat atılgan saldırganlık puan ortalaması 
(Ort.=27,00) ile toplam saldırganlık puan ortalamasının (Ort.=108,90) orta seviyenin altında olduğu söylenebi-
lir. Ayrıca, spor yapma durumu ve cinsiyet değişkenine göre saldırganlık alt boyutlarından yıkıcı saldırganlık, 
atılgan ve edilgen saldırganlık alt boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Saldırganlık, Cinsiyet, Spor Yapma
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GELENEKSEL MÜZİK ÖĞRETİMİNDEN FARKLI BİR YAKLAŞIM: SUZUKİ YÖNTEMİ

Kerem AKSEN, Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN

Türkiye

 

Öz: Müzik eğitimi her yaş grubuna verilebilmesi sebebiyle, eğitimde kullanılacak olan öğretim yöntemi olduk-
ça önemlidir. Müziksel davranışı doğru olarak kazandırma sürecinde amaçlı, planlı, düzenli ve kontrollü bir 
şekilde yapılan müzik eğitimi yaklaşımlarından olan Suzuki Yöntemi, dünyada kullanılan sistematik yaklaşım-
lardan biridir. Hitap ettiği kitle, kullanılan materyaller, öğretme stili ve ulaşılmak istenilen amaç bakımından 
müzik eğitimcileri tarafından kabul görmüş ve özellikle de okul öncesi dönem müzik öğretiminde enstrüman 
çalmaya yönelik olarak geliştirilen bir müzik eğitimi yöntemidir. Bu Yöntem çocuklara müziği sevdirmeyi, 
çalgı çalmayı öğretmeyi, müziğin yaşam biçimleri haline gelmesini sağlamayı ve onları sıkmadan, sevgiyle 
öğretmeyi amaçlar. Fiziksel bir problemi olmadığı sürece her çocuğun bir enstrüman çalabileceği yakılışımını 
benimser ve çocuğun konuşmayı öğrenirken uyguladığı yöntemleri müzik eğitiminde de kullanır. Suzuki Yön-
temine başlamak için hiçbir zaman geç olmasa da ideal olan derslere 5 yaşından önce başlamaktır. Suzuki’nin 
10 kitaptan oluşan Suzuki Keman Okulu Yöntemi, kendi danışmanlığı altında bir çok müzik enstrümanına 
ve ses eğitimine uyarlanmıştır. Suzuki yöntemi çalgı eğitiminin yanı sıra, okuma, sanat, aritmetik, cimnastik, 
yazma sanatı ve yabancı dillerin öğretilmesinde de kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, mevcut literatür 
gözden geçirilerek Japon kemancı ve müzik eğitimcisi Shinichi Suzuki’nin geliştirdiği Suzuki Yöntemi’nin 
dayandığı bilimsel temelleri ele almak, öğretim yöntemleri ve şarkı söylemede nasıl kullanıldığını ortaya koy-
maktır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Shinichi Suzuki, Suzuki Yöntemi, Şarkı Söyleme
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SINAV KAYGISINDA DİJİTAL PLATFORMLARIN KULLANIMI

Kübra ÖZDOĞAN, Zerrin BÖLÜKBAŞI MACİT

Türkiye

 

Öz: Her geçen gün gelişen ve yaşamı kolaylaştıran teknoloji ile birlikte teknolojik kavramlar da günümüz 
dünyasında yerini almaktadır. Bunlardan biri de milenyum çağı ile birlikte geleneksel çalışma sistemlerinin 
önüne geçmeye başlayan dijitalleşmedir. Dijitalin kullanıldığı alanlardan biri de öğrenci kişilik hizmetleridir. 
Dijital eğitimler, okul hayatında yaşanılan kaygı gibi birtakım ruhsal problemlerin çözümünde de etkili ol-
maktadır Öğrencilerin kaygı yaşaması, okul devamsızlığı ve en nihayetinde eğitim öğretim hayatının bitmesi 
gibi çoklu bozukluklara sebep olmaktadır. Bu tür ciddi problemler öğrencilerin psikolojik danışma desteğini 
almalarını gerektirmektedir. Fakat öğrenciler, hizmet verenlerin sınırlı kapasiteleri, coğrafi kısıtlamalar veya 
damgalanma korkusu, ciddiye alınmamak ve olumsuz değerlendirmeden korkmak gibi nedenlerden, istenilen 
nitelikteki hizmetleri alamamaktadırlar. Bilgisayar, tablet, telefon, sanal gerçeklik gözlükleri gibi dijital ortam-
lar ve cihazlar yoluyla ruh sağlığı konusunda yardım almak son yıllarda mobil zihinsel sağlık, e-zihinsel gibi 
kavramları ortaya çıkarmıştır. Literatür dijital ortamda tedavi, tamamlayıcı bir yaklaşımla fiziksel ortamdan 
bağımsız kendi kendine yardım programlarının olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla tarama yöntemi ile ya-
pılan bu çalışmanın sınav kaygısında dijital platformların kullanımı ve bu hizmetlere erişime ilişkin bilgilerin 
derlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma kapsamında taranan 25 yurt dışı çalışmada önce bilgisayar tabanlı uy-
gulamaların kullanıldığı, son yıllarda ise taşınabilirlik ve ulaşılabilirlik bakımından bilgisayar yetersiz kaldığı 
için mobil uygulamaların kullanıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu uygulamaların içeriğinde bilişsel-davranışçı 
terapi temelli gevşeme teknikleri, ruh sağlığı günlüğü ve belirli anketler bulunmaktadır. Tu Dir Gut, MoodP-
rism, CatchIt gibi uygulamalar bunlardan birkaçıdır. Türkiye için bu program ve literatürün çok sınırlı olduğu 
dolayısıyla sınav kaygısı dijital paket programlarının Türkiye için de hazırlanabileceği ve öğrencilerin kullanı-
mına açık hale gelebileceği sonucuna ulaşılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kaygı, Sınav Kaygısı, Dijital Program 
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ERZİNCAN İLİNDE BULUNAN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

Melike YEŞİLOĞULLARI, Mine DEĞER, Serap SUNAR

Türkiye

 

Öz: Tıbbi ve aromatik bitkiler hastalıklardan koruyucu veya hastalıkları tedavi edici özelliği olan bitkilerdir, 
geleneksel ve modern tıpta kullanılmaktadır. Bu bitkilerden besin takviyeleri, bitkisel çay, çeşni olarak bes-
lenmede de faydalanılmaktadır. İç Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri arasında bulunan Erzincan, coğrafik 
konumundan dolayı farklı ve zengin bir floraya sahiptir. Son çalışmalara göre Erzincan’ın toplam tür sayısı 
2400 civarındadır. Erzincanda yetişen endemik tür sayısı yaklaşık 600’dür. Bu endemik türlerden 50’den faz-
lası ise sadece Erzincan’da yetişmektedir. Bu araştırmanın konusu Erzincan ilinde bulunan tıbbi ve aromatik 
bitkilerdir. Araştırmanın geliştirilmesi için ilgili literatürler taranarak Erzincan’ın sahip olduğu bitki örtüsü ve 
bitkilerin de sahip olduğu özel bileşenler ile bu bileşenlere bağlı olarak sahip olunan tedavi edici özellikleri 
dikkate alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi Bitkiler, Aromatik Bitkiler, Erzincan 
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BİTKILERDE RDNA-ITS SEKANSINA DAYANAN FİLOGENETİK ANALİZ

 Melike YEŞİLOĞULLARI, Serap SUNAR

Türkiye

Öz: Morfolojik karakterlere dayanılarak yapılan taksonomik sınıflandırma bitki türleri için bazen ayırt edici 
olmamakla birlikte yanıltıcı olabilmektedir. Bu sebeple geliştirilen moleküler genetik markırlar; bitkilerde-
ki genetik çeşitliliğinin ortaya konmasında, türler arasındaki filogenetik ilişkilerin belirlenmesinde başarıyla 
kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan yöntemlerden birisi nrDNA bölgesi üzerinde bulunan ITS (Internal 
Transcribed Spacers) PCR dir. Ribozomal RNA üzerinde tekrar dizileri yer alır ve aralayıcı DNA (spacer 
DNA) dizileri ile birbirinden ayrılır. Bunlara aynı zamanda tekrarlanan transkripsiyon birimleri de denir. Bun-
lar NTS (non transcribed spacer), ITS (internal transcribed spacer) ve ETS (external transcribed spacer) gibi 
bölgelerdir. ITS bölgelerinin çeşitliliği rDNA’nın diğer bölgelerinden daha fazladır ve bu bölgelerde yüksek 
oranda polimorfizm bulunmaktadır. Bu sebeple hem tür hem de alttür seviyesinde tanımlama yapabilmek için 
ITS bölgelerinin dizi analizinden yararlanılır. Bu çalışmanın amacı, mevcut araştırmalar taranarak, bitkilerde 
rDNA ve ITS skalanslarına dayalı yapılan filogenetik analizlerin güvenilirliklerini ve diğer yöntemlere göre 
avantajlarını incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Moleküler Markırlar, RDNA-ITS, Filogenetik Analiz 
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ASTEMİZOL VE İMİPRAMİNİN DU-145 HÜCRE HATLARINDA SİTOTOKSİK ETKİSİ

Onur ÖZTANRIVERDİ, Ali AŞKIN, Derya YETKİN, Şakir Necat YILMAZ, Ülkü ÇÖMELEKOĞLU

Türkiye

 

Öz: Kanser dünyada en yaygın ölüm nedenlerinden biridir. Erkekler arasında ise prostat kanseri sık görülen 
kanserlerden biridir. Kanser tedavisi için radyoterapi ve kemoterapinin de dahil olduğu farklı yöntemler kulla-
nılmaktadır. Fakat etkin ve kesin bir tedavinin olmaması ve mevcut tedavilerde sıklıkla yan etkiler görülmesi 
nedeniyle yeni tedavi metotları arayışları sürmektedir. Bunlar arasında daha önce farklı amaçlar için kullanılan 
ilaçların kanser üzerine etkilerinin incelenmesi de yer almaktadır. Bu çalışmada kanser hücrelerinin çoğalma-
sını baskılayıp baskılamadıklarını test etmek amacıyla, bir antihistaminik olan astemizol ile bir trisiklik anti-
depresan olan imipramin’in etkileri araştırılmıştır. Bu nedenle DU-145 prostat kanseri hücre hatları çoğaltılmış 
ve xCELLigence gerçek zamanlı hücre analizi yöntemi uygulanarak astemizol ve imipramin’in proliferasyon 
üzerine etkileri değerlendirilmiştir. xCELLigence gerçek-zamanlı hücre analizinde kontrol grubu (ilaç uygu-
lanmamış) ile birlikte her bir ilaç için 1 μM, 20 μM, 50 μM, 75 μM konsantrasyonları prostat kanser hücre-
lerine uygulanarak 96 saat boyunca proliferasyon üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda 1 μM 
imipramin’nin ve 50 μM astemizol’un kanser hücre proliferasyonunu kontrol grubuna göre anlamlı derecede 
(p<0.05) baskıladığı bulunmuştur (sırasıyla %13 ve % 20 oranlarında). Diğer dozlarda ise kontrol grubuna 
göre anlamlı bir azalma gözlenmemiştir (p>0.05). Sonuç olarak; Mersin Üniversitesi BAP Birimi tarafından 
desteklenen bu çalışma, astemizol ve imipramin’in kanser hücreleri üzerine muhtemel çoğalmayı durdurucu 
etkileri olabileceğini, fakat bu etkilerinin değerlendirilmesi için daha geniş kapsamlı çalışmalar gerektiğini 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İmipramin, Astemizol, DU-145, Prostat kanseri, Sitotoksite, xCELLigence
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ASTEMİZOL VE İMİPRAMİNİN DU-145 HÜCRE HATLARINDA HEAG1 POTASYUM KANAL 
KİNETİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Onur ÖZTANRIVERDİ, Ali AŞKIN, Fatma SÖĞÜT, Deniz KİBAR, Ülkü ÇÖMELEKOĞLU

Türkiye

 

Öz: Hücre membranında yer alan iyon kanal ailesi üyelerinden biri olan hEag1potasyum kanalları da hücre 
büyümesi, bölünmesi ve nörotrasmitter salınımı gibi işlevleri düzenlerler. Bu kanalların kanserli hücreler-
de yüksek düzeyde eksprese olması, kanser ile ilişkilendirilmektedir. hEag1 potasyum iyon kanalları eks-
presyonun yüksek olması nedeniyle, kanal akımlarında da değişimin olup olmadığını araştırmak için çalışma 
yapılmaktadır. Kanal akımları çalışmalarında kanal blokerleri kulanılmaktadır. Bu sayede tümör gelişiminin 
durdurulması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada potasyum kanal kinetikleri üzerine etkilerinin olup olmadığını 
test etmek için bir antihistaminik olan astemizol ve bir trisiklik antidepresan olan imipramin kullanılmıştır. Bu 
amaçla çoğaltılan kanserli prostat hücresi olan DU-145 hücre hatları üzerine astemizol ve imipramin’in farklı 
dozları uygulanmış ve hEag1 (K+ kanalı) kanal akımlarındaki değişim elektrofizyolojik olarak değerlendiril-
miştir. Deneylerde kontrol grubu (ilaç uygulanmamış) ile birlikte 1 μM imipramin, 50 μM astemizol ve 1 μM 
imipramin+50 μM astemizol ilaç kombinasyonu grupları kullanıldı. hEag1 kanal aktivitelerini incelemek ama-
cıyla bu doz grupları için yama kenetleme uygulamaları gerçekleştirildi. Çalışmalar sonunda kanal akımları 
üzerine 50 μM astemizol’un belirgin etkisinin olmadığı gözlenmiştir (p>0.05). Buna karşın 1 μM imipramin 
ve 1 μM imipramin+50 μM astemizol kombinasyonu gruplarında kanal akımlarının kontrol grubuna göre ciddi 
düzeyde azaldığı görülmüştür (p<0.05). Mersin Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenen bu çalışmada 
elde edilen sonuçlar, bu ilaçların kanser tedavisinde kullanılması uygun olabileceği, fakat etkilerinin değerlen-
dirilebilmesi için daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İmipramin, Astemizol, DU-145, Prostat Kanseri, Yama Kenetleme, Elektrofizyoloji 
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KARBON NANOTÜP KATKILI POLİALKİL KOMPOZİTLERİNİN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK 
BUHARLARINI ALGILAMA ÖZELLİKLERİ

Rabia BAYKARA, Kübra ATMACA, Ruhan BENLİKAYA, Sena GENEZ, Mehmet YILMAZ

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmanın amacı, çok duvarlı karbon nanotüp (ÇDKNT) katkılı polimetil metakrilat (PMMA) ve po-
lietil metakrilat (PEMA) kompozitlerinin çeşitli uçucu organik bileşik buharlarını algılama özelliklerini ince-
lemek ve karşılaştırmaktır. PMMA-ÇDKNT ve PEMA-ÇDKNT kompozitleri, ÇDKNT miktarı sabit tutularak 
%5 ve %30 monomer ortamında çözelti polimerizasyonuyla elde edildi ve FTIR, TGA ve SEM ölçümleriyle 
karakterize edildi. Sensörlerin hazırlanmasında kompozitlerin dispersiyonları, bakır interdigitated elektrod 
(IDE) üzerine damlatıldı ve döndürerek kurutuldu. Sensörlerin dimetil formamid, tetrahidrofuran, aseton, ben-
zen ve kloroform gibi çözücülerin buharlarına tutulmasıyla elektriksel dirençlerinde meydana gelen değişme, 
iki nokta tekniği ile ölçülerek izlendi. PEMA-ÇDKNT ve PMMA-ÇDKNT kompozitleri için desorpsiyon 
modundaki ölçümler %20, %40 ve %60 bağıl nem (BN) seviyelerinde gliserin-su karışımları kullanılarak 
oda sıcaklığında gerçekleştirildi. Dimetil formamid, tetrahidrofuran, aseton, benzen, kloroform ve dietil eter-
ethanol (1:1) çözücülerine ait sensör yanıtları karşılaştırıldığında en düşük yanıt benzen, en yüksek yanıt ise 
tetrahidrofuran için gözlemlendi. PMMA-ÇDKNT ve PEMA-ÇDKNT kompozitlerinin DMF buharı için sen-
sör yanıtlarının BN artışı ile azaldığı gözlemlenirken, diğer çözücüler için sensör yanıtları BN ile arttı. Ayrıca 
hazırlanan kompozitlerde polimer miktarı artışı ile BN duyarlılığı ve sensör yanıtlarının arttığı görüldü. PEMA 
kompozitlerinin sensör yanıtlarının neme duyarlılığının daha yüksek olduğu gözlendi. PEMA kompozitleri, 
dimetil formamid, aseton, eter-etanol(1:1) ve benzen çözücülerinde PMMA kompozitlerinden daha duyarlı 
sonuçlar verdiği gözlemlendi.PMMA kompoziti ise tetrahidrofuran çözücüsünde daha duyarlı sonuç gösterdi. 

Anahtar Kelimeler: Polialkil Metakrilat, Karbon Nanotüp, Çözelti Polimerizasyonu 
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REGRESYON PARAMETRELERİNİN KLASİK VE BAYESCİ YÖNTEMLERLE TAHMİNİ VE 
KARŞILAŞTIRMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Samet KAYA, Esin KÖKSAL BABACAN

Türkiye

 

Öz: Regresyon analizi değişkenler arasındaki ilişkiyi modellemek ve incelemek için kullanılan istatistiksel 
bir yöntemdir. Regresyon analizi mühendislik, fizik, kimya, iktisat, yaşam ve biyoloji bilimleri, sosyal bilim-
ler gibi hemen hemen bütün alanlarda uygulama olanağına sahiptir. Regresyon analizinin önemli bir amacı 
regresyon modelinde yer alan bilinmeyen parametreleri tahmin etmektir. Klasik istatistikte, bu bilinmeyen 
parametreleri tahmin etmek için en küçük kareler tahmin yöntemi kullanılır. Buna karşılık Bayesci istatistikte 
parametreler birer rasgele değişken olarak göz önüne alınır ve bunların da kendilerine ait dağılımları olduğu 
varsayımı kullanılır. Önsel dağılım olarak adlandırılan bu dağılım bilgisi ve örneklem bilgisi kullanılarak 
parametrelere ilişkin sonsal dağılım elde edilir. Parametre ile ilgili her türlü sonuç çıkarımı bu sonsal dağılım 
kullanılarak yapılır. Bu çalışmada amaç, klasik regresyon ve bayesci regresyonla elde edilen tahmin sonuçla-
rını karşılaştırmaktır. Bunun için ilk olarak göz önüne alınan bir model için simülasyonla elde edilen veriler 
kullanılmış ve her iki yöntemin sonuçları karşılaştırılmıştır. Daha sonra literatürde verilen teslim süresi veri-
leri için benzer karşılaştırma işlemi yapılmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucunda her iki yöntemle elde edilen 
tahminlerin benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Simülasyonlar için Matlab programı ve Bayesci regresyon 
sonuçları için Winbugs programı kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: MCMC (Markov Chain Monte Carlo), Bayesci Çıkarım, Regresyon Analizi, Winbugs
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OSTEİTİS PUBİS VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

 Semih Baki BAŞARAN

Türkiye

Öz: Ana başlığın Osteitis Pubis olduğu bu makalede osteitis pubis hastalığının genel tanımı, etiyolojisi ve re-
habilitasyon evresi ele alınacaktır. Osteitis pubis, symphysis pubis eklemi ve çevre dokuları etkileyen ağrılı bir 
hastalıktır. Özellikle neden bu bölgenin tutulduğu konusunda uzmanlar genel olarak bölge anatomisinin gerek 
eklemler açısından gerekse birçok kasın yapışma yeri olmasından kaynaklı olduğunu öne sürmüşlerdir. Erkek-
lerde kadınlara oranla daha fazla görülen bu hastalık, sporcularda ve gebelik sonrası kadınlarda da sık görülür. 
Futbolda gizemli hastalık adı altında da yaygın olarak duyulur. Sporcularda en sık sebep doğrudan veya dolaylı 
yoldan travma kaynaklıdır. Bunun dışındaki kişilerde ise genelde aşırı kullanım veya zorlamaya bağlı oluştuğu 
görülmüştür. Şikâyet olarak tek veya iki taraflı kasık ağrısı ile karşımıza çıkar. Başlangıçta ısınınca geçen, 
soğuyunca artan, yorgunlukla daha da belirginleşen ağrı mevcut olup tam istirahatin kesinlikle zararlı olduğu 
bilinmektedir. Tanı, fizik muayene ve mr görüntüleri ile konur. Bu hastalıkta cerrahi işlemde tedavi yaklaşık 3 
ay sürer. Cerrahi tedavi gören hastalar daha sonra kaldıkları yerden hayatlarına devam edebilirler. Gerek cer-
rahi sonrası dönemde gerekse cerrahiye gerek duyulmadan uygulanan rehabilitasyon evresinin osteitis pubis 
için önemi, uygulanan tedavilerde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle çalışmamızda başta osteitis pubisin ne olduğu, 
belirtileri, kimlerde daha sık görüldüğü ve tedavi yöntemleri hakkında genel olarak bilgilere özetleyerek yer 
verilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Osteitis Pubis, Syphysis Pubis, Rehabilitasyon 
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ENDÜSTRİ 4.0 VE LOJİSTİK 4.0

Semir ÖLMEZ, Hanifi Murat MUTLU

Türkiye

 

Öz: Tarihin ilk dönemlerinden bu zamana kadar insanlık ve insanlıkla beraber uygarlık bir değişim ve gelişim 
içerisindedir. Bu değişim sürecinde belirli olaylar bir sıçrama noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sıç-
rama noktalarından bir tanesi de sistemlerin birbirleri ile bütünleşik hareketi esasına dayanan ve otomasyon 
tabanlı olarak çalışan; nesnelerin interneti, endüstri 4.0, dijital dönüşüm, sanayi 4.0 olarak da isimlendirilen 
dördüncü sanayi devrimidir. Üretim anlamında yeni bir çağı başlatan, makinelerin ve robotların birbirleri ile 
iletişim kurarak daha esnek, daha hızlı, daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıyı hedefleyen Endüstri 4.0 hem 
ulusal hem de küresel anlamda bütün sektörleri etkilediği gibi lojistik sektörünü de etkilemektedir. Gelişen 
bilgi teknolojilerinin ve dijital çağın müşteri beklentilerini karşılama noktasında rekabeti artırdığı gerçeği fir-
maları bu yeni devrime kendilerini adapte noktasında zorlamaktadır. Özellikle otomasyonun hem maliyetleri 
azaltma hem de zamandan tasarruf ederek verimlilik sağlayacağı önem arz etmektedir. Seri üretime geçildiği 
ilk zamanlardan bugüne kadar makinelerin ve son zamanlarda da robotların üretimde etkin ve daha verim-
li hale gelmesi beraberinde bazı soruları da gündeme getirmektedir. İnsan ve makine etkileşiminin giderek 
makine lehine doğru kayması gelecekte nasıl bir dünya ve üretim sistemi ile karşı karşıya kalınacağına dair 
ipuçları sunmaktadır. Hangi taraftan bakılırsa bakılsın dördüncü sanayi devriminin dünyayı şekillendireceği ve 
dünya üzerindeki üretim alanlarının başka taraflara doğru kayacağı bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı; dördüncü sanayi devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0 ve yapı taşlarının tarihsel 
gelişimini inceleyerek lojistik sektörünü nasıl etkilediğine ve aralarındaki ilişkiye ışık tutmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Lojistik 4.0, Dördüncü Sanayi Devrimi 
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REKLAMLARIN SATIŞTAKİ ETKİSİ

Senem Aylin ÖZDEMİR

Türkiye

 

Öz: Tüketiciler satın alımlardan hem önce hem de sonra, internet üzerinden ürün ve hizmet hakkındaki araştır-
malarına devam ediyor ve fikirlerini diğer kullanıcılarla paylaşıyor. Kimi zaman markaların dışında gelişen bu 
içerik, piyasada ki marka algısı açısından oldukça büyük bir önem taşıyor. Reklamların amacı marka algısın-
dan bağımsız olarak, marka birliğini arttırmak olduğu varsayımından haraket edersek, bir reklamın olumlu ya 
da olumsuz yorum almasını bir reklam başarısı olarak değerlendirmek gerekir. Fakat reklam etkisi satışa yan-
sıma üzerinden değerlendireceksek, bu durumda satış verileri üzerinden bir başarı ya da başarısızlık belirlemek 
gerekir. Örneğin son dönemde epeyce konuşulan ve tartışılan Cola Cola’nın tüm dünyada reklama en çok para 
harcayan marka olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugüne kadar ki pazarlama stratejisinde markası mutluluk iksiri, 
gençliğin vazgeçilmez tutkusunu reklam filmin de kullandı. Markaların hedef kitlesi içinde çeşitli segmentler 
veya kırılımlar olabilir ve farklı hedef kitlelere farklı reklam ve pazarlama stratejisini uygularlar. Bu durumda 
global markaların bulundukları ülkelere özgü reklam stratejisi kurgulaması mutlaka gerekiyor. Nasıl ki her 
ülkede aynı dil konuşulmuyorsa ya da bir takım jest ve mimikler farklı anlamlara geliyorsa bu kadar geniş 
kitlelere hitap etme gayesinde ki markalarında iletişim ve reklam stratejilerini her ülke için yeniden reklam 
çekmesi gerekir. Cola Cola’nın o dinamik ve heyecan verici marka algısından sıyrıldığı ve biraz daha arabesk 
bir tarza doğru ittiği gözlemi yanlış olmaz. Bu durumda global markaların bulundukları ülkelere özgü reklam 
stratejisi kurgulaması gerekiyor 

Anahtar Kelimeler: Satış, Pazarlama, Reklam, İşbirliği 
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YERALTI METRO İSTASYONLARINDA OLUŞAN GÜRÜLTÜNÜN VE AKUSTİK KOŞULLARIN 
İNCELENMESİ

Seniha SOYAL, Füsun DEMİREL

Türkiye

 

Öz: Günümüz modern hayatına büyük ölçüde yön veren sanayi devrimi insanların gündelik alışkanlıklarını 
değiştirmiş, yaşam temposunu arttırmış; ulaşım araçları bu temponun gerisinde kalmış ve bunun sonucunda 
insanların bir yerden bir yere en kısa sürede ve konforlu şekilde ulaşımını sağlayacak yeraltı metro sistemleri 
ve istasyonları kendini var etmeye başlamıştır. Metro ağları hem ülkemizde hem de dünyada gün geçtikçe 
genişlemekte ve daha çok kullanıcıya ulaşmaktadır. Metrolar hızlı, kolay ulaşılabilir ve ekonomik olmaları ne-
deniyle çok fazla tercih edilmektedir. Yoğunluğun fazla olduğu bu mekanların iç mekân kaliteleri halk sağlığı 
ve güvenliği için önem arz etmektedir. İç mekân kalitesi olarak sayabileceğimiz; aydınlatma, havalandırma ve 
gürültü, insanların sağlığını doğrudan etkileyen faktörlerdir. Tasarım aşamasında bu denli yoğunluğa sahip me-
kanların iç mekân kaliteleri göz önünde bulundurularak hareket edilmelidir. Bu çalışmada ise gürültü başlığı 
altında incelemeler yapılacaktır. Gürültü; hoşa gitmeyen istenmeyen, rahatsız edici ses olarak tanımlanmak-
tadır. Gürültü azaltımı ile gürültünün kullanıcılar üzerindeki dikkat dağınıklığı ve stres oluşturucu etkisi kay-
bolacaktır. Metrolarda gürültü kontrolünün yanı sıra, acil bir durum anında yapılan anonslarda ‘konuşmanın 
anlaşılabilirliği parametresi’ hayati önem taşımaktadır. Metro istasyonlarının mimari özellikleri ve teknik ge-
reklilikleri sebebi ile akustik performansları değişim göstermektedir. Çalışmada yeraltı metro istasyonlarında 
oluşan gürültünün kontrolü ve akustik koşulların iyileştirilmesine yönelik değerlendirmeler ve çözüm önerileri 
sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mimari Akustik, Akustik, Gürültü, Metro İstasyonu, Anonslar, Konuşmanın Anlaşılabi-
lirliği
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İNGİLTERE PREMIER LIG KULÜPLERININ SON 3 SEZON BAŞARI ETKINLIĞININ VERI 
ZARFLAMA ANALIZI İLE İNCELENMESI

Serkan KAZAR, Sibel ATAN, Murat ATAN

Türkiye

 

Öz: Günümüzde futbol dünyanın en popüler sporu olmasının yanı sıra kulüplerin sportif ve finansal gelirle-
rindeki artışlar sayesinde ekonomik olarak da önemli bir konumda bulunmaktadır. Dünyanın en rekabetçi ve 
en değerli ligi olmasının yanı sıra son yıllarda yabancı yatırımcıların gözdesi haline gelen İngiltere Premier 
Ligi çalışma konusu olarak ele alınmıştır. Çalışmada 2015/16 sezonda mücadele eden 20 kulübün saha içi per-
formansları ve kulüp oyuncularının toplam piyasa değerinin (yapılan transfer harcamaları sonucunda toplam 
oyuncu maliyeti), sportif ve finansal başarıya ne yönde bir etkisi olduğu araştırılmak istenmektedir. 2015/16 
sezonu İngiltere Premier Ligi kulüplerinin etkinlikleri parametrik olmayan Veri Zarflama Analizi (VZA) kul-
lanılmıştır. Çıktı yönlü CCR modeli kullanılarak yapılan çalışmada girdi değişkenleri olarak kulüplerin sezon 
içerisinde oynanan maçlarda atılan ve yenilen goller, kaleyi bulan şutlar, paslar, ofsaytlar, kullanılmış olan 
köşe vuruşları ve kulüplerin 2015/16 sezonu toplam piyasa değeri kullanılmıştır. Çıktı olarak ise 2015/16 
sezonu sonu puan tablosu ve toplam kazanç (yayın ve forma sponsorlar gelirleri) değişkenleri kullanılmıştır. 
Çalışmada bir sezon içerisinde 38 maç oynanması nedeniyle saha içi istatistiklerinin ortalaması alınarak kulla-
nılmıştır. Çalışma sonucunda 6 kulüp etkin ve 14 kulübün etkin olmadığı ortaya çıkmıştır. Yabancı yatırımcılar 
tarafından yönetilen Leicester City (13) ve Manchester United (12) en çok referans olarak alınan kulüplerdir. 
Etkin olmayan kulüplerin etkin olabilmeleri için çıktı değerlerini arttırabilecek potansiyel iyileştirme yüzdeleri 
hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Etkinlik, Spor, Premier Lig 



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

362

ÖZET SÖZEL METİNLER

ESKİÇAĞ ANADOLUSUNDA SÜRGÜN POLİTİKASI

 Suna YILDIRIM

Türkiye

Öz: Sürgün kelime anlamı olarak belirli bir halk kitlesinin yada bir kişinin devletin ve halkın huzuzrunu boz-
ması, milli birliği tehdit etmesi veya isyana teşebbüs etmesi neticesinde ceza olarak sıkıntı çıkarma ihtimalini 
en aza indirgemek için yaşadığı topraklardan alınıp daha uzak memeleketlerde yaşamaya zorlanmasıdır. Bu 
çalışmada Eskiçağ’da Anadolu toprakları üzerinde kurulmuş olan Hitit, Lidya, frig ve Urartu devletlerinde 
meydana gelmiş olan sürgün vakaları incelenecek, kralların hangi koşullar altında sürgün kararı verdiği ve 
sürgün yeri olarak nerelerin seçildiği araştırılacaktır. Krallar halkı toplu olarak sürgüne tabi tuttuğu gibi tahtla-
rını tehlikeye sokan insanları da müstakil olarak sürgüne tabi tutmuşlardır. Bu çalışmada müstakil sürgünlerde 
incelenecektir. Yine bu çalışmada Asur Devleti’nin Geç Hitit Beylikleri döneminde Anadolu üzerinde haki-
miyet kurma çabasına giriştiği sıralarda Anadolu’da yaşayan halkı sürgüne tabi tutması ve Mezopotamya’ya 
götürmesi üzerinde de durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sürgün, İsyan, Anadolu, Mezopotamya 
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ESKİÇAĞDA ASTRONOMİ

Suna YILDIRIM

Türkiye

 

Öz: Eskiçağda insanlar yüksek tepeler üzerine, gökyüzüne ve dolayısıyla tanrılara daha yakın olmak maksadı 
ile “Ziggurat” adı verilen yapılar inşa etmişlerdi.Şayet yaşadıkları bölgede yüksek bir tepe yoksa suni bir tepe 
oluşturularak Ziggurat bu tepenin üzerine inşa edilirdi. Halk da evlerini bu tepenin yakınına kurarak bölgede 
bir şehir oluşması sağlanırdı. Zigguratların giriş katı depo olarak kullanılırken orta katları mabet ve okul ola-
rak kullanılmakta, en üst katı ise rasathane görevi görmekte idi. Rahipler bu kattan gökyüzünü, gezegenleri ve 
yıldızları incelemekte ayrıca gökyüzünde meydana gelen olayların yeryüzündeki olayları ne yönde etkilediği 
araştırılmakta idi. Rahipler Ay ve Güneş tutulmaları, gök cisimlerinin parlak veya sönük olmaları gibi olay-
lardan kehanetler çıkarırdı. İnanışlarına göre gök cisimlerinin hal ve hareketleri yeryüzünde meydana gelen 
savaş, barış, kıtlık, bolluk ve hastalık şeklindeki olayları tetiklemekte idi. Tanrıların insanlara bildirmek iste-
diği mesajları gökyüzündeki işaretler aracılığı ile ilettiği inancı Gök Bilimi’ne olan ilgiyi arttırmıştır.Örneğin 
Mezopotamya Astrolojisi’nde Mars gezegeni zararlı bir gezegen olarak yorumlanmıştır. Yine bu gezegen Yeni 
Asur Devri Astrolojik kehanet metinlerinde “Şabaltunu” ismi ile anılmış ve genellikle Mars gezegeni ile ilgili 
kehanet metinlerinde savaş, kıtlık, ölüm gibi tahminlerde bulunulmuştur. buna örnek bir Astrolojik kehanet 
metninde ise “ Eğer bir gezegen ve Mars her birisi diğerinin karşısında öylece durursa bu düşman saldırısıdır” 
ifadeleri yer almaktadır. Mezopotamya Astrolojisi’nde Ay yakınlığı bakımından incelenmesi en kolay gök 
cismi idi. bu yüzden Ay gök cisimleri içerisinde önem ve tapınma bakımından ilk sırada yer almaktadır. Yapı-
lan bu inceleme ve araştırmalar neticesinde yeryüzünde gerçekleşecek olan olaylar önceden tahmin edilir ve 
tedbirler alınırdı. 

Anahtar Kelimeler: Zİggurat, Kehanet, Astroloji, Astronomi, Gök cisimleri 
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ZEYTİNDAĞ, BERGAMA, SOMA-KIRKAĞAÇ FAYLARININ KİNEMATİĞİ VE 
SİSMOTEKTONİĞİ

Süha ÖZDEN, Erdem GÜNDOĞDU, Tolga BEKLER, Alper YANGÖZ, Aykut KESKİN, Denizhan GÜNEŞ

Türkiye

 

Öz: Türkiye’nin önemli aktif yapıların başında, Batı Anadolu’nun aktif tektonik unsurları gelmektedir. Batı 
Anadolu’da birçok aktif tektonik unsur yer almakta olup, bunlar arasında Zeytindağ, Bergama ve Soma - 
Kırkağaç Fayları büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı; Zeytindağ, Bergama ve Soma-Kırkağaç 
Faylarının, kinematiğini ve sismotektoniğini; sahadan ölçülen fay düzlemlerinin kinematik analizi ve çalışma 
alanında 2002’den günümüze kadar meydana gelmiş Mw>3.5 olan depremlerin odak mekanizma çözümleri ile 
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, bölgenin kinematik analizi için çalışma alanındaki faylar ve yakın çev-
resinden 38 istasyondan 361 ölçüm yapılarak veri elde edilmiştir. Bu veriler, Kınık ilçesi batısı ve Kınık ilçesi 
doğusundaki alanlar olmak üzere 2 farklı alanda değerlendirilmiştir. Kınık ilçesi batısında yer alan Zeytindağ 
Fay Zonu ve Bergama Fayı’nın günümüzde KKB - GGD yönlü bir genişleme rejimi tarafından denetlendiğini; 
Kınık ilçesi doğusunda yer alan Soma - Kırkağaç Fay Zonunda ise KKD - GGB genişleme rejiminin etkin 
olduğu saptanmıştır. Çalışma alanında, 2002 yılından günümüze kadar meydana gelmiş olan bazı depremle-
rin odak mekanizması ters çözümleri yapılmıştır. Kınık ilçesi batısında kalan alanlardaki depremlerin odak 
mekanizma çözümü sonucunda KB-GD yönlü genişleme rejimi; Kınık ilçesi doğusunda kalan alanlardaki 
odak mekanizma çözümü sonucunda ise, KD-GB yönlü bir genişleme rejiminin varlığı saptanmıştır. Böylece 
depremlerin odak mekanizması ters çözümleri sonucunda elde edilen verilerin, saha verilerinden elde edilen 
kinematik analiz sonuçları ile uyumlu olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışma ÇOMÜ-BAP-FBA-2016-758 nu-
maralı proje ile desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Zeytindağ Fay Zonu, Bergama Fayı, Soma-Kırkağaç Fay Zonu, Kinematik Analiz, Odak 
Mekanizma Çözümü 
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AYKIRI DEĞER İÇEREN DAİRESEL YANIT DEĞİŞKENLERİ İÇİN KERNEL 
DÜZGÜNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI

Sümeyra SERT, Filiz YUVA KARDİYEN

Türkiye

 

Öz: Regresyon analizi, regresyon fonksiyonu hakkında istatistiksel çıkarımda bulunan bir analizdir ve temelde 
iki değişken arasındaki ilişkinin incelenmesinde kullanılır [1]. Regresyon analizi için parametrik ve paramet-
rik olmayan olmak üzere iki türlü yaklaşım bulunmaktadır. Yöntem için gerekli varsayımların sağlanmadığı 
durumlarda parametrik olmayan yaklaşımlar kullanılmaktadır. Dairesel veri, istatistiğin alt dalıdır ve yön, açı 
ve rotasyonlarla ilgilidir. Geleneksel istatistiksel yöntemlerde verilerin gerçek sayı dizisi üzerinde yer aldığı 
varsayılır. Dairesel istatistikte ise veriler belli bir referans noktası temel alınarak ölçülen ve birim çember üze-
rinde olduğu varsayılan açılardan oluşmaktadır [2]. Dairesel (yönsel) veri analizi, başta mühendislik olmak 
üzere meteoroloji, okyanus bilimi, coğrafya, jeoloji, tıp, sinirbilim gibi alanlarda kullanılan bir yöntemdir [3]. 
Dairesel verilerin yapısı gereği bilinen istatistiksel yöntemler uygulanamamaktadır. Bu tür verilerin analizi-
nin yapılabilmesi için yeni istatistiksel yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. Aykırı değer kavramı istatistikte bir 
popülasyondan seçilen rasgele bir örneklemdeki diğer gözlemlerden farklı davranış sergileyen, diğer gözlem 
değerleri ile aralarında belirgin ölçüde mesafe olan gözlemler için kullanılmaktadır [4]. Veri setinde aykırı 
değer veya değerler olması, istatistiksel analizlerde ciddi problemlere neden olabilmektedir. Bu çalışmada, 
parametrik olmayan düzgünleştirme yöntemlerinden biri olan Kernel Düzgünleştiricisi yöntemleri (Nadara-
ya-Watson, Gasser-Müller, Priestley-Chao ve Yerel Lineer Kernel) kullanılmıştır. Simülasyonla aykırı değer 
içeren dairesel bir veri seti üretilerek yukarıdaki yöntemler uygulanmıştır. Son olarak gerçek bir veri seti kul-
lanılarak analiz yapılmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dairesel Veri, Aykırı Değer, Kernel Düzgünleştiricileri 



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

366

ÖZET SÖZEL METİNLER

UFOLOJİ VE EKİN ÇEMBERLERİ

Tuğkan TUĞ

Türkiye

 

Öz: İngiltere’de Stonehenge Bölgesi ekin çemberlerinin en çok rastlanılan ve meydana gelen yeri olarak bilin-
se de bu gizemli şekillere hemen hemen her ülkede rastlanabilmektedir. Ekin çemberlerinin en fazla meydana 
geldiği ülkeler; İngiltere, Almanya, Rusya, Kanada’dır. Ekin çemberleri ilk olarak çıkmaya başladıklarında 
yalnızca basit ve geometrik çemberlerden oluşmaktaydılar. Ekin çemberlerinin şekilleri zamanla geometrik 
açıdan hem karmaşıklaşmış hem de mükemmelleşmiştir. Ekin çemberleri genelde yay, üçgen ya da daire biçi-
minde oluşmaktadırlar. Ekin çemberlerinin ilk hali 1966 yılında İngiltere’nin Hertfordshire kasabası sakinleri 
tarafından bulunmuştur. Birçok bilimsever ve birçok insan ekin çemberlerinin insanlığa uyarı olarak yapıldı-
ğını düşünse de bu düşüncenin aksine birçok insan da bunun sanatsal bir faaliyet olduğunu düşünerek insan-
lar tarafından yapıldığını düşünmüştür. Bu tarz düşünceler ile ortaya birçok teori çıkmıştır fakat birçok ekin 
çemberi incelemesinde bazı ekin çemberlerinin çevrelerin de enerji biriktikleri ortaya çıkmıştır. Birden fazla 
çeşit ekin çemberi modeli vardır; bunlardan grafik biçiminde ki ilk ekin çemberlerinin 1990 da ortaya çıktığı 
bilinmektedir. Ekin çemberleri arasında en dikkat çekeni ve “tüm çemberlerin anası” olarak adlandırabileceği-
miz çember 17 Temmuz 1991 yılında İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Dünya üzerinde meydana gelen Teknolojik 
gelişmeler (Fotoğraf makinesi, telefonlar, internet...) ile birlikte günümüzde ortaya çıkan ve insanların delil 
olarak kullandığı ufo olaylarının ve ekin çemberlerinin kanıtlanmasına ve listelenmesine sebebiyet göster-
miştir. “Evrende zeki hayatın izlerini, uzayın derinliklerinden önce, dünyada aramak daha akıllıca bir tutum 
olacaktır.” Prof. Carl Sagan 
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TAEKWONDO SPORCULARININ CİNSİYET VE OKUL TÜRÜ DEĞİŞKENİNE GÖRE 
ROMANTİK İLİŞKİLERDE SORUN ÇÖZME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Veysel TEMEL, Kazım NAS, Ahmet Haktan SİVRİKAYA, Karhan AZİZ

Türkiye

 

Öz: Bu araştırmanın amacı, Taekwondo müsabakalarına katılan sporcuların cinsiyet ve okul türü değişkenle-
rinin sorun çözme becerilerine etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın modeli, nicel araştırma yöntemlerinden 
betimsel niteliktedir. Araştırma grubunu Taekwondo müsabakalarına katılan toplam 348 sporcu oluşturmak-
tadır. Sporcuların romantik ilişkilerinde yaşanan sorunlarla başa çıkma davranışlarını belirlemek için, Kalkan 
(2008) tarafından geliştirilen sporcular için “Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 
ile toplam sorun çözme ve alt boyutlarından fiziksel istismar, duygusal istismar ve soruna yönelme olmak 
üzere dört tür sorun çözme puanı elde edilmektedir. Ölçümlerin, normal dağılıma uygun olup olamadığını 
belirlemek için normallik histogram tekniği kullanılmıştır. Tüm boyutlarda normal dağılım gösterdiğinden 
dolayı değişkenler arasındaki ilişkiye bakmak için çoklu varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Cinsi-
yet ve Okul Türü değişkenleri arasında anlamlı etkileşim bulunamamıştır. Fakat ana etkiler incelendiğinde 
kadın sporcuların erkek sporculara göre soruna yönelmede daha iyi oldukları, toplam sorun çözme ve soruna 
yönelme boyutunda ise diğer liselerde öğrenim gören sporcuların Anadolu ve İmam Hatip lisesi sporcularına 
göre oldukça yüksek düzeyde olduğu sonucuna varılabilir. Araştırma sonucuna göre sporcuların toplam sorun 
çözme ve sorun çözme alt boyut düzeylerinin ortalamanın altında olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Taekwondo, Sorun Çözme, Okul Türü, Cinsiyet 
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ENDÜSTRİ 4.0’IN ÖNEMİ, SEKTÖRLERE ETKİSİ VE GELECEĞİ

Yaren ŞENKAL, Yeliz YEŞİL, Oğuz YILMAZ, Aleyna ÇAKIR, Burak SAK, Furkan KEÇECİ, Gökhan ÇEVİK

Türkiye

 

Öz: Günümüzde teknolojik yeniliklere adapte olmak vazgeçilemez bir durumdur. Bu yenilikler hayatın her 
alanında hissedilmektedir. “Endüstri 4.0” kavramı ise beraberinde birçok yeniliği ve yaratıcılığı özellikle iş ha-
yatımıza getirmektedir. Değişimi yönetebilmek, bilgi işçileri olarak bilgiyi en iyi şekilde yorumlamak, özüm-
semek ve değerlendirmek gereklidir, çünkü günümüzde işletmelerin ve çalışanların başarıları ancak değişimi 
yönetebilmek ve adapte olmakla gerçekleşecektir. Bunlara yönelik olarak bu çalışmada da “Endüstri 4.0”ın 
önemi, sektörlere etkisi ve geleceği üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı, “Endüstri 4.0”ın tarihsel gelişi-
minden günümüze kadar olan tüm evrelerini ortaya koymak, etki alanlarını tespit etmek ve geleceğe yönelik 
olarak düşünceleri vurgulamaktır. Bundan dolayı, konunun önemi açısından farkındalık yaratacak kaynak-
lardan literatür taraması yapılmış ve bunlardan yola çıkılarak sonuç ve değerlendirme yazılmıştır. Dördüncü 
sanayi devrini yaşadığımız bu dönemde oldukça önemli bir kavram olarak ortaya atılan “Endüstri 4.0” çalışma 
hayatını derinden etkilemektedir. Çalışmanın asıl amacı da “Endüstri 4.0”ın çalışma alanlarına yansımalarını 
ele alarak “ Endüstri 4.0”ın geleceğini ortaya koymaktır. Üretim ve tüketim ilişkilerini bütünüyle değiştiren 
bir yapıyı içeren “Endüstri 4.0”, bir yanda tüketicinin değişen ihtiyacına anlık olarak uyum sağlayan üretim 
sistemleri, diğer yanda ise birbirleriyle sürekli iletişim ve koordinasyon halinde olan otomasyon sistemleri 
içine girilmekte olan yeni dönemin karakteristik yapısını betimlemektedir (Alçın,2016: 20). Bu yeni üretim 
sisteminin beraberinde getirdiği esneklik sayesinde müşteriye özel ürünlerin üretimi de çok kısa bir süre içinde 
mümkün olabilecektir. Üstelik tüm bu üretim süreci gerektiğinde birbirinden binlerce kilometre uzaktaki çok 
az sayıda insanın katılımıyla gerçekleşebilecektir. Günümüzün modern sistemlerinden farklı olarak, üretilen 
her bir ürün benzersiz bir seri numarasına dolayısıyla bir kimliğe sahip olacak, ayrıca belleklerinde sadece bazı 
temel bilgileri değil kendi geçmişlerini de tutacaktır. Endüstri 4.0; küresel boyutta sanayi üretimini yüksek 
teknoloji ile donatarak, makineler arası iletişim çağına, Siber Fiziksel Sistemlere geçişi esas almakta olup, 
ekonomiden sosyal düzene kadar yapacağı radikal dönüşümler ile çok yakın bir gelecekte yeni bir sanayi 
devrimine geçileceğini de ortaya koymaktadır. Bu süreçte, akıllı fabrikalar ile akıllı ürün uygulamaları kendini 
gösterecektir (Hellinger & Seeger’dan Aktaran: Davutoğlu vd. 2017: 546). Diğer yandan, tüm üretim süreçle-
rini tek başına yönetmeye aday robotların dönemine geçiş, insanoğlunun korkulu rüyası olan makineleşmenin 
işgücü talebini azaltacağına dair düşüncesini de robot teknolojisi ile birlikte yeniden gündeme taşımıştır. Yani 
“teknolojik işsizlik” kavramı devreye girmektedir (EBSO,2015:1). 
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SIĞINMACILARIN YAKIN DURAĞI HATAY’DA YAŞANAN SAĞLIK SORUNLARI

Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCİ, Döne SAÇAR

Türkiye

 

Öz: Ülkemize kitlesel akınla gelen Suriyelilere sağlanan koruma uluslararası literatüre göre “Geçici Koruma” 
olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de sığınmacı haraketliliği açısından en yoğun şehirlerden birisi Hatay’dır. 2018 
yılı itibariyle Hatay’da geçici koruma altında bulunan Suriyeli sığınmacı sayısı toplam 439.142’dir. Oldukça yük-
sek olan bu sayı her alanda olduğu gibi sağlık alanını da etkilemektedir. Savunmasız ve kırılgan bir grup olarak 
nitelendirilen sığınmacılar her yaş grubunda farklı sağlık sorunları ile karşımıza çıkmaktadır. Özellikle dezavan-
tajlı grup olarak tanımladığımız “çocuk”, “kadın” ve “yaşlı” sığınmacılarda ortaya çıkan sağlık sorunları çeşitlilik 
arz etmektedir. Çocuklarda büyüme ve gelişme gerilikleri, beslenme bozuklukları, anemi, solunum yolu enfek-
siyonları, bulaşıcı hastalıklar, kadınlarda cinsel yolla bulaşan hastalıklar, istenmeyen gebelikler, riskli gebelikler, 
düşükler, doğum komplikasyonları, yaşlılarda kronik hastalıklar, diş sağlığı sorunları, uyku bozuklukları, stres ve 
depresyon görülmektedir. Ayrıca sığınmacının sağlık güvencesinin olmaması, iletişim sıkıntısı, sağlıksız ve ye-
tersiz beslenme, kötü hijyen koşulları, düşük eğitim düzeyi, uygun olmayan barınma olanakları sağlık sorunlarını 
beraberinde getirmektedir. Bu nedenle çalışmada Hatay’da yaşayan sığınmacıların sağlık sorunlarının belirlenip, 
sorununun sağlık hizmetine olan etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada Suriyeli çocuk, kadın ve yaşlı 
sığınmacıların yaşadıkları sağlık sorunları ana başlıklar altında tartışılmıştır. Ayrıca göç sürecinin sığınmacılarda 
yarattığı fiziksel, ruhsal, sosyal ve psikolojik etkileri belirlenmiştir. Ek olarak yaşanan sağlık sorunlarının sağlık 
hizmetine getirdiği yük ve etkisi ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Sığınmacılar, Göç, Sağlık Sorunları 
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YAŞLILARDA EGZERSİZ

Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCİ, Serpilay MUM

Türkiye

 

Öz: Dünyada ve ülkemizde teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişmelere bağlı olarak yaşlı nüfusun giderek 
artması, sağlıklı yaşlanmayı elzem kılmıştır. Sağlıklı yaşlanma fiziksel, sosyal, ruhsal ve ekonomik açıdan 
yaşlının kendisini iyi hissetmesi, yeterli ve bağımsız olması olarak tanımlanmaktadır. Sağlıklı yaşlanma süre-
cinde egzersizin önemi kanıtlanmıştır. Uygun süre ve şiddette yapılan egzersiz yaşlının fonksiyonel bağımsız-
lığını, kalbinin çalışma gücünü, kan akışını, kas gücü ve esnekliğini, uyku kalitesini, bilişsel fonksiyonlarını, 
iyi kolesterol düzeyini, dinamik dengeyi, özsaygısını ve yaşam kalitesini arttırmakta; koroner arter hastalığı 
riskini, kanser riskini, kronik ağrıyı, hastaneye yatış süresini, yağ dokusunu, kötü kolesterolü, Hemoglobin 
A1c düzeyini ve obezite riskini azaltmaktadır. Ayrıca kan basıncında, glisemik kontrolde, damar ve bağışıklık 
fonksiyonlarında düzelme sağlar. Egzersizin yaşam süresini uzatacağı konusunda yeterli bilgi olmasa da, insan 
yaşamı için çok önemli ve gerekli olan fonksiyonları geliştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle 
çalışmada yaşlılık döneminde egzersizin önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle egzersiz 
reçetesi konu başlığı altında yaşlılık döneminde yapılabilecek denge, dayanıklılık, esneklik ve direnç egzersiz-
leri anlatılmış, bu egzersizlerin hangi yaşlılarda fayda sağladığı tartışılmıştır. Ardından uygun fizik muayene 
sonrası yaşlıya özel hazırlanan egzersiz programı / planından bahsedilmiştir. Bir egzersiz programında olması 
ve dikkat edilmesi gereken temel faktörler ortaya konmuştur. Ayrıca çalışmada bir yaşlının hastalık durumu ve 
yaşam tarzına uygun örnek bir egzersiz programı sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Egzersiz Programı, Sağlıklı Yaşlanma 
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HEMŞİRELIK ÖĞRENCILERININ KÖK HÜCRE KONUSUNDAKI BILGI VE 
MOTIVASYONLARI

Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCİ, İlker TUTUR

Türkiye

 

Öz: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin kök hücre konusundaki bilgi ve motivasyonlarını değerlendirmek 
amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Çalışmanın evrenini bir üniversitenin hemşirelik bölümü birinci ve dör-
düncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde okulda bulunan 
ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 144 öğrenciyle yürütülmüştür. Veriler, öğrencilerin sosyo-demografik 
özellikleri ve kök hücre konusundaki bilgi ve motivasyonlarını değerlendiren 45 maddelik anket formuyla 
toplanmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.35±1.99’dur. Katılımcıların %69.4’ü kadın, %98.6’sı bekâr ve 
%54.2’si dördüncü sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin %27.8’i kan, %2.1’i organ ve %6.3’ü kök hücre bağışı yap-
mışlardır. Organ ve kök hücre bağışı hakkında eğitim alanların oranı sadece %15.3’dür. Öğrencilerin çoğunlu-
ğu “bir kişiye yardım etmek ve hayat kurtarmak” düşüncesinin kök hücre bağışçısı olmak için yeterli olduğunu 
belirtmişlerdir. Kök hücre kelimesi size neyi ifade ediyor denildiğinde öğrencilerin %36.1’i kemik, kemik 
iliği ve kemik iliği nakli şeklinde cevap vermişleridir. Ayrıca kök hücre vericisi olmaya engel olan faktörler 
sırasıyla hastalık, bilgisizlik, endişe-korku, sigara-alkol kullanımı ve aile olarak belirtilmiştir. “Kök hücre 
naklinin hangi hastalıklarda uygulandığını biliyorum”, “TÜRKÖK’ü daha önce duydum”, “Kök hücre bağış-
çısının 18-50 yaş aralığında olacağını biliyorum”, “Bağışın ortalama 4-6 haftalık zaman dilimine yayıldığını 
biliyorum”, “Periferik kan ve kemik iliğinden kök hücre elde etme yöntemleri arasındaki farkları biliyorum” 
ve “Kök hücre bağışının nereye yapılacağını biliyorum” önermelerinde birinci ve dördüncü sınıflar arasında 
istatistiksel fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Öğrencilerin ders müfredatlarında kök hücre konusunun daha 
ayrıntılı olarak işlenmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kök Hücre, Hemşirelik Öğrencileri, Kemik İliği 



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

372

ÖZET SÖZEL METİNLER

ÖLÜMÜ BEKLEME SÜRECİNDE HASTA VE AİLESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

İlker TUTAR, Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCİ

Türkiye

 

Öz: Ölüm hayatımız boyunca bizleri en uzun süre etkisi altında bırakan ve en çok etkileyen travmatik bir 
durumdur. Hayatın son dönemlerini yaşayan ya da ölüm sürecinde olan bireye “terminal dönem hastası” denil-
mektedir. Bu dönem hasta, ailesi ve sağlık personeli açısından son derece önemlidir. Hayatın her döneminde 
olduğu gibi terminal dönemde de hasta ve ailesinin fizyolojik, psikolojik, manevi ve seksüel gereksinimleri-
nin olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle hasta ve ailesi ölüm sürecine hazırlanırken fiziksel, sosyal ve ruhsal 
açıdan bütüncül olarak ele alınması gerekir. Her yaşta ölümle mücadele farklılık gösterse de, ilk yüzleşmede 
bireyler benzer duyguları yaşamaktadır. Özellikle suçluluk, çaresizlik, korku, endişe, umutsuzluk, hayal kı-
rıklığı, kızgınlık duygusu baş göstermiş, depresif ve agresif belirtiler başlamıştır. Bu travmatik olayla baş 
etme sürecinde inkâr etmek, reddetmek ve gerçeklerden uzaklaşmak en bilindik savunma mekanizmalarıdır. 
Bu süreçte birçok aile durumu hastadan gizlerken, bir kısmı ise bu durumu hastaya nasıl açıklayacağını bile-
memektedir. İşte bu noktada profesyonel ve multidisipliner düzeyde alınan iyi bir destek hasta ve ailenin bu 
süreci kolay kabullenip kısa sürede atlatmasını sağlayacaktır. Sağlık personeli içerisinde yer alan hemşirelerin 
terminal dönemde olan hasta ve ailesine bakım verme, hastalıkla başa çıkmada hastayı destekleme, hasta ve 
ailesine yardım etme konusunda iyi eğitim almış olmaları gerekir. Ayrıca her hastanın onurlu ölme hakkına 
sahip olduğunu bilmeli ve aile bütünlüğünü korumalıdır. Bu nedenle bu çalışma terminal dönemde hasta ve 
ailesinin fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan güçlendirilmesi amacıyla yapılmış bir derlemedir. 

Anahtar Kelimeler: Terminal Dönem Hastası, Aile, Danışmanlık, Hemşire 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ

İremnur TEKİN

Türkiye

 

Öz: Gelir dağılımı toplumdaki en yüksek gelire ve en düşük gelire sahip toplum gruplarının toplam gelirden 
aldıkları payların karşılaştırılmadır. Toplumlar içinde ya da toplumlar arasındaki gelir dağılımındaki adalet 
mutluluk ve barış adına önemli yer tutmaktadır. Bu makalede gelir dağılımını, gelir dağılımını belirleyen fak-
törleri, gelir dağılımı adaletsizliğinin sebeplerini ve gelir dağılımı adaletsizliğinin nasıl önlenebileceğini konu 
alacağız. Gelir dağılımını belirleyen faktörler, üretim araçları mülkiyeti, kamu hizmetlerinin dağılımı, işgücü 
hareketliliği, politik tercihler, sendikal hakların yaygınlığı ve kullanımı gibi maddeler şeklinde sıralanabilir. 
Ayrıca bunlar dışında servet dağılımı, ülke ekonomisindeki istikrar ve büyüme durumu, emeğin dağlımı, de-
mografik durum, küreselleşme ve göç sayılabilir. Gelir dağılımı adaletsizliğini önlemek için “gini” katsayısı 
kullanılır. Bu katsayı 0 ile 1 arasında değişkenlik gösterir. Tam gelir adaletinin sağlandığı durumda katsayı 0, 
tam adaletsizlik durumunda ise katsayı 1’dir. Yani gibi katsayısının 1’e yaklaştığı durumlar gelir adaletsiz-
liğinin olduğunu göstermektedir. Peki neden gelir dağılımı adaletsizliği mevcut? Öncelik olarak nitelikli ve 
nitelikli olmayan işgücünün ücret seviyeleri arasındaki farkın açılması gelir dağılımı adaletsizliğinin başlıca 
sebeplerinden biri olmaktadır. Bununla beraber gelir dağılımı adaletsizliği borçlanma, politik müdahaleler gibi 
çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir. Gelir dağılımı adaletsizliğini önlemek için toplumun her alanında ve her ko-
nuda adalet, eşitlik ve hak kavramları içi dolu bir şekilde yer almalı ve bu sayede gelir dağılımı adaletsizliğini 
önleme çalışmaları yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gini Katsayısı, Eşitsizlik, Politik 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ÖZ - YETERLİK 
ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Zekihan HAZAR, Halil Erdem AKOĞLU, Berna CAN

Türkiye

 

Öz: Bu araştırmanın amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinin, “akademik öz-
yeterlik algılarının” farklı değişkenlere göre incelenmesidir. Bu çalışmada, araştırma modellerinden nicel 
araştırma modeli benimsenmiştir. Araştırma deseni olarak ilişkisel tarama deseni kullanılmış, örneklem se-
çiminde rassal örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Bu doğrultuda araş-
tırma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımcıların %33,6’sı kadın (n=89), 
%66,4’ü erkektir (n=176). Katılımcıların %5,7’si 18 yaş (n=15), %15,8’i 19 yaş (n=42), %23,4’ü 20 yaş 
(n=62), %18,1’i 21 yaş (n=48), %12,8’i 22 yaş (n=34), %14,3’ü 23 yaş (n=38), %9,8’i 24 yaş (n=26) gru-
bundadır. Katılımcıların %35,1’i öğretmenlik (n=93), %46,4’ü antrenörlük (n=123), %18,5’i spor yöneticiliği 
(n=49) bölümündedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ekici (2012) tarafından geçerlilik ve güvenilirlik 
çalışması yapılan “Akademik Öz-Yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 24.0 paket prog-
ramı kullanılarak çeşitli analizlere tabi tutulmuştur. Sonuç olarak; katılımcıların cinsiyet değişkenine göre 
Akademik Öz-Yeterlilik Ölçeği’nden almış oldukları ölçek toplam puan, sosyal statü ve teknik beceriler alt 
boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemişken bilişsel uygulamalar alt boyutunda 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Katılımcıların yaş ve bölüm değişkenlerine göre Akade-
mik Öz-Yeterlilik Ölçeği’nden almış oldukları ölçek toplam puan, sosyal statü, bilişsel uygulamalar ve teknik 
beceriler alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öz Yeterlilik, Öz Yeterlilik İnancı, Akademik Öz Yeterlilik 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNE YÖNELİK METAFORİK 
ALGILARI

Öznur KAYA, Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Halil İbrahim CİCİOĞLU

Türkiye

 

Öz: Araştırmada lisede eğitim ve öğrenimine devam eden kız öğrencilerin beden eğitimi öğretmenine yönelik 
metaforik algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Metafor, bir durum ya da nesneyi başka bir durum veya 
nesneye benzeterek açıklamaktır. İngilizce kökenli bir kelime olan metafor, Türkçe’de “benzetme, eğretile-
me”, eski Türkçede “mecaz”, Arapça’da “istiare” kelimeleriyle karşılanmaktadır (Aydın, 2006). Araştırmanın 
modeli olarak nitel model kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmada, olgu bilim deseninden yararlanılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Batıkent Şehit Demet Sezen Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenimine devam eden 9. sınıftan 44; 10. sınıftan 32; 11. sınıftan 32; ve 12. 
Sınıftan 30 olmak üzere toplam 137 kız öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış form veri 
toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmacıların, lise öğrencilerinin spora yönelik metaforik 
algılarını tespit etmek amacıyla hazırladığı, “yarı yapılandırılmış form” kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış 
formda “beden eğitimi öğretmeni….gibidir; çünkü….” ifadeleri yer almaktadır. Verilerin analizinde, katılım-
cılardan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre 8 tema 
elde edilmiştir. Buna göre en yüksek frekansa ait temalar sırası ile; ışık kaynağı (f = 24), keyif-haz verici(f = 
24), fayda sağlayıcı (f =23), disiplin (f =18), etkisiz (f = 16), değer imgesi (f = 12), gıda (f = 12), güzellik (f 
=6) şeklindedir. Elde edilen temalardan sadece etkisiz teması olumsuz metaforlardan oluştuğu tespit edilmiş-
tir. Araştırma sonucunda lise öğrencilerinin spora yönelik metaforlarının genellikle olumlu olduğu sonucunda 
varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Öğretmeni, Metafor, Lise Öğrencisi 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

TENİS VE FUTBOL SPORCULARININ SPORTMENLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Öznur KAYA, Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Halil İbrahim CİCİOĞLU

Türkiye

 

Öz: Sportmenlik uygun davranışlar sergileme ve uygunsuz davranışlar sergileme boyutlarını içinde barın-
dıran, samimiyet, cesaret, sabır, kendini kontrol, kendine güven, başkalarını küçümsememek, başkalarının 
fikirlerine ve doğrularına saygı duyma, kibarlık, iyilik, asillik, onurluluk, ortaklık ve cömertlik gibi özellikleri 
taşır. Bu bağlamda sporcuların uygun ve uygunsuz davranışlar sergileme düzeylerinin sportmenlik anlayışı 
içinde incelenmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı, 11-12 yaş grubuna sahip, en az 3 yıldır Tenis ve Futbol 
Federasyonu’nda aktif olarak oynayan ortaokul öğrencilerinin uygun ve uygunsuz davranış sergileme düzey-
lerini cinsiyet ve branşa göre incelemektir. Araştırmanın modelinde, nicel araştırma modelinde tasarlanmış 
olup, tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak için, araştırmacılar tarafından katılımcıların 
demografik bilgilerini elde etmek için oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ile Koç (2013) tarafından geliştirilen 
“Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği (BEDSDÖ)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde katılım-
cılardan elde edilen verilere normallik testleri yapılmış ve verilerin normal dağılım göstermediği saptanmıştır. 
Bu bağlamda, verilere non-parametrik testler uygulanmıştır. Bu bağlamda verilerin analizinde MannWhitney 
U testinden yararlanılmıştır. Araştırmada BEDSDÖ’nün alt boyutlarından uygun davranışlar sergileme boyu-
tunda cinsiyete göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu bağlamda erkek sporcuların uygun davranış sergi-
leme puanlarının kadınlardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırmanın diğer bulgusunda 
uygun davranışlar sergileme boyutu branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Buna göre tenis 
sporcularının futbolculardan anlamlı düzeyde yüksek uygun davranış sergileme puanına sahip olduğu görül-
müştür. Araştırma sonucuna göre, kadın katılımcıların erkeklere göre; futbolcuların tenis sporcularına göre 
uygun davranışlar sergileme düzeyinin düşük olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sporcu, Uygun Davranış, Uygunsuz Davranış, Sportmenlik Davranışı 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

MASA TENİSİ ANTRENMANLARININ BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLER 
ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Hüsniye AY1, Serdar ORHAN2, Ali Serdar YÜCEL3

Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı 8 haftalık masa tenisi antrenmanlarının bazı fiziksel ve fizyolojik özellikler üzerine 
etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla sağlık problemi bulunmayan, yaş ortalamaları 16 yıl ve boy uzunluğu 
ortalamaları 156,3 cm olan 10 gönüllü erkek çalışmaya dahil edilmiştir. 8 haftalık antrenman öncesi ve sonrası 
(ön test-son test) ölçümler alınmıştır. Antrenman sonrası aerobik güç, bacak kuvveti, sağ el pençe kuvveti ve 
sol el pençe kuvveti, sırt kuvveti ile VKİ, VYY ve mekik testi (30sn) değerleri ölçülmüştür. Elde edilen ve-
riler SPSS 22.0 for Windows istatistik paket programında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde eşleştirilmiş 
t testi uygulanmıştır.  Çalışmada anaerobik güç, bacak kuvveti, sağ el pençe kuvveti ve sol el pençe kuvveti 
değerlerinde (p<0,01) düzeyinde, VKİ, VYY, sırt kuvveti ve 30 sn. mekik testi değerleri arasında ise (p<0.05) 
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sonuç olarak, 8 haftalık masa tenisi egzer-
siz uygulamalarının katılımcıların bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerini olumlu yönde etkilendiği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Masa Tenisi,  Anaerobik Güç, Kuvvet
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ÇEVRESEL ETKİLERİN U-15 YAŞ GRUBU FUTBOLCULARIN PENALTI ATIŞLARI 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Umut Utku TEKOĞLU1, Serdar ORHAN2, Ali Serdar YÜCEL3

Öz: Bu çalışmanın amacı, müsabaka ortamı ile ilgili öngörülebilir bazı çevresel değişkenlerin penaltı atışına 
etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya, Elazığ ilinde Amatör lig takımlarında en az 5 yıl ve aktif olarak futbol 
yaşantısını devam ettiren 30 gönüllü erkek lisanslı futbolcu katılmıştır. Araştırmada, toplamda 180 penaltı 
atışı gerçekleştirmiştir. Atış esnasında futbolcuların gürültülü ve sessiz ortamlardaki penaltı atışları değer-
lendirilmiştir. Penaltı atışlarının 130’u (%72,22) gol ile sonuçlanmış, 50’si (%27,78) golle sonuçlanmamıştır. 
Sessiz ortamdaki penaltı atışlarının başarı oranı %78.8 iken, gürültülü ortamdaki penaltı atışlarının başarı oranı 
%65.6 olarak tespit edilmiştir. Bir müsabaka ortamında gürültülü ortamların, sessiz ortamlara göre başarılı 
penaltı atışı ortalamaları üzerine olumsuz şekilde etkili olduğu söylenebilir. Penaltı atışını etkileyen çevresel 
faktörler dikkate alınarak uygulanacak özel antrenmanlar ile (simulasyon programları vb.) futbolcunun geli-
şimini sağlamak ve başarısını arttırmak mümkün olabilir. Alt yapı eğitiminden başlanarak futbolculara farklı 
çevresel ortamlarda özel antrenman yaptırılmasının sporcunun zorluklarla mücadele yönünü geliştirmesinde 
etkili olacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Gol, Gürültülü Ortam,  Penaltı
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POSTER SUNUM BİLDİRİLER

ZAMAN SERİSİ ANALİZ VE EVİEWS PROGRAMINDA BİR UYGULAMA

Samet KAYA, Esin KÖKSAL BABACAN

Türkiye

 

Öz: Bir zaman serisi, periyodik zaman aralıklarında gözlenen ölçümlerin bir dizisidir. Zaman serisi ile ilgili 
bir analizin yapılma amacı ise, gözlem kümesince temsil edilen gerçeğin anlaşılması ve zaman serisindeki de-
ğişkenlerin gelecekteki değerlerinin doğru bir şekilde öngörülmesidir. Bu çalışmada ilk zaman serisi modelleri 
tanıtılmıştır. Daha sonra, 05.11.2017- 28.10.2018 tarihleri arasında haftalık doların Türk lirası karşısındaki de-
ğişimi göz önüne alınmış ve bu değişimi en iyi açıklayacak zaman serisi modelini oluşturmak amaçlanmıştır. 
Bu amaçla, veriler Eviews programına girilmiş ve analiz sonuçları yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öngörü, Durağanlık, Otokorelasyon, EViews
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POSTER SUNUM BİLDİRİLER

DÜNYADAKİ İKİNCİL ENERJİ KAYNAĞI

Osman UYSAL

Türkiye

 

Öz: Dünyanın İkincil Enerji Kaynağı “Doğal Gaz “ Bu yazımızda gelecekteki yeni enerji kaynağı doğal gaz 
ele alınacaktır. Uluslararası enerji ajansına göre 2030 yılına gelindiğinde doğal gazın kömürün yerine geçeceği 
ve ikincil enerji kaynağı olacağını belirledi. Bu durumun nedeni hava kirliliğini azaltması ve sıvılaştırılmış 
doğal gaz kullanımındaki artışa bağlanabilir. Araştırmalara göre doğal gaz talebi 1.6 oranında artacak ve bu 
zamanlardan % 45 oranında daha yüksek olacaktır. Tahminlerin karbon salımlarının azaltılması, iklim deği-
şikliği ile mücadele politikaları ve ilgili mevzuatın dikkate alındığı “Yeni Politikalar Senaryosu” uyarınca 
yapıldığı belirtilmiştir. Yakıt kullanımı, binalar ve diğer faktörler için daha etkin enerji kullanımı da tahmin-
lerde rol oynamıştır.En büyük kömür ve petrol ithalatçısı olan Çin yakında en büyük doğal gaz ithalatçısı 
olma yolunda ilerlemektedir.Bir diğer büyük ülke olan ABD’nin kaya gazı üretiminde oldukça başarılı olduğu 
söylenebilir.Fracking denilen bu yöntem hidrolik kırma metodudur.Kömürün payının 2040 yılına gelindiğinde 
%40 oranından %25 oranına düşmesi beklenmektedir.Yenilenebilir enerji kaynakları ise %40 oranında artması 
sağlanmaktadır.Kömür santrallerinin enerji kaynaklı karbondioksit salımının üçte birinden sorumlu olduğu 
vurgulanmaktadır.Enerji kaynaklı CO2 salımlarının 2018 yılında yüksek düzeye çıkabileceğinden bahseden 
araştırmada, salımların 2040 yılına kadar yavaş ama düzenli bir artış göstereceğine dikkat çekilmiştir. Bu da 
hava kirliliğine yol açmaktadır.Araştırmaya göre bu artışın 2040 yılında 36 gigatona yükseleceği tahmin edil-
mektedir.Bu artışların nedeni petrol ve doğal gazdaki artışın neden olacağı belirtiliyor. Çalışmamızda yakın 
zamanda gelişebilecek doğal gaz üretiminin dünya çapında büyük bir hızla yaygınlaşmaya ve bu sayede kö-
mürün yavaşça kullanımda kaldırılmasından bahsedilmektedir. 
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İNTERNET BAĞLANTISI OLMADAN SMS YOLUYLA İÇERİK AKTARIMI

Hasan EROĞLU, Çelebi ULUYOL

Türkiye

 

Öz: Günümüzde İnternet, farklı alanlarda sunduğu çeşitli hizmetler ile insanların yaşamlarını kolaylaştırmak-
tadır. Çok sayıda görevin kolayca ve rahatlıkla tamamlanmasına yardımcı olan çok yönlü bir tesistir. İnternet 
masaüstü bilgisayarlarda, dizüstü bilgisayarlarda, tabletlerde, akıllı telefonlar gibi birçok cihazda kullanılmak-
tadır. Kullanıcılara istedikleri zaman istedikleri yerden aradıkları bilgiye hızlı ve rahat bir şekilde ulaşmaya 
olanak veren mobil cihazlar, İnternet kullanıcılarının bilgisayar yerine mobil cihazları tercih etmelerine neden 
olmuştur. Teknolojideki gelişim her ne kadar kullanıcılara hızlı ve güvenilir bir mobil İnternet erişimi sağlasa 
da İnternet erişiminin olmadığı veya kısıtlı olduğu durumlarda offline (İnternet bağlantısı olmadan) bilgi erişi-
minin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 2017 Internet World Stats verilerine göre dünya nüfusunun %45,6’sının 
ise halen İnternete erişim imkânı bulunmamaktadır [5]. İnternet erişimi olmayan ülkelerin büyük bir oranını 
ekonomik durumu iyi olmayan ülkeler oluştursa da diğer ülkelerde de eğitim seviyesi, mevcut iletişim tekno-
lojisi altyapısı, mevcut hükümet politikaları gibi sebeplerden dolayı kullanıcıların İnternete erişimi bulunma-
maktadır. Bu çalışmada herhangi bir sebepten dolayı İnternet erişiminin olmadığı durumlarda, mobil İnternet 
kullanıcıları için geliştirilen mobil uygulama aracılığıyla SMS kullanarak içerik erişimi sağlanmıştır. Uygu-
lamada kullanıcının erişmek istediği bilgiyle alakalı Google’da önerilen ilk 5 arama sonucu listelenmiştir. Bu 
listeden kullanıcının seçtiği sonuç doğrultusunda sunucuya yeni bir SMS isteği gönderilerek sitenin içeriğini 
görüntülenmiştir.
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ENCOURAGING DIVERSITY IN EDUCATION ENVIRONMENT: SOCIOPOLITICAL SCOPE OF 
MULTICULTURAL EDUCATION

Abell KRAMER, Sharona WEİDENSELD

Israel

Abstract: This study will discuss the benefits, requirements and meaning of multicultural education for stu-
dents coming from different cultural roots. The subject of this study is continuous and complicated relations 
between personal, political and educational factors affecting the success or failures of students and the benefit 
of multidimensional and multicultural education. The author develops a conceptual framework for multidi-
mensional education. Using this conceptual framework, this paper will focus on understanding the numerous 
forces that influence students’ school achievements. In addition, case studies obtained from five selected scho-
ols across Israel will provide examples supporting this framework.

Key Words: Academic Success, Cultural Differences, Cultural Effect, Cultural Pluralism, Education, Social 
Effect 



DERNEK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ümran SEVİL
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ
İBAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent EKER
İBAD Yönetim Kurulu Üyesi

384

POSTER SUNUM BİLDİRİLER

EVALUATION OF CULTURAL PROBLEMS IN MINORITY EDUCATION AND RESULTS

Qumru HAFİZLİ, Sűreyyə KEMRANGİL

Uzbekistan

Abstract: Since the early 1960s, culture concept has been used extensively in research and policies on mino-
rity education. In addition, increased participation of cultural diversity and multicultural education in national 
journals attract more attention to the concept of culture. This study investigates whether cultural differences 
increase school success and whether there is a relationship between academic achievement and minority edu-
cation. This study also shows that cultural differences and multicultural education offer only a partial solution 
for minority education. This study evaluates the academic success of students from minority groups in three 
Tashkent schools.

Key Words: Academic Performance, Cultural Difference, Educational Research, Theoretical Background 
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THE RELATION BETWEEN THE IMPORTANCE OF SPORTS EDUCATION ON YOUTH IN 
HIGH SCHOOL AGE AND SOCIAL PERFORMANCE

Senkina Angela ANATOLİEVNA

Russia

Abstract: This study investigates the development and learning processes of swimming performance of male 
primary school students in three schools in Moscow. Learning processes and performances of expert and 
beginner swimmers (10-11 and 12-13 years old) will be evaluated. Assessment will be performed around the 
factors of control, decision making and implementation. When the swimming results are evaluated, it has been 
determined that the swimmer students at the expert level have performed much better than the beginner level 
swimmers regardless of age. It is observed that practical education Rather than science-based knowledge has 
a positive impact on performance. Post-performance interviews provide insights into decision-making proces-
ses. Compared to inexperienced swimmers, experts can better implement high-level concepts and relationships 
between concepts.

Key Words: Sports Education, Swimming, Performance 
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THE EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SLEEP RHYTHM AND MELATONIN 
RHYTHM ON THE ELDERLY

Taras RAVİLOV

Kazakhstan

Abstract: Biological aging is often associated with sleep problems and drowsiness during the day. There are 
serious evidences that the melatonin hormone secreted by the pineal gland is related to the sleep and wake 
cycle. Orally taken melatonin hormone improves sleep quality in humans and animals. Melatonin hormone is 
also known to have the effect of regulating circadian rhythm. Melatonin circulation and secretion decreases 
with age. In this study, the effect of melatonin hormone on the age and sleep patterns of the elderly staying in 
four nursing homes in Kazakhstan will be investigated. 

Key Words: Melatonin, Sleep Pattern, Circadian Rhythm, Sleep Problems 
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EVALUATION OF ENVİRONMENTAL NOISE POLLUTION IN MOSCOW

Puzakov Rasim BORİSOVİCH

Russia

Abstract: This article provides analysis and conclusions about environmental noise pollution around Moscow 
highways. Noise levels from 1000 locations around the city are presented in tables. According to the results, 
it has been concluded that the noise in the day is 65 decibel in 94.5% of the areas in the measured areas and 
the noise is extremely high (75 decibels and higher) in 40% of all locations. The results are compared with the 
results of the other countries and suggestions and evaluations regarding the prevention of noise are conveyed 
at the end of the study.

Key Words: Noise Pollution, Moscow, Environmental Noise, Highway 
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ANALYSIS ON THE DEVELOPMENT OF THE WORKPLACES WHERE GENDER EQUALITY 
IS APPLIED FROM THE PERSPECTIVE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

İlyas MAHARRAMOV

Azerbaijan

Abstract: This article explores the effect of gender equality applied by companies in Azerbaijan on the per-
formance of the work environment. The study provides insights on the status acknowledgement of companies 
and their barriers related to the situation. The impact of market, civilians and administrative managements on 
gender equality will be discussed as a separate discussion topic. This study will not only reveal the results of 
the eight companies it evaluates, but will also provide the necessary conditions in order to ensure gender equ-
ality in the working environment.

Key Words: Gender Equality, Working Environment, Performance 
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LANGUAGE, CULTURE AND IDENTITY: A STUDY AMONG HIGH-SCHOOL  
TURMEN STUDENTS

Mergen ALİJA

Turmenistan

Abstract: Abstract languages are probably the most complex and interesting area of human existence as well 
as being the greatest common point. Language has been proven to be one of the biggest tools for inter-commu-
nal transfer of development, progress, talent, creativity and innovation since the times when language was a 
means of communication among people. Also, since the earliest recorded date, it has been proven that people 
are investigating the origin of languages. The aims and theories of modern languages and all the assumptions 
are rooted in the past centuries. However, this study explores the existence and direction of the relationship bet-
ween culture and language. Some main theories about culture and language will be explained in order to reach 
the aim of study. The results indicate a very close relationship between culture and language. It has been found 
that there is a direct and very close positive relationship between culture and language. In this study, Turkmen 
students in ten high schools are selected as samples and the analysis is based on this sample. 

Key Words: Language, Culture, Abstract Languages, Communication, Society, Modern Languages 
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