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Değerli bilim insanları,  

İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği tarafından organize edilerek 26 – 27 Nisan 2019 tarihleri arasında 
Hilton Hotel – Zetinburnu – İstanbul’da, birçok saygın kurumun katkılarının yanı sıra Kırklareli Üniversitesi 
Girişimcilik 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, Trakya 
Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin teşviki ile birlikte Trakya Üniversitesi Öğrenci 
Kulübü’nün ve IEEE Trakya Üniversitesi’nden öğrencilerin etkin iştiraki ile gerçekleşen 2. Uluslararası 
Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi’nde ikinci kez sizlerle bir arada olmuş olmanın mutluluğunu 
yaşamaktayız.

Öncelikle 62 sözel bildiri sunumu ve 19 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 İsmail Yaşartürk’e, Davetli Konuşmacılarımız Prof. Dr. Ayşegül Akdoğan Eker, 
Prof. Dr. Ayhan Aytaç, Prof. Dr. Çetin Yaman, Prof. Dr. Giray Saynur Derman, Doç. Dr. Alpaslan Hamdi 
Kuzucuoğlu, Doç. Dr. Haluk Şengün, Doç. Dr. Michael Kuyucu ve YMM. Bahri Olgun’a, Kongre Düzenleme 
ve Danışma Kurulu üyelerimize 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, 3. Uluslararası 
Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi’nde yeniden bir arada olmak temennileriyle sağlık, mutluluk ve 
başarılarla dolu güzel günler dileriz. 

Saygılarımızla.

İSMAİL YAŞARTÜRK
KONGRE BAŞKANI
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Distinguished Scientists,  

We are glad to be with you again in the 2nd International Congress Academic Student Studies held on 26-27 
April 2019 in Hilton Hotel – Zeytinburnu – İstanbul by İstanbul Association of Science and Academicians with 
the active participation of many respected institutions in addition to Kırklareli University Entrepreneurship 
Club, Namık Kemal University Business Administration and Entrepreneurship Society, Trakya University 
R&D and Science Community, Trakya University Finance Community, Trakya University Smart Medicine 
and Pharmacy Community, Trakya University Genetics and Biotechnology Community, Banking Researches 
Community, Labor Economics and Researches Community, AU International Politics and Diplomacy 
Community, Trakya University Entrepreneurship Application and Research Center, Trakya University Student 
Club and students from IEEE Trakya University.

We would like to extend our gratitude to the IBAD Chairwoman Prof. Dr. Ümran Sevil, Head of the Congress 
İsmail Yaşartürk, to the guest speakers Prof. Dr. Ayşegül Akdoğan Eker, Prof. Dr. Ayhan Aytaç, Prof. Dr. 
Çetin Yaman, Prof. Dr. Giray Saynur Derman, Assoc. Prof. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, Assoc. Prof. Haluk 
Şengün, Assoc. Prof. Michael Kuyucu and YMM Bahri Olgun, to the members of Executive and Organizing 
Committee 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 62 verbal presentations and 
19 poster presentations in our congress and to Güven Plus Group Counselling Inc. that have provided both 
technical and operational contribution and support. 

We are proud to share our congress book with you with a quality that can present our participants highly fruitful 
and satisfying content covering many multidisciplinary studies that exist in the literature with the contribution 
of scientists from various disciplines and fields. We pay our respects to all the participants who have honored 
our congress and hope to be with you again in the 3rd International Congress Academic Student Studies and 
wish you days full of health, welfare, joy and peace. 

Regards.

İSMAİL YAŞARTÜRK
HEAD OF THE CONGRESS
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KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI
İsmail YAŞARTÜRK

KONGRE DÜZENLEME KURULU 
Ali AVCI
Perihan ABAY
Ozan KARABAŞ
Yağmur AKARSU
Yusuf  ÇUHADAR

SEKRETERYA 
Merve ÖZYILDIRIM

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK
Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER
Prof. Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU
Prof. Dr. Billy WU
Prof. Dr. Bülent EKER
Prof. Dr. Critopher BASWELL
Prof. Dr. Çetin YAMAN
Prof. Dr. Ebru ÖZGEN
Prof. Dr. Erdal ZORBA
Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ
Prof. Dr. Fatih YÜCEL
Prof. Dr. Ganire HÜSEYNOVA
Prof. Dr. George BOZARTH
Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN
Prof. Dr. Gülen İSKENDER
Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Prof. Dr. Gülgün ERSOY
Prof. Dr. Handan ANKARALI
Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU
Prof. Dr. Isabella FEREDA

Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU
Prof. Dr. Juan PAMPIN
Prof. Dr. Leo BAO
Prof. Dr. Metin YAMAN
Prof. Dr. Mustafa TALAS
Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ
Prof. Dr. Muammer CENGİL
Prof. Dr. Mümin ŞAHİN
Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA
Prof. Dr. Neşe TÜFEKÇİ
Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ
Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN
Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN
Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN
Prof. Dr. Süleyman Can KURNAZ
Prof. Dr. Şükrü TORUN
Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ
Prof. Dr. Thamas HAYDEN
Prof. Dr. Tom COLLIER
Prof. Dr. Uğur GÜNŞEN
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN
Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU
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BİLİMSEL KURUL

Dr. Ayhan AYTAÇ – Trakya Üniversitesi
Dr. Ahmet Fahri ÖZOK – Okan Üniversitesi
Dr. Adrian BELL - ICMA
Dr. Adnan DİKİLCİLER – İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Abdullah KARATAŞ – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Ayhan DİKİCİ – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU – Medeniyet Üniversitesi
Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER – Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ – İstanbul Üniversitesi
Dr. Ahmet KALENDER – Selçuk Üniversitesi
Dr. Ayça GÜRKAN – Ege Üniversitesi
Dr. Ayşe TÜRKSOY – İstanbul Üniversitesi
Dr. Ahmet ERGÜLEN – Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Ali Serdar YÜCEL – Fırat Üniversitesi
Dr. Atilla DÖL – Gazi Üniversitesi
Dr. Bülent EKER – Namık Kemal Üniversitesi
Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU – İstanbul Üniversitesi
Dr. Çetin YAMAN – Sakarya Üniversitesi
Dr. David K. STOTLAR – Colarado SBDC
Dr. Dilek ÖZTAŞ – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Dr. Emre PINARBAŞI – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Erdem ÜNVER – Atılım Üniversitesi
Dr. Erdal ZORBA – Gazi Üniversitesi
Dr. Eray YURTSEVEN – İstanbul Üniversitesi
Dr. Ercan ŞAHBUDAK – Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Elşen BAĞIRZADE - Azerbaycan Devlet Üniversitesi
Dr. Erdoğan GÜNEŞ – Ankara Üniversitesi
Dr. Emily BLOOM – Columbia University
Dr. Enderhan KARAKOÇ – Selçuk Üniversitesi
Dr. Emre DÜNDER – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Fatih YÜCEL – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Faruk ANDAÇ – Çağ Üniversitesi
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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. 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 ODENING – 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
Dr. Mükerrem ATALAY ORAL - Akdeniz Üniversitesi
Dr. Michael KUYUCU – İstinye Üniversitesi
Dr. Mike FEATHERSTONE - University of London
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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 – Penn State
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
Dr. Yavuz ALKAN – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN – Kastamonu Üniversitesi
Dr. Yener ATASEVEN – Ankara Üniversitesi
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BİLİMSEL PROGRAM
KONGRE PROGRAMI/CONFERENCE PROGRAM

 
2. ULUSLARARASI AKADEMİK ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI KONGRESİ

 
AÇILIŞ / OPENING

26NİSAN / APRIL 2019
 

KAYIT / REGISTRATION: 26 NİSAN 2019 - 09:30 -18:00
 

126 NİSAN 2019 - 09:45 – 10:00
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı / RespectandNationalAnthem

 
Açılış Konuşması / Opening Speech

İsmail YAŞARTÜRK
Konferans Başkanı (Chair of Conference)

 
DAVETLİ KONUŞMACILAR / INVITED SPEAKERS

10:00 – 13:00
 

OTURUM BAŞKANI / HEAD OF SESSION: PROF. DR. AYŞEGÜL AKDOĞAN EKER
OTURUM 1

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

Doç. Dr. Michael KUYUCU
YMM Bahri OLGUN

 
ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

13:00 – 14:00 
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SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS
OTURUM /SESSION : 1
Tarih ve Saat / DateandTime : 26.04. 2019 – 14:00 – 17:00
Salon A/Saloon A     
Oturum Başkanı (Head of Session) : DOÇ. DR. GÜLTEN HERGÜNER - DR. ÖĞR. ÜYE. SİBEL 
YAMAN

Ali AYHAN, Tuba GÜRBÜZ DİJİTAL MÜZİK SEKTÖRÜNDE STREAMİNG SERVİSLERİN 
KULLANIMI

Anas MANSOUR, Fikret 
ÖZTÜRK, Levent BAYINDIR

AKILLI GÜVENLİK KAMERALARI İÇİN HOG ÖZNİTELİKLERİNİ 
KULLANARAK İNSAN TESPİTİ VE YÜZ TANIMA

Aylin ERCE, Kader SATAR ORHAN PAMUK’UN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ROMANINDA 
OEDİPUS KOMPLEKSİ

Ayşe Nur TÜRKOĞLU, 
Derya SİVUK

TÜRKİYE’DE 2018 YILINDA HASTA HAKLARI BİRİMLERİNE 
YAPILAN BAŞVURULARIN ANALİZİ

Bahtınur Sezin ALKAN, Azmi 
Seyhun KIPÇAK, Nurcan 
TUĞRUL

LEVREK BALIĞININ MİKRODALGA FIRINDA KURUMA 
KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ

Beyza HOCAOĞLU, Önder 
AYBASTIER, Saliha ŞAHİN

KIRMIZI VE SİYAH MERCİMEĞİN ANTİOKSİDAN 
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Beyza TUĞLU, Ahsen 
Kubilay ALBAYRAK, Tuğçe 
ÇAKMAZ, Berk KAFKAS, 
Çetin YAĞCILAR, Nilay 
SEYİDOĞLU

GELECEĞİN DENEYSEL HAYVAN MODELİ: ZEBRA BALIĞI

Birce KÖKSAL, Dilek EKŞİ 
AKBULUT

ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA EK YAPILAR VE KORUMA 
ÖRTÜLERİNİN İRDELENMESİ

NawfalBİN AARIF THE EFFECT OF PART-TIME WORKING ON ACADEMIC 
PERFORMANCE AND SOCIAL LIFES OF UNIVERSITY 
STUDENTS

Cüneyt MÜHÜRDAROĞLU, 
Cengiz ÇAĞLA

TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL HAREKETLERIN EVRIMI: ETNIK 
MOBILIZASYON ÖRNEĞI
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Zeynep KURT, Halil Emre 
AKBAŞ

BDS 701 KİLİT DENETİM KONULARININ BAĞIMSIZ DENETÇİ 
RAPORUNDA BİLDİRİLMESİ: KAMUYU AYDINLATMA 
PLATFORMUNDA YAYINLANAN 2017-2018 YILLARI BAĞIMSIZ 
DENETÇİ RAPORLARININ İNCELENMESİ

Ömer CANANİ ÜNAL, Murat 
GENÇ

TÜRKİYE’DEKİ ÜCRET SİSTEMLERİ KAPSAMINDA OTOMATİK 
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Gülay YILDIRIM KÜL EŞEK VE ÜÇ ŞEHZADE MASALLARININ İLETİLERİNİN 
İNCELENMESİ

Merve ÖZYILDIRIM, İsmail 
YAŞARTÜRK, Gülten 
HERGÜNER

LİSE TÜRLERİNE GÖRE SPOR YAPAN VE YAPMAYAN 
ÖĞRENCİLERİN DUYGUSAL ZEKA VE PROBLEM ÇÖZME 
BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Burcu AYDOĞAN, İsmail 
YAŞARTÜRK, Esra 
GÜVENİR, Ayşe Güler 
KÜÇÜKTURAN

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇERİSİNDEKİ İSTENMEYEN 
ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ 
İNCELENMESİ (ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)

Şeyda ÖZKAN, Elmas 
SAĞLAMCI

DİZ ALTI PROTEZ BACAK VE KOMPOZİT AYAK TASARIMI VE 
İMALATI

Nilgün GÜNEŞ OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK VE KIZBÖCEKLERİ ROMANI 
ÜZERİNE BİR OKUMA DENEMESİ

Yusuf ÇUHADAR, Gülten 
HERGÜNER

ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ İLE 
İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

 
SÖZEL OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION : 2
Tarih ve Saat / DateandTime : 26.04. 2019 – 14:00 – 17:00
Salon B / Saloon B
Oturum Başkanı (Head of Session) : DOÇ. DR. ALPASLAN HAMDİ KUZUCUOĞLU
 

Elif GÖZE, Sevgi POLAT, 
Perviz SAYAN

INVESTIGATION OF ASPARTIC ACID EFFECT ON CALCIUM 
TARTRATE CRYSTALLIZATION

Derya SULUHAN, Elif 
GEZGİNCİ, Merve Esra 
ERGİN

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE 
YÖNELİK TUTUMLARI İLE MESLEK SEÇİMİ VE GÜDÜLENME 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
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Emine KOÇDEMİR, Murat 
GENÇ

MUHASEBE MESLEĞİNİN DİJİTALLEŞMESİ: MUHASEBE 
MÜHENDİSLİĞİ VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ 
YERİ

Emre İÇLEK DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN ÖNGÖRÜMLENMESİ

Ersin ERTÜGEN, Önder 
AYBASTIER, Saliha ŞAHİN

SARI VE YEŞİL MERCİMEĞİN FENOLİK MADDE 
İÇERİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Mason ROBERTS THE RELATIVE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION 
AND DUTY COMMITMENT AT WORK: AN INTERNATIONAL 
COMPARISON

Ferhat GÜNERİGÖK, Fatma 
YILMAZ KURT, Sibel 
KÜÇÜKOĞLU

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK KARAR VERME 
SÜRECİNDE ÖZGÜVEN VE ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN 
BELİRLENMESİ

Feyza Elif AKKUŞ, Meral 
EBEGİL, Fikri GÖKPINAR

BÜHLMANN-STRAUB KREDİBİLİTE MODELİ VE BAYESCİ 
YAKLAŞIMIN KREDİBİLİTE FAKTÖRÜ BAKIMINDAN 
İNCELENMESİ

Filiz TOPRAK KARAKAYA ÜZÜNTÜ İLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI

ElkinIppolit 
VALENTINOVICH

PROFESSIONAL SELF-SOCIALIZATION AND CULTURAL 
STEREOTYPES IN TRANSITION FROM EDUCATION TO WORK

Tuğçe KIRAÇ HAKAN GÜNDAY’IN AZ ADLI ROMANINDA YERALTI 
EDEBİYATININ YANSIMALARI
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REFLECTIONS OF AYDIN DOGAN’s SELLING MEDIA GROUP TO DEMIRÖREN GROUP ON 
PRINTED PRESS 

Mihalis KUYUCU 

İstanbul Aydın University, Communication Faculty, İstanbul / Turkey

Abstract: Aydın Doğan, who has left his mark in the last 40 years of Turkish media, entered the press sector in 
1979 by purchasing Milliyet newspaper from Ercüment Karacan. Aydın Doğan was a businessman who man-
aged to take place among the highest tax payers in the late 1970s, operating in many different sectors, such as 
automobile dealership, transport business, pharmaceutical depots and construction machinery trade. Former 
editor-in-chief Abdi İpekçi’s assassination on February 1, 1979 was a turning point in the hand-changing of 
Milliyet. Doğan Holding Honorary President, Aydın Doğan, shared his ideas on this downfall in media sector 
with the public in the ceremony held in 2018 saying “I went on a journey 40 years ago. In this journey, many 
of my friendships have exceeded 30 years. I am not leaving them, I am just leaving this building. Again, I am 
your friend and companion, and this friendship will continue to the grave. 59 years ago, I started media busi-
ness by registering to Mecidiyeköy Tax Office. I have been in the press sector for 40 years. There are very few 
people in the business world who are my friends. All my friends are from the media world. There is a bitter-
ness in me for leaving such an institution.” Aydın Doğan explained the sales process with the following words: 
“I have transferred my media group to the Demirören family willingly, without anyone’s pressure. We had a 
conversation with Mr. Yıldırım. We kept two of the interviews confidential. We did it at the Hilton because it 
was heard in the Holding building. Then we announced it to the public on March, 22.” In this study, reflections 
of Aydın Doğan’s selling of the media holding to the Demirören group on the media industry were discussed. 
In this context, how newspapers considered this event one the day of announcement of sale process by Doğan 
Group and within the next three days, what kind of headlines were used to announce this sale, and responses 
of other media companies were studied in this research.

Key Words: Media,  Mediaownership, Dogan Media , Demirören Media, Turkey

CONCEPT of MEDIA OWNERSHIP and its HISTORY in TURKEY

According to ownership structures, media businesses are divided into three groups. Accordingly, public en-
terprises are defined as businesses with all or a large part of their capital owned by public entities; private 
businesses are defined as those with all or a large part of their capital owned by private persons; and mixed 
businesses are defined as those with a part of their capital owned by public entities and a part of their capital 
owned by private persons (Atılgan, 1999:26).

Public media businesses are based on the necessity of the State to provide public service in the field of in-
frastructure and communication. During the Cold War period, the state monopoly of broadcasting vehicles, 
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especially radio and television, gained importance in terms of protecting the political regime and directing the 
internal public. There are three different ways of functioning in the public broadcasting policies created in this 
way. In the first method, the business operates directly in connection with governments. In the second one, it 
operates in the form of government-affiliated autonomous structures to protect public enterprises from political 
pressures. The third and last method is that the independent regulatory authorities of the state control private 
radio and television organizations on behalf of the public service (Geray, 2003:48).

Written media ownership is generally released in all democratic regimes and protected by constitutional guar-
antees. Therefore, there is a limitation of the publication of newspapers or magazines or the ownership of the 
organizations that publish them. In Europe, considering the development of press sector predominantly owned 
by families, this sector was prone to oligopolistic development. The concentration in the press sector, which 
began during the interwar period in Western Europe, seemed to increase especially after the World War II. In 
this concentration process, several large newspaper chains took on a large portion of the market as a result 
of horizontal and vertical integration (Humphreys, 1996: 66-67). Despite the freedom of the press sector, 
two different structures emerged in the field of radio and television broadcasting. While television and radio 
broadcasting were carried out by private enterprises in the United States, it was fulfilled by the State through 
public monopolies in Western Europe until 1983. According to a recent study by the European Institute, there 
are a total of 36 public television channels in 17 countries in Western Europe. Together with 1980s, a mixed 
structure was established in which public television and radio sector were included in publication process in 
Western Europe.

In a study conducted in Europe and its neighboring countries, �Media ownership� was found to be owned by 
government in 29% of the newspapers and 60% in television channels. There are 72% of the state�s ownership 
in major radio stations. In the field of private equity ownership, this rate was seen as 57% in the press area and 
34% in the field of television. Considering the sector around the world, the media began to become widespread 
with technology in the United States, especially as of the 1960s. Other than that, the neoliberal structures have 
increased and accelerated the development of the media as a result of the economic crises. The market forma-
tion in the media has a very fast evolving process. In the 1970s, the end of the wars, the proliferation of people, 
and the diversity of communication and information technologies expanded the people�s occupation areas 
and increased the interest in technology. This situation has accelerated expanding the infrastructure of com-
munication and technological instruments, and their integration with each other (Özokçu, 2011: 30).

The subject of media ownership was mentioned for the first time in a study prepared by UNESCO at the end 
of the 1970s and conducted by MacBride Commission called by the name of MacBride who was the president 
of this commission and other scientists in the field of communication from other countries (Kara, 2008:89).

It was stated that the property structure could hinder the media’s diversity and pluralism in the following way: 
“It can be said that one of the fundamental criteria of information freedom lies in the pluralism of resources. 
Regardless of the political system, gathering of these resources in the hands of dominant groups leads to the 
distortion of freedom. It is necessary to have a large diversity of information and opinion sources so that in-



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

4

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

dividuals can fit their preferences on public matters into solid foundations. However, two points should be 
considered here; first, even if it makes a conscious distortion difficult, the diversity of resources cannot guar-
antee the validity of information. Secondly, diversity is not always synonymous with pluralism-especially the 
pluralism of views. Communication networks and broadcasting tools must also be as diverse as resources and 
independent from each other. Otherwise, diversity remains solely as a view.” (MacBride, 1993:24-25)

A media monopoly was formed in 1963 with the establishment of TRT in Turkey. Since 1990, this was the case 
until the private-owned commercial televisions were allowed in that year. When the article 133 of the Consti-
tution related to publishing by private capital was amended, a new process began in media ownership. Gaps 
in the law prevented the free movement in the sector, the delay of publishing law was not fully enlightened 
(Özdurdu, 2011:29)

Until the 1980s, the most remarkable feature in the ownership control of Turkish media was that, until that 
day, the press-release ownership, which was dominated by major family companies in Turkey, was suddenly 
controlled by businessmen outside these families. These entrepreneurs took the role of pioneering in the forma-
tion of the media by bringing new rules along with these movements, and they led to the destruction of the old 
traditional understanding (Kara, 2008:5-6).

With the military intervention of September 12, 1980, the voice of the social opposition was cut, and this depo-
liticization process was also reflected on the media. In the period after 1980, it became important to maintain 
the sovereignty of the capital also in ideological sense by means of media. Neoliberal policies found a great 
“reputation” in press release organs (Özsever, 2004: 116)

The first participation to press from outside the profession before 1980s was realized by the purchase of Yeni 
Sabah Newspaper by Sefa Kılıçoğlu in 1948. Attempts towards press outside the profession were not long-term 
during this period, and the media companies continued to exist in the form of family businesses that grew up 
from journalism until the end of the 1970s (Topuz, 2003:329). The sale of 25% shares of Milliyet Yayinlari 
belonging to Karacan family to Aydın Doğan who was a businessman at that time and had no connections with 
the media in 1979 was the second important participation outside the profession in the media.

As a result of economic policies implemented in the 1980s, the “traditional” structuring in the media sector un-
dergone a change. With the decision taken on January 24, 1980 and the abolition of subsidies given to newspa-
per by state, enterprises operating in the press sector faced enormous costs at the rates they had not encountered 
until that day. These economic decisions, which the State took during transition from the social economy to the 
liberal economy, were reflected in the media, and a elimination process began in the press industry, especially 
after that date. At the end of this process, those who were financially strong and able to obtain advertising and 
advertisement income, stayed in the market, and other left their places to businessmen with financial power.

The media industry was enlarged with investments since 1980, and small businesses have lost for reasons such 
as joining to bigger companies or not holding in the sector. In addition, the dominance of large companies 
took over the sub-sectors of the media. These power groups made many commercial activities in many fields 
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especially in publishing, such as newspaper publishing, news agency, books and magazines, printing and 
distribution, advertising-advertisement agency, television and radio broadcasting, film-making. On the other 
hand, the same powers became captains also in fields of banking, economy, marketing, insurance, tourism and 
health (Sevginer, 2012:26)

Non-media capital’s entry into media sector shows that capital is not just an ownership issue but also a control 
problem. This requires focusing on the structure of ownership and results of private companies gaining weight. 
In a survey conducted by Picard on seven public press operators, it was determined that the primary owners 
of these companies were institutional investors with investments also made in the field of commercial bank-
ing and state hedge funds. In this study in which the decision-making processes of these companies for short-
term profits were also examined, another danger was found remarkable that decisions taken by managers of 
these companies were mostly parallel to the interests of investors. Again, in another study conducted towards 
whether there was a meaningful relationship between financial dependence and the composition of the board of 
directors at seventeen public press companies, it was found out that companies with financiers in their boards 
of directors had less external economic dependence, on the other hand, companies with advertisers in their 
boards of directors earned more advertisement income (An and Seung, 2004:5-6).

According to Murdock, the control of allocation includes the company’s power to determine all objectives and 
areas of activity. This type of control determines a company’s four main areas of activity. These are listed as 
follows:

•	 Determination of detailed policy and strategy, 

•	 Making decisions about whether to grow or grow by means of mergers,

•	 Establishing financial policies, such as the issuance of stocks, the choice of financing methods,

•	 Determining how the profits are distributed to the shareholders and their managers,

Operational control, on the other hand, is the routine control of daily production and remains at a lower level, 
with the use of allocated resources and the implementation of predetermined policies. For example, the edito-
rial staff who have a say in the decision-making process of the content in the news media is concerned with this 
level of recurring operations every day. The editorial staff playing a role in determining the media content is 
subject to such controls (Murdock, 1982: 121-122). For this reason, it is important in whose hands the control 
is in media management. Shareholders always strive to keep control of allocation.

The most fundamental feature of the media is that it serves the mission of transferring information to the pub-
lic. In this situation, the media owners contribute this situation by adding their own interpretations. We can sort 
the purpose of holding media ownership as follows;
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⇒	 Status or social superiority difference emerging with the fact that the sector is owned by the elite (the up-
per class of society), which is not accessible to other sectors, 

⇒	 Public service (public use), 
⇒	 Capital owner with media ownership having the function of influencing, orienting and managing public 

opinion, 
⇒	 To be strong in investments in business areas other than the media, to seize the competitive advantage 

largely by others, 
⇒	 To bring and reflect extreme ideas and knowledge to society, to provide annuity through popular culture 

and to monetize popular culture, 
⇒	 To establish ideologies, to develop and to build the desired ideological infrastructure.

According to Sönmez, there are other benefits and revenues offered by this sector to the capital operating 
outside the media sector although this sector is not profitable. These revenues include the ability to reach the 
masses, to give them the desired message, to influence, thus to use and share a power, and to use this as a de-
fense or offense tool against its competitors and political virtue (Sönmez, 2003:110).

The emergence of new trends such as company marriages and cross ownership in media companies since 
2000 in the world indicate that it is of great importance to keep the media ownership in hand. The partner-
ship between Time-Warner and American On-line (AOL) can be shown as the worlds most important media 
merger. Mergers and acquisitions has been the main subject of media ownership as a strategy. Today, in the 
media, companies have evolved into large groups. Some of them are Rupert Murdochs News Corporation, the 
Maxwell Group, the French Hachette Group and Hersant, the German Bertelsmann Group and Springer, and 
Berlusconi in Italy (Biçer, 2008: 55).

ADVANTAGES of MEDIA OWNERSHIP

The view that “media owners use the media as a weapon for investments in other areas in Turkey (Sönmez, 
2003; Bek, 2004; 2006) is largely accepted. The report published in 2011 in which the analysis of the media 
sector in Turkey was made (Sözeri and Güney, 2011) showed that many media companies operate under eco-
nomically non-rational conditions, some of which are published by suffering losses. A part of the media bosses 
invited to the Grand Assembly of Turkish Parliament Coup and Memorandum Research Commission, which 
was originally established in 2012 to investigate the February 28th coup process, indicated that they had to 
enter this sector because of the request/pressure of politicians and they had to grow by means of buying televi-
sion mostly to reduce their losses. For example, the owner of Çukurova Group, Mehmet Emin Karamehmet 
(2012), summarized the purchase of Akşam newspaper in 1997 as follows: “... We have partnered with Mr. 
Özer Çiller’s request. And then we took over the company after they could not pay salaries. There was no one 
in newspaper, so the printers were purchased, then a TV channel should be purchased. For the newspaper to 
be...”. Turgay Ciner (2012), the owner of the Ciner Group, described his entry to the media “... I was forced 
into the media, or rather, by losing money. So as you mentioned, I am not a person who entered the media with 
desire, willingly”.
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However, although it does not seem like a profitable investment for themselves, the role of media in relation-
ship between these capitalists and the power can be seen in tenders they have won. The first regulation that 
restricts the capital ratios of radio and television owners in Turkey, restricts cross-ownership, prevents them 
from entering public tenders and owning financial institutions (Law No. 3984, article 29) was amended with 
the pressure by bosses (Gçrmüş, 2013) in 2001 with the law no 4756, and these restrictions were not included 
in the final regulation implemented in 2011.

In the 1990s, the former media bosses who had previously gathered power between the military and coali-
tion governments could not establish the same kind of relations with the new government, and the decline of 
military domination led them to establish good relations with the government. While Doğan Group chooses to 
shrink by selling newspapers and other companies they own, Doğuş Group, choosing the second way, won the 
tender for Galataport in Karaköy which is one of the largest tourism ports in Turkey in 2013.

In recent years, the rise of new entries to the market is much more than the desire to operate in this market, as 
in the past years, it creates the impression of a request and/or pressure by politicians to create a media that sup-
ports the government. In ‘tapes’ that spread over the Internet last year, it was claimed that Sabah-ATV Group 
was sold by 630 million with the participation of many investors. The alleged number for the sale is far below 
the price and, if true, indicates that the media company in question is not very profitable or loses money. How-
ever, the Kalyon Construction which purchased the media group and affiliated to Zirve Holding, has received 
major tenders such as Çanakkale-Ezine-Ayvacik Road, as well as the infrastructure and highway tenders of the 
most part of Turkey, especially the third airport. Like other media bosses, this holding investing in the field of 
energy owns three hydroelectric plants.

On the other hand, Ethem Sancak, who purchased Akşam Newspaper and Sky360 Television Channel and who 
was claimed to complain about buying media companies that were in bankrupt state in a “tape”, won BMC 
tender for producing armored vehicles to Turkish Armed Forces. Ethem Sancak’s nephew, Murat Sancak, en-
tered the Cash Register-POS device sector with a monopoly under the name of MT Information Technologies 
company and currently holds a large part of the market. Sancak acquired the Star Media Group, consisting of 
a continuously changing partnership structure, Star newspaper and 24 TV.

In addition to new entrants, the growth in media groups that have long been supporting the government is also 
remarkable. For example, Albayrak Group has undertaken almost all meter reading works in Istanbul and An-
kara during the rule of AKP. In recent years, in addition to investments in the construction sector, the company 
won the tender for Altay tank production with Tümosan Tractor and Motor Factory and won the tender for 
production of engine for the first domestic aircraft called Rahvan. The group also owns the tender for fast train 
production with Spanish Talgo company. Foreign investments of the group also go parallel with the govern-
ment’s foreign policy.

Demirören Group, which entered the media sector by purchasing Doğan Group and moved the opposition 
voices irritating the government away from newspapers, continued to grow in fields of energy and construc-
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tion, while it seems to have added Zeyport to its portfolio that is the third largest port of Istanbul and located 
in Zeytinburnu among its projects this year. 

Attitudes of media bosses towards being close to the government due to their investments in other areas and 
even giving up critical journalism or even journalism are one of the most important causes of auto-censorship 
in the media. It seems impossible to change this situation as long as media bosses are rewarded with public 
tenders. As with the old regulations, although it is considered bit of a solution to prevent media bosses from 
entering public tenders, it also carries the risk of leading to other types of patronage relationships. For example, 
in Greece, such an arrangement received reactions from the European Commission on the ground that it pre-
vented free competition, and government had to step back (Leandros, 2010: 898). Therefore, it is necessary 
to make a transparent and fair arrangement in the process of the media ownership and giving public tenders.

However, the only reason to exist in the media sector is not economical, and politics can also be an important 
reason for small and opposition publications. For example, Ayhan Durgun, the owner on Nokta magazine that 
started its publication life again in 2006 and ended in the 25th issue due to oppositions, described the reason 
for entering the market as coming to a strong political position although he demonstrated a highly respectful 
stance on editorial independence: “

I had a thought about getting into politics during that period. I am not a tribal leader, you cannot show yourself 
too much with the work you do, and the media boss was a way to get to the politically strong position. (Sözeri, 
2007: 120).

While the government has rewarded its supporting investors in recent years, and it chose to punish opposition 
media organizations. The tension between the government and Fethullah Gülen community or Service Move-
ment with their preferred name, which began after the decision of the closure of training centers in 2013, influ-
enced the shareholders and media organizations close to this community. Golden mines belonging the Bugün 
newspaper, Bugün TV and Kanal Turk were immediately stopped. Zaman newspaper and Samanyolu TV were 
raided, and their general broadcasting directors were detained, Zaman Newspaper General Editor Ekrem Du-
manli was released after four days. Hidayet Karaca, the head of Samanyolu Media group, is still under arrest. 
Since it is within the community structure and there are no organic links among companies, it is difficult to 
predict the results of economic pressure. However, in the process of both detaining and economic pressures 
applied on the community and other companies such as Bank Asia, it was observed that the members of these 
organizations acted in solidarity.

One of the newspapers that has reported corruption allegations the most, Taraf newspaper, was applied with 
TRY 5.5 million of tax penalty based on unsold newspapers that were given to scrap. This punishment was 
given to a newspaper in Turkey for the first time, and other newspapers were allegedly not punished even 
though they applied the same procedure. Stefan Füle, a member of the European Commission of Enlargement 
and Neighborhood Policy, criticized the government, indicated that such tax penalties destroy the freedom of 
the press (Today’s Zaman, 2014).
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Smaller in terms of capital but dissident media organizations are often the target of the government. Burak Ak-
bay, the owner of Sözcü newspaper, has been targeted by other media organizations for allegedly evading taxes 
through other companies. It was reflected in the press that Yurt Newspaper belonging to Durdu Özbolat, CHP 
Deputy and owner of Özbolat Group Companies, experienced financial difficulties and could not pay salaries 
to its employees from time to time. These media institutions are also tried to be put under pressure by the pen-
alties imposed by Radio and Television Supreme Council (RTUK) and lawsuits opened by the President, his 
family and the members of the government (Önderoğlu, 2015). The determination of the number of members 
of RTUK according to the number ratio of political party groups shows that decisions taken are also political 
and the institution does not fulfill its duties in an independent way.

PROPERTY STRUCTURE

Various media groups broadcasting in radio and television fields have emerged along with the transition to 
private publishing in Turkey. These media groups are structurally different from each other. According to Bay, 
reason for this difference is not only about technology and financial power, but also it is related to the fact that 
private radio and television organizations are in the hands of strong capitals, different communities and some 
political parties as the general structure of the Turkish media (Bay, 2007: 84-85). Similar to the examples in 
the world, media giants were formed in Turkey. As a result of the corporatization, holding companies as cross-
media owner in the field of publishing and telecommunications have replaced the traditional model of media 
companies that used to belong to the family. In the second half of the 1990s, wireless, wireless telecommu-
nications, private publishing and print media became more concentrated with cross ownership. Similarly, in 
the late 1990s and early 2000s, commercialization turned into conglomeration. A handful of holdings began to 
consolidate the press channels to dominate the industry, and this situation also continued after 2001 (Beyazıt, 
2016: 390). As Kuyucu stated, the 2000s have been the years in which cross-media investments were increased 
for media groups, and vertical and horizontal investments were carried out and continued their conglomeration 
processes. Over the years, media bosses invested in different industries such as radio, television, magazines, 
book publishing and the Internet, and as a result of these investments, they merged their media investments 
under a single roof (Kuyucu, 2013: 154).

Media groups operating in Turkey as of the year 2017 are as follows: Doğan Publication Group, Turkuvaz 
Media Grouo, Es Media, Albayrak Group, Ciner Group, Doğuş Group, İhlas Holding, Demirören Group.

The activities of the Doğan Publication Group, which was founded in 1997 and one of the leading media giants 
in Turkey include media, energy, retail, industry, real estate and motor vehicles, marketing, financial services 
and tourism sectors. In the field of media, written and audiovisual media belonging to Dogan Holding are 
as follows: There are Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News in the field of newspaper; Doğan Burda 
Magazine and Doğan Egmont in the field of journal and book publishing; Doğan Distribution, Doğan Print-
ing Center ve Doğan Media International in the field of Press, Distribution and External Trade; Doğan News 
Agency (DHA) in the field of news agency. There are Kanal D and CNN Türk, Radyo D, Slow Türk, CNN 
Türk Radyo, D Productions, Doğan Music Company (DMC) in the field of audio and visual media, D Smart as 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

10

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Digital Platform, and Kanal D Romania and Euro D among European visual and audio activities. Company’s 
online platforms include hurriyet.com.tr, MedyaNet, hurriyetemlak.com and hurriyetoto.com. Doğan Holding 
has fields of activity in energy, motor vehicles, finance, tourism sectors outside the media.

As can be seen from ownership structures of the above media companies, media companies do not only operate 
in mass communication but also in areas such as construction, education, energy, tourism, maritime activities. 
There are several reasons for media bosses to keep the media in their possession in addition to different sectors. 
According to Tekinalp, these reasons include the ability of bosses to use the media as a means of advertising for 
their other sectors and to use the media as a means of struggle with other competing sectors (Tekinalp, 2011: 
276).

AYDIN DOĞAN and MEDIA 

Aydın Doğan, about himself, said “Passing his childhood in Gümüşhane, Aydın Doğan was born on April 15, 
1936. Aydın Doğan began his business careeer in the 50s. He hold the mayoralty of Kelkit, Gümüşhane for 
a period from CHP and district presidency of the party, completed his high school education in Erzincan and 
continued his education in Doğan university, then continued to Business and Economics Faculty, which be-
came Marmara University later on. Aydın Doğan is married and has four children and six grandchildren. Aydın 
Doğan, who went into business in Istanbul, entered television broadcasting business with D TV (then, Kanal 
D) founded in cooperation with Doğuş Group in the early 90s.”. Establishing his own company in 1958, Aydın 
Doğan carried out important activities in media group by signing groundbreaking signatures.

AYDIN DOĞAN’s ENTRANCE and LEAVING the MEDIA

Doğan Group, which operates in various fields such as media, telecommunications, industry, tourism and en-
ergy, is among the leading companies in Turkey; operating in the field of energy, tourism, industry, trade and 
marketing, Doğan Group Holding Inc. consists of Doğan Publishing Holding Inc. which operates on media 
and related issues.

Aydın Doğan, founder of Doğan Group Companies, is perhaps one of the most important names that symbol-
izes the reconstruction of Turkish media in the aftermath of the 1990s. Doğan has entered many sectors outside 
the media and has achieved a large accumulation of capital in the last 20 years.

Doğan Group’s relationship with the media began in 1979 by establishing partnership with Milliyet Newspa-
per. With the addition of Hürriyet newspaper to the group in 1994, an important step was taken in the media 
sector. In this process, in the 2000s, a media group emerged that reinforced its place in various sectors outside 
the media.

Doğan Group, which produce the best-selling newspapers of the country for years, also operates in the energy, 
industry, trade, finance and tourism sectors outside the media. The Group includes companies such as Çelik 
Halat, Ditaş, Milpa, Milta thanks to Doğan Energy Investments which is the subsidiary of Doğan Holding.
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Although the company operates in many sectors, Doğan Group is the most effective in the media. The Group 
operates in media sector under the name of Doğan Publishing Holding (DYH) in fields of press, television and 
radio broadcasting, distribution and retail sailing and online media.

Today in the press area, DYH publishes five daily newspapers including Hurriyet, Radikal, Posta, Fanatik and 
Hurriyet Daily News. The Group has private television channels and radio stations in the audiovisual area with 
high viewing/listening ratios. Kanal D, Radio D, Slow Turk are among these enterprises. The Group also oper-
ates as a digital platform operator under the brand, D-Smart.

In addition, the Group signed a joint venture with Time Warner, which is accepted as the third largest media 
company in the world, and they established the first television channel, CNN Turk, established in cooperation 
with a foreign media company in Turkey in 1999. The other TV channel established in partnership of DYH-
Turner is TNT.

DYH operates in Magazine Publishing under the name of Burda Magazine. A total of 25 separate journals are 
published in the body of DBD, a leading company in Journal Publishing in Turkey. Besides all this, Doğan 
Holding, which carries its effectiveness in media to written and electronic press, has expanded in the media 
sector over time and became one of the industry’s most influential names in the field of bookselling under 
Doğan Kitap, in the field of music with Doğan Music Company, in the field of offset with Doğan Printing and 
in the field of distribution with YAY-SAT companies. D&R music and book store chain, again within the body 
of DYH, is an important name in the sector with its culture, art and entertainment products.

According to Adaklı, DMG be regarded as the most advanced example of the Turkish media industry in terms 
of a horizontal and vertical integrated sectoral infrastructure, market domination, connections with global 
media companies and the professionalization patterns that the company tries to develop in institutional and 
non-corporate relations (Adaklı, 2006).
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Table 1. Doğan Group’s fields of activity in media and other sectors

As shown in the Table above, the group is integrated horizontally and vertically in the media area. In addition, 
the company has achieved a large market share in almost every area of media sector such as newspaper-maga-
zine publishing and distribution, news agency, radio and television broadcasting, book publishing, online pub-
lishing, TV and program production and music making, and it is among the most powerful holdings in Turkey.

The fields of activity and assets of Doğan Holding during years are given in the following table. The companies 
sold over time are shown in different colors.
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Table 2. Doğan Holding Assets and Fields of Activity in Years

As seen in the table above, Doğan Group was founded in 1959, it started its its business life in 1961 with 
the first automobile trade, the first entry into the media sector was realized with Milliyet in 1979, then Aydın 
Doğan founded Doğan Holding in 1980, and he managed to become the leading company in other sectors with 
multiple companies both in media and other sectors. 

Aydın Doğan existed in the media sector by growing from 1979 up until 2003. As a result of two major inves-
tigations and a wave of tax penalties along with AKP power, his company was first shone, and in 2018 it was 
completely withdrawn from the media.

Aydın Doğan’s decline and regression period as of the end of the second period of AKP rule in July 2007 began 
with his purchase of shares of Kemer Yayıncılık A.Ş. and Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. İn which Vatan 
newspaper was affiliated. The Competition Board approved this sale in March 2008; but the board brought the 
condition of selling Vatan newspaper in two years.

In the decision of the Board, the condition was laid down as follows “In the two years following the consent, 
Vatan newspaper brand and privilege rights shall be deemed free from all debts and liabilities, the brand shall 
be transferred to persons other than any one outside Doğan Group or enterprises that are not controlled directly 
or indirectly by Doğan Group”.

Doğan Media was given a total tax penalty of TRY 6.8 billion in 2009. After the July 15 coup initiative, Hür-
riyet newspaper made news on December 2016 about the fact that the tax inspectors having given this tax 
punishment were “FETÖ” members, and the newspaper defended itself.
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2015 year was a year when investigations and cases against Aydın Doğan were on the rise. The investigation 
conducted by Istanbul Public Prosecutor’s Office, the Bureau of Terrorism and Organised Crime was turned 
into a case. In the accusation, it was alleged that Doğan Holding smuggled fuel in the Oil Office (POAŞ) in an 
organized manner during the years 2001-2008. In this case known as the POAŞ case, news was spread such 
as Aydın Doğan would testify or he would be forced to bring to court. Another investigation was initiated by 
the Bakırköy Public Prosecutor’s Office in 2015. Doğan Media Group was accused of propagating terrorist 
organization through its press organizations. In the scope of this investigation, news about calling Aydın Doğan 
to testify were also spread.

At the end of the process starting in 2015, Aydın Doğan sold all of his assets in the media area and had a very 
serious downstart in media in 2018.

Fig.1. Doğan Media Sales Details

Aydın Doğan, who sold a large portion of their assets in the media to Demirören Group, also sold the D&R 
retailer chain to Turkuvaz group. After this sale, Aydın Doğan still owned the radio channel called SlowTürk, 
music production company called DMC, digital media platform called Blue TV, Doğan Burda magazines and 
YouTube’s largest music channel, Netd. In addition to these assets, Aydın Doğan has held the channel D Ro-
mania, which operates in Romania, in its own possession and experienced a noticeable reduction in the media.

FINDINGS: NEWS in the TURKISH MEDIA ABOUT the SALE of the DOGAN MEDIA GROUP to 
DEMİRÖREN  in TURKISH PRESS 

Aydın Doğan announced on March 21, 2018 that Doğan Media Group was sold to Demirören Group. This 
research was carried out to determine how this issue was discussed in the press within the first three days after 
announcement of this sale. In this study, twenty national newspapers with the highest circulation in Turkey 
were scanned, and a qualitative quantitative research was conducted about discussions on the subject. 

Newspapers that published news about the sale of Doğan Media Group are presented in the table below among 
newspapers published on March 22, 2018.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

15

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Table 3.  Newspapers published on March 22, 2018 and their Headlines

Newspaper Title Dimension 
(cm)

HaberTürk End of an Era 8x10

Star Doğan Media Group is now owned by Demirören 4x6

Akşam Sold the Hürriyet 5x8

Yeni Şafak Surprise Sale in the Media 11x7

Sözcü Aydın Doğan Era in Turkish Media Is Now Over 12x30

Cumhuriyet One Man One Voice 18x30

Korkusuz Doğan Media is Sold 7x10

Among newspaper published on Thursday, March 22, 2018, Haberturk newspaper discussed the subject on its 
main page with a headline “End of an Era, Doğan Media is Sold”. Providing details on the eighth page, while 
Haberturk newspaper wrote that Aydın Doğan left the media while entering his 40th year in the media, it also 
expressed that Doğan Holding’s stock market traded shares increased by 20 percent after the announcement 
of this sale process. HaberTürk emphasized that one-fifth of Aydın Doğan’s income originated from his media 
affiliates and announced that 2017 turnover of Doğan Media Group was TRY 2.3 billion. 

Star Newspaper gave the new on its main page with the title, “Doğan Media Group is Now Owned by 
Demirören” and presented the details on the economy page in an area of 14x9 cm. While Akşam Newspaper 
reported the event on its main page with the title “Sold Hürriyet”, the newspaper presented the details in its 
economy page with the title “Doğan Media Group is Sold to Demirören”. The size of this news was 31x8 
cm. Türkiye Newspaper used the title, “Doğan Media is now Owned by Demirören”. Details of the news was 
presented with a title, “Aydın Doğan Resigned from the Media after 39 Years” and with a size of 15x20 cm. 
Yeni Şafak Newspaper announced this event on its main page with the title, “Surprise Sale in the Media” and 
provided the details on this event in its economy page with the title, “Doğan Media is Owned by Demirören 
for 1.3 Billion Dollars” and with a size of 23x14 cm. 

Sözcü Newspaper was one of the two newspapers that discussed the subject on their headlines in the most 
detailed way among newspapers published on March 22, 2018. Sözcü Newspaper presented the headline with 
the title, “Aydın Doğan Era in Turkish Media Is Now Over” in a field of 12x30. In Sözcü Newspaper’s news, 
“Hürryet is Sold” title was used, and it was detailed with a description as follows: “Demirören Group has pur-
chased the Doğan Media, belonging to Aydın Doğan and the largest broadcasting organization of Turkey, for 
1.2 billion dollars (TRY 4.7 billion). Turkey spoke of this sale”. Sözcü Newspaper presented the details of this 
news on its economy page with 29 x 21 cm field using the title “Big Sale in the Media”. 
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Fig. 2. News Headlines on Doğan Media Group Sale in Newspapers Published on March 22, 2018

“a) “Doğan Media Group is Now Owned by Demirören” Having previously purchased Milliyet and Vatan 
newspapers from Aydın Doğan, Erdoğan Demirören signed another giant purchase and bought Doğan Media 
including Hürriyet, Posta, Kanal D and Cnn Türk for 1.25 billion dollars. Doğan is now completely out of 
media.

b) “END of AN ERA” “DOĞAN MEDIA IS SOLD” Doğan Group has agreed with Demirören on the sale of 
media companies including Kanal D, CNN Türk, Posta, Hürriyet. Demirören entered the media by purchas-
ing Milliyet and Vatan newspapers in 2011.

c) “SOLD HURRIYET”

Doğan Media Group consisting of Hürriyet, Posta, Fotoma., CNNTürk and Kanal D was sold to Demirören 
Media Group. It was claimed that the price is 1.2 billion dollars.
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Only newspaper that commented on the sale of Doğan Media Group among newspapers published on March 
22, 2018 was Cumhuriyet newspaper. Cumhuriyet Newspaper presented the sale with the title, “The last cur-
tain in the AKP’s pro-media operation: Doğan Group was sold to Demirören.  One man, one voice”. Cum-
huriyet Newspaper presented the news in an area of 18x30 cm and became the newspaper that spare the most 
place to the news of selling of Doğan Media Group among all newspapers. Cumhuriyet Newspaper presented 
the details about this news on its 10th and 11th pages with a total field of 47x50 cm. In this detail section, the 
newspaper considered the issue from a political standpoint. In addition to the CHP’s statement that “Compe-
tition Authority Should not Approve”, the newspaper also included columns by Tayfun Atalay with the title 
“Main Stance Became the Essence of Media!” and by Ceren Sözeri with the title “Main stream media seems 
to be over”. In these news, transfer of Doğan Media Group was interpreted more politically than economically 
in terms of media.

Korkusuz Newspaper did not make any news about the topic on its main page but made the news on its 8th 
page in a 7x10 cm field with the title, “Doğan Media is Sold”. 

The newspapers published on March 23, 2018 prepared more detailed news about this sales process. In the 
main page of Hürriyet Newspaper, which was included in the sold media group, Aydın Doğan’s public letter 
related to this sales process was published with the title “Message by Doğan Group’s Honorary President, 
Aydın Doğan”.
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Fig. 3. March 23, 2018 Edition of Hürriyet Newspaper

“MESSAGE BY DOĞAN GROUP’S HONORARY PRESIDENT, AYDIN DOĞAN”

I came to Istanbul for higher education from Kelkit district of Gümüşhane province 59 ago. I began my busi-
ness career when I was 23 and registered in Şişli Tax Office. Foundations of Doğan Group were laid in this 
way.

Sabah Newspaper made a news with the title, “Doğan Media Group is Sold to Demirören” in its economy-
finance page and indicated that Doğan Holding’s shares in the stock exchange increased by 40 percent within 
two days together with the announcement of the sale. One of the authors of this newspaper, Mehmet Barlas 
gave information about the history of media in his column titled, “Newspapers were used to be sold to the 
readers one by one every day”.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

19

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

HaberTürk Newspaper, in its news presented with the title, “After deducting its debt from the price, then re-
ceived 890 million dollars” in its economy page, emphasized that Doğan Holding announced the sales at 04.48 
in the morning by informing KAP (Public Disclosure Platform). The newspaper presented the article in 42x26 
cm dimension.

Fig. 4. HaberTürk Newspaper’s Dogan Media Group Sales News (March 23, 2018)

 “AFTER DEDUCTING ITS DEBT FROM THE PRICE, THEN RECEIVED 890 MILLION DOLLARS”

In the main page of Posta Newspaper which was included in sold Doğan Media Group, Aydın Doğan’s public 
letter related to this sales process was published with the title “Message by Doğan Group’s Honorary President, 
Aydın Doğan” like Hürriyet Newspaper.
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Figure 5. News of Sale of Doğan Media Group in Posta Newspaper (March 23, 2018)

“MESSAGE BY DOĞAN GROUP’S HONORARY PRESIDENT, AYDIN DOĞAN”

I came to Istanbul for higher education from Kelkit district of Gümüşhane province 59 ago. I began my busi-
ness career when I was 23 and registered in Şişli Tax Office. Foundations of Doğan Group were laid in this 
way.

At this point, I decided to put an end to my publishing job with my own consent. 

In accordance with this decision, we began sale negotiation with Demirören Family who have been our 60-year 
friends and who previously bough Milliyet Newspaper from our group.

Vatan Newspaper, belonging to Demirören Group, presented the details on this sale on its economy page and 
published news among its headlines with the title “Giant Purchase in the Media” on March 23, 2018. 
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Fig. 6. Vatan Newspaper’s News about Dogan Media Group Sales (March 23, 2018) 

Eng.: “Giant Purchase in the Media”

Demirören Media Group and Doğan Media Group began negotiations on sales and transfer. Following state-
ment was made in Doğan Companies Group’s information to KAP: “Our Company has begun negotiations 
with Demirören Holding Inc. regarding transfer and sales of all our shares in our partners operating in visual 
and printed media department including Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tah-
silat Sistemleri A.Ş. (“Yaysat”), Doğan Gazetecilik A.Ş. (Posta, Fanatik), Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan TV 
Holding A.Ş., DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. (“Kanal D” TV), Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık 
A.Ş. (“CNN Türk” TV), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin 
(“D Smart”) over “share value” of 890.000.000$ on condition that relevant financial debts be deducted from 
1.100.000.000$ ‘business value”. Any news about this subject shall be shared with the publish within the scope 
of the legislation.”

Star Newspaper also made news on the second day of the sales process. Reporting news on its economy page, 
Star Newspaper used the title, “1.1 Billion Dollars from Demirören to Doğan’s Newspapers and TVs” and gave 
numerical information about sales.  Yeni Şafak Newspaper announced the sales with the title, “890 million $ to 
Doğan’s Pocket” and included statement by Aydın Doğan, “I Have Put an End to Publishing Business”. 

In Korkusuz Newspaper’s news titled “Doğan Media Group was Sold Cheaply?”, price of Turkuvaz Group 
which included Sabah Newspaper and ATV and sold for 1.1 billion dollars in 2008 was compared with the 
sale of Doğan Media Group.  Ümit Zileli, one of the authors of this newspaper, commented in his article titled 
“Unbearable Weight of Surrender” that “Aydın Doğan has betrayed both himself, media and this country’s 
bright patriotic people”.
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Sözcü Newspaper was the newspaper that reported the most detailed news about the sale of Doğan Media 
Group Sale on its issue published on March 23, 2018.  Uğur Dündar, one of the authors of this newspaper, pub-
lished the interview that he made with Aydın Doğan in an Internet news portal called Turktime in 2011, under 
the title, “Mr. Aydın”, as a full page. Emin Çölaşan commented in his article titled “Aydın Doğan Gave Up” 
with following words, “Dear Readers, we witnessed a very striking news in Turkey. Aydın Doğan, the biggest 
media boss, has come to the stage of selling all the media outlets in his possession. Maybe it is better to say, 
“he had to sell”. The buyer, however, is boss Erdoğan Demirören who own one of the media organizations that 
gives endless support to the power today”. Sözcük Newspaper reported the news titled “Creates Monopoliza-
tion” and included the statement by Özgür Özel, main opposition party CHP’s deputy, “Competition Board 
should cancel this sale”. Sözcü newspaper also published the letter by Aydın Doğan in its economy page with 
the title “Aydın Doğan’s Farewell Message”. Sözcü newspaper, in its news titled “Giant media sales has been 
wide in the world press”, mentioned news about Doğan Media Group Sale published in international newspa-
pers such as Financial Times – New York Times – Der Spiegel.

Cumhuriyet Newspaper spared its entire 11th page to this sale process in its issue on March 23, 2018.  This 
Newspaper reported Aydın Doğan’s statement “I put a point in publishing with my own request,” and gave 
information about how foreign press discussed this sale in the news titled “The Sale in Foreign Press”. Emre 
Deveci, one of economy authors of the newspaper, commented on the subject, “The sale of Doğan Media to 
Demirören also raised the issue of Competition Board that gives the final decision about mergers and acquisi-
tions, and the law on protection of competition.  Because the institution is under the control of current political 
power, a veto decision is not expected, but the sale is said to be against the Competition Law”. Mine Söğüt, 
one of the authors of the newspaper, made a critical comment about company sales-purchases in the media in 
her article titled “Sold Press”.
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Table 4.  Newspapers published on Friday, March 23, 2018 and their Headlines

Newspaper Title Dimension 
(cm)

Hürriyet Aydın Doğan’s Message 40x7

Sabah Doğan Media Group Has Been Sold to Demirören 17x20

Posta Message from Aydın Doğan, Honorary President of Doğan 
Group

43x10

HaberTürk After Deducting his Debt, Received 890 Million Dollars 42x26

Vatan Giant Purchase in Media 13x25

Star 1.1 Billion Dollar from Demirören to Doğan’s Newspapers 
and TVs

11x18

Yeni Şafak 890 million $ to Doğan’s Pocket 24x33

Korkusuz Doğan Media Group was Sold Cheaply? 21x11

Sözcü Creates Monopolization 37x31

Cumhuriyet Again ‘Pool’ Method 55x32

It was observed that less news was published in newspapers on the third day (March 24, 2018) after the sale 
of Doğan Media Group to Demirören Group on March 21, 2018. Hürriyet Newspaper reported Aydın Doğan’s 
statement, “40 years of my 59-year business life passed in the media. It makes me sad”.  Dünya Newspaper 
included Aydın Doğan’s daughter Begümhan Doğan Faralyalı’s statements on this sale. Faralyalı made state-
ments about the fact that Doğan Burda magazine grouo and Blu TV would remain in the Doğan Media Group 
and they would focus on jobs outside the traditional media. Begümhan Faralyalı said about sale of Doğan 
Media Group, “We are human and emotional. I was 3 years old... Frankly, I think we have given this sector 
everything it deserves. I am very peaceful and we have done everything we can. We pioneered this sector...”.

Sözcü Newspaper also included Begümhan Doğan Faralyalı’s statements. Sözcü Newspaper mentions 
Faralyalı’s answer to claims that media organizations were sold to Demirören group at a low price. Faralyalı 
made a statement on this issue saying, “Mr Aydın is a very good merchant, he has always maintained the value 
of his property”. Korkusuz Newspaper columnist, Can Ataklı, claimed in his article dated March 24, 2018 and 
titled “Aydın Doğan rose to high tones but every was lost that night” that Aydın Doğan met with President 
Recep Tayyip Erdoğan in January, 2018 and gave his decision to leave the media on that day.  In his article, 
Ataklı considered the sale of Doğan Media Group politically rather than economically with his words, “For 
those saying Hürriyet was sold, I say they are wrong, that newspaper is not sold but urged to be sold”.
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CONCLUSION

Aydın Doğan, who entered the press in 1979 by purchasing Milliyet newspaper, purchased the Hürriyet and 
Vatan, grew his business by establishing television channels such as Kanal D, CNNTürk and Teve2, but as of 
this month, he is completely out of media. Doğan first sold Vatan and Milliyet to Demirören Group, also he 
sold his media groups in which Hürriyet and Kanal D were included.

The sales contract was made on April 8, 2018. This hand-over in the media was described as the end of a period 
in the media by many people. In a statement, it was indicated that Hürriyet was sold for 155 million dollars, 
Doğan News Agency was sold for 5 million dollars, and television channels were sold for 600 million dollars. 
Thus, Aydın Doğan transferred a large portion of Doğan Media Group to Demirören Group in exchange for 
916 million dollars in cash.

Aydın Doğan, after the first hearing of the news, made a statement to the T24 news site, saying that he had suf-
fered much in this sector and had managed the media company as a single generation for 40 years. Doğan, in 
his farewell speech to his employees, said “40 years, I have struggled with the waves, I took a lot of suffering 
to not sink the ship. I tried to bring the ship safely to the harbor and the ship has reached the port as a flagship 
of the Turkish press... I am tired. With our heart, with our own consent, I leave you without being under any 
pressure.”

The journalist, Ayşenur Arslan, who has also worked in Doğan Group for many years, claimed that Aydın 
Doğan was forced to sell due to the threat that he would go to prison in the case against him related to Febru-
ary 28th process, and suggested that the group was “sold off cheaply”. In this study, the reflections of Aydın 
Doğan’s resignation from the media industry and commentary in the Turkish media and reflections of this 
historical sale were described.

In this study carried out in relation to sale of Dogan Media Group to Demirören Media Group, news published 
by the national press about this sale were examined. In newspaper reviews for the first three days after March 
21, 2018 when the sale was announced, it was seen that a large number of news were made especially after 
the announcement of the sale process. Doğan Media Group and Hürriyet-Posta-Milliyet-Vatan newspapers 
belonging to Demirören Media Group did not report the sale on the first day of sale. News about the sale of the 
media group was concentrated on the second day after its announcement. All national newspapers published 
news about this process on March 23, 2018. 

The most important detail in the research was that, although the sales process was an economic incident, 
Sözcü and Cumhuriyet newspapers addressed the issue with its political dimension rather than the economic 
dimension. In addition to Sözcü, Cumhuriyet and Korkusuz newspapers, Birgün Newspaper also commented 
in terms of politics about this transfer of Doğan Media Group. In these political interpretations, it was claimed 
that the ruling party urged this sale for the purpose of passivizing the media group. National newspapers such 
as Sabah – Akşam – Star – Türkiye – HaberTürk – Vatan considered the subject economically and presented 
the news in this direction. Yeni Şafak newspaper made a reference to Aydın Doğan’s income from this sale and 
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discussed the issue in an emotional way. While mainstream newspapers evaluated this sales process in an emo-
tional language in accordance with ideologies they supported, they became examples of reflection of political 
polarization in Turkey on the media. 
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LOJİSTİK YÖNETİMİNDE ÇAPRAZ SEVKİYAT

Ertan GÜNER1,Türkan KARBULUT2

1-2Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Küreselleşme kavramının ortaya çıkmasıyla beraber önemi hızla artan ve günümüzde işletmelere rekabet 
avantajı sağlayabilecek en etkili faktörlerden biri, tedarik zinciri sisteminin yönetimi olmuştur. Bu hızlı ilgi 
artışının temel sebebi ise günümüzde üretim maliyetlerinin çok fazla değişmediği piyasa koşullarında işlet-
melerin maliyet tasarruflarını etkili bir tedarik zinciri yönetimi ile sağlıyor olmasıdır. Bu nedenle işletmeler, 
toplam maliyet üzerinde önemli bir payı olan dağıtım planlamaları için çeşitli metotlar geliştirmektedir. Bu 
metotlardan birisi olan ve yalın lojistik kavramı neticesinde ortaya çıkan çapraz sevkiyat sistemi, malzeme akı-
şının etkinliğinin arttırılması için birçok işletme tarafından ilgi duyulan bir uygulama haline gelmiştir. Çapraz 
sevkiyat; arz noktalarından gelen malların, depolanmadan, talep noktalarına gidecek şekilde birleştirilerek, 
doğrudan doğruya veya kısa süre bekletilerek giden araçlara aktarılması ve malların talep noktalarına ulaş-
tırılması olarak tanımlanabilir. Çapraz sevkiyat tesisinin transfer noktası olarak işlev gördüğü bu stratejide, 
toplama ve dağıtım yapan araçların eş zamanlı olarak rotalanması önem arz eder.

Anahtar Kelimeler:  Çapraz Sevkiyat, Kapı Atama,  Lojistik,  Tedarik Zinciri 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Günümüzün dağıtım ortamında, operasyonları daha verimli hale getirmek için yapılan çalışmalar devam et-
mektedir. Şirketler, dağıtım dahil olmak üzere, operasyonun her aşamasında stoğu azaltarak maliyetleri azalt-
maktadır. Müşteriler de daha doğru ve zamanında gönderime dönüşen daha iyi hizmetler talep etmektedirler. 
Ayrıca, ürünlerin hızlı ve verimli bir şekilde hareket ettirilmesi, şirketler için belirgin bir karşılaştırmalı avantaj 
sağlamaktadır. Bu nedenle, artan sayıda şirket, çapraz sevkiyat işlemlerinin dağıtım modellerinin ayrılmaz bir 
parçasını oynayabileceğini ve mevcut depolama politikalarını kısmen değiştirerek veya tamamlayarak çapraz 
sevkiyatın uygulanabileceğini düşünmektedirler.

İmalat faaliyetlerinde önemli gelişmeler sağladıktan sonra, birçok şirket,  lojistik ve dağıtım operasyonlarını 
iyileştirmeye odaklanmaktadır. Bu nedenle, tedarik ve dağıtım ağını yönetmek zorlaşmaktadır. Ayrıca artan 
müşteri talebi ile,  lojistik hizmet uygulayıcıları, dağıtım sistemindeki hızlı yanıt verme yeteneğini geliştirmek 
için büyük çaba sarf etmektedirler. Yaygın olarak algılanan performans mükemmelliği nedeniyle, çapraz sev-
kiyat, mal akışını hızlandırmak ve tedarik zincirindeki bazı büyük depo fonksiyonlarını ortadan kaldırmak için 
güçlü bir araç olarak tanındı ve bu şekilde kabul edilmiştir (Yan ve Tang, 2009).

Çapraz sevkiyat,  müşteri memnuniyetinin seviyesini korurken, aynı zamanda lojistik ve dağıtım maliyetlerini 
kontrol etmek için büyük bir potansiyele sahip yenilikçi bir depolama stratejisidir. Çapraz sevkiyat, ürünle-
rin dağıtım merkezleri olmadan depolanması için bir süreçtir. Çapraz yerleştirme işleminin düzgün çalışması 
için, gelen yük ile giden yük arasında bir denge bulunmalıdır, çünkü ürünler çapraz sevkiyat deposunda 18-24 
saatten fazla kalmaz. Bu nedenle, depoya gelen ürünler perakendeciler veya varış noktaları tarafından hızla 
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talep edilmeli veya çekilmelidir(Apte ve Viswanathan, 2000). “Alma, depolama, sipariş verme ve nakliye gibi 
temel işlevlere sahip geleneksel depolamaya kıyasla çapraz yerleştirme tekniği, bir deponun depolama ve si-
pariş toplama işlevlerini ortadan kaldırırken, alma ve nakliye işlevlerini yerine getirmesini sağlar“ (Bartholdi 
ve Gue, 2004). 

Kinnear(1997)’a göre çapraz sevkiyat, “bir lojistik ağında farklı noktalardaki tedarikçilerden yükleri alan ve 
bunları ortak bir nihai teslimat noktası için diğer tedarikçilerin yükleri ile birleştiren bir platformdur”. Lojistik 
bir ağda çapraz yerleştirmenin ekonomik avantajı, platform stoğuna bağlı olmaksızın tüm kamyon yükleme 
yükünü gerçekleştirmek için farklı ürünleri birleştirme yeteneğidir. Başka bir deyişle çapraz yerleştirme işlevi, 
ürün depolamadan daha çok ürün koordinasyonu ile ilgilidir (Waller, Cassady ve Ozment,2006). Ayrıca, çapraz 
yerleştirme, sipariş döngü süresinin azaltılması gibi başka avantajlara da sahiptir. Bu avantajlar bazı hususlar-
da elde edilebilir: lojistik şebekede ürünlerin aktarımı, taşıt kapasitesinin etkin kullanımı (tam kamyon yükü 
önceliği vardır) ve görevlerini minimum maliyetle yerine getirmek için uygun bir çapraz yerleştirme çizelge-
leme sistemi (Apte ve Viswanathan, 2000).

Çapraz yükleme kapısı atama problemi, alma kapıları ve nakliye kapıları için en iyi gelen ve giden kamyon 
sırasını bulmayı amaçlar. Bir kapı sadece bir kamyona atanmıştır ve gelen / giden kamyonların sayısı alıcı / 
nakliye kapılarının sayısını aşamaz.

Çizelgeleme problemleri, terminalin belirli bir yükleme kapısı setindeki giriş ve çıkış taşıtlarının sırasına ka-
rar vermeyi amaçlar; burada giriş / çıkış taşıtları sayısı giriş / çıkış kapılarının sayısını aşabilir. Çizelgeleme 
problemi basitçe, birden fazla kamyon atamasını mümkün kılan zaman penceresi kısıtlamaları olan bir atama 
problemi olarak düşünülebilir. Bu nedenle, rıhtım kapısı atama problemleri, zamanlama problemlerinin özel 
bir hali olarak kabul edilebilir. 

Çizelgeleme problemi, zaman penceresi kısıtlamaları, birden fazla aracın kapılara atanmasını mümkün kılan 
olan bir atama problemi olarak düşünülebilir. Bu nedenle, kamyon çizelgeleme problemleri, kapı atama prob-
lemlerinin özel bir zamanlama problemi durumu olarak düşünülebilir. 

 AMAÇ

Bu çalışmada, kapasite ve zaman penceresi kısıtlamaları altındaki belirli bir çapraz yükleme terminali için çap-
raz yükleme kapısı atama problemine odaklanılmıştır. Yatay transferleri gerçekleştirmek için gereken kaynak-
ları optimize etmek istenilmektedir. Amaç, çapraz iskeledeki toplam seyahat mesafesini ve toplam maliyeti en 
aza indirmek için kamyonlara kapı tahsisatını optimize etmektir. Bu problem karma bir tamsayılı programlama 
(MIP) modeli olarak formüle edilmiştir. 

Bu çalışmada, sadece araç planlama problemleri değil, aynı zamanda çapraz iskeledeki insan (kaynaklar / ça-
lışanlar) faaliyetleri de göz önünde bulundurulmuştur. 
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KAPSAM

Çapraz sevkiyat düzeni ve kapı atama problemi 

Bu çalışmada düşünülen çapraz iskele yerleşimi, tıpkı çapraz yerleştirmelerin çoğunda olduğu gibi dikdörtgen 
şeklindedir (I şekli) ve simetriktir. Alıcı kapı sayısının nakliye kapısı sayısına eşit olduğunu ve düzenin simet-
rik olduğunu varsayılmıştır. Önerdiğimiz modelin veriler üzerinde uygulanması kısmında ise kapı sayısı beş 
olarak belirlenmiştir. Çapraz iskeledeki taşımaları dikey ve yatay taşıma olabilmektedir.  Çapraz sevkiyat mer-
kezinin içindeki taşıma, yatay taşımanın insan kaynağı tarafından manuel olarak yapıldığı ve dikey taşımanın 
taşıyıcılar tarafından otomatikleştirildiği bir kombinasyon şeklindedir.

Özel servis modundadır,  çapraz iskelenin bir tarafındaki kapılar yalnızca içeriye giren kamyonlara, diğer ta-
rafına giden kamyonlara adanmıştır. Tedarikçilerden gelen tüm kamyonlar, kapılara atanmalarıyla boşaltılır ve 
her bir aracın zaman pencereleri önceden belirlenmiştir. Bir kamyonun boşaltılması, boşaltma süresi boyunca 
kesintiye uğramaz ve bu kamyondaki tüm malların varış  ve kalkış saatleri sırasında boşaltılması gerekir. Ayrı-
ca, müşterilere giden tüm giden kamyonlar, nakliye kapılarına yüklenmektedir ve her bir giden kamyonun  da 
zaman pencereleri önceden belirlenmiştir. Yükleme işlemi, yükleme süresi boyunca kesilemez ve bu kamyona 
gönderilen tüm malların varış ve kalkış saatleri boyunca yüklenmesi gerekir.

Malların boşaltılma zamanları, gelen kamyonların varış zamanlarına göre belirlenirken aynı şekilde malların 
yükleme zamanları, giden araçların varış zamanlarına göre belirlenir. Varış şekli dağınık durumdadır ve gelen 
/ giden kamyonlar gün boyunca farklı zamanlarda çapraz iskeleye varmaktadırlar. Kamyonların kalkış saatleri 
sınırlandırılmıştır. Bir gelen  kamyonun boşaltılma işlemi  kalkış saatinden önce bitmiş olmalıdır, aynı şekilde  
giden bir kamyonun da yükleme işlemininin  kalkış saatinden önce bitmiş olması gerekir. Gelen / giden kam-
yonların kalkış zamanları önceden belirlenmiştir ve kamyonlar kısıtlı zamanlarda çapraz iskeleden ayrılmak 
zorundadır. Kamyonların  varış zamanları ve kalkış zamanları, kaynak seviyeleri ve zamanlamaları üzerinde 
önemli bir etkiye sahiptir. Çapraz yükleme yönetimine göre, araç çapraz yükleme limanına ulaşmadan önce 
varış yerleri bilinmektedir ve malların değiştirilebilmesine izin verilmemektedir. Yani her bir ürünün müşterisi 
önceden belirlenmiştir. Teoride, bir çapraz iskelede bir depolama alanı yoktur. Ancak, pratikte bu durum nadir-
dir. İncelenen çapraz iskelede de depolama alanının olduğu varsayılmıştır.

Sadece çapraz yükleme kapısı tahsisi sorunu (ÇYKTS) değil, ayrıca her işlem için zaman yönetimi ve her iş 
istasyonunda insan kaynakları faaliyetleri de incelemek istemekteyiz. Bu çalışmada; yatay ve dikey her nakliye 
kapısından her alıcı kapısına giden mesafeler hesaplanıp ayrı ayrı hatlar olarak değerlendirilmiştir. Bu sayede 
dikey ve yatay ayrı ayrı maliyetler hesaplanmayarak toplamda 1 çeşit maliyet (bu da taşıma süresine bağlana-
rak) hesaplanmıştır.

Bu bölümde, ilk önce çapraz iskelenin yerleşimini ve karakteristik bazı özellikleri açıklanmıştır. Mal akışı, 
taşıma süreleri ve mesafelerinin bilindiği varsayılmıştır. Daha sonra bu düzen ve ilgili varsayımlarla kapı 
atama problemi altında bir karma tamsayılı doğrusal olmayan programlama (MINLP) modeli olarak formüle 
edilmiştir. 
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MODEL

Parametreler

m: toplam gelen kamyon sayısı
n: toplam giden kamyon sayısı;  
i: çapraz sevkiyat merkezindeki toplam alıcı kapısı sayısı;  
j: çapraz sevkiyat merkezindeki toplam nakliye kapısı sayısı;  
𝒇𝒎:Arz, tedarikçi m tarafından teslim edilen toplam mal miktarı; bu, aynı zamanda, gelen kamyon m’den 
boşaltılan toplam mal miktarı m, m ∈ {1,…, m};   
𝒗𝒏:Talep, Müşterinin n toplam mal talebi, ki bu aynı zamanda giden kamyon n, n ∈ {1,…, N} ‘de yüklenen 
toplam mal miktarı;  
Wmn : m tedarikçiden n.  müşteriye taşınması gereken mal miktarı;  
𝒂𝒎: gelen m aracının çapraz iskelede varış zamanı, m ∈ {1,…, 8};   
𝒅𝒎: gelen kamyon m’nin çapraz iskeleden kalkış süresi, m ∈ {1,…, 8};   
𝒂𝒏: Giden kamyonun n çapraz iskelede varış zamanı, n, ∈ {1,…, 8}; 
𝒅𝒏: Giden kamyonun (n) enine iskelesinden kalkış saati, n = {1,…, 8};
q(𝑚,u): Eğer gelen araç m, gelen araç h’nin gelmesinden önce ayrılırsa, 𝑞𝑚,u = 1, aksi takdirde 𝑞𝑚, ℎ = 0, m, 
h ∈ {1,…, 8};  
q(𝑛,u) = giden kamyon n, giden kamyonun u geldiğinden (𝑑𝑛 ≤,) önce ayrılması durumunda, 𝑞𝑛, = 1 aksi 
takdirde aksi takdirde 𝑞𝑛, 𝑢 = 0, n, u∈ {1,…, 8};

Maliyetler ve hızlar, malları boşaltmak / sıralamak / yüklemek için kullanılan kaynaklarla ilişkilidir. Böylece 
elimizde olan şeyler:

c1: alıcı kapıdaki ve nakliye kapısındaki boşaltmak / yüklemek için kullanılan kaynak başına maliyettir.
𝒄𝟐: öğeleri sıralamak için kullanılan kaynak başına maliyet anlamına gelir. 
p1: birim zaman başına kaynak başına boşaltma ve yükleme hızı anlamına gelir. Buradaki birim zaman daki-
kadır.
𝒑𝟐: birim zaman başına kaynak başına sıralama hızı anlamına gelir.
𝒕𝒈: Varış ve ayrılış zamanları 𝑎(m) ve d(n) artan bir sıraya göre sıralanır. 𝑡𝑔 (g = 1,2,…, (M + N)) bu (M + N) 
değerlerine karşılık gelir ve öyledir ki 𝑡1 <𝑡2 <⋯ <𝑡 (𝑀 + 𝑁)

Karar Değişkenleri

Ele alınan çapraz giriş kapısı atama problemini modellemek için iki tür karar değişkeni tanımlarız. Kamyonla-
rın kapılara atanması ile ilgili değişkenlerimiz ve kaynak gereksinimleri için değişkenlerimiz vardır.

Xmi = 1 gelen kamyon m alıcı kapı i’ye atanmışsa, aksi takdirde 𝑥𝑚𝑖 = 0, m ∈ {1,…, M}, i ∈ {1,…, I};   
Ynj = 1 giden kamyon n nakliye kapısı j’ye atanmışsa, aksi takdirde 𝑦𝑛𝑗 = 0, n ∈ {1,…, N}, j ∈ {1,…, J};   
Zijmn = 1 gelen araç m alıcı kapı i’ye atanırsa ve giden araç n nakliye kapısı j’ye atanırsa, aksi takdirde 𝑧𝑖𝑗𝑚𝑛 
= 0 olur. 
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Bu değişkenler 𝑧𝑖𝑗𝑚𝑛 = 𝑥𝑚𝑖 ∗ 𝑦𝑛𝑗 formülü ile bağlanır;   

𝒓𝒊: i, i kapısındaki boşaltma kaynaklarının sayısı i {1,…, I};  
𝒔𝒋: nakliye kapısındaki yükleme kaynaklarının sayısı j, j ∈ {1,…, J};   
𝒌𝒊𝒋: yatay nakliyeler için alıcı kapı i ile nakliye kapısı j arasındaki transfer kaynaklarının sayısı;  

Çapraz iskelet yapısı nedeniyle, ∀𝑖 ∈ {1,…, 𝐼 - 1}, 𝑘𝑖, 𝑖 + 1 ≠ 0 ve 𝑘𝑖𝑗 = 0 değerlerine sahibiz. Aslında, kaynak-
lar ardışık kapılar arasındaki yatay nakliyelere tahsis edilir.

Amaç Fonksiyonu

Amaç, çapraz iskeledeki toplam seyahat mesafesini ve toplam yatay taşıma  maliyeti en aza indirmek için 
kamyonlara kapı tahsisatını optimize etmeyi amaçlar

Kısıtlar
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Kısıt 1, her gelen kamyonun birden fazla alıcı kapısına atanmamasını sağlar. Kısıt 2, her giden kamyonun 
birden fazla nakliye kapısına atanmadığını belirtir. Kısıt 3,4,5 İfadenin doğrusallaştırılmasına karşılık gelir: 
𝑧𝑖𝑗𝑚𝑛 = 𝑥𝑚𝑖 ∗ 𝑦𝑛𝑗. Kısıt 6 ve 7, kamyonun operasyonel sürecinin çapraz iskelede kalış süresini aşamayacağı-
nı belirtir. Kısıt 8, bir alıcı kapının belirli bir zamanda birden fazla gelen kamyon tarafından işgal edilememe-
sini sağlar. Kısıt 9, bir nakliye kapısının aynı anda birden fazla giden kamyon tarafından işgal edilemeyeceğini 
belirtir.

YÖNTEM

Problemin çözümü içim Gams ve Arena kullanılmıştır. Gams kullanılarak, bir çapraz sevkiyat noktasının bir 
günlük akışı planlanmak istenmektedir. Sevkiyat noktasında 5 tedarikçiler için, 5 de alıcılar için kapı bulun-
maktadır. Bu kapılar arası mesafeleri, taşıma süreleri ve m tedarikçiden n.müşteriye taşınması gereken mal 
miktarını bilinmektedir. Arenada ise, gamste kullanılan problemin 8 kamyondan ziyade 8 ayrı tedarikçiden 
gelen sürekli kamyonlar olarak değerlendirildiği bir sistem düşünülmüştür. Diğer veriler aynı kabul edilmiştir.

SONUÇ 

Gams bu problemde her ihtimalin ayrı ayrı maliyetini hesaplamaktadır. Fakat burada bahsedilen maliyet di-
rek para birimi değildir. Çünkü bu maliyet süreleri de içermektedir. Bu yüzden net para birimi alınmamıştır. 
Seçenekler arasında kıyaslama yapılmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. Gams çıktıları yorumlanıp 
sadeleştirildiğinde basit bir minimizasyon problemine dönüştürülmüştür.

Bu model bir atama modeli olarak değerlendirilmedir. Gams kodlarındaki birim matrislerle bu çizelgeleme 
programı sağlanmaktadır.

Modelde kısıtlar başlığının altındaki her madde birer operasyonel karar belirtir. Sonuç aşağıdaki gibidir.
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Tablo 1. Gams Sonucu

               kapılar 
tedarikçiler

1 2 3 4 5

1 5300 18100 30900 43700 56500

2 5620 18420 31220 44020 56820

3 5940 18740 31540 44340 57140

4 6260
19

60
31860 36752 57460

5 6580 19380 32180 44980 57780

6
900

19700 32500 45300 58100

7 7220 20020 32820 45620 58420

8 7540 20340 33140 45940 58740

Gams her yolun maliyet hesabını yaparken arena daha kapsamlı sonuçlar verebilmiştir. Böyle karmaşık prob-
lemlerde arena genelde daha çok tercih edilmektedir.
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KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ HASTALARINDA MALNUTRİSYON ve BESLENME 
ÖNERİLERİ

Hilal UYSAL1, Hanım Büşra ORUÇOĞLU2

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, 
İstanbul / Türkiye

2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 4. sınıf öğrencisi,  
İstanbul / Türkiye

Öz: Böbrek yetersizliği; böbrek fonksiyonlarının zamanla ilerleyerek geri dönülmez bir şekilde bozulmasıyla 
böbreğin asıl görevi olan atık maddeleri vücuttan uzaklaştırma işleminin yeterince yapılamadığı durum olarak 
tanımlanmaktadır. Böbreğin kanı süzme işlevini tam yapamaması sonucu kanda üre ve potasyum yükselir ki 
bu durum vücutta istenmeyen elektrolit dengesizliğinin oluşmasına zemin hazırlamaktadır.  Böbrek hastalığına 
sahip olan bireylerde protein enerji tüketimi ve mikrobesin eksiliğine dayalı malnutrisyon riski oluşabilmekte-
dir. İştahın ve besin alımının azalması, artan katabolizma ve diyaliz ile ilgili anomaliler malnutrisyon sürecini 
hızlandırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kronik Böbrek Yetersizliği, Malnutrisyon, Beslenme

GİRİŞ

Böbrek yetersizliği; böbrek fonksiyonlarının zamanla ilerleyerek geri dönülmez bir şekilde bozulmasıyla böb-
reğin asıl görevi olan atık maddeleri vücuttan uzaklaştırma işleminin yeterince yapılamadığı durum olarak 
tanımlanmaktadır (Başarır, 2015). Dünya çapında her geçen gün artış gösteren kronik böbrek yetersizliği de 
(KBY), 3 aydan daha uzun süren, sağlığa olumsuz etkileri olan, böbreğin yapı ve fonksiyonlarında meydana 
gelen anormallikler olarak tanımlanmaktadır (Özkaraman, 2016). Glomerül filtrasyon hızının (GFH) 60 mL/
dak/1.73 m2’den düşük olması ve/veya böbrek hasarı varlığı ve mikroalbüminüri/albüminüri varlığı KBH’ nin 
bulguları arasındadır (Özkaraman, 2016). Kronik böbrek yetersizliği; nefrit, diyabet, hipertansiyon, taş, tıkan-
ma, tümör gibi hastalıklar nedeniyle olan önemli bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkmaktadır (Yıldız, 2008). 
Türkiye’de 2010 verilerine göre; toplam nüfusa oranla KBY tanılı: %15,7, KBY (evre 1-5): 7.307.315, KBY 
(evre 3-5): 2.369.059 hasta saptanmıştır (Süleymanlar, 2010).

KBY hastaları anemi, enerji eksikliği, tat duyusunun değişmesi, etkili solunumu sağlayamama ya da kuru 
dudaklara sahip olma, bulantı ve kusma, karışan cilt, ağrı, konstipasyon ve diyare gibi birçok semptom yaşa-
yabilmektedirler.1

1 https://kidney.org.au/cms_uploads/docs/common-kidney-disease-symptoms-and-management-fact-sheet-–-kidney-health-
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KBY tanılı hastaların yetersiz bağırsak emilimleri, azalmış besin tüketimi, metabolik asidoz durumu malnutris-
yonu oluşturmaktadır Son dönem kronik böbrek yetersizliği hastalarına uygulan yerine koyma tedavilerinden 
biri olan hemodiyalizde, hastaların %23-76 oranında malnutrisyon meydana gelmektedir (Oorember, 2018). 

Malnutrisyon, gereğinden az beslenme veya var olan hastalıkla ilişkili beslenme bozukluğu nedeniyle vücutta 
görülen birtakım değişikliklerin tamamıdır.2 Başka bir deyişle; besin içeriklerinin alımının dengesiz olması 
bunun sonucunda ise yetersiz beslenme sonucu vücudun hemoastazisinin bozulmasıdır. Malnutrisyon, gelişen 
ve gelişmekte olan ülkelerde farklı nedenlere bağlı oluşan mortalite ve morbiditesi oldukça fazla olan klinik 
bir tablo olarak görülmektedir. Malnutrisyon prognozunda ciddi protein eksikliği kas kayıplarına neden olmak-
tadır (Oorember, 2018).

KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE MALNUTRİSYON

KBY hastalarında yaşam kalitesinin sağlanması için gerekli olan en kolay ve en etkili parametrelerden biri de 
iyi beslenmedir (Mitch, 2002). KBY hastalarında sık rastlanan; diyet kısıtlamaları, sık hospitalizasyon, yeter-
siz diyaliz, inflamasyon, ilaçlar, isteksizlik, kötü psikososyal ve ekonomik nedenlere bağlı olarak iştahsızlık 
ortaya çıkmaktadır (Mitch, 2002). KBY hastalarında görülen iştahsızlık azalmış protein-enerji alımına bağlı 
oluşmaktadır (Mitch, 2002). Protein enerji malnutrisyonu, vücuttaki yağ ve somatik protein depolarının gizli 
kaybı, azalmış serum protein konsantrasyonları, kötü performans durum ve fonksiyonlar ile karakterize bir 
durumdur (Fougue, 2007). Malnutrisyonla ilişkili olarak hastanın enfeksiyon sıklığında artış, yaraların geç 
iyileşmesi, kas kütle kaybı, vasküler hastalıklar oluşması ve anemi görülmektedir (Curran, 2011).  

Malnutrisyon tanısının saptanabilmesi için diyetetik değerlendirme, beden kitle indeksi, soyut toplam değer-
lendirme, serum albümin ve serum kolesterol parametrelerini değerlendirmek gerekmektedir (Detsky, 1987). 

Soyut toplam değerlendirme (SGA) kriter sonuçlarına göre 6-7 puan alan iyi nutrisyonel durumda, 3-5 puan 
alan orta derecede malnutrisyon ve 1-2 puan alan hastalar ise ciddi malnutrisyon olarak değerlendirilir (Ko-
camış, 2016). SGA ‘da hastanın kilo değişimi, besin alımı, gastrointestinal semptom varlığı, fiziksel muayene 
sonuç parametreleri numaralandırılır ve bir puan elde edilir (Topbaş, 2015). 

KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE BESLENME ÖNERİLERİ

Hastalarının beslenme durumunu saptadıktan sonra besin tüketiminin kalite ve tüketilebilirliğini arttırmayı 
amaçlayan tıbbi beslenme tedavisi önerileri ile hastalara yardımcı olunmalıdır. Hastalara iyi düzenlenmiş bir 
beslenme programı oluşturmak ve verilecek beslenme eğitimleri tedavinin en başta gelen kısmıdır. Verile-
cek beslenme eğitiminde; planlama, kaynakları değerlendirme, organize etme, uygulama, tekrarlama, kontrol 
etme, düzeltme, yeniden uygulama, yeni durumu tekrarlama ve kontrol etme adımları izlenmeli ve hastada 
eğitim sonunda bir davranış değişikliği hedeflenmelidir.

australia.pdf
2  http://www.turkhipertansiyon.org/egitim_doc/19malnuritiondernek2009.pdf
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Yurdaş ve ark. (2017) çalışmalarında hemodiyaliz hastalarının diyet analizi sonuçlarına göre, enerji alımları-
nın ortalama olarak 20.7±5.6 kkal/kg/gün, protein alımlarının 0.71g/kg/gün olduğunu saptamışlardır. National 
Kidney Foundation önerilerine göre günlük enerji gereksinimlerinin 35 kkal/kg/gün, protein alım miktarının 
1.2 g/kg olması gerekmektedir. Düşük enerji ve protein alımı üremik malnutrisyona neden olmaktadır. Bu ne-
denle bu hastalarda günlük yeterli enerji ve protein alımlarının sağlanması önemlidir.

Hastalardaki günlük besin tüketiminin 1.2 g/kg’ını protein (süt ve süt ürünleri, yumurta), %50-60’ını karbon-
hidrat (ekmek, tahıllar), %30’unu yağ (zeytinyağı, kanola yağı), 2000 mg/g’ını sodyum (sofra tuzu), 2000-
3000 mg/g’ını potasyum (muz, ıspanak, meyve ve sebzeler, kurubaklagiller), 800-1000 mg/g’ını fosfor (ayva, 
balık, hurma, tahin, ceviz, badem) <2000 mg/g’ını kalsiyum (fasulye, mercimek, yoğurt) oluşturması gerek-
mektedir (Yıldız, 2008).

İyi protein kaynağı olmaları ve içeriğinde demir, çinko ve B vitamini bulundurmalarından dolayı et, balık, 
yumurta, kuruyemişlerin önceliği oluşturması gerekmektedir. Günlük kas yıkımı sonucu onarımın tekrar dü-
zenlenebilmesi için bu besinlerin tüketimi oldukça önemlidir. Protein kas gelişiminin ve onarımının yanı sıra 
enfeksiyonlara karşı mücadele etmede ve bağışıklık sisteminin korunmasında rol oynadığından diyette bulun-
ması gerekmektedir. Diyaliz tedavisine başlamadan önce daha fazla protein tüketimi önerilmektedir. Çünkü 
diyaliz işlemi sonrası daha fazla protein kaybı yaşanmaktadır.  Önerilen proteinden az alınması yanlıştır çünkü 
böbrek hasarını hızlandırıp hastanın malnutrisyona girebilmesine sebebiyet verebilmektedir.3

Süt, soya sütü, yoğurt, peynir ve dondurma kalsiyum, protein, fosfat ve B vitamini içermektedir. Kalsiyum içe-
riği yüksek bu besin grubu, kemiklerin güçlenip onarımına ve büyümesine de katkıda bulunmaktadır. Diyalizle 
bu besin grubu azaltılmalıdır çünkü besinler yüksek oranda fosfat ve potasyum içeriğine sahiptir.

Meyve ve sebze tüketimi vitamin C, folat, karbonhidrat ve lif alımı açısından oldukça önemlidir. Karbonhidrat 
bedenimizin öncelikli olarak kullandığı kaynaktır ve bağırsak florasına da faydalı olan lifleri içermektedir. 
Diyaliz tedavisi ile meyve ve sebze tüketiminin çeşitlendirilmesi yüksek oranda potasyum içerdiğinden öne-
rilmektedir. Eğer kan değerlerinde potasyum değeri yüksekse dikkatli tüketim sağlanmaktadır. Tamamen ka-
çınmak yanlıştır çünkü beslenme düzeninde özellikle diyaliz tedavisi alan böbrek hastalarında meyve ve sebze 
tüketimi oldukça önem arz etmektedir (Yıldız, 2008).

Ekmek, kahvaltılık gevrekleri, makarna, pirinç ve noodlelar karbonhidrat içerikli enerji kaynaklarıdır. Bununla 
birlikte B vitaminleri, lif ve bazı proteinleri içermektedirler.

Kanda fosfat düzeyinin yükselmesi durumunda tam tahıllı içeriği olan çeşitli gıdalara yönelmek gerekmektedir 
(Yıldız, 2008).

Yağ, margarin ve diğer yağların tüketimini kolesterol seviyesini yükseltme riskine bağlı olarak dengeli tüket-
mek önerilmektedir. Hayvansal yağlar yerine bitkisel yağlar (doymamış yağlar) tercih etmek gerekmektedir. 

3  https://www.guysandstthomas.nhs.uk/resources/patient-information/kidney/everyday-eating-recipe-book-for-kidney-patients.pdf
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Ayçiçeği yağı, kanola yağı, zeytinyağı, üzüm çekirdeği yağını margarin yerine tercih etmek faydalı olmaktadır. 
Doymuş yağları kolesterol seviyesini yükseltmeleri sebebiyle tercih etmemekte fayda vardır (Yıldız, 2008).

Beslenme değişiklikleri böbrek yetmezliğinin ilerlemesini yavaşlatabilmektedir. Dikkat edilmesi gerekenler 
arasında uygun miktarda protein alımı, kilo kontrolünün sağlanması, dengeli beslenme (sodyum, fosfor ve 
potasyum tüketimine dikkat edilerek), sıvı tüketiminin yanı sıra vitamin ve minerallerden de faydalanma. Sod-
yumdan zengin gıdalar; zeytin, turşu, krakerler, işlenmiş etler (pastırma, sucuk, sosis)’dir. Her böbrek hasta-
sının tuz kısıtlaması yapması gerekmeyebilir. Tuz tüketim oranını hekim/diyetisyenine danışması gerekmek-
tedir. Fosfordan zengin gıdalar; süt ve süt ürünleri, kuru baklagiller, yağlı tohumlar, et, balık ve sakatatlardır. 
Potasyumdan zengin gıdalar; kuru yemişler, kuru baklagiller, kurutulmuş sebze ve meyveler, patates, havuç, 
mantar, tahin-pekmez, muz, kavun ve koyu yeşil yapraklı sebzelerdir. (Yıldız, 2008).

Sıvı tüketimi hesabı ise bir önceki idrar miktarına +500 ml ile hesaplanabilmektedir (Yıldız, 2008).

Sonuç olarak; kronik bir hastalık olup ömür boyu hasta ile yaşayacak bu hastalığın belirtilerini en aza indirmek 
ve yaşam kalitesini en uygun seviyede tutabilmek için yukarıda da bahsedildiği gibi, yapılan çalışma bulgu-
larının sonuçları da göz önüne alınarak bir değerlendirme yapıldığında; hastanın başta sodyum, potasyum ve 
kalsiyum dengesini optimum seviyede sağlaması/sürdürmesi, mevsimine uygun çeşitli meyve ve sebzeden 
zengin bir beslenme düzeni oluşturması ve uygulaması gerekmektedir.
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SAĞLIKLI VE SAĞLIKSIZ YAĞLAR

Hanım Büşra ORUÇOĞLU

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 4. Sınıf Öğrencisi,  
İstanbul / Türkiye

Öz: Yağlar, tüketildiğinde en yüksek düzeyde enerji verebilen ve organizma için oldukça faydalı besin grupla-
rıdır. Yetişkin insan vücudunun yaklaşık %18’ini yağlar oluşturmaktadır. Yağlar hücrede enerji ve hücre zarı-
nın yapı maddesi olarak kullanılırlar. Canlıların yüzey alanları ile orantılı olarak deri altı ısı kaybını önlemede 
etkilidirler ve iç organların etrafını sararak koruma görevini üstlenmektedirler. Vücutta yıkımın zor olması ve 
kullanımının uzun sürmesinden dolayı yağlar karbonhidrattan sonra vücutta kullanılmaya başlamaktadır. Gün-
lük enerji gereksinimimizin %20-35’ini yağlar karşılamaktadır. Yağları düzenli ve dengeli tüketmek oldukça 
önemlidir. Zeytinyağı, fındık yağı tüketimi, omega-3 ve omega-6 içeren yağları tüketmek gerekirken, marga-
rin, trans yağ içeren yağları tüketmemek gerekmektedir. Bu makalede, sağlıklı ve/veya sağlıksız olan yağların 
tüketiminin sonucu oluşabilecek durumlardan ve hastalıklardan bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yağlar, Doymamış Yağlar, Doymuş Yağlar

GİRİŞ

Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin 
öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak amacıyla bilinçli olarak yapılması gereken davranış-
tır (Applegate, 2011).

Her gün tüketilen besinler ile; kan hücrelerinin %1’i, bağırsak hücreleri yenilenmektedir. Derimiz her gün dö-
külüp yeniden oluşmaktadır. Vücut kılları ve tüyleri her gün büyümektedirler. Vücuda alınan besin maddeleri; 
vücuda enerji sağlamaktadır. Vücudun büyümesi, gelişmesi ve deri/doku onarımının oluşmasında, vücudun 
korunması ve organların işlevlerini yerine getirmelerinde rol oynamaktadır (Applegate, 2011).

Tüm besin grupları arasında birçok fayda sağlamakta olan yağlar vücudumuzda %15-25 oranında bulunmak-
tadır. Bu oran erkekler için %15 ve kadınlar için %22-25’tir. Vücudumuzdaki yağ oranı- su miktarı ile ters 
orantılıdır. Yağ oranı fazla olan kadınlarda bu nedenle su miktarı azdır (Applegate, 2011).

YAĞLARIN OLUŞUMU ve ÖZELLİKLERİ 

Yağlar (lipitler) organizmanın en önemli enerji kaynağıdır. Lipitler C, H ve O atomlarından oluşur ve birbirle-
rine ester bağları ile bağlanmaktadırlar. Yağlar; Omega-3, Omega-6 alımı ve sinir sistemi gelişiminin destekle-
mesi açısından da oldukça gerekli bileşiklerdir. 
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Hücre zarında yağ asitleri iki tabakalı olarak bulunmaktadır. Kronik hastalıkların oluşumunu azaltmak için 
yaşam şekli değişikliklerimiz ile beslenme düzenimiz, hayatımızdan stresi azaltmamız, daha hareketli yaşam 
gibi kısacası yaşam şeklimizi belirleyerek önce kendi varlığımızı tanıyıp bedenimizdeki herhangi bir olumlu/
olumsuz durumu fark edebilecek bilince varabilmemiz gerekmektedir.

YAĞLARIN YAPISI ve ÇEŞİTLERİ

Yağlar yapılarına göre doymuş yağlar, trans yağlar, doymamış ve tekli doymamış yağlar olmak üzere dörde 
ayrılmaktadırlar. Doymuş yağlar; tamamen hidrojen atomu ile çevrilidirler. Et ve süt ürünleri, Palm ve Hindis-
tan cevizi yağı gibi gıdalarda bulunur ve tüketildiğinde yakımı oldukça zor bir yağ çeşididir. Fazla miktarda 
doymuş yağ tüketimi LDL tipi kolesterolün artmasına ve kardiyovasküler (KV) hastalık oluşma riskini de 
arttırmaktadır. Trans yağlar; doymuş yağlardan daha zararlı bir çeşit olan trans yağlar aşırı kızartma sonucu 
bulunabileceği gibi gıda üretimi sırasında kendiliğinden de oluşabilmektedir. Tereyağı, peynir, et, margarin ve 
kızgın yağda pişen ürünlerde bulunur. Doymamış yağlar; LDL kolesterolü düşürmeye yardımcı sağlıklı yağ 
grubudur. KV hastalık oluşma riskini azaltmaktadırlar. Omega-3 ve Omega-6 asitleri doymamış yağ asitleridir 
ve balıkta bolca bulunmakla birlikte ayçiçeği, mısır, tahıllar doymamış yağlar açısından zengin içeriklidirler. 
Tekli doymamış yağlar; KV hastalık riskini azaltmaya yardımcıdırlar. Sağlıklı yağlar sınıfına dahildirler. Zey-
tin, yer fıstığı ve avokado gibi besinlerin içeriğinde oldukça bol miktarda bulunurlar.

Doymuş ve trans yağ tüketiminin fazla oluşu gerek bedenimiz, yapısı gerekse de hastalık etkenlerinin ortaya 
çıkıp hastalıklara sebep olurken diğer yağ grupları -doymamış ve tekli doymamış yağ- bu etkiyi vücudumuz-
da oluşturmamaktadır. Yağlar gıda kaynaklarına göre hayvansal ve bitkisel yağlar olarak adlandırılmaktadır. 
Hayvansal yağlar, doymuş yağlardan (tamamen hidrojen atomu ile çevrili, et ve süt ürünleri, Palm, Hindistan 
cevizi yağı gibi gıdalarda bulunur ve tüketildiğinde yakımı oldukça zor bir yağ) oluşmaktadır. Bitkisel yağlar 
ise doymamış yağlardan (sağlıklı yağ grubu olup, Omega-3 ve Omega-6 kaynağı olan balıkta bolca bulunmak-
la birlikte ayçiçeği, mısır, tahılda bulunan) oluşmaktadır. 

YAĞ TÜKETİMİNİN HASTALIKLARA ETKİSİ ve YAPILAN ÇALIŞMALAR

Mortalite nedenleri arasında kardiyovasküler sistem hastalıkları ilk sıralarda hala geçerliliğini korumaktadır. 
ABD’nde her yıl 50 bin kişi kalp yetersizliği (KY) tanısı almakta ve tanı alan kişilerin de yarısı 5 yılın içerisin-
de hayatlarını kaybetmektedir (Yerebakan, 2017). Türkiye’ de ise ulusal düzeydeki ölüm nedenleri arasında ilk 
sırayı 205.457 ölümle KV hastalıkları almaktadır. Ölüm nedenlerinin %47.3’üne denk gelmektedir. Ülkemiz-
deki her iki kişiden birinin kardiyovasküler hastalığının bulunduğu anlamına gelmektedir ve bu durum oldukça 
ciddi bir bulgudur (Yerebakan, 2017).

Koroner arter hastalığı (KAH) dünya genelinde mortalite ve morbiditesi oldukça yüksek bir problem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Cinsiyet, aile öyküsü, diyabetes mellitus (DM), sigara içme, dislipidemi, HT ve obezite 
(bel çevresinin aşırı yağlanması) KAH için risk faktörleri olarak bilinmektedir. Fahimeh Agh ve ark. (2017) 
yaptıkları bir plasebo kontrollü çift kör planlanan bir randomize kontrollü çalışmada plaseboyla tanımlanan 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

41

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

omega-3 yağ asidi desteği alan KAH tanılı erkek hastaların serum irisin değerini yükselebilirken diğer yandan 
sağlıklı yağ asitleri ile serum kolesterol, LDL ve CRP değerlerinin azalabileceği görülmektedir (Agh, 2017).

Kardiyovasküler hastalıklara yakalanmanın sadece beslenme ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Risk faktörle-
rine bakıldığında ilk olarak genetik ve aile öyküsü görülmektedir, yanı sıra stresli bir yaşam tarzının varlığı, 
sigara kullanımının bulunması (vazokonstriksiyon etki yapar), bireyin obezite olması, beden – kitle indeksinin 
normal seviyenin üzerinde olması, bel/kalça oranının kadınlarda 0.8 cm , erkeklerde ise 0.95’ in  üzerinde 
olması, genellikle geceleri yaşanan uyku sorunları, uyku apnesi, erkek cinsiyete sahip olma, yaşın artışı, post-
menopozal dönem ve hipertansiyon (kontrolsüz kan basınçları), LDL değerinin yüksek olması, diyabet hasta-
lığına sahip olma, sedanter yaşamın sürdürülmesi, alkol kullanımının artmış olması (vücutta su kaybına da 
neden olur) görülmektedir. Dolaylı olarak; risk faktörlerindeki bulguların yaşantımızda yer kaplamasına bağlı 
olarak zaman içerisinde ateroskleroz, tromboz, damar içi plak oluşumu ve ilerleyen zamanlarda da kalp krizine 
neden olduğu görülebilmektedir (Yerebakan, 2017).

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak metabolizma yavaşlamaktadır buna bağlı olarak ideal kilonun korunmas daha 
büyük önem arz etmektedir. Çünkü fazla kilo alımı kalp debisini arttırarak kalbin daha çok çalışmasına neden 
olur. KAH risk faktörleri arasında da yer alan obezitenin kontrolü aşamasında düzenli egzersiz ve etkili diyetin 
uygulanıp sürdürülmesi yağ gruplarından uygun olanların kullanılıp dengeli ve düzenli bir diyetin (beslenme 
düzeninin) sağlanması gerekmektedir. 

Beslenme eksikliği/yetersizliği kalbi yeterince besleyemez ve dolaylı olarak böbreğin kan süzme işlevi bozu-
lur karaciğerin de iş yükü arttırmaktadır (Yerebakan, 2017). Kardiyak hastalıkların tedavisinde sadece yüksek 
olan kolesterolü azaltmak amaçlanıp bir sürü ilaç reçete edildiği için diğer risk faktörleri beslenme, egzersiz 
vb. arka plana atılmaktadır. Bu aşamada kolesterolün uygun seviyede tutulması gerekmektedir. Başta karaci-
ğerin üretmesi ve bizim ekstra olarak gıdalardan vücudumuza aldığımız kolesterol beynimizin ve bağışıklık 
sistemimizin doğru çalışmasını sağlar ve hücre zarlarının iskeletini oluşturmakla kalmaz, testesteron, östrojen, 
kortizol ve progesteron gibi önemli hormonların üretilmesinde de rol oynar. KV hastalığının risklerini azalt-
mak konusunda ve hastalığın tedavi sürecinde ilk aşama medikal tedavi ile kolesterol seviyesinin düşürülmesi 
olmamalıdır. Belirtilenlerin yanı sıra risk faktörlerini azaltmak; yaşam değişikliklerimiz ile beslenme düze-
nimiz, hayatımızdan stresi azaltmamız, daha hareketli yaşam gibi kısacası yaşam şeklimizi belirleyerek önce 
kendi varlığımızı tanıyıp bedenimizdeki herhangi bir olumlu/olumsuz durumu fark edebilecek bilince varabil-
memiz ile daha sağlıklı kalplere sahip olunabilmektedir (Yerebakan, 2017).

Abenavoli ve ark.’ nın (2017) yaptığı çalışma incelendiğinde Akdeniz diyeti ile beslenen kişilerin karaciğerle-
rindeki yağlanmanın azaldığı, antropometrik ölçüm değerlerinin iyileştiği ve HDL değerini ve insülin direncini 
azalttığı görülmektedir (Abenavoli, 2017). Yeşil sebzelerce zengin beslenerek, Omega-3 ve Omega-6 kaynağı 
balıklardan tüketerek, gerekli proteini bakliyat ve yumurtadan ölçüsünce alarak evimizdeki sağlıksız yağları 
örneğin margarini, ayçiçek yağını zeytinyağı ile değiştirerek sağlıklı yaklaşımların yapılabileceği görülmekte-
dir (Yerebakan, 2017). Peter R. C. Howe ve ark. nın (2018) randomize kontrollü olarak planlayıp yaptıkları ve 
yayınladıkları çalışmasında uzun zincir Omega-3 doymamış yağ asiti tüketiminin beyin fonksiyonları üzerin-
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deki etkisini ciddi hipertansif yaşlı bireylerde incelemişlerdir. Omega -3 ve Omega- 6 doymamış yağ asitleri-
nin beslenme için temel oluşturduğunu ve beyin membran, gen oluşumu ve yapısı için gerekli olduğunu, sinir 
sistemine büyük etkisi olduğunu tanımlamışlardır. 87 hasta ile başlayıp 38 hasta ile tamamlanan, yaş ortala-
ması 64 olan en az 15 yıldır hipertansiyon (HT) tanılı hastalarla günlük ortalama 300 mg deniz ürünü özellikle 
balık tüketmenin beyin fonksiyon düzeylerini düzelttiğini ve bunun yanı sıra diyabet ve HT gibi hastalıkların 
günlük yaşamdaki etkisini azalttığını, yaşlılığa bağlı demans belirti ve bulgularını azalttığını saptamışlardır 
(Howe P. et al., 2018). 

Amerikan Diyet Taslak Kılavuzu (2015) verilerine göre kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi için doymuş 
yağların tüketiminin sınırlanması gerektiğini ancak, oluşan enerji açığının karbonhidratlarla değil bitkisel kay-
naklı doymamış yağlarla dengelenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Toplam yağın kısıtlanmasından ziyade 
dengeli yağlı beslenmenin benimsenmesi ve eklenilen şekerlerin kısıtlanması önerilmektedir (Kayıkçıoğlu, 
2015).

Sonuç olarak; sağlıklı bir beslenmenin olabilmesi için her besin grubundan eşit miktarda tüketmek ve sağlıklı 
olanları tercih etmek gerekmektedir. Özellikle yağ tüketiminin sağlıklı olabilmesi için trans yağ ve doymuş 
yağlardan uzak bir beslenme düzeni edinmek gerekmektedir. Vücudumuzda birçok görevi bulunan yağların 
düzenli ve sağlıklı türevlerinin tüketimi sonucunda kardiyovasküler hastalıklar en başta olmak üzere diğer 
kronik hastalıkların da görülme sıklığı azaltılmış olacaktır.
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Yusuf ÇUHADAR1, Gülten HERGÜNER2 

1Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sakarya / Türkiye

2Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 
A.B.D. Sakarya / Türkiye

Öz: Amaç: Araştırmanın amacı; toplumlara yön veren öğretmenlerin değerler eğitimi açısından görüşlerinin 
belirlenmesidir. Bu bağlamda cinsiyet, branş, hizmet yılı ve hizmet içi eğitim faktörlerine bağlı olarak farklılık 
olup olmadığına bakılacaktır. Yöntem: Bu araştırmada “geçmişte ve şu anda olan bir durumu olduğu haliyle 
ortaya koymayı hedefleyen” tarama modeli kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya Sakarya ili Serdivan ilçesinde 
görev yapmakta olan ortaöğretim öğretmenleri katılmıştır.  Katılımcıların 119’u kadın, 68’i erkek öğretmen 
oluşturmuştur. Sonuç: Her bir madde değişken kabul edilip ele alınan cinsiyet, branş, hizmet yılı ve hizmet içi 
eğitim faktöründe anlamlı farklılık çıkmıştır.  Ortaöğretim öğretmenlerinin değerler eğitimi alanında farkında-
lıkları olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, Değerler Eğitimi Görüşü

GİRİŞ

Yeni durumlara adapte olan ve gelişen dünyada toplumların özünü oluşturan değerlerde değişimlerin yanı sıra 
kayıplarında olduğu göz önündedir.  Birey, eğitim sürecine formal şekilde dahil olduktan sonra örtük program-
la ve aynı süreci paylaştığı arkadaşlarıyla beraber değerleri öğrenmenin yanı sıra yaşayarak özümsemektedir. 
Bu süreçte çocukluk ve gençlik döneminde bulunan birey, öğretmenini rol model olarak belirler. 

Değer; Türk Dil Kurumunca (2018)1 , “Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değer-
lerini kapsayan maddi ve manevî ögelerin bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Değer, uygun davranış örnekleri 
veya hayatta4ki davranışlarımıza yön gösteren ölçüttür. Fiili hareketlerimiz sonucu ortaya çıkan, önem arz eden 
ve belli kriterde ölçüt oluşturan hayatımızı şekillendiren bir kavramdır (Aydın, 2010: 16).

Değerler eğitimi; toplumun sosyolojik unsurlarını oluşturan, milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerler-
den olan yardımlaşma, hoşgörü, misafirperverlik, dürüstlük, üretkenlik, çalışkanlık, sevgi, saygı ve adil olma 
gibi özellikleriyle ilgili olup öğrenci davranışlarına etki edebilecek bir içerik olarak tanımlanmıştır (Kuter, 
2012: 75-94). Doğan, Uğurlu ve Çetinkaya (2013) yapmış olduğu çalışmada da daha çok değerler eğitimin alt 
başlığını oluşturan sevgi, saygı, yardımlaşma gibi değerler öğretmenler tarafından benimsenip önemsendiği 
sonuç olarak ifade edilmiştir.

4  http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ca357ae7d0e83.44521550
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Değerler Eğitimi; toplumlar, tarihsel süreç içerisinde kendi değerlerini sonraki kuşaklara aktarma amacı taşır. 
Bu sayede değerler süreklilik kazanarak toplumca benimsenir ve varlıklarını sürdürür. Değerler eğitiminde 
temel amaç, değerlerin öğretilmesidir. Bu süreçte en büyük görev eğitim kurumlarına düşmektedir. Eğitim 
kurumları, bireylere toplum tarafından kabul edilen değerleri, normları, planlı ve kontrollü bir şekilde kazan-
dırmak ve bunlara uygun bir şekilde hareket edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür (Erden, 1998; 
akt. Güven, 2014: 5).

Birey, hayatını şekillendirirken bulunduğu çocukluk ve gençlik dönemleri itibarı ile ailesinden çok okul or-
tamında vakit geçirir. Ailesinde temel olarak değerler eğitimi aldığı düşünülen birey, arkadaşlarıyla ve öğret-
menleriyle birlikte paylaşımlarda bulunur değerleri tanır ve kendi bünyesine adapte eder. Bireyin bu dönemler-
de ki en önemli etki faktörü, rol modeli olan öğretmendir. Yaşantılar sonucunda oluşan bu paylaşımlar sosyal 
öğrenme olarak gerçekleşmektedir.

Okul ortamında öğretmenin, öğrenci için önemli bir yeri vardır. Öğrenci tarafından kabul görmüş bir öğret-
menin giyinişi, konuşması, beğenileri, iyi ve kötü bütün kişilik özellikleriyle kendisine örnek almaya çalışır. 
Bu bakımdan öğretmenin değerler eğitimi açısından büyük bir sorumluluğu vardır (Yavuz, 1987: 148-150 akt. 
Aydın ve Gürler, 2014: 28).

Öğretmen; “öğretmenliğin kuramsal bilgi temelini işe koşarak bireyin davranışlarında hem bireyin hem de 
toplumun yaşamına kalite katacak değişmelerin oluşmasına kılavuzluk eden kişidir” (Şahin, 2003: 293). Öğ-
retmenin sahip olmuş olduğu bilgi ve tecrübe kadar yetişmiş olduğu toplumun düzenini sağlayan değerler de 
önemlidir. Öğretmenin formal ve informal ortamlarda örtük programda öğrencilerine bu değerlerden bahse-
dildiği düşülmektedir. Öğrencinin sosyal öğrenmesinde öğretmenin rolü azımsanmayacak ölçüde büyüktür.  
Gelişim dönemi olarak fiziksel, sosyal ve psikolojik birçok alt değişkeni bulunan ergenlik döneminde bulunan 
birey, sosyal öğrenmende okulda örnek aldığı kişi de öğretmen olmaktadır. 

Değerlerin farklı modeller tarafından uygulandığını görmek öğrenci tarafından kalıcı bir şekilde benimsene-
cektir (Aydın, Gürler: 29). Öğretmen, öğrencisine okul içinde ve dışında hal hareketleriyle örnek olmaktadır. 
Eğitim-öğretim faaliyetinin yanı sıra örtük programda toplumun yapı taşı olan değerlerini de aktarır. Formal 
ve informal eğitimin içinde aktif rol oynayan öğretmenin kazandığı değerler önem kazanmaktadır (Aktepe ve 
Yel, 2009: 608).

AMAÇ

Araştırmanın amacı; toplumlara yön veren öğretmenlerin değerler eğitimi açısından görüşlerinin belirlenme-
sidir.

YÖNTEM

Bu araştırmada “geçmişte ve şu anda olan bir durumu olduğu haliyle ortaya koymayı hedefleyen” tarama mo-
deli kullanılmıştır (Karasar, 1999).
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EVREN ve ÖRNEKLEM

Çalışmanın evreni Sakarya ili MEB’e bağlı ortaöğretim kurumları olarak belirlenmiştir. Örneklem ise Serdivan 
ilçesi MEB’e bağlı ortaöğretim kurumlarından kolay ulaşılabilir örneklem yöntemiyle 12 okul belirlenmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet, Branş, Hizmet Yılı ve Hizmet İçin Eğitim Durumuna Göre Dağılımları

Cinsiyet N %

Kadın 119 63,6

Erkek 36,4 36,4

Branş N %

Türk Dili ve Edebiyatı 23 12,3

Matematik 25 13,4

Fen Grubu 26 13,9

Sosyal Grubu 21 11,2

Beden Eğitimi ve Spor 16 8,6

Felsefe Grubu 27 14,4

Yabancı Diller 23 12,3

Meslek Grubu 26 13,9

Hizmet Yılı N %

0-10 yıl 69 36,9

11-0 80 42,8

21-30 38 20,3

Hizmet İçi Eğitim N %

Evet 67 35,8

Hayır 120 64,2

Tablo 1 incelendiğin katılımcıların 119’nu (%63,6) kadın, 68’ni (%36,4) erkek öğretmenler oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, Koç (2015) tarafından geliştirilen “Değerler Eğitimi Anketi’’ kullanıl-
mıştır. Anket likert tipi 22 maddeden oluşmaktadır. Maddeler “Hayır”, “Kısmen” ve “Evet” seçeneklerinden 
biri ile yanıtlanmaktadır.
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Verilerin Toplanması 

Bu araştırma verileri 2018-2019 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde toplanmıştır. Veriler aktif olarak orta-
öğretim kurumlarında çalışmakta olan ve ders saatlerini etkilemeyecek şekilde, araştırmanın amacı anlatılarak 
araştırmacı tarafından toplanmıştır.

Araştırmanın Alt Problemleri

Ortaöğretim öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri cinsiyete göre farklılık göstermekte midir?
Ortaöğretim öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri branşa göre farklılık göstermekte midir?
Ortaöğretim öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri hizmet yılına göre farklılık göstermekte midir?
Ortaöğretim öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri hizmet içi eğitimi göre farklılık göstermekte 
midir?

BULGULAR

Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre, Ortaöğretim Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Konusun-
daki Görüşleri

6 Toplam

Hayır Kısmen Evet

Cinsiyet Kadın N 6 3 81 119

% 5,0% 26,9% 68,1% 100,0%

Erkek N 1 31 36 68

% 1,5% 45,6% 52,9% 100,0%

Toplam N 7 63 117 187

% 3,7% 33,7% 62,6% 100,0%

17 Toplam

Hayır Kısmen Evet

Cinsiyet Kadın N 2 31 86 119

% 1,7% 26,1% 72,3% 100,0%

Erkek N 1 32 35 68

% 1,5% 47,1% 51,5% 100,0%

Toplam N 3 63 121 187

% 1,6% 33,7% 64,7% 100,0%
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Tablo 2’de görüldüğü üzere, cinsiyetlerine göre öğretmenlerin değerler eğitimi konusundaki görüşleri ara-
sında anlamlı farklılık görülmüştür (X2 (6) =7,55; X2 (17) = 8,57; p ≤0.05). Buna göre, 6. maddede belirtilen 
“Programda yer alan etkinlikler çocukların milli, manevi ve evrensel değerleri özümsemesini sağlar.” Kadın 
öğretmenlerin %68,1’i “evet”, erkek öğretmenlerin ise %52,9’u “evet”; 17. maddede belirtilen “Okul, çocuk-
ların milli, manevi ve evrensel değerleri özümsemesini sağlar.” Kadın öğretmenlerin %72,3’ü “kısmen”, erkek 
öğretmenlerin %51,5’i “evet” görüşüne katılım gösterdikleri görülmüştür.

Tablo 3. Katılımcıların Branşlarına Göre, Ortaokul Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Konusundaki 
Görüşleri

4 Toplam

Hayır Kısmen Evet

Branş Türk Dili ve 
Edebiyat

N 12 10 1 23

% 52,2% 43,5% 4,3% 100,0%

Matematik N 14 10 1 25

% 56,0% 0,0% 4,0% 100,0%

Fen Grubu
Dersleri

N 12 9 5 26

% 46,2% 34,6% 19,2% 100,0%

Sosyal Grub
 Dersleri

N 14 6 1 21

% 66,7% 28,6% 4,8% 100,0%

Beden Eğitimi ve 
Spor 

N 3 12 1 16

% 18,8% 75,0% 6,3% 100,0%

Felsefe Grubu
Dersleri 

N 15 11 1 27

% 5,6% 40,7% 3,7% 100,0%

Yabancı Diller N 15 7 1 23

% 65,2% 30,4% 4,3% 100,0%

Meslek Grubu
Dersleri 

N 5 18 3 26

% 19,2% 69,2% 11,5% 100,0%

Toplam N 90 83 14 187

% 48,1% 44,4% 7,5% 100,0%

13 Toplam

Hayır Kısmen Evet
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Branş Türk Dili ve 
Edebiyat

N 5 10 8 23

% 21,7% 43,5% 34,8% 100,0%

Matematik N 1 17 7 25

% 4,0% 68,0% 28,0% 100,0%

Fen Grubu
Dersleri

N 1 21 4 26

% 3,8% 80,8% 15,4% 100,0%

Sosyal Grubu 
Dersleri

N 2 13 6 21

% 9,5% 61,9% 28,6% 100,0%

Beden Eğitimi ve 
Spor 

N 9 7 16

% 0,0% 56,3% 43,8% 100,0%

Felsefe Grubu
Dersleri 

N 3 19 5 27

% 11,1% 70,4% 1
,5%

100,0%

Yabancı Diller N 2 4 17 23

% 8,7% 17,4% 73,9% 100,0%

Meslek Grubu
Dersleri 

N 2 14 10 26

% 7,7% 53,8% 38,5% 100,0%

Toplam N 16 107 64 187

% 8,6% 57,2% 34,2% 100,0%

Tablo 3’de görüldüğü üzere, branşlarına göre öğretmenlerin değerler eğitimi konusundaki görüşleri arasında 
anlamlı farklılık görülmüştür (X2 (4) = 28,07; X2 (13) = 34,96; p ≤0.05). Buna göre, 4. maddede belirtilen 
“Aile, çocuğunun okul tercihini yaparken, okulun öğrenci akademik başarısını değil, değerler sistemine daha 
çok dikkat eder.” fen bilimleri grubu ders öğretmenlerinin %19,2’si “evet”, meslek grubu öğretmenlerinin ise 
%11,5’i “evet”; 13. maddede belirtilen “Ders kitaplarında değerler eğitimi konusunda bilgiler ve etkinlikler 
yer almaktadır.” fen bilimleri grubu ders öğretmenlerinin %80,8’i “kısmen”, felsefe grubu öğretmenlerinin 
%70,4’ü “kısmen”, yabancı dil öğretmenleri ise %73,9’u “evet” görüşüne katılım gösterdikleri görülmüştür.
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Tablo 4.  Katılıcıların Hizmet Yılına Göre, Ortaokul Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Konusundaki 
Görüşleri

1 Toplam

Hayır Kısmen Evet

Hizmet 
Yılı

0-10 Yıl N 0 6 63 69

% 0,0% 8,7% 91,3% 100,0%

11-20 Yıl N 1 18 61 80

% 1,3% 22,5% 76,
%

100,0%

21-30 Yıl N 2 10 26 38

% 5,3% 26,3% 68,4% 100,0%

Toplam N 3 34 150 187

% 1,
%

18,2% 80,2% 100,0%

4 Toplam

Hayır Kısmen Evet

Hizmet Yılı 0-10 Yıl N 23 39 7 69

% 33,3% 56,5% 10,1% 100,0%

11-20 Yıl N 41 35 4 80

% 51,2% 43,8% 5,
%

100,0%

21-30 Yıl N 26 9 3 38

% 68,4% 23,7% 7,9% 100,0%

Toplam N 90 83 14 187

% 48,
%

44,4% 7,5% 100,0%

14 Toplam

Hayır Kısmen Evet
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Hizmet 
Yılı

0-10 Yıl N 3 24 42 69

% 4,3% 34,8% 60,9% 100,0%

11-20 Yıl N 3 50 27 80

% 3,8% 62,5% 33,8 100,0%

21-30 Yıl N 4 18 16 38

% 10,5% 47,4% 42,1% 100,0%

Toplam N 10 92 85 187

% 5,
%

49,2% 45,5% 100,0%

17 Toplam

Hayır Kısmen Evet

Hizmet 
Yılı

0-10 Yıl N 3 11 55 69

% 4,3% 15,9% 79,7% 100,0%

11-20 Yıl N 0 37 43 80

% 0
0%

46,3% 53,8% 100,0%

21-30 Yıl N 0 15 23 38

% 0,0% 39,5% 60,5% 100,0%

Toplam N 3 63 1
1

187

% 1,6% 33,7% 64,7% 100,0%
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18 Toplam

Hayır Kısmen Evet

Hizmet 
Yılı

0-10 Yıl N 3 30 36 69

% 4,3% 43,5% 52,2% 100,0%

11-20 Yıl N 2 49 29 80

% 2
5%

61,3% 36,3% 100,0%

21-30 Yıl N 4 14 20 38

% 10,5% 36,8% 52,6% 100,0%

Toplam N 9 93
5

187

% 4,8% 49,7% 45,5% 100,0%

19 Toplam

Hayır Kısmen Evet

Hizmet 
Yılı

0-10 Yıl N 4 28 37 69

% 5,8% 40,6% 53,6% 100,0%

11-20 Yıl N 2 50 28 80

% 2
5%

62,5% 35,0% 100,0%

21-30 Yıl N 4 12 22 38

% 10,5% 31,6% 57,9% 100,0%

Toplam N 10 90 87 187

% 5,3% 48,1% 46,5% 100,0%
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20 Toplam

Hayır Kısmen Evet

Hizmet 
Yılı

0-10 Yıl N 1 31 37 69

% 1,4% 44,9% 53,6% 100,0%

11-20 Yıl N 8 47 25 80

%
0,0%

58,8% 31,3% 100,0%

21-30 Yıl N 6 19 13 38

% 15,8% 50,0% 34,2% 100,0%

Toplam N 15
7

75 187

% 8,0% 51,9% 40,1% 100,0%

22 Toplam

Hayır Kısmen Evet

Hizmet 
Yılı

0-10 Yıl N 1 12 56 69

% 1,4% 17,4% 81,2% 100,0%

11-20 Yıl N 1 22 57 80

% 1,3% 27,5% 71,3% 100,0%

21-30 Yıl N 4 6 28 38

% 10,5% 15,8% 73,7% 100,0%

Toplam N 6 4 141 187

% 3,2% 21,4% 75,4% 100,0%

Tablo 4’de görüldüğü üzere, hizmet yılına göre öğretmenlerin değerler eğitimi konusundaki görüşleri arasında 
anlamlı farklılık görülmüştür (X2 (1) = 11,83; X2 (4) = 13,83; X2 (14) = 14,34; X2 (17) = 19,69; X2 (18) = 10,05; 
X2; (19) = 13,64; X2 (20) = 13,99; X2 (22) = 10,93; p ≤0.05). Buna göre, 1. maddede belirtilen “Değerler eği-
timi çocuğun benlik saygısını yükseltir.” 0-10 arası hizmet yılı olan öğretmenler %91,3’ü “evet”; 4. maddede 
belirtilen “Aile, çocuğunun okul tercihini yaparken, okulun öğrenci akademik başarısını değil, değerler siste-
mine daha çok dikkat eder.” 21-30 arası hizmet yılı olan öğretmenler %68,4’ü “hayır”; 14. maddede belirtilen 
“Programda değerlere yönelik etkinlikler çocukların farklı değerleri keşfetmesini sağlamaktadır.” 11-20 arası 
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hizmet yılı olan öğretmenler %62,5’i “kısmen”; 17. maddede belirtilen “Okul, çocukların milli, manevi ve 
evrensel değerleri özümsemesini sağlar.” 0-10 arası hizmet yılına sahip olan öğretmenlerin %79,7’si “evet”; 
18. maddede belirtilen “Okullar çocuklara değer eğitimi verirken, okulun bulunduğu sosyal-kültürel çevreyi 
dikkate alır.” 11-20 arası hizmet yılı olan öğretmenlerin  %61,3’ü “kısmen”; 19. maddede belirtilen “ Okul 
toplumun değerlerine açık olmakta ve bunları uygulamaktadır.” 11-20 arası hizmet yılına sahip öğretmenler 
%62,52’i “kısmen”; 20. maddede belirtilen “Çocuklar okulda öğrendikleri değerleri günlük yaşamda kullanır-
lar.” 11-20 arası hizmet yılı olan öğretmenlerin %58,82’i “kısmen ve 22.maddede belirtilen “Değerler eğitimi 
çocuğun sadece akademik başarısına değil, duyuşsal ve devinişsel becerisine katkılar sağlar.” 0-10 arası hizmet 
yılına sahip olan öğretmenler ise %81,2’si “evet” görüşüne katıldıkları görülmüştür.

Tablo 5. Katılımcıların Hizmet İçi Eğitim Durumuna Göre, Ortaokul Öğretmenlerinin Değerler Eğiti-
mi Konusundaki Görüşleri

21 Toplam

Hayır Kısmen Evet

Hizmet İçi 
Eğitim
Durumu

Evet N 11 27 29 67

% 164% 40,3% 43,3% 100,0%

Hayır N 15 72 33 120

% 12,5% 60,0% 27,5% 100,0%

Toplam N 26 99 2 187

% 13,9% 52,9% 33,2% 100,0%

Tablo 5’te görüldüğü üzere, hizmet içi eğitime göre öğretmenlerin değerler eğitimi konusundaki görüşleri 
arasında anlamlı farklılık görülmüştür (X2 (21) =6,85; p ≤0.05). Buna göre, 21.maddede belirtilen “Okullar 
değerler eğitimini verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre değerleri sınıflandırmakta ve buna uygun eğitim 
vermektedir.” hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin % 43,3’ünün “evet” görüşüne katıldığı görülmüştür.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Milli, manevi ve evrensel değerler konusunu barındıran 6. ve 17. maddelerde cinsiyete göre farklılık çıkma-
sının sebebi, kadınların yapısal ve biyolojik olarak erkeklere oranla daha fazla duygusal olabileceğinden kay-
naklanmış olabilir. Yılmaz (2009) yapmış olduğu araştırmada değerler eğitimi konusunda cinsiyet değişkenine 
bağlı olarak anlamlı farklılık olduğunu tespit etmiştir. Kadın katılımcıların değerler eğitiminin içerisinde bulu-
nan evrensel değer, yardımseverlik, güvenirlilik gibi değerlere daha fazla önemsedikleri araştırmacı tarafından 
bulunmuştur. Farklı bir çalışma olan Koç (2015) yapmış olduğu çalışmada cinsiyet değişkenine göre anlamlı 
farklılık olduğunu tespit etmiştir. Bu sonuçlar çalışmamızın cinsiyet değişkenine göre çıkan bulgularını des-
tekler niteliktedir. 
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Branşa göre değerler eğitiminde 4. ve 13. maddelere göre anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın 
sebepleri; 4. madde için bireylerin akademik başarıyı değerler eğitiminden önde tutmaları, ailelerin çocukları 
için sınav kaygılarının olduğunun 

13. madde için farklılığın sebebi; ders kitaplarını aktif olarak kullanan ve içerisindeki etkinlikleri değerler 
eğitimi açısından irdeledikleri düşünülmektedir. Fen dersleri öğretmenlerinde ise ders kitaplarının içerinde yer 
alan etkinliklerin değerler eğitimi açısından yeterli olmadığı düşüncesine sahip olabilirler.

Hizmet yılı değişkenine bakıldığında 0-10 yıl arasında çalışma yılına sahip öğretmenlerin değerler eğitiminde 
anlamlı farklılık ortaya koyulduğu görülmüştür. Bu farkın; meslekte henüz tatminsizlik ve tükenmişlik yaşa-
madıkları ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Yılmaz (2009) yapmış olduğu çalışma sonucunda hizmet yılı daha 
az olan öğretmenlerin lehine anlamlı farklılık olduğunu tespit etmiştir. Bu bulgular ise çalışmamızın hizmet 
yılı değişkeni sonucu destekleler niteliktedir.

Hizmet içi eğitim değişkenine bağlı olarak 21. maddede anlamlı farklılık çıkmasının sebebi, değerler eğitimi 
hakkında hizmet içi eğitimi almayan öğretmenlerin bu konu hakkında fazla beklentiye sahip olmaları veya 
eğitim alan öğretmenlerin çocukların gelişim dönemlerini göz önünde bulundurarak sahip olmaları gereken 
değerlerin okul etkinleri arasında örtük bir biçimde verildiği ifade edilebilir. Farklı bir çalışma olan Sağlam 
(2016) bulduğu sonuçlar doğrultusunda değerler eğitimi hususunda hizmet içi eğitiminin verilmesi öğretmen-
lerde farkındalık oluşturması beklendiği ifade edilmiştir.  Bu sonuçlar çalışmamızın hizmet içi eğitim bulgu-
larını destekler niteliktedir. 

Özmen, Er ve Gürgil (2012) yapmış olduğu çalışmada ise cinsiyet, hizmet yılı ve branşa göre öğretmenlerin 
değerler eğitimine ilişkin anlamlı bir farklılık olmadığını ifade etmiştir. Bu çalışmanın sonuçları ise yapmış 
olduğumuz araştırma sonuçlarımızla örtüşmemektedir.

Araştırmamız ortaöğretim öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapıl-
mıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin cinsiyet, branş, hizmet yılı ve hizmet içi eğitim alma durum-
larına göre anlamlı farklılık gözlemlenmiştir. 
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ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN İŞ MOTİVASYONUNA ETKİSİ: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA

Aslı KILIÇ1, Guzel SADYKOVA2

1-2 Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kastamonu / Türkiye

Öz: İşletme ortamı, çalışanların sosyal etkileşim döngüsü içerisinde mesleki yeterliliklerini yerine getirme, 
varlıksal ve varoluşsal ihtiyaçlarını giderme, toplumsal onay alma ve kendilerini gerçekleştirme olanaklarını 
sunar. Bireysel potansiyellerini ortaya koyma konusundaki kısıtsızlık, çalışanların örgütsel amaçlarla bütün-
leşmelerini, örgütsel değerleri içselleştirmelerini kolaylaştırır. Örgüt üyelerince paylaşılan, kabul gören, ör-
gütsel sosyalleşme süreciyle aktarılan normlar, değerler, inançlar ve varsayımlar örgüt kültürünü oluşturur. 
Çalışanları işletme için anlam taşıyan ortak değerlere yönlendirme çabaları iş motivasyonunun özünü teşkil 
eder. Çalışmanın amacı, örgüt kültürünün iş motivasyonu üzerine olan etkisini tespit etmektir. Araştırmada 
örgüt kültürü klan kültürü, adhokrasi kültürü, hiyerarşi kültürü ve pazar kültürü boyutlarıyla temsil edilmiştir. 
İş motivasyonu içsel ve dışsal motivasyon bağlamında incelenmiştir. Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri 
üzerinde yürütülen araştırmanın sonucunda adhokrasi kültürünün içsel motivasyon, pazar kültürünün dışsal 
motivasyon üzerine olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. Yaratıcılığın ve girişimciliğin teşvik edildiği adhok-
rasi tipi örgüt kültürü, çalışanın işini yaparken hissettiği içsel tatmini pekiştirir, bireysel yetenek ve becerilerini 
kullanma imkanını tanır, dengeli ve çok yönlü gelişimini destekler. Diğer yönden rekabet, başarı odaklılık 
ve kazanma anlayışının hakim olduğu pazar tipi örgüt kültüründe çalışanlar somut sonuç elde etmeye, uzun 
dönemli etkinliğe, sürdürülebilir stratejiye ve üretkenliğe öncelik verirler. Örgüt kültürünün iş motivasyonu 
açısından belirleyiciliği, görev temelli bir araya gelen örgüt üyelerinin örgütsel önceliklerle özdeşleşmeleri, 
verimlilik özlemi ve özyeterlilik bilincini kavramaları yönünden önem arz eder.

Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Örgütsel Sosyalleşme, İş Motivasyonu, İçsel Motivasyon, Dışsal Motivas-
yon

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

İş yaşamında örgütler sahip oldukları amaç, misyon, vizyon, değerler, sosyal sorumluluk algıları vb. ile birbir-
lerinden farklılaşırlar. Örgütlerin en etkili kaynağı olan çalışanlar ise örgüte dahil oldukları andan itibaren ilgili 
etkenleri benimseme, içselleştirme ve onlara sahip çıkmaya yükümlüdürler. Bu bağlamda yönetimin önemli iş-
levlerinden biri, örgütsel yaşamın temelinde yer alan değer, norm ve standartları çalışanlara bireysel ilgi, hedef 
ve kazançlarına uygun bir şekilde aşılamaktır. Örgütün anlam ve önem verdiği değer ve standartları örgüt kül-
türü tarafından temsil edilirken, bunların çalışanlara uyarlanması iş motivasyonu aracılığıyla gerçekleştirilir.
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Örgüt kültürü, bir örgütün çevreyle uyumu ve içsel bütünleşmesi amaçlı benimsediği, paylaştığı ve yeni üye-
lere aktardığı değer, inanç, norm, tutum ve varsayım kalıplarıdır (Mwaura vd., 1998; Erdem, 2007; Belias, 
Koustelios, 2014). Çalışanların düşünme ve karar verme yöntemlerini kavramalarını sağlayan algı sistemine 
dayanmaktadır (Pettigrew, 1979; Shahzad vd., 2012).

Örgüt kültürü, çalışanlarda kimlik duygusu ve örgütsel bağlılık yaratma; yeni katılan üyelere kabul edilebilir 
davranışları ve sosyal düzenin istikrarını benimsetme; yönetsel kontrol sağlama; yeniliği ve yaratıcılığı ge-
liştirme; işin kalitesini ve verimliliği arttırma; çalışan motivasyonunu pekiştirme vb. işlevlere sahiptir (Sun, 
2008).

Örgüt kültürü, paylaşılan değer, davranışsal norm ve varsayımların uzlaşısı olarak ortaya çıkmaktadır (Avcı, 
2016). Örgüt kültürünün başlıca öğelerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Ojo, 2008; Acılar, 2009; Lu-
nenburg, 2011; Sezgin ve Bulut, 2013; Yolcu, 2016):

- Örgütsel değerler; çalışanların davranışlarına rehberlik eden ve önemli bulunan örgütsel anlam ve algıla-
malardır. Örneğin, yaratıcılık, mizah, özveri, karşılıklı saygı, nezaket, topluma katkı vb. bir örgütün temel 
değerleri arasında yer alabilir (Kumar, 2016: 16);

- Normlar; çalışanlar tarafından uyulması istenen davranışsal kural, ölçüt ve standartlardır;
- Temel varsayımlar (sayıltılar); çalışanların doğayı, sosyal gerçekliği, insanlararası ilişkileri değerlendir-

me ve kavrama biçimidir;
- İnançlar; insanların gerçekleri anlamlandırma biçimleridir;
- Hikâyeler ve kahramanlar; örgütün geçmişiyle ilgili yaşanmış olayları ve kültür içinde takdir edilen özel-

liklere sahip gerçek ya da hayali insanları tanımlarlar; 
- Semboller; örgüt açısından özel anlam ifade eden logo, bayrak, obje, elbise, unvan, mimari yapı, hareket 

vb. içerir;
- Törenler; örgüt açısından belirli önem ve değerlere sahip olan durum ve/veya olayları güçlendirme ve 

kalıcılığını sağlama amaçlı gerçekleştirilen kolektif etkinliklerdir;
- Dil; örgüt üyeleri tarafından kültürü koruma amaçlı kullanılan kelimeler, argo sözler, deyimler, şakalar, 

mecazlar, metaforlar, sloganlar, özel semboller vb. şeklinde ortaya çıkar.

Araştırmanın kapsamında örgüt kültürü Cameron ve Quinn’in (1999) Rekabetçi Değerler Modeli temelinde 
incelenmiştir. İlgili model örgüt kültürü açısından ölçme ve değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır (Aca-
ray vd., 2015). Rekabetçi Değerler Modeli’nde örgüt kültürü klan, adhokrasi, hiyerarşi ve pazar olmak üzere 
dört kültür tipi bağlamında irdelenmektedir. Geniş bir aile algısının hâkim olduğu klan kültürü, çalışanların 
kararlara katılımının, takım çalışmasının, örgütsel sadakatin, gelenek ve bireylerarası uyumun sürdürüldüğü 
organik bir yapıyı tanımlar (Aktan ve Aydıntan, 2016). Adhokrasi kültürü, esneklik, yaratıcılık, girişimcilik, 
risk alma gibi unsurları barındıran ve değişen koşullara hızlı bir biçimde uyum sağlayabilen birimlerin dinamik 
gelişimini destekleyen bir kültür tipidir (Chuda ve Wyrwicka, 2016). Merkezi kontrol temelli hiyerarşi kültürü, 
verimlilik ve akıcı operasyonelliğe odaklı politika ve prosedürlere sıkı bir şekilde uymayı öngörür (Vetrakova 
ve Smerek, 2016). Pazar kültürü, tedarikçiler, müşteriler, yasal birimler, paydaşlar ve örgüt arasındaki işlem 
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maliyetlerine odaklanan, rekabetçilik, dışsal yönelim, kârlılık, niş pazarlarda etkin olma, başarı odaklılık gibi 
öncelikleri benimseyen bir anlayış biçimidir (Tan Şahin ve Kaplan, 2017: 177).

İş motivasyonu, çalışanları, bireysel hedef ve ihtiyaçlarını gerçekleştirme yoluyla örgütsel amaçlara ulaşma 
ve değerleri koruma konusunda faaliyette bulunmaya teşvik etmedir (Sohail vd., 2014; Ontolan ve Redondo, 
2015).

Araştırmada iş motivasyonu içsel ve dışsal olmak üzere iki boyutta irdelenmiştir. İçsel motivasyon, bireyin 
işin doğası ve içeriğinden elde etmeyi öngördüğü, işte bağımsızlık, zorlayıcılık, sorumluluk, yaratıcılık, öznel 
becerileri kullanma ve mesleki gelişim olanakları gibi ödülleri içerir (Mottaz, 1985; akt. Dündar vd., 2007; 
Ertaş, 2015; Singh, 2016). Dışsal motivasyon ise ücret artışı, prim, terfi olanakları, ek ödemeler, güvence, iş 
koşulları vb. kapsayan işin somut getirileriyle ile ilgilidir (Ma, 2013; Çivilidağ ve Şekercioğlu, 2017).

AMAÇ

Araştırmanın amacı, örgüt kültürünün iş motivasyonu üzerine olan etkisini belirlemektir. Örgüt kültürü örgüte 
katıldıkları andan itibaren çalışanlara rehberlik edici, yol gösterici, davranışlarını düzenleyici, örgütün yapısı 
ve gereklilikleri ile uyumlaştırıcı işlevlere sahiptir. Çalışanların bireysel ihtiyaç ve isteklerini örgütsel amaç 
ve önceliklerle bütünleştirme, dolayısıyla, bireysel üretkenlik ve örgütsel performansı yükseltme örgüt kültürü 
aracılığıyla mümkündür. Araştırma örgüt kültürünün iş motivasyonu konusundaki belirleyiciliğini ortaya koy-
ma açısından önem taşır.

KAPSAM 

Araştırmanın evreni, Kastamonu Merkez ve Kuzeykent yerleşkesinde yer alan Kastamonu Üniversitesi birim-
lerinin akademisyenleridir. Evrenden kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 200 kişi araştırmanın örneklemini 
oluşturmaktadır. Örneklem grubuna dağıtılmış olan 200 anketten 15 tanesinin geri dönüşü sağlanmadığı için 
araştırma 185 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın amacı ve kuramsal irdeleme temelinde aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur:

H1: Örgüt kültürü boyutlarının iş motivasyonunun içsel motivasyon boyutu üzerine pozitif etkisi bulunmak-
tadır;

H2: Örgüt kültürü boyutları iş motivasyonunun dışsal motivasyonu boyutunu olumlu yönde etkilemektedirler. 

YÖNTEM

Veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Anket 3 bölümden oluşmakta olup, 32 maddeyi içermektedir. 
İlk bölüm, katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmeye yönelik 5 maddeyi kapsamaktadır. İkinci bö-
lümde Sarsılmaz’ın (2018) yüksek lisans tezinde kullandığı 15 maddelik örgüt kültürü ölçeğine yer verilmiştir. 
İlgili ölçek, Cameron ve Quinn (1999) tarafından geliştirilen 24 maddelik örgüt kültürü ölçeğinin kısaltılmış 
versiyonu olup, klan kültürü (5 madde), adhokrasi kültürü (3 madde), hiyerarşi kültürü (5 madde) ve pazar 
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kültürü (2 madde) boyutlarını içerir. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı, 0,948’dir. Örgüt kültürü ölçeğinin faktör 
yüklerinin 0,317 ile 0,722 aralığında olduğu belirlenmiş, 0,30 değerinden yüksek oldukları için ölçekte tutul-
maları uygun (Büyüköztürk vd., 2018) bulunmuştur. KMO analizi sonucu 0,942 olup, Bartlett testi anlamlı 
(p=,000) olarak saptanmıştır. 

Üçüncü bölümde ise kaynak olarak Ibrahim’in (2015) çalışmasının gösterildiği 12 maddelik iş motivasyonu 
ölçeği, Mammadova’nın (2018) yüksek lisans tezinden alınmış olup, motivasyonun içsel (8 madde) ve dışsal 
motivasyon (4 madde) boyutlarını ölçmektedir. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı, 0,744’tür. İş motivasyonu 
ölçeğinin faktör yüklerinin 0,567 ile 0,890 aralığında olduğu tespit edilmiştir. KMO analizi değerinin 0,794, 
Bartlett testinin anlamlı (p=,000) olduğu görülmüştür.

Anket formunun örgüt kültürü ve iş motivasyonu ile ilgili bölümleri 5 dereceli Likert ölçeğine  (1=kesinlikle 
katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum)  göre düzenlenmiştir. Veriler SPSS 22.0 programıyla analiz edilmiştir. 
Verilerin analizinde yüzde, frekans, faktör ve regresyon analizleri kullanılmıştır. 

BULGULAR

Araştırmanın örneklemini oluşturan anket katılımcılarının %34,6’sı kadın, %65,4’ü erkektir. Büyük çoğunlu-
ğu, evlidir (%69,7). Ağırlıklı olarak 31-35 yaş aralığında (%40,5) oldukları belirlenmiştir. Katılımcıların çoğu, 
Dr. Öğr. Üyesi (%42,7) unvanına sahip olup, fakültelerde (%74,1) görev yapmaktadırlar.

Örgüt kültürü boyutlarının iş motivasyonu boyutları üzerindeki etkisini tespit etme amaçlı regresyon analizi 
yapılmıştır. Örgüt kültürü boyutları ile içsel motivasyon arasındaki regresyon analizi sonuçları Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 1. Örgüt Kültürü Boyutları ile İçsel Motivasyon Arasındaki Regresyon Analizi Sonuçları

Bağımsız Değişken:
Örgüt Kültürü

Bağımlı Değişken: İçsel Motivasyon

B Std. Hata Beta T p

Klan Kültürü ,052 ,091 ,072 ,565 ,73

Adhokrasi Kültürü ,189 ,088 ,259 2,155 ,032

Hiyerarşi Kültürü ,077 ,106 ,090 ,723 ,471

Pazar Kültürü ,037 ,074 ,052 ,502 ,616

Modelin özet değerleri R: ,433 | R2: ,187 | Düzeltilmiş R2: ,169 | F: 10,357 | p: ,000

Tablo 1’de sunulan bulgulardan adhokrasi kültürünün içsel motivasyon üzerinde %25,9 oranında pozitif ve 
anlamlı etkisi olduğu görülmektedir. Örgüt kültürü boyutları içsel motivasyon modeline yönelik toplam var-
yansın %18,7’sini açıklamaktadır. 
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Örgüt kültürü boyutları ile dışsal motivasyon arasındaki regresyon analizi sonuçlarına Tablo 2’de yer veril-
miştir.

Tablo 2. Örgüt Kültürü Boyutları ile Dışsal Motivasyon Arasındaki Regresyon Analizi Sonuçları

Bağımsız Değişken:
Örgüt Kültürü

Bağımlı Değişken: Dışsal Motivasyon

B Std. Hata Beta t p

lan Kültürü ,082 ,117 ,095 ,702 ,483

Adhokrasi Kültür     -,116 ,112     -,133     -1,032 ,303

Hiyerarşi Kültürü     -,124 ,135     -,123 -,919 ,359

Pazar Kültürü ,285 ,094 ,336 3,024 ,003

Modelin özet değerleri R: ,252 | R2: ,064 | Düzeltilmiş R2: ,043 | F: 3,056 | p: ,000

Dışsal motivasyon modelinde pazar kültürünün dışsal motivasyon üzerinde %33,6 oranında olumlu ve anlamlı 
etkisi olduğu saptanmıştır. Örgüt kültürü boyutları dışsal motivasyona ilişkin toplam varyansın %6,4’ünü açık-
lamaktadır. İlgili bulgular her iki hipotezin kısmen doğrulandığını göstermektedir.

SONUÇ

Örgüt kültürünün kilit işlevlerinden biri, iş motivasyonudur. İşe motive etme süreci, misyon aracılığıyla teşvik 
(işin anlamı ve önemine vurgu yaparak ilham verme), gündem kontrolü (kariyeri yönetme konusundaki özde-
netim), değer yaratma payı (başarılı çabalar için ödüllendirme), öğrenme (eğitim ve beceri geliştirme) ve itibar 
(saygınlık edinme) (Kanter, 1989; Sokro, 2012) gibi olanakları sağlama yoluyla gerçekleştirilir.

Araştırmanın bulguları adhokrasi kültürünün içsel motivasyon, pazar kültürünün dışsal motivasyon üzerine 
olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Esnekliği, yeniliği, yaratıcılığı ve riski teşvik eden adhokrasi kültürü 
çalışanların işe yönelik ilgilerinin artışına, kendi becerilerine güvenmelerine, inisiyatif kullanmalarına, mes-
leki düzeyde gelişme istekliliklerine, sorumluluk alma konusundaki gönüllülüklerine, başka bir ifadeyle içsel 
motivasyon unsurlarına zemin hazırlar. Sonuç odaklılığa, rekabetçiliğe ve üretkenliğe dayalı pazar kültürü ise 
kazanma mantığını benimsetmeye, somut çıktılara öncelik vermeye, amaç odaklı çalışmaya sevk eder. 

Güçlü bir örgüt kültürü, üretkenliği pekiştirerek çalışanlar üzerinde örgütün başarısını ve kazancını arttırma 
istekliliği konusunda sinerjik bir etki yaratır (Zharkeshova vd., 2017). 
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İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ VE 
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİ KAPSAMINDA YAŞADIKLARI SORUNLAR VE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Meryem TAYYAR1, Zeynep BAĞCE2

1-2Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Eğitim fakültelerinin 4 yıllık öğretim programlarındaki alan bilgisi, genel kültür ve meslek bilgisi dersle-
rinden uygulamaya dönük Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri sadece son yıl verilmektedir. 
Okul Deneyimi dersi öğretmen adaylarının ilk kez bir gerçek sınıf ortamında bulunmalarını, gözlem yapma-
larını ve okul yönetimi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Öğretmenlik Uygulaması dersi ise 
öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, üniversitedeki öğrenimleri süresince 
gördükleri derslerde kazandıkları bilgi, beceri, tutum ve davranışları MEB’e bağlı resmi ve özel bir eğitim 
öğretim kurumlarında kullanabilme fırsatı vermektedir. Bu araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen 
adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri kapsamında yaşadıkları sorunlar ve çözüm 
önerilerini tespit etmektir. Bu bağlamda yapılan araştırma betimsel düzeyde tarama araştırması modelindedir.  
Araştırmada yarı yapılandırılmış görüş formu uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüş formu 4 açık uçlu 
sorudan oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim 
Matematik Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencilerinden 33 kişi oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda Okul Dene-
yimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri kapsamında sorunlar ve çözüm önerileri 23 başlıkta toplanmıştır. 
Veriler değerlendirildiğinde 33 öğretmen adayının %51,51’i hazırladıkları ders planlarını sınıfta uygulama 
zorluğu yaşadığı, %36,36’sı uygulama okullarında kendilerine öğretmen rolünün verilmediği tespit edilmiştir. 
Öğretmen adaylarının uygulama zorluğuna karşı sundukları çözüm önerileri, uygulama öğretmenin uygulama 
yapılacak sınıf hakkında bilgilendirmesi, öğrencinin ilgi alanına göre ders planı hazırlanması, ders planını uy-
gulamada esneklik gibi önerilerdir. Kendilerine öğretmen rolü verilmemesi sorununa karşı sundukları çözüm 
önerileri ise uygulama öğretmenin empati ile yaklaşması ve iletişimi artırmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmen Adayı

GİRİŞ

Eğitim, teorik temeller üzerine inşa edilmekle birlikte uygulamaya dönük bir alandır. Öğretmenlik mesleği de 
bundan dolayı teorik bilgilerin uygulanabilir hale getirildiği süreçler gerektirmektedir. Öğretmenin sadece alan 
bilgisi ya da uygulamaya dair bilgilere hâkim olması iyi bir öğretim yapabilmesi için yeterli değildir. Öğretmen 
adayı, öğretmen yetiştirme programı boyunca teori ile uygulamanın iç içe geçtiği bir eğitim almalıdır. 

Öğretmen yetiştirmenin tarihçesine bakıldığında MEB ile YÖK/Dünya Bankası’nın Milli Eğitimi Geliştirme 
Projesi kapsamında yayımladığı yönerge sayesinde eğitim fakültesi ile uygulama okulu arasında işbirliğinin 
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yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca bu yönergede öğretmenlik lisans programına Okul Deneyimi ve 
Öğretmenlik Uygulaması dersleri eklenmiştir. (YÖK/Dünya Bankası, 1998)

Eğitim fakültelerinin 4 yıllık öğretim programlarındaki alan bilgisi, genel kültür ve meslek bilgisi derslerinden 
uygulamaya dönük Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri sadece son yıl verilmektedir. Okul 
Deneyimi dersi öğretmen adaylarının ilk kez bir gerçek sınıf ortamında bulunmalarını, gözlem yapmalarını ve 
okul yönetimi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Bu ders kapsamında öğretmen adayları hafta-
da 4 saat uygulama okulunda gözlem yapmaktadır. Öğretmenlik Uygulaması dersi ise öğretmen adaylarının 
öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, üniversitedeki öğrenimleri süresince gördükleri derslerde 
kazandıkları bilgi, beceri, tutum ve davranışları MEB’e bağlı resmi ve özel bir eğitim öğretim kurumlarında 
kullanabilme fırsatı vermektedir. Bu ders kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama okulunda 
gözlem ve uygulama yapmaktadır. Bunun yanı sıra üniversitede uygulama öğretim görevlisi tarafından 2 saat 
seminer yapılmaktadır. (Milli Eğitim Bakanlığı) Teori ve uygulamanın uyum içerisinde olmamasından kay-
naklanan problemler, öğretmenlik uygulaması dersinin daha fazla önemsenmesini sağlamıştır (Power, Clarke 
& Hine, 2002). 

AMAÇ

Bu araştırmanın amacı İlköğretim Matematik Öğretmen adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygu-
laması dersleri kapsamında yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini tespit ederek eğitim fakültelerinde bu 
derslerden sorumlu uygulama öğretim elemanlarını ve öğretmen adaylarını bilgilendirmek ve elde edilen so-
nuçlar doğrultusunda yaşanabilecek sorunlara yönelik önlem almalarını sağlamaktır.

Araştırmanın amacına ulaşabilmek için şu alt problemlere cevap aranmıştır:

1. Öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında ders planını hazırlama ve sınıfta uygu-
lama sürecinde yaşadığı sıkıntılar nelerdir?

2. Öğretmen adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri kapsamında danışmanlığını 
yürüten uygulama öğretim elemanıyla olan etkileşim sürecinde olumsuz yaşantıları nelerdir?

3. Öğretmen adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri kapsamında uygulama oku-
lundaki danışman öğretmenle olan etkileşim sürecinde olumsuz yaşantıları nelerdir?

4. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri kapsamında uygulama okulundaki okul yöneticileri-
nin ve öğretmenlerin öğretmen adaylarına karşı tutumu nasıldır?

5. Öğretmen adaylarının her bir alt problem için çözüm önerileri nelerdir?
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YÖNTEM

Araştırma Grubu

Bu çalışma, İlköğretim matematik öğretmen adaylarının yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini tespit et-
mek üzere 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Marmara 
Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencilerinden 33 kişi 
oluşturmaktadır.

Veri Toplama

Çalışma kapsamında yapılan araştırma betimsel düzeyde tarama araştırması modelindedir.  Araştırmada yarı 
yapılandırılmış görüş formu uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüş formu 4 açık uçlu sorudan oluşmaktadır.

Veri Analizi

Araştırmada verilerin analizi, açık uçlu sorulara verilen yanıtlarda, belirtilen temalara karşılık gelen sorunların 
ve beraberinde çözüm önerilerinin kodlama ve sınıflamasıyla yapılmıştır.     

BULGULAR

Araştırma sonucunda Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri kapsamında sorunlar ve çözüm 
önerileri 23 başlıkta toplanmıştır. 

1. Ders planı hazırlama ve sınıfta uygulama sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri

Ders planı hazırlama ve sınıfta uygulama sürecinde yaşanan sorunlar 7 ana başlıkta toplanmıştır. Bu başlıklar 
sırasıyla; uygulama zorluğu, plan hazırlığı, yetersizlik-tecrübesizlik, teori-uygulama farkı, fiziki imkanlar ve 
plansızlık şeklindedir. Bu başlıklar içerisinde uygulama zorluğu ve plan hazırlığı kendi içlerinde üç alt başlığa 
ayrılmaktadırlar. Uygulama zorluğu başlığı altında sınıf yönetimi ve öğrenci tavrı-öğretmen rolü, zaman yö-
netimi ve hazırbulunuşluk düzeyi- plan uyumu sorunları; plan hazırlığı başlığı altında yeterli vakit olmaması, 
dikkat çekici plan hazırlayamama ve materyal-kaynak eksikliği sorunları tespit edilmiştir. 3 kişi uygulama 
yapmamıştır. Bu sonuçlara ilişkin veriler aşağıdaki çizelgelerde verilmiştir.
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Tablo 1. Ders Planı Hazırlama Ve Sınıfta Uygulama Sürecinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Sonuçlar 
(N=33)

Boyut f %

Uygulama zorluğu 17 51,51

Plan hazırlığı 13 39,39

Yetersizlik- tecrübesizlik 7 21,21

Teori-uygulama farkı 5 15,15

Fiziki imkanlar 4 1

12

Uygulama yapılmaması 3 9,09

Plansızlık 1 3,03

Uygulama gün ve saatini ayarlayamama 1 3,03
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Tablo 2.  Ders Planı Hazırlama Ve Sınıfta Uygulama Sürecinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Çözüm Öne-
rileri (N=33)

Boyut Çözüm Önerileri

Uygulama zorluğu Öğretmen adayının sınıfa öğretmen olarak 
tanıtılması,
Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyinin 
önceden bilinmesi,
Sınıf yönetiminin sağlaması,
Zaman konusunda uyarılma

Plan hazırlığı Stajın son sınıfta yapılmaması,
Materyal ve kaynak ulaşımının kolay 
olması,
Ders planı hazırlamada esnek olma,
Öğretmen kılavuz kitaplarının tekrar 
yayımlanması

Yetersizlik- tecrübesizlik Pratik yapmak,
Stajın sadece son sınıfta yapılmaması

Teori-uygulama farkı Öğretim elemanı ile uygulama 
öğretmeninin beklentilerinin ortak olması

Fiziki imkanlar Sınıf şartları göz önünde bulundurarak 
plan hazırlama

Plansızlık Farklı stratejiler kullanarak plan hazırlama

Uygulama gün ve saatini ayarlayamama Öğretim elemanı ile uygulama 
öğretmeninin birlikte karar vermesi
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2.Uygulama öğretim elemanı ile yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri

Uygulama öğretim elemanı ile yaşanan sorunlar 8 başlıkta toplanmıştır. Bu başlıklar sırasıyla; iletişimsizlik, 
bilgilendirmeme, memnuniyetsizlik, staj toplantısı gününü ayarlama, uygulama gün ve saatini ayarlama, adil 
değerlendirmeme, uygulama öğreti elemanı ile uygulama öğretmeninin beklentilerinin uyuşmaması ve uygu-
lama öğretim elemanının uzmanlık alanının farklı olması şeklindedir. 22 kişi uygulama öğretim elemanı ile 
sorun yaşamadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara ilişkin veriler aşağıdaki çizelgelerde verilmiştir.

Tablo 3.  Uygulama öğretim elemanı ile yaşanan sorunlara ilişkin sonuçlar (N=33)

Boyut F %

Sorun yaşamayanlar 22 66,66

İletişimsizlik 3 9,09

Bilgilendirmeme 2 6,06

Memnuniyetsizlik 2 6,0

Staj toplantısı gününü ayarlama 2 6,06

Uygulama gün ve saatini ayarlama 1 3,03

Adil değerlendirmeme 1 3,03

Uygulama öğretim elemanı ile uygulama 
öğretmeninin beklentilerinin uyuşmaması

1 3,03

Uygulama öğretim elemanının uzmanlık alanının 
farklı olması

1 3,3
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Tablo 4. Uygulama Öğretim Elemanı ile Yaşanan Sorunlara İlişkin Çözüm önerileri (N=33)

Boyut Çözüm Önerileri

İletişimsizlik Öğretim elemanının telefon numarası 
vermesi,

Bilgilendirmeme Öğretmen adayının görevlerini/sınırlarını 
öğretim elemanına sorması,
Ders planı hakkında daha çok 
konuşulması

Memnuniyetsizlik Öğretim elemanının değerlendirme 
kriterlerinin öğrenilmesi,
Rahatsız olunan noktaların öğretim 
elemanıyla görüşülmesi

Staj toplantısı gününü ayarlama Öğretim elemanının toplantı gününü 
telefon ile haberdar etmesi

Uygulama gün ve saatini ayarlama Öğretim elemanı ile uygulama 
öğretmeninin birlikte karar vermesi

Adil değerlendirmeme Öğretim elemanının değerlendirme 
kriterlerine uyması

Uygulama öğretim elemanı ile uygulama 
öğretmeninin beklentilerinin uyuş
aması

Öğretim elemanının uygulama okullarında 
gözlem ve çalışma yapması

3. Uygulama öğretmeni ile yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri

Uygulama öğretmeni ile yaşanan sorunlar 10 başlıkta toplanmıştır. Bu başlıklar sırasıyla; öğretmen rolünün 
verilmemesi, geleneksel ders anlatımı, öğretim ve yönetim işleri dışında görevlendirme, iletişimsizlik, bilgi-
lendirmeme, uygulama öğretim elemanı ile uygulama öğretmeninin beklentilerinin uyuşmaması, uygulama 
gün ve saatini ayarlama, staj okullarına fazla öğretmen adayı gönderme, hitap şekli ve fazla kuralcı olma şek-
lindedir. 11 kişi uygulama öğretmeni ile sorun yaşamadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara ilişkin veriler aşağıdaki 
çizelgelerde verilmiştir.
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Tablo 5.  Uygulama Öğretmeni İle Yaşanan Sorunlara İlişkin Sonuçlar (N=33)

Boyut f %

Sorun yaşamayanlar 11 33,33

Öğretmen rolünün verilmemesi 6 18,18

Geleneksel ders anlatımı 5 15,15

Öğretim ve yönetim işleri dışında görevlendirme 4 12,12

İletişimsizlik 4 12,12

Bilgilendirmeme 2 6,06

Uygulama öğretim elemanı 
le uygulama öğretmeninin beklentilerinin 
uyuşmaması

1 3,03

Uygulama gün ve saatini ayarlama 1 3,03

Staj okullarına fazla öğretmen adayı gönderme 1 3,03

Fazla kuralcı olma 1 3,03

Hitap şekli 1 3,03

Öğretmen adaylarının bu sorunlara yönelik sunduğu çözüm önerileri aşağıdaki çizelgede verilmiştir.
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Tablo 6. Uygulama Öğretmeni İle Yaşanan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri (N=33)

Boyut Çözüm Önerileri

Öğretmen rolünün verilmemesi Aday öğretmen ile öğrencilerin iletişimin 
arttırılması,
Uygulama öğretmeninin eğitim/seminer 
alması,
Uygulama öğretmeninin empati kurması,
Uygulama öğretmenlerinin kriterlere göre 
seçilmesi

Geleneksel ders anlatımı Uygulama öğretmeninin eğitim/seminer 
alması,
Uygulama öğretmeninin kriterlere göre 
seçilmesi

Öğretim ve yöne
im işleri dışında görevlendirme 

Öğretim elemanının görev ve sınırlar ile 
ilgili yönetmeliklerle bilgilendirmesi
Boş derse sokmama

İletişimsizlik Sürekli iletişim halinde olunması,
Acil durumlarda haberleşme

Bilgilendirmeme Sürekli iletişim halinde olunması,
Öğretim elemanından bilgilendirmesini 
istemek

Uygulama öğretim elemanı ile uygulama 
öğretmeninin beklentilerinin uyuşmaması

Uygulama öğretmeninin yeni 
yaklaşımlara ayak uydurması

Uygulama gün ve saatini ayarlama Öğretim elemanı ile uygulama 
öğretmeninin birlikte ayarlaması

Staj okullarına fazla öğretmen adayı gönderme Üniversitenin staj okullarına kapasitesine 
uygun sayıda aday öğretmen göndermesi

Fazla kuralcı olma Esnek olma

Hitap şekli Daha dikkatli konuşulması
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4. Okul yöneticisi ve öğretmenlerle yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri

Okul yöneticisi ve öğretmenlerle yaşanılan sorunlar 6başlıkta toplanmıştır. Bu başlıklar sırasıyla; öğretmen 
rolünün verilmemesi, öğretim ve yönetim işleri dışında görevlendirme, ilgisizlik, iletişimsizlik, okul yönetimi 
hakkında bilgilendirme yapmama ve ayrımcılık yapma şeklindedir. 7 kişi okul yöneticisi ve öğretmenler ile 
sorun yaşamadığını belirtmiştir. Bu sonuçlara ilişkin veriler aşağıdaki çizelgelerde verilmiştir.

Tablo 7.  Okul Yöneticisi Ve Öğretmenlerle Yaşanılan Sorunlara İlişkin Sonuçlar (N=33)

Boyut f %

Öğretmen rolü vermeme 11 33,33

Sorun yaşamayanlar 7 21,21

Öğretim ve yönetim işleri dışında görevlendirme 6 18,18

İlgisizlik 5 15,15

İletişimsizlik 2 6,06

Okul yönetimi hakkında bilgilendirme yapmama 1 3,03

Ayrımcılık yapma 1 3,03

Tablo 8.  Okul Yöneticisi Ve Öğretmenlerle Yaşanılan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri (N=33)

Boyut Çözüm Önerileri

Öğretmen rolü vermeme Aday öğretmen-öğretmen eşleşmesi 
yapılması,
Öğretmenlerin tecrübelerini paylaşması

Öğretim ve yönetim işleri dışında görevlendirme Empati kurmaları,
Aday öğretmen yöneticilerle görevleri 
hakkında konuşması

İlgisizlik Aday öğretmen uygulama okulunda daha çok 
vakit geçirmeli,
Öğretmenlerin meslek hakkında tecrübelerini 
paylaşmaları

İletişimsizlik İletişime açık ve güler yüzlü olmaları
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TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri 
kapsamında yaşadıkları sorunlar belirlenmiştir. Bunun yanı sıra bu çalışmada öğretmen adaylarının bu sorun-
lara yönelik çözüm önerilerine de yer verilmiştir. Yapılan yarı yapılandırılmış görüş formu sonucunda Çizelge 
1.1’de de görüldüğü gibi ilköğretim matematik öğretmen adaylarının en fazla uygulamaya dönük zorluklar 
yaşadıkları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı ile her-
hangi bir sorun yaşamadıkları görülmektedir. 

Çizelge 1.2’de yer alan çözüm önerilerinin okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması ders içeriği hazırlanır-
ken dikkate alınması gerekmektedir. Öğretmen adaylarının aldıkları eğitimin içeriğinde teorik ve uygulama 
dengesi sağlanmalıdır. Öğretmen adayları uygulama okulundaki öğrencilere tanıtılırken aday öğretmen olduk-
ları vurgulanmalıdır. 

Eğitim fakültesi bulunduran üniversitelerin öğretmen adaylarına yönelik uygulama okulları kurmaları ve bu 
okullarda öğretmen adaylarının daha fazla uygulama şansı bulması sağlanmalıdır.

Çalışma ilköğretim matematik öğretmenliği adaylarının öğretmenlik uygulamaları ile ilgili problemleri yan-
sıtmaktadır. Eğitim fakültesinde yer alan diğer bölümlere de görüş formu uygulanarak çalışma geliştirilebilir. 
Bunun yanı sıra uygulama öğretmenleri ile görüşme yapılarak veya görüş formu uygulanarak başka sonuçlar 
çıkartılabilir. 
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ORHAN PAMUK’UN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ROMANINDA OEDİPUS KOMPLEKSİ

Aylin ERCE1, Kader SATAR2

1-2Bitlis Eren University, Türk Dili Edebiyatı Bölümü, Bitlis / Türkiye

Öz: “Oedipus Kompleksi” kuramı, erkek çocuğun bilinçsizce annesini sahiplenmesi ve babasını, annesiyle 
olan bağını koparabilecek bir güç olarak görmesidir. Psikanaliz’in çalışma alanı içerisinde de yer alan bu 
kompleks ben ve olmak istenen kendi’nin çatışması sonucu erkek çocuğu babasına düşmanlık besler. Bu duygu 
ile çocuk babasını saf dışı etmek için bilinçaltında düşünceler besler. Bu dönem, cinsel gelişim evresinde son 
derece önemlidir. Ayrıca hem edebiyatta hem de sinemada sıkça işlenmiştir. Shakespeare’in Hamlet adlı ese-
rinde, Hamlet’in hayalet şekline bürünen babası, katilinin kral olduğunu söyler. Hamlet, bu durumu öğrendiği 
halde harekete geçmez. Annesinin, Hamlet’e karşı kralı (üvey babası-amcası) savunan ve öven sözler söyle-
mesi üzerine Hamlet kralı öldürür. Hamlet’i bu cinayete iten temel neden, annesine karşı kralı bir rakip olarak 
görmesidir. Bu yüzden kralı öldürecektir. Türk edebiyatının usta kalemi Orhan Pamuk da Kırmızı Saçlı Kadın 
adlı romanında, ana karakter Cem’in, kendisini ve annesini terk eden babasına karşı büyük bir öfke içerisin-
dedir. Cem, babası yerine koyduğu ustasını kuyuda öldürür ya da ölüme terk eder. Bu arada babasının gençlik 
yıllarındaki eski sevgilisine âşık olur. Bu kadınla olan ilişkisinden bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Romanın 
sonunda Cem, oğlunu öldürmek isterken oğlu tarafından öldürülür. Bu çalışmada, Orhan Pamuk’un Kırmızı 
Saçlı Kadın adlı eseri, Oedipus kompleksi bağlamında analitik bir yaklaşımla incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyatı, Orhan Pamuk,  Kırmızı Saçlı Kadın, Oedipus Kompleksi

GİRİŞ

Psikanalitik kuram, Sigmund Freud’un düşünceleri ve çalışmaları üzerine yapılanmıştır. Sigmund Freud, Wil-
helm Hoffman’ın Sandman (Kum Adam) ve William Shakespeare’in Hamlet eserleri üzerine yaptığı edebi 
metin incelemeleriyle, hastalarını psikolojik açıdan farklı yöntemlerle tedavi etmeye çalışmıştır. Edebiyat da 
karakterlerin psikolojik durumlarını yansıtır. Psikanalitik kuram, edebi araştırma ve incelemelerde edebi eserin 
ve yansıtılan karakterlerin farklı yönlerinin belirlenmesinde ufuk açıcı bir yaklaşım sağlamıştır. Bu çalışmada, 
Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın adlı eseri, Oedipus kompleksi bağlamında analiz edilecek ve baba-oğul 
ilişkisi ortaya konmaya çalışılacaktır.

Freud, insan psikolojisinde bilinçaltının ‘id’, ‘ego’ ve ‘süper-ego’ olmak üzere üç ayrı bölümden oluştuğunu 
belirtir. İd,  doğuştan gelen arzu ve ihtirasları ifade eder. Haz prensibinin baskın olduğu id, sosyal kuralları 
önemsemez ve aklı bir kenara bırakır.  İd, bilinçaltındaki mantık dışı ve toplumsal ahlaka aykırı gereksinim-
lerin tatmin edilmesine yöneliktir. Ego, dış dünyanın taleplerinden oluşur. Böylece mantık devreye girer ve 
id’in istekleri ertelenir. Ego, id dediğimiz bilinçaltındaki arzularımızla süper-ego yani sosyal değerler arasında 
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bir denge unsurudur. Egoda gerçeklik ilkesi hâkimdir ve gerçeklik ilkesi ise haz ilkesini engellemeye çalışır.  
Ego kabul edilmesi mümkün olmayan arzularımızın toplum tarafından benimsenebilmesinde aktif rol oynar. 
Süper-ego, toplumsal değer yargılarını içerir. İnsan karakterinin vicdani ve ahlaki yönünü oluşturur. Toplum 
tarafından kabul edilmeyecek istekler karşısında kişiyi suçlu hissettirerek cezalandırır.

“Freud, karar alma mekanizmaları olarak İd, Ego ve Süper-ego adını verdiği zihnin üç katmanını göstermiştir. 
İd, kişide doğuştan gelen yemek, içmek veya cinsellik gibi hayvansal ihtiyaçların ve zevk temelli isteklerin 
çıkış yeridir. Bilinçaltında bulunan İd çocuklarda çok baskındır, istediğini alamayan bebek ağlamaya başlar 
çünkü başka bir kontrol mekanizması yoktur. Süper-ego ise çevreden kültür, din ve eğitim yoluyla öğrenilen-
lerden oluşmaktadır. Kişinin ahlaki yönünü oluşturmaktadır ve sürekli İd ile çatışma halindedir. İd’in taleple-
rini dizginleyen bir yapısı vardır. Ego ise ikisi arasında orta yolu bulur. “Ego, kişiliğin düzenleyici, denge ve 
uyum sağlayıcı parçasıdır. Freud, egonun dış dünyanın etkisi altında İd’in bir parçası olarak geliştiğini ve İd 
ile dış dünya arasında arabuluculuk yaptığını ileri sürmüştür” (Özdemir’den aktaran: Tek ve Oğuz, 2012: 570).

Kırmızı Saçlı Kadın adlı romanda Cem’in sürekli Kırmızı Saçlı Kadın’ı görmeyi arzulaması id, Mahmut 
Usta’dan çekinip ustanın yanındayken Kırmızı Saçlı Kadın hakkında konuşmaktan çekinmesi süper-ego, şehre 
yalnız başına geldiğinde Kırmızı Saçlı Kadını görmeye gitmesi ise ego’nun göstergesi olan davranışlar olarak 
nitelendirilebilir. Başka bir örnek vermek gerekirse Cem’in oğlu olan Enver’i görmek istemesi id, bu isteğini 
eşine dile getirememesi süper-egoyu oluşturur. Eşinden habersiz bir şekilde ve sözde, şirketin çıkarları doğrul-
tusunda oğlunu görmeye gitmesi de ego’nun göstergesidir.

Oedipus Kompleksi

Oedipus kompleksi, Freud’un üzerinde durduğu psikanalitik kuramın en önemli öğelerindendir. Oedipus 
kompleksi adını Antik Yunan edebiyatında Sofokles’in  “Kral Oedipus” adlı eserinden alır.

Kral Oedipus adlı oyunun hikâyesi şöyledir:  

Thebai kralı Laios kendi soyundan İokaste ile evlenir. Çift evliliklerinin üzerinden uzun bir zaman geçmiş 
olmasına rağmen çocuk sahibi olamaz. Bu durumu danışmak üzere Apollon’un yanına giderler. Tanrıya çocuk-
larının olması için yalvarırlar. Apollon ilerde bir erkek çocuklarının olacağını ve bu erkek çocuğun ise ilerde 
babasını öldüreceğini ve annesi ile evleneceğini söyler. Bunu öğrenen Laios, oğlu Oedipus’u doğar doğmaz 
ıssız bir dağ başına bırakır. Çocuğu çobanlar bulur, Kral Polybos’a götütür. Çocuğu olmayan kral, Oedipus’u 
kendi çocuğu gibi büyütür. Delikanlılık çağına gelen Oedipus, Kral Polybos’ın oğlu olmadığına dair söylen-
tiler işitir. Gerçeği öğrenmek üzere Apollon’un yanına gider.  Yolda karşılaştığı kral (Laios) ve adamlarını bir 
tartışmadan dolayı öldürür. Thebai’ye yaklaştığında Sphinks adındaki canavar, şehrin bütün girişlerini ka-
patmıştır. İnsanlara bir soru sormakta ve bu soruyu bilmeyenleri öldürmektedir. İokaste’nin babası, canavarı 
yenen kişi ile kızını evlendirip kahramanı kral yapacağını duyurur. Oedipus, sorunun cevabını bilince canavar 
intihar ederek kendisini cezalandırır. Bunun üzerine Oedipus, annesi İokoste ile evlenir ve annesinden dört 
çocuğu olur.  Bir süre sonra ülkede veba ve kıtlık baş gösterir.  Oedipus bunun bir çaresinin olup olmadığını 
öğrenmek için Apollon’un yanına gider. Apollon ülkenin içinde bulunduğu durumun Kral Laios’un katilinin 
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bulunup ülkeden sürgün edilmesiyle son bulacağını söyler. Oedipus, katili öğrenmek için bir büyücüye başvu-
rur. Babasının katilinin kendisi olduğunu ve annesi ile de evlendiğini öğrenir. Bunun sonucunda annesi canına 
kıyar. Oedipus ise hem annesi hem de karısı olan kadının iğnesiyle gözünü deşererek kendisini cezalandırır.

Oedipus, farkında olmadan babasını öldürmüş ve annesi ile evlenmiştir. Sonrasında annesinden olan çocukları 
da Oedipus’un hem kardeşi hem de evlatlarıdır. Freud’un psikanalitik kuramına göre Oedipus kompleksinde 
erkek çocuklar annelerine âşık olurken rakip olarak gördükleri babalarından nefret ederler.  Erkek çocuk, an-
nesine karşı beslediği sevgi karşısında kendisini babasıyla özdeşleştirir ve babasının yerine geçmek ister. 

Freud, Oedipus kompleksini kendinden yola çıkarak ortaya koyar “İnsanın kendisine karşı dürüst olması iyi 
bir alışkanlıktır. Genel bir düşünce aklıma geldi. Anneme tutkunluğumu ve babama duyduğum kıskançlığı 
kendimde yakaladım ve histerikleşmiş çocuklarda rastladığımız ölçüde gerilere gitmese de bunu çocukluk dö-
neminin başlangıcına ait genel bir olay sayıyorum. Eğer gerçek buysa, kötü alınyazısının hazırladığı koşullara 
aklın her türlü karşı çıkışına karşın, Kral Oedipus’un gücünün ve daha sonraki alınyazısı dramının neden sefil 
bir çöküntü ile noktalandığını anlamak mümkündür” (Mannoni’den aktaran: Eliuz, 1992, 48).

 Freud, insanın annesine karşı duyduğu aşkı ve arzuyu normal karşılar. Erkek çocuklar, anne faktörünü babaları 
ve kardeşleriyle dahi paylaşmak istemezler. Hemen hemen bütün erkek çocuklar, bu dönemden geçer. Anneye 
bağlı/ bağımlı olan erkek çocuklar, babaya karşı ise bir çekingenlik içindedirler. “Çevremizde sık sık duyduğu-
muz ‘annem gibi gelin istiyorum’, ‘babam gibi eşim olsun’ gibi sözler esasında Freud’un bu teorisiyle alâkalı 
durumlardır.” (Kayaokay, 2018: 2). Çocuk, ideal eş olarak ebeveynlerini görmektedir. Onu rakip güç olan anne 
veya babadan kıskanır. Bu kıskançlık ilgi ve sevgi bekleyen bir davranışın göstergesidir. Rakip güç demek ise 
sevginin paylaşılması demektir. Hiç kimsenin ya da hiçbir aktivitenin sevdiğimiz kişi ile aramıza girmesini 
istemeyiz. Romanda da Cem babasının onları bırakıp gitmesinden sonra annesi ile daha fazla vakit geçirdiğine 
ve bu durumdan hoşnut olduğuna değinir. 

“Nişanlıma doğum günü hediyesi olarak almak istediğim Karamazov Kardeşler’in yeni bir çevirisinin başında 
önsöz olarak Freud’un Dostoyevski ve baba katilliği üzerine Oedipus ve Hamlet’e de değinen bir yazısı oldu-
ğunu görünce yazıyı hemen orada sarsılarak okumuş,  kitabı bırakıp yerine saf ve masum bir kahramanı olan 
Budala’yı almıştım” (Kırmızı Saçlı Kadın, s. 99).  

Romanda da değinildiği üzere birçok eser, Oedipus kompleksi içerisinde değerlendirilebilir. Shakespeare’in 
Hamlet adlı tragedyası da bu eserler arasındadır. Hem Kral Oedipus hikâyesinde hem de Hamlet adlı tragedya-
da baba-oğul çatışması sonucunda oğul babasını öldürür.  “Shakespeare’in Hamlet oyunu ve Dostoyevski’nin 
Karamazov Kardeşler romanı Oedipus kompleksinin kuramsallaşmasını sağlayan diğer iki eserdir” (Şengül, 
2018: 231).

William Shakespeare tarafından yazılan Hamlet adlı oyunda başkahraman Hamlet’in içinde bulunduğu durum, 
Oedipus kompleksi ile özdeşleşmektedir. Hamlet’in babası, amcası tarafından öldürülür. Babası annesi ile 
arasında bir engel niteliğindedir. Amcası bu engeli ortadan kaldırmanın yanı sıra annesi ile evlenip ona sahip 
olmuştur. Hayalet şekline bürünen babası, Hamlet’e katilin kral olduğunu söyler. Hamlet, babasına yapılan bu 
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vefasızlık karşısında amcasını öldürmeyi düşünür.  Ancak amcasını öldürmek istemesindeki asıl neden, amca-
sının annesi ile arasında yeni bir rakip olarak ortaya çıkmasıdır.

 “Benim umutlarımla tahtım arasına gireni. 

Canıma böylesine kıymak isteyeni 

Hakkım değil mi temizlemek şu kollarımla?” (Shakespeare, 2009: 153) der. 

Ancak tüm bu düşüncelerine rağmen, oyunun son sahnesine kadar amcasını öldürmek için herhangi bir gi-
rişimde bulunmaz. Amcasının Hamlet’i öldürmek için hazırladığı hain plana annesi kurban gider. Amcasını 
öldürmek için artık yeterli sebebi olan Hamlet, yediği kılıç darbesine aldırmadan annesinin ölümüne neden 
olan amcasını öldürür.

Hamlet adlı tragedyada erkek çocuğun annesine karşı duyduğu sevgi bariz bir şekilde işlenmiştir. Hamlet, an-
nesini ilk zamanlar babasından kıskanır. Babası öldükten sonra annesinin, amcası ile evlenmesi üzerine amcası 
kıskandığı kişi konumuna yükselir. Bu kıskançlığın ve anneyi kimseyle paylaşmama isteğinin sonucu olarak 
amcanın (üvey babanın) Hamlet tarafından öldürülmesiyle son bulur.

Kırmızı Saçlı Kadın Adlı Romanın Olay Örgüsü

Roman, Cem’in Jeoloji mühendisi olduğunu söylemesi ile başlar. Babası eczacıdır. Babası, siyasi görüşünden 
dolayı gözaltına alınır. Birkaç yıl ortadan kaybolur. Annesinin konuşmalarından babasının son kayboluşunun 
siyasi bir nedene dayanmadığını öğrenir. Babasının gidişinden sonra, annesi Cem’e para durumlarının kötüye 
gittiğini, bu nedenle çalışması gerektiğini söyler. Cem önce bir kitapevinde çalışır. Sonrasında Gebze’de bir 
bahçede bekçilik yapar. Gebze’ye annesiyle birlikte gider. Bekçilik yaptığı sırada Mahmut Usta adında bir 
kuyucuyla tanışır. Onunla birlikte ‘Öngören’ adlı bir kasabaya kuyu çıraklığı yapmaya gider. Orada Kırmızı 
Saçlı Kadın’ı görür ve âşık olur. Bu arada kuyu kazma işi ilerlemesine rağmen, su bulunamamıştır. Mahmut 
Usta inatla kuyuyu kazmaya devam eder. Cem, Kırmızı Saçlı Kadın’ın tiyatro gösterisini izlemeye gittiği 
gece onunla birlikte olur. Cem, o uykusuz gecenin sabahında Mahmut Usta ile kuyu kazmaya devam eder. 
Yarım dolmuş kovayı yukarı çekerken elinden düşürür. Telaşa kapılarak yardım istemeye gider. Kırmızı Saçlı 
Kadın’ın tiyatro ekibinin gittiğini zannedip yardım da çağırmadan kuyuya döner. Kuyudan hiçbir ses duyma-
dığından ustasının öldüğünü düşünür ve ustasını kuyuda bırakıp kaçar. Yani onu ölüme terk eder. Annesinin 
yanına gider. 

Cem, üniversite sınavını kazanır. Okulunu bitirdikten sonra Ayşe adında bir kadınla evlenir. Çocukları olma-
dığı için zamanlarını seyahatlerle geçirirler. Kazancıyla ‘Sührab’ adında bir inşaat şirketi kurar. Öngören’de 
şirketi için yer bakar. Oradan bir mektup alır ve Kırmızı Saçlı Kadın’dan oğlu olduğunu öğrenir. Öngören’de 
inşaat şirketinin bir toplantısı vardır. Toplantıya katılmaya karar verir. Çünkü burası kuyucu çıraklığı yaptığı 
yerdir. Mahmut Usta ile kazdıkları kuyuyu merak etmektedir. Onu kuyunun olduğu yere götüren kişi kendisini 
Cem’e Serhat olarak tanıtır. Aslında o, Cem’in Enver adlı oğludur. Kuyunun başına geldiklerinde Cem, ondan 
korkar ve silahını çeker. Enver kendini korumak için babasıyla boğuşur ve onu kuyuya atar. “Kuyunun yanına 
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küf kokulu toprağa yarı karanlıkta devrildik ve baba oğul yerde boğuşmaya başladık. Önce o üste çıktı, sonra 
ben üste çıktım, sonra o üste çıktı ve tabancayı almak için elimi tutup kuyunun betonuna vurmaya başladı” 
(Kırmızı Saçlı Kadın, s. 171)”. Bu olay medyanın gündemine de düşer. Enver, cezaevine girdikten sonra tüm 
bu yaşadıklarını kitaplaştırır.  

Kırmızı Saçlı Kadın Romanının Oedipus Kompleksi Bağlamında İncelenmesi 

Kırmızı Saçlı Kadın romanın ana karakteri Cem, Oedipus kompleksi’nin vücut bulduğu roman kişisidir. Yazar, 
Cem’e şahsiyet kazandırırken tüm kurguyu onun bu kompleks odaklı yaklaşımlarını belirginleştirmeye yöne-
lik bir tavır içindedir. 

Cem, “edebiyata ilgi duyan ve yazar olmak isteyen bir çocuktur ve en fazla etkilendiği iki öyküden biri 
Oidipus’un trajik hikâyesi olmuştur. Pamuk eserini Oidipus hikâyesi üzerine temellendirmiş ve bu mitik öy-
küden bir eser çıkarmaya amaçlamıştır. Eser görünürde iki fakat temelde dört anlatı üzerine kurulmuştur. İlki, 
babası eczacı olan ve annesi ile kendisini terk eden Cem ve onun lise çağında üniversiteye hazırlanırken para 
kazanma amacıyla bir kuyucunun yanında işe başlamasıyla başına gelenler; ikincisi ise üniversiteyi bitirip iş 
sahibi olan fakat kendisini geçmişte yaşadıklarının etkisinden kurtaramayan, Öngören’e geri dönüp kendisin-
den sonra nelerin olduğunu öğrenen Cem vardır. Bu iki hikâyenin ana kahramanı sadece Cem gibi görünebilir 
fakat Kırmızı Saçlı Kadın ve onun bu olaylara etkisi en fazladır” (İlhan ve Avcıoğlu, 2016: 8).

Cem, babasının kendisini ve annesini terk etmesinden sonra babasına eleştirir.  Babasının gidişi ile annesi sev-
gisini sadece oğluna vermiştir. “Babamın kaybolmasından sonra annemle çok iyi arkadaş olmuştuk” (Kırmızı 
Saçlı Kadın, s.12). Cem, annesinin yalnızca kendisiyle ilgileniyor olmasından dolayı memnundur. Yazar, bu 
durumu normalmiş gibi gösterirken bile okurun bilinçaltına Oedipus kompleksini işlemeye başlar.  

Cem, ara ara babasının kendisine güçlü gelen yönlerini çeşitli benzetmeler üzerinden ifade eder. “Elimde 
çanta, başım dik, mahkemeye giden babam gibi kararlı ama şakacı bir havayla evden çıkarken” (Kırımız Saçlı 
Kadın, s.14). Bu benzetmeden sonra babasında görmüş olduğu güçlü özelliklerin artık kendisinde de olduğunu 
düşünür. Baba, yürürken diktir. Bu yürüyüş tarzı, onun heybetini, zor zamanlarda yaslanılabilecek bir dayanak 
olduğunu imler. Babanın “kararlı” duruşu, yakınındakilere güven telkin eder. Ancak, baba her şeye rağmen 
“evden” çıkmaktadır. Bu durum onun kaçışının yerine geçer. Cem’in özellikle babasıyla ilgili övücü sözlerinin 
onun evden çıkışı üzerinden yansıtılması babasının yerini almak istediğinin de göstergesi olarak okunabilir. 

Cem, kuyuculuk işi için Mahmut Usta ile Öngören kasabasına gider. Mahmut Usta’yla kuyu kazmaya başlar. 
Babasında göremediği babalık vasıflarını Mahmut Usta da görür ve buna şaşırır. “Babam siyasi sır tutma 
alışkanlığından, yaptığı önemli şeylere beni katmaz, fikrimi almazdı. Mahmut Usta ise kuyuyu nerede kazaca-
ğına karar verirken önce düşüncelerini benimle paylaştı. Burasının çok zor bir arazi olduğunu anlattı. Bu çok 
hoşuma gitti. Ama sonra içine döndü ve kararı bana hiç sormadan, açıklamadan verdi. Üzeri(n)deki gücünü, 
ilk böyle hisse(der). Baba(sın)dan hiç görmediği bu şefkat ve yakınlıktan hem hoşlanarak, hem de bir anda 
ona kızarak” (Kırmızı Saçlı Kadın, s.19) duygu değişimi yaşayan Cem, yavaş yavaş babasıyla duygusal kopuş 
yaşadığını belirtmiş olur. Aslında bu, duygusal kopuşun başlangıç zamanını değil kopuşun bir tespit olarak 
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ifade edilmesinin sonucudur. Yani Cem’in babasından kopuşu, geçmiş zamanlarda adı konulmamış bir düz-
lemde kendisine yer bulmuş bir olgudur. Mahmut Usta’nın varlığıyla beraber gerçek babanın artık tamamen 
devre dışı kaldığı ve tehlike olmaktan çıktığı söylenebilir. Bu yüzden de babanın ‘kusurları’ rahatlıkla söylen-
mektedir. Aslında bu durum, babaya karşı beslenen kompleksin uygun zamanı bulduğundaki dışavurumunun 
yerine geçer. Buna rağmen “oğul, babayla girdiği çatışma sürecinde ve sonucunda, kendisini ancak kaotik bir 
çıkmazın, zamanla bir yuvarlanmanın, hapsolmanın, değer yitiminin ve prestij kaybının içerisinde bulur. Bu 
değer yitimine uğramamak için, babanın soyadına ihtiyaç vardır” (Alıcı, 2016: 255). Cem de Mahmut Usta’yı 
aslında aradığı  ‘baba’ imgesinin yerine koymuştur. Her ne kadar soyadını alamasa da baba figürüne sığınma 
ihtiyacı içerisindedir. Dış dünyada karşılaştığı/ karşılaşacağı tehlikeler karşısında babanın “dik” duruşundan 
faydalanmak ister. Yine de Mahmut Usta’yı bir güç olarak görür. Çünkü artık kendisini ispatlamak zorunda ol-
duğu baba figürü Mahmut Usta’dır. Onun gücünü kabul eder ve ondan çok şey öğrenir. Bundan sonraki rakibi 
artık Mahmut Usta’dır bu yüzden de ondan daha iyi olmaya çalışır. Baba figüründen her zaman takdir görme 
arzusu bunun sonucudur. O, artık babayı alt edebilecek bir oğuldur.

Mahmut Usta onun için yeni bir baba ve yeni bir sığınaktır. Onda kendisini ispatlama imkânı arar.  Daha son-
radan adını Gülcihan olarak öğrendiğimiz Kırmızı Saçlı Kadın’ın, Mahmut Usta ile yakınlaşabileceği endişesi 
Cem’in kendini Mahmut Usta’dan üstün görmesi sonucunu doğurur. Çünkü Cem için baba figürü her zaman 
alt edilmesi gereken bir olgudur. Oğul ve babayı aynı kadın etrafında karşı karşıya getiren yazar, bu ikili düel-
loda zaferi oğula verir. Gülcihan, Cem ile birlikte olmuştur. Bu durum Kral Oedipus tragedyasında olduğu gibi 
oğlun babaya karşı zaferi niteliğindedir. “Cem’in kendisine başka bir baba bulma isteği, aslında iğdiş edilme 
korkusunu içinde büyütmek ve bu korkuyla babayı devirip böylece kendini var etme arzusundandır. Tekyedin 
Çiftsüren’den alıntıyla ifade edersek, Tıpkı Oedipus efsanesindeki gibi babasız kaldığımızda önce kendimize 
baba bulmalıyız ki sonra onları öldürüp kendimizi var edebilelim” (Yakut, 2016: 253). 

Cem, babası yerine koyduğu Mahmut Usta’nın davranışlarını benimseyip onu da babası gibi bir deve benzetir. 
İki baba karakteri ise şu şekilde karşılaştırır: “Çocukluğumda uyuyakalan babama yaptığım gibi, onun bir dev, 
benim devler ülkesindeki Gulliver gibi minicik bir insan olduğumu hayal ederek toprağın üzerinde bir eşya 
gibi uzanışına, uzun kollarına dikkatle bakmıştım. Mahmut Usta’nın elleri, parmakları babamınkiler gibi zarif 
değil, sert ve köşeliydiler” (Kırmızı Saçlı Kadın, s. 28). Cem, babayı simgesel olarak bir deve benzetse de 
babanın ellerinin “zarif” olması onu bir devden ayırır ve zayıf bir konuma iter. Çocuk, baba faktörünün etkisi 
altından çıkamaz. Baba her zaman oğul için bir sığınaktır. Cem’in bir baba arayışında olma nedeni de budur. 
Baba her engeli atlatabildiğinden bir dev gibi tasvir edilir. Çocuk ise bu babanın sığınağı altında kendini var et-
meye çalışır. Bu dev gibi güçlü babanın himayesinde kalarak kendini kanıtlama gereği duyar. Cem de öncelikle 
Mahmut Usta’yla iyi bir ilişki biçimi geliştirir. Zaten “çocuğun babayla barışıp, özdeşleşip iktidarı ve otoriteyi 
paylaşma durumuna geçerek simgesel erkeklik rolüyle tanışması, Oidipus kompleksinin başarıyla atlatılması 
anlamına gelir. Başarısız durum ise, kısaca, ruhsal dengesizlik, otoriteyle sorunlar ve hayat boyu süren şiddet 
eğilimidir” (Tezgör, 2008: 4).

Karşımızdaki karakter yani Cem, Oedipus kompleksini atlatamamıştır. Bazen babası benzemek ister, bazen de 
Mahmut Usta’ya karşı sevgi besler. Mahmut Usta da onu oğlu gibi görür. “Sen de iyi bir çırak olacaksan, bana 
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oğul gibi olacağız” (Kırmızı Saçlı Kadın, s.34). Mahmut Usta’ya göre usta-çırak ilişkisinin sırrı, baba-oğul 
ilişkisine benzemesidir.  Çünkü her usta, çırağını bir baba gibi korur. 

Mahmut Usta, Cem’e sürekli hikâye anlatır. Anlattığı her hikâyeden, Cem’in ders çıkarmasını ister. Ona Hz. 
Yusuf’un, kardeşleri tarafından kuyuya atılması hikâyesini de anlatır. Babanın, oğulları arasında ayrım yap-
ması, oğullarının, kendilerini gölgelediklerini düşündükleri Hz. Yusuf’u kuyuya atmaları sonucunu doğurur. 
Bu şekilde Hz. Yakup, oğulları tarafından cezalandırılır. “Adil olmayan baba evladını kör eder” (Kırmızı Saçlı 
Kadın, s.35). Romanın sonunda Cem’in oğlu Enver tarafından silahla gözünden vurularak öldürülmesi de bu 
hikâye ile ilişkilendirilebilir. Bu hikâye üzerinden babanın nihayetinde çocuk için aşılması gereken bir engel 
olduğu sonucu çıkarılabilir. Körlük de onun dünya ile bağlarını koparan ve onu savunmasız bırakan bir durum 
var edecektir. Bilindiği üzere Kral Oedipus da tüm günahları aşikâr olduktan sonra gözlerini kör ederek ken-
disini cezalandırmıştır. Yazar da Cem’i işlediği günahlara karşılık, kuyuya düşüp ölmesine rağmen, kör etme 
ihtiyacı duymuştur.   

Her ne kadar Cem, baba figürünü ortadan kaldırmak istese de ayrıca bu figüre karşı bir korku içerisindedir. 
Çünkü “Oedipus kompleksi erkek çocukta babaya karşı duyulan düşmancıl duygular cezalandırılma ve iğdiş 
edilme korkusunu beraberinde getirir. Kompleksin çözülmesi sağlıklı bir gelişim için koşuldur. Bu döneme 
özgü cezalandırma korkusu, suçluluk ve utanç duyguları bu kompleksin çözümünü güçleştirir” (Kayabaşı, 
2012: 10). Cem, bir akşam kasabaya iner. Gözleri Kırmızı Saçlı Kadın’ı arar ve bulamaz. Mahmut Usta’nın 
korkusuyla Kırmızı Saçlı Kadını göremeden geri döner. “Ben gereksiz bir telaşa kapılmış ve Mahmut Usta kor-
kusuyla erken dönmüştüm. Ondan niye o kadar çekiniyordum?” (Kırmızı Saçlı Kadın, s.37). Yazar, korkunun 
gerekçesini okura bırakarak doğrudan doğruya okurun zihninde metnini tamamlamak ister. Çünkü korkunun 
Cem için geriye kalan tek sebebi Mahmut Usta’nın yüklendiği babalık görevidir. Cem, henüz kendini ne bu 
figürün yokluğuna hazırlayabiliş ne de kendisinde bu figürü ortadan kaldırabilecek bir kudret görebilmiştir.  

Mahmut Usta, Cem’e o gece kasabada ne olduğunu sorar. Cem de şehir tiyatrosundan ve tiyatrocularından 
bahseder. Bunun üzerine Mahmut Usta, tiyatrocuların edepsiz olduklarını ifade eder. Cem’den bir hikâye an-
latmasını ister. Cem dolaylı olarak Mahmut Usta’nın Kırmızı Saçlı Kadın’a hakaret ettiğini düşündüğünden 
ondan intikam almak için Oedipus hikâyesini anlatır. Hikâyeye canı sıkılan Mahmut Usta, burada ‘kadercilik’ 
kavramını öne sürerek insanların kaderlerinden kaçamayacaklarını belirtir.

Cem, Kırmızı Saçlı Kadın’la birlikte olduktan sonra, Mahmut Usta’ya karşı tavırları değişir. Mahmut Usta’nın 
Kırmızı Saçlı Kadın’la daha önce görüşüp görüşmediğini merak eder. Sevdiği kadını, babası yerine koyduğu 
Mahmut Usta’dan kıskanması, aralarındaki baba-oğul ilişkisini zedeler. Bir akşam ustasının Kırmızı Saçlı 
Kadın’ın olduğu tiyatroya gidip gitmediğini öğrenmek için onu takip eder. 

Mahmut Usta ve Cem, ertesi gün yeniden çalışmaya başlarlar. Mahmut Usta, her zamanki gibi kuyunun dibine 
iner. Cem, toprak dolu kovayı çekerken kova düşüp kuyunun dibindeki Mahmut Usta’yı öldürür. Kuyudan 
hiçbir ses işitmeyen Cem yardım çağırmak için kasabaya iner. Ancak Kırmızı Saçlı Kadın’ın çalıştığı tiyatro 
çadırının kalktığını görünce onların kasabadan gittiklerini düşünür. Mahmut Usta’ya yardım çağırmaktan vaz-
geçer. Dönüp eşyalarını toplar ve kasabadan kaçar.
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Oedipus hikâyesi gibi babasını öldürüp/ ölüme terk eder. Kendini suçlu hissetmez ve her şeyi “unutursa” hiçbir 
şey olmamış gibi hayatına devam edebileceğini zanneder. “Hiçbir şey olmamış gibi yapmanın bir gereği de 
Sophokles’in Oidipus hikâyesini unutmaktı.”(Kırmızı Saçlı Kadın, s. 94). Cem, Ayşe isminde bir kadınla evle-
nir. Onu görür görmez, Kırmızı Saçlı Kadın’a benzetir. Her ne kadar Cem geçmişinden kurtulduğunu düşünse 
de geçmişi onun arayışlarının temelini oluşturur. Onun Ayşe ile evlenmesi de bu durumun bir yansımasıdır. 
“Baba ya da anneye çok benzeyen insanları arkadaş olarak sevmelerde ve cinsel sorunların büyük bir bölü-
münde çözülmemiş Ödipal sorunların etkili olduğu düşünülmektedir” (Kayabaşı, 2012: 10). 

Cem, Ayşe’nin çocuk doğuramayacağını öğrenir ilk zamanlarda bunu sorun etmese de sonraları hep bir oğlunun 
olmasını ister. Karı-koca zamanlarının çoğunu seyahatlerde geçirirler. İran gezisinde “Rüstem ile Sührab”ın 
tablosunu görür. Oğlunu öldüren ‘baba’nın, Oedipus gibi neden cezalandırılmadığını düşünür. Onu etkileyen 
bu hikâye, kuracağı inşaat şirketine isim olur. Şirketine Sührab ismini vererek ona oğlu gibi bakar.  

Babasını yıllarca görmeyen Cem, babasının yeni eşinden “mail” alır ve onunla bir akşam yemeğinde buluşur. 
Burada babasıyla karşılaşan Cem, ona kendisini ispatlamak ister. Buluşmalarında kendisini babasına kanıtla-
yabilmek adına, Ayşe’den bile gizlediği, kuyucu çıraklığı zamanlarından söz eder. Eve dönüş yolunda Kırmızı 
Saçlı Kadın ve babasının birlikte olma ihtimalini düşünür. Kırmızı Saçlı Kadın’la birlikte olan Cem’in, Kır-
mızı Saçlı Kadın’la babasını birlikte düşünmesi onun Oedipus kompleksinden kurtulamadığını ortaya koyar. 
Zira Cem, Mahmut Usta ile ilgili olarak da aynı düşüncelere sahiptir. Kırmızı Saçlı Kadın, Cem’in öz annesi 
olmayabilir fakat bu onu Kral Oedipus’tan farklı kılmaz. Bu kompleks; oğlun, babasının sahip olduğu kadına 
karşı bir istek duymasıdır.  Ansızın aldığı bir telefonla babasının öldüğünü öğrenen Cem, babasının evine gider. 
Ayşe ve üvey annesi odalarına çekildikten sonra babasının cesedinin yanına uzanır ve çocukluk hatıralarını 
düşünür. Geçmişte babasının “oğlum o kadar korkulacak bir şey yok. Bak ben buradayım, tamam mı?” (Kır-
mızı Saçlı Kadın, s.134) sözleri karşısındaki güven duygusunu düşünür. Babasının bu gücünü daha çocukken 
kabul etmiştir. Şimdi ise babası yanında öylece uzanmaktadır. Cem, babasına karşı sert bir tavır içindeyken bile 
onu sevdiğini de anımsar. Bu sevgi durumunun babasının ölümü sonrasında ifade edilmesi dikkate değerdir. 
Arkadaşlarının cenazeye babası için değil de kendisi için geldiğini düşünerek içten içe mutlu olur. Çünkü o, 
babasından üstün özelliklere sahiptir. Babasına her ne kadar kızsa bile aslında babasının bir aynasıdır. Çünkü 
onun da kendi oğlu Enver’e karşı tavrı arasında bir paralellik söz konusudur. 

Cem, şirketini oğlu yerine koyduğu için çok fazla gayret gösterir ve başarılarına başarı ekler. Sührab, 
Öngören’de yer almak ister. Öngören’den babasının eski bir arkadaşıyla karşılaşır. Ona, babasının Kırmızı 
Saçlı Kadın ile olan birlikteliğinden söz eder. Cem, Kırmızı Saçlı Kadın’ın aslında babasının eski âşkı olduğu-
nu öğrenmiş olur. Babasının hayatta olması durumunda ne tepki vereceğini sorgular. “Baba oğul yedi sekiz yıl 
arayla aynı kadınla yattığımızı bilseydi ne derdi?” (Kırmızı Saçlı Kadın, s.140). O sırada aldığı bir mektupta 
bir oğlu olduğunu öğrenir. Buna inanmak istemediği için kan testi yaptırır. Oysa Cem bir oğlu olursa onu ne 
kadar seveceğinden söz eder.  

Cem, bildiği Oedipus ve Rüstem ile Sührab hikâyelerinin aslında ne kadar da gereksiz olduğuna kanaat getirir. 
Çünkü eğer o bir oğula sahip olursa onların hikâyesi bu hikâyelerden farklı olacaktır.  
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Rüstem ile Sührab, Şehname’nin manzum bir destanıdır. Birbirlerini tanımadan öldüren baba oğlun hikâyesidir. 
Savaş meydanında baba oğul birbirlerini tanımadan savaşırlar. Sührab, durumdan şüphelenir ve Rüstem’e kim 
olduğunu sorar. Rüstem cevap vermez, savaşmaya devam eder. Oğlunu bir hamlede yere seren Rüstem, onun 
oğlu olduğunu elindeki emanetinden anlar. Oğlunun ölmüş bedenine sarılıp ağlamaya başlar (Şehname). 

Cem, Sührab’ın Öngören’deki toplantısına kimseye haber vermeden katılmak ister. Bunu oğlu Enver’i görebil-
mek düşüncesiyle yapar. Fakat gitmeden önce Kırıkkale tabancasını da yanına alır. Bir problem yaşanırsa oğ-
lunu vurmaktan çekinmeyecektir. Öngören’de Kırmızı Saçlı Kadın ile oğlu Enver hakkında konuşur. Kırmızı 
Saçlı Kadın’a göre oğlu her şeye çok tepki göstermektedir. Bu nedenle oğlunun kuvvetli ve yol gösterecek bir 
babaya ihtiyacı olduğunu düşünür. “Çocuğun öfkeli kişilikle ilgili ters rol geliştirebiliyor. Mesela baba aka-
demik kariyere düşkünse çocuk tembel oluyor.   Babanın istediği kişiliğin tam tersini benimseyerek babadan 
öç alıyor” (Tarhan, 2011). Babasının kim olduğunu annesinden öğrenen Enver de babasının tersi bir kişilik 
özelliğine bürünmüştür.  

Kırmızı Saçlı Kadın romanındaki Gülcihan, Rüstem ile Sührab hikâyesindeki “Tehmine’yi simgelemektedir. 
Tehmine, Rüstem gidince Sohrab’ı tek başına büyüttüğü ve ilerleyen yaşlarında babası hakkında bir şeyler 
duymak isteyen Sohrab’a Rüstem’den bahsettiği gibi Gülcihan da Cem gittikten sonra Enver’i büyütmüş ve 
babasını merak eden Enver’e Cem’den bahsetmiştir” (Dağ İlhan ve Avcıoğlu, 2016: 355). Cem, gitmeden önce 
Mahmut Usta ile kazdığı kuyuyu görmek ister. Rehber olarak, Serhat isminde bir tiyatrocu çocuk ona eşlik 
eder. Yol boyunca sohbet ederler. Aslında bu tiyatrocu genç, oğlu Enver’dir. Serhat ona Mahmut Usta’nın ona 
anlattığı hikâyelerden en çok etkilenmiş olduğu, oğlunu öldüren Rüstem ile Sührab hikâyesinden söz eder.

Cem, Mahmut Usta’yı kuyuda ölüme terk ettiğini hatırlar ve Rüstem ve Sührab hikâyesini dinleyince ilk defa 
korkuya kapılır. Aklına işlediği cinayeti gelir. Bu yüzden Serhat’ın da hayatında bir korkusu olup olmadığını 
sorar. Serhat, Mahmut Usta’nın onun babası olmadığı için korkmadığını söyler. Bu sırada Ayşe, kocasının 
Öngören’de olduğunu duyar ve hemen onu arar. Cem’e yanındakinin oğlu olabileceğini ve onu öldürme ihti-
malinden söz eder. Bu zamana kadar okudukları hikâyeler gereksiz değildi. Bunlardan ders çıkarması gerekir-
di. “Şimdi dinle beni dedi Ayşe: “Yıllarca Oedipus ve babasını, Rüstem ile Sührab’ı okurken düşündüklerimiz 
doğruysa… O delikanlı oğlunsa, o öldürecek seni” (Kırmızı Saçlı Kadın, s.164). “O öyle bir şeye girişirse, o 
zaman ben de Rüstem gibi Asyalı otoriter bir baba olur ve bu saygısız evlattan önce davranıp ben onu öldürü-
rüm. Dedim gülümseyerek” (Kırmızı Saçlı Kadın, s.164).

Cem, Serhat’ın aslında oğlu Enver olduğunu anladığı zaman baba oğul tartışmaya başlar. “Bir çocuk babam 
ya da annem beni sevmiyor diyorsa orada duygusal ihmal vardır” (Tarhan, 2011). Bunun sonucunda Enver’in 
bir hamle yapacağı belirir. 

Cem oğlunun onu öldürmesinden korkar. Oğluyla şiddetli tartışma esnasında oğlunun onu öldürmek istediğini 
hisseder ve tabancasını çıkarır. Oğluyla boğuşurken silah patlar ve Cem, Mahmut Usta ile kazdığı kuyuya dü-
şer. Otopside kuyuya düşmeden önce öldüğü anlaşılan Cem’in gözünden vurulduğu anlaşılır. Cezaevine giren 
Enver, annesinin de isteğiyle, babasının çok istediği yazarlığa başlar. Gülcihan, baba ve oğlun yaşadıklarının 
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bir tesadüf olmadığını, insanların kaderlerinden kaçamayacaklarını ve bir şekilde onu yaşamaya mecbur ol-
duklarını düşünmektedir.

Enver, Oedipus gibi babasını öldürmüştür. Fakat Cem, ilk öldürme isteğini tabancasını çıkarmakla göstererek 
Rüstem’den farksız olduğunu gösterir. Oysa o bir oğlu olursa bu iki hikâyenin asla gerçekleşmeyeceğini dü-
şünmekteydi. Oysaki  “Hayat Efsaneyi Tekrar Eder.” (Kırmızı Saçlı Kadın, s.191).

SONUÇ

Orhan Pamuk, Kırmızı Saçlı Kadın romanında postmodern romanların en belirgin vasıflarından olan üst kur-
maca tekniğini başarılı bir biçimde romana yerleştirmiştir. Roman kurgusu, Oedipus kompleksinin modern 
zamanlarda tekrarının gerçekleşmesini kurmaca gerçeklik düzleminden yansıtılmıştır. 

Sofokles’in Kral Oedipus adlı tragedyası, William Shakespeare’nin Hamlet adlı oyunu, Dostoyevski’nin Ka-
ramazov Kardeşler adlı romanı ve Firdevsi’nin Şehname’sinde geçen Rüstem ve Sührab adlı hikâyesi, başarılı 
bir metinlerarasılık örneği olarak kurguya yerleştirilmiştir. 

Kırmızı Saçlı Kadın, Oedipus kompleksini Türk romanı bağlamında dünya edebiyatına taşıyarak bu kompleksi 
günceller. Yazar, Oedipus kompleksinin Batı orijinli bir yaklaşımın sonucu olabileceği endişesiyle Rüstem 
ve Sührab hikâyesini kurguya ısrarla monte etme gereği duyar. Ancak bu ısrar, yazarın bu kompleksin insan 
kaynaklı bir varoluş problemi olduğu yaklaşımını yansıtır. Çünkü romanın sonunda yazar, Batı kaynaklı bir 
sonu tercih ederek hem Sofokles’i hem Shakespeare’yi hem de Dostoyevski’yi doğrulama endişesi taşımıştır.     

Kırmızı Saçlı Kadın, baba katilliğinin dayandığı varoluşsal sorunları odağa alarak bu olguyu kurgusunun mer-
kezine yerleştirir. Okurun bilinçaltına baba katilliğinin yaslandığı gerçeklik kodlanmaktadır. Roman, yukarıda 
baba katilliğine yaslanan şaheserlerle anılmak gibi bir iddiaya sahip olduğu söylenebilir.  
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ÜCRETİN İSPATI VE EMSAL ÜCRET: SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Firdevs Nil CEM

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul / Türkiye

Öz: İşveren kayıtlarında ücretin düşük gösterildiği iddiasının ispat yükü, mevzuatımıza göre, işçi üzerindedir. 
İş sözleşmesi, ücret bordroları, banka kayıtları vb. yazılı delillerin gerçeği yansıtmadığının işçi tarafından 
ispatında tanık beyanları ya da meslek örgütünden ücret araştırmasından faydalanılması, aslında medeni usul hu-
kuku ilkelerine uymamaktadır. Ancak Yargıtay, “çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenme-
si amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı”nı 
kabul ettiğinden, bahsi geçen yöntemler ücretin tespitini mümkün kılmaktadır. Bu çerçevede, işçinin alması 
gereken ücret, mahkemenin “emsal ücret” araştırması ile belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu araştırmaya esas 
oluşturacak, işçinin iddiasını destekler nitelikte unsurların varlığı, mahkemece kabul edilebilir bir emsal ücret 
bilgisine ulaşmak için her zaman yeterli olmamaktadır. Gerçekçi bir emsal ücret belirlenmesi için işçinin işten 
ayrılırken detaylı bir devir teslim tutanağı oluşturmasının yanında meslek örgütleri ve Türkiye İstatistik Ku-
rumu tarafından çalışma yapılması ve kalıcı çözüm için iş hukukunda düzenleme yapılması gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Emsal Ücret, İspat Yükü, Tanık Beyanı, Ücretin Düşük Gösterilmesi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Çalışma hayatının temelini oluşturan ve yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 55. Maddesinde 
“emeğin karşılığı” olarak ifade edilen ücret, çeşitli kanunlarda farklı tanımlarla yer almaktadır. 

4857 sayılı İş Kanunu Madde 32’de “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü 
kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” şeklinde tanımlanırken, 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nda (TBK) işverenin ücret ödeme borcu başlığı altındaki Madde 401’de “işveren, işçiye sözleşmede 
veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen; sözleşmede hüküm bulunmayan hal1erde ise, asgari ücretten az olma-
mak üzere emsal ücreti ödemekle yükümlüdür.” hükmüne yer verilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. Maddesi, “Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak 
çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” 
tanımını getirirken, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 3’te ücret, “4 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık 
veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutar” olarak tanımlanmıştır. 
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Ücretin belgelenmesi ise, işverenin zorunlu olarak ücret bordrosu tutması (213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
Madde 238) ve “işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin 
özel işaretini taşıyan bir pusula” vermesi (4857 sayılı İş Kanunu Madde 37) şeklinde düzenlenmiştir.

Ancak daha az vergi ya da sigorta primi ödemek ve işçi alacaklarına temel oluşturacak rakamı düşük tutmak 
saikiyle işverenin işçinin ücretini gerçekte olduğundan çok daha az göstermesi, uygulamada sık karşılaşılan 
bir durumdur. 5

AMAÇ

Ücretin miktarı konusunda işveren ve işçi arasındaki ihtilaftan kaynaklanan gerçek ücretin nasıl tespit edileceği 
sorunu yargı makamlarının önüne gelmektedir. Yargı, “emsal ücret”i bu amaca yönelik bir enstrüman olarak 
kullanmakta ise de, emsal ücretten ne anlaşılması gerektiği ve nasıl tespit edileceği tartışmalıdır. Bu bildirinin 
amacı, tartışmaları dile getirmek ve çözüm yolları önermektir.

KAPSAM

Yapılan bu inceleme kapsamında, emsal ücret tespiti konusunda uygulamada yaşanan sorunlar nedenleri ile 
birlikte ele alınmakta, hukuksal altyapı ve yargı kararları irdelenmektedir.

YÖNTEM

Bu çalışmada, akademisyenlerle, hukukçularla, işveren ve işçilerle görüşme yapılması ve tarama yapılarak 
literatür bilgisinin derlenmesi yöntemi benimsenmiştir. 

BULGULAR

Gerçek ücretin ispatı için işçinin sıklıkla başvurduğu bir yöntem, bordro veya hesap pusulası dışında, işçinin 
ücretini gösteren işveren tarafından imzalı bir yazı ibraz etmektir. Ancak bu durumda, işverenin, anılan yazının 
işçinin bankadan yüksek limitli kredi kullanabilmesi için düzenlendiği yolundaki savunması, mahkemece dik-
kate alınmakta ve ispat için tek başına itibar edilmemektedir. 

Diğer taraftan, eksik ödenen primlerin tespiti için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2014 yılında 
çıkarılan 29026 sayılı tebliğe göre bankalara ibraz edilen ücret yazılarının SGK’ya bildirilmesi zorunlu hale 
geldiğinden, işverenler para cezası ile karşı karşıya kalmamak için bu tür yazıları düzenlemekten kaçınır hale 
gelmiştir.

İşçinin belgelendiremediği gerçek ücretin tespiti için yargının çözümü emsal ücret araştırması yapılmasıdır. 
Ancak mevzuatta emsal ücret için açık bir tanıma yer verilmemiştir (Yavuz, 2007: 182). İş Kanunu’nda bah-

5 http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/diger/makale/gercek-ucret-ile-isyeri-kayitlarina-intikal-ettirilen-ve-sosyal-
guvenlik-kurumuna-bildirilen-ucretin-farkli-olmasi-durumunda-gercek-ucretin-tespiti.html
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si geçmeyen emsal ücret kavramı TBK’da kullanılmakla birlikte, bu kavramın ne ifade ettiğine ilişkin bir 
açıklama bulunmamaktadır.6

Bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunda düzenlenen maddi menfaatlerin 
hesaplanmasında ücret baz alındığından, gerçek ücret yerine geçecek emsal ücretin belirlenmesindeki tanım 
eksikliği ve kaynak ve metod yetersizliği sorun yaratmaktadır (Akın, 2019: 25).

Mahkeme, işçinin işverence gösterilen ücretinden daha yüksek ücret almasının haklılığına ilişkin unsurlar 
aramaktadır (Aksan ve diğerleri, 2015: 64). İşçinin kıdemi, meslek unvanı, meslekte geçirdiği süre, fiilen 
yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler dikkate alındığı zaman hayatın olağan akışına 
aykırı bir durumun varlığından söz ediliyor ve imzalı bordro gibi yazılı delillerde yer alan ücretin gerçeği 
yansıtmadığı şüphesi doğuyor ise, bu konuda tanık beyanlarının gözetilmesi ve işçinin meslekte geçirdiği 
süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren 
kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceğinin araştırılması ve ve tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi 
gerektiği Yargıtay’ın yerleşik kararlarında ifade edilmektedir (Ertekin, 2006: 1949).

Bu noktada, işçinin sendikalı olmaması halinde, emsal ücretin sendikaya sorulmasının ne derece yerinde 
olduğu tartışmalı olup, Yargıtay’ın karar bozma nedenini oluşturmaktadır (Kabakçı, 2018: 25).

Öte yandan, işçinin sendika üyesi olması durumu da aslında gerçek ücret bilgisinin elde edilebileceği anlamını 
taşımamaktadır. Toplu iş sözleşmeleri, belirli temel vasıflardaki işçilerin işe başlama ücretleri ile ücret artış 
oranlarını belirlemekte olduğundan, fiili durumda güncel ücret bilgisine ulaşılamamaktadır. Bu nedenle sen-
dikalar, kendilerine iletilen niteliklerde bir işçi için emsal ücret belirlerken tahmin yürütmekte, bu durum, 
mahkemeye verilen cevaplarda ciddi farklılıkların doğmasına yol açmaktadır. 

Meslek örgütlerinden emsal ücret bilgisi istenmesinde ise, özellikle hizmet sektöründe kimi işlerin hangi 
meslek örgütünün alanına girdiğinin tespitinde zorluk yaşanmaktadır. 7 Üstelik her meslek grubunun bir örgütü 
mevcut değildir (Danıştay 9. Daire).

Emsal ücret bilgisi edinmede Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) sorulması 8yaygın bir yöntem iken, bu tale-
plerin karşılanması maksadıyla TÜİK’in web üzerinden sunduğu “Kazanç Bilgisi Sorgulama” uygulamasının 
kullanılması gereği 2015 yılı sonunda Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuru ile bildirilmiştir. Ancak, 
TÜİK verilerinde işçinin yaptığı işin tanımına karşılık gelen bir başlığın veya işçinin niteliklerine uyan bir 
istatistiki verinin yer almadığı durumlarda emsal ücret bilgisi elde edilmesi problemli olmaya devam etmek-
tedir.

Emsal ücret tespitinde tanık dinletilmesi ile ilgili olarak, işçi ile aynı işyerinde halen çalışmakta olan iş 
arkadaşlarının aynı görev / unvanı taşımaması durumunda, işçinin aldığı ücret hakkında tatminkar bil-

6 ht tp : / /www. l eb ibyalk in .com . t r /mevzuat /mevbank/sosya l -guvenl ik / i s -hukuku-mevzuat i_b_/ i s -
kanunu_b_1475a-000_/gerekce.html

7  https://www.hakangunaslan.av.tr/emsal-ucret/
8  http://www.calismatoplum.org/sayi53/xyz/11-44.pdf
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gi verememesi ya da işveren tarafından taciz edilme / işten çıkarılma korkusu ile tanıklık etmekte isteksiz 
davranması veya gerçeği gizlemesi sık rastlanan bir durumdur.

Öte yandan, ücret bilgilerini sürekli derleyen ve sektörle paylaşan “bağımsız” denetim şirketlerinin  envanterl-
erindeki emsal ücret bilgisine başvurulması, “şirket” statüsünde oldukları için, mahkemece uygun görülmeme-
ktedir. 

Ek olarak, sözleşmelerde veya görev tanımlarında işçinin yaptığı iş hakkında fiili durumu yansıtan bilgiler yer 
almamakta, hatta işçinin işten çıkarıldığında düzenlenmesi gereken Çalışma Belgesinde bile işçinin görevi 
işveren tarafından önemsizleştirilerek yazılmaktadır. 9

Bu durumda, emsal ücretin tespitinde eşdeğer pozisyon, yapılan iş gibi kavramlar soyut kalmaktadır. 

SONUÇ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Gerçek ücret ile kayıtlarda yer alan ücret arasındaki farklılığın yasal yaptırımlarla tam anlamıyla ortadan 
kaldırılamayacağı kanaati uyandığından, emsal ücret uygulamasının devam edeceği öngörülmektedir.

Ancak farklı kaynaklardan alınan aşırı düşük veya yüksek emsal ücret bilgilerinin itiraza konu olmaması 
maksadıyla,  emsal alınacak ücretin öncelikle hangisi olması gerektiği konusunun açıklığa kavuşturulması 
gerekmektedir.

Diğer taraftan, sendika sisteminde emsal ücret için yeterli veri bulunmadığı ve bulunsa dahi, sendikalı işçi 
kesiminin toplam işgücüne oranla azınlık oluşturduğu dikkate alınarak, Türk Standartları Enstitüsü ile or-
tak bir çalışma yürütülmesi suretiyle meslek sınıflandırmasının, özellikle hizmet sektöründeki ve gelişen 
teknolojinin ortaya çıkardığı işleri kapsayacak tarzda, daha esnek bir hale getirilmesi ve meslek örgütlerinin 
yaygınlaştırılması yerinde olacaktır. 

Benzer şekilde, TÜİK’ten daha sağlıklı bilgi edinilebilmesi için çeşitli iş kollarına ilişkin detay bilgi içeren 
emsal ücret veritabanı oluşturulmasında ve bu bilgilerin dört yılda bir yerine, güncel bilgileri içerecek tarzda 
yayınlanmasında yarar görülmektedir.

Bu çalışmalar paralelinde, konunun kişisel verilerin korunması boyutunun da dikkate alınması gerekecektir. 

Arabuluculuk görüşmelerinde dile getirilen ve gerçek ücretin belirlenmesinde anahtar rol oynayabilecek 
hususların arabulucu tarafından metne dökülmesi ve görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması halinde 
açılacak davada mahkemeye sunulabilir olması, bir başka ispat vasıtası olarak düşünülebilir.

Ayrıca,  işten çıkarılmada işverenin belirleyici olduğu çalışma belgesi ile yetinilmeyerek işçinin aktif durumda 
olacağı ve doğası gereği her iki tarafın da imzasını içerecek detaylı bir devir teslim tutanağı düzenlenmesinin 
zorunlu tutulmasında isabet bulunmaktadır.

9 https://www.emsal.co/ictihatlar/ucretin-tespiti-yeterli-emsal-ucret-arastirmasi-yapilmasi-gerektigi-fazla-mesai-
alacaklari-yonunden-celiskili-hukum-kuruldugu-fazla-mesai-ucreti-alacaginin-kabulu-gerektigi/
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Yukarıda açıklanan sorunların geniş boyutu ve getirilebilecek çözümlerin farklı kurum ve kesimleri ilg-
ilendirmesi nedeniyle, iş hukukunda yasal düzenleme yapılması ve bu maksatla, barolar,  sendikalar, ilgili 
bakanlıklar ve üniversitelerin iş ve sosyal güvenlik hukuku kürsülerinin asgari katılımcısı olduğu bir çalışma 
grubu oluşturması gerekli görülmektedir (Akın, 2019: 31).
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİNSEL YAŞAYIŞ PERSPEKTİFİ 

Kadir DİLER1, Aydıner BİRSİN YILDIZ2, Gözde ALGÜN DOĞU3

¹Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye

²-³Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü, Ankara /  Türkiye

Öz: Bütün toplumlarda görülen evrensel bir fenomen olarak din, insanların tutum ve davranışlarını, insanlar 
arası ilişkileri ve toplumsal hayatı belirleyen bir kurumdur. Çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesinde öğ-
renim gören öğrencilerin dinsel yaşayış düzeylerini yaş, cinsiyet ve öğrenim gördükleri bölüm açısından inanç, 
ahlak, ibadet alt boyutlarında saptamaktır. Araştırma, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde 2018-
2019 eğitim-öğretim yılının güz döneminde öğrenim gören 196 öğrenciyi kapsamaktadır.  Araştırmada nicel 
araştırma yöntemlerinden tarama deseni kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında, Kişisel Bilgi Formu ile daha 
önce Kayıklık (2003) tarafından geliştirilen ve Kayıklık ve Kalgı (2017) tarafından revize edilen  Dini Yaşayış 
Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, ikili grup karşılaştırmalarında Mann Whitney-U testi, ikiden fazla 
grupların karşılaştırılmasında ise Kruskall Wallis H testi kullanılmıştır. Kruskall Wallis H testi sonuçları dikka-
te alınarak, gerek görüldüğünde Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Araştırmaya katı-
lan öğrencilerin Dini Yaşayış Ölçeği’nin alt boyutları olan İnanç ve İbadet Alt boyutları ile cinsiyet değişkeni 
arasında Erkekler lehine istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir. Bölüm değişkenine göre, Dini Ya-
şayış Toplam Puanlarında ve İbadet Alt Boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Yaş 
değişkenine göre, İnanç Alt Boyutunda istatistiksel olarak Gecikmeli-Uzatmalı Dönem lehine anlamlı farklılık 
saptanmıştır. Sonuçlara göre, Erkeklerin inançları ve bu doğrultuda yapmış oldukları ibadetlerin kadınlara 
oranla anlamlı düzeyde yüksek farklılığa sahip olmasının kaynağı olarak, Erkeklerin büyük çoğunluğunun 
haftada bir de olsa düzenli olarak Cuma namazına gitmelerinden kaynaklandığı ve erkeklerin kendi zihinle-
rinde oluşturduğu dini şemaları daha güçlü benimsemiş olabilmeleri söylenebilir. Sonuçlara göre Rekreasyon 
Bölümü öğrencilerinin dini yaşayışlarının ve ibadetlerinin diğer bölümlere oranla daha az olduğu söylenebilir. 
Son olarak yaşın ilerlemesi ile İnanç düzeyindeki artışın, yaşla birlikte insanların dine karşı daha olumlu tutum 
ve davranışlar geliştirmelerinden kaynaklandığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Dinsel Yaşayış, İnanç, Ahlak, İbadet

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Bütün toplumlarda görülen evrensel bir fenomen olarak din, insanların tutum ve davranışlarını, insanlar arası 
ilişkileri ve toplumsal hayatı belirleyen bir kurumdur. Bu anlamda din, insani deneyimin merkezinde yer alan 
bir fenomendir. Söz konusu bu deneyim, büyük oranda bireyin içinde yaşadığı toplumun sosyo‐dini yapısına 
bağlı olarak tecrübe edilmektedir. Çünkü dinle ilgili bilgiler, genelde soyut olduğundan, dinin toplumsal alanda 
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tezahürü ya da başka bir deyişle dinin sosyalleşmesi, zorunlu olarak bir takım semboller veya imgeler aracı-
lığıyla gerçekleşmektedir. Kendine özgü semboller veya imgeler vasıtasıyla sosyalleşmemiş bir dinin, hem 
toplum hem de bireylerin üzerinde sosyal etkisinden bahsedilemez. Bu nedenle, din toplumsal alanda, sem-
boller, değerler, imgeler yoluyla tezahür etmekte ve bireylerin, bu sembollerle etkileşimi ölçüsünde dindarlık 
eğilimleri ve tipolojileri oluşmaktadır (Coştu, 2009: 119-139).

Din sosyolojisi, toplumsal bir olgu olan din olaylarını, bilimsel bir yaklaşımla ve özellikle sosyolojinin yöntem 
ve teknikleriyle incelemeye çalışan bir disiplindir. Bu bilim dalının 19. yy’ın ortalarından itibaren bağımsız 
bir disiplin olarak ortaya çıkmasıyla, dindarlık meselesi en önemli konularından biri haline gelmiştir (Günay, 
2006: 1-59).

Dindarlık kelimesine, gerek günlük dilde, gerekse de bilimsel terminolojide yüklenen ya da yüklenmek istenen 
anlam ile aynı çerçevede din kelimesine verilen anlam arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır.  Bu neden-
le, dindarlık göreceli bir kavramdır ve din ile ilgili tanımlamalardan bağımsız olarak ele alınamaz. Öyle ki, din 
kavramının tanımında ortaya çıkan çeşitlilik ve bundan kaynaklanan belirsizlik, çoğu zaman dindarlık kavramı 
için de geçerli olabilmektedir (Subaşı, 2002: 17-40).

Buradan hareketle, dindarlık olgusunun, yaşanan ya da tecrübe edilen dine tekabül ettiği söylenebilir. Başka 
bir ifadeyle dindarlık, “kutsal olanın yahut onun özel bir formu olmak itibariyle belli bir dinin muayyen bir 
zaman ve şartlarda belli bir kişi veya grup ya da toplum tarafından yaşanmasıdır” (Günay, 2006: 1-59).

Dolaysıyla, dindarlık bireyin dinsel yapıyla kurduğu bağlılık düzeyinin sübjektif ifadesidir. Bu anlamda din-
darlık, dinselliğin öznel dünyasında kullanılan bir kavram olarak değerlendirilebilir (Subaşı, 2002: 17-40).

Kişinin sahip olduğu dini inanç ve bilgi seviyesine göre somutlaştırdığı tutum ve davranışları gözlemlenerek, 
o kişinin dini yönelimi hakkında bir fikir yürütülebilir. Başka bir ifadeyle, kişinin dindar olup olmadığı ya da 
dine yönelim düzeyi ancak o kişinin dini tutum ve davranışlarından hareketle tespit edilebilir. Bu noktada, din-
darlık tutumlarının ölçülmesi ve buradan hareketle de kişilerin dini yönelim düzeylerinin saptanması gündeme 
gelmektedir (Coştu, 2009: 119-139).

Toplumda dindarlık olgusu, kişiden kişiye, bir gruptan yahut bir çevreden bir başkasına ve hatta devirden devi-
re önemli değişikliklere ve çeşitlenmelere sahne olan dinamik ve diyalektik bir olgu olarak görülebilmektedir 
(Günay, 2006: 1-59).

Batı’da dindarlık ölçme girişimleri, her ne kadar 1940’lı yıllara kadar geri götürülebilse de, 1960’lı yıllardan 
itibaren ileri ölçüm tekniklerinin kullanılmaya başlanmasıyla hız kazanmıştır. Batı’da yapılan dindarlık çalış-
malarının, sosyolojik ve psikolojik teorik alt yapıya uygun olarak geliştirilen metodolojik yöntemlerle gerçek-
leştirildiği görülmektedir (Onay, 2004: 43). 

Ülkemizde ise, dindarlık ölçme çalışmaları 1962 yılında Taplamacıoğlu, 1977’de Fırat ve 1989 yılında 
Mutlu’nun  alan araştırmalarıyla başlamıştır. Ülkemizdeki, dindarlık ve buna ilişkin çalışmaların akademik 
ve entelektüel şablonu, Batı’da yapılan araştırmaların dönüştürülerek uyarlanmasından ibarettir.  Bu nedenle, 
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Türkiye’de dindarlık çalışmaları teorik, epistemolojik ve metodolojik bir özgünlük sorunu yaşamaktadır (Gü-
nay, 2006: 1-59). 

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin dini yaşayış düzeylerini inanç, 
ahlak ve ibadet alt boyutlarında saptamak, öğrencilerin dini yaşayış düzeylerini yaş, cinsiyet ve öğrenim gör-
dükleri bölüm açısından karşılaştırmaktır. 

YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, araştırmanın çalışma grubu, veri toplama araçları ve verilerin analizi için 
kullanılan istatistiksel yöntemlerden bahsedilmektedir.

Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama deseni kullanılmıştır. Nicel araştırma; deneme, 
gözlem ve deneylere dayanılarak yapılan görgül (amprik) araştırma yaklaşımına ya da gözlem ve ölçmelerin 
tekrarlanabildiği niceliksel veya sayısal (quantitative) araştırma yaklaşımına denmektedir (Özdamar, 1999, Er-
gün, 2005). Genel tarama modeli, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya 
varmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama 
düzenlemeleridir (Karasar, 2004). Aynı zamanda tarama deseni ,araştırmanın sorularını cevaplamak ya da hi-
potezlerini test etmek amacıyla ataştırmacı tarafından geliştirilen bir plandır (Büyüköztürk vd., 2016).

Çalışma Grubu

Araştırma, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Ant-
renörlük Eğitimi Bölümünden 49, Rekreasyon Bölümünden 48, Spor Yöneticiliği Bölümünden 48 ve Beden 
Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden 51 olmak üzere öğrenimine devam eden (93 erkek, 103 kadın) öğrenciyi 
kapsamaktadır. Araştırmada çalışma grubunun seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı 
Örnekleme de ise araştırmalar için ev enin genelini temsil edecek bir örneklem seçmek temel amaçtır (Özen 
vd., 2007). Amaçlı örnekleme, derinlemesine araştırma yapabilmek amacıyla çalışmanın amacı bağlamında 
bilgi açısından zengin durumların seçilmesidir. Belli ölçütleri karşılayan veya belli özelliklere sahip olan bir 
veya daha fazla özel durumlarda çalışmak istenildiğinde tercih edilir (Büyüköztürk vd., 2016).

Veri Toplama Araçları 

Araştırma kapsamında, katılımcıların demografik bilgilerini elde etmek için, araştırmacılar tarafından oluştu-
rulan “kişisel bilgi formu” ile daha önce Kayıklık (2003) tarafından geliştirilen ve Kayıklık ve Kalgı (2017) 
tarafından revize edilen  Dini Yaşayış Ölçeği kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından ge-
liştirilen bu form; araştırmaya katılan sporcular hakkında bilgi toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu bağlamda 
kişisel bilgi formunda, katılımcıların yaş, cinsiyet ve öğrenim gördükleri bölüm ile ilgili bilgiler toplanmıştır. 
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 Kullanılan ölçek 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar inanç, ahlak ve ibadet alt boyutlarıdır. İnanç alt ölçeği 
için ölçüm güvenirliği .97; Ahlak alt ölçeği için.92; İbadet alt ölçeği için ise. 90’dır.

Dini yaşayış ölçeğinin inanç boyutu 12 maddeden oluşmaktadır. İnanç boyutu maddeleri “Hiç Katılmıyorum 
(1), Çok Az Katılıyorum (2), Ender Olarak Katılı- yorum (3), Biraz Katılıyorum (4), Oldukça Katılıyorum (5), 
Genellikle Katılıyorum (6), Tamamen Katılıyorum (7)” biçiminde 7 seçenekle kodlanmakta ve ölçeğin inanç 
boyutunda en düşük 12, en yüksek 84 puan alınabilmektedir. Ölçeğin hem ahlâk hem de ibadet boyutları da 
12’şer maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler, “ Bana Hiç Uygun Değil (1), Bana Pek Uygun Değil (2), Bana 
Çok Az Uygun (3), Bana Biraz Uygun (4), Bana Oldukça Uygun (5), Bana Genellikle Uygun (6), Bana Her Za-
man Uygun (7) biçiminde kodlanıp puanlanmaktadır. Buna göre ölçeğin ahlâk ve ibadet boyutlarından alınabi-
lecek en düşük 12, en yüksek ise 84 puandır. Bu değerlendirme sonucunda ölçekte alınabilecek en düşük toplam 
puan 36, en yüksek toplam puan ise 252’dir. Bu değerlendirmeyle beraber katılımcılar ortalamanın üstünde bir
puan alabiliyorsa dindar olarak değerlendirilmektedir. Araştırmaya katılan kişilerin gönüllü ve objektif olma-
ları esas alınıp, ölçek formu dağıtılmadan önce katılımcıların araştırma ve ölçek ile ilgili bilgi sahibi olmaları 
sağlanmış ve katılımcıların anketlere isimlerini yazmamaları istenmiştir.

Verilerin analizi

Nicel veri toplama aracı ile elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 22.0 paket programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Analizlerde açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerine yer verilmiştir. “Açımlayıcı ve doğrulayıcı 
olmak üzere iki tür faktör analizi yaklaşımı vardır. Açımlayıcı faktör analizinde, değişkenler arasındaki iliş-
kilerden hareketle faktör bulmaya yönelik bir işlem; doğrulayıcı faktör analizinde ise değişkenler arasındaki 
ilişkiye dair daha önce saptanan bir hipotezin ya da kuramın test edilmesi söz konusudur” (Büyüköztürk, 
2012:123). Dağlı ve Baysal’a göre, araştırmada temel amaç keşfetmek ise açımlayıcı faktör analizi kullanıl-
malıdır (2016:1255).

BULGULAR

Bu bölümde katılımcılardan elde edilen analizlerin çeşitli istatistiksel işlemlere tabi tutulması sonucunda elde 
edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 1. Güvenirlik Değerlendirmesi - Crα Puanları

Ölçek Toplam .94

İnanç AB .97

Ahlak AB .92

İbadet AB .90
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Çalışmada kullanılan Dinsel Yaşayış Ölçeğine verilen yanıtların tutarlılığı Cronbach alpha (α) ile incelenmiş-
tir. İnanç, Ahlak, İbadet Alt Boyutları ve Ölçek Toplam Puanı için elde edilen Crα değerleri sırasıyla; .97, .92, 
.90, .94 olarak saptanmıştır. 

Normallik Değerlendirmesi

Yapılan analiz ve incelemeler sonrasında verilerin çalışma kapsamına dahil edilen verilerin normal dağılım 
göstermediği saptanmıştır. Bu doğrultuda verilerin analizinde ikili grup karşılaştırmalarında Mann Whitney-U 
testi, ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında ise Kruskall Wallis H testi kullanılmıştır. Kruskall Wallis H tes-
ti sonuçları dikkate alınarak, gerek görüldüğünde Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney-U testi kullanılmıştır.

Tablo 2. Cinsiyet Değişkeni Açısından Mann Whitney-U Testi Sonuçları

N X ± .s. Ortanca Min - Max
Sıra 
Ort.

Z P

Dini 
Yaşayış

Kadın 93
211,65± 32,39 215,00

61,00 - 
252,00

96,45
,48 ,631

Erkek 103 100,35

İnanç
Kadın 93

79,79 ± 9,64 84,00 15,00 - 84,00
88,02

3,065 ,002
Erkek 103 107,96

Ahlak
Kadın 93

70,14 ± 14,94 78,00 12,00 - 84,00
104,83

1,488 ,137
Erkek 103 92,79

İbadet
Kadın 93

61,71 ± 15,59 63,00
12,00 –
84,00

88,82
2,274 ,023

Erkek 103 107,24

Cinsiyet değişkeni açısından İnanç ve İbadet Alt Boyutlarında Erkekler lehine istatistiksel olarak anlamlı fark 
tespit edilmiştir (p<0.05). 
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Tablo 3. Yaş Değişkeni Açısından Mann Whitney-U Testi Sonuçları

N
X ± .s.

Ortanca Min - Max Sıra 
Ort.

Z P

Dini 
Yaşayış

Normal Dönem
(18-22)

97 211,65± 
32,39

215,00 61,00 - 
252,00

98,72 ,054 ,957

Gecikme - 
Uzatma
(23-+)

99 98,28

İnanç Normal Dönem
(18-22)

97 79,79 ± 9,64 84,00 15,00 - 84,0 89,12 2,857 ,004

Gecikme - 
Uzatma
 (23-+)

99 107,69

Ahlak Normal Dönem
(18-22)

97 70,14 ± 
14,94

78,00 12,00 - 84,00 98,23 ,067 ,947

Gecikme - 
Uzatma
 (23-+)

99 98,77

İbadet Normal Dönem
(18-22)

97 61,71 ± 
15,59

63,00 12,00 – 
84,00

97,90 ,
48

,883

Gecikme - 
Uzatma
 (23-+)

99 99,09

En küçüğü 18, en büyüğü 46 olan ve yaş ortalaması 22,96 ± 4,57 öğrenciler, Türkiye’deki okula başlama 
ve üniversite sınavlarına giriş yaş aralığı dikkate alınarak; 18-22 yaş olarak “Normal Dönem” ; geri kalanı 
ise “Gecikmeli-Uzatmalı Dönem” olarak gruplandırılmıştır. Analizler bu doğrultuda yapılmıştır. Elde edilen 
analiz sonuçlarına göre İnanç Alt Boyutunda istatistiksel olarak Gecikmeli-Uzatmalı Dönem lehine anlamlı 
farklılık saptanmıştır (p<0.05). 
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Tablo 4. Bölüm Değişkeni Açısından Kruskall Wallis H Testi Sonuçları

Spor Yaşı N X  ± S.s.
Sıra 
Ort.

X2 P Bonf.

Dini 
Yaşayış

Antrenörlük 49

211,65± 
32,39

107,57

11,294 ,010
3>2

1>2

Rekreasyon 48 74,78

Spor Yönet. 48 107,50

Bed.Eğt.Öğr 51 103,64

İnanç

Antrenörlük 49

79,79 ± 9,64

101,21

6,681 ,083
Rekreasyon 48 88,40

Spor Yönet. 48 93,20

Bed.Eğt.Öğr 51 110,39

Ahlak

Antrenörlük 49

70,14 ± 14,94

110,20

3,714 ,294

Rekreasyon 48 88,33

Spor Yönet.
8

98,88

Bed.Eğt.Öğr 51 96,47

İbadet

Antrenörlük 49

61,71 ± 15,59

103,48

16,339 ,001
3>2

1>2

4>2

Rekreasyon 48 70,17

Spor Yönet. 48 109,13

Bed.Eğt.Öğr 51 110,38

Öğrencilerin Dini Yaşayışlarının Bölüm değişkeni açısından farklılaşıp farklılaşmadığına dair Kruskal Wallis 
H testi sonuçları görülmektedir Sonuçlara göre; öğrencilerin bölüm değişkenine göre Dini Yaşayış Toplam 
Puanlarında ve İbadet Alt Boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Bu iş-
lemin ardından Kruskal Wallis H testi sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını 
belirlemek amacı Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney-U testi uygulanmıştır. Bu analiz sonuçlarına göre:

Dini Yaşayış Toplam Puanı açısından Rekreasyon ile Spor Yöneticiliği bölümleri arasında Spor Yöneticiliği 
lehine (p=.028);  Rekreasyon ile Antrenörlük bölümleri arasında Antrenörlük lehine (p=.026), İbadet Alt Bo-
yutunda Rekreasyon ile Spor Yöneticiliği bölümleri arasında Spor Yöneticiliği lehine (p=.004); Rekreasyon 
ile Antrenörlük bölümleri arasında Antrenörlük lehine (p=.023) ve Rekreasyon ile Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği bölümleri arasında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (p=.002) lehine anlamlı farklılık tespit 
edilmiştir (p<0.05).



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

98

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

SONUÇ

Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin dini yaşayış düzeylerinin cinsiyete göre inanç ve ibadet alt 
boyutlarında, erkek katılımcıların puan ortalamasının kadın katılımcıların puan ortalamasından istatistiksel 
olarak yüksek ve anlamlı farklılığa sahip olduğu tespit edilmiştir.

Literatür incelendiğinde çalışma bulgularına benzer sonuçlar elde edilen araştırmalara rastlanmaktadır. Örnek 
olarak, Köktaş (1993), Karaca (2000), Onay (2004) ve Mehmedoğlu (2004) tarafından yapılan çalışmalarda 
inanç ile ibadetleri yerine getirme oranlarının erkeklerde kadınlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

Yine namaz ve oruç ibadetlerini ifa etme oranında erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre sayısal olarak daha 
yüksek olduğu sonuç aldığı söylenebilir (Bayyiğit, 2001). 

Batıda yapılan bir çalışmaya göre, kadınlar erkeklere nazaran dinî organizasyonlara daha sık katılmakta, din-
sizliğe daha az eğilimli olmakta ve erkeklerden çok daha fazla inancına sadık kalmaktadır. Üstelik bu durum, 
sadece din için değil, astroloji, hurafe, büyü ve diğer manevi güçler için de geçerlidir (Miller ve ark., 1995). 

Sonuç olarak gerek yapılan araştırmada elde edilen bulgular gerekse de daha önce yapılmış olan araştırma 
bulguları doğrultusunda erkeklerin kadınlara oranla dini yaşayış düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir.

Erkeklerin inançları ve bu doğrultuda yapmış oldukları ibadetlerin kadınlara oranla anlamlı düzeyde yüksek 
farklılığa sahip olmasının kaynağı olarak, erkeklerin büyük çoğunluğunun haftada en az bir gün düzenli olarak 
ibadet etmelerinden kaynaklandığı ve erkeklerin kendi zihinlerinde oluşturduğu dini şemaları daha güçlü be-
nimsemiş olabilmeleri söylenebilir. 

Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin dini yaşayış düzeylerinin yaşa göre inanç alt boyutunda, Gecik-
meli-Uzatmalı dönem katılımcılarının puan ortalamasının normal dönem katılımcıların puan ortalamasından 
istatistiksel olarak yüksek ve anlamlı farklılığa sahip olduğu tespit edilmiştir.

İlgili literatür incelendiğinde bazı araştırma sonuçlarının mevcut araştıma bulgusu ile paralellik gösterdiği 
görülmüştür. Örneğin; Birleşik Devletlerde yaş ve dindarlık arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarda  yaş ile 
birlikte dindarlığın arttığına yönelik sonuçlar elde edilmiştir(Hallami ve ark., 2005).

Türkiye’de yapılan bir çalışmada da, yaş ilerledikçe insanların Allah inancının artma eğiliminde olduğu belir-
lenmiştir. (Uysal, 1995). 

Sonuç olarak araştırmada elde edilen bulgular ve daha önce yapılmış olan araştırma bulguları doğrultusunda 
yaşın ilerlemesi ile İnanç düzeyindeki artışın, yaşla birlikte insanların dine karşı daha olumlu tutum ve davra-
nış geliştirmelerinden kaynaklandığı söylenebilir.

Araştırma sonucunda katılımcıların öğrenim gördükleri bölümlere göre dinsel yaşayış ölçeğinin toplam ve 
ibadet alt boyutunda  istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

99

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Son olarak araştırma bulguları doğrultusunda Rekreasyon bölümü öğrencilerinin dini yaşayışlarının ve ibadet-
lerinin diğer bölümlere oranla daha az olduğu söylenebilir. 
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DİJİTAL MÜZİK SEKTÖRÜNDE STREAMİNG SERVİSLERİN KULLANIMI

Ali AYHAN1, Tuba GÜRBÜZ2

1İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Programı, Malatya / Türkiye

2 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Programı Doktora Öğrencisi, Malatya / Türkiye

Öz: Müziğin dijitalleşmeye başladığı andan günümüze kadar olan süreçte streaming servislerinin sayısı olduk-
ça artmıştır. Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube… Bunun nedeni bir şarkının veya albümün ücretini ödeyip 
(ya da korsan olarak) indirmek yerine internet üzerinden bu müzikleri dinleme alışkanlığının artması olmuştur. 
Bir başka tercih edilme nedeni ise yeterli disk alanının olmaması sorunu ile karşılaşılmasıdır.  Bu alan doluluğu 
sorununu streaming servislerin kullanımı oldukça rahatlatmıştır. Streaming servislerin kullanım nedenlerinden 
bir diğeri de radyoda ya da tvde çalan müziklerin sürekli bir kısır döngü ile sunulmasından duyulan rahatsızlık 
sonucu insanların artık yeni müzikler keşfetmek istemesi olmuştur. Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği tarafından 
yayınlanmış gelir raporlarına göre, dijital müzik servisleri tarafından sağlanan gelirler, sektördeki diğer tüm 
gelir kaynaklarını geride bırakmış durumda olmakla beraber 2018’in ilk yarısını gösteren raporda, gelir kayna-
ğının %80’inin müzik akışı servisleri üzerinden sağlandığı görülmüştür. Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği tara-
fından hazırlanmış bir diğer raporda ise, her ay bir milyondan fazla yeni kullanıcının, streaming servislere üc-
retli olarak kayıt olduğu tespit edilmiştir. Müzik sektörünün plaktan kasete, kasetten CD’ye, CD’den de dijitale 
doğru değişim gösterdiği bu süreçte streaming servislerinin yaygınlaşması ile milyonları geçen müziklere aylık 
cüzi bir ücret ödeyerek çevrimiçi dinlemek ya da çevrimdışı dinlemek için telefon veya PC’lere indirmek artık 
mümkün olmuştur. Ayrıca streaming servislerin popülerleşmesinden sonra firmalar bu sektöre giriş yapmış 
olup bu sektörde çok fazla firmanın yer alması da dinleyicilerin tercih yapmasını zorlaştırmaya başlamıştır. Bu 
durumda en çok oy alan servisler arasından seçim yapmak dinleyicinin işini biraz da olsa kolaylaştıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Müzik, Streaming Servisleri, Sektör, Platform, Dinleyici

Streaming Servislerinin Tarihsel Gelişimi

Günümüzden yalnızca 10 yıl öncesine kadar dijital müzik sektörü henüz yeni yeni ortaya çıkıyordu. 2000’li 
yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle kullanıcıdan kullanıcıya dosya paylaşımı ve aktarımı sağlayan programlar 
dünyaca üne kavuşmuştu ve milyonlarca kişi tarafından kullanılıyordu. bu dönemde, mp3 formatındaki müzik 
dosyaları korsan bir şekilde dünyanın dört bir yanına dağılıyordu. 50 yıllık albüm satın alma alışkanlığı nere-
deyse ölmüştü. Durum öyle bir hal almıştı ki, sokaktaki korsan satıcılar bile iş yapamıyordu. Ülkemizde birçok 
kuruluş korsan paylaşıma karşı yürüttüğü kampanyalar ortaya çıkmasının yanında devlet de bu paylaşımların 
engellenmesine dair girişimlerde bulunmuştur. Müzik endüstrisi, plak şirketleri, ve müzisyenler büyük zarar 
ediyordu. Hatta dünya çapında birçok müzisyen yeni albüm çıkarmama kampanyası şeklinde çalışmalar yü-
rütmüştür. 
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Takvim 2010’lu yılları gösterdiğinde ise internet artık ergenlik çağını tamamlamış ve iyice olgunlaşmıştı. Yeni 
girişimler ardı ardına geliyordu. Dijital müzik hizmeti sunan firmalar artık ortaya çıkmaya başlamıştı. Deezer, 
AppleMusic, AmazonPrime Music, Spotify, Tidal, Fizy gibi servisler bu dönemden itibaren popülerlik kazan-
maya başladı. Bu gelişmeler ise 50 yıllık fiziksel albüm satışının öldüğünü kanıtlar nitelikteydi. Ancak diğer 
yandan, korsan müzik faaliyetlerini ortadan kaldırmak için de etkili bir adım atılmıştı. Teknolojiyle birlikte hız 
tutkunu olan insanlar; bir şarkıyı arkadaşından, televizyondan veya herhangi bir mecradan duyduğu an tele-
fonunu çıkarıp onu keşfetmek, dinlemek istemeye başladı. Bu ihtiyaca da zaman içerisinde olgunlaşan dijital 
müzik piyasası çok iyi şekilde cevap vermiştir. Dijital müzik servisleri her ne kadar plak şirketleri ve sanatçılar 
arasında üçüncü bir kar ortağı haline gelmiş olsa da korsan yayıncılığın yol açtığı maddi kaybı önlemek için 
biçilmiş kaftan olmuştur. Bu anlamda gelişen dijital müzik sektörü ile birlikte kullanıcılar artık istediği bir 
servise aylık ödemelerle abone olabiliyor, dijital müzik kitaplığına eklediği tüm eserleri sınırsız dinleme ve 
cihazına kaydedebiliyor duruma gelmiştir. (İnternet Kaynak No:10)

Dijital müzik sektörüyle ve streaming servislerin kullanımı ile yerli literatürde yapılmış pek fazla çalışma bu-
lunmamakla beraber yabancı literatürde sayıca oldukça fazladır ve şu çalışmalar da yapılmıştır: “The internet 
is changing the music industry” (Lam & Tan, 2001), “Time–space (and digital) compression: software formats, 
musical networks, and the reorganisation of the music industry” (Leyshon, 2001), “A behavioral model of di-
gital music piracy” (Gopal, Sanders, Bhattacharjee, Agrawal, & Wagner, 2004), “Why the music industry may 
gain from free downloading—the role of sampling” (Peitz, & Waelbroeck, 2006), “The impact of digital file 
sharing on the music industry: An empirical analysis” (Michel, 2006), “The music industry in the digital era: 
Toward new contracts” (Curien & Moreau, 2009), “If I had a song: The culture of digital community networks 
and its impact on the music industry” (Hughes & Lang, 2003).

AMAÇ

Çalışmada, ülkemizde ve dünya müzik sektöründe var olan dijitalleşme sürecinin olumlu ve olumsuz yönleri 
ile bu süreçte kullanılan servislerden streaming servislerinin kullanımının ne kadar yaygın olduğunun, ne gibi 
durumlar ortaya çıkardığının incelenmesi ve bu alanda var olan gelişmelere dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Bu çalışma, dijital müzik alanında çevrimiçi ve çevrimdışı kullanılabilen sayısız streaming servislerine yö-
nelik olmakla birlikte Deezer, iTunes, Apple Music, AmazonPrime Music, Spotify, Tidal, Fizy, Soundcloud, 
Shazam olmak üzere toplamda 9 streaming servisi ile sınırlı tutulmuştur. Çalışma, açıklaması genel olarak 
yapılan 9 streaming servisinin, tüm streaming servislerinin genel özelliklerini yansıtabildiği varsayımıyla 
hazırlanmıştır. 

YÖNTEM

Bu çalışma nitel araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmıştır. Tarama modeli ile yapılmış olan bu çalışma-
da yerli ve yabancı literatür incelenmiş ve bu alanda yapılmış diğer çalışmalara da değinilmiştir. Çalışmanın 
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konusu olan streaming servislerinin genel özellikleri anlatıma dayalı bir araştırma yöntemi kullanılarak açık-
lanmış bu servislerin hangi platformlarda nasıl kullanıldıklarına dair özellikleri de anlatılmıştır.

BULGULAR

Çalışmanın bu bölümünde dünya genelinde yaygın olarak kullanılmakta olan 9 streaming servisine dair genel 
özelliklerden bahsedilmiştir. 

Deezer

Deezer, istenilen müziğin dinlenebileceği bir müzik sitesidir. Paris, Fransa’da oluşturulmuştur. 35 milyondan 
fazla şarkının bulunduğu bu müzik deposunda kişisel çalma listeleri oluşturulup bu şarkılar diğer kullanıcı-
larla paylaşılabilmektedir. Deezer’a ücretsiz üye olunabilmektedir. Ücretsiz ve sınırsızca müzik dinlenebilen 
Deezer’a ilk girişte üye olmak gerekmektedir. Bu sisteme facebook adresi, google plus hesabı ile giriş yapıla-
bilmektedir. Ayrıca eposta adresiyle üye olunabilecek bir sayfa da bulunmaktadır. Deezer mobil telefonlardan 
da kullanılabilmektedir. iTunes ile Android marketlerde bulunan Deezer Music uygulaması ücretsiz olarak 
indirilebilmektedir.  Deezer web tabanlı bir müzik yayını servisidir. Kullanıcıların çevrimiçi veya çevrimdışı 
olarak çeşitli cihazlarda müzik dinlemelerini sağlamaktadır. (İnternet Kaynak No: 7)

iTunes

İTunes, Apple firmasının çıkardığı bir yazılım olup Mac ve Windows üzerinde kolaylıkla kullanılabilen bir 
programdır. Bu yazılım 2001 yılından piyasaya sürülmüştür. iTunes, Apple ürünleri ile birlikte çalışmaktadır. 
iTunes programı genellikle eğlence üzerine kurulmuş bir yazılımdır. Müzik dinlemenin yanısıra video izleme 
özelliği de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bu program ile birlikte yükleme de yapılabilmektedir. iTunes’ in 
en önemli özelliklerinden biri de film izleyebilme ayrıcalığıdır. Ayrıca oyun indirme özelliği de bulunmakta-
dır. Bir de e-kitap uygulaması vardır. iTunes programı sayesinde İphone ve İpod cihazlarında veri alışverişi 
de kolaylaşmaktadır. Birçok resim, dosya ve video sorunsuz bir şekilde istenilen cihaza yüklenebilme özeliği 
vardır. Herhangi bir ürün tam sürümüyle birlikte satın alınıp kullanılan programlar güncellenebilmektedir. 
Bunun yanı sıra iTunes programında mp3 Cdleri oluşturmak da mümkündür. Bu mp3 dosyalarını başka kul-
lanıcılarla ağ paylaşımı sayesinde paylaşmak da mümkündür. Bu özelliği de iMix olarak bilinmektedir. Bu 
özellik sayesinde kullanıcılara paylaşımlarından dolayı beğeni anlamında oy vermek de mümkündür. Müzik 
listeleri program sayesinde düzenlenebilmektedir. Şarkı eklenebilir ve silinebilmektedir. iTunes aracılığı ile 
birçok televizyon programını da izlemek mümkündür. Ayrıca program sayesinde yine farklı radyo programları 
da dinlemek mümkündür. (İnternet Kaynak No:9)

Apple Music

Apple Music; Apple tarafından geliştirilen müzik dinleme servisidir. Kullanıcıların kendi cihazlarına din-
lemek istedikleri müzikleri indirebilme ve önceden oluşturulan oynatma listelerini dinleyebilme özelliğine 
sahiptir. İnternet üzerinden yayın yapan “Beats1” adlı radyo kanalını içermektedir. B1 radyosunda albüm ve 
şarkıların yanı sıra özel listeler de bulunmaktadır.. B1’de New York, Londra ve Los Angeles’taki ünlü DJ 
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’lerin canlı performansları sergilenmektedir. Apple Music, aylık abonelik sistemine sahip bir müzik dinleme 
platformudur. Apple Music’te iTunes’ ta olduğu gibi şarkı başına veya albüm başına ücret ödenmemektedir. 
Bunun yerine aylık olarak belirli bir ücret ödenmektedir. Apple Music’te Connect adı verilen müzisyenlere 
özel olarak tasarlanan sayfalar bulunmaktadır. Connect ile müzisyenler, hayranları ve dinleyicileriyle ileti-
şime geçebilmektedir. Facebook ve Twitter üzerinden yorum yapılabilmektedir. Connect özelliğiyle şarkı-
cılar, hayranlarıyla fotoğraf, şarkı, video veya yazı paylaşabilmektedir. Çevrimiçi kullanım özelliğinin yanı 
sıra İnternet bağlantısı olmadan yani çevrimdışı/offline müzik dinleme özelliği de bulunmaktadır. (İnternet 
Kaynak No:8)

AmazonPrime Music

Amazon Prime, aylık ya da yıllık bir ücret ödeyerek istenilen ürünlere aynı gün ya da ertesi gün sahip olunma-
sını sağlayan bir platformdur. Bu platformda ödenilen ücret karşılığında hem sınırsız hızlı kargo gönderimine 
sahip olma hem de çok çeşitli servislerden faydalanma imkanı bulunmaktadır.. Bu servislerin başında, Prime 
Video ile Dizi ve Film İzleme servisi gelmektedir. Bu servis, kullanıcılara Netflix gibi sınırsız video ve dizi 
arşivi sunmaktadır. Ayrıca Prime Video’ ya özel olarak yapılmış ve dünyaca ünlü yıldızların oynadığı yapımlar 
da mevcuttur. Prime Video ’nun en önemli avantajlarından biri de içeriklerin iOS, Android, Smart TV, XBOX, 
PS4 gibi platformlarda da kullanılabilir olmasıdır. Prime Music, sınırsız müzik arşivi ile tıpkı Apple Music ve 
Spotify gibi bir müzik hizmeti sunmaktadır. Diğer servisler için ücret ödemek gerekirken, Prime Music ekstra 
bir ücret ödenmeden kullanılabilmektedir. Kindle ve E-book, Amazon Prime’ın sunmuş olduğu önemli bir baş-
ka avantajdır. Amazon arşivinde bulunan binlerce e-dergi ve e-kitap, Prime üyeliğine sahip olan kullanıcılara 
ücretsiz bir şekilde sunulmaktadır. Sınırsız fotoğraf depolama alanı ile Prime üyeliğine sahip olan kullanıcılar 
Dropbox ve iCloud gibi depolama hizmeti sunan servislerde olduğu gibi sınırsız fotoğraflarının hesaplarında 
ücretsiz bir şekilde tutulması imkanına da sahip olmaktadır.( İnternet Kaynak No:6)

Spotify

Spotify İsveç asıllı bir müzik veri akışı sistemidir. Sony, EMI, Universal gibi plak şirketlerine kayıtlı, seçil-
miş müziklerin, herhangi bir kısıtlama olmadan dinlenmesine olanak vermektedir. Müziklere; sanatçı, albüm 
adı, şarkı adı, tarz, şeklinde arama kriterleri ile ulaşmak mümkündür. Android ya da iOS uygulamasını indirip 
ardından üye olunarak kullanılabilmektedir. Üye olunduktan sonra isteğe bağlı olarak ayarlar kısmından face-
book ile senkronize edebilme özelliğine de sahiptir. Spotify aslında ücretlidir, fakat hiç bir ücret ödemeden de 
sadece reklamlara maruz kalarak kullanım özelliği de bulunmaktadır.(İnternet Kaynak No:1)

Tidal

‘Biz ürün değiliz’ diyen dünyaca ünlü müzisyenler, telif hakları konusunda iyi iş yapmadığını düşündükle-
ri Spotify’a karşı birleşip tüm müzik paylaşım sitelerine karşı TIDAL adını verdikleri platformu kurmuşlardır. 
TIDAL, ücretlidir ve Spotify’da olan reklamlı ücretsiz dinleme TIDAL’da bulunmamaktadır. (İnternet Kaynak 
No:5)
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Fizy

Turkcell tarafından oluşturulan Fizy, milyonlarca müzik ve videoyu bünyesinde bulunduran uygulamalardan 
biridir. İnternet paketlerinden eksilme yapmayan müzik uygulaması olan Fizy, müziklerin ister online ister in-
direrek dinlenebilmesine olanak sağlayan bir platformdur. Bütçeye yönelik yapmış olduğu premium paketleri 
içeren uygulama, bu sayede müziğe her yerden ulaşmayı biraz daha iyi bir hale getirmektedir. Dinlemek iste-
nilen şarkılara ve sanatçılara anında ulaşmayı sağlamaktadır. Kullanıcının dinleme zevkine göre müzik listeleri 
oluşturarak bunları sürekli olarak güncelleme özelliğine sahiptir. Çevrimdışı özelliği üzerinden müzik dinleme 
imkanı da bulunmaktadır.  Ayrıca pop, rock, elektronik, rap gibi pek çok radyoyu da bünyesinde bulundurmak-
tadır. Dinlenilen şarkılar sosyal platformlarda paylaşılabilmekte ve tek tıkla bilgisayara da indirilebilmektedir. 
(İnternet Kaynak No:4)

Soundcloud

SoundCloud 2008 yılında kurulan müzik ve ses platformudur. İnsanların dünyanın her tarafından sanatçıları, 
prodüktörleri takip etmesini, keşfetmesini ve online olarak dinlemesini sağlamaktadır. Bu siteye sadece kayıt 
olarak videolu müzik klipleri yerine sadece mp3 şeklinde müzik dinlemek, yeni şarkılar keşfetmek ve listelere 
ulaşmak mümkündür. SoundCloud platformunda Podcast yayınları da bulunmaktadır. (İnternet Kaynak No:3)

Shazam

Shazam, herhangi bir ortamda çalan müziklerin hangi şarkı olduğunu, kim tarafından söylediğini ve youtube’da 
bulunan şarkının videosunu kullanıcıların karşısına çıkaran bir müzik programıdır. Ayrıca uygulama bununla 
yetinmeyip “Shazamlarım” listesinde bu zamana kadar uygulamaya dinletip aratılan bütün müzikleri de liste-
leme özelliğine sahiptir. Shazam android ve ios işletim sistemiyle uyumlu bütün cihazlara indirilebilmektedir. 
Herhangi bir ücreti bulunmamaktadır. Ülkemizde Bütün bu streaming servislerin dışında mobil operatörlerin 
de kendilerine ait servisleri bulunmaktadır: Avea Müzik, Turkcell Müzik, TTNET Müzik gibi. (İnternet No:2)

SONUÇ ve ÖNERİLER

2000 yılında yapılan bir araştırma, internet kullanıcılarının % 14’ünün ücretsiz müzik indirdiğini bildirmiştir. 
Bu sayı hızla artmış ve çevrimiçi müzik paylaşımı nedeniyle müzik endüstrisinde 2005 yılı itibariyle yıllık 3,1 
milyar dolarlık satış kaybının olduğu sonucunu getirmiştir. Müziğin dijitalleşmeye başladığı andan günümüze 
kadar olan süreçte streaming servislerinin sayısı oldukça artmıştır. Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube… 
Bunun nedeni bir şarkının veya albümün ücretini ödeyip (ya da korsan olarak) indirmek yerine internet üze-
rinden bu müzikleri dinleme alışkanlığının artması olmuştur. Bir başka tercih edilme nedeni ise yeterli disk 
alanının olmaması sorunu ile karşılaşılmasıdır.  Bu alan doluluğu sorununu streaming servislerin kullanımı 
oldukça rahatlatmıştır. Streaming servislerin kullanım nedenlerinden bir diğeri de radyoda ya da TV’de çalan 
müziklerin sürekli bir kısır döngü ile sunulmasından duyulan rahatsızlık sonucu insanların artık yeni müzikler 
keşfetmek istemesi olmuştur. Bu gibi olumlu yönlerinin olmasından dolayı dijital müzik sektöründe kullanılan 
streaming servislerinin sayıca artış göstermesi beklenebilir bir durum olmaktadır. Sayıca artması dinleyicilerin 
kafasını karıştıracak da olsa daha zengin bir müzik arşivine sahip olunmasını da beraberinde getirebilmekte-
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dir. Streaming servislerin bir kısmı ios ile uyumlu iken bir kısmının android ile uyumlu olması kullanıcılar 
arasında da kendiliğinden oluşan bir ayrımı getirmekte ve hatta bu streaming servislerin nitelikleri hakkındaki 
düşünceleri de etkilemektedir. Bu servislerin her işletim türünde var olması gerekir. Bu anlamda çalışmalar ya-
pılması ve üyelik işlemlerinin hepsinde ücretsiz ama kotalı ya da kullanım süresi sınırı olması da geliştirilebilir 
bir yaklaşım olabilir. Streaming servislerin büyük çoğunluğu yabancı kaynaklıdır ülkemizde de bu anlamda sa-
dece mobil operatörlerin kurduğu streaming servislerin dışında uluslararası platformlarda da kullanılabilecek 
servislerin kurulması için çalışmalar yapılması ve bu alandaki yazınsal kaynakların da artması gerekmektedir.
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇERİSİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN İSTENMEYEN 
DAVRANIŞLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)

Burcu AYDOĞAN1, İsmail YAŞARTÜRK2, Esra GÜVENİR3, Ayşe Güler KÜÇÜKTURAN4

1Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Bölümü, Sakarya / Türkiye
2Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Bölümü, Sakarya / Türkiye
3Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Bölümü, Sakarya / Türkiye

4Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Sakarya / Türkiye

Öz: Eğitim insanlar için formal ya da informal olarak topluyum yaşayışını değiştiren veya düzenleyen bir 
davranış değiştirme veya oluşturma sürecidir. Temelde eğitim olumsuz görülen bir davranışın istendik yönde 
değiştirilmesini hedef alır. Bu eğitim sürecinde eğitim ortamı içerisinde eğitimi etkileyen bazı durumlar oluş-
maktadır. Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin sınıf içerisindeki istenmeyen davranışlara yönelik tutumlarının 
incelenmesinin amaçlandığı nicel bir çalışmadır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen bu araş-
tırma “tarama modeli” kullanılarak yapılmıştır. Eskişehir il merkezinde bulunan özel ve devlet okullarından 
kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle seçilen sınıf öğretmenleriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan 
öğretmenlerin 130’u eğitim fakültesi, 11’i fen edebiyat fakültesi ve 11’i diğer fakültelerden mezun olmak 
üzere toplam öğretmen sayısı 152’dir. Bu Araştırmada Şentürk (2010) tarafından geliştirilen “Sınıf İçinde 
İstenmeyen Davranışlara Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeği” kullanılmış ve betimsel istatistik, t-testi, anova 
ve post-hoc analizleri uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırma 
değişkenleri mezun olunan fakülte, cinsiyet, mezun olunan alan, mesleki hizmet süresi ve görev yapılan okul 
olarak belirlenmiştir. Araştırma bulgularında mezun olunan alan değişkenine göre sınıf öğretmenlerinin dav-
ranışsal alt boyutta daha yüksek puan aldığı, mezun olunan fakülte değişkenine göre ise diğer fakültelerden 
mezun olan öğretmenlerin yine davranışsal alt boyutta, eğitim fakültesinden mezun olan öğretmenlerden daha 
yüksek puan aldığı tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre sınıf öğretmenlerinin istenmeyen 
öğrenci davranışları karşısında doğru tutumları sergilediği söylenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İstenmeyen Davranışlar, Sınıf Öğretmeni, Sınıf  Yönetimi 

GİRİŞ

Eğitim insanlığın varlığından itibaren formal ya da informal olarak devam eden toplumun yaşayışını düzen-
leyen bir davranış değiştirme sürecidir. Temelde eğitim kavramı olumsuz olarak nitelendirilen davranışları 
düzenleyerek, olumlu davranışlar haline getirme sürecidir (Sarıtaş, 2006: 167-187). Eğitim temelde insanların 
topluma sağlıklı bir biçimde uyum sağlayarak, onların yeteneklerini keşfedip, geliştirmeyi hedefleyen, dolayı-
sıyla toplumu geliştiren bir sistemdir. Bu sistem insanları gelecekte alacakları görevler için hazır hale getirir. 
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Eğitimin ilkokul aşamasında kazanılan temel bilgi, beceri, davranış, değer ve tutumlar insanların yaşam biçi-
mini doğrudan etkileyecektir (Senemoğlu, 1992: 143-156).

Bireyin eğitim hayatına başladığı andan itibaren öğrenme ortamını oluşturan temel bileşenlerden biri sınıftır. 
Sınıf, öğrencilerin bazı ortak özellikleri doğrultusunda bir araya geldiği ve belirlenen hedef davranışları ka-
zanmak için öğrenim gördüğü ortamdır (Özyürek, 2001: 3). Öğrencilerin okula başlamadan önce kazandığı 
tutum, davranış, alışkanlıklar, beceriler veya kişisel özellikler bir bütün olarak sınıf kavramını oluşturur (Yıl-
maz, 2008: 2). Her sınıf kendi iklimi ve kurallarından dolayı diğerlerinden farklılık gösterebilir. Ancak her 
sınıfta öğretmenler öğrencilerin farklı olumsuz tavır ve davranışları ile karşılaşabilir. Bu istenmeyen davranış-
lar planlanan öğrenme ve öğretme sürecini olumsuz olarak etkilemektedir. Sınıf içerisinde bu olumsuz tutum 
ve davranışları engelleyerek öğrenme ortamını ve süreci düzenlemek öğretmene düşen önemli görevlerden 
biridir. Sınıf ortamının her açıdan iyi bir şekilde düzenlenmesi öğretim sürecini olumlu olarak etkiler (Çetin, 
2013: 255-269).

İstenmeyen davranış, sınıf içerisinde yapılan bir davranışın diğer öğrencilerin öğrenim sürecini olumsuz et-
kilemesi, kendisinin, öğretmeninin ya da arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye sokması, sınıf içerisindeki araç 
ve gereçlere zarar vermesi ve sınıf içerisindeki diğer öğrencilerin sosyalleşmesine engel olması olarak tanım-
lanabilir (Çelik, 2005: 171; Korkmaz, 2002: 175; Çetin, 2013: 255-269). Bu davranışların engellenmemesi 
sınıf ortamını, eğitim sürecini ve eğitimin kalitesini bozacağı gibi çocuklar için yanlış davranış olduğu fark 
edilmeyip alışkanlık haline getirilebilir. Sınıf içerisinde ortaya çıkan bu istenmeyen davranışların öğretmen 
tarafından belirlenerek, kontrol edilmesi ve uygun şekillerde değiştirilmesi önemlidir (Aydın, 2000: 200; Sa-
rıtaş, 2006: 167-187). İstenmeyen davranışlar okullar için eğitimi engelleyici bir unsur olmakla beraber öğ-
retmenler için de önemli bir stres kaynağıdır (Brouwers ve Tomic, 2000: 239-253; Akt: Çapri ve diğ., 2010: 
89-102). İstenmeyen bu davranışlar aynı zamanda okul içerisinde öğrencinin öğrenme sürecini, öğretmenin 
ise öğretim sürecini olumsuz etkilerken, öğrencilerin enerji ve motivasyonlarını, öğretmenleri ile arasındaki 
işbirliğini olumsuz etkilemektedir (Charles ve Serter, 2005; Akt: Çapri ve diğ., 2010: 89-102). Öğrenme or-
tamı içerisinde öğretmenlerin öğrenciler ile doğru iletişim kurması öğrenme sürecinin etkililiğini arttıracaktır 
(Yaşartürk ve diğ., 2019: 150). Sınıf içerisindeki istenmeyen davranışların engellenmesi hususunda öğretmen 
öğrenci iletişimi önemli bir etkendir. Ekici ve Ekici (2014) istenmeyen bu öğrenci davranışlarını engellemek 
adına yapılabilecek belli stratejileri aşağıdaki gibi açıklamıştır; “öğrencileri sürekli olarak izlemek, öğrencileri 
motive etmek ve motivasyonu dersin sonuna kadar sürdürmek, sınıf kurallarını tespit etmek, öğrencilerin derse 
olan ilgilerini arttırmaktır.”

Sınıfın düzenlenmesi için öğretmende bulunması gereken en önemli özellik sınıf yönetimi becerisidir. Sınıf 
yönetimi “gelen olarak belirlenen eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi için planlanan örgütleme uygulama ve 
değerlendirme işlevlerine ilişkin ilke, kuram, kavram, teknik ve modellerin bilinçli ve sistematik olarak uygu-
lanması ile ilgili etkinliklerin tamamı olarak tanımlanabilir” (Çubukçu ve Girmen, 2008: 123-142).
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YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin sınıf içerisindeki istenmeyen davranışlara yönelik tutumlarının incelenme-
si amaçlanmıştır.

Araştırmanın Alt Problemler

1. “Sınıf öğretmenlerinin istenmeyen davranışlara yönelik tutumları cinsiyete göre farklılık göstermekte mi-
dir?”, 

2. “Sınıf öğretmenlerinin istenmeyen davranışlara yönelik tutumları mezun olunan fakülte türüne göre fark-
lılık göstermekte midir?”, 

3. “Sınıf öğretmenlerinin istenmeyen davranışlara yönelik tutumları görev yapılan okul türüne göre farklılık 
göstermekte midir?”,

4.  “Sınıf öğretmenlerinin istenmeyen davranışlara yönelik tutumları mezun oldukları alanlara göre farklılık 
göstermekte midir?”,

5. “Sınıf öğretmenlerinin istenmeyen davranışlara yönelik tutumları mesleki hizmet süresine göre farklılık 
göstermekte midir?”.

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma “tarama modeli” ile gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli, “geçmişte ya da halen var olan bir duru-
mu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır” (Karasar, 2016: 109).

Araştırma Grubu

Araştırma grubunu Eskişehir ile merkezinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile Seçilen 11 İlkokulda 
görev yapan toplam 152 öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcıların demografik özellikleri aşağıdaki tabloda 
gösterilmektedir. Örnek tablo okuma tablonun altında verilmiştir.
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Bilgileri

 
 
 

CİNSİYET

KADIN ERKEK

N % N %

Mezun Olunan
Fakülte

Eğitim Fakültesi 113 87,6 17 73,9

Fen Edebiyat 7 5,4 4 17,4

Diğer 9 7 2 8,7

Toplam 129 100 23 100

Mesleki Hizmet 
Süresi

1-5yıl 12 9,3 3 13

5-10yıl 45 34,9 4 17,4

10-15yıl 25 19,4 7 30,4

15-20yıl 24 18,6 2 8,7

20yıl ve fazlası 23 17, 7 30,4

Toplam 129 100 23 100

Görev Yapılan Okul
Devlet Okulu 93 72,1 18 78,3

Özel Okul 36 27,9 5 21,7

Toplam 129 100 23 100

Mezun Olunan Alan
Sınıf Öğretmeni 120 93 22 95,7

Diğer 9 7 1 4,3

Toplam 129 100 23 100

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerden eğitim fakültesinden mezun olan kadın öğretmenle-
rin sayısının 113(%87,6), mesleki hizmet süresi 1-5 yıl arasında olan kadın öğretmenlerin sayısının 12(%9,3), 
devlet okulunda çalışan kadın öğretmenlerin sayısının 93(%72,1), mezun olunan alanı sınıf öğretmeni olan 
kadın öğretmenlerin sayısının 120(%93) olduğu görülmektedir.

Veri Toplama Aracı

Bu araştırmada Şentürk (2010) tarafından geliştirilen “Sınıf İçinde İstenmeyen Davranışlara Yönelik Öğretmen 
Tutumları Ölçeği” kullanılmıştır. Likert tipi 16 sorudan ve 2 alt boyuttan oluşan bu ölçek “Hiç Katılmıyorum”, 
“Az Katılıyorum”, “Orta Düzeyde Katılıyorum”, “Büyük Ölçüde Katılıyorum”, “Tamamen Katılıyorum” 
şeklinde yanıtlanmaktadır. Geçerlik ve güvenirlik düzeyinin tespiti için yapılan “Tukey” analizi sonucunda 
ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .912,  duyuşsal alt boyutunun Cronbach Alpha katsayısı .913, davranışsal 
alt boyutunun Cronbach Alpha katsayısı .713 olarak tespit edilmiştir. Alt boyutlara aile maddeler aşağıdaki 
gibidir; “duyuşsal alt boyut; 1-2-3-5-7-8-10-11-12-13-15, “davranışsal alt boyut; 4-6-9-14-16”. Araştırmanın 
maddelerinde ters çevrilerek kodlanacak maddeler bulunmamaktadır. Ölçme aracından alınabilecek en düşük 
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puan 16, en yüksek puan ise 80’dir. Duyuşsal alt boyuttan alınabilecek en düşük puan 11, en yüksek puan ise 
55’tir. Davranışsal alt boyuttan alınabilecek en düşük puan 5, en yüksek puan 25’tir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından 2018-2019 yılı bahar döneminde doğrudan yüz yüze görüşü-
lerek toplanmıştır. Veriler ders saatlerini etkilemeyecek şekilde, araştırmanın amacı anlatılarak toplanmıştır.

Araştırmaya katılan öğretmenlerden toplanan veriler araştırmacılar tarafından tek tek kontrol edilerek bil-
gisayar ortamına aktarılmıştır. Çarpıklık - Basıklık katsayıları ile sınanarak verilerin normal dağıldığı tespit 
edilmiştir. Veriler betimsel istatistik, t-testi, tek yönlü varyans analizi (anova) ve post-hoc testi kullanılmış ve 
veriler SPSS 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir.

BULGULAR

Sınıf öğretmenlerinin, sınıf içerisindeki istenmeyen davranışlara yönelik tutumlarının incelenmesi için yapılan 
bu çalışamaya Eskişehir ili, şehir merkezinden 129’u kadın, 23’ü erkek olmak üzere toplam 152 öğretmen 
katılım sağlamıştır. Araştırmadan elde edilen istatistiki veriler aşağıdadır:

Tablo 2. Sınıf Öğretmenlerinin İstenmeyen Davranışlara Yönelik Tutumlarının Betimsel İstatistik So-
nuçları

Alt Boyut N X̄ SS

Duyuşsal 
Alt Boyut

152 31,3 ,77

Davranışsal 
Alt Boyut

152 23,1 ,69

Topla 152 54,4 1,46

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin istenmeyen davranışlara yönelik tutumlarının 
duyuşsal alt boyut puan ortalamalarının 31,3; davranışsal alt boyut puan ortalamalarının 23; istenmeyen dav-
ranışlara yönelik tutumlarının toplam puan ortalamalarının ise 54,4 olduğu görülmektedir.
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Tablo 3. Sınıf Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine Göre Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarına Yönelik 
Tutumları

Cinsiyet N X̄ SS t p

Duyuşsal alt boyut Kadın 129 31,2 ,77 -,253 ,801

Erkek
3

31,7 ,74

Toplam 15 62,9 1,53

Davranışsal alt 
boyut

Kadın 129 23,1 ,70 ,156 ,876

Erkek 23 22,8 ,67

Toplam 152 45,9 1,37

Tablo 3 de, araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin sınıf içerisinde istenmeyen davranışlara yönelik tutum 
puanları arasında cinsiyete göre farklılık olup olmadığını gösteren t-testi sonuçları görülmektedir. Elde edilen 
sonuçlara göre sınıf içerisinde istenmeyen davranışlara yönelik tutum puanlarında ve alt boyutlarında cinsiyete 
göre anlamlı farklılık tespit edilememiştir (p>0,05).

Tablo 4. Sınıf Öğretmenlerinin Mezun Oldukları Okula Göre Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarına 
Yönelik Tutumları

Mezun Olunan 
Fakülte

N X̄ SS F p
Anlamlı 
Fark

Duyuşsal alt 
boyut

Eğitim Fakültesi 130 31,1 ,76

1,177 ,311
Fen edebiyat 11 30,9 ,81

diğer 11
3
,7

,75

Toplam 152 96,7 2,32

Davranışsal 
alt boyut

Eğitim Fakültesi 130 22,6 ,65

3,53 ,032* 1-3Fen edebiyat 11 23 ,91

Diğer 11 28,3 ,83

Toplam 152 73,9 2,39

* p<0,05
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Tablo 4 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin sınıf içerisinde istenmeyen davranışlara yönelik tutum puanla-
rının, mezun olunan fakülte türüne göre karşılaştırmasında anova testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara 
göre sınıf öğretmenlerinin sınıf içerisindeki istenmeyen davranışlara yönelik tutum puanlarının davranışsal 
alt boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Farkın nereden kaynaklandığının tespiti amacıyla 
yapılan post-hoc analizi sonuçlarına göre diğer fakültelerden mezun olan sınıf öğretmenlerinin davranışsal alt 
boyut puanlarının, eğitim fakültesinden mezun olan sınıf öğretmenlerinin davranışsal alt boyut puanlarından 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan duyuşsal alt boyut puanlarına göre mezun olunan fakülte 
türünde anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>0,05).

Tablo 5. Sınıf Öğretmenlerinin Görev Yapılan Okula Göre Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarına 
Yönelik Tutumları

Görev Yapılan 
Okul

N X̄ SS t p

Duyuşsal alt boyut
Devlet 111 31,9 ,79

1,46 ,146
özel 41 29,8 ,69

Toplam 152 60,7 1,48

Davranışsal alt 
boyut

Devlet 111 23 ,68
,653 ,954

özel 41 23 ,72

Toplam 152 46 1,40

Tablo 5 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin sınıf içerisindeki istenmeyen davranışlara yönelik tutum puanla-
rının görev yaptıkları okula göre karşılaştırılmasında t-testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre istenme-
yen davranışlara yönelik tutum toplam puanlarında ve alt boyut puanlarında görev yapılan okula göre anlamlı 
bir farklılığa rastlanmamıştır (p>0,05).
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Tablo 6. Sınıf Öğretmenlerinin Mezuniyet Alanlarına Göre Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarına 
Yönelik Tutumları

Mezun 
Olunan Alan

N X̄ SS t p

Duyuşsal alt boyut
Sınıf 
öğretmeni

142 31,5 ,77
1,27 ,204

diğer 10 28,3 ,69

Toplam 152 59,8 1,56

Davranışsal alt 
boyut

Sınıf 
öğretmeni

142 23, ,70

4,19 ,001*
diğer

0
18,6 ,32

Toplam 152 41,9 1,02

Tablo 6 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin sınıf içerisinde istenmeyen davranışlara yönelik tutum puanları-
nın mezun olunan alana göre karşılaştırmasında t-testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre istenmeyen 
davranışlara yönelik tutumlarının davranışsal alt boyutunda farkın anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,05). Far-
kın sınıf öğretmenlerin davranışsal alt boyut toplam puanlarının diğer alanlardan mezun olan öğretmenlerin 
toplam puanlarından yüksek olmasından kaynaklandığı görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin sınıf içi davranışla-
ra yönelik tutumlarının toplam puanlarında ve duyuşsal alt boyut puanlarında mezun olunan alana göre anlamlı 
bir farklılığa rastlanmamıştır (p>0,05).
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Tablo 7. Sınıf Öğretmenlerinin İstenmeyen Davranışlarına Yönelik Tutumlarının Mesleki Hizmet Sü-
resi Göre Anova Sonuçları

Mesleki Hizmet Süresi N X̄ SS F p

Duyuşsal Alt 
Boyut

1-5 yıl 15 31,7 1,10

1,23 ,297

5-10 49 30,6 ,67

10-15 32 33,9 ,75

15-20 26 30,5 ,71

20 ve üzeri 30 30,3 ,77

Toplam 152 157 3,90

Davranışsal 
Alt Boyut

1-5 yıl 15 24,2 ,57

1,42 ,230

5-10 49 22 ,65

10-15 32 25,1 ,70

15-20 26 21,4 ,69

20 ve üzeri 30 23,3 ,78

Toplam 152 116 3,39

Tablo 7 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin sınıf içindeki istenmeyen davranışlara yönelik tutumlarının mes-
leki hizmet süresine göre karşılaştırmasında anova analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre istenme-
yen davranışlara yönelik tutumlarının toplam puanlarında, duyuşsal alt boyutunda ve davranışsal alt boyutunda 
anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p>0,05).

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin sınıf içinde yaşanan istenmeyen davranışlara yönelik tutumlarının cinsi-
yete, mezun olunan fakülteye, mezun olunan alana, görev yapılan okul türüne ve meslekte geçirilen hizmet 
süresine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Duyuşsal ve davranışsal iki alt boyutu olan tutum 
ölçeği ile elde edilen verilerin analizi sonucunda, araştırmaya katılan öğretmenlerin istenmeyen davranışlara 
yönelik tutum toplam puanlarının 80 puan üzerinden 54,4 olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin bu yöndeki 
tutumlarının beklenen düzeye yakın olduğu görülmektedir. 

Sınıf öğretmenlerinin sınıf içi istenmeyen davranışlara yönelik tutumlarının duyuşsal ve davranışsal alt boyut-
larında öğretmen tutumlarının cinsiyete, görev yapılan okul türüne ve mesleki hizmet süresine göre anlamlı 
bir farklılık yaratmadığı tespit edilmiştir. Sınıf içi istenmeyen davranışlara yönelik tutumların davranışsal alt 
boyutunda, mezun olunan alan ve mezun olunan fakülteler arasında farklılık gösterdiği bulunmuştur. Farkın 
eğitim fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olan öğretmenlerin puanlarının, eğitim fakültesinden mezun 
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olan öğretmenlerin puanlarından daha yüksek olmasından kaynaklandığı görülmüştür. Ancak, Çelikkaleli, 
Balcı ve Çapri (2010) yaptığı çalışmada eğitim fakültesinden mezun olan öğretmenlerin, diğer fakültelerden 
mezun olan öğretmenlere kıyasla daha doğru tutum sergilediklerini tespit etmiştir. Bu iki çalışma bulguları 
arasındaki çelişen durumun araştırmaya katılan öğretmen özelliklerinden kaynaklanmış olabileceği düşünül-
mektedir. Ayrıca bu çalışmada yer alan diğer fakülte mezunu olan öğretmenlerin mesleki hizmet sürelerinin di-
ğerlerinden daha fazla olması nedeniyle sınıf yönetimi konusunda deneyimli olmalarından kaynaklanabileceği 
düşünülmektedir. Diğer taraftan, sınıf öğretmeni olarak mezun olmuş öğretmenlerin, diğer alanlardan mezun 
olmuş ve daha sonra sınıf öğretmenliğine geçmiş öğretmenlerden yüksek ortalamalara sahip olması beklenen 
bir durumdur. Çelikkaleli, Balcı ve Çapri (2010), Karahancı (2013) yaptığı çalışmada öğretmenlerin sınıf içe-
risindeki istenmeyen davranışlara yönelik tutumlarının mezun olunan alan değişkenine göre farklılaşmadığını 
tespit etmiştir. Bu sonuç araştırmamızı destekler niteliktedir. Ancak mezun olunan alan değişkeni için aksini 
ifade eden bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu çalışmada sınıf içinde istenmeyen davranışlara yönelik tutumların cinsiyete göre farklılık göstermediği 
bulgusunun, alan yazında birçok araştırma ile desteklendiği görülmüştür (Çayak ve Ergi, 2015; Ekici ve Ekici, 
2014; Karahancı, 2013; Özmen, 2012; Beşdok, 2007; Özbebit, 2007; Kahraman, 2006; Yüksel, 2005; Keskin, 
2002; Aydın, 2001). Ancak Çelikkaleli, Balcı ve Çapri (2010), Erol (2006), Alkan (2007) yaptığı çalışmada ka-
dın öğretmenlerin, erkek öğretmenlere daha doğru tutum gösterdiklerini, Yıldırım (2013) yaptığı çalışmasında 
ise kadın öğretmenlerin sınıf içerisinde daha otoriter davrandığı sonucunu bulmuştur. Çalışmalar arasındaki bu 
farklılıkların katılımcıların özelliklerinden ya da kullanılan ölçeklerin farklılığından kaynaklanmış olabileceği 
düşünülmektedir. 

Bu çalışmada mesleki hizmet süresinin sınıf içerisindeki istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik tutumlar-
da farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmasına karşın Çelikkaleli, Balcı ve Çapri (2010) 20-35 ve 36-45 yaş 
grubundaki öğretmenlerin 45 yaş ve üzeri öğretmenlere göre daha doğru tutum geliştirdiğini, Ekici ve Ekici 
(2014), Keleş (2010), Bulut (2008), Gökduman (2007), Karahancı (2013) ve İlgar (2007) da kıdemi fazla öğ-
retmenlerin daha doğru tutumlar sergilediği sonucunu bulmuştur. Yıldırım (2013) ise 5 yıl ve altındaki öğret-
menlerin, 21 yıl ve üzerindeki öğretmenlere göre daha demokratik olduğunu sonucuna ulaşmıştır. 

Sınıf öğretmenlerinin sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte onları merkeze alarak belirlemesi, onların özgürlük-
lerini dersi etkileyemeyecek şekilde düzenlemesi, öğrencilerin sınıf içinde olumlu davranış sergilemelerini yol 
açacaktır. Ayrıca çocukların karar süreçlerinde yer alması sınıf içi olumlu iklimin yaratılmasına da olanak sağ-
layacaktır. Öğretim sürecinde, hızlı teknolojik gelişime bağlı olarak yeni gelen her grubunun bir diğer gruptan 
dikkate değer şekilde farklılık gösteren öğrencilerden oluştuğu göz önüne alınırsa sınıf öğretmenlerinin hizmet 
içi eğitimler yoluyla kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. 
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Becerı̇ Düzeylerı̇nı̇n Belı̇rlenmesı̇. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi. ss. 148-163.

Yıldırım, C., (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarında Sergiledikleri Davranışlar-Class Management Men-
tality Used by Class Teachers. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 
119-140.

Yılmaz, N., (2008). Dersin Akışını Bozan İstenmeyen Davranışları Yönetme Stratejilerinin İncelenmesi. Er-
zincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), ss. 1-38.

Yüksel, A., (2005). İlköğretim I. kademe 1., 2. ve 3. Sınıflarda İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin 
Öğretmen Gözlem ve Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

121

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

LEVREK BALIĞININ MİKRODALGA FIRINDA KURUMA KARAKTERİSTİĞİNİN 
İNCELENMESİ

Bahtınur Sezin ALKAN1, Azmi Seyhun KIPÇAK2, Nurcan TUĞRUL3

1-2-3Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Gıda kurutma yöntemleri ile ilgili literatürde birçok çalışma yer almasına rağmen, deniz ürünlerinin kuru-
tulmasına dair çalışma sınırlıdır. Bu da teknolojik yöntemlerin uygulanabilirliği konusunda çalışmaların öne-
mini arttırmaktadır. Taze balık eti, besleyici değeri ve protein içeriği bakımından zengin olmakla birlikte yak-
laşık % 80 civarında su içermektedir. Kurutma işleminde balıkta bulunan enzimlerin inaktif hale getirilmesi 
ile mikrobiyal bozulmalar engellenir ve böylece ürünün raf ömrü uzatılmış olur. Hazır çorba, bebek mamaları, 
evcil hayvan yemleri gibi farklı gıda üretimlerinde kullanılan kurutulmuş et, yeni ürün geliştirme çalışmala-
rında alternatif bir ürün grubu olarak değerlendirmektedir. Geleneksel yöntemler ile kurutmada, kontrol edi-
lemeyen iklim şartları, uzun işlem süresi, kontaminasyon riski gibi dezavantajlar ürün kalitesine olumsuz etki 
etmektedir. Bu çalışmada mikrodalga yöntemi ile levrek balığı farklı güç seviyelerinde kurutulmuş, elde edilen 
veriler doğrultusunda kurutma karakteristiği incelenmiştir. Levrek balığı dilimleri, mikrodalga fırında, 90, 180 
ve 360 W güç değerlerinde kurutulmuş ve deneysel verilerden yararlanarak Fick’ in II. Yasasına göre efektif 
nem difüzyon katsayıları, değiştirilmiş Arrhenius denklemi ile de aktivasyon enerjisi hesaplanmıştır. Efektif 
nem difüzyon katsayıları en yüksek 7,04 x 10-5 m2/s, en düşük 7,38 x 10-6 m2/s olarak hesaplanmıştır. Kurutulan 
üründen nemin uzaklaştırılabilmesi için gerekli enerjinin göstergesi olan aktivasyon enerjisi de 42,349 kW/
kg olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, levrek balığının farklı güçlerdeki kurutma kinetiği karşılaştırıldığında 
mikrodalga fırında uygulanan güç arttıkça kurutma sonrası denge nemine ulaşmak için geçen sürenin kısaldığı 
ve kurutmanın daha etkin olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kurutma, Aktivasyon Enerjisi, Difüzyon Katsayısı, Mikrodalga, Levrek

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Gıda maddeleri içinde besleyici değeri ve sağlıklı beslenmedeki rolü nedeniyle et ürünleri önemli bir yere sa-
hiptir. Bunun yanısıra et, yüksek biyolojik değerli proteinin, B grubu vitaminlerin ve minerallerin de önemli bir 
kaynağıdır. Ancak et, yüksek su aktivitesine sahip bir gıda maddesi olduğu için uygun olmayan şartlar altında 
hızla bozulabilmektedir (Doğu ve Sarıçoban, 2018: 109-110). Hızlı kentleşme ve insanların yaşam tarzları-
nın değişmesi nedeniyle işlenmiş et ürünlerine olan talebin küresel olarak arttığı söylenebilir. Bu bağlamda 
soğutma tesislerine ihtiyaç olmadan depolanan, pazarlanabilen, daha düşük maliyetli, güvenli ve raf ömrü 
uzun susuz et ürünlerinin üretimi giderek önem kazanmaktadır (Mishira  B.P., Mishira,  Rath, 2017: 10-11). 
Kurutulmuş et, bir aroma ingrediyeni (ana-bileşen) olarak yenilmeye hazır çorba, bebek mamaları veya evcil 
hayvan yemleri gibi çeşitli kullanım alanlarına sahip olup hem diyetin bir parçası olarak hem de farklı ve yeni 
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gıda ürünlerinin bir aroma bileşeni olarak önem arz eder. Yeni ürün geliştirme çalışmalarında da alternatif bir 
ürün grubu olarak değerlendirilir (Doğu ve Sarıçoban, 2018: 110). Literatürde, sardalya balığı (Darvishia, Aza-
bakht, Rezaeiaslb, Farhangc, 2013), çelikbaş alabalığı (İsmail, Kocabay, 2018) tatlısu çipurası (Duan, Zhang, 
2005, Komolafe, Oluwaleye, Akinfoye, Adejumo, Waheed, Kuye, 2018), karides ve sazan balığı (Jain, 2006), 
yayın balığı (Mohd, 2011, Mujaffar, Sankat 2015), gümüş balığı (Toujan, Hassini, Azzouz, Belghıth, 2012) 
gibi deniz ürünlerinin konveksiyonel fırında, mikrodalga fırında, kızılötesi kurutucuda, geleneksel yöntemler 
ile güneş altında ve mikrodalga destekli sıcak hava ile kurutma çalışmaları incelenmiştir.

AMAÇ

Balık eti; % 66-84 su, % 15-24 protein, % 0,1-22 yağ, % 0,8-2 mineral maddeler ve %1-3 glikojen içermekte-
dir (Turan, Kaya, Kocatepe, 2009: 1). Kurutulmuş balıklar kıyı, orta ve kuzeydoğu bölgelerinde, sıklıkla tüke-
tilmektedir. Geleneksel yöntemleri kullanan kuru balık çiftliklerinde, kayıpları azaltmak ve ürünlerin kalitesini 
artırmak için uygun işleme prosedürleri ve kalite standartları konularında farkındalığı artırmak, kurutulmuş 
balığın raf ömrünü büyük ölçüde artıracaktır. Bu nedenle, bilimsel yöntemler ile balık kurutma işlemi giderek 
önem kazanmaktadır (Marine, Sayeed, Barman, Begum, Hossain, Alam, 2014: 28). Çalışmada mikrodalga 
yöntemi ile daha önce çalışılmamış olan levrek balığı; farklı güç değerlerinde kurutulmuş, elde edilen verilere 
göre kurutma davranışı incelenmiştir.

KAPSAM

Bu çalışmada levrek balığı,  mikrodalga fırında 90, 180, 360 W güç değerlerinde kurutulmuş ve deneysel veri-
ler sonucu kuruma süreleri, efektif nem difüzyon katsayısı ve aktivasyon enerjisi hesaplanmıştır.

YÖNTEM

Materyal ve metot

Levrek balıkları İstanbul’da bir süper marketten satın alınmıştır. Balıklar, deneyler yapılıncaya kadar +4 °C’ 
de buzdolabında saklanmıştır. Kurutma esnasında balıklar yaklaşık 1,5 cm kalınlığında dilimlenerek kurutul-
muştur.

Kurutma işlemi

Kurutma deneylerinde Bosch HMT72G420 marka, maksimum 800 W çalışma gücüne sahip ve 2450 MHz 
çalışma hızında mikrodalga fırını kullanılmıştır. Kurutma kabini, çeşitli maddelerin kurutulmasına uygun, is-
tenilen sıcaklıkta ve hava akımı sağlayan ev tipi kurutucudur. Numuneler, mikrodalga fırınında sırasıyla 90 
W, 180 W ve 360 W güç değerlerinde kurutulmuştur. 90 W için 60 sn, 180 W için 45 sn ve 360 W için 30 sn 
aralıklarla sabit tartıma ulaşıncaya kadar ölçüm alınmıştır. Kurutma öncesi ve sonrası numuneler, Şekil 1’ de 
gösterilmiştir. 
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 Şekil 1. Kuruma Öncesi ve Sonrası Numuneler

Nem içeriği ve kurutma hızı

Kurutma denemelerinde kullanılan levreklerin nem içeriği kuru baza göre aşağıda belirtilen eşitlik (1) kullanı-
larak hesaplanmıştır (Dattatreya, Kadam, Goyal, Singh, Manoj, 2011:165).

M=                                                                            (1)

Eşitlikte; M, nem içeriği (kg su/kg kuru madde), ms: su miktarı (kg), mk: kuru madde miktarıdır (kg). 

Kurutma hızı ise aşağıdaki eşitlik (2) yardımıyla hesaplanmıştır (Dattatreya, Kadam, Goyal, Singh, Manoj, 
2011: 165)

                                                 (2)

Burada; 

ΔM/Δt: Kurutma hızı ((kg su/kg kuru madde)´dakika)

Mt:        t anındaki nem içeriği (kg su/kg kuru madde)

Mt+Δt:  t+Δt anındaki nem içeriği (kg su/kg kuru madde) 

t:           Süre (dakika) olarak ifade edilmektedir.

Efektif difüzyon katsayısı ve aktivasyon enerjisinin belirlenmesi

Nem difüzyonunun açıklanması için aşağıda Fick’in II. difüzyon eşitliği (3) kullanılmaktadır (Zarein, Samadi, 
Ghobadian, 2015: 43).
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Kurutma işleminde, gıdadan nemin difüzyonu, Fick Difüzyon Yasası kullanılarak ürün dokusunun bozulma-
dığı ve nemin yalnızca difüzyon ile ortamdan uzaklaştığı varsayımlarıyla eşitlik (4) ile ifade edilmektedir 
(Türker ve İşleroğlu, 2017: 121).
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 Burada: 

Deff: Efektif difüzyon katsayısını (m2/s)

l: Ürünün yarı dilim kalınlığını ifade etmektedir.

Uzun kurutma süreleri için efektif difüzyon katsayısının belirlenmesinde eşitlik (4)’ ün ilk terimi yeniden dü-
zenlenerek boyutsuz nem oranı, eşitlik (5) ile ifade edilmiştir (Türker ve İşleroğlu, 2017: 121).
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Efektif difüzyon katsayısı ile sıcaklık arasındaki bağ, Arrhenius eşitliği (4) ile ifade edilir (Kıpçak, 
2017: 1440).

               ( )
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eff                                                 (6)

Burada; 

D0; Sonsuz sıcaklıktaki difüzyon katsayısına eşdeğer sabit (m2 /s)

R: Evrensel gaz sabiti (kJ/mol K)

EA: Aktivasyon enerjisi (kJ/mol) 

T: Kurutma sıcaklığıdır (C°).

Mikrodalga kurutma işleminde sıcaklığın direkt olarak ölçülmesi mümkün olmadığı için Arhenius 
eşitliği, mikrodalga gücü ve numune kütlesine bağlı olarak Eşitlik (7) ile ifade edilmiştir (Kıpçak, 
2017: 1440).



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

125

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

   (7)

Denklikte her iki tarafın logaritması alınarak hesaplanan (Deff) değerlerine karşılık m/P değerleri ile oluşturu-
lan grafiğin eğiminden aktivasyon enerjisi (kW/kg) hesaplanmıştır.

BULGULAR

Nem miktarı ve kuruma hızı

Kuruma sonucu nem miktarlarının zamana karşı değişimi Şekil 2’de gösterilmiştir. Artan güç değerleri ile 
denge nemine ulaşmak için geçen süre kısalmıştır.

Şekil 2. Mikrodalga Fırınında Farklı Güçlerdeki Kuruma Eğrileri

Kuruma işlemi, 90 W, 180 W, 360 W için sırası ile 13, 3 ve 2 dakika sürmüştür.

Şekil 3. Farklı Güç Değerlerinde Kurutulan Levreğe Ait Kuruma Hızı Değerlerinin Nem İçeriği ile 
Değişimi
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Şekil 3’te, numunelerin kurutulması sırasında artan ve azalan hızda kuruma periyodu olmak üzere iki farklı 
kuruma periyodu gözlemlenmiştir. Malzemenin nem içeriği, kurutmanın ilk aşaması sırasında çok yüksek ol-
duğu için daha yüksek bir nem difüzyonu gerçekleşmiş, dolayısı ile daha yüksek bir mikrodalga gücü emilimi 
ve yüksek kurutma oranları elde edilmiştir. Kurutma ilerledikçe, üründeki nem kaybı, mikrodalga gücünün 
emiliminde bir azalmaya neden olmuş ve kuruma hızında bir düşüş gözlemlenmiştir. Ayrıca yüksek mikrodal-
ga güçlerinde yüksek kuruma oranları elde edilmiştir. Mikrodalga gücünün kuruma hızı üzerinde önemli etkisi 
olduğu tespit edilmiştir.

Efektif difüzyon katsayısı

Eşitlik (5) ile elde edilen doğal logaritmik boyutsuz nem oranı (ln(MR)) değerlerine karşılık, 

kurutma süresi (t) grafiği çizildiğinde elde edilen doğrunun eğiminden Deff değerleri her bir 

güç için ayrı ayrı hesaplanmıştır.

ln(MR)= -0,003714x-0,026391       (90 W için)

ln(MR)= -0,019917x-0,253818       (180 W için)

ln(MR)= -0,035642x-0,458085       (360 W için)

Şekil 4. ln(MR)- t (Zaman) Grafiği

Gıdaların kurutulması sırasında meydana gelen kütle transferini tanımlayan difüzyon katsayısı değerleri mik-
rodalga güç ile orantılı olarak artmıştır. Bu durum yüksek kurutma gücünde ürün içerisindeki nemin daha kolay 
buharlaşması ve kuruma hızının artması ile açıklanabilir. Yüksek sıcaklıkta moleküllerin kinetik enerjisindeki 
artışa paralel olarak su molekülleri daha hızlı hareket edebilmekte ve kuruma daha hızlı gerçekleşmektedir. 
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Şekil 5. Hesaplanan Deff Değerleri

Efektif nem difüzyon kat sayıları 90 W, 180 W ve 360 W için sırası ile 7,38 x 10-6 m2/s, 3,96 x 10-5  m2/s, 7,04 
x 10-5 m2/s olarak hesaplanmıştır.

Aktivasyon Enerjisi Hesabı

Standart bir mikrodalga kurutma işleminde, numunenin iç sıcaklığı ölçülebilir bir değişken değildir. Eşitlik 
(7), aktivasyon enerjisinin hesaplanması için difüzivite katsayısı ile mikrodalga gücünün, sıcaklık yerine örnek 
kalınlığına oranı arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılır (Kıpçak, 2017: 1440). Kurutulan üründen nemin 
uzaklaştırılabilmesi için gerekli enerjinin göstergesi olan aktivasyon enerjisi,  lnDeff değerlerine karşı m/P 
grafiğinden hesaplanmıştır. 

Şekil 6. ln (Deff) ‘in m/P’ye göre Varyasyonu
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SONUÇ

Bu çalışmada, levreğin mikrodalga fırında kuruma karakteristiği incelenmiştir. Klasik yöntemler ile kıyasla-
dığında mikrodalga ile kurutmanın çok daha kısa sürdüğü tespit edilmiştir. Mikrodalga fırın gücünün, kuruma 
süresine önemli ölçüde etki ettiği ve artan güç değerlerinde efektif difüzyon katsayısını arttığı gözlemlen-
miştir. Fick’in II. Yasasına gore efektif nem difüzyon katsayıları, Arrhenius denklemi ile aktivasyon enerjisi 
hesaplanmıştır. Efektif nem difüzyon katsayısıları en yüksek 7,04 x 10-5 m2/s, en düşük 7,38 x 10-6 m2/s olarak 
hesaplanmıştır. Kurutulan üründen nemin uzaklaştırılabilmesi için gerekli enerjinin göstergesi olan aktivasyon 
enerjisi de 42,349 kW/kg olarak bulunmuştur.
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TERAPÖTİK ORTAM AKTİVİTESİ OLARAK PET TERAPİ

Fatıma Gül Zehra TAŞCI

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimler Fakültesi, Adana / Türkiye

Öz: Terapötik ortam diğer bir deyişle tedavi edici ortam; sağlık hizmeti gereksinimi olan birey için güvenli, 
konforlu, günlük yaşam aktivitelerini en rahat şekilde sürdürebileceği, tedavi hizmetlerini en iyi şekilde alabi-
leceği ortam olarak tanımlanmaktadır. Tedavi edici ortamın amacı; kendisini ifade etmesini sağlamak, hastanın 
benlik saygısının-değerinin, kendine güveninin artmasına yardım etmek; sosyal hayatında daha etkin kılmak 
ve insanlarla ilişki kurma yeteneğini geliştirmektir. Psikiyatri hemşireliğinde kullanılabilecek yeni bir terapö-
tik ortam aktivitesi: pet terapi. Bu derlemede pet terapinin psikiyatri hemşireliği uygulamalarında kullanımı 
tartışılacaktır. Psikiyatri hemşireleri klinikte hasta ile en uzun süre zaman geçiren kişilerdir. Dolayısıyla ortam 
yöneticisi, yürütücüsü ve uygulayıcısıdırlar. Diğer bir deyişle hemşireler klinikte hastalarla en etkin zamanı 
geçiren, terapötik iletişim tekniklerini etkin bir şekilde kullanarak hastaların çeşitli aktivitelere yönlendiril-
mesini sağlayan, zaman zaman terapist ve ortam yöneticisi olan kişilerdir. Klinikte hastaların yönlendirildiği 
bu çeşitli aktiviteler: resim, el işi aktivitesi, müzik dinletisi, oyun, tavla, satranç, okey, resim, sinema, kitap 
okuma, resim (uğraşı terapileri), grup toplantıları, spor aktiviteleri, bireysel-grup-açık alan terapileridir (fidan 
dikme-sulama-budama). Yeni bir terapötik ortam olarak hastane bahçesinde, kliniklerde uygulanabilen pet te-
rapilerdir. Bu terapi belli kriterlere uygun bir hayvanın sürecin bir parçası olarak tedaviye katıldığı, hedefe yö-
nelik girişimlerdir. Sosyalleşme yönü zayıf ya da gelişmemiş olan çocuklarda, davranış bozukluklarında, hafif 
veya orta dereceli otizmde, yaşlı bireylerde depresyon semptomlarının tedavisi ve önlenmesinde, anksiyetede, 
nöro-psişik gerginlikte uygulanır. Sonuçta hemşireler hayvanlar ile hastalar arasında oluşturduğu terapötik 
ortam ile hastaların anksiyetesini azaltır, onlara canlılık ve rahatlık getiren, dış dünya ile ilişkilerini arttıran, 
dokunma duygusunun sağladığı güvenle derin duyguların ifade edilmesini kolaylaştıran ortamı sağlamış olur.

Anahtar Kelimeler: Terapötik Ortam, Pet Terapisi, Psikiyatri Hemşireliği

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇEVRE

Biopsikososyal yapıya sahip olan insan çevresinden etkilenir ve çevresini etkiler. Yaşadığımız çevreyle kar-
maşık bir ilişki içerisinde bulunuruz. Bu durum psikiyatrik hastalar için de geçerlidir. Özellikle psikiyatrik has-
talar oldukça karışık duygular yaşarlar ve çevrelerinin farkında olmayabildikleri gibi çevrelerinden çok fazla 
etkilenebilirler. Bu kişiler rahatsızlıkları nedeniyle ortamı bozucu özellikler ortaya koyabilecekleri gibi kişisel 
farklılıklarına önem vermeyen ortamlarında onlar üzerinde olumsuz ve bozucu etkisi olabilir. 

Hastalar kişisel farklılıklarını ortaya koyabildikleri, farkındalıklarını sağlayabildikleri ve bu farkındalıkların 
desteklendiği ortamlarda hayata, iyileşmeye ve çevreye daha rahat motive olurlar çünkü farkındalık bireyin ya-
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şam döngüsünde çevresi ile etkileşimde olabilmesi için gereken en temel unsurdur. Farkındalık kapasitesi ise 
bireylere, kendilerini ve çevrelerini düzenleyebilmek için gerekli olan geri bildirimi sağlayarak, yaşamlarına 
yön vermelerini kolaylaştırır. Farkındalık düzeyi artarsa bireyin yaşadığı durumlar karşısında tepki sayısı artar, 
ilişkilerinde ve yaşamında farklı yollar keşfetmesini sağlar. Klinik ortamda da kişilerin farkındalık düzeyini 
arttırmak, kişiyi iyileştirmek, kişinin sağlığını yükseltmek ve en kısa zamanda sosyal yaşama yeniden dönme-
sini sağlamak için ideal ve dinamik bir yapısı olan terapötik ortam oluşturulmuştur.

Terapötik ortam diğer bir deyişle tedavi edici ortam; sağlık hizmeti gereksinimi olan birey için en güvenli, en 
konforlu, günlük yaşam aktivitelerini en rahat şekilde sürdürebileceği, tedavi hizmetlerini en iyi şekilde alabi-
leceği ortam olarak tanımlanmaktadır. Tedavi edici ortamın amacı; hastanın temel gereksinimlerini karşılamak, 
kendisini ifade etmesini sağlamak, hasta-personel arasındaki iletişimden en yüksek düzeyde fayda sağlamak, 
sorun yaratan davranışlarını kontrol etmesini sağlamak, stresle başa çıkmasını sağlamak, birim yönetimine 
katılımını arttırmak, hastanın benlik saygısını, benlik değerinin kendine güveninin artmasına yardım etmek; 
toplum içinde, işte, yaşamda  onu daha etkin kılmak ve diğer insanlarla ilişki kurma yeteneğini geliştirmektir.

Tedavi edici olarak düzenlenmiş ortamda, mahremiyetin sağlanabileceği yeterli sayıda hasta odası, boş alanlar, 
bireysel ve grup terapileri, toplumsallaşma, eğlenmek ve uğraşı terapilerine olanak sağlayacak alanların olması 
önemlidir (Çam ve Dülgerler).

 Psikiyatrideki akımların değişmesi ile birlikte psikiyatri hemşiresinin rolleri de değişmiştir. Deskriptif psiki-
yatrinin olduğu dönemde hemşireler daha çok hastaların fiziksel gereksinmelerinin karşılanması üzerinde dur-
muşlardır. Freud’un psikoanalitik kuramının uygulanmaya başlamasından sonra psikiyatri hemşiresinin göz-
lem yapma, davranışları etkileyen psikolojik faktörleri ele alma, araştırma yapma gibi rolleri ortaya çıkmıştır. 
Özellikle 1953 yılında Maxwell Jones tarafından “Tedavi Edici Toplulukların” kurulması ile tedavi ortamının 
etkinliğine olan ilgi artmış , hemşirelerin 24 saat bu ortamda bulunmaları , tedavi ortamının hazırlanması ve 
yönetilmesinde yeri doldurulmaz etkin, aranan kişiler olmalarına neden olmuştur .

  Psikiyatri hemşireleri klinikte hasta ile en uzun süre zaman geçiren kişilerdir. Bu yüzden ortam yöneticisi, 
yürütücüsü ve aynı zamanda uygulayıcısıdırlar (Çam ve Dülgerler 2014). Diğer bir deyişle hemşireler klinikte 
hastalarla en etkin zamanı geçiren, terapötik iletişim tekniklerini etkin bir şekilde kullanarak hastaların çeşitli 
aktivitelere yönlendirilmesini sağlayan, zaman zaman terapist, zaman zaman ortam yöneticisi olan kişilerdir 
(Hopkins Kavanagh 1991; Pitkanen et al 2008; Shattell, Starr and Thomas 2007; Wood et al 2013).

Psikiyatri kliniklerinde psikiyatri hemşiresinin hastaları yönlendirdiği çeşitli aktiviteler: uğraşı terapileri (re-
sim, boncuk, el işi aktivitesi,takı uğraşısı, müzik dinletisi, tv, oyun, tavla, satranç, okey, resim, etkinlik, sinema, 
kitap okuma), grup toplantıları, spor aktiviteleri (bahçede spor aletleri, masa tenisi…), bireysel terapiler, grup 
terapileri ve açık alan terapileridir (grup olarak yürüme, spor, egzersiz;  grup olarak konuşma; kendi başına (bi-
reysel) yürüme;  bitki üretme (dikme, sulama, budama..); bir şeyler yeme-içme; kendi başına oturup manzara 
seyretme; kendi başına oturup bahçenin koku, renk, tekstür ve yaban hayatı özelliğini hissetme…).
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  Kliniklerde uğraşı terapilerini gerçekleştirmek üzere uğraşı odaları veya salonları olması tedavi edici ortam 
açısından son derece önemlidir. Bu terapiler hasta bireyin sorunlarıyla baş etmek için yeni beceriler öğrenme-
sini ve benlik saygılarının artmasını sağlayarak tedaviye katkı sağlar (Mc Crae 2014). Ayrıca hastanın iletişim 
kanallarını açık tutarak yaşadığı semptomları kontrol altına alma fırsatı verir (Fortune and Fitzgerald 2009).

Psikiyatri hemşireliğinde kullanılabilecek yeni bir terapötik ortam aktivitesi: pet terapi yani hayvan destekli 
uygulamalardır. Hayvan destekli uygulamalar, insan ve hayvan etkileşiminden yararlanarak, fizyolojik ve psi-
kolojik mekanizmaları harekete geçiren, metabolizmada sağlığı olumlu yönde geliştiren değişiklikleri başlatan 
yardımcı uygulamalardır. Sağlık, eğitim profesyonelleri ve insana hizmet eden diğer profesyoneller tarafından 
uygulanan hedef odaklı, planlı ve yapılandırılmış terapötik yaklaşımlardır.

Hayvan destekli uygulamaların ilişkili olduğu kuramlar: öğrenme kuramı, psikoanalitik kuram, bağlanma ku-
ramı, yeşil terapidir.

Öğrenme kuramına göre, kişinin kendi irade ve isteği ile gerçekleştirilen, zevk aldığı bir aktivitenin öğrenme 
yolu ile tekrarlanma olasılığı yüksektir. Ağrı, sağlık kontrolüne gitme gibi hoşnutsuzluk ve anksiyeteye neden 
olabilecek davranışla ise, o aktivitenin bir daha ortaya çıkma olasılığını azaltmakta ve kişi bu aktivitenin tek-
rarından kaçınmaktadır(27,28) .

Psikoanalitik kuram, bireylerin açıklamakta zorlandığı düşünce, duygu, motivasyon, çatışma gibi durum ya da 
olayları gerçek veya hayali hayvanlara yansıtarak dile getirebildiklerini varsaymaktadır.

Bağlanma kuramı John Bowlby (1969) ve annesi Mary Ainsworth (1979) tarafından geliştirilen ve öncelikle 
annenin bağlanma objesi olarak belirtildiği bu kuramda daha sonraları baba, büyük kardeş, büyükanne/bü-
yükbaba ve bakım vericiler gibi farklı bağlanma objeleri çalışılmıştır. İnsan-hayvan arasındaki bağı inceleyen 
araştırmacılar hayvanların özellikle çocuklar için bazen güven ve sakinlik veren bir bağlanma objesi olabildi-
ğini belirtmektedir.

Yeşil terapi kavramı terapötik bahçecilik, hayvan destekli terapi, tarım, egzersiz gibi birçok uygulamayı içeren 
karmaşık bir yöntemdir. Bu modelde insanlar günlük stresten bitkiler ve hayvanlar ile meşgul olarak kurtulma-
ya çalışmakta ve böylece yaşam kaliteleri iyileşmektedir.

Pet terapi demansda, alzheimer  hastalığında, yalnızlık duygusunda, stresde, depresyonda, anksiyetede, psiko-
lojik rahatsızlıklara bağlı ilaç kullanımında, afazide, şizofrenide, sosyalleşme yönü zayıf ya da gelişmemiş olan 
çocuklarda, davranış bozukluklarında, hafif veya orta dereceli otizmde ve nöro-psişik gerginlikte kullanılır.

AMAÇ 

Pet terapinin psikiyatri hemşireliği uygulamalarında kullanımını tartışılacaktır.

KAPSAM

Yapılan literatür taramasında psikiyatri hemşireliğinde kullanılacak olan pet terapinin terapötik ortama katkı-
larını kapsamaktadır.
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YÖNTEM

 Bu derlemede literatür taraması yapılmıştır.

BULGULAR

Pet terapiler yaşam kalitesini arttırır, eğitim, eğlence ve motivasyonel terapötik yararlar için fırsatlar sunar. Pet 
terapinin  temel prensibi, insan ve hayvan etkileşiminin sağladığı biyolojik-fiziksel-kimyasal değişimlerle or-
taya çıkan psikosomatik etkilere dayanmaktadır. Hayvan beslemek ya da hayvanlarla birlikte olmak, bu etkile-
rin ortaya çıkmasını sağlayarak mental, sosyal ve fiziksel sağlığın iyileştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. 
Pet terapi benlik saygısı, özyeterlilik, kontrol odağı gibi kişinin benlik algısında dolayısıyla da davranışlarında 
olumlu değişiklikler meydana getirir. Hastaların anksiyetesini azaltır, onlara canlılık ve  hastalara rahatlık 
getirir.

SONUÇ

Sonuç olarak hemşireler hayvanlar ile hastalar arasında oluşturduğu terapötik ortam ile hastaların anksiyetesini 
azaltır, onlara canlılık ve rahatlık getiren, dış dünya ile ilişkilerini arttıran, dokunma duygusunun sağladığı 
güvenle  derin duyguların ifade edilmesini kolaylaştıran, kontrol odağı gibi kişinin benlik algısında dolayısıyla 
da davranışlarında olumlu değişikler meydana getiren ortamı sağlamış olur.
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HEMŞİRELERDE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI 

Gökçe TOPAL

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Adana / Türkiye

Öz: Günümüzde teknoloji hayatımızın her alanında mevcut olup teknolojinin gelişimi profesyonel meslek olan 
hemşirelikte de hemşirelik verilerinin ve bilgi birikiminin yayınlanmasını, paylaşılmasını ve bilgiye ulaşmayı 
kolaylaştırmakta, klinik karar verme aşamasında çok büyük destek sağlamaktadır. (8) Çoğu insanda teknoloji 
kullanımı bağımlılık haline gelmiştir. Bu bağımlılık direk olarak oluşmamaktadır ve adım adım ilerlemektedir.
(3) Bu adım sonrasında bırakıldığında ya da azaltıldığında çeşitli problemler (öfke gibi) ortaya çıkmaktadır.
(3) Bunun sonucunda ise teknoloji bağımlılığı kavramı ortaya çıkmaktadır. Teknoloji bağımlılığı, kişinin kul-
landığı bir nesne ya da yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi, onsuz yaşam sürememesidir.(3) Bu 
çalışmada amacımız hemşirelik ve teknoloji bağımlılığı kapsamında literatür taraması yöntemi kullanılarak 
hemşirelerdeki teknoloji bağımlılığını araştırmaktır. Hemşirelerde teknoloji kullanımı klinik ortamda ki sağ-
lık çalışanlarının birbiriyle olan sosyal yaşamdaki iletişimini artırmaktadır. (1) Bununla birlikte, hemşirelerin 
zamanı iyi yönetmesi, hastayla ilgili araştırma planlama yapma sürecinin dikkatle uygulanması için planlı 
çalışması gerekmektedir. Bu planlama aşamasına uyum, nesneye bağlı olunduğunda azalmaktadır. Dolayısıyla 
bir nesneye bağımlı olan hemşirelerin; hastanın tedavi ve bakımını geciktirebileceğinin yanı sıra hastada olu-
şabilecek komplikasyonları izleme sürecini de olumsuz etkileyebilmektedir. Teknoloji bağımlılığı hayatın her 
alanını etkilediği gibi hemşirelik mesleğinde de olumlu-olumsuz etkileri görülmektedir. Sonuçta teknoloji ba-
ğımlısı hemşirelerde verimlilik ve performansın düştüğünü söyleyebiliriz.(1) Bu durumun önlenmesi için ön-
celikle hemşirelerin klinik ortamlarda, günlük olarak telefon gibi teknolojik aletlerin meslek kullanımı dışında 
ne kadar kullanıldığı belirlenmelidir. Hemşirelere, teknoloji bağımlılığının mesleği etkilemesi sonucunda ne 
gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşılacağı hakkında bilgi verilmeli ve kliniklere bu durumu hatırlatan resimli pos-
terler asılmalıdır. Servis içerisinde telefon internet gibi teknolojik aletlerin kullanımının yasak olduğu alanlar 
belirlenebilir. Klinik içerisinde teknoloji kullanımını azaltan hemşirelere çeşitli ödüllendirmeler yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Hemşirelik, Teknoloji Bağımlılığı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüzde teknoloji hayatımızın her alanında mevcut olup profesyonel bir meslek olan hemşirelik mesle-
ğinde de hemşirelik verilerinin ve bilgi birikimin yayınlanmasını paylaşılmasını ve bilgiye ulaşmayı kolay-
laştırmakta, klinik karar verme aşamasında çok büyük destek sağlamaktadır. Aynı zamanda sağlık bakımının 
kalitesini geliştirmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte hemşireler sağlık bakım hizmetleri sunumunu artırır, 
maliyetleri azaltır, sağlıklı/hasta bireye elde olan birikmiş verilerle en kısa zamanda tanılama yapar ve karar 
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vermeyi kolaylaştırır.(1) Bu sebepten dolayı bilişim teknolojisinin kullanımı hemşirelerde önemli bir yer tut-
maktadır. 

AMAÇ

Hemşirelerde teknoloji bağımlılığının araştırmak, bağımlılık düzeylerin de ne gibi uygulamaların yapılması 
gerektiğini araştırmaktır.

KAPSAM

Hemşirelerde ki bağımlılıklar tekonoloji bağımlılığında ne gibi sorunların olması, neler yapılmasını ve nasıl 
önlemler alınmasını kapsar.

YÖNTEM 

Teknoloji bağımlılığı ve hemşirelerde ki teknoloji bağımlılığı çerçevesinde ki çeşitli makaleler taranarak (lite-
ratür taraması) sonuca ulaşılmıştır.

BULGULAR

Çoğu insanda teknoloji kullanımı bağımlılık haline gelmiştir. Öncelikle birey üzerinde bir merak ile başlar ve 
kişi merakını gidermek için bu nesneyi kullanır. Bu aşamada bir problem yoktur çünkü birey sadece merakını 
gidermek için kullanmıştır. Daha sonra sosyal yaşamında kullanan bireylerin varlığı ile bireyin soyutlanma 
korkusuyla bu nesneyi kullanımı artar. Bu sırada bireyin bağımlılık aşaması yavaş yavaş başlamaktadır. Birey 
kullanmaya başladıkça bundan zevk almaya başlar. Günlük rutin yaptığı işlerden kaçma ya da sosyal prob-
lemlerden uzak kalmak için kullanır. Kişi sosyal bir çevreye de sahip değilse ve insanlarla iletişim kurmak 
istemiyorsa teknolojiye yönelebilir. Kişinin bu sebeple teknoloji kullanımı artmaya devam ediyordur. Son 
aşamada ise birey artık çevresinde kullanan olsun olmasın, herhangi bir konuyu merak etsin etmesin birey ar-
tık kullandığı teknolojik aletin bağımlısı olmuştur. Merak ettiği bir konu yok ise araştırır ve bulur, çevresinde 
kullandığı teknolojik aleti kullanan yoksa o çevreden uzaklaşır ve kendisine bunu kullanan yeni çevre edinir. 
(2)  Birey son aşama da artık günlük aktivitelerini yerine getiremez, sosyal yaşamdan uzaklaşmıştır. Bir günde 
uyanık kaldığı zamanın çoğunu bu teknolojik alet ile geçirir. Hatta bazı durumlarda uyku örüntüsünde bozul-
ma, uyku kalitesinde de bozulmalar da görülebilir. Dolayısıyla teknoloji bağımlılığı kavramı, kişinin bir nesne 
üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz yaşam sürememeye başlamasıdır. Birey bıraktığında yada azalttığın 
da uykusuzluk, huzursuzluk, öfke gibi durumların ortaya çıkmasıdır. Birey bağımlı olduğunda işlevini kaybet-
meye başlar ve sorumluluklarını yerine getirme süreci uzar yada yerine getiremez. Hemşirelerde de teknoloji 
bağımlılığı birçok yerde söz konusu olmuştur.Hemşirelik mesleği profesyonel bir meslektir. Hemşire, sağlıklı/
hasta bireyin sağlığını korumayı,  geliştirmeyi, iyileştirmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Bunu hedef-
lerken ve uygularken çeşitli teknolojik aletleri kullanır. Meslekte kullanılan teknolojik aletler bilginin hızlı bir 
şekilde kaydedilmesini ve bilgiyi paylaşılmayı sağlar. Hemşirelerde meslek dışı teknoloji kullanımı hemşireler 
arasındaki sosyal ilişkiyi artırmaktadır. Çeşitli sosyal medya kullanarak birbiriyle olan iletişimleri güçlen-
mektedir. (3) Bununla birlikte, hemşirelerin zamanı iyi yönetmesi, hastayla ilgili araştırma planlama yapma 
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sürecinin dikkatle uygulanması için planlı çalışması gerekmektedir. Hastayı sadece hastalık olarak değil bir 
bütün olarak ele alınması gerekir ve bir bütün olarak sağlık bakımını planlar. Bu planlama aşamasına uyum, 
bir nesneye bağımlı olan hemşirelerde azalmaktadır. Yani bir nesneye bağımlı olan hemşirelerin; hastanın 
tedavi ve bakımını geciktirebilir. Tedavi ve bakım geciktiğinde ise hastanın hastanede kalma süresi uzar. Bu-
nun yanında hastayı gözlemleme yeteneği azalır. Hastada oluşabilecek komplikasyonları gözlemleme yeteneği 
azalır ve olumsuz etki oluşturur. Bu şekilde teknoloji bağımlılığı hayatın her alanını etkilediği gibi hemşirelik 
mesleğinde de olumlu-olumsuz etkileri görülmektedir ve böylelikle çeşitli araştırmaları da beraberinde getirir.

SONUÇ

Teknoloji bağımlılığı hemşirelerde verimlilik ve performansın düşmesine sebep olur. (3) Bu durumun ön-
lenmesi için öncelikle hemşirelerin klinik ortamlarda, günlük olarak telefon gibi teknolojik aletlerin meslek 
kullanımı dışında ne kadar kullanıldığı belirlenmelidir. Bunu belirlemek artık günümüz teknolojisinde oldukça 
kolaydır. Telefonlarımızda bulunan günlük kullanım süresi uygulaması mesai saati boyunca kaydedilmelidir. 
Bu haftalık ya da günlük kayıtlar olarak tutulabilir. Bu belirlendikten sonra bağımlılık düzeyinde bir kullanım 
tespit edildiyse bunu önlemek için teknoloji bağımlılığının mesleği etkilemesi sonucunda ne gibi olumsuz 
sonuçlarla karşılaşılacağı hakkında bilgi verilmeli. Bu bilgi insan vücudu (beyin, göz, kulak, ekstremite bo-
zuklukları) üzerinde teknolojinin oluşturduğu zararlara ilişkin bilgiler, hemşirelik mesleği üzerinde bağımlılık 
sonucu oluşan verimlilik ve performansın düşmesine ilişkin bilgiler verilebilir. Kliniklere (teknoloji bağımlı-
lığı ölçütleri, bağımlılık sonucu oluşan bireye ilişkin zararları, hastaya ilişkin olumsuz durumlar vb) posterler 
asılabilir. Teknoloji bağımlısı hemşirelerde bağımlılığı azaltmak için de eğitimler verilebilir. Bu eğitimde; 
kendine bir sınır koyması istenebilir ve bu, günümüz teknoloji aletlerinde kullanım sınırı gibi uygulamalarla 
kolaylıkla uygulanabilir. Hemşireye yapmak isteyip yapamadığı davranışları sorulur ve hemşire bunlara doğru 
yöneltilebilir. Klinik içerisinde ki hemşireler meslek dışı teknolojik alet kullanımını azaltmak için çeşitli te-
rapiler yapabilir. Hemşirelere meslekleriyle ilgili araştırma yapmaya teşvik edilebilir. Bu araştırmalarla ilgili 
ayda bir gün belirlenip araştırma konuları tartışılabilir. Böylelikle hemşirelik mesleğinde kendilerini gelişti-
rirler ve hemşirelik mesleğinin kalitesini artırırlar. Servis içerisinde telefon internet gibi teknolojik aletlerin 
kullanımının yasak olduğu alanlar belirlenebilir. Bu alanlarda hemşireler sadece meslekleriyle ilgili olan du-
rumlarda teknolojik aleti kullanabilirler. Bu uygulamalar sonucunda aylık olarak meslek dışı teknolojik alet 
kullanımını azaltan hemşirelere klinik içerisinde ödüllendirme yapılabilir. Böylelikle hemşirelerde teknoloji 
kullanımı azaltılabilir. Teknoloji bağımlılığında bağımlılık düzeyi artmadan, hemşirelerde bağımlılık kontrol 
altına alınmış olur. 

İNTERNET KAYNAKLARI
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SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNDE PARAFİSKAL YÜKLERİN GELİŞİMİ: TÜRKİYE’YE 
İLİŞKİN DEĞERLENDİRME / ÇIKARIMLAR

Süleyman PEMPECİ1, Hakan YAVUZ2

1 Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya / Türkiye
2 Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sakarya / Türkiye

Öz: 1929 Ekonomik Buhranı sonrasında piyasalarda bozulan ekonomik istikrar, devletin zorunlu müdaha-
lesiyle sonuçlanmış ve kamu kesiminin büyüklüğünde belirgin artışlar yaşanmıştır. Bu süreçte artan kamu 
harcamaları, vergi dışında yeni kamu gelir kaynağına duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Kamu harcamalarının fi-
nansmanında vergiler dışında çok çeşitli kamu gelir kalemleri olsa da parafiskal gelirler bu gelirler içinde en 
önemlilerinden biridir. Parafiskalite olarak da adlandırılan bu gelir kaynağı kamu bütçesinde yer almasa da 
ekonomik, sosyal, mesleki nitelikte kurulan kurumun bütçesinde, kurumun sunmuş olduğu kamu hizmetleri-
nin finansmanında yer alan önemli gelir kaynaklarından birisidir. Özellikle de sosyal parafiskal kurumun elde 
ettiği sosyal parafiskal gelir, vergi gelirlerinden sonra devletin en büyük gelir kaynaklarından birisidir. Bu 
çalışmanın amacı da 1990-2016 döneminde OECD ülkelerinin sosyal parafiskal gelirlerin gelişimini değer-
lendirmek ve Türkiye’nin OECD ülkelerine göre durumunu belirlemektir. Ayrıca çalışmada parafiskal yükün 
ekonomideki ekonomik etkilerinden olan ekonomik büyüme ve istikrar, ekonomik kalkınma üzerine etkileri, 
gelirin yeniden dağıtılması üzerine etkilerinden, mali etkileri ve sosyal etkilerinden de bahsedilecektir. Yapı-
lan incelemeler sonucunda, Türkiye’de parafiskal gelirlerin GSYH içindeki payı 1990 yılında %2.9’ken 2016 
yılında %7.3’e yükselmiştir. Aynı dönemde OECD ortalaması ise %7.3’den %9.2’ye yükselmiştir. Türkiye’de 
ele alınan dönemde belirgin bir artış yaşansa da ilgili pay halen OECD ortalamasının altındadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Parafiskal Yük, Türkiye, OECD

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Dünyada meydana gelen ekonomik, sosyal, teknolojik nitelikli gelişmelerin artmasıyla bireylerin kişisel ve 
toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerek bireylerin örgütlenmesiyle gerekse de devletin örgütlen-
mesinden oluşan kurumlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda ekonomik, sosyal ve mesleki nitelikte pek çok 
parafiskal kurum kurulmuştur. Parafiskal kurumlar sayesinde üye olan üyelerine daha nitelikli, daha sağlıklı, 
daha sosyal bir ortam sağlanabilmektedir. Kurumlar bu kamu hizmetini sağlarken üyelerinden prim, aidat adı 
altında parafiskal gelir elde etmektedir. (Ağcakaya ve Armağan, 2012). 

Parafiskal gelir, toplumdaki bireylerin satın alma gücünde azalmaya sebep olmasıyla karşımıza yük olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede parafiskal yük ekonomik, mesleki veya sosyal hizmetten yararlanan bireyin 
gelirinde azalmaya yol açması nedeniyle önem arz etmektedir. Özellikle tespiti açısından kolay olması nede-
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niyle sosyal parafiskal yükün toplumda kimin üzerinde kaldığı tartışma konusu yapılmaktadır. Sosyal Parafis-
kal yük, toplumdaki bireylerin katlandıkları yükün tespit edilmesi açısından tartışma konusu yapıldığı kadar 
ekonomik, mali, sosyal etkileri ve ülkelerarası karşılaştırmada da önem taşımaktadır. (Öztürk ve Ozansoy, 
2011). Bu bağlamda bu çalışmada parafiskal gelirden, parafiskal yükün ülkemizde kimin üzerinde olduğundan 
ve etkilerinin ortaya konması ele alınacaktır. Bu bağlamda araştırmada OECD Ülkeleri ile Türkiye parafiskal 
yükleri açısından karşılaştırılarak Türkiye’ye ilişkin çıkarımlar yapılacaktır.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı 1990-2016 yılları arasında sosyal parafiskal gelir elde eden bazı OECD ülkelerinin para-
fiskal yükleri analiz edilerek Türkiye’ye ilişkin çıkarımlarda bulunmaktır. 

KAPSAM

Parafiskal Gelir ilk defa J.G. Meriot tarafından 1946 yılında tanımlanmış ve tanıma göre, Parafiskalite, ekono-
mik ve sosyal müdahalecilik rejiminde, belirli amaçları karşılamak üzere harcanan güdümlü ekonomik teşek-
küller, mesleki teşekküller veya sosyal yardım teşekkülleri hesabına bu teşekküller ya da devletin mali merci-
lerince re’sen tahsil edilen bütçe dışı gelirler bularak vergilendirme tekniğini ifade eder.  Daha sonra Duverger 
tarafından Parafiskalite, ekonomik ve sosyal kamu tüzel kişileri tarafından kendi finansmanlarını sağlamak 
için faydalananlara uygulanan yükümlülüklerdir.(Öncel; 1972).

Bütün bu tanımlardan anlaşılacağı üzere Parafiskal Gelir, Devlet müdahalesinin olduğu ülkelerde belli amaç-
ları gerçekleştirmek için ekonomik, sosyal, mesleki kurumların bizzat kendisi veya devletin mali kurumlarınca 
tahsil edilen bütçe dışı kamu geliridir. Literatürde, vergi benzeri, vergiye benzer harçlar, vergi benzeri resim, 
benzeri mali yükümlülük gibi çeşitli adları olsa da yaygın kullanımı parafiskalite veya parafiskal gelirdir.(Na-
daroğlu; 1996) 

Günümüzde kamu gelirleri içinde vergi gelirlerinden sonra en büyük paya sahip olan sosyal parafiskal gelir 
yıldan yıla değişmektedir. Bu nedenle bu çalışmada sosyal parafiskal gelir ve sosyal parafiskal yüke ilişkin 
bazı OECD ülkeleri ile Türkiye’ye ilişkin kıyaslamalar ile Türkiye’ye ilişkin çıkarımları kapsamaktadır. 

PARAFİSKAL YÜK      

Ekonomide ekonomik, mesleki, sosyal nitelikte kamu hizmeti sunan kurumlar tarafından tahsil edilen para-
fiskal gelirlerin toplamının o kurumlara üye olan bireylerin prime esas brüt ücret ve maaşa bölünmesiyle elde 
edilen orana parafiskal yük denir. Ancak ekonomik ve mesleki nitelikte kamu hizmeti sunan kurumların büt-
çelerinin ayrı olmasından ve çok sayıda olmasından dolayı tespitinin zor olmasından kaynaklı olarak genelde 
yapılan çalışmalarda sosyal parafiskal yük hesapları yapılmaktadır. (Herekmen; 1972)

Sosyal parafiskal yük, gayrisafi olarak toplam, kişi başına, sektörle itibariyle hesaplanabilmektedir. Toplam 
parafiskal yük, devletin sosyal parafiskal gelir toplamının bireylerin sigorta primine esas brüt ücretleri topla-
mına bölünmesiyle, Kişi başına sosyal parafiskal yük, kişi başına düşen sosyal parafiskal gelirin kişi başına 
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düşen ücrete bölünmesiyle, sektörler itibariyle sosyal parafiskal yük hesaplamasında ise kamu sektörü-özel 
sektör veya tarım, sanayi, hizmet sektörlerinden sağlanan toplam parafiskal gelirin belirli sektördeki sigorta 
primine esas ücrete bölünmesiyle bulunabilir. (Akdoğan; 2006;420) 

Sosyal parafiskal yük, safi olarak ise net parafiskal yük ve gerçek parafiskal yük olarak hesaplanabilmektedir. 
Net safi parafiskal yük, sigorta primi ödeyen bireylerin, ödediği primden prim nedeniyle sağladığı faydalar 
çıkarıldıktan sonra kalan kısmın toplam maaş ve ücrete bölünmesiyle, gerçek sosyal parafiskal yük ise, para-
fiskal gelirlerin ekonomik etkileri ve ülke ekonomisine etkileri dikkate alınarak ekleme veya çıkarma yapılarak 
brüt maaş ve ücrete bölünerek yapılan hesaplamadır. (Edizdoğan, Çetinkaya ve Gümüş; 350;2013)

PARAFİSKAL  YÜK ETKİLERİ

1. Ekonomik Etkiler 
 Mikroekonomik Etkiler

   Parafiskalite’nin işçi ve işveren olmak üzere 2 yükümlüsü vardır. Genellikle burada işveren tarafından prim-
ler işçinin maaşından stopaj usulüyle kesilmekte ve geriye kalan tutar işçinin eline geçmektedir. Bu bakımdan 
kesilen işçi primlerini başka gelir gruplarına yansıtmak zor olduğu için bu prim yükü işçide kalır. Bu yönüyle 
dolaysız vergilere benzetilebilir. Ancak işverenler kayıtdışı olarak işçinin maaşını arttırıp artan maliyetini fi-
yatlara ekleyip piyasaya yansıtabilir. Memur maaşlarının arttırılması kanun ile olduğu için devlet artan gelir 
ihtiyacını vergileri arttırarak alacağı için prim yükü topluma yansıyacaktır. İşveren primleri ise fiyata yansıtıla-
rak ve ücreti düzeyini düşürerek malın arz ve talep esnekliğine göre yansıtabilir. İşveren primlerinin bu özelliği 
dolaylı vergilerin etkilerine benzetilebilir. (Edizdoğan, Çetinkaya ve Gümüş; 351-352;2013)

 Makroekonomik Etkiler

Ülke ekonomisinin enflasyonist süreçte olduğu dönemlerde ülkenin parafiskal yükünün artması bireylerin ta-
leplerini kısıcı etki yaptığı için enflasyonla mücadelede olumlu etki yaratabilirken; toplanan fonların ekonomik 
istikrar politikasına bakılmaksızın işsizlik sigortası şeklinde bireylere ödenmesi uzun dönemde enflasyonla 
mücadelede olumsuz etki yaratabilir. (Giray ve Edizdoğan; 2007).

Ekonomik kalkınmaya etki eden unsurlar şüphesiz yatırımlar ve tasarruflardır. Yatırım açısından emek yoğun 
üretim yapan bir işletmede parafiskal yükün fazla olması halinde işletme, üzerindeki parafiskal yükü, işçinin 
işten çıkacağını, işi az yapacağını düşünerek işçiye yansıtamaz ve dolayısıyla işverenin karı azaldığı için iş-
letmenin yatırım yapmasını olumsuz etkiyebilir. Bu durum sermaye yoğun üretimlerde geçerli değildir. Ge-
lir dağılımında adaletin sağlanması açısından sosyal parafiskal yükün, yüksek gelirlilerde çok olması, düşük 
gelirlilerden az olması halinde bu durum düşük gelirlilerin tüketimini arttırıp ekonomide talep yaratan etki 
oluşturabilir. Ekonomide artan talep nedeniyle yatırımlar artmasına ve sektörlerin çoğalmasına olumlu etki 
yaratabilir. Ekonomik kalkınmaya etki eden bir diğer unsur tasarruflardır. Tasarruf eğilimi düşük olan ülke-
lerde tasarrufları artırmak amacıyla bireylerin üzerindeki parafiskal yük arttırılabilir. Bu durum her ne kadar 
özel sektörün tasarruflarını azaltacağı ele alınsada parafiskal yükün artması nedeniyle yapılan tasarruflar özel 
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sektörün yapacağı tasarruflardan daha büyük etki yaratır. Gerek özel sektör gerekse parafiskal yük aracılığıyla 
tasarrufların artması ekonomide talep kısıcı etki yaratır. (Giray ve Edizdoğan; 2007).

Ekonomide işçi veya işveren üzerinde parafiskal yükün artması halinde ekonomide üretilen malların kaynak 
dağılımı değişebilir. Parafiskal yükün işçi üzerinde artması halinde bireyin kullanılabilir geliri azalır, kulla-
nılabilir geliri azalan birey daha önce tükettiği mallar yerine o malın ikamesi olan fiyatı düşük mallara tercih 
edebilir veya o malı tüketmekten vazgeçebilir. Bu durum ekonomide fiyatı artan mala olan tercihlerin azalışı 
nedeniyle o mala ayrılan kaynağı başka mallara aktarabilir. Parafiskal yükün işveren üzerinde artması halin-
de ise işveren yükünü malın fiyatına yansıtarak kaynak dağılımını değiştirebilir. İşverenin kaynak dağılımı 
üzerinde etkisinin ne yönde olacağı o mala olan talep esnekliğine göre değişir. Örneğin malın talep esnekliği 
yüksekse işverenin parafiskal yükünü yansıtması zordur dolayısı ile işveren karından vazgeçip işgücü mali-
yetini artırması nedeniyle işveren işçiyi işten çıkarıp, makinelere dayalı üretime geçebilir, yansıttığı takdirde 
bireylerin o mala olan talebi azalır, ikame mala olan talebi artırır. Malın talep esnekliği düşükse işverenin 
parafiskal yükünü mala yansıtması halinde o mala olan talep artar. Malın talep esnekliği birim olduğu durum-
da işverenin parafiskal yükünü yansıtması olan talebi değiştirmeyeceği için kaynak dağılımını değiştirmez. 
(Giray ve Edizdoğan; 2007).

2. Mali Etkiler

Ekonomide bir bireyin veya kurumun ödemiş olduğu sosyal güvenlik primlerini gelir vergisi ve kurumlar 
vergisi matrahından muafiyet ve istisna hükümleri içinde indirebilmesi genel vergi kapasitesinde azaltıcı etki 
meydana getirebilir. (Edizdoğan, Çetinkaya ve Gümüş; 353;2013)

Ülkemizde sosyal güvenlik primleri elde edilirken sabit oranlı bir tarife uygulanmaktadır. Bu durum bireylerin 
geliri arttıkça devletin parafiskal geliri azaltmakta ve yüksek gelir elde eden bireyler üzerindeki parafiskal yü-
kün azalmasına düşük gelir elde eden bireylerin parafiskal yükünün artmasına neden olmaktadır. (Edizdoğan, 
Çetinkaya ve Gümüş; 353;2013)

Sosyal parafiskal kurumun topladığı fonlar, Gelişmiş ülkelerde sermaye piyasalarında kullanılırken Geliş-
mekte ve az gelişmiş ülkelerde kalkınmanın finansmanında veya kısa süreli bütçe dengesizlikleri gidermede 
kullanılmaktadır. (Edizdoğan, Çetinkaya ve Gümüş; 353;2013)

3. Sosyal Etkiler

Kamu gelirleri içinde sosyal parafiskal gelirlerin artmasıyla birlikte sunulan sosyal güvenlik hizmetlerinin tüm 
halkın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede sunulan hizmetler yeterli 
düzeyde sunulduğu takdirde bireylere hizmette verimlik, daha yüksek yaşam standardı ve refah artışı sağlaya-
bilir. (Giray ve Edizdoğan; 2007)

Sosyal güvenlik hizmetleri sunan sosyal parafiskal kurumların asli fonksiyonu gelir dağılımındaki dengesizliği 
giderici bir rolü olmamakla birlikte ülkenin ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alınarak tahsil edilirse gelir 
dağılımında olumlu etkiler yaratabilir. (Edizdoğan, Çetinkaya ve Gümüş; 353;2013)
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   Sosyal parafiskal kurumlar aynı toplum kesimi içinde ödeme gücünün değişimine yol açabilir. Bu durum 
ekonomide yüksek tutarda prim ödemesine rağmen kurumun sunduğu hizmet ve olanaklardan yararlanmayan 
kişiler ile ödediği primin yarattığı maliyetin üzerinde yararlanan kişiler arasında mali rant ve mali sömürüye 
neden olabilmektedir. (Akdoğan; 2006;422)

   SAYISAL GÖSTERGELER

Grafik 1. Sosyal Güvenlik Primlerinin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı(%) 1990-2016 yılları arası   
Kaynak: OECD Data

Grafik-1 incelendiğinde OECD ülkelerinin sosyal güvenlik primlerinin toplam vergi gelirleri içindeki payının 
5er yıllık bazda ülkelerin sosyal parafiskal  gelirleri artan, azalan, sabit oranda kalan bazı ülkeler seçilmiş-
tir. Bu duruma bakıldığında  Danimarka ve Avustralya ülkelerinin sosyal güvenlik primlerinin vergi gelirleri 
içindeki payının yıldan yıla primlerinin eşit ve düşük olduğu; İsveç, Letonya, Fransa ülkelerde azaldığı; diğer 
Kore, Türkiye, Polonya, Litvanya gibi ülkelerde arttığı gözlenmektedir. Türkiyeye ilişkin sonuç bağlamında 
OECD ortalamasına göre 2010 yılında  %16 artışla 24.9’dan 29’a yükselerek 2015 yılında OECD ortalaması-
nın üstüne çıktığı görülmektedir. Bu artışın yaşanmasında asgari ücretin yükselmesi, bireysel emeklilik siste-
minin yaygınlaşması gibi nedenler görülebilir.
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Grafik 2. Sosyal Güvenlik Primlerinin GSYİH İçindeki Payı(%) 1990-2016 yılları arası Kaynak: 
OECD Data

Grafik-2 incelendiğinde yine Grafik-1 de yer alan sosyal güvenlik primlerinin vergi gelirlerinde önemli de-
ğişiklikler meydana gelen ülkeler seçilmiştir. Grafik 2 incelendiğinde sosyal güvenlik gelirlerinin GSYİH 
içindeki payı, Danimarka, Avustralya ülkelerinin sosyal parafiskal yükünün sabit trend izlediği; Kore, Türkiye, 
Polonya, Japonya, Litvanya ülkelerinin artış trendi izlediği; İsveç, Letonya, Fransa’nın  azalış trendi izlediği 
görülmektedir. parafiskal gelirlerin GSYH içindeki payı 1990 yılında %2.9’ken 2016 yılında %7.3’e yüksel-
miştir. Aynı dönemde OECD ortalaması ise %7.3’den %9.2’ye yükselmiştir. Türkiye’de ele alınan dönemde 
belirgin bir artış yaşansa da ilgili payın halen OECD ortalamasının altında olduğu görülmektedir. Yine Gra-
fik-2 incelendiğinde en yüksek parafiskal yükün Fransada olduğunu, en düşük parafiskal yükün ise Avustralya 
ve Danimarka’da olduğu gözlemlenmektedir. Parafiskal yükün bazı ülkelerde düşük gözükmesinin nedeni 
olarak parafiskal hizmetin özel sektör tarafından yapıldığını veya vergi gelirleriyle finanse edildiği sonucuna 
ulaşılabilir. (Kılıçaslan ve Yavan; 2017)
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Grafik 3. 1990-2016 yılları arası Türkiye’nin Sosyal Parafiskal Yükü Gelişimi(GSYH İçindeki Payı) 
Kaynak: OECD Data

Grafik-3 incelendiğinde Türkiye’de 1990-2016 yılında tahsil edilen sosyal parafiskal yükün 2016 yılında 1990 
yılına göre artış olduğu görülmekte, 1995, 2002, 2005, 2007, 2011 yıllarında ise kırılma yaşanmaktadır. Yaşa-
nan kırılmaların sebepleri olarak kriz, işsizlik ve bireylerin tasarruflarını saklaması olarak gösterilebilir.
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Tablo 1. 1990-2016 yılları arası Bazı OECD Ülkelerinde İşçi Üzerindeki Parafiskal Yük Kaynak: 
OECD Data

Bazı OECD Ülkelerinde İşçi Üzerindeki Parafiskal Yük

Yıllar 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016

Danimarka 0,0 0,1 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 

Avustralya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

İsveç 0,1 1,5 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6 

Kore 0,7 1,1 1,4 1,9 2,2 2,8 2,9 

OECD Ort. 2,5 2,8 2,9 2,9 3,1 3,3 3,3 

Letonya .. 0,3 2,4 2,1 2,2 2,4 2,1 

Türkiye 1,1 0,8 1,6 1,8 2,3 2,7 2,8 

Fransa 5,4 5,7 3,9 3,9 3,9 4,2 4,3 

Polonya .. 4,8 5,7 5,0 4,2 4,9 5,0 

Japonya 3,0 3,6 3,8 4,0 4,7 5,3 5,4 

Litvanya .. 0,2 0,8 0,7 2,3 2,3 2,5 

Tablo-1’de yer alan bazı OECD ülkeleri incelendiğinde genel itibariyle işçi üzerindeki parafiskal yükün art-
tığını göstermektedir. Ancak Türkiye OECD ortalamasıyla kıyaslandığında ise OECD ortalamasının altında 
kaldığı görülmektedir.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

146

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Tablo 2. 1990-2016 yılları arası Bazı OECD Ülkelerinde İşçi Üzerindeki Parafiskal Yük Kaynak: 
OECD Data

Bazı OECD Ülkelerinde İşveren Üzerindeki Parafiskal Yük

Yıllar 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016

Danimarka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Avustralya 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 

İsveç 12,9 10,8 10,0 9,8 8,2 6,9 7,3 

Kore 0,9 0,9 1,5 2,0 2,4 3,1 3,1 

OECD Ort. 4,4 5,4 5,3 5,1 5,2 5,3 5,3 

Letonya .. 10,7 7,3 5,7 6,4 5,9 6,1 

Türkiye 1,6 1,0 2,1 2,4 3,4 4,1 4,1 

Fransa 11,2 11,1 10,7 10,7 10,9 11,2 11,2 

Polonya .. 5,5 5,5 4,8 4,5 4,9 4,9 

Japonya 3,6 4,2 4,2 4,4 4,9 5,5 5,7 

Litvanya .. 6,9 8,1 7,2 7,5 7,8 8,2 

Tablo 2 incelendiğinde Danimarka ve Avustralyanın parafiskal geliri çok az olduğu için işveren üzerindede 
yükü yoktur. İsveç, Letonya, Polonya gibi ülkelerde işveren üzerindeki yük 2016 yılında 1990 yılına göre 
azaldığı; Kore, Türkiye, Japonya, Litvanya gibi ülkelerde ise işveren yükünün arttığı görülmektedir. İsveç, Le-
tonya, Polonya gibi ülkelerde işveren üzerindeki sosyal parafiskal yükün azaltılması o ülkede olan yatırımları 
artırmakla beraber ülkenin kalkınmasına katkıda bulunur.

SONUÇ

Parafiskal yük açısından bazı OECD ülkeleri ile Türkiye karşılaştırarak Türkiye’ye ilişkin çıkarımlarda bu-
lunmak amacıyla yapılan bu çalışmada çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. İlk olarak toplam vergi gelirleri içinde 
parafiskal gelirlerin payının gittikçe arttığını ve 2015 yılında OECD ortalamasının üstüne çıktığı görülmek-
tedir. İkinci olarak parafiskal gelirlerin GSYH içindeki payının arttığını ancak OECD ortalamasının üstüne 
çıkmadığı görülmektedir. Her 2 durumda da parafiskal gelirlerin payının artmasının Türkiye’nin sosyal devlet 
anlayışı yolunda adımlar atıldığını göstermektedir. 

Parafiskal yükün gerek işçi üzerinde gerekse işveren üzerinde yük oluşturması nedeniyle hem işçi hem de işve-
renin tercihlerini değiştirmektedir. İşçi üzerinde parafiskal yükün artması nedeniyle kullanılabilir gelir düzeyi 
azalan işçinin tüketimi, tasarrufu, yatırımı, ikame mallara olan talebi değişebilir. İşveren üzerinde parafiskal 
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yükün artması halinde işverenin karı azalacağı için işveren yükünü ücretlere ve fiyata yansıtabilir ve tüketimi-
ni, üretimini, yatırımlarını değiştirebilir.

Devlet açısından işçi ve işveren üzerindeki parafiskal yük ve parafiskal hizmetlerin maliyeti düşünüldüğünde 
parafiskalite vergilerde muafiyet ve istisna kapsamında değerlendirildiği için vergi kapasitesini azaltabilmekte, 
sabit oranlı uygulandığı için yüksek gelirli bireylerden daha az parafiskal yük, düşük gelirlilerde daha yüksek 
parafiskal yüke neden olduğu görülmektedir.
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MOLEKÜLER DUYARLI ANYONİK HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ABSORBAN MALZEME 
OLARAK KULLANIMI

Fatma MUTLU 1, Özgür ÖZAY 2

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik ve Malzeme Mühendisliği, 
Çanakkale / Türkiye

2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, Çanakkale / Türkiye

Öz: Polimerler çok sayıda monomerin kovalent bağlarla birbirlerine bağlanarak oluşturduğu makromolekül-
lerdir. Mekanik davranışları, kolay şekillendirilebilir ve düşük yoğunluklu malzemeler olmaları polimerlerin 
kullanım alanlarının gittikçe genişlemesini sağlamıştır. Polimerler kontrollü ilaç salınım sistemleri, ayırma 
ve saflaştırma işlemleri, çevre, tıp ve tarım gibi uygulama alanlarına sahiptir (Kabiri ve ark., 2011). Akıllı 
polimerik malzemeler olarak adlandırılan hidrojeller çapraz bağlı ve üç boyutlu ağ yapılarıdır. Herhangi bir 
jelin hidrojel olabilmesi için kendi ağırlığının en az %20’si kadar şişmesi gerekir (Hoffman, 2002). Hidrojel-
ler dış uyarıcılara hacimsel değişim gösterirler. Hacim değişimine neden olan uyarıcılar fiziksel ve kimyasal 
olarak ayrılırlar. Sıcaklık, ışık, elektrik alan ve manyetik alan fiziksel uyarıcılar, pH ve moleküler etkileşim-
ler kimyasal uyarıcılardır (Qiu ve Park, 2001). Bu çalışmada P(SPA-ko-VI) (sulfo propil akrilat potasyum-
ko-vinillimidazol) kopolimerik makrojeller serbest radikalik katılma polimerizasyonu ile çeşitli kopolimerik 
oranlarda sentezlendi. Sentezlenen hidrojellerin çeşitli ortam su tutma testleri, yüzey ve gözeneklilik karakte-
rizasyonları yapıldı. Moleküler absorban olarak kullanılan p(SPA-ko-VI) hidrojelleri sulu ortamda metil violet 
absorbsiyonunda kullanıldı. Absorbsiyon için sıcaklık, absorban ve çözelti konsantrasyonları gibi parametreler 
incelenerek kinetik veriler değerlendirildi. Hidrojeller çevresel kullanımın yanı sıra model ilaç olarak seçilen 
Rhodamine 6G salımında denetimli ilaç salım materyali olarak kullanıldı. 

Anahtar Kelimeler: Hidrojel, Kopolimer, İlaç salınım, Absorpsiyon, Kompozit 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Hidrojeller sulu çözelti içerisinde termodinamik dengeye kadar şişebilen, üç boyutlu, çapraz bağlı polimerik 
ağ yapılarıdır. Hidrojeller uyarıcılara yanıt olarak hacim ve şekil değiştirme yetenekleri sebebiyle çevre,tıp ve 
biyoteknoloji gibi birçok alanda uygulama alanları mevcuttur (Barakat ve Sahiner, 2008). Akıllı malzemeler 
olarak da adlandırılan hidrojeller geleceğin malzemeleridir. Hidrojellerin polimerik ağ yapıları hidrofobik ve 
hidrofilik olabilir. Hidrofobik yapı jelin şişebilme kabiliyetini ve mekanik özelliklerini kontrol eder, hidrofilik 
yapı ise hidrojelin şişmesine neden olur (Mahinroosta ve ark., 2018).

Son zamanlarda yapılan çalışmalarda farklı fonksiyonel grupları hidrojellerin yapısına ekleyerek gelen uyarı-
lara cevap verebilen yeni hidrojeller hazırlanmaktadır. Hidrojele eklenen monomere göre çevre uygulamala-
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rında, kontrollü ilaç salınım sistemlerinde, tıp alanında kullanım alanları mevcuttur. Sıcaklık duyarlı hidrojel-
ler kontrollü ilaç salınım  araştırmalarında çevre duyarlı polimer sistemlerinin en çok çalışılan alanlarındandır 
(Sahiner ve ark., 2007).

Sıcaklık belirli bir değerin üzerine çıktığı zaman hidrojel büzüşür. Sınır sıcaklık değerine alt kritik çözünme 
sıcaklığı(AKÇS) denir. Hidrojellerin sıcaklık değişimine göstermiş oldukları ani hacim değişiklikleri geri dö-
nüşümlüdür. Hidrojeller bu davranışları nedeniyle kontrollü ilaç salınım sistemleri ve doku mühendisliği gibi 
uygulama alanları bulmuştur (Bajpai ve ark., 2008; Patrizi ve ark., 2009).

Sıcaklık duyarlı hidrojeller sadece sıcaklık duyarlı monomerlerden değil, sıcaklık duyarlı çapraz bağlayıcı 
kullanılarak da üretilebilir. Sıcaklık değişimi ile hidrojellerin yapısında bulunan hidrofobik ve hidrofilik grup-
lar arasında denge değişimi oluşmaktadır ve hidrojelin yapısında bulunan bu grupların su ile etkileşimi hacim 
değişikliğine neden olmaktadır (Berndt ve ark., 2005; Berndt ve Richtering, 2003).

pH duyarlı hidrojeller iyonlaşabilen grup içeren jellerdir. Uygun pH ve iyonik kuvvet değişikliklerine cevap 
olarak proton alırlar veya verirler. pH duyarlı jellerin iyonlaşma oranı, hidrojellerde bulunan asitli grupların 
sayısına bağlıdır. Böylece elektrostatik itici güç oluşur ve hidrojelin  şişmesine veya büzülmesine neden olur 
(Bajpai ve ark., 2008).

Sentezlenen hidrojellere manyetik özellik kazandırmak için Fe2+/Fe3+, 1:2 oranında demir çözeltisi hazırlanır. 
Hazırlanan çözeltisiye bırakılan hidrojeller şişmesi beklenir ve manyetik özellik kazanmış jeller sentezlenmiş 
olur (Durmaz ve Okay, 2000; Karadag ve ark., 2009; Kundakci ve ark., 2009; Ozay ve ark., 2009; Sahiner ve 
ark., 2011).

AMAÇ 

Bu çalışmanın ilk aşamasında çeşitli anyonik hidrojeller sentezlenmiştir, ve sentezlenen hidrojellerin karakte-
rizasyon işlemleri yapılmıştır. İkinci aşamasında ise sentezlediğimiz hidrojellerin biyoteknoloji, çevre tekno-
lojilsi ve kontrollü ilaç salınım alanlarında kullanım çalışmalarıdır.

KAPSAM

Akıllı malzemeler olarak adlandırılan hidrojeller günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız polimerik malzeme-
lerdir. Hidrojellerin uygulama alanı çevre, sağlık, tarım, biyokimya gibi çok çeşitlilik göstermektedir bu sebep-
le hidrojeller endüstrinin her alanı için uygulama potansiyeline sahiptir.

YÖNTEM

P(SPA-ko-VI) Kopolimerik Makrojellerin Sentezi

P(SPA-ko-VI) kopolimerik makrojeller SPA ve VI monomerleri kullanılarak serbest radikalik katılma reak-
siyonu ile sentezlenmiştir. Makrojel sentezi için 1 g 3-SPA (0,0043  mol) monomeri ve molce aynı oranda  
0,39 mL VI (0,0043 mol) monomeri tartılmıştır. Monomer miktarına göre değişik oranlarda (%0,25-0,75) 
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çapraz bağlayıcı N,N’-metilenbisakrilamit (MBA) ilave edilmiştir. Çapraz bağlayıcı ve monomerler 1 mL 
saf suda homojen olarak çözünmesi sağlanmıştır. Reaksiyon ortamına hızlandırıcı olarak 20 µL N,N,N′,N′-
tetrametilendiamin (TEMED) ilave edilmiştir. Monomer oranına göre % 1 oranında (100 µL suda çözünmüş) 
amonyumpersülfat (APS)  çözeltisi monomer, çapraz bağlayıcı ve hızlandırıcı karışımına ilave edilmiştir. Ho-
mojen olarak karıştırıalan karışım 5-7 mm çapındaki pipetlere alınmış ve reaksiyonun tamamlanması 12 saat 
beklenmiştir. Pipetlerden çıkarılan makrojeller aynı boyutlarda kesildikten sonra reaksiyona girmemiş türlerin 
ortamdan uzaklaşması için saf su içerisine alınmıştır. Yıkama işleminin tamamlanmasının ardından makrojel-
ler 40°C’de vakum etüvünde kurutulmuştur.

P(SPA-ko-VI) Kopolimerik Makrojellerin Karakterizasyonu

Sentezlenen makrojellerin şişme karakterizasyonları saf su, çeşme suyu(Çanakkale şebeke suyu), pH 1,2 tam-
pon ve pH 5,5 tampon çözeltilerinde yapılmıştır.Kütlesi bilinen hidrojeller 30 mL saf su, çeşme suyu, pH 1,2 
tamponu ve pH 5,5 tamponu içerisine atılarak 24 saat bekletilmiş ve son kütlesi tartılarak denge şişme değer-
leri formü.1 kullanılarak hesaplanmıştır.

% Se =[(Mt – M0)/M0]*100                                                                                                                             (1)

Bilinen kütleli jeller (50mg) zamana bağlı şişme kinetiğinin belirlenebilmesi için saf su içerisine bırakılmıştır. 
Belirli zaman aralıklarıyla hidrojeller su içerisinden çıkarılarak tartılarak kaydedilmiştir. Zamana bağlı şişme 
değerleri (%Se)  formül 1 kullanılarak hesaplanmıştır.

Sentezlenen hidrojellerin farklı pH’larda şişme değerlerinin belirlenebilmesi için kütlesi bilinen jeller hazır-
lanmıştır. Çözeltiler pH 1,5-10 aralığında ayarlanmıştır ve hazırlanan jeller bu çözeltiler içerisinde 24 saat  
bırakılmıştır. Süre bittikten sonra jel kütleleri tartılmıştır ve %Se  (şişme değerleri )  formül 1 kullanılarak 
hesaplanmıştır.

Absorpsiyon

Boyar Madde Absorpsiyonu

Moleküler absorban olarak kullanılan p(SPA-ko-VI) hidrojelleri sulu ortamda metil violet absorbsiyonunda 
kullanıldı. Absorpsiyon çalışmaları için kütlesi bilinen jeller (70mg) 30mL hacimli ve değişen konsantrasyon 
değerlerinde (10,20,40,80ve 100ppm) metil violet çözeltileri içerisine bırakılmıştır. Absorplanma tamamlandı-
ğında UV-Vis spektrofotometre (586nm) ile ölçümler alınmıştır ve formü.2 kullanılarak absorpsiyon miktar-
ları (mg/g) hesaplanmıştır.

 qe= [(cilk – ce)*V]/m                                                                                                                                          (2)

Kütlesi bilinen jeller  (70mg), sabit konsantrasyon (100ppm) ve değişien hacim değerlerinde (10,20,30 ve 40 
mL) metil violet çözeltileri içerisine bırakılmıştır. Absorplanma tamamlandığında UV-Vis spektrofotometre 
(586nm)  ile ölçümler alınmıştır ve formül 2 kullanılarak absorpsiyon miktarları (mg/g) hesaplanmıştır.
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 30mL hacimli, konsantrasyonu bilinen metil violet çözeltisi içerisine kütlesi bilinen (70mg) jeller bırakılmıştır. 
Absorplama tamamlanana kadar değişik sıcaklık değerlerinde (9,25,42°C) bekletilmiştir. UV-Vis spektrofoto-
metre (586nm)  ile ölçümler alınmıştır ve formül 2 kullanılarak absorpsiyon miktarları (mg/g) hesaplanmıştır.

İlaç salınım çalışmaları

P(SPA-ko-VI) hidrojelleri çevresel kullanımın yanı sıra model ilaç olarak seçilen Rhodamine 6G salımında de-
netimli ilaç salım materyali olarak kullanıldı. Kütlesi bilinen hidrojeller (90mg), 20mL hacimli konsatrasyonu 
bilinen Rhodamine 6G (4,6ppm) çözeltisi içerisine bırakılmıştır ve 48 saat ilaç yüklemesi yapılmıştır. Süre bi-
timinde UV-Vis spektrofotometre (526nm) ile yükleme sonrası ölçümleri alınmıştır ve formül 2.2 kullanılarak 
absorplama miktarları(mg/g) hesaplanmıştır. İlaç yüklenen hidrojeller hazırlanan 50 mL pH5,5 tampon çözel-
tisi içerisine bırakılmıştırve karıştırıcıya alınmıştır. Karıştırma hızı 100 rpm ve sıcaklık 37°C olarak ayarlan-
mıştır. Aralıklarla UV-Vis spektrofotometre ile ölçümler alınmıştır. Salınan ilaç miktarı formül 3 kullanılarak 
hesaplanmıştır. % salınım için formül 2.4 kullanılarak hesaplanmıştır.

Salınan ilaç miktarı(mg/g)=(ce*V)/m                                                                                                                 3

%salınım=(salınan ilaç miktarı/yüklenen ilaç miktarı)*100                                                                              4

BULGULAR

P(SPA-ko-VI) Kopolimerik Makrojellerin Karakterizasyonu

Hidrojellerin şişme davranışlarını etkileyen faktör çapraz bağlayıcı oranıdır. Çapraz bağlayıcı oranı yüksek 
olan hidrojeller daha daha sıkı bir yapıya sahiptir. Aynı polimer farklı oranlarda çapraz bağlayıcı ile sentez-
lendiğinde yüksek çapraz bağlanma oranına sahip hidrojel zincir hareketliliği kısıtlandığından daha az şişme 
gösterir. Kütlesi bilinen farklı çapraz bağlayıcı oranlarına(%0,25-0,5-0,75) sahip hidrojeller 30mL saf su içeri-
sine 24 saat bırakılmıştır. Süre dolduktan sonra jel kütleleri tartılmıştır ve %Se (şişme )  formül 1 kullanılarak 
değerleri hesaplanmıştır. Bu çalışmada p(SPA-ko-VI) hidrojeli diğer çapraz bağlayıcı oranlarında üretilen hid-
rojeller dağıldığı ve geri dönüşümü olmadığı için %0,75 çapraz bağlayıcı oranı ile kullanılmıştır.

Tablo 1. P(SPA-ko-VI) Hidrojeline Ait Farklı Çapraz Bağlayıcı Oranlarında Ortalama % Şişme De-
ğerleri

Çapraz Bağlayıcı Oranı (%) Ortalama % Şişme

0,25 10536,32

0,5 2627,76

,75
1777,85
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Şekil 1. P(SPA-ko-VI) Hidrojeline Ait Farklı Çapraz Bağlayıcı Oranlarında Ortalama % Şişme Verileri

Bu çalışmada hidrojeller çevre uygulamaları için üretildiğinden saf su, çeşme suyu, pH 5,5 tampon ve pH 1,2 
tampon çözeltilerinde şişmeleri ölçülmüştür. Şekil 2’de görüldüğü gibi % 0,75 oranında çapraz bağlı hidrojel-
ler en az pH  1,2 tampon çözeltisi içerisinde % 301,78 şişmiştir. pH 5,5 tampon çözeltisinde % 645,83, çeşme 
suyu içerisinde % 1420, saf su içerisinde % 1440,3 oranında şişme göstermiştir.

Şekil 2. P(SPA-ko-VI) Hidrojeline Ait Değişik Ortamlarda Denge Şişme Değerleri

Şekil 3’de görüldüğü gibi dengedeki şişme derecesi pH 1,5, 3, 5, 7, 9, 10 ortamlarında sırasıyla 79,13, 92, 93,3, 
94, 93,5, 93,4 olmuştur. Ortam pH değerinin arttırılmasıyla maksimum şişme değerlerine pH 9 ve 10 arasında 
ulaşmıştır.
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Şekil 3. P(SPA-ko-VI) Hidrojeline pH Şişme Değerleri

P(SPA-ko-VI) hidrojelinin saf su içerisinde şişme karakterizasyonu zamana karşılık yapılmıştır. Şekil 4’de 
görüldüğü gibi  30 dakikada (kütlece) %1400, 180 dakikanın sonunda %1600 oranında şişme göstermiştir.

Şekil 4. P(SPA-ko-VI) Hidrojeline Ait Zamana Bağlı % Şişme Karakterizasyonu

Absorpsiyon

Boyar Madde Absorpsiyonu

P(SPA-ko-VI) hidrojelleri sulu ortamda değişen konsantrasyon değerleriyle metil violet  absorbsiyonunda 
kullanılmıştır. Şekil 5’de görüldüğü gibi metil violet çözeltisinin konsantrasyon değeri arttıkça absorplama 
miktarı arttığı görülmüştür.
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Şekil 5. P(SPA-ko-VI) Hidrojelinin Konsantrasyona Bağlı Adsorpsiyon Miktarı (mg/g)

Şekil 6’de görüldüğü gibi sabit konsantrasyon ve kütleli ancak değişen hacimli metil violet içerisine bırakılan 
hidrojellerin absorplama miktarları görülmektedir. Metil violet çözeltisinin hacmi arttıkça absorplama mikta-
rının arttığı görülmektedir.

Şekil 6. P(SPA-ko-VI) Hidrojelinin Hacme Bağlı Adsorpsiyon Miktarı (mg/g)

Sıcaklık absorpsiyon prosesine etki eden bir faktördür. 70 mg p(SPA-ko-VI) hidrojeli değişik sıcaklıklarda 
metil violet çözeltisi içerisine bırakılmıştır. Şekil 7 incelendiğinde sıcaklığın absorpsiyon miktarını çok fazla 
etkilemediği belirlenmiştir.
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Şekil 7. P(SPA-ko-VI)  Hidrojelinin Değişen Sıcaklık Değerlerine Karşılık Absorpsiyonu

İlaç salınım çalışmaları

Şekil 8 incelendiğinde p(SPA-ko-VI) hidrojelleri Rhodamine 6G ile 0,80 mg/g yüklemiş ve ilacın %60’ını 
yaklaşık 400 dakikada salınmıştır. 

Şekil 8. P(SPA-ko-VI) Hidrojeline Ait İlaç Salınım Miktarı(%)

SONUÇ

P(SPA-ko-VI) hidrojelleri çeşitli oranlarda çapraz bağlayıcı sentezlenmiştir. Sentezlenen hidrojellerin yüzey 
karakterizasyonları ve değişik ortamlarda su tutma kapasiteleri yapılmıştır. Absorpsiyon çalışması için metil 
violet çözeltisinin konsantrasyon, sıcaklık ve hacim verileri değiştirilerek incelenmiştir. İlaç salınım çalışma-
ları için model ilaç olarak Rhodamine 6G kullanılarak hidrojeller yükleme yapılmıştır. pH 5,5 tampon çözeltisi 
içerisinde salınım kinetikleri incelenmiştir.  
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DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN ÖNGÖRÜMLENMESİ

Emre İÇLEK

1Pamukkale Üniversitesi, Ekonometri Bölümü, Denizli / Türkiye

Öz: Döviz kurunu en yalın haliyle yabancı ülkelerin para birimi olarak düşünebiliriz. Volatilite ise kelime 
anlamı olarak “oynaklık ve dalgalanma” anlamına gelmektedir. Volatilite kavramı, ekonomi literatüründe özel-
likle 1973 yılında   Bretton Woods sisteminin ortadan kalkmasıyla birlikte tartışılmaya başlanmıştır. Sistemin 
ortadan kalkmasıyla, ekonomisi iyi olan  ülkeler dahil olmakla beraber  yüksek sayıda ülke parasını dalga-
lanmaya bırakmış ve bu geçiş döviz kurlarında önemli dalgalanmaların oluşmasına sebep olmuştur. Döviz 
kurlarında ortaya çıkacak farklılıklar ülkeler arasında sermaye akımları, mal ve hizmetlerin yanında; enflasyon 
ve büyüme gibi parametreler üzerinde de tesir oluşturmaktadır. Döviz kurlarındaki volatilite, mali değişken-
lerin yüklendiği riskin ölçüsünün ne olduğunu göstermesi açısından hem piyasa katılımcıları hem de araştır-
macıların ilgisini çekmektedir. Riskleri minimize edebilmek açısından ise, volatilitenin öngörümlenmesi ve 
modellenmesi döviz kuru riskinin yönetiminde ciddi önem taşımaktadır. Döviz piyasasının günlük kapasitesi 
göz önüne alındığında büyük bir piyasa olduğu görülmektedir. Bu büyüklükten ötürü piyasadaki volatilitenin 
öngörümlenmesi, piyasadaki yatırımcılar için önemli olduğu kadar ülkelerin ekonomik hedefiyle alakalı bilgi 
verdiği için de önemlidir. Çalışmada, döviz kuru volatilitesinin gerçeğe en uygun modelle öngörüsünün yapıl-
ması amaçlanmıştır. Söz konusu amaç doğrultusunda, 01.01.2014-01.01.2019 dönemlerine ait EURO ve USD 
döviz kuru verileri kullanılarak Otoregresif Koşullu Varyans Modelleri ailesinden ARCH, GARCH, EGARCH 
ve TARCH yöntemleri ile volatiliteler modellenmiştir. Volatiliteleri en iyi şekilde temsil eden modeller belir-
lenerek, döviz kuru oynaklıklarına ait değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, Volatilite, ARCH, GARCH

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Döviz kurunu en yalın haliyle yabancı ülkelerin para birimi olarak düşünebiliriz. Volatilite ise kelime anlamı 
olarak “oynaklık ve dalgalanma” anlamına gelmektedir. Volatilite kavramı, ekonomi literatüründe özellikle 
1973 yılında   Bretton Woods sisteminin ortadan kalkmasıyla birlikte tartışılmaya başlanmıştır. Sabit döviz ku-
runa dayanan sistemin ortadan kalkmasıyla, ekonomisi iyi olan  ülkeler dahil olmakla beraber  yüksek sayıda 
ülke elinde bulunan varlıkları piyasanın eline bırakmış ve bu durum döviz kurlarında önemli dalgalanmaların 
oluşmasına sebep olmuştur. Döviz piyasası üstünde devletin etkisine benzer hiçbir soyut zorluk olmaması 
durumunda denge, döviz arzının ve döviz talebinin denkleşmesiyle oluşur. Arz ve talep denkliğini oluşturan 
döviz kuruna denge kuru, bunun bütünleştiği orana da denge döviz hacmi adı verilir (Seyidoğlu,1994:117). 
Şu an ki sistemde döviz kurlarının ilerdeki değerlerini mutlak bir ifadeyle tahminlemek imkansızdır. Volatilite 
hesaplanamaz ve anlamsızlık ile de ilişkilidir. Toplumda ise volatilitenin anlamı, risk sözcüğüne karşılık gel-
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mektedir. Dolayısıyla volatilite mali birimlerin riskini ölçmektedir. Döviz kurları üzerinde birçok risk faktörü 
mevcuttur. Fakat döviz kuru oynaklığının öngörülebilir olması, işletmelerin bu risk karşısında ne gibi önlemler 
alması gerektiği hakkında bilgi verecektir. Sistematik ve sistematik olmayan risk olarak kategorize edilen bu 
risk türlerinde, tamamen müdahale edilemeyen sistematik risk grubu, piyasa katılımcılarınca alınan hedging 
pozisyonlar ile azaltılabilmektedir (Sağlam ve Başar, 2016:23-24). Hedging, finansta kabul edilen yatırım 
riskini minimize edecek veya ortadan kaldıracak karşıt bir oluşum yapma durumudur. Olağandışı  fiyat hare-
ketlerinden korunmak amacıyla yapılan vadeli sözleşmelerdir. Bu işlem uzun ve kısa olmak üzere iki farklı po-
zisyonda alınarak yapılabilir. Hedging firma içi ve firma dışı olmak üzere iki yöntemden oluşmaktadır. Firma 
içi riskten kurtulma metotları: İşletmelerin himayesindeki imkanlardan yararlanarak para akımları, mallar ve 
borç yönetimi ile işletmenin bilanço yapısını inceleyerek mali riskleri ortadan kaldırmak ve minimize etmek 
amacıyla gidilen yollardır. Ticari ürün fiyat, faiz oranı ve döviz kuru gibi 3 ana risk başlığı altında toplanmıştır 
(Çömlekçi ve Güngör, 2012: 52). Firma içi döviz kuru riskinden kurtulma metotları: alacak ve borçların netleş-
tirilmesi, çakıştırma, nakit akışlarının zamanlaması, eşleştirme, ulusal para ile faturalandırma, para piyasaları 
yoluyla korunma, döviz sepetleri yöntemleri olmak üzere 7 büyük kriter altında bulunmaktadır (Parlakkaya, 
2005:100). Firma dışı riskten kurtulma metotları: Bretton Woods anlaşması, mali piyasaların yenilenmesinde 
rol oynamıştır. Bretton Woods’un 1971 yılında son bulması ile mali dünya; döviz kuru ve faiz oranıyla birlikte 
çeşitli risklerle karşılaşmıştır. Risklerin yok olması ya da azalması için popüler finansal yollar geliştirilmiştir. 
Döviz piyasasının günlük hacmi göz önüne alındığında büyük bir piyasa olduğu görülmektedir. Bu büyüklük-
ten ötürü piyasadaki volatilitenin öngörümlenmesi, piyasadaki yatırımcılar için önemli olduğu kadar ülkelerin 
ekonomik hedefiyle alakalı bilgi verdiği için de önemlidir. Dünya piyasasında yer alan kötü dalgalanmalar 
döviz kuru riskine karşı önlem alınmasına neden olmuştur. Volatilite, finans piyasalarında yatırım yapmaya 
hazırlananlar için son derece büyük bir öneme sahiptir. Finans piyasasında risk oranı hesaplanarak yatırımcı-
ların yatırım planlamasını doğru yapabilmesinde etkilidir. Yüksek volatiliteye sahip yatırım araçlarına yatırım 
yapanlar aynı zamanda yüksek risk almış sayılırlar. Aksine düşük volatiliteye sahip araçlara yatırım yapanların 
riski ise daha düşüktür. Bir yatırım enstrümanında volatilitenin yüksek ya da düşük olduğunu bilinmesi yol 
gösterici olarak kayıp yaşanmasını engeller. Çalışmada; Engle tarafından tasarlanan ARCH ve Bollerslev tara-
fından geliştirilmiş olan GARCH yöntemlerine ek olarak bu yöntemlere daha sonra eklenmiş olan ve finansal 
piyasalardaki “iyi ve kötü haberlerin” volatiliteye etkisini ölçmede kullanılan EGARCH ve TARCH yöntem-
leri de kullanılacaktır. Döviz kuru volatilitesi ile ilgili olan yazınlarda bu yöntemlerin, şokların neden olduğu 
oynaklık seviyesini yakalamada oldukça başarılı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır(Sağlam ve Başar,2016:3).

Akman (2007), Mart 2001 ve Mart 2007 tarihleri arasında Türkiye’de nominal döviz kurundaki (TL/$) oynaklık 
ARCH, GARCH ve SWARCH modelleri ile tahmin edilmiştir. Araştırılan dönem dövizin dalgalanmaya bıra-
kıldığı döneme denk gelmektedir. Çalışmada ARCH ve GARCH modelleri kullanılmıştır. Sonradan oluşan ek-
sikleri gidermek amacıyla SWARCH yöntemine geçilmiştir. Yapılan tahminler ile döviz kurundaki oynaklığı 
siyasal ve ekonomik olayların etkilediği ve  bu oynaklıkların kısa süreli olduğu ortaya çıkmıştır.

Öztürk (2010), tl/dolar kurunda GARCH ve TGARCH modelleri kullanılarak normal dağılım ile t dağılımının 
açıklayıcılığının karşılaştırılması incelenmiştir. İki değişkenli BEKK modeli ile 2002 ve 2009 yılları incelen-
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miştir. Farklı bir bakışla, Ng ve Cheung’nin araştırmalarındaki varyansta nedensellik yöntemleri kullanılarak 
yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar diğer çalışmalardan farklı olarak, normal dağılımının student dağılımından 
daha iyi olduğu ortaya çıkmıştır.

Uysal ve Özşahin (2012), çalışmadaki analizlerde ARCH ve GARCH  yöntemleri kullanılmıştır.2001 mart ve 
2010 mayıs yılları arasındaki aylık TL/USD döviz kuru modellenmek istenmiştir. İncelenen dönemde ülkemi-
zin döviz kuru volatilitesini kaldıran en uygun model GARCH(1,1) modeli seçilmiştir.

Parim (2014), Türkiye’deki Dolar Alış Kuru oynaklığının belirlenmesi ve arasından uygun olan model bulun-
maya çalışılmıştır. Üç farklı periyotta incelenmiştir. Bu dönemlere ait günlük oynaklık değişkenlerinin loga-
ritmaları alınarak incelenmiştir. ADF testiyle birlikte; Dolar Alış Kuru serisinin birim kök içerdiği ortaya çık-
mıştır, farkları alındıktan sonra seri durağan hale gelmiştir. Çalışma sonucunda en uygun model ARIMA(2,1,2) 
olduğu ortaya çıkmıştır.

(Sağlam ve Başar 2016), çalışmanın amacı oynaklık hesaplanması ile firmaların karşılaşabilecekleri riskleri 
azaltmaktır. USD, EUR ve GBP değişkenleri için ARCH, GARCH, EGARCH, TARCH yöntemleri ile mo-
dellenmiştir. Çalışma sonucunda döviz kurlarındaki oynaklığın modellenmesinde, EUR ve USD değişkenleri 
için en iyi modellerin piyasadaki “iyi ve kötü haberlerin” volatiliteye etkisini ölçmede kullanılan asimetrik 
modeller olduğu, GBP değişkeni volatilitesini açıklayan en iyi modelin ise simetrik modeller olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Ayhan (2016), çalışmada döviz kuru oynaklığı, dış ticaret ve istihdam ilişkisi önce teorik olarak incelenmiştir. 
Sonrasında Ocak 2005-2014 Şubat dönemi aylık verileri kullanılarak dört farklı modelle uygulamalı olarak da 
çalışılmıştır. Değişkenlerin durağanlık dereceleri farklı olduğundan eşbütünleşme ilişkisi Pesaran geliştirdiği 
Sınır Testi yaklaşımı ile test edilmiştir. Tüm modellerde değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunduk-
tan sonra uzun ve kısa dönem ilişkilerin belirlenmesi için ARDL modeli kullanılmıştır. Tüm modellerde hata 
düzeltme katsayıları negatif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Çalışmada literatüre katkı olarak kur-dış ticaret-
istihdam ilişkisi, modellere reel döviz kuru oynaklığı değişkeni de dahil edilerek analiz edilmiştir.

Çelik (2018), Türkiye’de  döviz kuru volatilitesinin ihracat üzerine etkisi incelenmiştir. 1995 ile 2017 dönemi 
arasında aylık veriler kullanılmıştır. ARDL yöntemi ve hata düzeltme metotları ile araştırılmıştır. İlk başta Pe-
saran , Shin ve Smith’in geliştirmiş olduğu ARDL metodu ile değişkenler içinde eşbütünleşme ilişkisine bakıl-
mıştır. Eşbütünleşmenin var olduğunu ve kullanılan metotlar doğrultusunda kur oynaklığı ile ihracat arasında 
ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Sonuç olarak hem uzun hem de kısa dönemde  ithalat ve üretim endeksi 
ihracatı pozitif etkilemiş fakat döviz kuru endeksi ve döviz kuru volatilitesini negatif açıdan etkilenmiştir

AMAÇ

Amacım, yatırımcılar için en uygun oynaklık modellerini belirlemek ve risk oranın en düşük olduğu modelleri 
bulmaktır. Yatırımcıların bu modelleri bilmesini  sağlayarak kayıpların yaşanmasını önlemek ve nasıl yatırım 
pozisyonları alması hakkında yol gösterici olmaktır. Ayrıca risk oranlarını minimize ederek yatırımları kolay-
laştırmaktır. 
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KAPSAM

Söz konusu amaç doğrultusunda, 01.01.2014-01.01.2019 dönemlerine ait EURO ve USD döviz kuru verileri 
kullanılarak Otoregresif Koşullu Varyans Modelleri ailesinden ARCH, GARCH, EGARCH ve TARCH yön-
temleri ile volatiliteler modellenmiştir. Volatiliteleri en iyi şekilde temsil eden modeller belirlenerek, döviz 
kuru oynaklıklarına ait değerlendirmeler yapılmıştır.

YÖNTEM

Finansal zaman serileri yüksek frekans veri erişimi olan, uzun bellek  gibi kendine has özellikleri bulunan veri-
lerdir. Finansal verilerin modellemesi bu özelliklere uygun modellerle yapılmalıdır. Serilerin bir başka özelliği 
ise volatilitelerinin zamanla farklılaşmasıdır. ARCH ailesi modelleri belirli bir zamanda serilerin varyansını 
tahminleme seçeneği sunan, koşullu varyansın zamanla farklılaşmasına izin veren, fakat koşulsuz varyansı 
sabit kabul eden metotlardır. ARCH ailesi süreçlerin değişen varyans bulundurması sebebiyle finansal serileri-
nin volatilitenin tahminlemesinde yoğunlukla kullanılan metotlardan biridir. Araştırmalarda, çeşitli ortamlarda 
uygulanan çok farklı ARCH ailesi süreçleri kullanılmaktadır. Araştırmada ARCH, GARCH, EGARCH ve 
TGARCH asimetrik modelleri incelenmektedir.

Dickey-Fuller  Birim Kök Testi(DF)

Dickey-Fuller (1979) birim kök testi, tahminlenen serilerin durağan olup olmadığını hipotezler yardımıyla elde 
eden testlerdir. Ayrıca Dickey-Fuller testi, hata terimlerinin otokorelasyon sorunu bulundurması durumunda da 
kullanılmaktadır. Dickey-Fuller testini göstermek amacıyla:

Yt = a1.Yt-1 + εt                                                                                                                                                         3.1.1

3.1.1’de  εt  stokastik hata terimini ifade etmektedir. Modelin her iki kısmından Yt-1 çıkarıldığında;

Yt- Yt-1 = (a1.Yt-1- Yt-1) + εt                                                                                                                                       3.1.2

∆ Yt = (a1- 1). Yt-1 + εt                                                                                                                                                                                                                             3.1.3

3.1.3’de  (a1- 1) = γ ile ifade edersek,

Model  ∆ Yt = γ. Yt-1 + εt  konumuna gelir. Modellerin durağanlığını test etmek amacıyla kurulan hipotezler 
altta yer almaktadır.

H0: γ = 0 (Seride birim kök yoktur.)  (Seri durağandır.)

H1: γ < 0 (Seride birim kök vardır.)  (Seri durağan değildir.)

Dickey-Fuller’ in öne sürdüğü 3 regresyon modeli bulunmaktadır:

- ∆ Yt = γ Yt-1 + εt                                                                                                                                                                                                     3.1.4

- ∆ Yt = a0 + γ Yt-1 + εt                                                                                                                                                                              3.1.5

- ∆ Yt = a0 + γ Yt-1 + a2 + εt                                                                                                                                  3.1.6
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Üstte bulunan regresyon modellerinde amacı γ parametresini sınamaktır. Üst kısımda yer alan regresyon mo-
delleri arasında fark sabit terim ve trend gibi deterministik öğelerin bulunmasıdır. Dickey-Fuller dağılım tab-
losundaki kritik değerler örneklem büyüklüğü (T) ve regresyon modellerindeki deterministik öğelere bağlı 
olarak belirlenmektedir.

Genişletilmiş Dickey-Fuller Birim Kök Testi(ADF)

Dickey-Fuller (1981) birim kök testi sadece birinci mertebeden otoregresif süreç modelini kullanmaktadır. 
Ancak hata terimlerinin beyaz gürültü sürecine yani otokorelasyon probleminin olmaması için daha yüksek 
mertebeden otoregresif süreç modellerinin kullanılması gerekmektedir. Yt serisine gereğinden az sayıda gecik-
me eklenmesi durumunda önemli değişkenlerin dışlanmasından kaynaklı model kurma hatası ve hata terimleri 
arasında ortadan kaldırılamayacak otokorelasyon sorunu ortaya çıkacaktır. Belli olan eksikliği gidermek için 
daha yüksek mertebeden otoregresif süreçlere yer verilmelidir. Sorunları gidermek amacıyla aşağıdaki model-
lerle eksiklik giderilmeye çalışılmış ve modeller aşağıdaki gibi genişletilmiştir.

∆Yt-1 = γ Yt-1 + ∆ Yt-i+1 + εt                                (Sabitsiz ve Trendsiz model)                                   3.1.7

∆-Yt-1 = a0 + γ Yt-1 + ∆ Yt-i+1 + εt                           (Sabitli ve Trendsiz Model)                                     3.1.8

∆-Yt-1 = a0 + γ Yt-1 + a2 + ∆ Yt-i+1 + εt                 (Sabitli ve Trendli Model)                                       3.1.9

Dickey-Fuller testi gibi t istatistiklerine benzer hipotezler γ = 0 hipotezini test etmek içinde kurulur. Dickey-
Fuller tablosundaki τ kritik değerlerle hesaplanan t istatistikleri karşılaştırılır. Hesaplanan değerler kritik de-
ğerlerden daha negatif ise H0 hipotezi reddedilir. Test sonucunda serinin durağan olamadığı sonucuna ulaşılır.

ARCH modeli

İlk olarak Robert F. Engle (1982) tarafından kaynaklarımıza kazandırılan ARCH koşullu değişen varyans mo-
delidir. Engle, koşulsuz varyans sabit iken koşullu varyansın zamana bağımlı olduğu durumlarda, bu koşullu 
varyansı hata terimlerinin karelerinin bir fonksiyonu olarak belirlemiştir (Engle, 1982: 988). Xt ’nin dışsal 
açıklayıcı değişken veya Yt bağımlı değişkenine ait gecikmeli değişkenin olduğu basit bir regresyon modeli 
bakıldığında: 

             yt = a0 +axt +εt                                                                                                                                                                                 3.2.1

              olmak üzere;    

             εt = zt ht
1/2                                                                                                                              3.2.2

             ht =a0 +a1 εt-1
2                                                                                                                      3.2.3

zt  bağımsız ve aynı dağılıma sahip, E(zt)=0, var(zt)=1, benzerlikleri tanımlanmaktadır. ht zaman içinde deği-
şen, 0’dan büyük ve t-1 zamanında var olan bilgi kümesinin test edilebilir bir fonksiyonu ve εt tek değişkenli 
bir işlemcidir. Εt ’nin koşullu ve koşulsuz ortalaması “0” ve ardışık bağımlılık oluşturmaz. εt ’nin koşullu var-
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yansı, εt ’nin t-1 zamanında var olan bilgilere bağımlı olan varyansını göstermektedir. Matematiksel ifadeyle, 
Ψt-1 t-1 zamanında var olan veri setinin gösterimi için kullanılmıştır.

Engle (1982)  εt hata terimi için;

εt = zt (α0 +α1 εt-1
2 )1/2                                                                                                                       3.2.4

3.2.4 eşitliğinde α0 ve α1 birer sabit olup koşullu varyansın eksili değer almasını engellemek, modelin ise istik-
rar içinde olması amacıyla α0> 0 ve 0 <α1<1 şartlarını koymuştur. εt için koşulsuz ortalama ve varyans:

E (εt) = 0                                                                                                                                              3.2.5

var (εt) = α0 / (1- α1)                                                                                                                          3.2.6

ARCH (1) sürecine ait εt ’nin koşullu ortalama ve varyansı:

E (εt |ψt-1) = 0                                                                                                                                     3.2.7

Var (εt |ψt-1) = E (εt
2 |ψt-1) = E (εt 

2| εt-1, εt-2, ...) ==E (εt
2 | εt-1) = ht = α0 + α1 εt-1

2                  3.2.8

 ile gösterilir.

3.2.8 numaralı denklemden anlaşılacağı gibi εt, koşullu ve koşulsuz ortalaması 0 olan zaman içinde birlikte ha-
reket etmeyen bir hata terimidir. Yt ’nin (3.2.1) eşitliğinden ve εt ’nin (3.2.4) eşitliğinin oynanması durumunda, 
yt ’nin koşullu varyansı ht ’yi göstermektedir:

Var (yt | ψt-1) = ht = α0+α1εt-1
2                                                                                                         3.2.9

εt ’nin değişen varyansı benimsemesi sebebiyle yt  de ARCH sürecini göstermektedir. ARCH süreçlerinin daha 
yüksek dereceleri ARCH(q), ise şu şekilde ifade edilir:

ht = α0 + i εt-i
2                                                                                                                          3.2.10

= t
2                                                                                                                                                                                     3.2.11

3.2.11’deki L gecikme operatörüdür. ARCH modelinde karşılaşılan problemlerden biriside yüksek derecedeki 
ARCH süreçlerinin anlamlı sonuçlar vermesidir. Problemin önemli kısmıda modelin tahmin edilmesini güç-
leştirmesidir. ARCH modeline karşılık olarak ortaya atılan ve daha uzun gecikme işlemcisine sahip GARCH 
modeli benzer sorunların giderilmesi için kullanılır.

GARCH modeli 

Bollerslev (1986), daha çok geçmiş veriye dayanan hem de daha uzun bir gecikme yapısına sahip olan ARCH 
modelini genişleterek, GARCH modelini önermiştir.

GARCH (p, q) modeli için ht:
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ht =  α0+ +                                                                                                    3.3.1

ht = α0+ ) + )ht                                                                                                                                                                3.3.2

Burada:

p ≥ 0, q> 0; α0>  0,αi  ≥ 0 (i =1, …, q) ve βj ≥ 0 (j =1, .... ,p) koşulların olması gerekmektedir. GARCH modeli 
varyansı 2 farklı gecikme operatörü ile tanımlanmaktadır. GARCH ailesinde sıklıkla kullanılan model basit 
GARCH (1,1) modelidir.

 ht = α0 +α1 εt-1
2+ β1 ht-1                                                                                                                       3.3.3

ayrıca εt ’nin kovaryans kararlılığı sadece (α1 +β1) <1 eşitliğinden elde edilir. Belli bir zaman için varyans, uzun 
dönem varyansı ile bir dönem önceki varyans tahmininin geçmiş dönemde incelenen şokların büyüklüklerini 
göz önünde bulunduracak biçimde uyarlanmış toplamıdır.

Eğer (3.3.3) eşitliğinin her iki tarafından α1ht-1 çıkartılır ise:

ht= α0+ α1(εt-1
2- ht-1) + (α1 + β1) ht-1                                                                                                 3.3.4

eşitliğini elde ederiz.t-1 zamanındaki veriye (Ψt-1) bağlı olmak şartıyla, (εt-1
2- ht-1) teriminin ortalaması 0’dır 

ve volatilite üzerindeki şok gibi algılanabilir. α1 volatilitenin şoklara karşı anlık tepkisini karşılık gelen ARCH 
parametresidir. Yüksek α1 değeri volatilitenin piyasadaki dalgalanmalara sert tepki verdiğini göstermektedir. 
β1 ise volatilite gücünün derecesini tartan GARCH katsayısıdır ve yüksek β1 değeri volatilitede kalıcılık ve 
direncin varlığını göstermektedir.

EGARCH modeli  

ARCH modelleri şokların oynaklık üzerindeki etkilerinin simetrik olduğunu söylemektedir. Block (1976) ta-
rafından öne atılan ve negatif haberlerin volatiliteyi pozitif haberlerden daha çok arttırması olarak adlandırılan 
kaldıraç etkisinin varlığına bu modellerin simetrik kısıtları sebebiyle izin verilmemektedir. Nelson(1991) ileri 
sürülen simetriklik yapısını istemeyen, başka şekilde ifade edersek normal GARCH modeli yapısındaki tah-
minlenen tüm parametrelerin pozitif olma şartı istemeyen model EGARCH modelidir. EGARCH modelinde 
koşullu değişen varyans;

loght                            3.4.1

α1> 0 ise modele göre ∣ zt-1∣ ifadesinin beklenen değerinden sapması söz konusu olduğunda εt’nin varyansın-
da artış olması beklenecektir. θ parametresi ile çarpılan zt-i ifadesinin hata teriminin işaretinin koşullu varyans 
üstündeki etkisini ortaya koyarken γ ile çarpılan ∣ zt-i ∣ ifadesinde oluşan şokun büyüklüğünün koşullu var-
yans üstündeki etkisini ortaya koyacaktır. EGARCH faydalarından biride katsayıların işaretini önemsemeden 
koşullu varyansın her zaman pozitif olmasıdır. TGARCH modellerinin kuadratik modellerde araştırılmasının 
olumlu olabileceği düşüncesiyle sonraki bölümde TGARCH’ a bakılmıştır.
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TGARCH modeli

Koşullu değişen varyans denklemi,

ht= αt+ + +                                                                     3.5.1

3.5.1 denkleminde;

            1,   eğer εt-i < 0    

∣t-i =

            0,   eğer εt-i ≥ 0    

değerini almaktadır.

εt-i = 0 eşik değeri olarak kabul olursa, γ i ≠ 0 konumunda pozitif haberler (εt-i > 0) ve negatif haberler  (εt-i < 0) 
koşullu varyansı farklı etkilenmektedir. Olumsuz haberin tesiri  αi + γ i sonucu kadar, olurken olumlu haberin 
tesiri αi kadar olacaktır. γ i ise i’ inci düzeyden kaldıraç etkisi bulunmaktadır. Olumsuz haberlerin koşullu var-
yans üzerindeki tesiri olumlu haberlere oranla daha yüksek olmaktadır.  

 BULGULAR

Tablo 1. Euro tanımlayıcı istatistikler

Gözlem Dönemi 01.01.2014 - 01.01.2019

Gözlem Sayısı 1258

Ortalama                    
  0.000578

Çarpıklık 30.58012 

Ortanca 0.000297 Basıklık 1.458915 

En Büyük Değer 0.133933 Jarque-Bera 40317.67

En Küçük Değer -0.087375 Olasılık 0,0000 

Standart Sapma 0.010555     
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                           Grafik 1. Euro                                                               Grafik 2. Dolar

Grafik 1’de dolar kuru endeksi getiri serisi zaman yolu grafiği seride trend kalmadığı fakat oynaklığın mevcut 
olduğu görülmektedir. Grafik 2’de euro kuru endeksi getiri serisi zaman yolu grafiği seride trend kalmadığı 
fakat oynaklığın mevcut olduğu görülmektedir.

Tablo 2: Dolar Tanımlayıcı İstatistikler

Gözlem Dönemi 01.01.2014 - 01.01.2019

Gözlem Sayısı 1258

Ortalama                     
0.000721

Çarpıklık 39.31857 

Ortanca 0.00200 Basıklık 2.137893 

En Büyük Değer 0.147426 Jarque-Bera 70097.89

En Küçük Değer -0.080685 Olasılık 0,0000 

Standart Sapma 0.010488     

Tablo 1 ve Tablo 2, tanımlayıcı istatistikleri göstermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken üç bulgu eğiklik, 
basıklık ve normal dağılıma uygunluk sınamasıdır. Eğiklik 0’dan büyük ise sağa çarpık 0’dan küçük ise sola 
çarpıktır. Basıklık 3’den büyükse sivri bir seri, 3’den küçükse basık bir seriyi gösterir ve bizim beklentimiz 
serinin sivri olmasıdır. Jarque Bera testinin boş hipotezi serinin normal dağılıma uyduğunu söyler ve H0 redde-
dilirse seri normal dağılıma uymuyor demektir ki bizim beklentimiz de uymamasıdır.
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Tablo 3. Euro İçin En Uygun Model

(3,0)(0,0) 3961.183829 -6.289640 -6.269222 -6.281967

(0,3)(0,0) 3960.839484 -6.289093 -6.268675 -6.281419

(4,1)(0,0) 3962.653899 -6.288798 -6.260212 -6.278055

(1,4)(0,0) 3962.629351 -6.288759 -6.260173 -6.278016

(4,0)(0,0) 3961.484914 -6.288529 -6.264027 -6.279321

(3,1)(0,0) 3961.399970 -6.288394 -6.263892 -6.279186

(4,4)(0,0) 3965.187837 -6.288057 -6.247220 -6.272710

(0,4)(0,0) 3960.842658 -6.287508 -6.263006 -6.278300

(1,3)(0,0) 3960.841299 -6.287506 -6.263004 -6.278298

(2,2)(0,0) 3960.794872 -6.287432 -6.262930 -6.278224

Tablo 3’te görüldüğü gibi AR(3) en uygun model olarak seçilmiştir.

Tablo 4. Dolar  Eçin En Uygun Model

(4,1)(0,0) 3974.086486 -6.306974 -6.278388 -6.296231

(3,0)(0,0) 3971.892721 -6.306666 -6.286247 -6.298992

(1,4)(0,0) 3973.801276 -6.306520 -6.277935 -6.295777

(4,0)(0,0) 3972.486572 -6.306020 -6.281518 -6.296812

(0,3)(0,0) 3971.389099 -6.305865 -6.285447 -6.298191

(3,1)(0,0) 3972.318759 -6.305753 -6.281251 -6.296545

(3,2)(0,0) 3972.752957 -6.304854 -6.276268 -6.294111

(0,4)(0,0) 3971.389159 -6.304275 -6.279773 -6.295067

(1,3)(0,0) 3971.389135 -6.304275 -6.279773 -6.295067

(2,2)(0,0) 3971.091649 -6.303802 -6.279300 -6.294594

Tablo 4’te görüldüğü gibi ARMA(4,1) en uygun model olarak seçilmiştir.
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Tablo 5. TGARCH Tahminlenen Modeller(Euro)

Euro TGARCH(1,1)-
Normal

TGARCH(1,1)-Studentt TGARCH(1,1)-GED

α0 6.39E-06
Prob(0.0000)

4.14E-06
Prob (0.0002)

5.71E-06
Prob (0.0001)

α1 0.225697
Prob(0.0000)

0.148643
Prob (0.0000)

 0.187340
Prob (0.0000)

β1 0.791148
Prob(0.0000)

0.863963
Prob (0.0000)

0.813469
Prob (0.0000)

1 -0.168530 
Prob(0.0000)

 -0.117615
Prob (0.0005)

                   -0.138335
Prob (0.0003)

GED 
parametresi

 1.167014
Prob (0.0000)

Log-Likelihood 4175.470 4235.600 4233.352

AIC -6.641387 -6.735618 -6.732035

SIC -6.608655 -6.698794 -6.718195

Tablo 5’de Akaike ve Schwarz kriterlerine baz alındığında en uygun model TGARH(1,1) student dağılımıdır.

Euro için seçilen uygun modeller arasındaki en uygun modeli seçecek olursak TGARCH(1,1)Student modeli-
nin en uygun model olduğuna karar verilmiştir.
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Tablo 6. TGARCH Tahminlenen Modeller(Dolar) 

dolar TGARCH(1,1)
Normal

TGARCH(1,1)-
Studentt

TGARCH(1,1)-GED

α0 5.59E-06
Prob(0.0000)

4.27E-06
Prob (0.0008)

5.15E-06
Prob (0.0004)

α1 0.169601
Prob(0.0000)

0.129267
Prob (0.0000)

 0.148357
Prob (0.0000)

β1 0.817968
Prob(0.0000)

0.850197
Prob (0.0000)

0.824733
Prob (0.0000)

1  -0.10806
Prob(0.0000)

 -0.067218
Prob (0.0614)

-0.079190
Prob (0.0353)

GED parametresi  1.282395
Prob (0.0000)

Log-Likelihood 4190.930 4239.248 4231.895

AIC -6.668149 -6.743617 -6.731890

SIC -6.627208 -6.698581 -6.686854

Tablo 6’da Akaike ve schwarz kriterlerine baz alındığında en uygun model GARH(1,1)-Student dağılımıdır.

Dolar için seçilen uygun modeller arasındaki en uygun modeli seçecek olursak TGARCH(1,1) Student mode-
linin en uygun model olduğuna karar verilmiştir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Koşullu değişen varyans modelinin en uygun model olarak seçilebilmesi için; en küçük Akaike ve Schwarz de-
ğerine sahip olması, parametrelerin anlamlı olması ve parametre kısıt koşullarının sağlanması, varyans denk-
lemi katsayılarının pozitif değerli olması ve bu katsayıların toplamlarının birden küçük olması gerekmektedir. 
Araştırma sonucunda dolar kuru için  TGARCH(1,1) Student ve Euro kuru için ise TGARCH(1,1)student  
modellerinin diğer modeller arasında optimal sonucu veren ve koşullar baz alındığında en iyi uyum sağlayan 
modeller olarak belirlenmiştir.
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TÜRKİYE’DE 2018 YILINDA HASTA HAKLARI BİRİMLERİNE YAPILAN BAŞVURULARIN 
ANALİZİ

Ayşe Nur TÜRKOĞLU1, Derya SİVUK2

 Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi ABD, Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı, Tezli 
Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara / Türkiye

2Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi ABD, Ankara / Türkiye

Öz: Bireyin yaşamı süresince sadece onun insan olma özelliğinden kaynaklanan ve sahip olması gereken temel 
hak ve özgürlükler insan hakları olarak tanımlanırken, bunun sağlık hizmetlerindeki yansıması olarak karşı-
mıza hasta hakları çıkmaktadır. Hizmet kalitesi ancak müşteri beklentileri karşılandığında sağlandığından; bu 
araştırmanın amacı sağlık hizmet kullanıcılarının beklentilerini anlamak, onların yaşadığı sorunları güncel 
veriler ile sunmak ve bu sorunlara çözüm önerileri ortaya koymaktır.  Bu araştırma; hasta hakları birimlerine 
Türkiye’de yapılan başvurular açısından en güncel verileri içermesi ve sağlık hizmet kullanıcılarının beklen-
tilerinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Pareto Analizi kalite araçlarından biridir ve bu araştırmada 
hastaların başvuru nedenlerini önem sırasına göre sıralamak üzere kullanılmıştır. Bu analize göre; üzerinde du-
rulması gereken en temel başvuru nedeni ‘Hizmetten Genel Olarak Faydalanamama’ (%48) konusudur. İkinci 
başvuru nedeni ‘Saygınlık Görme ve Rahatlık’ (%22); üçüncü sırada ‘Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi, 
Bakım ve Tıbbi Özen Gösterilmesi’ (%10); dördüncü sırada ‘Bilgilendirme ve Bilgi İsteme’ ve ‘Mahremiyet’ 
(%6) konuları gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hasta Hakları, Sağlık Hizmeti, Hizmet Kalitesi, Sağlık Hizmet Kalitesi

 GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Hasta hakları kavramını irdelemeden önce bu kavramın dayanağını oluşturan insan hakları kavramından bah-
setmek gerekmektedir. Hastalar tüm özelliklerinden önce insan olmaları nedeniyle insancıl muamele görmeyi 
hak etmektedirler. 

İnsan hakları kavramı literatürde birçok araştırmacı tarafından tanımlanmıştır. Rand (1990: 42), Orend (2002: 
34), Gülmez (1994: 4), Dworkin (1977: 68) ve Höffe (2004: 126-155) tarafından yapılan tanımlara göre ‘kişi-
lerin karşılıklı bir biçimde birbirlerine davranış gösterme ve davranış görme ilkeleri olarak tanımlanmaktadır.’ 
Adaletin sağlanması için bireylerin birbirlerine borçlu oldukları minimum muamele biçimleri insan haklarının 
gereği olarak görülmektedir.

Hasta Hakları Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı kısmında Madde 4/b’de ‘hasta’ kavramı sağlık hizmetlerinden 
faydalanma ihtiyacı bulunan kimse olarak tanımlanmıştır(Hasta Hakları Yönetmeliği, 1998). Hastaların sağlık 
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hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarında sağlık çalışanları ile olan iletişim ve ilişkilerinde bir insan ve hasta 
olarak sahip olduğu hakların tamamına hasta hakları denir.10 

Hasta Hakları Yönetmeliği incelendiğinde hastaların sahip olduğu haklar, konularına göre sınıflandırılmıştır:

- Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,

- Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,

- Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,

- Mahremiyet,

- Rıza,

- Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,

- Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,

- Saygınlık Görme ve Rahatlık,

- Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,

- Şikâyet ve Dava Hakkı,

- Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı,

- Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi, Bakım ve Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı,

- Kayıtları İnceleme Hakkı biçiminde sınıflandırılmaktadır.

Hasta memnuniyeti, kaliteli hizmetin önemli bir parçasıdır. Hastaların memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi, 
hizmet kalitesinin artırılması ve hastaların beklentileri doğrultusunda daha nitelikli hizmet sunulması bakı-
mından önemlidir(Söylemez, 2009: 110). Sağlık hizmeti kullanıcılarının hizmet kalitesinden memnun olma-
dığı zaman bu bilgiyi verecekleri veya başvuruda bulunacakları en temel birimler sağlık kurumlarında ‘Hasta 
Hakları Birimleri’ olmaktadır. Bu birimlere yapılan başvurular sağlık hizmetleri yöneticileri ve politika geliş-
tirenler için kaliteyi geliştirmek adına birinci elden verileri sunmaktadır. İlgili hasta başvuru kayıtlarının de-
taylı biçimde tutulması, hizmet sunumunda yaşanan sorunların net bir şekilde görünmesi bu sorunlara çözüm 
önerileri ve politikalar getirilmesi açısından çok önemli görülmektedir.

AMAÇ

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Türkiye’de Hasta Hakları Birimlerine yapılan başvuru verileri ile hastaların 
en çok hangi konularda sağlık hizmetleri kalitesini yeterli görmedikleri ortaya çıkmaktadır. Bu araştırma ile 

10  https://tr.wikipedia.org/wiki/Hasta_hakları
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Türkiye’de Hasta Hakları Birimlerine başvuru yapan kişilerin başvuru veya şikâyet bilgileri elde edilerek 
derinlemesine bir analiz yapılması, bu analizler sonucunda sağlık hizmet kullanıcılarının beklentilerinin anla-
şılması, onların yaşadığı sorunların güncel veriler ile sunulması ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ortaya 
konulması amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM

Araştırmada Türkiye’de Hasta Hakları birimlerine, 01.01.2018 ve 31.12.2018 tarihleri arasında yapılmış olan 
tüm başvuru verileri Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Tıbbi ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından etik ku-
rul onayı ile talep edilmiş ve alınmıştır. 

Bu araştırmanın evrenini 2018 yılında Türkiye’de Hasta Haklarına başvuru yapan tüm sağlık hizmet tüketi-
cileri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiştir. Türkiye’de 81 ildeki tüm başvuru verileri Sağ-
lık Bakanlığı’ndan alınmıştır. Araştırmanın sınırlılığı ise başvuru yapan hastaların tamamının cinsiyet, eğitim 
durumu, yaş vb. demografik verileri ayrıntılı olarak tutulamadığından alınamamıştır. Sağlık Bakanlığı Hasta 
Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından alınan Hasta Hakları Birimlerine yapılan başvuru 
verileri Excell Ms. Office 2017 Programı ile analiz edilerek tablo ve grafikler oluşturulmuştur. Sonuçlar yo-
rumlanarak hasta başvuru nedenleri ile ilgili Pareto analizi ve SWOT Analizi yapılmıştır. 

BULGULAR

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan verilere göre; 01.01.2018 ve 31.12.2018 tarihleri aralığında, Türkiye’de 81 ilde 
85.850 adet yerinde çözümlenen hasta başvurusu ve 268 adet Hasta Hakları Kuruluna intikal eden toplamda 
86.118 adet başvuru bulunmaktadır.

Çizelge 1. 2018 Bulgular-Pareto Analizi
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Kalite araçlarından biri olan Pareto Analizi bu araştırmada; hastaların başvuru nedenlerini önem sırasına göre 
sıralamak üzere kullanılmıştır. Bu analize göre; üzerinde durulması gereken en temel başvuru nedeni ‘Hizmet-
ten Genel Olarak Faydalanamama’ (%48) konusudur. İkinci başvuru nedeni ‘Saygınlık Görme ve Rahatlık’ 
(%22); üçüncü sırada ‘Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi, Bakım ve Tıbbi Özen Gösterilmesi’ (%10); 
dördüncü sırada ‘Bilgilendirme ve Bilgi İsteme’ ve ‘Mahremiyet’ (%6) konuları gelmektedir.

Çizelge 2. 2013 ve 2018 Yılları Hasta Hakları Başvuru Verilerinin Karşılaştırılması

Başvuru Nedeni Başvuru Yüzdesi 2013 Başvuru Yüzdesi 2018

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma %46,1 48%

Bilgilendirme ve Bilgi İsteme %21,2 6%

Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve 
Değiştirme

%1,5 1%

Mahremiyet %1,4 6%

Rıza %0,5 0%

Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma %1 3%

Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme %0,1 0%

Saygınlık Görme ve Rahatlık %20,7 22%

Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma %0,2 0%

Şikayet ve Dava Hakkı %1,5 0%

Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı %0 2%

Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi, Bakım 
ve Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı

%0 10%

Kayıtları İnceleme Hakkı %0 0%

Diğer %5,8 %0

Toplam %100 100%

Çizelge 2’deki veriler incelendiğinde, geçmiş olan beş yıllık süreçte;

• Hizmetten Genel Olarak Faydalanamama konusunda başvuru oranı %46’dan ,%48’e yükselmiş ciddi bir 
artış veya azalış gözlenmemiştir. Oranın %50’ye yakın olması geçen sürede bu konuda memnuniyet duru-
munun hala düşük oranda olması biçiminde değerlendirilmektedir.

• Bilgilendirme ve Bilgi İsteme konusundaki başvuru oranının %21 oranından %6 oranına düştüğü görül-
mektedir. Bu oranın yaklaşık 1/3 oranında düşmesi, hastaların bilgilendirilme ve bilgi isteme konusunda 
hizmet sunumundan memnuniyet oranının arttığını ortaya koymaktadır.
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• Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme konusundaki başvuruların %1,5 oranında iken, %1 
oranına düştüğü görülmekte fakat anlamlı bir değişimin olmadığı yönünde değerlendirilmektedir.

• Mahremiyet konusundaki başvuru oranının %1,4 iken %6 oranına yükseldiği görülmektedir. Bu konudaki 
hasta memnuniyetinin yaklaşık %5 oranında azaldığı sonucuna varılmaktadır.

• Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma konusundaki başvuruların %2’lik bir artış ile %1 oranından %3 
oranına yükseldiği görülmektedir.

• Saygınlık Görme ve Rahatlık konusundaki başvuruların %20 oranından % 22 oranına yükseldiği, ciddi bir 
artış veya azalış görülmediği fakat bu konudaki hasta memnuniyetsizliğin aynı oranda seyrettiği görül-
mektedir.

• Şikâyet ve Dava Hakkı konusundaki başvuruların %1,5 oranından %0’a düştüğü görülmektedir.

• Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı konusundaki başvuruların %0 oranından %2 oranına yük-
seldiği görülmektedir.

• Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi, Bakım ve Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı konusundaki başvurula-
rın %0 oranında iken %10 oranına yükseldiği görülmektedir. Bu konuda hasta memnuniyetinin düştüğü 
sonucuna varılmaktadır. 
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Çizelge 3. Hasta Hakları Başvuru Verilerine Göre SWOT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER
Bilgilendirme ve Bilgi İsteme konusundaki 
başvuru oranı %21 oranından %6 oranına 
düşmüştür.
Kayıtları İnceleme Hakkı, Ziyaretçi ve 
Refakatçi Bulundurma, Dini Vecibelerini 
Yerine Getirebilme ve Rıza konuları  neredeyse 
hiç başvuru olmayan konulardır.

ZAYIF YÖNLER
Hizmetten Genel Olarak Faydalanamama 
konusundaki başvuruların  %50’ye 
yaklaşması ve azalma görülmemektedir.
Saygınlık Görme ve Rahatlık konusundaki 
başvuruların %20 oranından % 22 oranına 
yükseldiği görülmektedir.
Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi, Bakım 
ve Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı konusundaki 
başvuruların %0 oranında iken %10 oranına 
yükseldiği görülmektedir. 

FIRSATLAR
Şikayet ve Dava Hakkı konusundaki 
başvuruların %1,5 oranından %0’a düştüğü 
görülmektedir.
Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve 
Değiştirme konusundaki başvuruların %1,5 
oranında iken, %1 oranına düştüğü görülmekte

TEHDİTLER
Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı 
konusundaki başvuruların %0 oranından %2 
oranına yükseldiği görülmektedir.
Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma 
konusundaki başvuruların %2’lik bir artış 
ile %1 oranından %3 oranına yükseldiği 
görülmektedir.
Mahremiyet konusundaki başvuru 
oranının %1,4 iken %6 oranına yükseldiği 
görülmektedir. 
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Çizelge 4. Başvuruların Birimlere Göre Oranları 2013-2018 Yılları Karşılaştırması

Başvuru Birimleri 2013 Yüzde Oranı 2018 Yüzde Oranı 

Poliklinik %43,9   41.00%

Klinik %11,3 13%

Laboratuvar/Görüntüleme %6,7 5%

Acil ve İlk Yardım %16 14%

Yoğun Bakım %1,4 2%

Ameliyathane %2,4 3%

Otelcilik Hizmetleri %0,6 1%

Halkla İlişkiler ve İletişim Hizmetleri %1,7 3%

Sosyal Hizmetler %1,4 1%

Diğer %14,6 18%

SONUÇ

Hasta hakları günümüzde dünyada ve Türkiye’de önemli konulardan biri olarak görülmektedir. Bu nedenle 
araştırmada Türkiye’de sağlık kurumlarında 2018 yılı hasta hakları birimlerine yapılan başvurular ele alınmış-
tır. Ergüden tarafından 2015 yılında yapılan araştırmada, 2013 Hasta Hakları birimlerine yapılan başvuruları 
değerlendirmiştir. İlgili araştırmanın sonuçları da bu araştırmanın sonuçları ile karşılaştırılmış olup başvuru 
nedenleri ve başvuru birimleri 2013 ve 2018 yılları olarak karşılaştırılmıştır.

Başvuru nedenleri ile ilgili olarak yapılan SWOT Analizinde Güçlü Yönler incelendiğinde; 

Bilgilendirme ve bilgi isteme konusundaki başvuruların 1/3 oranında azalmış olması, hizmet sunum kalitesin-
de güçlü yön olarak değerlendirilmektedir. Bu konudaki azalmanın olumlu olması sebebiyle azalmanın üzerine 
daha çok odaklanılmalı ve en aza indirilmesi için hizmet içi eğitimlerde bu konu olumlu anlamda vurgulan-
ması önerilmektedir. Kayıtları İnceleme Hakkı, Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma, Dini Vecibelerini Yerine 
Getirebilme ve Rıza konuları neredeyse hiç başvuru olmayan konulardır. Bu konularda başvuruların en az 
sayıda olması nedeniyle, bu konuların artmamasına yönelik önlemler alınmalıdır. Bu konularda hastane kalite 
direktörleri ve eğitim birimleri ortak çalışmalarda bulunmalı bu konudaki memnuniyet düzeyinin düşmesinin 
önlenmesi önerilmektedir.

Başvuru nedenleri ile ilgili olarak yapılan SWOT Analizinde Zayıf Yönler incelendiğinde; 

Hizmetten Genel Olarak Faydalanamama konusundaki başvuruların  %50’ye yaklaşması ve azalma görülme-
mesi hizmet tüketicilerinin hizmet sunumundan %50 oranında memnun olmadığı görülmektedir. Bu konuda 
hizmet süreçlerinin genel olarak incelenmesi, hasta ile bire bir iletişimde bulunan personel ile odak grup görüş-



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

177

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

melerinin yapılması ve bu genel hizmet sunum memnuniyetsizlik sebeplerinin bulunmasına yönelik çalışma-
ların planlanması yapılmalıdır. Bununla birlikte sebeplerin bulunması sonucunda çözüm önerileri bulunması 
için hastane kalite birimi ve halkla ilişkiler birimlerinin kalite araçlarından beyin fırtınası tekniği kullanarak 
çalışmaları ve bunu hizmet sunumuna pratikte geçirmeleri önerilmektedir.  Saygınlık Görme ve Rahatlık ko-
nusundaki başvuruların %20 oranından % 22 oranına yükseldiği görülmektedir. Orandaki artış az görünmekle 
birlikte oran olarak ikinci en yüksek sırada olan konu olması sebebiyle bu artış önemli olarak görülmektedir. 
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nda temel bileşenlerden biri ‘Yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet 
sistemi’ olarak bilinmektedir. Güler yüz ve saygınlık görmenin hastaların en temel hakkı olduğunun sağlık hiz-
met sunumunun her kademesindeki tüm hizmet sunucular tarafından bilinmesi için sağlık personeli yetiştiren 
tüm eğitim kurumlarındaki öğrencilere daha hizmet sahasına inmeden bu ilkenin öğretilmesi önerilmektedir. 
Bu tür temel hakların öğretilmesi hizmet içi eğitimden ziyade, sahada çalışmaya başlamamış eğitim aşama-
sındaki öğrencilere benimsetilmesi gerekmektedir. ‘Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi, Bakım ve Tıbbi 
Özen Gösterilmesi Hakkı’ konusundaki başvuruların %0 oranında iken %10 oranına yükseldiği görülmektedir. 
Bu konudaki başvuru oranının %10’luk artış göstermesi ilgili konu hakkında çalışmaların titizlikle artırılması 
gerekliliğini göstermektedir. Yaşanılan teşhis, tedavi, bakım ve tıbbi müdahale yanlışlıklarının en aza indiril-
mesi için sağlık personelinin çalışma saatlerinin, nöbet devirlerinin uygun planlamalar yapılarak düzenlen-
mesi ile yorgunluk ve uykusuzluk gibi bedensel etkilerin neden olduğu dikkatsizlik sonuçlu sorunlar en aza 
indirilmelidir.  Tıbbi özen gösterilmesi konusu hastaların algılarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bilgi 
asimetrisinden dolayı hastalar kendilerine yapılan tıbbi müdahalenin doğruluğu hakkında yanlış yorumlama 
yapabilmektedir. Yine de hastaya güler yüzlü hizmet sunumu ve hastaları uygun biçimde tedavi hakkında bil-
gilendirme ile ilgili konudaki başvuru oranının azalacağı düşünülmektedir.

Başvuru nedenleri ile ilgili olarak yapılan SWOT Analizinde Fırsatlar incelendiğinde, Şikâyet ve Dava Hakkı 
konusundaki başvuruların %1,5 oranından %0’a düştüğü görülmektedir. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini 
Seçme ve Değiştirme konusundaki başvuruların %1,5 oranında iken, %1 oranına düştüğü görülmektedir. İlgili 
konulardaki başvuru oranları zaten düşük oranda iken biraz daha düşmesi tamamen bu konulardaki sorunların 
ortadan kaldırılması için bir fırsattır ve bu konularda başvuru olmaması için hizmet sunum biçiminin aynı du-
yarlılıkta devam etmesi önerilmektedir.

Başvuru nedenleri ile ilgili olarak yapılan SWOT Analizinde Tehditler incelendiğinde;

Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı konusundaki başvuruların %0 oranından %2 oranına yüksel-
mesi hiç başvuru olmayan bir konunun son yılda başvuru yapılan durum haline gelmesi açısından önemli gö-
rülmekte ve öncelik sıralarının net bir biçimde hizmet sunucu ve tüketicilere benimsetilmesi için sağlık kurum-
larında daha fazla önlem alınması önerilmektedir. Öncelik sırasını belirten işaretler binaların uygun yerlerinde 
daha fazla kullanılabilir. Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma konusundaki başvuruların %2’lik bir artış 
ile %1 oranından %3 oranına yükselmesi sağlık kuruluşlarının güvenlik önlemlerini artırması gerekliliğinin 
göstergesidir. Güvenli ortamlarda sağlık hizmeti alma kadar sağlık hizmet sunucularının da güvenli ortamda 
hizmetlerini sunması hayati derecede önemli görülmektedir. Mahremiyet konusundaki başvuru oranının %1,4 
iken %6 oranına yükselmesi yüksek bir artış oranı olarak düşünülmektedir. Sağlık hizmet sunucularına ve hiz-
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met sunucu olmaya aday olan her öğrenciye hasta mahremiyetinin sağlanması için eğitimler sürekli verilmeli, 
mahremiyet için gerekli tüm ekipman sağlanmalı ve tüm teknik önlemlere rağmen hizmet sunucu kaynaklı 
problemlerde hizmet sunucuya yaptırım uygulanmalıdır.

Sonuç olarak hastane, bir ülkede sağlık hizmetlerine verilen önemi gösteren kurumlardır. Bu nedenle hastane-
lerin Türkiye’de etkin ve verimli işletilmesi için kaliteli sağlık hizmeti sunumu önemli görülmektedir(Alpman, 
1999: 1).
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ATATÜRK DÖNEMİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLLERİ

Özlem ÖZTÜRK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Zonguldak / Türkiye

Öz: Bu çalışmada öncelikle Zonguldak’ın kısaca bir tarihine ve II.TBMM sonrası Atatürk Zonguldak Mil-
letvekillerinin hayatlarına ve meslek yaşantılarına değinilecektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele 
döneminde kurmuş olduğu Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, I.TBMM döneminde siyasi görüş 
bildiren bir grup olarak varlığına devam etti. Mecliste Birinci Grup olarak anılan bu grup II.TBMM döne-
minin başlamasıyla Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk olan Halk Fırkası’na dönüştü. Cumhuriyet’in ilk 
vilayeti olan Zonguldak’ta Halk Fırkası tarafından mecliste birçok mebus çıkartıldı. Bu mebusların birçoğu 
Zonguldak’ın yerlisi olmamakla birlikte ülke sınırları içinde yahut dışında doğmuş kimselerdi. Ancak buna 
rağmen aktif bir siyaset izleyerek Zonguldak’ta birden fazla dönemde mebusluk görevlerini yerine getirmiş-
lerdir. Atatürk’ün ilk çok partili hayat deneyimi başarısızlığından ötürü III. Dönem sonrası Milletvekillerinde 
yüksek tahsil özelliğini araması da  II. ve V. Dönemler arası Zonguldak Milletvekillerinin anlatıldığı bu bildi-
ride görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Zonguldak, Atatürk, TBMM, Milletvekili, Siyaset

GİRİŞ 

Zonguldak doğudan Safranbolu(Zağfiranbolu), güneyden Bolu Sancağı, Gerede kazaları ile batıdan da kısmen 
Düzce, Merkez ve Akçaşehir nahiyeleri arazileriyle sınır komşusudur. Merkez, Bartın, Ereğli, Devrek kaza-
larından oluşmaktadır.11 Özellikle Ereğli ve Karabük, Zonguldak maden kömürünün kullanımı ve sanayiyi 
kalkındırmasıyla sanayi faaliyetlerinin odak noktası olmuşlardır12.

Batı Karadeniz’in bir vilayeti olan Zonguldak’ın isminin nereden geldiğine dair birçok  rivayetler mevcuttur. 
Bunlardan biri Sandraka/Sandrake’dir. Ancak kuvvetle muhtemel Zonguldak adının gelişiminde Sandrake 
ismi daha ağır basmaktadır. Zira antik dönemdeki Coğrafyacı Strabon ve Karadeniz seyahati yapıp gözlemle-
rini ortaya koyan bilginlere göre de Sandrake kelimesinden bu vilayet ismini almıştır. İlk coğrafyacı Strabon 
eserinde de Sandrakurgion sözünü tasavvur etmiştir. Amasyalı Coğrafyacı Strabon, Sandarakurgion’u bir ma-
den dağı ve bulunduğu konum itibariyle değerlendirmiştir.13Arrianus’un Karadeniz seyahatinde ise Zonguldak 
limanlarını kaleme almış ve limanlarına ayrı ayrı anlamlar yüklemiştir. Bunlardan biri de  Arrianus’a göre 
“küçük tekneler için liman yeri” anlamına gelen Sandarake, yani Zonguldak limanıdır14.

11 Mebusan Millet Meclisi,Türkiye’nin Sahi İçtimai Coğrafyası 1338,s.5.
12 İmar,İskan Bakanlığı Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü, Bölge Planlama Dairesi, Zonguldak Bölgesi Ön Planı,Zonguldak,1964,s.12.
13  Strabon, Geographika Antik Anadolu Coğrafyası, çev: Adnan Pekmen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları , İstanbul, 2000, s.52-53.
14 Arrianus, Arrianus’un Karadeniz Seyahati, çev:Murat Arslan , Odin Yayınları,İstanbul,2005, s.26-27.
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Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinden itibaren Zonguldak adının var olduğu Evkaf ve Mufassal Defterle-
rinde anılmıştır. Osmanlı Vakanüvisti Muallim Naci yazdıklarında Yavuz Selim döneminde tahrir kayıtlarını 
gösteren “M.C.15” nolu Bolu Sancağı’na ait M.1519 tarihli Evkaf(Vakıf) defterlerinde bir arazideki köprünün 
adını Songuldayık olarak anıldığını kayda almıştır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tapu tasnifinde “TD.51” nolu 
bulunan yine Bolu Sancağı’na ait ( M.1512-1520) Mufassal Defteri’nde ise yer adı olarak kendini gösteren bir 
Songuldayık adı mevcuttur15.

Osmanlı döneminde Zonguldak , Kastamonu vilayetininin bir sancağı olan Bolu Sancağı’na bağlı bir kazaydı. 
Zonguldak’ın yönetim bakımından bir kaza olarak ömrü Cumhuriyet dönemine kadar sürmüştür. 

İlk TBMM hükümeti 20 Nisan 1920 tarihinde Devrek, Ereğli, Mudurnu, Bartın, Göynük ve Zonguldak’ı Bolu 
Sancağı’ndan ayırarak Kastamonu vilayetine dahil etmiştir. 14 Mayıs 1920’de Zonguldak Kazası’nı sancak 
haline getirerek, kazanın Kaymakamı olan Ahmet Cevdet Bey Sancak Vekili olarak görev almıştır. TBMM’nin 
ilk sancak (mutasarrıflık) yaptığı ilçedir.1 Nisan 1924 tarihli, 491 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 60. 
maddesi nezdince sancaklar kaldırılmış, Zonguldak Cumhuriyet’in ilk bağımsız vilayeti haline gelmiştir16.

AMAÇ ve KAPSAM

Bu çalışmanın amacı, Atatürk dönemi (1923-1939) Zonguldak Milletvekillerinin hayatı hakkında bilgi ver-
mektir. Aynı zamanda bu çalışma, Zonguldak Milletvekillerinin meclis öncesi ve sonrası meslek yaşantıların-
daki tecrübelerini  de kapsamaktadır.

YÖNTEM

Nitel bir araştırmanın sonucunda hazırlanan bu çalışmada, arşiv kayıtlarından, kitap/ansiklopedik kaynaklar-
dan ve detaylı bir internet taraması nihayetinde ortaya çıkan verilerden yararlanılmıştır.

BULGULAR

ATATÜRK DÖNEMİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLLERİ

1)Abdullah Hilmi Tunalı

15 Ağustos 1871 tarihinde Bulgaristan’ın Eski Cuma şehrinde doğmuştur. Babasının adı İsmail Hakkı, anne-
sinin adı Rukiye’dir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 1881’de Sertahsildarı babası İsmail Hakkı Bey’in ticarette 
başarısız olması üzerine Adana’ya ve Kastamonu’ya gitmiştir. Döndüğünde de İstanbul’da kalmıştır. Mektebe 
ise Eski Cuma’da (Tuna) başlamıştır. Ancak ilkokul diplomasını Üsküdar’daki Yeni Camii Taş Mektebi’nden 
almıştır.17 İstanbul Fatih Askeri Rüştiyesi’ni bitirip Kuleli Askeri Tıbbiyesi’ne kaydolmuştur. Ardından Gülha-

15  T.C.B.O.A., Tapu Tasnifi  TD 51 “ Bolu Mufassal Defteri”- M. (1512–1520) ).
16 Nurgül Çepni,”Zonguldak”,26 Aralık 2008,  http://www.eskieserler.com/Eski/Eserler/Sehir/81/Zonguldak.asp, (Erişim Tarihi 24 

Nisan 2019).
17 TBMM, A.,H.T.,Sicil No: 65.    
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ne Tıbbiyesi’nde tıp eğitimine başlamış ancak yarım bırakıp Cenevre’ye yerleşmiştir. Tıp eğitimini Cenevre 
Üniversitesi Pedagoji Şubesi’nde tamamlamıştır18.

Çalışma Hayatı;Mülki İdare Amiri,Osmanlı İhtilal Komitesi Kurucusu,İttihat ve Terakki Cemiyeti Genel 
Sekreteri, Osmanlı Gazetesi Sahibi, Madrid Elçiliği ve Türkçe Başkatipliği, Kanuni Esasi ve Hak Gazete-
leri Muharriri (Kahire), Mülkiye Müfettişi, Kaymakam, Muhacirin Umum Müdürlüğü, Sevkiyatı Hariciye 
Memurluğu, Osmanlı Meclisi Mebusluğu, I. ve IV.Dönem Bolu- II. ve III.Dönem Zonguldak Milletvekilliği19.

2) Ahmet Ragıp Özdemiroğlu

1893 tarihinde Diyarbakır’da doğmuştur. Babasının adı Abdülkadir ve annesinin adı Abide’dir. 20Evli ve iki 
erkek çocuğu vardır. Eğitim hayatı Diyarbakır’da başlamış, Selanik ve İstanbul’da devam etmiştir. 1914 tari-
hinde de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ahmet Ragıp, 21 Mart 1958 tarihinde 
vefat etmiştir.

Çalışma Hayatı; 1914-1919 Çanakkale, Kafkas ve İran cephelerinde yedek subay, Avukat, Bursa Müdaffa-i 
Hukuk Cemiyeti’nde aza, Haçin Kaymakamlığı, Dahiliye Vekaleti Teftiş Heyeti Müdürlüğü Mümeyyizliği, 
Matbuat İstihbarat Umum Müdürlüğü ve Zonguldak İstihbarat Müdürlüğü, Erkan-ı Harbiye Zonguldak İstih-
barat Tabipliği, İnebolu İl Müdürlüğü  Zabitliği, Ankara Matbuat Şubesi Müdüriyeti Divan-ı Riyaset Katipliği, 
II.,III.,IV. ve V.Dönem Zonguldak Milletvekilliği 21II.Dönem; II.Yasama ve V.Yasama yılları arası açılış ko-
nuşmalarında muvakkat katipliği22.

3)Yusuf Ziya Özenci

1875 tarihinde Hırsuva’da dünyaya gelmiştir. Babasının adı Mürteza, annesinin adı Feride’dir. Bahriye 
Okulu’na başlamış ve buradan Bahriye Makine Mühendisi olarak mezun olmuştur. Bekar ve dört çocuk baba-
sıdır. 10 Ocak 1951 tarihinde vefat etmiştir.

Çalışma Hayatı; Makine Resimhanesi ve Bahriye Nezareti  Maiyet Fen Memurluğu, Bahriye Nezareti Do-
nanma Heyeti Islahiyesi üyesi, Bahriye Nezareti Eğitim ve Öğretim Müfettişliği, Bartın bölgesi Kuva-yı Mil-
liye Teşkilatı Kurucu üyesi ve teşkilat başkanlığı, Karadeniz Orman İşletme Şirketi kurucu üyeliği  ve İdare 
Meclisi Başkanlığı, Zonguldak Bölgesi Ecnebi Kömür Şirketleri Devlet Murakıbı ( Teftişlik), Ankara Deniz 
Yüksek Fen Heyeti Üyesi , Zonguldak Genel Meclis ve Komisyon Üyeliği, Osmanlı Meclis-i Mebusan’da 
Mebusluk, Faal olduğu, II. ve III.Dönem Bolu Mebusluğu, II.Dönem Zonguldak Milletvekilliği.

18 TBMM Albümü (1920-2010) ,C:1, s.148-200.
19 TBMM.,A.,H.T.Sicil No:65.
20 TBMM Albümü (1920-2010) ,C:1, TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları No: 1,Ankara,2010,s.320 .
21 TBMM,A., H.T., Sicil no:644.
22 TBMM,Tarihe Düşülen Notlar 1, Yasama Yılı Açılışlarında Cumhurbaşkanlarının Konuşmaları  (1 Mart 1924 - 14 Aralık 1987), 

TBMM Başkanlığı Yayınları.Aralık 2011,s.5,10,15,21.
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4)Halil Türkmen

1883 tarihinde Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Emine’dir. Harp Okulu’ndan 
bir asker olarak mezun olmuştur. Evli ve üç çocuk babasıdır. 19 Aralık 1943 tarihinde vefat etmiştir.

Çalışma Hayatı; Bağdat Polis Okulu Müdürü,İstanbul Divan-ı Harbi Örfi Okulu üyeliği, Soruşturma Heyeti 
Başkanlığı, İstanbul Polis Umum Müdürlüğü Siyasi 1.Şube Müdür Muavini, Suriye’de Polis Müdürü,İaşe 
Nezareti İhtiyacatı Askeriye Müdürü, Bolu, Aydın, Üsküdar, Kocaeli kaymakamlığı, II., III., IV. ve V. Dönem 
Zonguldak Milletvekilliği. 

5)Ahmet Celal Sahir Erozan 

1883 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.23Babası ll. Abdülhamid dönemi kumandanlarından Botgoriçeli İsmail 
Hakkı Paşa’dır. Annesi, III.Ahmet devrinde  İran’da Sünni harekatında  etkin rol alan ve bu başarılı tutumları 
karşısında III.Ahmet tarafından  armağan olarak Şirvan hanlığı verilen Hacı Davud Han sülalesine mensup 
Fehime Nüzhet Hanım’dır.24Vefa İdadisi mezunudur.  Hukuk Mektebini  ikinci sınıfa kadar okuyup, tahsilini 
yarıda bırakmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır. 18 Kasım 1935 tarihinde vefat etmiştir. 

Çalışma Hayatı;Mektebi Hariciye Kalemi Memurluğu, Davut Paşa İdadisi’nde Fransızca Muallimliği, Mer-
can İdadisi’nde Türkçe Muallimliği,Ankara Gazi Orta Muallim Mektebi’nde Türkçe Muallimliği,Türk Dili 
Tetbik Cemiyeti Kurucu üyeliği ve genel yazmanlık,1909 yılında Fecr-i Ati topluluğunu kurması olmuştur.
Servet-i Fünun yazarı,III.Dönem( ara seçim) ve IV. Dönemleri Zonguldak Milletvekilliği25.

6)Hüsnü Kortel

1890 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babasının adı Ali Rıza, annesinin adı Fatıma Leman Hanım’dır. Hüsnü 
Bey, evli ve üç çocuk babasıdır.26 Kendisi, Belçika’da Liyej Montenyör Elektrik Fakültesi’nden Elektrik Mü-
hendisi olarak mezun olmuştur. Yaşamı boyunca birçok kurum ve kuruluşta çalışmıştır bunun yanında siyaset-
le de ilgilenmiştir. Hüsnü Kortel, 8 Aralık 1954 tarihinde vefat etmiştir. 

Çalışma Hayatı; Vakıflar Bakanlığı’nda Elektrik Mühendisi, Sanayi Okulu ve Mercan Sultanisi’nde mual-
limliği, Mühendislik Okulu’nda da mualimlik, Mühendislik ve muallimlik, müdürlük, müfettişlik,müsteşarlık, 
Sanayi Okulu’nda müfettiş yardımcısı,Sanayi Öğretimi Şube Müdürü,Teşviki Sanayi Şube Müdürü,İstanbul 
Sanayi Müfettişi ve Mesai Müdürü,Ereğli Havzai Fahmiyesi Umum Müdür Vekilliği, Ticaret Vekaleti Müste-
şarı, Demir Sanayi Umum Müdür Vekilliği,Zonguldak Vilayetinde III.Dönem Milletvekili27.

23  TBMM Albümü(1920-2010),C:1, s.122,319.
24  M. ORHAN OKAY ,” Celal Sahir Erozan”, TDV İslam Ansiklopedisi, C: 7, İstanbul,2013,s.245.
25 TBMM A.,H.T.,Sicil No:63.
26  TBMM Albümü(1920-2010),C:1, s.174; TBMM A.,H.T.Sicil No:764
27 TBMM Albümü(1920-2010),C:1,s.174.
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7)Mehmet Nazif Sirel

Günümüzde adı Larissa olarak bilinen Yenişehir/Fener yahut Yenişehr-i Fener, Yunanistan’a bağlı bir şehirdir. 
Osmanlı Devleti’nin, Balkanlar’da çıkan karışıklıklar  sonucunda  elinden çıkarmak zorunda kaldığı toprak-
lardan biri olan Yenişehir, Türk, Yunan ve Yahudi nüfuslarına sahipti. 1881 yılında Yunan Krallığı’na bırakılan 
Yenişehir’den Müslüman nüfus  göç etmiş, bundan bir sene evvel bu Müslüman tebaaya tabii olan Meh-
met Nazif Bey 1880 yılında Yenişehir’de dünyaya  gelmiştir.28 Babası Mehmet Seyit, annesi Naile Rukiye 
Hanım’dır.29 İstanbul Hukuk Mektebi’nde tahsilini yapmıştır.  Aynı zamanda evli ve üç çocuk babasıdır.  17 
Nisan 1943 tarihinde hayata veda etmiştir.

Çalışma Hayatı;İstanbul İstinaf Mahkemesi’nde Katiplik, Adliye Nezareti Ceza İşleri’nde Katiplik, Beyoğlu 
Bidayet Mahkemesi (günümüz Asliye Mahkemesi)’nde Savcı Yardımcısı, İstanbul Bidayet Mahkemesi’nde 
Savcı Başyardımcısı, İstanbul Bidayet Mahkemesi’nde Müstantik (Sorgu Hakimi),Beyoğlu Bidayet Mahke-
mesi üyesi, İstanbul Mahkemesi Başkanı,Ticaret Mahkemesi Başkanı,İstanbul Savcısı ve III.Dönem Zongul-
dak Milletvekiliği.

8)Mehmet Rıfat Vardar

Günümüzde Makedonya’ya bağlı bir şehir olan Köprülü’de 1883 yılında doğmuştur. Babası Mahmut Bey, an-
nesi Fatma Hanım’dır. Tahsilini Mülkiye Mektebi’nde (günümüz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi) görmüştür. Burada idare,maliye eğitimi almıştır. Vardar, evli ve üç çocuk babasıdır. 5 Mayıs 1948 yılında 
da vefat etmiştir.

Çalışma Hayatı; Selanik Maiyeti’nde memur, Langaza(Yunanistan), Zihne(Makedonya), Melnik(Bulgaristan), 
Avrethisar(Yunanistan), Nevrekop(Bulgaristan), Haymana(Ankara), Cide(Kastamonu) ve Karaman kazaların-
da kaymakamlık, Giresun Mutasarrıflığı ve Valilik, Ordu Valiliği, III., IV. ve V. Dönemlerde Zonguldak Mil-
letvekili30.

9)İbrahim Esat Çakmakkaya

1897 yılında Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası Hasan Bey, annesi Fatma Hanım’dır. 
Tahsilini ilk okul ile noktalandırmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 27 Eylül 1950 tarihinde vefat etmiştir.

Çalışma Hayatı;Maden işçisi, maden ocağında Ambarcılık, Kozlu’da Türkiye Kömür İşleri Ocakları’nda baş-
çavuşluk ve başmadencilik, IV. ve V.Dönemlerde Zonguldak Milletvekilliği31.

28  Machiel Kiel, “Yenişehir”,TDV İslam Ansiklopedisi,C:43,İstanbul,2013, s.473-474.
29  TBMM A,H.T.Sicil No:764.
30  TBMM Albümü(1920-2010),C:1,s.174.
31 TBMM Albümü(1920-2010)C:1, s.319; TBMM A.,H.T.Sicil No:864.
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10)Hasan Karabacak

1877 yılında Zonguldak’ın günümüz ilçesi olan Kilimli’de dünyaya gelmiştir. Babası  Mustafa Bey, annesi 
Zeynep Hanım’dır. Tahsil hayatı geniş yelpazeye sahip olmamak ile birlikte kendisi ilk okul mezunudur. Evli 
ve beş çocuk babasıdır. Karabacak, 14 Şubat 1945 yılında vefat etmiştir.

Çalışma Hayatı; Madende kazmacı ustası, Bahriye Nezareti Maden Kömür İşletmesi’nde yazıcılık, Maden 
Çavuşluğu ve Başçavuşluğu, Maden işçilerinin sesi olan Amele Birliği’nin İşçi temsilcisi, Zonguldak vilaye-
tinde IV. ve V.Dönem Milletvekilliği.

11)Ahmet Mithat Altıok

1884 yılında Kayseri’de doğmuştur. Babası Hacı Hasan Bey, annesi Pembe Hanım’dır. Tahsilini Askeri Tıbbi-
ye Mektebi’nde tamamlamış ve doktor yüzbaşı olarak Askeri Tıbbiye’den mezun olmuştur. Altıok, evli ve beş 
çocuk babasıdır. 13 Şubat 1962 tarihinde de vefat etmiştir 32.

Çalışma Hayatı;Gülhane Tersanesi’nde bir sene stajyerlik, bir sene de asistanlık, Van Hastanesi’nde  Cil-
diye ve Efrenciye (Frenklere, Avrupalılara mahsus hastalıklar) uzmanlığı, II.Meşrutiyet döneminde İttihat 
ve Terakki namzedi olarak Van’dan mebusluğu, I.Dünya Savaşı sırasında Bolu ve Bursa İttihat ve Terak-
ki Katipliği,Gerede Hükümet doktorluğu, Bolu Sıhhiye Müdürlüğü, Trakya İskan Mıntıka Müdürlüğü, Bolu 
Umumi Meclis ve Encümen Azası.33V.Dönem Zonguldak Milletvekilliği,Diyarbakır Valiliği34.

12)Raif Dinç

1874 yılında Erzurum’da dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Nuri Bey, annesi İffet Hanım’dır.  Dinç, Mekteb-i 
Nüvvab’dan (kadı vekili yetiştiren okul) mezun olmuştur. Evli ve dört çocuk babası olan Raif Bey, 30 Ekim 
1949 tarihinde vefat etmiştir. 

Çalışma Hayatı;Kadılık, başkadılık ve kalem müdürlüğü, İspir Kazası Kadılığı,Urfa Sancağı Kadılığı, Beya-
zıt Kazası Kadılığı,Gümüşhane Sancağı Kadılığı (vekaleten), Erzurum Sancağı Merkez Kadılığı, Evkaf Mah-
kemesi Kalem Müdürlüğü, Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Erzurum Azası,Bitlis Valiliği, Osmanlı Mebusan 
Meclisi’nde Erzurum Mebusluğu,V.Dönem Zonguldak Milletvekilliği35.

SONUÇ

Zonguldak eski çağlardan bu yana literatürde farklı isimlerle anılsa da günümüze kadar varlığını devam ettirmiş-
tir. Osmanlı’da tahmini beş asırlık bir tarihe sahip olan Zonguldak, Cumhuriyet’in ilanı ile yeni kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin ilk vilayeti olarak tarihe geçmiştir. Cumhuriyet’in getirmiş olduğu demokratik siyasi 
ortam, kömür madeni ile sanayisi kalkınan bu şehrin kurulan II.TBMM’de Halk Fırkası tarafından çıkardığı me-

32  TBMM Albümü(1920-2010),C:1, s.228-319.
33   TBMM A., H.T.Sicil No:1014.
34   TBMM Albümü(1920-2010),C:1,s.293.
35  TBMM Albümü(1920-2010),C:1,s.319; TBMM A.,H.T.Sicil No:506.
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buslarla da varlığını hissettirmiştir. Birçoğu Zonguldak’ın yerlisi olmayan milletvekilleri Abdullah Hilmi Tunalı, 
Ahmet Ragıp Özdemiroğlu, Halil Türkmen, Celal Sahir Erozan, Mehmet Rıfat Vardar gibi isimler birden fazla 
dönemde Mecliste Zonguldak Milletvekilliği yapmıştır. II. ve V. Dönemler arasında, Atatürk’ün vefatına kadar 
Zonguldak’ da mebusluk görevlerini icra etmiş milletvekillerinin hayatlarının ve meslek yaşantılarının işlendiği 
bu bildiride arşiv kaynaklarından faydalanılarak bir çalışma ortaya konulmuştur.
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EFFECT OF ZINC ON PROTEIN, LIPID AND CARBOHYDRATE LEVEL OF THE LESSER WAX 
MOTH, ACHROIA GRISELLA FABR. (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) LARVAE

Yeliz KIRAN YILMAZ1, Nevran Eylem AKMAN GÜNDÜZ2

1-2Ondokuz Mayıs University, Science and Art Faculty, Samsun / Turkey

Abstract: The effect of heavy metal, zinc (Zn) on protein, lipid and carbohydrate level of lesser wax moth, 
Achroia grisella (Lepidoptera:Pyralidae) larvae was examined under laboratory conditions. Larvae were rea-
red on an artificial diet medium contaminated with three different concentrations (50, 100 and 200 mg/kg) of 
Zn. In the control group the insects fed a Zn-free diet containing honeycomb (200 g), bran (860 g), glycerol 
(300 ml), honey (150 ml) and distilled water (150 ml). All of the insects were kept at 25 ± 2 °C temperature, 
60 ± 5% relative humidity and 16L:8D photoperiod conditions. Last instar A. grisella larvae were weighed, 
placed individually into microcentrifuge tubes and stored at –20 °C for the biochemical analysis. Protein, lipid 
and carbohydrate levels of the larvae were determined by Lowry, vanillin-phosphoric acid and hot anthrone 
tests using UV-visible spectrophotometer, respectively. The results of this study showed that protein level of 
the larvae decreased significantly at 50 and 200 mg/kg compared to the control. However, at 100 mg/kg larvae 
had similar amount of protein with control group. Lipid level of the larvae considerably decreased at all Zn 
concentrations. Carbohydrate level of Zn treated groups also reduced significantly at 50 and 100 mg/kg with 
respect to control. In conclusion, incorporation of heavy metal, Zn into the diet of A. grisella altered the bioc-
hemical composition of the larvae.

Key Words: Achroia Grisella, Protein, Lipid, Carbohydrate

INTRODUCTION

Environmental pollution with toxic and dangerous material causes serious problems for organisms, including 
insects. Among these pollutants, heavy metals are the most important. They are widespread in air, soil and 
water. Several studies have documented the negative effects of heavy metals on different aspects of insects. 
For example, Borowska et al. (2004) observed a negative impact of metals on the larval development and the 
survival of Musca domestica. Filipiak et al. (2010) obtained that zinc treatment increases phagocytosis and 
affects programmed cell death in M. domestica and Drosophila melanogaster. Shakunthala and Shalini (2018) 
also proved that sub lethal concentrations of lead acetate and zinc chloride reduced the longevity of D. melano-
gaster. In addition Suganya et al. (2016) observed that cadmium and lead are toxic metal on Spodoptera litura 
larvae and cause a significant increase in antioxidant enzymes activities. El-Sheikh et al. (2010) proved that the 
larval mortality percent of Culex pipiens L. larvae increased as the concentration of heavy metals increased.

Lesser wax moth, Achroia grisella (Fabr.) (Lepidoptera: Pyralidae), is a pest species causing serious damages 
bee hives and threatens the well-being of the honey bee population (Mahgoup et al., 2015). This pest species 
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is cosmopolitan and are present nearly anywhere honey bee are managed. The females normally lay their eggs 
in the cracks inside the honey bee hive. The developing larvae feed on wax and other materials stored in the 
comb cells, thereby they cause heavy economic damage in apiculture industry. 

AIM 

Many researchers have focused on the biology, physiology, behaviour and control of A. grisella (Greenfield 
and Coffelt, 1983; Nurullahoğlu, 2003; Ellis et al., 2013; Mahgoup et al., 2015; Gleason et al., 2016). Although 
these studies have provided some essential information about the different aspects of A. grisella, the effect of 
heavy metals on biochemical parameters of A. grisella is not well known. Therefore, the aim of the present 
study is to assess the effect of heavy metal, Zn on the protein, lipid and carbohydrate content of A. grisella 
larvae.

MATERIAL

A laboratory stock culture of A. grisella has been maintained for several years on an artificial diet of honey-
comb (200 g), bran (860 g), glycerol (300 ml), honey (150 ml) and distilled water (150 ml) at the Animal 
Physiology Research Laboratory, Ondokuz Mayıs Univesity. To investigate the effect of zinc (Zn) on bioche-
mical composition of A. grisella, three different concentrations (50, 100 and 200 mg/kg) of Zn were prepared 
and added to the diet of insect. 10-15 A. grisella adults were placed into glass jars (500 ml) containing either 
a Zn- supplemented or a Zn- free diet. All of the insects were kept at 25 ± 2 °C temperature, 60 ± 5% relative 
humidity (RH) and 16L:8D photoperiod conditions. Last instar A. grisella larvae were weighed, placed indivi-
dually into microcentrifuge tubes and stored at –20 °C for the biochemical analysis.

METHOD

To investigate the effects of different concentrations of zinc on the protein content of larvae, they were homo-
genized in 500 μL of phosphate buffer and then 500 µl phosphate buffer (pH 7.4) was added to the sample. 
Each sample was centrifuged at 3500 rpm for 15 min at 4 °C. After centrifugation, 100 µl supernatant was ta-
ken and protein concentration was determined using Folin-phenol reagent, as described by Lowry et al. (1951). 
Absorbance at 695 nm was read and compared to bovine serum albumin (BSA) as standard protein.

Lipid and carbohydrate levels of the larvae were measured using a series of biochemical tests previously used 
by different researchers on insects (Olson et al., 2000; Fadamiro and Heimpel, 2001; Lee et al., 2004). Briefly, 
each larva was homogenized in 100μL of 2% sodium sulfate and solution and 900 μl chloroform-methanol 
(1:2) was added. The tube was centrifuged at 14000 g for 2 min. After centrifuging, 100 μl of supernatant was 
transferred into a glass test tube (10 × 50 mm) for the lipid assay. Another 100 μl was transferred to a similar 
glass tube for the carbohydrate assay. All tubes were heated at 90 °C until all of the solution had evaporated 
from the lipid tubes and approximately 50 μL of solution remained in the carbohydrate tubes. To analyze li-
pids, 40 μl of sulphuric acid was added and heated at 90 ºC for 2 min. Then 960 μl of vanillin-phosphoric acid 
reagent was added (van Handel, 1985b), mixed and kept at room temperature for 30 min. Absorbance was 
measured at 525 nm with a spectrophotometer and lipid level was observed from a standard curve with corn 
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oil. For carbohydrate analysis, 950 μl of anthrone reagent was added to the tube heated at 90 ºC for 15 min 
and then cooled on ice (van Handel, 1985a). Absorbance was measured at 625 nm and compared with glucose 
standards. Data in graphs were presented as the mean values ± standard error. 

Statistical Analysis

SPSS software for Windows version 20 was used to perform statistical analysis. Differences between the 
Zn- treated and control groups were compared using one-way analysis of variance (ANOVA) and the Student-
Newman-Keuls (SNK) multiple range test at a probability level of P ≤ 0.05.

RESULTS

The effect of Zn on protein level of A. grisella larvae is presented in Figure 1. We detected significant differen-
ces among protein level of A. grisella larvae at different Zn concentrations (F = 71.224, df = 3,76, P = 0.000) 
(Figure 1). The mean protein level at control group was 60.09 ± 1.90 µg/ mg larva. It significantly decreased 
at 50 and 200 mg/kg when compared to control. However, there was no significant difference at 100 mg/kg Zn 
concentrations compared with control.
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Figure 1. Effect of Different Zinc (Zn) Concentrations on Protein Level of A. grisella Larvae. Different 
Letters Denote Significant Differences Based on Student-Newman-Keuls (SNK) Test (F = 71.224, df = 

3,76, P = 0.000).

Our results showed that lipid level of the Zn- treated groups also showed a tendency to decrease compared with 
the control (Figure 2). This decrease was significant at all concentrations with respect to control (F = 15.096, 
df = 3,76, P = 0.000). However, A. grisella larvae contained similar lipid levels at 50 mg/kg and 200 mg/kg 
Zn concentrations. 
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Figure 2. Effect of Different Concentrations of Zinc (Zn) on Lipid Level of A. grisella Larvae. Different Letters 
Denote Significant Differences Based on Student-Newman-Keuls (SNK) Test (F = 15.096, df = 3,76, P = 0.000).

Our results showed that Zn treatment generally resulted in a decrease in the carbohydrate level of larvae. This 
decrease was significant at 50 and 100 mg/kg compared to control (F = 18.158, df = 3,76, P = 0.000). However, 
there was no significant decrease at 200 mg/kg Zn concentration.
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Figure 3. Effect of Different Concentrations of Zinc (Zn) on Carbohydrate Level of A. grisella Larvae. 
Different Letters Denote Significant Differences Based on Student-Newman-Keuls (SNK) Test (F = 

18.158, df = 3,76, P = 0.000).
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CONCLUSION

Heavy metal stress can affect various physiological parameters in insects (Ortel, 1996; Borowska et al., 2004; 
El-Sheikh et al., 2010). Here, we examined the effect of Zn on protein, lipid and carbohydrate content of A. 
grisella larvae. Our results showed that biochemical composition of A. grisella larvae significantly affectted 
by Zn treatment. The mean protein level of Zn- treated groups decreased significantly at 50 and 200 mg/kg as 
compared to control. Similarly, Emre et al. (2013) found that high concentrations of cadmium (20 and 40 mg) 
significantly lowered total protein level in Galleria mellonella larvae. In contrast to our results, Baghban et al., 
(2014) found that copper treatment increased the protein concentration in the third-instar larvae of Helicoverpa 
armigera.

Incorporation of Zn into the diet generally resulted in a decrease in the lipid content of A. grisella larvae at all 
Zn concentrations. Similarly, Shin et al. (2001) showed that cadmium contamination caused a significant dec-
line in the total lipid content of G. mellonella larvae and pupae. Ortel (1991) reported a similar negative affect 
of cadmium on lipid content of Pimpla turionellae. In another study, Ortel (1995) also demonstrated that total 
lipid content of Lymantria dispar larvae reduced with Cd application (Ortel, 1995).

Our results showed that Zn treatment generally resulted in a decrease in the carbohydrate level of larvae. This 
decrease was significant at 50 and 100 mg/kg compared to control. Bischof (1995) reported that treatment with 
cadmium and zinc significantly decreased the glycogen concentration in the body tissue of L. dispar larvae. 
The same author also revealed that trehalose concentration was considerably decreased, whereas sorbitol and 
glucose concentrations remained more or less stable in the hemolymph of cadmium treated L. dispar larvae 
(Bischof, 1995). Similarly, El-Sheikh et al. (2010) determined a significant decrease in the total carbohydrate 
content in the whole body of females and males, C. pipiens resulted from larvae treated with the LC50 cadmium 
chloride or the LC50 of mercuric nitrate.

In summary, our results provide that Zn treatment influences the total body composition of A. grisella. We re-
commend that further experimental studies should be carried out in future to determine the effects of different 
heavy metals on different characteristics of A. grisella.
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HEMİPLEJİK BİREYLERİN ETKİLENMEMİŞ TARAFINDAKİ OMUZ AĞRISI VE 
İŞLEVSELLİĞİ İLE UYKU KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Sönmez Hakan UMUT1, Zeynep Bahadır AĞCE2

1Özel Cadde Tıp Merkezi, İstanbul, Türkiye

2Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Öz: Amaç: Çalışmanın amacı, hemiplejik bireylerde sıklıkla görülen kalitesiz uyku ve etkilenmemiş taraftaki 
omuz ağrısı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 40-85 yaş aralığında, 17 erkek 
ve 13 kadından oluşan 30 hemiplejik birey katıldı. Gönüllüler tarafından doldurulan demografik bilgi formu 
ile yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, yürümeye yardımcı araç bilgilerine ulaşıldı. Modifiye Constant-Murley 
skoru ile bireylerin omuz ağrı durumu ve fonksiyonelliği değerlendirildi. Uyku kalitesini ölçmek için Pits-
burgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan 30 bireyin verilerinin incelen-
mesi sonucunda hemiplejik bireylerin uyku kalitesi ile etkilenmemiş taraftaki omuz ağrı ve fonksiyonel du-
rumu arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. (p=0,404)  Ancak, yardımcı araç kullanımı ile toplam Constant 
Murley skoru arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (p=0,015) Aynı zamanda cinsiyet ile toplam Pittsburg 
Uyku Skoru arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (p=0,004). Sonuç: Hemiplejik bireylerde uyku kalitesinin 
etkilenmemiş taraftaki omzun ağrı ve fonksiyonelliği ile ilgisi bulunmadığı anlaşılmıştır. Ancak yardımcı araç 
kullanımı, bireylerin etkilenmemiş taraftaki omzun ağrı durumunu ve fonksiyonelliğini etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemipleji, Uyku Kalitesi, Omuz Ağrısı

GİRİŞ

Üst ekstremite komplikasyonları inmeli hastaların bir çoğunda gelişebilir. Bu komplikasyonların büyük bölü-
münü omuz ile ilgili sorunlar oluşturmaktadır. Bunun en önemli nedeni de omuz biyomekaniğinin bozulmuş 
olmasıdır. Omuzdaki ağrı fonksiyonel iyileşmeyi ve hastanın rehabilitasyon sürecini engelleyebilir.(3) Ağrı, 
genellikle uykuyu bozar ve gündüz aktivitelerini olumsuz etkileyebilir. Uyku kalitesinin bozulması bireylerde 
bedensel ve zihinsel olarak çöküntü yaşatır. Çalışmalar göstermiştir ki; ağrı şiddeti ve uyku şikayetleri arasında 
anlamlı bir ilişki mevcuttur

 
ve inme sadece hemiplejik omzu değil, kontralateral omzu da etkilemektedir.(4,5) 

Türkiye’de yapılan bir çalışmada Cankurtaran ve arkadaşları yaşlı bireylerin gecede 1-3 kez uyandıklarını 
belirlemişlerdir. Fadıloğlu ve arkadaşlarının huzurevinde kalan 60 yaş ve üzeri bireylerle uyku kalitesini be-
lirlemek üzere yaptıkları çalışmada yaşlı bireylerin %77’sinin uyku kalitesinin kötü olduğu saptanmıştır. Dicle 
A.’nın araştırmasına göre inmeli hastalarda uyku kalitesi bozulmuştur ve bu durum hastaların fonksiyonel 
durumu ile ilişkilidir. (7)   Bu konuda yapılmış bir çalışmada; 50 yaş ve üzerindeki bireylerin çoğunun uyku 
sorununun olduğu, diğer bir çalışmada ise yaşlıların %28’nin uykuyu başlatmada veya sürdürmede zorluk 
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yaşadığı saptanmıştır. Diğer bir çalışmada ise hastaların %54’nün uykusuzluk yaşadığı, uykusuzluk nedenleri 
arasında %54 oranında “ağrının” yer aldığı belirlenmiştir(8,9).

Literatürde, inme-omuz ağrısı ve inme-uyku problemleri ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır ancak inmeli bi-
reylerin etkilenmemiş tarafındaki omuz ağrısı ve uyku kalitesi arasındaki ilşkiyi inceleyen bir çalışmaya rast-
lanmamıştır.

AMAÇ

Çalışmamızda hemiplejik bireylerde etkilenmemiş taraftaki omzun ağrısı ve fonksiyonelliği ile bu bireylerde 
sıklıkla görülen kalitesiz uyku arasındaki ilişkiyi araştırılması hedeflendi.

GEREÇ ve YÖNTEM 

Demografik bilgiler: Bu bilgi toplama aracının kullanım gereği çalışmaya katılan bireyler hakkında daha 
detaylı bilgi edinmektir. Yaş, cinsiyet, iş, eğitim, kullandığı yardımcı araçlar , kronik hastalıklar gibi bilgilere 
bu form ile ulaşılmaktadır.

Pitssburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ): Bir ay boyunca uyku kalitelerini değerlendirmek için güvenilirlik 
ve geçerliliği olan bir yöntem olarak Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) uygulanmıştır. PUKİ, her biri 
0’dan 3’e kadar derecelendirmeye sahip 19 değerlendirme sorusundan oluşur ve bunlar yedi alt kategoriye 
ayrılır. Yedi alt kategori daha sonra 0 ile 21 arasında bir aralığı olan küresel bir PUKİ skoru elde etmek için 
toplanır; daha yüksek puanlar daha zayıf uyku kalitesini ifade eder. PUKİ’nin Türkiye için geçerlik ve güve-
nirlik çalışması 1996 yılında Ağargün ve arkadaşları tarafından yapılmıştır.(10)   

Modifiye Constant-Murley Skoru: Bu skorlama çeşitli düzenlemelerle 2008 yılında tekrar yayınlanmıştır. 
Ağrı, günlük yaşam aktiviteleri, normal eklem hareketi, kuvvet alt skorları ve bunların toplamından oluşan 
maksimum 100 puanlık toplam skorlaması vardır. Ağrı 15, günlük yaşam aktiviteleri 20, normal eklem hare-
keti 40 ve kuvvet 25 puan üzerinden değerlendirilir. Skorlamadaki yüksek puan, yüksek fonksiyonel durumu 
ifade eder. Bu skorlamanın Türkçeye çevrimi ve güvenilirlik testleri 2016 yılında Derya ÇELİK tarafından 
yapılmıştır.(11)

BULGULAR 

Çalışmamıza katılan bireyler arasında yaş, cinsiyet, hemiplejik taraf açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmamıştır. (p > 0.05)
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Tablo 1. Katılımcıların Yaş, Cinsiyet Ve Hemiplejik Tarafa Göre İstatistikleri

  n %

YAŞ

41-50 5 16,7

51-60 4 13,3

61-65 5 16,7

65-70 5 16,7

71-7 5 16,7

>76 6 20,0

Toplam 30 100,0

CİNSİYET

Erkek 17 56,7

Kadın 13 43,3

Toplam 30 100,0

HEMİPLEJİK TARAF

Sağ 14 46,7

Sol 16 53,3

Toplam 30 100,0

Çalışmamızda hipotezimizi oluşturan, etkilenmemiş taraftaki omzun değerlendirilmesinin bireyin uyku kalite-
sine olan etkisi Pearson korelasyon testi ile araştırılmıştır. (Tablo  2).

Tablo 2. Uyku kalitesi ve Toplam Constant-Murley Skoru

 Toplam Constant-Murley Skoru PUKİ Toplam Puan

Ortalama 75,07 8,97

Standart Sapma 8,75 3,01

P değeri 0,404

Bu tabloya göre 30 hemiplejik birey ile yapılan bu araştırmamızda etkilenmemiş taraftaki omuz ağrısı ve 
fonksiyonellik durumunun (75,07±8,75) bireylerin uyku kalitesine (8,97±3,01) olan etkisi gözlenmemiştir 
(p>0,05).
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Tablo 3. Yardımcı araç kullanımı ve Toplam Constant-Murley Skoru

Yardımcı Araç Kullanım Durumu
Toplam Constant-Murley Skoru

P Değerin %

Yardımcı araç kullanımı yok 8 26,7% p=0,001*

Baston 4 13,3% p=0.326

Koltuk Değneği 3 10,0% p=0,406

Walker 6 20,0% p=0,771

Tekerlekli Sandalye 9 30,0% p=0,012*

Yardımcı araç kullanımı var 22 73,3% p=0,015*

Çalışmamıza katılan hemiplejik bireyler arasında yardımcı araç (walker, baston, kanadyen) kullanımı 
(1,83±1,74) ile omuz ağrısı ve fonksiyonelliği arasında (75,07±8,75) anlamlı bir ilişki bulunmuştur.(p<0,05). 

 Tablo 4. Toplam PUKİ Skorunun Cinsiyete Göre Dağılımı

 Erkek Bireylerin Toplam PUKİ Skoru Kadın Bireylerin Toplam PUKİ Skoru

Ortalama 7,65 10,69

Standart Sapma 2,93 2,17

P değeri 0,004  

Erkek bireylerin toplam Puki skoru ortalaması (7,65±2,93) kadın bireylerin toplam Puki skoru ortalamasından 
(10,69±2,17) daha düşük bulunmuştur. Kadın ve erkeklerin toplam PUKİ skorları arasında erkek bireyler lehi-
ne anlamlı fark bulunmuştur.(p<0,05)

TARTIŞMA

İnme sonrası oluşan en önemli problemlerden biri omuz ağrısıdır. Görülme sıklığı literatürde %16-84 arasında 
değişmektedir. Bu sık görülen ve hastanın fonksiyonlarını engelleyen semptom hastaların tedavisinde önemli 
bir sorun oluşturmaya devam etmektedir. Çünkü hemiplejik hastalarda omuz ağrısı rehabilitasyon sürecini 
olumsuz etkileyip, yaşam kalitesini azaltmakta ve uyku bozukluğu oluşturabilmektedir.(12)
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Bu uyku bozuklukları günlük yaşam aktivitelerini etkilemekte ve bu durumların tedavi edilmesiyle günlük ya-
şam aktiviteleri ve bireyin fonksiyonları düzelebilmektedir. Uyku, sağlık ve hastalıkla ilişkili birçok süreçten 
etkilenmekte olup, bu süreci etkileyen sağlık sorunlarından biri de inmedir. İnmeli bireylerde % 20–40 oranın-
da uyku bozukluğu görülmektedir (13). Bu uyku bozuklukları arasında en sık hipersomni, gün içi aşırı uykululuk 
ve insomni görülmektedir. İnmeli hastalarda saptanan uyku bozuklukları genellikle hafif ve geçicidir (13). Naess 
ve ark. yaptığı bir çalışmada inme hastalarını ağrı ve uyku problemleri en sık görülen semptom kümesi olarak 
belirtmişlerdir.(14) Subaraknoid kanamalı hastalarda yapılan bir çalışmada; subaraknoid kanama sonrası ilk 3 
yılda ve hastaların yaklaşık üçte birinde uyku bozukluğu geliştiği bildirilmiştir.(15) Hayashino ve ark. inmeli 
hastaların da dahil olduğu komorbid hastalarda uyku kalitesini PUKİ ile değerlendirmişler ve inmeli hastalarda 
uyku kalitesinin olumsuz etkilendiğini göstermişlerdir(16). Barbour ve ark.’nın 15 akut inmeli hastada yaptıkları 
çalışmada uyku problemleri rehabilitasyon sürecini etkileyen faktörler arasında gösterilmiştir.(17). Suh ve ark. 
ise subakut inmeli hastalarda uyku bozukluklarını değerlendirmişlerdir. İnme sonrası gündüz aşırı uykululu-
ğun ve kötü gece uykusunun bireyin fonksiyonel durumu ile ilişkisini göstermişlerdir. Gündüz aşırı uykululu-
ğunun fonksiyonel durum için bağımsız bir risk faktörü olduğu saptamışlardır(18).

İnme sonrası uyku kalitesi ile cinsiyet arasındaki ilişki tartışmalıdır(19). Norveç’te inme hastalarında yapılan 
bir çalışmada, inme sonrası uyku kalitesindeki bozuklukların kadın hastalarda daha sık olduğu bildirilmiştir. 
Benzer şekilde inme sonrası kadınlardaki uyku kalitesinin daha düşük olduğunu bildiren yayınlar olduğu gibi 
(20,21), cinsiyetler arasında herhangi farklılık olmadığını savunan yazarlar ve çalışmaları da bulunmaktadır (22,23). 
Bizim çalışmamızda erkek ve kadın cinsiyetler arasında uyku kalitesi açısından erkekler lehine sonuçlar elde 
edildi.

Yaptığımız çalışmada, literatürde ilk defa subjektif uyku kalitesi indeksi kullanılarak, hemiplejik hastalarda 
uyku kalitesi ile etkilenmemiş taraftaki omuz ağrı şiddeti ve fonksiyonelliği arasındaki ilişki incelenmiştir. 

SONUÇ

Çalışmanın sonucunda etkilenmemiş taraftaki omuz ağrısının uyku kalitesine etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. 
Değerlendirmesi yapılan parametrelerden olan uyku kalitesi ve inmeli bireylerin cinsiyetleri arasında anlamlı 
bir sonuca ulaşılmıştır. Benzer şekilde veriler incelendiğinde yardımcı araçların ve özellikle tekerlekli sandal-
ye kullanımı bireylerin toplam Constant-murley skoruna doğrudan etki etmektedir.

Ulaşılan bu sonuçlar popülasyon sayısı ve testlerin subjektif ağırlıkta olmasından kaynaklanabilir.  Çalışma-
mızın prospektif bir çalışma olmaması, kesitsel olması ve polisomnografik değerlendirme yapılmaması ça-
lışmamızın kısıtlılıklarıdır. Literatürdeki eksikliğe pencere açmak için yapılmış bu araştırmanın daha geniş 
populasyonla ve diğer omuz patolojilerini (rotator cuff yırtığı, omuza gelen direk travmalar, fibromiyalji ve 
diğer sistemik rahatsızlıklar gibi) dışlayarak yapılması önerilebilir.
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ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA EK YAPILAR ve KORUMA ÖRTÜLERİNİN İRDELENMESİ

Birce KÖKSAL1, Dilek EKŞİ AKBULUT2

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul/  Türkiye

2 Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı,  
İstanbul / Türkiye

Öz: Arkeolojik sit alanları, korunması oldukça zor olan kültürel miras alanlarıdır. Bu alanlarda gerçekleştirilen 
her türlü faaliyet, alana katkıda bulunabileceği gibi zarar da verebilir. Bu nedenle alana yapılan her türlü müda-
hale, bu konudaki mevzuatlara dayanılarak oluşturulmuş uluslararası bilimsel koruma kararları doğrultusunda 
ve disiplinler arası bir çalışma ile gerçekleştirilmelidir. Uluslararası koruma mevzuatlarında arkeolojik kalıntı-
ların özgün yerlerinde korunması konusuna önem verilmiştir. Bunun yanı sıra sit alanı tüm koruma ölçütlerine 
uygun olarak, mevcut kalıntılara zarar vermeyecek yöntemlerle korunmalıdır. Bu koruma yöntemleri arasında, 
arkeolojik sit alanlarında mimari çözümler ile bazı müdahaleler gerçekleştirilebilir. Bu müdahaleler kapsamın-
da alanda yapılan bazı yapısal faaliyetler, ek yapılar olarak adlandırılır. Bu duruma göre arkeolojik alanlardaki 
ek yapı ihtiyacı, her arkeolojik sit alanının kendi özellikleri doğrultusunda belirlenmeli ve uygulamalar bu 
yönde gerçekleştirilmelidir. Koruma konusundaki yasal düzenlemelerde belirtildiği üzere, arkeolojik kalıntı-
ların yerinde korunması gerekmektedir. Bu gereklilik kapsamında alanda yapılabilecek ek yapılardan biri de 
koruyucu örtü ve çatılardır. Bu çalışma; arkeolojik alanların korunması konusundaki yasal düzenlemelerin 
incelenmesi ile Türkiye ve dünyada uygulanan ek yapılar ve koruma örtülerinden bazı örneklerin araştırılma-
sını kapsamaktadır. Çalışmada ayrıca; arkeolojik alanlarda uygulanabilecek ek yapıların irdelenmesi amacı ile 
koruyucu çatı ve örtü örneklerinin incelenerek arkeolojik alanların korunmasında uygulanacak olan koruyucu 
örtü çalışmalarına katkı yapmak ve disiplinler arası araştırmalara yön vermek amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Arkeolojik Sit, Koruma, Alan Yönetimi, Ek Yapı, Koruyucu Örtü, Çatı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Dünyada ve özellikle ülkemizde arkeolojik sitlerin korunamaması önemli bir sorundur. Arkeolojik sit alanları; 
çevre ve iklim koşulları, temel ve zemin problemleri, vandalizm, turizm, ziyaretçi teması, bitki ve hayvan te-
ması gibi sorunlardan kaynaklı zararlara maruz kalmaktadır. Bu nedenle arkeolojik alanlarda, dış etmenlerin 
alanla etkileşiminin azalmasını sağlayarak, zararları en aza indirecek bazı koruma müdahaleleri gerçekleşti-
rilmelidir. 

Kültürel miras, farklı medeniyetlerin kültürleriyle şekillenmiş ve onları yansıtan, somut veya somut olma-
yan varlıklardır. Somut olmayan kültürel miras; insanların yaşayış, davranış ve düşünme biçimlerini yansıtan 
gelenekleri ve bunun gibi elle tutulur olmadan günümüze hala geçerliliğini koruyarak ulaşmış bilgiler, uygu-
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lamalar, araçlar ve mekânlardır. 2014’te yayınlanan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve 
Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge’ye göre bu tanım “toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, 
kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve 
bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar” olarak yapılmıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014). 
Somut kültürel miras ise medeniyetlerin yaşantılarından günümüze kalan ve onların yaşantılarını kanıtlamaya 
yetecek kadar bilgi barındıran her türlü tarihi, arkeolojik obje ve eserler ile kentsel, tarihi ve arkeolojik sitler 
gibi nesnel kalıntılardır.  

Türkiye’de 2018 yıl sonu itibarıyla tespit edilmiş 18.933 adet sit alanı mevcuttur. Bunlardan 17.958’i arke-
olojik sit alanıdır (kulturvarliklari.gov.tr). Bu gibi arkeolojik sit alanlarında onarım, koruma, bilgilendirme, 
araştırma vb. amaçlarla çeşitli ek yapılara ihtiyaç olabilir. Yapılacak tüm ekler alanda yapılacak araştırmalar 
ile oluşturulacak bir yönetim planı dâhilinde ortaya konulan ihtiyaçlara göre belirlenmeli ve belli hükümlere 
uygun şekilde yapılmalıdır. Eklerin uygulanması sırasında korumacılık açısından dikkat edilmesi gereken ilk 
şey; arkeolojik site en az biçimde müdahale edilmesi ve arkeolojik mirasın özgünlüğünün bozulmamasıdır 
(Kıray vd. 2008). Bunun yanı sıra alana yapılan ek yapılar, alandan ayırt edici bir şekilde farklı olmalıdır. Bu 
yapılar, koruma ilkeleri dikkate alınarak alanda belirlenmiş olan ihtiyaçlar doğrultusunda yapıya eklenmelidir. 

Arkeolojik sit alanı; 2005 tarihli Alan Yönetimi İle Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri İle Yönetim 
Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te, “kültür varlıklarının yoğun olarak 
bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği alan” olarak tanımlanmıştır 
(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2005). Bu alanlar birer arkeolojik mirastır. Arkeolojik miras ise ICOMOS’un 
1990 tarihinde yayınladığı Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü’nde “geçmişteki insan etkin-
liklerinin temel belgesini oluşturmaktadır” ifadesiyle açıklanmıştır (ICOMOS, 1990). Yani arkeolojik miras, 
toplulukların kültürel aktivitelerinin birer sonucudur. Dolayısıyla tüm arkeolojik sit alanları bu tanıma uygun 
olarak birer kültürel miras alanıdır. 

1964 tarihli Venedik Tüzüğü’nde de belirtildiği üzere arkeolojik miraslar, yerel halk geleneğinin bir parçası-
nı oluşturduğu için korunması gerekli kültürel miraslardır (ICOMOS, 1964). Bu alanların gelecek nesillere 
korunarak aktarılabilmesi için bu alanlarda bir yönetim planı oluşturulmalıdır. Yine ICOMOS’un yayınladığı 
1990 tarihli tüzükte belirtildiği üzere; arkeolojik alan yönetiminde, ele geçen belgelerin uzun vadeli koruma 
ve bakımının sağlanması ve arkeolojik sitlerin yerinde korunması gerektiğine karar verilmiştir (ICOMOS, 
1990). Bunun sebebi arkeolojik mirasın, çevresinden ve özellikle o yörenin toplumundan ayrılmaz bir bütün 
olarak ele alınması gerektiğidir (Madran, 1991). Bu anlayışta, arkeolojik alanın sürekli olarak bakıma ihtiyaç 
duyduğu ve ortaya çıkarılan arkeolojik ve kültürel mirasın her türlü olumsuz etkene karşı korunmasının esas 
alındığı söylenebilir. 

Arkeolojik sitlerin korunabilmesi ve ihtiyaçlarını belirlemek için bu alanlarda bir yönetim planı oluşturmak 
faydalıdır. Yönetim planı; bir alanda yapılmış, yapılacak veya yapılmakta olan tüm faaliyetlerin detaylı bir 
şekilde raporlanarak sonuçların belirlendiği, bu sayede o alanın korunması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi 
ve tanıtımının hedeflendiği bir çalışmadır. Öyle ki UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’ne alacağı alanlarda 
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yönetim planının oluşturulmuş olması koşulu öne sürülmektedir (Kortanoğlu, 2014). Bu faaliyetler; alandaki 
kazı faaliyetleri, eser buluntularının raporlanması, restorasyon ve konservasyon önerileri, çevre düzenleme ve 
kentsel arkeolojiyi geliştirme amaçlı projeler hakkında olabileceği gibi alanda yapılacak ek yapılar hakkında 
bilgilendirici bir raporu da içerebilir. Bu bağlamda ek yapılar, ihtiyacın her arkeolojik alana göre farklılık gös-
terebileceği;

- Koruma örtüleri,

- Ziyaretçi rampaları, merdivenler, dinlenme ve gözlem platformları,

- Gişe ve hizmet binaları,

- Biyoarkeolojik veya deneysel çalışmaların yapılabileceği laboratuvar ortamları,

- Kazı evleri,

- Sergi ve bilgilendirme salonları, 

- Müzeler gibi alanın gereksinimlerine göre seçeneklerin arttırılabileceği yapılar olabilir. 

AMAÇ

Çalışmada arkeolojik alanlarda yapılabilecek ek yapılar içerisinde koruma örtülerinin yerinin belirlenmesi ve 
bundan sonra yapılacak koruma örtüsü çalışmalarına katkı yapmak amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Çalışma; kültürel miras yönetimi çerçevesi altında, arkeolojik sit alanlarının korunması ve tanıtımında yapı-
labilecek ek yapıları ve farklı arkeolojik sit alanlarında ek yapılar olarak inşa edilen koruyucu çatı örtülerinin 
irdelenmesini kapsamaktadır. 

YÖNTEM

Çalışmada izlenilen yöntem;  kültürel mirasın korunmasında arkeolojik sit alanlarını ilgilendiren mevzuat-
lardan ve koruma kavramlarından yola çıkılarak, arkeolojik alanların korunması ve tanıtımında yapılabilecek 
koruma örtülerinin araştırılarak değerlendirilmesidir. 

ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA EK YAPILAR

Ek yapılar, arkeolojik sit alanlarının korunması ve sergilenmesinde önemli rol oynamakta olup, uygulama 
yöntemleri alanın ve çevresinin özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Yine de belirlenmiş olan yasal dü-
zenlemelerden yola çıkılarak bu ilkeler birkaç başlık altında sıralanabilir. Öncelikle alanın yerinde ve özgün 
haliyle korunması gerekmektedir (Ahunbay, 2009). Bu nedenle yapılacak olan ek yapının;
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•	 Alanı yerinde korumaya uygun bir strüktüre sahip ve bu amaca uygun bir malzemeyle tasarlanacak (alanla 
temas ettiği noktada alana zarar verecek malzeme seçiminden kaçınılmalıdır),

•	 Arkeolojik alana asgari teması sağlayacak,

•	 Alanda devam eden kazı faaliyetleri söz konusu olduğunda çalışmaları etkilemeyen ve çalışma sırasındaki 
ihtiyaçları karşılayacak,

•	 Her arkeolojik alanın kendine ve çevresine özgü niteliklere cevap verecek şekilde tasarlanmalıdır. Alanın 
genel özellikleri açısından dikkat edilmesi gereken hususlar:

- Çevre ve iklim koşulları,

- Zemin ve temel koşulları,

- Alanın kırsal veya kent içinde bulunması,

- Alandaki genel gereksinimlerin sağlanabilmesi (ışık, hava, ısı geçirgenliğini önleyen tasarımlardan 
uzak; gerektiğinde taşınabilen, kaldırılabilen, büyütülüp küçültülebilen sistemler gibi)

- Alandaki ziyaretçi potansiyeli ve profili vb. gibi etmenlerdir.

Bunun yanı sıra ek yapılar; 

•	 Arkeolojik sit alanının vereceği tüm verileri ziyaretçiye aktarmada yardımcı olmalı,

•	 Alanı olumsuz çevre etkilerine karşı korumalı (Aslan, 1997),

•	 Alanın bütünlüğünü bozmayacak kadar alana uyumlu, alandan farklılığını ortaya koyacak bir tasarımda 
olmalı (Zeren vd. 2016),

•	 Görsel önem açısından alanın önüne geçecek iddialı bir mimari tasarımdan uzak olmalıdır (Zeren vd. 
2016).

Ek yapılarda kullanılan üslup, alanda ek yapıyı çalışacak mimarın tasarım yaklaşımına bağlı olarak değişiklik 
gösterebilir. Bu kapsamlarda da yapılacak yapı alana; 

- Biçimsel bir şekilde uyum,

- Alanın ihtiyaçlarına duyarlı bir uyum,

- Alan ile tasarımın karşıtlığını vurgulayan bir uyum gösterebilir.

- Ya da alana yapılacak uygulamada uyumu reddeden bir tasarım tercih edilebilir (Kuban, 2000).
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ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA KORUYUCU ÖRTÜLER

Arkeolojik sit alanları yerinde korunması gereken kültürel miras alanlarıdır. Burada yapılacak ek yapılardan 
bazıları alanın yerinde korunmasına katkı sağlayacak gerekli uygulamalardır. Bunlara verilebilecek ilk örnek 
koruma örtüleridir. Koruma örtüleri, alanı pek çok etmenden koruyan önemli ek yapılardır. Arkeolojik alanları 
ve yerinde buluntuları (in-situ) özellikle dış etmenlerden korumak için yapılması gereklidir (Aslan, 1997). 
Arkeolojik açıdan yerinde korunması gereken bu buluntu grubunun, koruma örtüsü yapılmadığı takdirde mü-
zelerde korunması gerekmekte, bu da buluntuyu bağlamından koparttığı için arkeolojik mirasın korunması 
açısından sakıncalı bir durum yaratmaktadır. Ayrıca alanda çalışan kişileri de özellikle yaz aylarında güneşten 
korumaları nedeniyle koruyucu örtüler arkeolojik alanlarda öncelikle tercih edilecek ek yapılardır. Koruyucu 
örtülerde kullanılan malzemeye göre yazın güneşi engellemesinin yanı sıra,  kışın da alanda çalışma yapıla-
bilmesini sağlayabilir. Bu nedenle koruyucu örtüler arkeolojik alan çalışmalarının devamlılığı için önemlidir.

Koruyucu örtüler, arkeolojik alan ziyaretçilerini de dış etmenlerden koruyarak onların alana bir müze gözüyle 
yaklaşabilmesini sağlar. Bunun yanı sıra koruma prensipleri kapsamında ele geçen eserlerin yerinde korunması 
esastır. Bu nedenle koruyucu örtüler, yerinde koruma nedeniyle de kullanılabilecek en etkin çözümdür (Ahun-
bay 2010). Bu açılardan bakıldığında koruyucu örtülerde ürün seçimi ve tasarımı oldukça önemlidir. Çünkü 
çatının bir arkeolojik alana değdiği noktada, malzeme ile kültürel mirasın teması söz konusudur. Bu nedenle 
yapının alana temas ettiği yerde tercih edilecek malzemenin toprak ile uyumlu olması ve bu toprağa fazla 
baskı yapmaması gerekmektedir. Ancak sert iklim koşullarında koruyucu örtünün uçmaması veya zarar gör-
memesi için bir o kadar da sağlam ayaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı arkeolojik alanlarda ise zemin özelliği 
nedeniyle veya topraktan gelen arkeolojik eser kalıntısıyla bağlantılı olarak zemin ve temelde de problemler 
çıkabilmektedir. Tasarımda tüm bu etmenler göz önüne alınarak bir taşıyıcı sistem tasarımı ile uygun malzeme 
ve ürün seçimine gidilmelidir. Çatıların taşıyıcı ayağı konusunda aşağıda belirtilen bazı önemli ilkeler bulun-
maktadır. 

•	 Ayakların toprağa olabildiğince hafif basması (Aslan, 2007), 

•	 Ayakların toprak içine fazla sokulmaması, (genellikle en fazla 40 cm) ve ayakların alanla etkileşimi az 
olması,

•	 Taşıyıcı ayakta toprak-zemin sağlamlığına uygun bir malzeme seçimi sağlanması, 

•	 Taşıyıcı ayağın, koruyucu örtünün kaplamasının taşıyabilecek dayanıklılıkta olmasıdır. (Bu kapsamda 
arkeolojik alanın özellikleri oldukça önemlidir. Hava şartları, zemin sağlamlığı, temel potansiyeli, arkeo-
lojik alanda yapılan kazının yüzeysel dağılımı vs.) 

Koruyucu örtülerde ayakların taşıdığı strüktür oldukça önemlidir. Burada yapılacak tasarım yine arkeolojik 
sit alanının özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle arazi eğimine yönelik çözümler, iklim 
koşulları ve seçilecek malzeme strüktürün tasarımında etkilidir. Örneğin sert iklimli karasal bir coğrafyada 
hafif ve dayanıksız bir çatı tasarımı yapılmamalıdır. Burada birbiriyle iç içe geçen, uzay kafes veya kolon-kiriş 
sistemiyle tasarlanmış bir uygulama tercih edilebilir.
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Kaplamalarda ise modern veya geleneksel malzeme kullanımı göze çarpabilir. Ancak burada önemli olan ışık 
geçirgenliğini sağlayacak ancak ışığı kırmadan, homojen bir şekilde dağıtan kaplamaların tercih edilmesidir. 
Aynı zamanda alanda hava geçirgenliği sağlayan, dış etmenlere karşı dayanıklı kaplama malzemeleri tercih 
sebebi olmalıdır. Bu bağlamlarda ülkemizde; Bergama Z yapısı (res. 1), Aşıklı Höyük (res. 2 ve 3), Efes Yamaç 
Evler (res. 4) ve Çatalhöyük (res. 5 ve 6) gibi arkeolojik alanlarda yapılmış olan koruma örtüleri ve bunun 
gibi birçok örnek bulunmaktadır. Bu yapılarda tercih edilen strüktür tasarımı ve malzeme seçimleri arkeolojik 
alanın ihtiyaçlarına ve dış etmenlerin oluşturduğu gereksinimlere göre farklılık göstermektedir. 

Bergama’daki “Z” yapısının üzerine uygulanan koruyucu örtü, kalıntı duvarların üstünde yükselen taştan örül-
müş yeni bir duvar üzerine oturtulmuş bir beşik çatıdır (res. 1). Çatının yapımında kolon-kiriş strüktür tasarımı 
ile çelik malzeme tercih edilmiştir (Bachmann, 2008). Üzeri ise paslanmayı önleyen boya ile boyanmıştır. 
Çelik kirişlerin üzeri daha sonra sırasıyla ahşap kaplama malzemesi, yalıtım malzemesi ve kiremit ile kaplan-
mıştır. Bu uygulama nedeniyle alandaki ışık seviyesi oldukça düşüktür (res. 1) 

    

Resim 1. Bergama (Türkiye-İzmir) “Z” Yapısı (Devlet Konuk Evi-Prytaneion) Olarak Adlandırılan 
Kazı Alanının Üstüne Yapılmış Koruyucu Yapı (Dilek Ekşi Akbulut, 2016)

Aşıklı Höyük arkeolojik alanının bulunduğu iklim oldukça sert bir karasal iklim olması sebebiyle alandaki 
eserlerin, özellikle de hassas kerpiç duvarların bu sert iklimden etkilenmemesi gerekmektedir. Çatı koruma-
sında ahşap karkas kafes sistemiyle oluşturulmuş bir strüktür üzerine ışık geçirgenliği sağlayan polyester cam 
malzeme kaplama tercih edilmiştir (res. 2) (Uyar, 2008). Bu sayede ortaya çıkarılan eserlerin ve arkeolojik sit 
alanının da aydınlatılması sağlanmıştır (Omacan vd. 2010). 
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Resim 2. Aşıklı Höyük (Türkiye-Aksaray) Güney Açma Üzerindeki Koruma Yapısı (atolyemimarlik.
com)

Koruyucu çatı, alanın eğimli topoğrafik yapısına uyum sağlayacak bir şekilde yapılmıştır (res. 3). Bu tasarım 
esnasında koruyucu çatı ayaklarının toprağa teması en az seviyede tutulmuş ancak arkeolojik alan zemininden 
fazla uzaklaşmamasına da dikkat edilmiştir (Omacan vd. 2010). Koruyucu çatının eğimli tasarımı, topoğrafyaya 
sağladığı uyum sayesinde ek yapıların arkeolojik alana teması ve görsel uyumu açısından önemli bir örnektir. 

 Resim 3. Aşıklı Höyük’te Gerçekleştirilen Koruyucu Çatı Kesiti (Omacan Vd. 2010) 

Efes-Yamaç Evler arkeolojik alanındaki koruyucu çatı ülkemizde gerçekleştirilen erken dönem örneklerden-
dir (res. 4). Yapı, zeminin kot farkına uygun olarak tasarlanmıştır ve basamaklı bir şekilde topoğrafyayı takip 
etmektedir (Ladstatter vd. 2014). Bunun için zeminde teraslama yapılmıştır. Bu sayede mekândan arazinin 
kuzey bölümlerinin de görülmesi sağlanmıştır (Tuna, 2016). Taşıyıcı strüktür olarak çelik ayaklar ve kafes 
sistem tercih edilmiştir. Strüktürün tam ortasında ise bir omurga oluşturan bir taşıyıcı yer alır. Bu kafes sistem 
üzerine kullanılan kaplama ise şeffaf olmayan polikarbon levhalardan üretilmiştir (Krizinger, 2000). Örtüyü 
taşıyan metal ayakların arkeolojik alana değdiği göze çarpmaktadır.
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Resim 4. Efes (Türkiye-İzmir). Yamaç Evler Üzerine Yapılmış Koruyucu Çatı (Birce Köksal, 2018)

Çatalhöyük arkeolojik alanı için hazırlanan yönetim planı, ülkemizde ortaya konmuş arkeolojik alan yönetim 
planları arasında önemli bir örnektir. Bu yönetim planında, alanda yapılan ve yapılması planlanan tüm çalış-
malara detaylı olarak yer verilmiş; alana yapılan ek yapılar “Kültürel Miras Yönetimi” başlığı altında incelen-
miştir. Bu kavram;  alanın bazı kısımlarına çatı yapılması, bir ziyaretçi merkezinin ve müzenin inşa edilmesi, 
patikaların, park alanlarının, mağazaların, vb. yapılması dâhil olmak üzere alanın turizm için geliştirilmesi 
ve alanın ziyaret edilmek için çekici ve bilgilendirici bir yer olduğu potansiyelinin ortaya çıkarılması olarak 
açıklanmıştır (Çatalhöyük Yönetim Planı, 2004).

Çatalhöyük arkeolojik sit alanının üzerine inşa edilen yapı, arkeolojik alanın 27 metre genişliğini geçebilecek 
ve topoğrafik özelliklerine uygun bir şekilde kavisli olarak tasarlanmıştır (res. 5). Yapıda bu nedenle araziye 
uygun ve dikey yönde eğrisel bir kabuk tasarımına sahip uzay-kafes sistem tercih edilmiştir. Bu eğrisellik ya-
pıda aynı zamanda hava dolaşımını da destekleyen bir tasarım yaratmıştır. 

    

Resim 5. Çatalhöyük (Türkiye-Konya) Kuzey Açması Üzerindeki Koruyucu Çatı (Birce Köksal, 2017)
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Yapıda malzeme olarak, arkeolojik alana zarar vermeyecek geleneksel bir malzeme olan ahşap kullanımı tercih 
edilmiştir (Atalay vd. 2010). Ahşap kirişleri birleştirmede ise çelikten yararlanılmıştır. Ahşap kirişlerin oluş-
turduğu strüktür; dayanıklı, hava ve ışık geçirgenliği sağlayan, yalıtkan polikarbon levhalar ile kaplanmıştır 
(Atalay vd. 2010). Ancak yapılan koruyucu çatı uygulamalarında beton zemin uygulaması, yapıldığı alanlar-
da ele geçecek esere verebileceği zarar nedeniyle tartışılabilir bir uygulamadır. Ancak ülkemiz koşullarında 
eserlerin koruyucu örtü olmayan bir alanda görebileceği zarar beton zemin zararından daha çok olacağından 
koruyucu örtünün yapılması arkeolojik sitin korunmasında daha etkili olmuştur. Bu açıdan beton, sert iklim 
koşulları için yapılmış uzay kafesi ve yapı ayaklarını taşıyacak sağlam bir ürün seçimidir. Ayrıca alana yapılan 
çatının çevre ve iklim koşullarına dayanıklı olması, ısı, hava ve ışık geçirgenliğini sağlaması, tasarım açısından 
arkeolojik sit alanının önüne geçmemesi, arkeolojik alanda var olan yapıları ve kişileri dış zararlardan koruma-
sı gibi özellikleri diğer koruma ilkelerini de karşılamaktadır. 

Ülkemizde arkeolojik sit alanlarına yapılan çatı ekleri genellikle belli bir kazı alanını örten basit bir strüktür 
üzerine yapılan çatı kaplama uygulamalarıdır. Dünyada ise arkeolojik sit alanlarının çatı eklerinde önemli ta-
sarımlar göze çarpmaktadır. Özellikle Siciliya’da yer alan Villa Romana del Casale arkeolojik alanında yapılan 
ek çatı yapısı bu konuda verilebilecek farklı örneklerden biridir (res. 6).  

 

Resim 6. Villa Romana Del Casale’deki Çatı Korumasının Arkeolojik Sitteki Yerleşimi (www.siciliafan.it) 

İtalya’nın Sicilya bölgesinde yer alan antik villa yapısı, içinde bulundurduğu mozaikler ve duvar boyaları 
nedeniyle korunması gereken önemli arkeolojik kalıntılardan biridir. Bu nedenle yapıyı tümüyle koruyacak bir 
koruma örtüsü tercih edilmiştir. Ancak çatının arkeolojik yapıya bütünüyle müdahale ettiği açıkça görülmek-
tedir. Bu açıdan bakıldığında yeni bir proje olarak bile örnek verilebilecek koruma çatısı, villa yapısının özgün 
çatısına da gönderme yapmadığından tartışmalı uygulamalardan biridir.

Koruma nedeniyle tasarlanan çatı, adeta başlı başına bir yapı halinde uygulanmış ve tüm arkeolojik sit alanı-
nın üzerini kapatmıştır. Arkeolojik alan bu yapıdan ayrı gözlenememekte, bu nedenle yapı tasarımı açısından 
arkeolojik alanın önüne geçmektedir. Villa Romana del Casale’deki bu koruyucu çatı yapısı bir koruma işlevi 
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görmektense, tüm arkeolojik sit alanını tümüyle örten ve onu başlı başına yeni bir restorasyon projesine dönüş-
türen bir tasarıma sahiptir (res. 7). 

 

Resim 7. Villa Romana Del Casale (Roma-Enna). Roma Dönemi Villası Üzerine 1957 Yılında Franco 
Minissi Tarafından Tasarlanan Çatı Yapısı (Pesaresi-Stewart, 2013)

Kalıntılara birebir temas sağlayan yapıda cam malzeme tercih edilmiştir. Taşıyıcı ayakların arkeolojik alana 
birebir temas ettiği yapıda, çelik kafes sistemi kullanılmış, bu sistemin üzeri cam malzeme ile kaplanmıştır. 
Yapının gövde bölümünde de zararlı ışınımları geçirebilecek cam pencereler göze çarpmaktadır (res. 7). Bu 
durum mikroklimatik sorunların oluşmasına neden olabilir (Ertosun, 2012).

Erken örneklerden biri olan bu koruyucu yapı, tartışmalı olduğu için yerine yeni bir koruyucu çatı tasarlanmış-
tır (Pesaresi vd. 2010). Bu örnekte olduğu gibi arkeolojik alanlarda mevcut olan koruyucu örtü ve çatı uygula-
maları yerine, gelişen çağdaş uygulama yöntemleri ışığında, o alana çok daha uygun koruma yöntemleri tercih 
etmek gerekebilir. Bu nedenle yapılan uygulamanın ileri dönemlerde kaldırılabilir olması ve kaldırıldığında 
arkeolojik alan üzerinde en az izi bırakmış olması oldukça önemlidir.

Dünyada uygulanan çatı örtüsü yapıları arasında farklı örneklerden biri de Almanya-Hüfingen’de yer alan 
Roma dönemi hamam kalıntılarının üzerini örten koruma çatısıdır. Ancak burada ayrı bir çatı strüktürü kul-
lanmak yerine hamam kalıntılarını koruyan bir bina inşa edilmiştir. Bu bina inşa edilirken arkeolojik-sit çevre 
ilişki göz önünde bulundurularak, çevre binaların mimari tasarımı örnek alınmıştır. Bu bağlamda dikey yönde 
gelişen bir koruma örtüsü gerçekleştirilmiştir (res. 8).



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

210

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

    

Resim 8. Almanya-Hüfingen. Roma Dönemi Hamamının Üzerine İnşa Edilmiş Koruyucu Çatı (badru-
ine-huefingen.de)

1820’de arkeolojik kazılar devam ederken bölgeye gelen Kral II. Egon bu askeri hamam kalıntısının üzerinin 
çevredeki ahır evlerine benzer bir şekilde örtülerek korunmasını emretmiştir36. 

Çatıda kullanılan asma beşik çatı sistemi sayesinde, alana değen dikme sayısı azaltılmıştır. Çatının yapımında 
ahşap malzeme kullanılmış olup, bu sistem daha sonra çelik konstrüksüyonla güçlendirilmiştir (res.8).

Arkeolojik alanlarda kullanılan koruma çatılarının strüktür seçiminde genellikle ayakların alana değdiği tasa-
rımlar karşımıza çıkar. Ancak özellikle geçici koruma örtülerinde, bunun karşıt örnekleri de görülebilir. Bun-
lardan biri İsrail-Ölüdeniz’deki Ein Gedi Sinagogu’nda yapılan örtü örneğidir (res. 9). Bu örnekte çatı örtüsü 
asma-germe sisteme sahip olduğundan ayaklar arkeolojik kalıntılara temas etmemektedir.

    

Resim 9. Ein Gedi (İsrail) Sinagog Kalıntıları Üzerindeki Çatı Örtüsü (Stewart vd. 2006)

Ein Gedi Sinagogu’nda alana temas etmeyen münferit dikmelerin taşıdığı germe tekstil örtü yer mozaiklerinin 
üzerini kapayarak, onları zararlı güneş ışınlarında korumaktadır. Koruyucu örtünün yanları yörenin sıcak ikli-
mine karşı açık bırakılmıştır (Stewart vd. 2006). Örtü bu sayede de, kalıntıları aşırı sıcaktan korumaktadır (Ste-
wart vd. 2006). Koruma örtüsünde mozaik döşemeye temas eden bir taşıyıcı dikme görülmemektedir (res. 9).

36  https://www.badruine-huefingen.de/en/bath-ruins/



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

211

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

SONUÇ

Arkeolojik alanda yapılacak tüm ek yapılar somut ve somut olmayan kültürel mirası ile etkileşim içerisinde-
dir. Yapılan uygulamalar arkeolojik alanı etkilememeli, alana uyumlu olarak tasarlanmalıdır. Ancak bazı du-
rumlarda uygulamalar arkeolojik alanları korumak yerine ona zarar verici etkenlere sahip olabilmektedir. Bu 
nedenle bu alanlara yapılacak uygulamaların vereceği zararı en aza indirgemek amacıyla ulusal ve uluslararası 
bazı koruma kararları yer almaktadır. Ülkemizde yapılan uygulamalar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kültür 
varlıklarının korunması, alan yönetimi ve bunun gibi yönetmeliklerine uygun olmalıdır. Bu yönetmelikler 
genellikle uluslararası ölçekli koruma kuralları dikkate alınarak oluşturulmuştur ancak dünyada ortaya konan, 
uygulanan koruma kuralları daha detaylıdır. Bu nedenle yapılacak tüm ek yapılar uygulama aşamasında ulusla-
rarası kurallar da dikkate alınarak yapılmalıdır. Uluslararası çalışmalarda geliştirilen kurallar,  arkeolojik alana 
temas eden ve onun önüne geçerek yeni bir proje haline gelen Roma Villa del Casale’de yapılmış yapıdan da 
görülebileceği üzere, pek çok kez deneme yanılma yoluyla ortaya konmuştur (res. 7). 

Ülkemizde gerçekleştirilen koruma örtüsü uygulamalarının değerlendirilmesinde uluslararası yönetmelikler 
yerel koşullara uyum sağlayamamakta, ancak ulusal yönetmelikler de bu konuda yetersiz kalmaktadır. Bu 
kapsamda arkeolojik sit alanlarının korunması için ulusal yönetmeliklerin ve kuralların yeterli hale gelebilmesi 
amacıyla Türkiye’de koruma örtü uygulamaları için özgün bir mevzuat ortaya konmalıdır. Aksi halde uygula-
macılar uluslararası ve ulusal genel kuralları bir arada benimsemelidir. Bu kapsamda da arkeolojik alanlara ek 
yapı yapılırken öncelikle alanı koruma düşüncesi ön planda olmalı, her arkeolojik alan kendi içinde değerlen-
dirilmeli ve alana özgü çözümler geliştirilmelidir. 

KAYNAKÇA

Ahunbay, Z., (2009). Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. YEM Yayınevi, İstanbul.

Ahunbay, Z., (2010). Arkeolojik Alanlarda Koruma Sorunları Kuramsal ve Yasal Açılardan Değerlendirme. 
TÜBA-KED, 8: 103-118.

Aslan, Z., (1997). Protective Structures For The Conservation And Presentation Of Archaeological Sites. Jour-
nal Of Conservation And Museum Studies, 3: 16–20. 

Aslan, Z., (2007). The Design Of Protective Structures For The Conservation And Presentation Of Archaeolo-
gical Sites In The Mediterranean. ICCROM Newsletter, 33:14-15.

Atalay, S., Çamurcuoğlu, D., Hodder, I., Moser, S., Orbaşlı, A., Pye, E., (2010). Protecting And Exhibiting 
Çatalhöyük. TÜBA-KED, 12 (8):155-166.

Bachmann, M., Schwarting. A., (2008). Conservation Projects In Pergamon. Building Z And The Shelter Cons-
tructed Above It. Management And Preservation Of Archeological Sites, 10(2): 40-44.

Çatalhöyük Yönetim Planı, (2004).



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

212

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Ertosun, A. I., (2012). Evalutation Of  Protective Structures In Archaeological Sites For In Situ Conservation 
Of Architectural Remains And Artifacts. Yüksek Lisans Tezi. ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

ICOMOS, (1964). Venedik Tüzüğü.

ICOMOS, (1990). Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü.

Krizinger, F., (2000). The Terrace Houses İn Ephesos: The New Shelter. Management And Preservation Of 
Archeological Sites: 36-39.

Kuban, D., (2000). Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, Kuram ve Uygulama. YEM Yayınevi, İstanbul.

Ladstatter, S., Zabrana, L., (2014). The Shelter Construction For Terrace House 2 In Ephesos: A Uniqoue Mu-
seum And Scientific Workshop. ICAHM-From Past Experience to New Approaches and Synergies The 
Future of Protection Management for Archaeologica Heritage in Times of Economic Crisis Conference, 
23-25 Mayıs 2012, Atina.

Madran, E., (1991). Arkeolojik Alanların Korunması ve Değerlendirilmesinde Yasal, Parasal ve Örgütsel So-
runlar ve Olanaklar. Arkeolojik Sit Alanlarının Korunması ve Değerlendirilmesi I. Ulusal Sempozyumu, 
Antalya.

Omacan, S., Teksöz, D., Duru, G., Özbaşaran, M., (2010). Yaşayan Geçmiş: Aşıklı Höyük. TÜBA-KED, 8: 
7-20. 

Pesaresi, P., Stewart, J., (2013). Shelters Evaluation, Monitoring And Maintenance In The Context Of Archa-
eological Site Management. Protective Shelters For Archaeological Sites:Proceedings Of A Symposium: 
ss. 58-82. The Getty Foundation, Italy. 

S. Kortanoğlu, M., (2014). Arkeolojik Alanlarda Alan Yönetimi Planlamasının Hukuksal Ve Kuramsal Açıdan 
Değerlendirilmesi Arkeolojiyle Geçen Bir Yaşam İçin Yazılar, Veli Sevin’e Armağan : ss. 387-393.

Stewart, J. D., Neguer, J. Demas, M., (2006). Assessing The Protective Function Of Shelters Over Mosaics. 
The Getty Conservation Institute Newsletter, 21(1): 16-19.

T. Zeren, M., Cengiz, M., (2016). Arkeolojik Alan Yönetimi: Neolitik Yerleşmelerin Korunmasına Yönelik 
Çalışmalar. TAÇ Dergisi, 07: 82-89.

T.C. Resmi Gazete, (2005). Alan Yönetimi İle Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri İle Yönetim Alanla-
rının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

T.C. Resmi Gazete, (2014). Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin 
Yönerge.

Tuna, A., (2016). Arkeolojik Peyzajların Sunumunda Kullanılan Yapısal Unsurların İrdelenmesi. İnönü Üni-
versitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 6: 131-146.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

213

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Uyar, O., (2008). Arkeolojik Alanlarda Koruma Çatıları ve Gezi Platformlarının Düzenlenmesi: Apollon Kla-
rios Bilicilik Merkezi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
İzmir.

İNTERNET KAYNAKLARI

http://atolyemimarlik.com/anasayfa/mimarlik/ (E.T. 23.01.2019)

https://www.badruine-huefingen.de/en/bath-ruins/ (E.T. 23.01.2019) 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR-44973/turkiye-geneli-sit-alanlari-istatistikleri.html(E.T. 10.12.2018)

https://www.siciliafan.it/villa-romana-del-casale-piazza-armerina-patrimonio-dellumanita-2/(E.T. 
29.04.2019)



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

214

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

HAKAN GÜNDAY’IN AZ ADLI ROMANINDA YERALTI EDEBİYATININ YANSIMALARI

Tuğçe KIRAÇ

T.C İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D Yüksek Lisans 
Öğrencisi, İstanbul / Türkiye

Öz: Yeraltı edebiyatı, Türkiye’de 1980’lerden sonra ortaya çıkmaya başlamış ve 2000’lerin ilk yarısında bü-
yük bir çıkış yakalamıştır. Cinsellik, şiddet, ölüm, uyuşturucu gibi unsurlarıyla yeraltı edebiyatı eserleri, ya-
şamı somut bir gerçekçilik ile yansıtmakta ve fantastik unsurlara yer vermeden, tüm konuları en uç noktala-
rıyla ele almaktadır. Bütün bunlar çerçevesinde gelişen estetik kaygıdan uzak, küfürlü kelimelerin, argo ve alt 
kültürlere özgü ifadelerin yer aldığı bir dil ile sert bir üslup, yeraltı edebiyatının temel özelliğidir. Türkiye’de 
yeraltı edebiyatının önemli isimlerinden Hakan Günday’ın Az adlı romanı, yeraltı edebiyatı unsurlarını barın-
dıran, oldukça çarpıcı bir eserdir. Çocuk yaşta evlendirildiği ve şiddet gördüğü adamın zincirlerine karşı çıkan 
ve bir köylü kızıyken Londra’da porno oyuncusundan uyuşturucu bağımlısına kadar birçok farklı “kötü”ye 
dâhil olan Derdâ’nın ve mezarlık çocuğu adaşı Derda’nın hikâyesi, şiddeti bütün çıplaklığıyla sunmasıyla 
yeraltı edebiyatını tüm özellikleriyle yansıtan bir eserdir. Bu çalışmanın amacı, Az adlı roman çerçevesinde 
yeraltı edebiyatının unsurlarını açıklamak ve romandan kesitlerle bu unsurları ortaya koymaktır. Bu amaç çer-
çevesinde Günday’ın Az adlı romanı cinsellik, şiddet, suç ve yasa dışılık, uyuşturucu ve alkol kullanımı, yal-
nızlık ve çöküntü, ölüm, karşı çıkış, alt kültür, sıra dışılık, mekân, kötülük, dil ve üslup unsurları bağlamında 
incelenmiştir. Yapılan bu inceleme sonucunda Az’da en fazla öne çıkan unsurların cinsellik ve şiddet olduğu 
görülmüştür. Bunun yanında Az’da hem yeraltı edebiyatı eserlerinde hem de Günday’ın diğer romanlarında 
bulunduğu gibi yoğun bir mekânsızlık temasının yer almadığı dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: 1980 Sonrası Edebiyat, Az, Hakan Günday, Yeraltı Edebiyatı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Edebiyat, tarih boyunca toplumsal ve sosyal olayların etkisiyle şekillenmiş; tarih ve sosyoloji ile hep iç içe ol-
muştur. Gerek toplumsal olaylar gerekse bu olayların bireyde dönüştürdüğü ruh hali edebi eserlere yansımıştır. 
Türkiye’de 1980 tarihinin çağrıştırdığı ilk olay, 12 Eylül darbesidir. Etkileri günümüze kadar süren bu darbe 
Türkiye’de de toplumsal bir dönüşüme yol açmış ve bu dönüşüm edebiyatımıza da yansımıştır. Yeraltı edebi-
yatının temel unsurlarından biri olan “karşı çıkış” temasının eserlerde kullanılmaya başlaması da bu toplumsal 
dönüşüme dayanmaktadır.

Barındırdığı “sıradan” hayatlar, cinsellik, argo, boş vermişlik hali ile Garip şiiri, yeraltı edebiyatının temelle-
rini atmıştır. Attila İlhan, Can Yücel, Cemal Süreya, Küçük İskender ve Ece Ayhan’ın şiirleri de yeraltı ede-
biyatının Türkiye’de oluşumunda önemli katkılara sahiptir. Türk edebiyatında yeraltı edebiyatı romanları ise 
1980’lerden sonraki dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır (Demir & Kuş, 2016: 20). Bu yıllardan önce Yusuf 
Atılgan’ın eserlerinde çeşitli yeraltı edebiyatı unsurlarının yer almasına rağmen Türkiye’de tam anlamıyla 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

215

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

yeraltı edebiyatı olarak adlandırılabilecek eserler 1980’lerden sonra ortaya çıkmış, türün önemli bir çıkış yap-
ması ise 2000’lerin ilk yarısını bulmuştur. Türk edebiyatında ilk yeraltı edebiyatı romanı Metin Kaçan’ın Ağır 
Roman adlı eseridir. Günümüzde ise Emrah Serbes, Hikmet Temel Akarsu ve Murat Uyurkulak ile birlikte en 
fazla ses getiren yeraltı edebiyatı romanlarına sahip isim Hakan Günday’dır (Öktem, 2011: 19).

Hakan Günday, 1976’da Rodos’ta doğmuştur. İlk eseri Kinyas ve Kayra yeraltı edebiyatının büyük çıkışının 
başladığı 2000 yılında yayımlanmıştır. Günümüzde Günday, yeraltı edebiyatının en önemli temsilcileri arasın-
da yer almaktadır. Eserlerinde felsefeye yakın bir duruşla Türk edebiyatında felsefeye ilişkin olarak da kendini 
ispatlamıştır (Varlık, 2005: 14). 

Bu çalışmada incelenecek romanı Az, Günday’ın 2011’de yayımlanan yedinci romanıdır. Yeraltı edebiyatı 
unsurlarının hemen hepsini barındırsa da, bir Doğu hikâyesi olması nedeniyle Günday’ın diğer romanlarına 
kıyasla daha az postmoderndir. 

YERALTI EDEBİYATININ UNSURLARI

Yeraltı edebiyatı, özellikle 2000’lerin ilk yarısında kavuştuğu popülariteye rağmen net biçimde tanımlanmamış 
ve içerik, yasallık gibi çok sayıda bağlamda ele alınmıştır. Genel olarak yeraltı edebiyatı toplumdaki mevcut 
düzenin dışına çıkılan, toplumla ve toplumsallaşmakla sorunları olan karakterlerin uyuşturucu, cinayet, teca-
vüz gibi suçlarıyla şekillenen bir olay örgüsüne sahip eserlerin mekânsız bir yaklaşımla kendini göstermektedir 
(Marakoğlu, 2011: 47).

Yeraltı edebiyatı eserlerinde yer alan unsurlar, Az üzerine yapılan inceleme ve literatürde yer alan çalışmaların 
analizi sonucunda şu biçimde sıralanabilir: cinsellik, şiddet, suç ve yasadışılık, uyuşturucu ve alkol kullanımı, 
yalnızlık ve çöküntü, ölüm, karşı çıkış, alt kültür, sıra dışılık, mekân, kötülük, dil ve üslup (Bolat, 2013: 76).

Yeraltı edebiyatında tüm bu sayılan özelliklerin yanında en baskın özellik “muhaliflik”tir. Yeraltı edebiyatı 
eserlerinde egemen olana karşı çıkış vardır; dolayısıyla açıklanan bu unsurlar arasında en belirleyici olanı 
“karşı çıkış” unsurudur. Karşı çıkışın baskınlığına rağmen eserlerde hiçbir siyasi ideoloji savunusu bulunmaz, 
bir öğreticilik ya da mesaj verme amacı da güdülmez (Öktem, 2011: 18; Alparslan, 2009: 20).

Cinsellik unsuru, yeraltı edebiyatının temel özelliği olan gerçekçiliğin bir gereği olarak eserlerde tüm çıplaklı-
ğıyla sunulmaktadır. Tüm aykırılıklar somut bir gerçeklik çerçevesinde okuyucuya aktarılmaktadır ve hayatın 
bir gerçeği olması nedeniyle cinsellik, yeraltı edebiyatı eserlerinde mutlaka yer almaktadır (Öktem, 2011: 17). 

Gerçekçiliğin benimsendiği ve en sert biçimde yansıtıldığı yeraltı edebiyatı eserlerinde şiddet de mutlaka yer 
verilen bir unsurdur. Yeraltı edebiyatı, şiddeti “görünür kılmayı” amaçlar ve onu eserde sunulan çevrenin doğal 
bir parçası, yaşam tarzının bir sonucu olarak yansıtır (Alparslan, 2009: 20). Çoğu zaman eserlerde şiddet, cin-
sellik, suç ve yasadışılık bir arada yer almaktadır. Suç ve yasadışılık, yeraltı edebiyatının diğer unsurlarını tek 
bir çatıda toplayan bir unsur niteliğindedir. Bunun yanında suç, yeraltı edebiyatının temel unsuru olan “karşı 
çıkış”ın sonucudur. Toplumsal değerler tamamen reddedildiğinden; daimi bir karşı çıkış hali hâkimdir ve bu 
karşı çıkışların sonucunda hırsızlık, cinayet, gasp gibi çeşitli suçlar işlenmektedir. Eserlerde toplumsal düzene 
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ve kabul görmüş değerlere karşı çıkış bir doğal gereklilik gibi yansıtıldığından, suç ve yasadışılık da kanık-
sanmış; normal görülen durumlar olarak sunulmaktadır. “Suç” unsuru altında ele alınabilecek olsa da sıklıkla 
yer verildiği için ayrı bir unsur olarak incelenen “uyuşturucu ve alkol kullanımı” unsuru, aynı zamanda karşı 
çıkmanın bir aracıdır. Boş vermişlik içindeki karakterler, yalnızlık ve çöküntünün de bir sonucu olarak uyuştu-
rucu bağımlısı olurlar. Modern insanın en büyük korkusu olan yalnızlık, modern insanın oluşturduğu toplumu 
reddeden yeraltı edebiyatı kahramanlarının en önemli özelliklerindendir (Güneş, 2016: 306).

Kötülük, yeraltı edebiyatının şiddet, ölüm gibi unsurlarını besleyen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Toplumsal değerlere karşı çıkışın bir sonucu olarak yeraltı edebiyatında kötülük, normalliktir. Dolayısıyla 
romanda yer verilen tüm suçların, ölümlerin ve kötülüklerin aslında “iyi” olduğu gibi bir paradigma ortaya 
çıkmaktadır (Kahraman, 2011: 25). Bu paradigmanın doğal bir sonucu olarak yeraltı edebiyatının bir diğer 
unsuru “sıra dışılık” olarak belirmektedir. Aslında yeraltı edebiyatının belirleyicilerinden biri olan “toplumsal 
geleneğe karşı çıkış”, sıra dışılığı beraberinde getirmektedir. Yeraltı edebiyatı, “şehrin karanlık taraflarını” sıra 
dışılık çerçevesinde konu edinmektedir (Güneş, 2016: 306).

Ölüm, yeraltı edebiyatında hayatı anlamsız kılan bir unsurdur ve toplumsal değerlere karşı çıkışın gerekçesi-
dir. Suçlu, dışlanmış, topluma uyum sağlayamayan ve sağlamayı da istemeyen karakterler için ölüm, bir arzu 
nesnesi halindedir. Bir diğer unsur olan alt kültür, yeraltı edebiyatı eserlerine genellikle rock, hippi ya da punk 
gibi alt kültürler ile yansımıştır. Bu alt kültürlere dâhil olmayan karakterlerin ise toplumsal yapıyı sert biçimde 
reddettikleri ve bu reddediş ile adeta toplumdan soyutlanmış bir alt kültür oluştururlar (Bolat, 2013: 13).

Yeraltı edebiyatı eserlerinde üslup benimsenen gerçekçilik kapsamında oldukça serttir. Kahramanların özel-
likleri ve ele alınan konuların gerektirmesi sonucunda dilde argo ve sokak jargonu hâkimdir. Dilde estetik 
çabası bulunmaz ve kimi eserlerde küfürlü kelimelere de yer verilir. Açıklandığı üzere yeraltı edebiyatının tüm 
unsurları birbirinin nedeni ya da sonucudur. İç içe olan bu unsurlar, Hakan Günday’ın Az romanından örnekler 
ile sunulacaktır.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, yeraltı edebiyatı unsurlarını açıklayarak, Az’da bu unsurları aramak ve romana türün 
yansıyışını ortaya koymaktır.

KAPSAM

Bu çalışma Hakan Günday’ın Az adlı romanında kullanılan cinsellik, şiddet, suç, yasa dışılık, uyuşturucu, alkol 
kullanımı, yalnızlık, çöküntü, ölüm gibi yeraltı edebiyatı unsurlarını ve romanın başkahramanları Derdâ ile 
Derda’nın hayatını kapsamaktadır.

YÖNTEM

Bu çalışma nitel araştırma yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmada birincil kaynak (Az adlı roman) ve ikincil kaynak 
(birincil kaynağın yorumunu yapan makaleler, dergiler) kullanılmıştır. Yeraltı edebiyatıyla ilgili yazılan kitap-
lar ve makaleler konunun kapsamı dahilinde detaylıca gözden geçirilmiştir. 
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BULGULAR

AZ’DA YERALTI EDEBİYATININ YANSIMALARI

Az, cinsellik, şiddet, suç ve yasadışılık, uyuşturucu, yalnızlık ve çöküntü, ölüm, karşı çıkış, alt kültür ve sıra 
dışılık, mekân ve kötülük olarak belirlenen yeraltı edebiyatı unsurlarını barındıran bir yeraltı edebiyatı roma-
nıdır. Burada, romandan örneklerle bu unsurların romana yansıyışı sunulmaktadır.

“Otuz iki gün kadar. Hayatı boyunca işlediği ve işleyeceği bütün suçların intikamı alınmıştı Derdâ’dan. Elli iki 
çıplak adam tarafından. İntikam alınacak yeri kalmamıştı kızın. Bu yüzden, cezasını çekmiş bir kürek mahku-
mu gibi sessiz kaldı” (s. 141).

Yeraltı edebiyatında cinsellik çoğu zaman uç noktalarıyla sunulmaktadır:

“İlk müşterisinin Mitch gibi, havadaki kokudan bile tahrik olan bir fok olması Derdâ’nın işi öğrenmesinde 
büyük kolaylıktı. Çünkü sado-mazoşizm denilen oyunda, kararsız ya da bir sonraki hamlesini bilmeyen bir 
sahibeye yer yoktu” (s. 96).

Yeraltı edebiyatında en fazla yer verilen temalardan biri de şiddettir. Şiddet, tüm çıplaklığıyla ve çarpıcılığıyla 
okuyucuyu rahatsız edecek biçimde verilmektedir:

“Ama o üzerindeki, her şeyi örten kumaş yüzünden hiçbir şey göremiyordu. Ne Derdâ’nın dizlerindeki kemer 
tokası izlerini, ne de omuzlarındaki yumruk kalıntılarını” (s. 64).

Kimi zaman şiddet unsurunun cinsellikle iç içe verildiği görülmektedir. Aşağıda sunulan örnekte “kötülük” 
unsuru da yer almaktadır:

“O gece son kez konuştu Bezir: ‘Bismillahirrahmanirrahim.’ Ve Derdâ’yı döve döve s**ti. Londra’da sabah 
olana kadar ... O gece Londra tarihinin en uzun gecesi oldu, çünkü güneş bile doğmaya utandı. Bu yüzden, 
Londra’ya gelen en geç sabah, o sabahtı” (s. 59).

Eserde çoğu zaman olduğu gibi aşağıdaki örnekte de suç, yasadışılık ve şiddet iç içe geçmiş durumdadır:

“Avucundan vazgeçip elinin tersiyle vurdu Derdâ’ya. Kızın kaçacak bir yeri yoktu. Odanın köşesinde yaşı-
yordu. Tam köşede. Sağ ayak bileğinde bir halka vardı. Demir. Halkaya geçmiş bir zincir baklası vardı. O da 
demir. Zincirin devamı da duvara çakılı bir halkaya bağlıydı. Yine demir” (s. 41).

Romanın başlangıç noktasını oluşturan bir diğer suç unsuru ise çocuk yaşta evliliktir:

“’Korkma yavrum. Ben seni düşünüyorum. Sen iyi ol diye uğraşıyorum. Bak şu durumumuza. Benim sana 
bakacak halim mi var? Hem ben de senin yaşında evlendim.’ Yalan söylüyordu. Evlendiğinde on üçtü” (s. 41).

Cinayet, Az’da karşımıza çıkan bir yasadışılık örneğidir:
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“O da Derda’nın, cinayetleri on yedinci yaş gününden bir hafta önce işlemiş olduğu, dolayısıyla bir çocuk 
olarak yargılandığıydı” (s. 319).

Terör eylemleri de bir yasadışılık örneği olarak eserde yer bulmuştur:

“Kırk birinci gün Bezir giyinip evden çıktı. Yas bitmiş, sıra kine gelmişti. Eroin işinden gelen parayla Afgan-
lara yaptıracağı bombaları en kalabalık saatte metroya yerleştirecek ve kafir memleketi lngiltere’nin (...)” (s. 
92).

Yeraltı edebiyatı eserlerinin hemen hepsinde yer aldığı gibi, Az’da da uyuşturucu bağımlılığına yer verilmiştir:

 “İçtikleri esrarın dumanı üzerlerinden bir bulut gibi yükseliyordu” (s. 144).

“Bağımlılığının yüksek maliyeti yüzünden sahibesini kandırmak zorunda kaldığı için kendini kötü hisseden 
Stanley ise, vicdanındaki acıyı metamfetaminle değil, eroinle dindirdi” (s. 99).

Uyuşturucuya yer verilirken, ölüme karşı bir karşı çıkış da yer almaktadır:

“Üzerine doğru gelen şırıngadan kaçmamasının nedeni, Stanley’nin yaklaşık iki saat boyunca, elektrikli sü-
pürge tanıtan bir satıcı gibi yaptığı konuşmadan etkilenmiş olması değildi. Beş yıl kapalı kalmıştı Derdâ. 60 
ay ederdi. İki bin güne yakın. Neredeyse kırk beş bin saat. Kırk beş bin neden ederdi! O şırınganın ucundaki 
iğne derisine girerken meraklı gözlerle izlemesi için kırk beş bin neden. Hatta her şeyi yapabilecek olması için 
tam kırk beş bin neden. İntihar hariç. Asla! Ölmeyecekti Derdâ. O kaçırdığı beş yılın yerine, elli değil, beş yüz 
yıl yaşayacaktı” (s. 124).

Az, yalnızlık ve çöküntüyü derin biçimde işlemiştir:

 “Kendini banyoya kilitlemeyi düşünen Derdâ, hiçbir kapıda anahtar olmadığını fark etti. Hikmetçilerde kapı-
lar sadece dışarıdan kilitlenirdi” (s. 46).

Yalnızlık, ölüm ve yasadışılık ile iç içe biçimdedir:

“Cezaevindeki babasının, kendisini yurda göndermeyecek kadar sevdiğine inanıyordu. Sırrını kimseye söy-
lemezdi. Çünkü Derda’nın en büyük sırrı, hayatta yapayalnız kalmış olduğuydu. Bu öyle bir sırdı ki, uğruna 
annesini doğramış ve gömmüştü” (s. 212).

Yalnızlık, karşı çıkışın nesnesi olacak biçimde bir arada verilmiştir:

“Ter damlaları belirdi yüzünde. Şakaklarında su çiçekleri açtı. Nefes alışverişi kalp atışlarını geride bıraktı. 
Kurtulacaktı oradan! Kurtulacaktı o böcekten! Kurtulacaktı yalnızlıktan!” (s. 15).

Çöküntü de ölümün bir sonucu olarak verilmiştir:

“Tutamıyordu kendini. Sanki bütün acıları birbirine yapışıp üzerine çığ gibi çökmüştü. Asla güneş açmaya-
cakmış gibi kalmıştı karın altında. Oysa ölen, ne onun kızıydı ne de ölen kızı bir kez olsun görmüştü” (s. 200).
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Yeraltı edebiyatı eserlerini besleyen bir unsur olan ölüm, Az’da sıklıkla kendine yer bulmuştur:

“Alnı zemine değdiğinde tek alkış kadar ses çıktı. Boynunun kırıldığınıysa kimse duymadı. O ana kadar bir 
sinekkuşunun kanatları gibi atan kalbi betona çarpınca durdu. Altı yaşındaydı” (s. 15).

Romanda en büyük karşı çıkış, Derdâ karakterinin Londra’da kilitli yaşadığı evden kaçmasıdır. “Crouch Hill 
kavşağına geldiğinde karşısına beş sokak ağzı birden çıkınca aniden durdu ve neredeyse dudaklarından dö-
külecek nabzını duydu. Geldiği yöne baktı. Ne apartman görünüyordu ne de Bezir. Hepsi geride kalmıştı. Her 
şey. Bütün geçmiş. Kollarını açtı ve dizlerinin üstüne çöktü. Yıldızların bulutların ardında yaşadığı gökyüzüne 
bakıp, beş yıl önce yaptığı gibi bağırdı: “AAAAAA!” Bu kez mutluluktan. Mutluluk A’ları! Birkaç camda ışık 
yandığını görünce doğrulup koştu. Beş sokaktan birine. Mümkün olsaydı, beşine birden sapardı. O güne kadar 
girmediği bütün sokakların acısını çıkarmak için. Ama seçti birini. Derdâ seçti. Başka biri değil. Sadece o. 
“Bunu istiyorum!” dedi ve istediğini aldı. Soldan üçüncü sokağın ağzına girip midesinde kayboldu” (s. 104-
105).

Ölüm, yeraltı edebiyatında sıklıkla vurgulansa da karşı çıkış temasında “karşı çıkılan” olarak verilmiştir:

“Travmatik olan hayattı. Hepsi. Bütün hayat. Her şey. Özellikle de, travmatik gibi durmayan ne varsa. Doğmak 
gibi. Dolayısıyla, doğum sonrası depresyon, yeni annelerin yakalandığı psikolojik bir hastalığın değil, hayatın 
tanımıydı. Hayatta kalma isteğinin. Hayata rağmen” (s. 97).

Alt kültür unsuru Günday’ın hemen tüm eserlerinde yer aldığı gibi Az’da da yer almıştır.

“’Sen gerçek bir skinhead olmalısın!’ dedi biri” (s. 147).

“Hayır, küçük hanım, hiçbir ilgisi yok! Üstelik o bir acındırma duruşu falan da değildi! Her neyse, evet, ne 
diyorsun? Skinhead’likten hippiliğe terfi etmek ister misin?” (s. 167).

Yeraltı edebiyatına mekân çerçevesinde bakıldığında bir “mekansızlık” algısının yaratıldığı görülmektedir. 
Günday’ın diğer eserlerinde (Kinyas ve Kayra, Piç gibi) yoğun biçimde vurgulanan mekânsızlık, Az’da aynı 
yoğunlukta yer bulmamıştır.

Romanda dilde estetik kaygısı güdülmemiştir. Tüm yeraltı edebiyatı eserlerinde olduğu gibi Az’da da küfürlü 
kelimeler, argo ifadeler, alt kültürlere özgü kullanımlar ve sert bir üslup vardır.

SONUÇ

Yeraltı edebiyatı genel özellikleri ve içerdiği unsurlar ile ele alınmıştır. Buna göre cinselliki şiddet, suç ve ya-
sadışılık, uyuşturucu ve alkol kullanımı, yalnızlık ve çöküntü, ölüm, karşı çıkış, alt kültür, sıra dışılık, mekân, 
kötülük, dil ve üslup yeraltı edebiyatı eserlerinde yer alan unsurlardır. Gerek literatürde gerekse yapılan roman 
incelemesinde sayılan unsurların iç içe biçimde sunulduğu ve hepsinin birbiri ile bağlantılı olduğu, bir ya da 
birden fazla unsur arasında neden-sonuç ilişkisinin bulunduğu görülmüştür. Çalışma kapsamında incelenen 
roman Az (2011), bir doğu hikâyesi olarak başlamakta ve çocuk yaştaki Derdâ’nın zorla evlendirilmesiyle de-
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vam etmektedir. Evlendirilmesiyle beraber Londra’da bir evde adeta bir hapis hayatı yaşayan Derdâ, buradan 
kaçar ve bambaşka bir yaşam inşa eder. Romanın evden kaçış kısmına kadar başta alt kültür olmak üzere bir-
çok yeraltı edebiyatı unsuru görülmemektedir. Burada cinsellik ve şiddet unsurları baskındır ve evden kaçışla 
beraber cinsellik unsuru artış göstermiş, şiddet azalmış, karşı çıkış en üst noktaya ulaşmıştır. Bu noktadan 
sonra uyuşturucu ve ölüm de romanda kendini göstermiştir. Ancak yeraltı edebiyatı kahramanlarının genelinin 
tersine, romanda ölüm bir arzu nesnesi değildir. Kahraman her şeye rağmen yaşamak istemekte ve ölmemeye 
direnmektedir. Bunun yanında bir diğer önemli nokta, yine yeraltı edebiyatı karakterlerinin genelinde gözlem-
lenen “mekânsızlık” temasının olmayışıdır. Derdâ karakterinin herhangi bir mekâna ait hissetmeyişi ve evden 
kaçıştan sonra çok sayıda mekân değiştirse de romanda mekânsızlığa ilişkin bir vurgu yoktur. Az’da dil son 
derece akıcıdır. Küfürlü kelimeler ve argoya sıklıkla yer verilmiştir. Üslup sert, çarpıcı ve tüm olayları somut 
gerçekliğiyle sunuşa uygun biçimde sadedir. Sonuç olarak Az, yeraltı edebiyatının unsurlarını net biçimde yan-
sıtan, çarpıcı hikâyesine uygun şekilde çarpıcı bir dil ve üslubun kullanıldığı bir romandır.
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OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK VE KIZBÖCEKLERİ ROMANI ÜZERİNE BİR OKUMA 
DENEMESİ

NİLGÜN GÜNEŞ

İstanbul Aydın Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul / Türkiye

Öz: Obsesif Kompulsif Bozukluk; yani kısaca OKB, kişinin gündelik hayatını, ortaya çıktığı günden itiba-
ren tedavi edildiği döneme kadar etkileyebilecek güçte bir ruhsal hastalıktır. Ruhsal hastalıklar en az fiziksel 
hastalıklar kadar insanın yaşantısını beklenmedik ölçülerde değiştirebilmektedir. Hastalık olarak adlandırılan 
olgular, kişinin duygu durumunu, hayattan aldığı tadı, hattâ kişinin hayatı algılama şeklini bulunduğu noktadan 
başka bir noktaya götürebilir. Edebiyatın hayattan, insandan, insanı etkileyen her türlü faktörden uzak durma-
dığı, duramayacağını düşünürsek, OKB’nin de kendisine edebiyatta, edebiyatın kurgusal ürünlerinde yer bul-
ması kaçınılmazdır. 1982 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan ve sonrasında psiki-
yatri ihtisasını ve farmakoloji doktorasını tamamlayan Tahir Musa Ceylan, “Kızböcekleri” romanında Bektaş 
Toztoprak karakteri üzerinden takıntıların bir hayatı ne denli değiştirebileceğini ortaya koymuştur. Romanın 
başkişisi  Bektaş Toztoprak, roman boyunca kurgulanmış olan yaşantısının dönüm noktalarını tayin edebilecek 
düzeyde bir OKB hastasıdır. Bektaş Toztoprak, bir öğretmendir ve zamanının çoğunu evinde ya da çalıştığı 
okulda geçirir. Onun takıntılarının bir yaşam biçimi şekline dönüştüğü anlar da ağırlıklı olarak bu yaşam alan-
lardır. Bektaş Toztoprak, roman sürecinde  karşılaştığı olaylarda takıntılarının etkisi ile hareket eder. Onun bir 
erkek olarak  kadınlarla olan ilişkisinde de yine takıntıları, korkuları etkilidir. Bektaş Toztoprak’ın kadınlarla 
olan ilişkisi toplumumuzdaki hâkim olan erkek bakış açısından ve erkeğe biçilmiş olan toplumsal rollerden 
oldukça farklıdır. Yazarın kurguladığı bu karakter kadınlarla iletişim kurmakta zorlanır; hattâ onlardan korkar. 
Belki de tüm hayatını etkileyen bu saplantıların temelinde çocukluğunda dayısı tarafından kendisine yaşatılan 
bir travma yatmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tahir Musa Ceylan, Kızböcekleri, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Kakıntı, Saplantı

GİRİŞ

Tahir Musa Ceylan’ın “Kızböcekleri” romanı ruhsal hastalıkların toplumun yapı taşı olan insanı nasıl şe-
killendirdiğini, insanın etkisi ile toplumun dinamikleri üzerindeki gücünü ortaya koyar. Ruhsal hastalıkların 
kökeni insanlık tarihine kadar götürülebilir. İnsanın tarih boyunca sürdürdüğü gelişim süreci, artan nüfus, 
şehirleşme gibi faktörler sonucunda ruhsal hastalıkların boyutu ve etkisi de değişiklik gösterir. Aynı zamanda 
tıp alanındaki gelişimi de düşünürsek hastalıkların teşhis ve tedavi süreçleri de değişmiştir. Günümüz insanının 
içerisinde bulunduğu koşullar ve artan stresli şehir hayatının etkisiyle ruhsal sorunların da artığını söyleyebi-
liriz. “Saplantı(obsession) istenç(irade) dışı gelen, bireyi tedirgin eden, benliğe yabancı(ego-dystonic), bilinçli 
çaba ile kovulamayan, inatçı biçimde yineleyen düşünce, imge ya da dürtülerdir. Bunlar kişinin mantığına, 
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görüşlerine, ahlâk anlayışlarına, inançlarına ters düşer ve kabul edilemez. Başka bir deyişle saplantılar benliğe 
yabancıdırlar (ego-dystonic) ”(  Öztürk ve Uluşahin, 2011, s.480).

Bektaş Toztoprak yalnız yaşayan bekâr bir öğretmendir. Aşırı boyuttaki saplantı ve takıntılarıyla kendisini 
yalnızlığa mahkûm etmiş, kimseyi almak istemediği evinin düzeninin bozulması kaygısı onu her türlü iliş-
kiden uzaklaştırmıştır. Öyle ki evi onun için bir “krallık” gibidir. Kendi krallığında bir tür “saplantılar kralı” 
gibi yaşamaktadır. Biri bekâr biri evli olan ablalarının zaman zaman bu eve gelip temizlik ve düzenleme ça-
baları Bektaş’ı büyük sıkıntılar içinde bırakır. “OKB genellikle yakın ilişkilerin bozulmasına neden olur ve 
bu rahatsızlığı yaşayanların büyük bir kısmı bekârdır. Evlenenler veya uzun süreli ilişkiye girenlerin arasında 
boşanma, ayrılık ve geçimsizlik çok yaygındır.”( Veale ve  Willson, 2018, s.35) Tahir Musa Ceylan, aldığı tıp 
eğitiminin teorik desteği ile “Kızböcekleri” romanında ruhsal sorunları ile bir kurgusal da olsa bir insanın  ha-
yatını nasıl şekillendiğini ortaya koymuştur. Bu incelemede Bektaş Toztoprak’ın takıntıları ile biçimlenen ve 
yönlenen hayatı OKB ekseninde incelenmeye çalışılmıştır.(Güneş, 2019: 4-26)

AMAÇ ve KAPSAM

Bu çalışma, edebiyatın insan hayatından kopamayacağı ve dünyanın gerçekliğine sağlam bir bağ ile bağlı 
olduğu düşüncesinden hareketle, obsesif kompulsif bozukluğun bir insanın yaşam kalitesini nasıl etkilediğini 
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kurgusal olan roman metni üzerinden obsesis kompulsif bozukluk terimi, 
tıbbi gerçeklik baz alınarak örneklendirilmiş ve kaynak olarak kullanılmıştır.

SAPLANTILARIN KISKACINDA BİR ADAM: BEKTAŞ TOZTOPRAK

Bektaş Toztoprak, hayatını saplantıya dönüşmüş rutinlerle yaşamaktadır. Yaşantısında yeni bir haftaya başla-
madan önce yaptığı belirli rutinlerle kendisini iyi hissetmekte, bu rutinlerin ona verdiği güvenlik duygusu ile 
rahatlamaktadır.

“Bektaş Bey tertemiz bir haftaya başlamak, yalnızca evini değil, ruhunun diplerini de yuğup yıkamak tutku-
suyla her pazar evi toplamaya patiskadan perdeleri, üzerinde karda yatmış gibi bedeninin izi kalmış yün yatağı, 
ikide bir çekmece düğmeleri düşüp kaybolan komodinin olduğu yatak odasından başlardı; çarşafı söker, yoranı 
nevresimden çıkarıp uzun uzun silkeler, sonra da bahçenin püfür püfür havasını emsin diye altında üstünde 
yatıp kalktığı ne varsa camdan aşağı sarkıtırdı.”(  Ceylan, 2014, s.10)

Gündelik hayat içerisinde normal bir davranış kalıbı olarak düşünebileceğimiz bu ev temizliği , Bektaş 
Toztoprak’ın haftaya başlamak için her hafta başlangıcında ve sıralaması değişmeden yaparak  normal olmanın 
ötesine geçmiştir. Bu kalıp neredeyse dinsel bir rutin gibi sıralama dahilindedir ve sıralaması değişmeksizin 
her hafta başlangıcında gerçekleştirilmektedir. Kendisini rutin temizlik töreni ile haftaya hazırlayan Bektaş 
Bey, hafta boyunca da değişmeyen bir mutfak rutini gerçekleştirir. Hafta boyunca raftaki tabakları kullanır ama 
hafta sonuna kadar kirlenen tabakları asla yıkamaz, üst üste yığılarak kule şekline getirdiği tabakları hafta sonu 
yıkayıp bir sonraki haftaya kullanmak için rafa dizer ve yeni başlayan hafta içinde  yine kirli tabaklardan hafta 
sonuna kadar kirli tabak kulesi yaparak düzeni sürdürür.
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“Pespaye gidiş hafta boyu sürer, Pazar yeniden evi dip bucak temizler, iğneden ipliğe düzenler, gecenin bir 
yarısı takatı kesilip yatağa düşerek ölüm durumuna gelirdi. Pazartesi sabah aynı terane tekrar eder, bir halle 
pazar gece yarısına ererek başka döngüler başlatıp kendini tamamlardı.”(  Ceylan, 2014, s.13)

Bektaş Toztoprak, evini saplantıları için yaşanılır bir merkez hâline getirmiş gibidir. Onun bekâr yaşadığını da 
düşünürsek, medeni durumu böylesi bir yaşantı için gayet uygundur. Evdeki her eşyanın bir düzeni, değişmesi 
kıyamete neden olacakmış gibi yerinden oynatılamaz kurallara bağlıdır. Evin içindeki tüm bu rutin Bektaş 
Bey’in yaşaması, hayatını sürdürmesi için elzemdir. Evin eşyaları arasındaki bu düzen olur da bozulacak olur-
sa Bektaş Bey’in ruhi ölümü gerçekleşir.

“Evde Ermişler Yortusu gibi bir düzeni vardı, koridorda, mutfakta ve salonda giydiği terlikle yatak odasına iki 
cihan bir araya gelse geçmezdi. Ceketi, pantolonu, gömleği, haftalık giyer, hafta pazardan pazartesiye dönme-
dikçe üzerini kat’a değiştirmezdi. Kolçaklarından, minderlerinden fitil geçmiş gabardin kumaştan süt gibi be-
yaz aynı tekli koltuğa oturur, televizyon kumandası, hesap makinesi, dolmakalemiyle küçük defteri koltuğun 
yanındaki zigon sehpanın üzerinde dururdu. Salonda ikili ve üçlü iki koltuk daha olduğu halde bir kere bile 
onlara uzanıp gönül rahatlığıyla televizyon izlememişti.”( Ceylan, 2014, s.14)

Bektaş Toztoprak’ın OKB’nin etkisi altındaki hayatı onun kendi evinde bile rahat hareket etmesine izin ver-
mez. Evdeki sırası bozulmayan, sıralamasının değişme şansı dahi olmayan ritüeller silsilesi içerisinde yaşamak 
Bektaş Bey için sürekli tedirgin ve dikkatli olmak zorunluluğunu da beraberinde getirir. Böylesine sıkıntılı bir 
yaşamın içinde, evinde bile rahat ya da kaygısız kalma lüksünden yoksun olan Bektaş Toztoprak, için hayat bir 
cehennem azabının içinde savrulmaktan başka bir şey değildir.

“Dünya onun için diken üstünde zıngıldayarak oturulan zifiri karanlık bir cehennemdi. Bu cehennemde gaze-
te okumanın, okunanların arkasını kovmanın bile bir sırası, bir belagati vardı. Gazete betonarme bir çerçeve 
gibi ele alınıp önce başında belinde gezilir, sonra eteklerine inilirdi. Köşe yazarları ana temayla ayrıntılardaki 
şeytanlık yakalanana kadar dikkatlice okunur, önemli görünenlerin özeti çıkarılır, sonra kalan boş çerçeve 
atılırdı.”(Ceylan, 2014, s.15)

Bektaş Toztoprak, okuduğu gazeteleri kuralına göre katlayarak okur; okumadığı gazeteleri de biriktirir. Biriken 
gazeteler öylesine çoktur ki evde gazete dağları oluşmuştur. Tavana kadar uzanan gazete öbekleri evin büyük 
bir bölümünde yaşam alanını kısıtlar. Bu durum eve neredeyse her gün uğrayan kapıcı Cemal için de geçerlidir. 
Kapı, kapıcı için bile tam olarak açılmaz, incecik bir aralıktan bazen paranın üstü dahi alınmadan kapı kapatılır.

“Bir facia geçirmiş gibi duran evin içindeki eciş bücüş halini görüp ne sersem sepelek adam bu demesinler diye 
misafir davet etmiyor, içerisinin perişan hali görünür diye perdeleri sımsıkı kapıyor, Kapıcı Cemal geldiğinde 
kapıyı ışık bile sızdırmadan aralayıp alacağını alıyor, vereceğini veriyordu. Hatta çoğu zaman iş uzamasın diye 
para üstünü bile almıyordu.”(Ceylan,2014, s.15)

Bektaş Toztoprak için biriktirmek, istiflemek vazgeçilmezdir. Gazeteleri ve hafta sonuna dek mutfaktaki ta-
bakları yığınlar halinde dizer ve hafta sonuna dek asla dokunmadan biriktirir, okumadığı gazeteleri biriktirir, 
yoğurt kaplarını biriktirir ve evin yaşam alanı azalsa da asla onlara dokunmaz. Tüm bu istifleme duygusu onun 
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için kendini iyi hissetmenin bir yoludur. Eşyaları böylesine ayrılma korkusu içerisinde biriktirmesinin arkasın-
da da OKB yatmaktadır.

“İstifleme bağımlılığını, psikolojik özellikleri OKB’nin diğer türlerinden biraz farklı olduğu için ayrı ele alı-
yoruz. İstifleme bağımlılığının ilk özelliği nesnelere yönelik duygusal bağlılıktır. Bunu tanımlamanın bir diğer 
yolu kişinin sahip olduklarına verdiği önem derecesidir. İtkisel olarak istifleyen kişinin kendini sahip oldukları 
vasıtasıyla tanımladığını söyleyebiliriz.”( Veale ve Wilson, 2018, s.82)

“OKB’si olan kişiler sıklıkla sahip olduklarına karşı aşırı bir sorumluluk hissettiklerini dile getirirler ya da 
onları zarardan korumaları gerektiğine inanırlar. Bu daha önce ele aldığımız OKB’ye özgü düşünme şeklinin 
bütün genel özelliklerini yansıtmaktadır. İstifleme bağımlılığı bağlamında, sahip olunan şeyler tehdit edildiği 
zaman onları zarar görmekten korumak “benliğinizi” savunmakla aynıdır.”(  Veale ve Wilson, 2018, s.83)

Bektaş Toztoprak’ın istifleme takıntısını bilen, biri evli diğeri bekâr ablaları Edibe ve Muhibe dönem dönem 
Bektaş’ın evine gelir, evi düzenlerler; ancak onların onca uğraşla yaptıkları şeyler Bektaş’ın sinirlerini bozar, 
onlar gidene kadar odasında yorganın altına saklanmasına neden olur. Bektaş’ın ablaları ile olan ilişkisi kadın-
lara olan genel tavrından farksızdır. Kadınlar onun için korkulası, fazla yakınlaşması zarar getiren varlıklardır. 
Ablaları gittikten sonra dışarıda yemek yemek için girdiği bir dükkânda yalnız başına masada oturan, etraftaki 
erkeklerle gözleri aracılığı ile iletişim kurmaya çalışan bir kadın onu öylesine korkutur ki aniden masadan 
kalkıp evine gider.

“İçerideki adama doğru kadının bakışları artık daha ısrarcıydı. Bektaş korkmaya başlamıştı, “Şimdi kalkıp 
kuru iftira gibi yanıma düşse, neyin nesi kimin fesi olduğunu bilmediğim bu yaratıkla baş başa bir yarım saat 
geçirsem, sonra da kadın aklımı şişe çekmiş gibi elde etse  seyret ondan sonra gürültüyü” diyor, içi içini yiyor-
du.”( Ceylan,2014, s.39)

Yemek dükkânında yaşadığı korkulu dakikalardan sonra evine dönene Bektaş, kendini iyi hissetmek için yine 
takıntılarına sığınır. Onun için huzurlu ve güvende hissetmenin çaresi takıntılarının dünyasında yaşamaktır.

“Kalktı, ayakkabılarını bir çift olefin molekülü gibi eş getirip ayakkabılığa kaldırdı. Kahveler orta, siyahlar üst 
kattaydı. Terlikleri sağ tekler biraz ileride olacak şekilde birleştirip kıyıya çekti. Onların bu şekilde durması 
uğur getiriyor, sağlam basmayı sağlıyordu; sağ kutsalıydı, onu önde tutması lazımdı.”( Ceylan,2014, s.41)

ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMA SONRASI TAKINTILI YETİŞKİNLİK

Bektaş Toztoprak, insani olan her türlü sıvıdan tiksinme derecesinde rahatsız olur. İnsanlarla sarılırken öpüş-
mek onun için korkulu bir rüyadan farksızdır. İnsanlardan çıkan sıvılardan, özellikle de erkeklerin erkeklere 
ait sıvılardan korkardı. Bunun temelinde çocukluğunda  dayısı tarafından kendisine yapılan cinsel istismar 
yatmaktadır.

“Düşünmeye başladı, neydi erkek sıvılarından korkması, neydi ona bulaşacak olan? Evin içinde okyanus taba-
nı gibi yayılmışken aklına gelip bir dağ gibi ayağa fırladı. Çocukluğunda iki küçük odaya beş kişi sığışırken 
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genç dayısı eve misafir olarak gelmişti. Anne yer yokluğundan, dayısıyla ikisini aynı yatağa yatırırken kızları 
öteki odaya almıştı. O zaman tam olarak anlayamamıştı, dayısı onu yorganın altında kucağına alır, sıkı sıkıya 
sarıldıktan sonra bacaklarının arasına yapışkan bir sıvı akıtırdı. O sıvı on beş gecenin hepsinde ara vermeden 
akmıştı.”( Ceylan,2014, S.43)

Bektaş’ın çocukken yaşadığı bu istismar, onun tüm hayatını şekillendirmiştir. Onun bir yetişkin olarak OKB’den 
muzdarip olmasının temelinde yaşadığı istismarın yattığını söylemek yanlış olmaz. Bektaş Toztoprak’ın yaşa-
dığı takıntıları ve takıntıların ortaya koyduğu  bu zor ve yalnız  hayatı düşünürsek bir çocuğun yaşadığı cinsel 
istismarın onun tüm hayatını yıkan, hattâ tüm çocukluk anılarını kirleten büyük bir travma olduğunu söyleye-
biliriz.

“Çocukluk çağı travmalarına maruz kalan kişilerde ileriki yaşamlarında önemli bir stres yaşantısı ardından; 
OKB’nin ortaya çıkabilmesi, erken çocukluk dönemlerinin OKB gelişiminde önemli rol oynayabileceğini gös-
termektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda daha sonra yapılacak çalışmalarda, eğitimin OKB ile ilişkisinin daha 
kapsamlı olarak incelenmesi, çocukluk çağı travmalarına maruz kalan kişilerde bilişsel şemaların nasıl geliş-
tiğinin araştırılması, OKB hastalarının tedavisinde travma odaklı bilişsel davranışçı terapi uygulamalarının 
obsesif kompulsif belirtilere etkisisin ve fayda görme düzeylerinin ortaya konması önerilmektedir.”( Kıvılcım, 
Erensoy ve Aytaç, 2017, s.69)

“Çalışmamızda OKB tanısı almış kişilerle sağlıklı bireyler çocukluk çağı travmatik yaşantılar açısından kar-
şılaştırılmıştır. CTQ toplam ve tüm alt ölçeklerinde, hasta grubunun puanlarının kontrol grubunun puanlarına 
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Hasta grubunda CTQ toplam ve alt ölçek pu-
anları cinsiyete göre incelendiğinde; sadece duygusal istismar alt ölçeğinde, kadınların erkeklere göre istatis-
tiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek düzeyde puan aldıkları belirlenmiştir. Kontrol grubunda ise CTQ 
toplam ve alt ölçeklerinde cinsiyete göre anlamlı fark saptanmamıştır. CTQ toplam puanları hasta grubunda 
39.28 ve kontrol grubunda 5.40 belirlenmiştir. Hasta grubunda en yüksek puanı 12.32 puan ortalaması ile duy-
gusal ihmal alt ölçeği alırken, kontrol grubunda da 2.84 puan ortalaması ile en yüksek puanı duygusal ihmal 
alt ölçeği almıştır.”( Kıvılcım, Erensoy ve Aytaç, 2017, s.68)

Salih Kıvılcım, Habib Erensoy ve Hasan Mervan Aytaç’ın  “Erişkin Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Hasta-
larda Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaları” isimli makalelerinden alıntı yaptığımız kısımda da ortaya konulduğu 
gibi, çocukluk çağında yaşanan ruhsal travmalar ile OKB arasında bir ilişki söz konusudur.

Bektaş Toztoprak, takıntılarını çalışma hayatında da sürdürmektedir. Öğretmenlik yaptığı okulda öğrencilere 
ders anlatırken ders kitapları ile arasında da evdeki eşyaları arasındaki bağı devam eder. Ders kitaplarının 
orijinallerini kullanmaz, kitapların eskimemesi için onların fotokopilerini kullanır; bazen de fotokopileri de 
kullanmaz dersi ezberden anlatırdı.

“Okuldan verilen kitaplar eskimesin, kırışmasın diye fotokopi çektiriyor, öğrencilere dersi onlardan anlatıyor-
du. Böylece elindeki kitaplar yepyeni kalıyor, kitaplığın bir köşesinde numune olarak duruyor, her biri sadece 
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okşamaya yarıyordu. İyice horlandığı, huylandığı günler fotokopiye de kıyamaz oluyor, dersi ezberinden an-
latıyordu.”( Ceylan, 2014, s.51)

YARIŞIN DIŞINDA KALMAK

Bektaş Toztoprak’ın takıntılı hâlleri, sınıfta öğrencilere yansıyan davranışları üzerine; kendisine sınıfta okuyan 
öğrencisi aracılığıyla tanışıp yardımcı olmaya çalıştığı, sonrasında da Bektaş Bey’e karşı çıkan  bir veli tara-
fından Mili Eğitim Müdürlüğü’ne  şikayet edilir. Müdür, odasına çağırdığı Bektaş Bey’e ruhsal muayene için 
hastaneye yönlendirileceğinin haberini verir. Kendisine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen kapalı bir 
zarfla hastaneye gider. Zarfta yazılı olanlar Bektaş Toztoprak’ın ders anlatırken bir öğretmen olarak öğrencileri 
ile arasındaki sıkıntılı iletişimin şeklini açıkça ortaya koyar.

“… Bir anlattığını bin defa tekrar eden, öğrencilere karşı aşırı titizlik ve fazladan evham gösterdiği iddia 
edilen, sol kolu mühürlü olarak gönderilen şahsın öğretmenlik ve memurluk yapıp yapmayacağı hakkındaki 
kanaatinizi sağlık kurulu raporu olarak bildirmeniz…”(Ceylan, 2014, s.131)

Hastanede yapılan testler sonucunda Bektaş Toztoprak, obsesyon nedeniyle öğretmenlik yapamaz raporu alır. 
Raporun sonucunu kendisine okul müdürü açıklar.

“Valla raporu görünce inanamadım, ben öylesine havadan sudan bir gerekçe, havagazı bir iş sanıyordum bunu, 
altmışaltıya başlamışlar adamlar, resmen ıskartaya çıkarmışlar seni, obsesyon mu otistik mi ne diyor, öğret-
menlik yapamaz diyor.”(Ceylan, 2014, s.136)

Hastane raporu sonucunda öğretmenlikten atılan Bektaş, memur olarak çalışmaya başlar. İsteği üzerine tayi-
ni, lise arkadaşı Celal’in yaşadığı yere, Antalya Tahtalımezar Sağlık Ocağı’na yapılır. Tayin edildiği  sağlık 
ocağı imkânsızlıklar içerisinde imkânlar oluşturmaya çalışan Doktor Hasip Bey’in yönetimindedir. Gördüğü 
düzensizlikleri elinden geldiğince değiştirmeye çalışan Bektaş Toztoprak’ı takıntıları yeni hayatında da yalnız 
bırakmaz.

“Bektaş takıntılarından fırsat bulabilirse işlere bir anda girişiyor, mutfakta tabak yıkayıp, salonun dört bir ya-
nını ince ince süpürdüğü gibi dışarıdaki işlerin de altından girip üstünden çıkıyordu, hastalık sanki içinde usul 
usul yırtıcı bir hayvan inşa ediyordu.”(Ceylan, 2014, s.150)

Bektaş Toztoprak ve Doktor Hasip, sanki uzun yıllardır birbirlerini tanıyormuş gibi samimi dost olmuşlardır. 
Geçen zaman içinde başlarına pek çok olay gelmiş, köyde yaşadıkları bazı zıtlaşmalar sonucunda polise şika-
yet edilmişler ve sorgulanmaları için Ankara’ya götürülmüşlerdir. Ankara’da üç hafta sorgulanmışlar, serbest 
bırakıldıktan sonra da mazeretsiz üç haftalık yoklukları nedeniyle memurluktan atılmışlardır. Hasip ve Bektaş 
İstanbul’a dönerken yanlarına Celal ve iki çocuğu da katılmıştır. Böylece bir evde beş erkek yaşamaya başla-
mışlardır. Artık birbirlerinden başka kimseleri olmayan bu erkekler, hayatlarına giren, ölümle ya da ayrılıkla 
yanlarından ayrılan kadınlardan uzaklaşmışlardır. Bektaş’ın tabiriyle artık hayatlarında erkek yiyen “kızbö-
cekleri” yoktur. Bektaş dışındaki diğer erkekler çalışır ve eve ekmek getirirler. Zamanla Bektaş, evin hanımı 
rolünü üstlenir. Temizlik, yemek gibi ev işlerini o yapar. Bektaş’ın ruhsal dönüşümü vücuduna da sirayet eder, 
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göğüsleri büyüyen Bektaş, etrafındakilerin fark ettikleri fiziksel değişikliğin söz konusu edilmesi ile doktora 
gider. Bektaş’ın göğüslerinin büyümesinin sebebi beynindeki urdur.

“İki gün sonra raporu aldığında kağıdın en altında kalın harflerle yazılmış, “prolaktinoma ile uyumlu adenom” 
yazıyordu. Yıllar önce o, dünyaya doğmuş, şimdi de onun beyninde bir ur doğmuştu; kanda da prolaktin hor-
monunda yükselme görünüyordu.”(Ceylan, 2014, s.248)

Bektaş, prolaktin hormonunun fazla salgılanması nedeniyle büyüyen göğüslere ve değişen bir ruh haline sahip 
olmuştur. Kendisini işten dönen evin erkeklerinin boynuna atlayan, onlar için endişelenen bir hâle dönüştüren 
hormon ona belki de en büyük iyiliği yapar; onu çocukluğundan beri peşini bırakmayan, ruhunu kemiren takın-
tılarından uzaklaştırır. Beynindeki urun kendisini ölüme, hayat yarışının sonuna getirdiğine inanan Bektaş Toz-
toprak, her şeyden uzaklaşırken kendisine Esenyurt Mezarlığı’nda havadar bir mezar almayı da ihmal etmez. 
Bundan sonrası onun için hayat yarışının dışına çıkmak takıntılarından, kaygılarından uzaklaşmak demektir.

“İçini yokladı, var olan takıntılarının hepsi sararan yapraklar gibi dökülüp gitmişti. İçinde ne bir temizlik tut-
kusu, ne onu bunu kontrol etme arzusu canlıydı. Yarış bittiğinde hastalık da bitmişti. İnsan ilerleyerek hasta 
oluyor, ilerlemenin ürünü ilaçlarla sözüm ona tedavi oluyor, sonra o ilaçlarla yeniden hastalanıyor, bu sefer 
başka ilaçlarla kargacık burgacık yeniden tedavi olmaya uğraşıyordu. Bu oyunu yalnızca ölüm bozuyor, ama 
onun da yaşama bir faydası dokunmuyordu. Ölmeden ölmek lazım diyenlerin kastettiği buydu”(Ceylan, 2014, 
s.256).

SONUÇ

1982 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan ve sonrasında psikiyatri ihtisasını ve far-
makoloji doktorasını tamamlayan Tahir Musa Ceylan, “Kızböcekleri” romanında Bektaş Toztoprak, karakteri 
üzerinden obsesis kompulsif bozukluğun  bir kişinin hayatını nasıl değiştirebileceğini kendine özgü üslubuy-
la ortaya koymuştur. Roman, Bektaş Toztoprak’ın çocukluğunda dayısı tarafından uğradığı cinsel istismarın 
onun tüm yaşantısını etkileyen, şekillendiren ne denli güçlü bir travma olduğunu, kurgusal olan bir karakter 
üzerinden gerçek hayatta, çocukluğunda cinsel istismara uğrayan  yetişkinleri ve yaşadıkları zorlukları anla-
mamızı sağlar. Takıntıları nedeniyle evlenemeyen, kadınlarla iletişim kurmakta zorlanan hattâ onlardan korkan 
Bektaş Toztoprak, evinde istiflediği gazeteler ve yoğurt kaplarından kurulu dünyasında yaşarken; çalıştığı 
okuldan, öğretmenlik mesleğinden takıntıları kaynaklı davranış bozuklukları sebebiyle Milli Eğitim Bakan-
lığı tarafından atılır. Öğretmenlikten atıldıktan sonra, Bektaş Toztoprak sağlık memuru olarak Tahtalımezar 
Sağlık Ocağı’na tayin edilir. Yazar, sağlık ocağının ismi üzerinden okuru düşündürür. Tahtalımezar, hayat 
şartları itibariyle oldukça sıkıntılı, kaotik bir yerdir ve Bektaş Toztoprak’ın yaşarken öleceği ve takıntılarından 
azade olacağı yeni hayat yolculuğuna başladığı yerdir. Bektaş’ın beynindeki ur nedeniyle vücudunda fazla 
salgılanan prolaktin hormonu onu dış görünüşü itibariyle bir kadına benzetir. Değişen şekli ile beraber Bektaş 
Toztoprak’ın ruhunda da yeni bir hâl ortaya çıkar. Erkek yiyen olarak gördüğü, “Kızböcekleri” diye adlandır-
dığı kadınları affeden Bektaş Toztoprak, yarış olarak algıladığı hayattan da yeni büründüğü fiziksel şekli ile 
çekilmiş ve bu el çektiği hayatta çocukluğundan beri peşini bırakmayan saplantılarından da kurtulmuştur. Ya-
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zar, Bektaş Toztoprak’ın fiziksel ve ruhsal değişimini masalısı, düşsel gerçekçi bir dille anlatır, bu dil öylesine 
güzel kullanılmıştır ki bir trajediden tıpkı Pamuk Prenses gibi uyanır Bektaş Toztoprak.
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YAKIN ÇEVRENİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİNİNÖĞRETİLMESİNDE COĞRAFYA 
DERSLERİNİN ROLÜNÜN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Leyla ÖZDEMİR

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara /  Türkiye

Öz: Coğrafya dünyayı algılamamamıza ve anlamamızı sağlayan bir bilimdir. Geçmişten günümüze hangi öl-
çekte olursa olsun, mekânsal olay ve olguların nerede nasıl meydana geldiğini doğal ve beşeri süreçlerin 
işleyişi gerek coğrafya araştırmaları gerekse coğrafya öğretimi içinde alınmaktadır. Bu bağlamda bir yandan 
sözü edilen bu doğal ve beşeri olayların kendi içindeki işleyişi bir yandan ise birbirleriyle olan etkileşimle-
ri coğrafyanın temelini oluşturur. Dünya üzerindeki benzerlik ve farklılıkların anlaşılması, birbirleriyle olan 
ilişki ve etkileşimlerinden yola çıkılarak, mevcut durumun ortaya konulması yanında, karşılaşılan sorunlara 
çözüm önerilmesi ve geleceğe yönelik planlamalar açısından son derece önemlidir. Coğrafya dünya ile ilgi-
lenmekle birlikte bilgi iletişim teknolojilerinin bu kadar gelişmediği dönemlerde yakın çevre özelliklerinin 
bilinmesi daha da önemli idi. Her ne kadar son yıllarda zaman-mekan yakınlaşması olarak ifade edilen süreç 
dolayısıyla mekansal olaylar çok farklı bir anlam taşımakta ise de günümüzde de yakın çevrenin ister doğal 
ister beşeri coğrafya özelliklerinin bilinmesi önemini sürdürmektedir. Böylece gerek coğrafya araştırmaları 
gerekse öğretim sürecinde ve öğretim programlarında yakın çevre coğrafi özelliklerine ilişkin konulara yer 
verilmektedir. Öyleki 2005’den itibaren radikal değişiklikler yaşanan lise coğrafya dersi öğretim programında 
geçmiş yıllardan farklı olarak yakın çevre coğrafya özelliklerinin öğretimine ilişkin kazanımlara yer verilmiş 
olması konunun önemini göstermektedir. Belirtilenlerden hareketle bu çalışma yakın çevrenin coğrafi özellik-
lerinin öğretilmesinde coğrafya derslerinin rolünü öğretmen görüşlerine göre değerlendirmek amacıyla hazır-
lanmıştır.  Böylece yaşanılan yerin (il merkezi, ilçe merkezi) yakın çevresindeki coğrafi özelliklerinin coğrafya 
derslerinin öğretilmesindeki etkilerini ortaya koymaya çalışmaktadır.
Buna bağlı olarak çalışma, öğretmenlerin, yakın çevre coğrafi özelliklerinin öğretiminde ne gibi yöntem ve 
materyaller kullandıkları, ne gibi sorunlarla karşılaştıklarını ve öğretmenlerin sorunların çözümüne yönelik 
önerilerinin neler olduğunu belirlemek gibi alt amaçlara sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Coğrafya Eğitimi, Yakın Çevre, Betimsel Analiz Yöntemi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE
Coğrafya bir yandan içinde yaşanılan mekânı tanıtmaya, bir yandan diğer insanlarla paylaşılan yeryüzünü do-
ğal ve toplumsal özellikleri ile anlatmaya, diğer yandan da dünya vatandaşlarının mekândan yerel ve küresel 
ölçekte sürdürülebilir bir şekilde yararlanmalarını sağlamaya çalışmaktadır (Özey, 2008). Coğrafya, bireyin 
mekânsal becerilerini geliştirebileceği, olayları ve sorunları mekânsal boyutta analiz edebileceği, günlük ha-
yatıyla kolayca ilişkilendirebileceği bilgi ve beceriler edinmesini sağlayan dinamik, bütüncül, sentezci bir 
disiplindir. Bu anlamda coğrafya, gerçek dünyadan soyutlanmışlığı değil, tam tersi dünya ile ilişkili, yaşamın 
içinde olan bir bilimdir (Köşker, 2012).
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Yerel coğrafya öğretimi, öğrencilerin öğrenim gördüğü okulun yakın çevresinde veya civar bölgesinde yer 
alan, coğrafya öğretiminde kullanılabilecek tüm coğrafi unsurların öğretimde etkin bir şekilde kullanılmasıdır. 
Yerel coğrafya öğretimi adı üzerinde ‘yerel’ bir alanın onu diğer alanlardan ayıran özelliklerinin bireylere eği-
tim yoluyla aktarılmasını ve bireylerin öncelikle içinde yer aldığı çevrenin ve bölgenin daha sonra ise ülkenin 
ve yeryüzünün fiziki, beşeri ve ekonomik etmenlerini öğrenmesini temel almaktadır. Yerel coğrafya öğretimi, 
öğrencilerin okullarının bulunduğu çevreyi tanımasına, ders kitaplarındaki teorik bilgiyi kullanmasına ve bu 
doğrultuda pratik kabiliyetlerini geliştirmesine ve sürdürülebilir kalkınma fikrini oluşturmasına katkı sağla-
makla birlikte ülke ve memleket sevgisini de harekete geçirerek bireyin vatandaşlık bağlarının da gelişmesine 
yardımcı olabilmektedir (Öner, 2016).

AMAÇ

Bu çalışmanın temel amacı yakın çevrenin coğrafi özelliklerinin öğretilmesinde coğrafya derslerinin rolünü 
öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Böylece yaşanılan yerin (il merkezi, ilçe merkezi) yakın çev-
resindeki coğrafi özelliklerinin coğrafya derslerinin öğretilmesindeki etkilerini ortaya koymaya çalışmaktadır.

Buna bağlı olarak çalışma, öğretmenlerin, yakın çevre coğrafi özelliklerinin öğretiminde ne gibi yöntem ve 
materyaller kullandıkları, ne gibi sorunlarla karşılaştıklarını ve öğretmenlerin sorunların çözümüne yönelik 
önerilerinin neler olduğunu belirlemek gibi alt amaçlara sahiptir.

KAPSAM

Bu çalışma yakın çevrenin coğrafi özelliklerinin öğretilmesinde coğrafya derslerinin rolünün öğretmen görüş-
lerine göre değerlendirilmesini kapsamaktadır.

YÖNTEM

Bu çalışmanın verileri 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Hakkâri’de görev yapmakta olan coğrafya öğretmen-
lerinden oluşmaktadır. Araştırmada Nitel Araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada iki bölümden ve açık 
uçlu sorulardan oluşan bir Görüşme Formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, Betimsel Analiz yöntemi ile 
çözümlenerek tablolar halinde sıklık/frekans ve yüzde dağılımları ile birlikte değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Araştırma dâhilinde Hakkâri’de görev yapan 24 Coğrafya öğretmenine ulaşılmış, bu sayı içerisinden araştır-
maya gönüllü katılmak isteyen 22 katılımcı araştırmaya dâhil edilmiştir. 
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Grafik 1. Katılımcıların Cinsiyet Dağılımına İlişkin Veriler 

Araştırmada iki bölümden ve açık uçlu sorulardan oluşan bir Görüşme Formu kullanılmıştır. 
Elde edilen bulgular, Betimsel Analiz yöntemi ile çözümlenerek tablolar halinde 
sıklık/frekans ve yüzde dağılımları ile birlikte değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırma dâhilinde Hakkâri’de görev yapan 24 Coğrafya öğretmenine ulaşılmış, bu sayı 
içerisinden araştırmaya gönüllü katılmak isteyen 22 katılımcı araştırmaya dâhil edilmiştir.  

 

Grafik 1. Katılımcıların Cinsiyet Dağılımına İlişkin Veriler  

 

 

Grafik 2. Katılımcıların Öğrenim Düzeylerine İlişkin Veriler  
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Grafik 2. Katılımcıların Öğrenim Düzeylerine İlişkin Veriler 
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Grafik 3. Katılımcıların Mesleki Deneyimlerine İlişkin Veriler 

Grafik 4. Katılımcıların Mezuniyet Bölümlerine İlişkin Veriler 

Grafik 4’te ise katılımcıların mezun oldukları bölümlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilere göre katı-
lımcıların 18’i Coğrafya bölüm mezunu  (Fen Edebiyat Fakültesi), 4’ü Coğrafya Öğretmenliği (Eğitim Fakül-
tesi) bölümü mezunudur. 
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Grafik 5. Katılımcıların Mezun Oldukları Üniversitelere İlişkin Veriler 

Grafik 6. Öğretmenlerin Yakın Çevre Coğrafya Öğretimi ile İlgili Hizmet İçi Eğitim Alma Durumları 

Grafik 7. Çalışma Grubu Öğretmenlerinin Yakın Çevre Coğrafya Öğretimi İle İlgili Hizmet İçi Eğitim 
Aldıkları Yıl Ve Aldıkları Eğitim Sürelerine İlişkin Verile
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ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI MATERYALLER  

 Öğretmenler yakın çevre ile ilgili konuları işlerken genellikle görselleri (fotoğraf, video vs.) ve akıllı tah-
taları kullandıklarını dile getirmişlerdir.

 Araştırma inceleme ve proje ödevlerinden yararlandıklarını ifade etmişlerdir.

 Ayrıca doğal çevredeki dağları, virajlı yolları, tünel ve köprüleri, etraftaki bitki örtüsünün cılızlığını gös-
tererek,  örneklendirme yaptıklarını ifade etmişlerdir.

 Bölge şartlarının fiziki ve beşeri özelliklerinin olumsuzluğundan dolayı yakın çevre gezilerinin düzenlen-
mediğini ifade etmişlerdir. 

 Yaşanılan doğal çevrenin eğimli ve engebeli olmasından dolayı sık gerçekleşen doğal afetlerden dolayı 
öğrencilerin çığ, heyelan, kaya düşmesi gibi doğal afetleri daha kolay öğrendiklerini ifade etmişlerdir. 

ÖĞRETMENLERİN YAKIN ÇEVRENİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİNİ ÖĞRETİRKEN YAŞADIK-
LARI SORUNLAR VER BU SORUNLAR KARŞISINDA ÖNERDİKLERİ

 Öğrenciler teorik bilgileri günlük hayatla ilişkilendirememektedir. Bu durum öğrencilerin bilgileri değer-
siz ve önemsiz görmesine neden olmaktadır. 

 Yakın çevre öğretilirken materyal bulmada zorluklar yaşanmaktadır. 

 Arazi çalışmaları, yaşanan iklim koşulları nedeniyle zor olmaktadır.  Bu yüzden fotoğraflar ve video ka-
yıtlarından yararlanılabilir.

 Planlı ve kapsamlı yakın çevre gezileri, arazi çalışmaları, hem ulaşım güçlükleri hem maddi yetersizlikler 
hem de ilgili kurumların (Milli eğitim müdürlüğü- okul idaresi) sorumluluk ve risk almak istememeleri, 
veli desteğinin azlığından dolayı gerçekleştirilememektedir. 

 Görev yapılan yerleşim biriminin türünün (il, ilçe,kasaba veya şehir) yakın çevre coğrafyasının öğretimini 
olumlu ve olumsuz etkilediğini, bir metropolde yaşayan öğrenci ile kasabada yaşayan öğrencinin yaşam 
alanı ve şartları farklı olacağından sorunlara bakış açıları ve çözüm önerileri de ancak kendi yaşam alan-
larına uygun olacağı ifade edilmiştir.

 Bu sorunların aşılması için arazi çalışma imkanları genişletilmeli ve öğretmenler maddi manevi olarak 
kurumlar tarafından desteklenmelidir.

 Arazi, gözlem becerisi, coğrafi sorgulama becerisinin arttırılabilmesi için daha çok yöresel yani yakın 
çevreyle alakalı beceriler çoğaltılabilir.
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SONUÇ ve ÖNERİLER

 Yakın çevre coğrafyasının eğitim-öğretim faaliyetlerinde nasıl kullanılacağına ilişkin il ve ilçelerde orga-
nize edilecek uygulamalı hizmet içi eğitimlerle coğrafya öğretmenlerinin bulunduğu coğrafyayı eğitimsel 
açıdan tanımasını sağlayacak hizmet içi eğitim alan öğretmen sayısı oldukça azdır.

 Okul dışı eğitim faaliyetlerinin yapılması önünde önemli problemlerden biri olan faaliyetlerin gerçekleşti-
rilme sürecindeki prosedürler ve bu faaliyetlerde yer alan öğretmen ve idarecilere yüklenen sorumluluklar 
fazladır.

 Okul dışı eğitim faaliyetleri için her idari bölgenin Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yerel Yönetimleri işbirliği 
içinde olarak etkinliklere maddi ve manevi destek sağlamamaktadır. 

 Katılımcıların görev yaptığı çevrede yakın çevre coğrafya öğretimi kapsamında kullanabileceği genel 
coğrafi unsurların başında “Doğal Afetler” ve de “Yeryüzü şekilleri” ve “İklim” gelmektedir. 

 Bunlar dışında katılımcılar; toprak yapısı ve türleri, bitki örtüsü, nüfus ve yerleşme, göç, tarım ve hay-
vancılık, kültürel özellikler, konut tipleri, madenler ve enerji kaynakları, ulaşım, dağların oluşumu, göller, 
akarsular, jeolojik yapı, nüfusun yapısı, ekonomi ve sosyal hayat gibi unsurlar da ders kapsamında kulla-
nılmalıdır.

 Araştırmada yer alan coğrafya öğretmenlerinin yakın çevre coğrafya öğretiminin öğrencilere sağlayacağı 
faydalara ilişkin görüşleri neticesinde;

 Kalıcı öğrenmeler sağlayacaktır.

 Yerinde görerek, yaparak ve yaşayarak öğrenme sağlayacaktır. 

 Bulunduğu yeri ve çevreyi tanıyacaktır.

 Coğrafya konularını daha kolay kavrayacaktır.

 Yakın çevre coğrafyasının öğrenilmesinin zor soyut kavramları somutlaştıracak, öğrencilerin ulusal ve 
kültürel değerlere sahip çıkma ve koruma bilincini geliştirecek ve muhakeme yapma yeteneği kazandıra-
caktır. 

 Öğrencilerin coğrafya dersine ilgisi artacak ve dersi sevmelerini sağlayacaktır.

 Yaşadıkları çevreye karşı ilgi ve merak duyacaklardır.

 Aktif bir öğrenme sağlayacaklardır.

 Genel coğrafya konularını daha kolay kavrayacaklardır.
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OKUL İŞLETME İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK YENİ BİR MODEL: MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ 
GELİŞTİRME İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Levent TOLAY

Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara / Türkiye

Öz: Bu çalışmada Türkiye’deki mesleki ve teknik eğitim sistemi içerisinde üzerinde önemli durulan okul sa-
nayi işbirliği, ortaöğretim düzeyinde turizm eğitimi veren okullar açısından ele alınmış ve konuyla ilgili son 
gelişmeler değerlendirilmiştir. Ülkedeki meslek liselerinin geneline bakıldığında işletmelerdeki uygulamalı 
eğitimlere bu okulların yalnızca son sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin tabi tutulduğu görülürken, bu 
eğitim otelcilik ve turizm programı uygulayan liselerin onuncu ve on birinci sınıfların sonunda ve iki yıl süre 
ile yaz aylarında yoğun olarak yürütülmektedir. Buna ilaveten 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanarak hayata geçirilen  Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği 
Protokolü ile turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla belirlenen otel-
cilik ve turizm programı uygulayan liselerde yürütülen eğitimlerin yeniden yapılandırılması planlanmaktadır. 
Bu protokolün otelcilik ve turizm programı uygulayan meslek liselerinin gerek mevcut öğrencileri gerekse 
mezunlarının kazanımları açısından olduğu kadar turizm sektörünün kalifiye personel ihtiyacının karşılan-
ması bakımından da önemli sayılabilecek sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. Yeni modelin başarılı olması 
halinde, turizm sektöründeki nitelikli eleman yetersizliği sorununun bir sebebi olarak ortaya konulan “sadece 
turizm öğretimi yapan kurumların, turizm endüstrisinin hızla artan personel ihtiyacını karşılayacak sayıda ki-
şiyi yetiştirecek kapasitede olmamasından değil, bu kurumların turizm endüstrisinin istediği nitelikte personel 
yetiştirememesinden de kaynaklanıyor olabileceği” gibi eleştirilerin önüne geçilmeside sağlanabilecektir

Anahtar Kelimeler: Meslek Lisesi, Mesleki Turizm Eğitimi, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği 
Protokolü

GİRİŞ

Turizm sektörünün emek yoğun bir sektör olması, turistik faaliyetlerde hizmeti alan ve verenin “insan” olması 
anlamına gelmektedir. Bu durum, turizm eğitimi veren kurumlarda, sektörün ihtiyaçlarına uygun personelin 
yetiştirilmesini ve yetişmiş nitelikli personelin de sektörde istihdam edilmesini gerekli kılmaktadır.

Eğitilmiş insan gücü; turizm faaliyetlerinde yer alan fiziki elemanlara etkinlik ve anlam kazandıran bir un-
surdur. Eğitilmiş insan unsurunun yeterliliği, turistin beklediği düzeyde hizmet almasını sağlamaktadır. Diğer 
taraftan turizmde uluslararası düzeyde bir kalite savaşı yaşanmaktadır. Rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı 
dünya turizm piyasalarına standarda uygun ve kaliteli turistik mal ve hizmetle girebilmek için hem genel ola-
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rak toplumun turizmin önemini kavraması, hem de yeterli sayıda nitelikli personel gereklidir. Nitelikli perso-
nelin yetiştirilebilmesi ise ancak kaliteli turizm eğitimi ile mümkündür (Olalı ve Timur, 1986:39). 

Turizm eğitiminin turistik kalkınma açısından önemi, turizmin az gelişmiş ülkelerin iktisadi yapılarındaki 
fonksiyonları ile yakından ilgilidir. İktisadi kalkınma içinde turistik kalkınmayı gerçekleştirecek insan gücü-
nün, tüm katmanlarıyla birlikte profesyonel anlamda turizm eğitimine tabi tutulması gerekmektedir. Bu neden-
le, turizm alanındaki kalkınmanın şartlarının başında turizm eğitimi gelmektedir.

Turizm eğitimi; turizm alanında uzmanlığı olan ya da olmayan bireyleri, turizm sektörüne hazırlamak, sektö-
rün beklentilerine cevap verecek bilgi ve beceri ile donatılarak turizm sektörüne kazandırmaktır. Ayrıca; turizm 
mesleki eğitimi, teorik ve pratik öğrenimden meslek ahlakına ve mesleğin temel prensiplerine kadar uzanan 
çeşitli disiplinlerin verildiği ve belli bir iş için sağlanması gereken eğitimdir (Fırat, 1997:47).

Turizm olayının ve turizm ekonomisinin halka ve öğrenim gören gençliğe öğretilmesi, turizm konusunda bil-
gili ve kalifiye personel ve yönetici yetiştirilmesi için yapılan çalışmalar da turizm eğitimi olarak tanımlan-
maktadır (Sezgin, 2001:135).

Turizm eğitiminin genel amacı, toplumda turizm bilincini geliştirmek, turizm kaynaklarını koruma anlayışını 
geliştirmek, turiste karşı ilkeli, dürüst hizmet anlayışını kazandırmak, sevgi, hoşgörü ve Türk konukseverli-
ğine uygun davranış biçimi oluşturmaktır. Turizm eğitim kurumlarının temel amacı ise, turizm sektöründe iş 
görecek elemanları temel eğitimden geçirmek, tüm eğitim alanlara turizm bilinci ve felsefesini kazandırmak, 
yönetim tekniklerini öğretmek ve dünyada kabul görmüş anlayışa uyum sağlatmak, yeni kavram, fikir ve tek-
nolojileri kavrayabilecek üst düzey turizm profesyonellerini yetiştirmektir (Öztaş, 1995:6-7).

Tablo 1. Türkiye’de Turizm Eğitiminin Genel Görünümü

TURİZM EĞİTİMİ

ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM

MEB YÖK Diğer Kurumlar

Meslek Liseleri 
Çok Programlı Liseler
Özel Meslek Liseleri

Önlisans
Lisans
Lisansüstü

Turizm Bakanlığı
İŞKUR
Meslek Kuruluşları
Uzaktan Öğrenim
Sosyal Kuruluşlar

Üniversiteler - Belediyeler
Sendikalar- 
Özel Eğitim Kurumları
Halk Eğitim Merkezleri
İşletmeler    -  Diğer

  Kaynak: (Tolay, 2011:35)

Türkiye’de turizm eğitimi faaliyetleri; örgün ve yaygın olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir. Örgün tu-
rizm eğitimi veren öğretim kurumları, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde mesleki turizm eğitimi veren 
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okullardan oluşmaktadır. Yaygın turizm eğitimi ise; gerek resmi gerekse özel kurumlar tarafından verilen kısa 
süreli mesleki kurslar niteliğinde bir görünüm arz etmektedir. 

Bu çalışmada örgün turizm eğitimi kapsamında yer alan ortaöğretim düzeyindeki okullar açısından okul işlet-
me işbirliği uygulaması değerlendirilmiştir.

ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ VEREN OKULLAR

Türkiye’de düzenli olarak turizm eğitimi 1953 yılında Ankara ve İzmir Ticaret Liselerinde turizm meslek 
kurslarının açılması ve bazı turizm derneklerinin de tercüman rehberlik kurslarını düzenlemeleri ile devam 
etmiştir. İlk yıllarda bir yıl süreli olarak gerçekleştirilen turizm eğitimi faaliyeti 1963–1964 öğretim yılında 
“Otelcilik Okulu” unvanı ile üç yıl süreli yeni bir okul türünün geliştirilmesi ile gerçek kimliğine kavuşmuştur. 
Üç yıl sonra İstanbul’da “Otelcilik Okulu” açılmıştır. 10 yıl süre ile “Otelcilik Okulu” unvanı altında eğitim 
veren bu okullar 1973–1974 öğretim yılından itibaren, mezunlarına üniversiteye giriş hakkı verilmesi ile bir-
likte “Otelcilik ve turizm meslek lisesi” adını almıştır. Sekiz yıllık sürede (1975–1983 ) Kuşadası, Bolu, Bursa, 
Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Perşembe’deki yedi okul turizm eğitimi vermeye başlamıştır. Bu okullar; 1975-76 
öğretim yılında “resepsiyon”, “servis” ve “mutfak” bölümleri olmak üzere, 1987-88 öğretim yılında “resepsi-
yon”, “servis”, “mutfak” ve “kat hizmetleri” olmak üzere, 1993-94 öğretim yılından itibaren ise, “resepsiyon”, 
“servis”, “mutfak”, “kat hizmetleri” ve “seyahat acenteciliği” bölümleri olmak üzere bölümlere ayrılmıştır 
(MEB, 1999:23).

Otelcilik ve turizm meslek liseleri; turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir, nitelikli   insan gücünü 
yetiştiren, öğrencilerini hem mesleğe, hem de yüksek öğretime hazırlayan, ilköğretim okulu üzerine dört yıl 
eğitim süreli meslek liseleridir. Ortaöğretim düzeyinde mesleki turizm eğitimini verilen bu okullarda turizm 
işletmelerinin ara insan gücü ihtiyacını karşılamak amacına yönelik eğitim verilmektedir (Ünlüönen ve Boylu, 
2005:15).

1980’li yılların başlarında sektör temsilcileri ile Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin ortaklaşa sürdürdükleri 
çalışmalar sonucunda, otelcilik ve turizm eğitiminin yabancı dil ile desteklenmesi zorunluluğu ifade edilerek, 
mevcut okulların önüne hazırlık sınıfı konulması kararlaştırılmıştır. Hazırlık sınıfında yoğun yabancı dil prog-
ramı üzerine 3 yıl süreyle mesleki lise eğitimi verilen Anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri açılmıştır. 
2006 yılında modüler eğitim sistemine geçilirken hazırlık sınıfları kaldırılmıştır. Hali hazırda sınıf geçme sis-
temine uygun modüler eğitim uygulayan otelcilik ve turizm meslek liseleri 4 yıl olmakla beraber 9. sınıf tüm 
Türkiye’de olduğu üzere ortak derslerin görüldüğü sınıf düzeyidir. 9. sınıftan sonra öğrenciler ilgi ve istekleri 
doğrultusunda alan tercihi yapmakta, 11. sınıfta ise dal tercihlerini belirleyerek 12. Sınıfta bu dal üzerine ihti-
saslaşmaktadırlar (TTOGM, 2010).

2011 Yılına kadar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi olarak eğitim veren bu okullar; söz konusu 
tarihten sonra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adı altında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu 
okulların bünyesinde “yiyecek içecek hizmetleri”, “konaklama ve seyahat hizmetleri” ve “eğlence hizmetleri” 
olmak üzere üç alanda sektörün ihtiyaç ve beklentileri ile ülkenin turizm hedefleri doğrultusunda hazırla-
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nan programlar çerçevesinde eğitim verilmektedir. Öğrenciler bu okullarda aldıkları teorik eğitime ek olarak 
turizm işletmeleri bünyesinde pratiğe yönelik beceri eğitimlerine de tabi tutulmaktadır. Otelcilik ve turizm 
eğitimi alan öğrencilerin öğrenimlerinin bir parçası ve devamı mahiyetinde olan beceri eğitimlerinde; öğren-
cilere teorik derslerin pratikte uygulanışını görmek, mesleki bilgi ve beceri ve sektör deneyimi kazandırılması 
amaçlanmaktadır.

Öğrenciler, turizm sektörünün mevsimsellik özelliği doğrultusunda; her yıl turizm bakımından hareketsiz olan 
Ekim-Mart ayları arasındaki altı aylık sürede okulda eğitim görürlerken; turizm sezonunun başlaması ile bir-
likte, Nisan-Eylül ayları arasındaki ikinci altı aylık dönemde turizm işletmelerinde uygulamalı eğitim gör-
mektedirler. Bu açıdan bakıldığında sektörün ana hizmet alanları olan konaklama-seyahat ve yiyecek-içecek 
bölümlerindeki sektörel uygulamalar doğrultusunda mesleki eğitim verilmesinin oldukça önemli olduğu ifade 
edilebilir.

Ortaöğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Okullarda Okul İşletme İşbirliği Uygulaması

Türkiye de diğer meslek liselerinde işletmelerde uygulamalı eğitim sadece son sınıfta gerçekleştirilirken, bu 
eğitim otelcilik ve turizm programı uygulayan liselerin onuncu ve on birinci sınıfların sonunda ve iki yıl süre 
ile yaz aylarında yoğun olarak yürütülmektedir. Yaz aylarında yürütülen bu eğitimler sayesinde emsal meslek 
liselerine göre bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin iki kat daha fazla uygulamalı eğitim imkânına sahip 
oldukları söylenebilir.

Uygulamalı eğitim süresince öğrencilere işyerlerince asgari ücretin en az % 30’u oranında ücret ödenmesinin 
yanı sıra, sağlık sigortaları da okulları vasıtasıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır (3308 Sayılı 
Mesleki Eğitim Kanunu).

Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde mesleklerin bölgesel istihdam imkânları da dikkate alınmaktadır. Prog-
ramı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, alan diploması sahibi olarak ÖSYS sınavlarında başarılı olmaları 
koşulu ile yükseköğrenime devam edebilme imkânına da sahiptirler. Mezun olan öğrenci öğrenimi sırasında 
seçtiği dalda/meslekte kazandığı yeterliklerin karşılığında sertifika almaya da hak kazanmaktadır. Öğretim 
programının herhangi bir yılından ayrılan öğrencinin kazandığı yeterlikler heba edilmemekte ve sertifika prog-
ramlarında değerlendirilebilmektedir.

Öğrencilerin staj çalışmaları açısından bakıldığında; mezunlar meslek yüksek okullarındaki eğitimleri sıra-
sında ve sonrasında sahip oldukları tecrübe ve bilgi düzeylerinden dolayı daha kolay ve daha iyi işletmelere 
yerleştirilebileceklerdir (Şahin ve Okumuş, 2002:23). Mezunların yabancı dil bilgisi ile birlikte, turizm işlet-
melerinde yoğun bir uygulama programına tabi tutularak yetiştirilmeleri bu okullara ve mezunlarına olan talebi 
artırabileceği de söylenebilir.

Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü

Sektörün gelişmesine yönelik ihtiyaçlar arasında insan kaynakları başta gelmesine rağmen gerek işletmeler 
tarafından gerekse eğitim kurumları açısından istenilen seviyede iş birliği ve kalite yakalanmış görünmemek-
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tedir. Bu amaca yönelik olarak; turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek, etkin 
yabancı dil eğitimi ve öğrencilerin gerçek hizmet ortamlarında staj ve beceri eğitimlerini yapmalarını sağla-
mak, Geleneksel Türk Sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla Millî Eğitim 
Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında eğitimde iş birliği protokolleri imzalanmıştır.

Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü ile turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan 
gücünü yetiştirmek amacıyla belirlenen otelcilik ve turizm programı uygulayan liselerde yürütülen eğitimle-
rin yeniden yapılandırılması planlanmaktadır. Bu yapılandırmada; sektörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusun-
da turizm alanında eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin öğretim programlarına İngilizce ve 
Rusça yabancı dil hazırlık sınıfları ile Almanca, Arapça, Çince ve Fransızca yabancı dil seçmeli dersleri için 
görevlendirilecek eğitimcilerle eğitim öğretim yapılması planlanmaktadır. Ayrıca bu iş birliği çerçevesinde 
işletmelerde beceri eğitimi ve staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamlarında yapılması, belirlenen 
pilot okul öğrencilerine burs verilmesi ve bu okullardan mezun olanların protokol kapsamındaki işletmelerde 
istihdam edilmeleri öngörülmektedir. İşletmeler ayrıca okulların donanım, malzeme ve eğitime yönelik ihti-
yaçlarına katkı sağlayacaktır. İşgören eğitimine ihtiyaç duyulması halinde bu okulların öğretmenleri de işlet-
melere işgören eğitimleri konusunda  eğitim desteği sağlayacaklardır.

Protokol kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda beş otel grubu ile Ankara, İzmir, Ba-
lıkesir, Aydın, Muğla ve Antalya’da on bir mesleki ve teknik Anadolu lisesini eşleştiren alt protokoller de 
imzalanarak uygulama safhasına geçilmiştir. Bu okulların haftalık ders dağılım çizelge değişiklik ve müfredat 
güncelleme çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sektör uzmanları tarafından 
ortak yürütülen süreç sonunda tamamlanacaktır. Ayrıca seçilen okulların mevcut öğrencileri de protokol kap-
samına alınmıştır. Böylece 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin protokol imzalayan işletmelerdeki ilk meslek stajı 
uygulamaları, 2019 yılı Nisan ayından itibaren başlayacaktır  (Anadolu Ajansı, 2019).

İşletmelerde mesleki eğitime giden öğrenciler, (3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu)  asgari ücretin brüt tu-
tarı üzerinden yüzde 60’ı olan aylık ücret alacaklar; ayrıca öğrencilere aldıkları ücretin üzerine yüzde 50’si 
oranında miktarlara varan burs desteği sağlanacaktır. İmzalanan protokol gereği mezun olan öğrenciler, proto-
kol imzalayan oteller tarafından istihdam edilecektir. Öğrenimini tamamlayan öğrenciler, üniversite sınavında 
alanlarıyla ilgili yükseköğrenim programlarına yerleşmeleri durumunda öğrenimleri süresince burs almaya 
devam edeceklerdir. İşletmelerdeki meslek stajı uygulamaları esnasında öğretmenler de öğrencilerin gözetim 
ve denetimleri kapsamında işletmelerde bulunabileceklerdir. Dolayısıyla bir yönden bakıldığında bu süreçte 
öğrencilerin teorik eğimlerinin devam edeceği de düşünülebilir.

SONUÇ

Nitelikli ve süreç içerisinde yenilenen mesleki eğitimin, iş hayatının gelişmesinde etkin bir rol oynayacağı 
düşünülmektedir. Teknolojik değişimler nedeniyle değişen mesleklerle yeni oluşan mesleklerin öngördüğü 
bilgi, beceri ve yetenekler de değişmektedir. Nitelikli insan gücü de ancak etkin ve kaliteli turizm eğitim ve 
öğretimiyle sağlanabilmektedir (Ünlüönen, 2000:218-238).
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Turizm eğitiminde uygulamaya konulan yeni model, otelcilik ve turizm programı uygulayan bu okulların ade-
ta işletmelerin birer eğitim birimi haline gelmesini öngörmektedir. Turizm eğitiminin yeniden yapılanmasına 
yönelik hazırlanan bu çalışmaların hayata geçirilmiş olmasının, turizm eğitimindeki nitelik ve niceliğe katkı 
sağlayacağı açıktır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra işletmelerin de meslek eğitimine doğrudan içinde yer 
alarak destek veriyor olması, mesleki eğitimde yeni bir model ortaya koymaktadır.

Yeni modelin başarılı olması halinde, turizm sektöründeki nitelikli eleman yetersizliği sorununun bir sebebi 
olarak ortaya konulan “sadece turizm öğretimi yapan kurumların, turizm endüstrisinin hızla artan personel 
ihtiyacını karşılayacak sayıda kişiyi yetiştirecek kapasitede olmamasından değil, bu kurumların turizm en-
düstrisinin istediği nitelikte personel yetiştirememesinden de kaynaklanıyor olabileceği” (Boylu, 2002) gibi 
eleştirilerin önüne geçilmesini de sağlayabilecektir. Ayrıca insan kaynaklarının yetiştirtilmesine işletmelerin 
sağladığı katkı ile staj yapan öğrencilerin işletmeler tarafından ucuz iş gücü olarak algılanmasının da önüne 
geçileceği düşünülmektedir. 

KAYNAKÇA

Anadolu Ajansı (Eğitim Haberleri 2019) https://www.aa.com.tr/tr/egitim/ogrenciler-turizm-liselerinden-3-dil-
ogrenerek-mezun-olacak/1399935 Erişim Tarihi: 27.03.2019

Boylu, Y., (2002) Türkiye’deki Örgün Turizm Eğitiminin Sistematik Olmayan Bir Açıdan Değerlendirilmesi, 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 63-78. 

Fırat, Z., (1997). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj Faaliyetlerinin Organizasyo-
nu: Sektör Beklentileri ve Öğrencilerin Tatmin Düzeylerinin Ölçülmesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilim-
leri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

MEB, Milli Eğitim Bakanlığı, www.meb.gov.tr, 2010 (Erişim Tarihi: 09.06.2010)

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Resmî Gazete Tarihi: 19.06.1986, Sayı: 19139

Olalı, H., Timur, A.,  (1986). Turizmin Türk Ekonomisindeki Yeri, Ofis Matbaacılık, İzmir.

Öztaş, K., (1995). Turizm Eğitimi Araştırması, Turizmde Kalifiye Eleman Açığı ve Meslek Yüksek Okulları-
nın Etkinliğinin Artırılması, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Eylül-Aralık 1995, Ankara.

Sezgin, O.M., (2001). Genel Turizm ve Turizm Mevzuatı, Detay Yayıncılık, Ankara.

Şahin, Ö., F. Okumuş, F.,  (2002). MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi Çerçe-
vesinde Turizm ile İlgili ‘Otel İşletmeciliği’ ve ‘Seyahat İşletmeciliği’ Programlarının Uygulanmasında 
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Turizm Eğitimi Konferansı, Ankara.

Tolay, L., (2001). Herşey Dahil Sistemin Turizm Eğitimine Etkileri, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensti-
tüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

243

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü-TTOGM, (2010). http://ttogm.meb.gov.tr/ (Erişim Tari-
hi:12.12.2010)

Ünlüönen, K., (2000). Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları 
Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (3), s.218-
238.

Ünlüönen, K., Boylu, Y.,  (2005). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Öğrenim Gören Öğren-
cilerin Beklenti ve Algılamalarındaki Değişimin Karşılaştırılması (2000–2001 ve 2003–2004 Öğretim 
Yılları), Milli Eğitim Dergisi, 133 (166), s.15.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

244

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

DİZ ALTI PROTEZ BACAK VE KOMPOZİT AYAK TASARIMI VE İMALATI

Şeyda ÖZKAN1, Elmas SALAMCI2

1-2Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Kaza sonucu, hastalık durumunda veya doğuştan meydana gelen amputasyonlardan biri de diz altı am-
putasyonudur. Bu projede diz altı protez bacak ve kompozit malzemeli ayak tasarımı ve imalatı anlatılacaktır. 
Günümüzde kullanılan bacak malzemesine ek olarak hem maliyet acısından hem dayanıklılık açısından hem 
de hafiflik acısından alüminyum alaşımlı malzeme ve yüksek dayanım gerektiren yerlerde ise paslanmaz çelik 
tercih edilmiştir. Ayak kısmında Epoxy Carbon UD (230 GPa) Prepreg ve Epoxy Carbon Woven (230 GPa) 
Prepreg malzeme tercih edilmiştir. Hem daha dayanıklı hem de daha hafif olması acısından kompozit mal-
zeme seçilmiştir. Analizlerin verdiği sonuçlar neticesinde çok katmanlı yapıdan kaçınılmış olup bize maliyet 
açısından fayda sağlamıştır. Bacak ve ayak kısımları 3 boyutlu çizim programı olan Catia V5 programında 
tasarlanmıştır. Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak ANSYS programında da ayak kısmında her bir parçanın 
ne kadar katman oluşturulacağı belirlenmiş ve buna göre belirlenen yük uygulanarak analizleri yapılmıştır. İs-
tenilen sonuç alınmadığında tekrardan katman sayısında değişiklik yapılmıştır. Bacak kısmında ise sadece yük 
uygulanıp analiz yapılmıştır. İstenilen sonuç alınmadığında tasarım değişikliğine gidilmiştir. Çıkan sonuçlara 
değerlendirilmiş olup tasarım iyileştirmesine gerek duyduğumuz parçaların tasarımları yeniden yapılmıştır ve 
analizlerde tekrardan istenilen sonuçlar elde edilmiştir. Daha sonrasında ayak için serim kalıplarının tasarımı 
yapılıp karbon fiber malzemelerin serimleri yapılmıştır. Ortaya çıkan kompozit ayak tasarım modeline göre 
su jetinde fazlalıkları kesilmiştir. En son aşamada ortaya çıkan ürünlerin montajı yapılmıştır. Bütün işlemler 
bittikten sonra kompozit malzemeden oluşan ayağın ve alüminyum ve çelikten oluşan bacağın basma testi 
yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Protez Bacak, Kompozit Malzeme, Protez Ayak, Amputasyon

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE

Çeşitli nedenlerle beslenmesi engellenen, hastalık taşıyan ve fonksiyon kaybına neden olan ekstremitelerin 
kemiği ile birlikte kesilerek atılmasına amputasyon denir. Amaç sadece patolojik dokuların uzaklaştırılması 
değil, kalan doku desteğini ve örtünmeyi iyi sağlamaktır. Protez kullanımına uygun, basıya sebep olmayacak 
güdük yeri yapılması gereklidir. Eğer bu kesme işlemi eklem seviyesinden yapılıyor ise buna “dezartikülas-
yon” adı verilir. Neolitik dönemlerden beri bilinen en eski cerrahi işlemlerden biridir (Başal, Korkmaz, Türk, 
2015: 856). Günümüzde bacak malzemesi olarak ağır ama düşük maliyetli paslanmaz çelik esaslı ve hafif ama 
maliyeti çok yüksek olan titanyum protezler veya tamamen hafif ve ayak ile tek yapıda bulunan kompozit 
bacaklar bulunmaktadır. Ayak kısmında ise farklı karbon fiber malzeme kullanılmış olup katman sayısı fazla 
ve farklı tasarımlar bulunmaktadır.
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AMAÇ

Bu projede ayak kısmında daha az katmanlı yapı oluşturup daha az karbon fiber malzeme kullanılarak hem 
daha dayanıklı hem de daha az maliyetli, bacak kısmında ise darbeye çok maruz kalacak yerlerde paslanmaz 
çelik diğer yerlerde ise alüminyum kullanılarak hem daha dayanıklı hem de daha hafif ürün ortaya çıkarmak 
amaçlanmıştır. Sadece malzeme olarak değil tasarımsal olarak da değişiklikler yapılmıştır.

KAPSAM

Bu çalışma diz altı protez bacağın ve kompozit ayağın daha az maliyetli, hafif ve dayanıklı olacak şekilde 
tasarımını, analizini ve üretim yöntemini kapsamaktadır. 

YÖNTEM

Projede üretilecek parçaların tasarımı Catia V5 programı, analizi ise ANSYS programı kullanılarak yapılmış-
tır. Parçalar tasarlandıktan sonra her birinin analizi yapılıp gerekli durumlarda ayak parçalarında katman sayısı 
değiştirilip bacak kısmında da tasarım değişikliğine gidilmiştir. Tasarım ve analiz bittikten sonra da üretim iş-
lemi yapılmıştır. Ayak parçaları serim işlemi uygulanılarak üretilmiştir. Bacak parçaları da CNC tezgahlarında 
üretilmiştir. Daha sonra montajlanan parçanın basma testi yapılmıştır.

BULGULAR

Çalışmanın tasarımı, analiz ve üretim yöntemi bu bölümde anlatılmaktadır.

AYAK ve BACAK PARÇALARININ MODELLENMESİ

Ayak ve bacak parçaları CATIA V5 programında tasarlanmıştır. Şekil 1 de ayak ve bacak parçasının montaj-
lanmış hali gösterilmektedir.

Şekil 1. Ayak Ve Bacak Modeli

Ayak Parçalarının Modellenmesi

Kompozit ayak 3 parçadan oluşmaktadır. Ayak yürüyüş sırasında ayağın sergilediği faktörler dikkate alınarak 
tasarlanmıştır. Ayağı oluşturan parçalar,
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1. Topuk 
2. Omurga
3. Darbe sönümleyici

3 parçalı ayak şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2. Ayak Modeli

1.Topuk

Topuk kısmı Epoxy Carbon UD (230 GPa) Prepreg ve Epoxy Carbon Woven (230 GPa) Prepregmalzemeden 
oluşmaktadır.. Alt ve üst kısım 2 şer kat Epoxy Carbon UD (230 GPa) Prepreg malzemeden orta kısım ise 6 kat 
Epoxy Carbon Woven (230 GPa) Prepreg malzemeden oluşmaktadır. Toplam kalınlık 2.5 mm dir Omurganın 
uç kısmına kadar uzamamaktadır. Bunun sebebi de omurganın uç kısmının kalın yapıda olmayıp daha esnek 
bir yapıya sahip olabilmesi için ince bir katman halinde olabilmesini sağlamaktır. Topuk omurga ve darbe sö-
nümleyiciye havşa baş cıvata ve somun ile bağlanmaktadır. Model şekil 3’te gösterilmektedir.

Şekil 3. Topuk Modeli

2.Omurga

Omurga Epoxy Carbon UD (230 GPa) Prepreg ve Epoxy Carbon Woven (230 GPa) Prepreg malzemeden 
oluşmaktadır. Alt ve üst 3 er kat Epoxy Carbon UD (230 GPa) Prepreg malzemeden orta kısım ise 9 kat Epoxy 
Carbon Woven (230 GPa) Prepreg malzemeden oluşmaktadır. Toplam kalınlığı 3.75 mm dir.  Omurganın uç 
kısmı şekil 4’te de gösterildiği gibi iki parça halindedir. Bunun sebebi ayağın supinasyon ve pronasyon hare-
ketidir. Engebeli yollarda ayak tek bir yapı halinde iken yürümesi daha zor olacağı için 2 parçalı yapılıp esnek 
bir yapıda daha rahat yürümesi sağlanmıştır. Omurga da kalın bir yapı tercih edilmemiştir. Özellikle uç kısmın 
ince yapılı olması önem arz etmektedir. Bunun sebebi ise esnekliği ve hareket kolaylılığını sağlayabilmektir. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

247

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Omurga darbe sönümleyici kısımla birlikte ayak adaptörüne altı köşe baş cıvata ile topuk kısmına ise havşa baş 
cıvata ve somun ile bağlanmaktadır. Model şekil 4’te gösterilmektedir.

Şekil 4. Omurga Modeli

3.Darbe Sönümleyici

Darbe sönümleyicide Epoxy Carbon UD (230 GPa) Prepreg ve Epoxy Carbon Woven (230 GPa) Prepreg 
malzemeden oluşmaktadır. Epoxy Carbon UD (230 GPa) Prepreg ve Epoxy Carbon Woven (230 GPa) Prepreg 
Ayağa yukarıdan veya aşağıdan gelen darbeleri malzeme yapısı gereğiyle sönümlemektedir. Esnek ve dayanık-
lı bir yapıya sahiptir. Darbe sönümleyici topuk kısmına M6 havşa baş cıvata ve M6 somun ile omurga kısmına 
ise M6 altı köşe baş cıvata ile ayak adaptörüne bağlanmaktadır. Model şekil 5’te gösterilmektedir.

Şekil 5. Darbe Sönümleyici Modeli

BACAK PARÇALARININ MODELLENMESİ

Her bir parçanın tasarımı yapılırken maliyet, hafiflik ve dayanıklılık göz önünde bulundurulmuştur. Tasarımı 
yapılan bacak parçaları aşağıda detaylı olarak anlatılmaktadır.

1.Ayak Adaptörü

Ayak adaptörü ayağın şekline göre ve ayağa dik olacak şekilde tasarlanmıştır. Malzemesi 6061-T6 alüminyum 
seçilmiştir. Ayak piramitinin malzemesi farklı seçildiği için ve dişli geçmeli bir yapı tercih edilmiştir. Bunun 
sebeplerinden birisi de malzeme farklılığından dolayı kaynak yapılamayışıdır. Keskin köşeleri önlemek için 
adaptörün çevresine pah kırılmıştır. Ayak yapısı düz olmadığı için ayak yapısına göre tasarlanmış ve M6 cıvata 
ile ayağa bağlanmıştır. Model şekil 6’da gösterilmektedir.

Şekil 6. Ayak Adaptörü
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2.Ayak Adaptör Piramiti

Ayak adaptör piramiti ayak adaptörüne dişli geçmeli bir yapı olarak tasarlanmıştır. Malzemesi 316 paslanmaz 
çelik olarak seçilmiştir. Bilek hareketi daha çok piramit sayesinde gerçekleşeceği için daha dayanıklı bir mal-
zeme seçilmiştir. M8 setskur cıvatalar ile piramit yapı sayesinde bilek hareketi kolaylaştırılmıştır. Malzemenin 
paslanmaz çelik seçilmesinin diğer bir nedeni de piramitin setskur cıvata ile sürekli temas halinde olmasıdır. 
Model şekil 7’de gösterilmektedir.

Şekil 7. Ayak Adaptör Piramiti

3.Pylon Adaptörü

Pylon adaptörü ayak adaptör piramitine göre tasarlanmıştır. Birbirine geçmeli bir yapı olduğu için pylon adap-
törünün iç kısmı piramit yapının dişi şeklini almıştır. Adaptörün malzemesi 6061-t6 alüminyumdur. Ayak 
adaptör piramitine M8 setskur cıvata ile bağlanmıştır. Model şekil 8’de gösterilmektedir.

Şekil 8. Pylon Adaptörü

4.Pylon Tüpü

Pylon tüpü pylon adaptörüne ve pylon sıkma adaptörüne sıkı geçme olacak şekilde tasarlanmıştır. Malzemesi 
6061-T6 alüminyum seçilmiştir. Cidar kalınlığı 2.5 mm seçilip daha hafif ve daha dayanıklı bir yapı olması 
sağlanmıştır. Model şekil 9’da gösterilmektedir.

Şekil 9. Pylon
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5.Pylon Sıkma Adaptörü

Pylon sıkma adaptörü pylon tüpüne geçtikten sonra M5 cıvata ile sıkılacaktır. Pylon sıkma adaptörü pylon tüpü 
ile soket arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Pylon sıkma adaptörünün iç kısmı soket piramitinin dişi şeklini 
almıştır. Adaptör ve soket piramiti m8 setskur cıvata ile bağlanacaktır. Model şekil 10’da gösterilmiştir.

Şekil 10. Pylon Sıkma Adaptörü

6.Soket Piramiti

Soket piramiti soket adaptörüne dişli geçmeli bir yapı olarak tasarlanmıştır. Malzemesi 316 paslanmaz çelik 
olarak seçilmiştir. Bilek hareketini ve bacak hareketini daha çok piramit yapı sayesinde gerçekleşeceği için 
daha dayanıklı bir malzeme seçilmiştir. M8 setskur cıvatalar ile piramit yapı sayesinde bilek ile bacak dönme 
hareketi kolaylaştırılmıştır. Model şekil 11’de gösterilmektedir.

Şekil 11. Soket Piramiti

7.Soket Adaptörü

Soket ile geri kalan kısmın bağlanmasını sağlayan adaptördür. Sokete M8 cıvatalar ile bağlanacaktır. Malze-
mesi 6061-T6 alüminyum seçilmiştir. Soket piramiti M20 diş ile adaptöre bağlanması için M20 lik diş açılmış-
tır. Model şekil 12’de gösterilmektedir.

Şekil 12.Soket Adaptörü
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AYAK ve BACAK PARÇALARININ ANALİZİ

Ayak ve bacak parçaları modellendikten sonra üretime hazır hale gelmesi için parçaların analizinin yapılması 
gerekmektedir. Bütün parçalar ANSYS programında analiz edilmiştir. Parçalar 100 kg ağırlığındaki bir kişiye 
göre tasarlandığı için parçalara 1200 N luk kuvvet uygulanmıştır. 

Ayak parçalarının katman sayısı ve serilen malzemenin özellikleri ayak parçalarının dayanıklılığını belirle-
mektedir. 10 katmanlı topuk parçası 1200 N luk yüke dayanıklılık göstermektedir. Safety factor (emniyet fak-
törü) minimum 1.0208 çıkmaktadır. 1 den büyük olduğu için parça dayanıklıdır. 15 katmanlı omurga parçası 
1200 N luk yük karşısında safety factor minimum 1.2458 çıkmaktadır ve 1 den büyük olduğu için parça daya-
nıklıdır. 15 katmanlı darbe sönümleyici parçası ise 1200 N luk yük karşısında safety factor minimum 1.0363 
çıkmaktadır ve 1 den büyük olduğu için parça dayanıklıdır.

Bacak parçalarının modellenmesi bölümünde belirtilen malzemedeki parçaların 1200 N luk yük karşısında 
safety factor değerleri 1 den büyük çıkmaktadır. 

AYAK ve BACAK PARÇALARININ ÜRETİLMESİ

Ayak parçalarının üretilmesi için her bir parça için serim kalıplarının modellenip üretilmesi gerekmektedir. 
Üretilen serim kalıplarına belirlenen katlarla kompozit malzemeler serilmektedir. Serim işlemi bittikten sonra 
kalıpların hepsi vakum işlemine alınmaktadır. Bu işlem en az 15 dakika sürmektedir fakat vakum süresi ne 
kadar çok uzarsa parça daha çok birbirine yapışır ve parçanın mukavemeti artar. Bu yüzden parçalara yaklaşık 
3 saat vakum işlemi uygulanmıştır. Vakum işleminden sonra parçalar otoklova alınır ve yaklaşık 5 saat otok-
lovda kalır. Otoklovdan çıkan parçalar kalıplardan çıkar ve parça üzerine çıkan çizgilere göre kompozit ayak 
parçası kesilir.

Bacak parça modellerinin her birin stp uzantısı alınır ve cam bölümünde parçalar nc programda programlanır 
ve CNC tezgahlarına aktarılır. Parçalar 3 veya 5 eksenli tezgahlarda işlenir. İşlenen parçalar tefsiye edilir ve 
modele göre montaj işlemi yapılır. 

SONUÇ

Bu çalışmada 3 boyutlu modelleme programı olan CATIA V5 programı ve analiz programı olarak da ANSYS 
programı kullanılmıştır. Parçaların mekanik analizi, ISO 10328 standardına uygun şartlarda, sonlu elemanlar 
yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Tasarımlar ve analizler 100 kg ağırlığındaki bir kişiyi baz alarak yapılmıştır. 
Ayak parçaları günümüzdeki ayak modellerinden farklı olarak modellenmiştir. Katman sayıları ve kullanılan 
kompozit malzemeler de farklılık göstermektedir. Bacak parçalarında ise seçilen malzeme ve tasarlanan yapı 
olarak günümüzdeki bacak modellerinden farklılık göstermektedir. 

Kompozit malzemenin üretimi için ayak parçaların kalıplarının tasarlanması, üretilmesi ve serim işlemlerinin 
yapılması en az maliyet gerektirecek şekilde yapılmıştır. Kalıplar 3 eksenli CNC tezgahta işlenmiştir ve daha 
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az malzeme için kompozit malzeme katman sayısı azaltılmıştır ve kullanılan Epoxy Carbon UD (230 GPa) 
Prepreg ve Epoxy Carbon Woven (230 GPa) Prepreg malzemelerle daha dayanıklı bir yapı elde edilmiştir.

Bacak parçalarında hafiflik ön planda olup dayanıklılık için en çok işlem gören parçaların malzemesi iyileşti-
rilmiştir. En çok dayanıklılık gereken parçalar piramit yapılar olup malzemeleri 316 paslanmaz çelik seçilmiş-
tir. Diğer malzemeler daha hafif olması için 6061-T6 alüminyum seçilmiştir.
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MUHASEBE MESLEĞİNİN DİJİTALLEŞMESİ: MUHASEBE MÜHENDİSLİĞİ VE 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ YERİ

Emine KOÇDEMİR1, Murat GENÇ2

1-2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Zonguldak / Türkiye

Öz: Günümüzde değişen teknoloji koşullarında muhasebe mesleği kendini geliştirmiştir. Muhasebe mesleği 
zaman içerisinde sadece kaydeden, sınıflandıran, raporlayan değil ayrıca analiz eden, yorumlayan, bilimsel 
prensipleri olan bir meslek haline dönüşmüştür. Sürekli gelişen teknoloji; muhasebecilerin teknik bilgi ve 
becerileri, muhasebe mesleğindeki yeni gelişmeler ile birlikte muhasebe mesleğini durağanlıktan çıkarmıştır. 
Meslek mensupları gelişen teknoloji sayesinde işlerini daha koordine edilebilir bir şekilde ilerletmiş ve dijital-
leşme ile mali nitelikteki işlemleri daha doğru bir biçimde kayıt altına almışlardır. Ayrıca muhasebe sistemin-
deki inovasyon, muhasebe mühendisliği adı altında yeni bir mesleğin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 
Bu çalışmanın amacı, günümüzde teknolojik gelişmeler sayesinde muhasebe mesleğinde nasıl bir değişimin 
meydana geldiğini ortaya koymaktır. Diğer bir ifade ile muhasebe mesleğinin teknolojik açıdan yetersiz kaldı-
ğı durumlarda teknolojinin muhasebe mesleğine entegre edilmesi ile mesleğin gelecekte nasıl şekilleneceğini 
vurgulamaktır. Bu amaçla çalışma kapsamında muhasebe mesleğinin yıllar itibariyle değişimi incelenmiş ve 
muhasebe mesleğinin günümüzdeki durumu ele alınmıştır. Ayrıca teknolojik gelişmelerin neden olduğu muha-
sebe mesleğindeki gelişmeler dikkate alınarak yeni meslek dallarından biri olan muhasebe mühendisliği mes-
leği incelenmiştir. Bununla birlikte muhasebe mühendisliği mesleğinin Türk yükseköğretim sistemi içerisinde-
ki yeri araştırılmış ve üniversitelerin ilgili bölümlerinin ders içerikleri incelenerek söz konusu meslek ile ilgili 
derslerin olup olmadığı belirlenmek istenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre Türkiye’deki üniversitelerde söz 
konusu meslekle ilgili derslerin ve içeriklerin oldukça sınırlı olduğu, derslerin genellikle seçmeli ders olarak 
okutulduğu saptanmış ve muhasebe mühendisliğine ilgili üniversitelerde bölümlerin olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe,  Muhasebe Mühendisliği, Muhasebenin Dijitalleşmesi  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Muhasebe, bir kurumun kaynaklarının oluşumunu, bu kaynakların nasıl kullanılacağını, şirket içinde oluşan 
kaynakların artış ve azalışlarını mali açıdan mevcut durumunu açıklayan ve bunu diğer kuruluşlara aktaran 
sistemdir. Muhasebe bir bilgi sistemidir. Muhasebe, işletmelerin ihtiyaçlarına göre şekillenir. Hızla değişim 
ve gelişim gösteren ekonomide küreselleşme ile birlikte rekabet artmış sosyal, kültürel ve teknolojik alanlarda 
olduğu gibi muhasebe alanında da önemli değişiklikler olmuştur. Küreselleşme sürecinden etkilenen alanların 
başında gelen muhasebe mesleğindeki bilgilerin; raporlanması, yorumlanması ve analiz edilmesin de birtakım 
uyum sorunları ortaya çıkmış, uyum sorununun etkilerini kaldırabilmek için de küresel değişimle birlikte 
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önemli bir adaptasyon olarak görülen muhasebe standartları oluşturulup meslekte uyarlanmış böylece finansal 
bilgilerin doğru, güvenilir ve gerçeğe uygun olması sağlanmıştır.

Küreselleşme ile birlikte yaşanan teknolojik gelişmeler hayatın her alanında olduğu gibi; muhasebe mesleğini 
dijitalleştirerek mesleği bugünkü durumundan çok farklı bir duruma getirdiği tartışmasızdır. Bilginin tekno-
lojiyi desteklemesi; muhasebe mesleğinin elektronik ortamda yapılamasını sağlamıştır. Muhasebe mesleğinin 
kâğıt ve kalemle icra edildiği dönem 21.yüzyılda kalmamıştır.  Bu da gösteriyor ki teknoloji mesleği çoktan 
içine çekmiştir. Teknolojik gelişmelerle birlikte meslek kendi alt dallarını oluşturmuş ve yeni mesleklerin or-
taya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Muhasebe mesleği ve muhasebe mesleğinin geleceğinden bahsederken; 
muhasebe mesleği ile gelişen ve yeni bir kavram olan muhasebe mühendisliğinin özünü anlamak gerekir. 
Birçok kişi tarafından mesleğin önünün kapanması olarak algılanırken aslında meslek de yeni bir devrin baş-
lamasıdır. Mühendisliğin gerektirdiği özelliklerden dolayı meslek mensuplarına dijital verileri okuma, analiz 
yapma, yorumlama ve raporlama gibi konularda katkı sunacaktır. Meslek bunu tek başına değil meslek men-
suplarının katkılarıyla birlikte kendi eksiklerini tamamlaması ve donanımlı bir şekilde dijital dünyaya hakim 
olması ile sağlayacaktır. Her iki meslekte amaçlar aynı yöntemler farklılaşmış muhasebe mesleği, işletmenin 
varlık ve kaynaklarındaki değişimi ifade etmek için verileri toplayarak sınıflandırıp elde edilen sonuçların 
rapor haline getirilmesini sağlamış; muhasebe mühendisliği ise işletmenin yapısına ait çözümler üretmiştir. 
Yöneticiler karar alırken geleceğe yönelik planlarında muhasebenin sağladığı bilgileri kullanmaktadır. Yeni 
bir dal olan muhasebe mühendisliği devreye girerek yöneticinin en doğru bilgiye ulaşmasını sağlamayı hedef 
haline getirmiştir.

AMAÇ 

Çalışmanın amacı dijital çağda gelişen, muhasebe mesleğinin misyon ve vizyonun yıllar içerisindeki değişimi-
ni inceleyerek, muhasebe mesleğinin teknolojik gelişmelerle birlikte geçmişten günümüze kadar olan mevcut 
durumu hakkında bilgi vermektir.

KAPSAM

Bilgi teknolojileri ve internet kullanımının yaygınlaşması sayesinde, işletmede işlemler gerçekleştikten kısa 
bir süre sonra muhasebe bilgi sistemi tarafından elektronik ortamda tanımlanmış ve kaydedilmiştir. Sonrasında 
iç kontrol sisteminin süzgecinden geçen finansal bilgiler, internet üzerinden işletmeyle ilgili diğer tarafların 
bilgi ihtiyacını karşılamak üzere paylaşılabilmiştir.(Kılıç, 2014:30). Gelişen teknoloji ile muhasebe bilgi ka-
litesi arttırılmış, uluslararası muhasebe standartlarına uyum sağlanmıştır. Bilgi teknolojileri ve internet kul-
lanımıyla birlikte tedarikçi, üretici, dağıtıcı ve tüketiciler fiziki bir ortamda bir araya gelmeden de ekonomik 
bir faaliyet gerçekleştirebilmektedirler. Bu süreç genelde e-ticaret olarak ifade edilse de aslında daha fazlasını 
(e-işletme) anlatmaktadır (Deran ve Hatipoğlu, 2009:1). Dijital muhasebe uygulamalarının mesleğe sağladığı 
faydalar ise; finansal raporların oluşturulması ve işlemlerin hızlanması daha az hata ile gerçekleştirilebilmiş ve 
zaman tasarrufu sağlanmıştır.
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Dijitalleşmenin ardından muhasebe mesleği ile ortaya çıkan; muhasebe mühendisliği adı altında yeni bir mes-
lek türü incelenmiş ve bunun hakkında bilgiler toplanarak meslek tanımı yapılmıştır.  Mali mühendisler mali 
tabloları tasarlayıp, bunları analiz eden, yorumlayan, mali problemleri tanımlayabilen, bu problemlere bilimsel 
ve matematiksel prensipler çerçevesinde verimli, ekonomik ve standartlara uygun çözümler üretebilen, işlet-
melerin mali yapısını ve mali geleceğini yeniden inşa eden,  strateji geliştiren ve uygulayan kişilerdir. (Tekbaş, 
2016)

Dijitalleşmenin muhasebe eğitimine ne derece etki ettiği, muhasebe eğitimi müfredatını etkilediği çalışmamız 
kapsamında ele alınmıştır.

YÖNTEM

Çalışmada veri toplamak amacıyla konu ile ilgili literatür incelenmiş ve ayrıca muhasebe mühendisliğinin 
yükseköğretim kurumlarındaki yerini saptamak amacıyla Türkiye’deki üniversitelerdeki toplam 45 adet sosyal 
bilimler meslek yüksekokullarının ders içerikleri ve 112 adet üniversitenin iktisadi ve idari bilimler fakültesi-
nin ders içerikleri taranarak; ders içeriklerinde muhasebenin dijitalleşmesini ve muhasebe mühendisliğini ele 
alan ders olup olmadığı araştırılmıştır. 

BULGULAR

Bir taraftan dijitalleşme ve yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler, diğer taraftan dünya finansını ve muhasebe 
mesleğinin işleyişini belirleyen kuralları düzenleyen kurumların sermaye ve para piyasaları adına muhasebe 
mesleğinden beklentileri ve istekleri mesleğin geleceğinde ciddi düzeyde değişim ve dönüşüm gerekeceğini 
göstermektedir. Bu nedenle muhasebe meslek örgütlerinin; meslek mensuplarının gelecekteki formasyonlarını 
geliştirecek çalışmalar ve düzenlemeler yapmaları gerekliliği doğurmuştur (Türker, 2018:213) Ayrıca muhase-
be bilgi siteminin en önemli unsuru olan muhasebe kayıt ortamının günümüzde tamamen elektronik ortamda 
bilgisayarlar aracılığı ile gerçekleştirilmesi muhasebe yazılım mühendisliğinin ortaya çıkmasına zemin oluş-
turmaktadır.(Teraman, 2016).

Hızla gelişen teknolojik ve dijital gelişmeler zayıflık olarak ifade edilebilen sorunların çözümünde muhasebe 
mesleğinde değişim ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 21.yüzyılda mali mühendis olarak yetişen ya da kendini 
mühendislik konularında geliştiren meslek mensupları tercih edilecektir. Böylece meslek mensuplarının hem 
statü hem kazançları olumlu yönde etkilenecektir (Tekbaş, 2017). Bu konuda yapılmış olan çalışmalar sözü 
edilen durumları destekleyici niteliktedir. Muhasebe mesleğindeki işlerin yürütülmesinde çevresel ve kurum-
sal faktörlerin etkisi ile değişime açık bir sistem olarak devam etmesi ve mesleğin dijitalleşerek kendini yeni-
lemesi gerektiği, ayrıca mühendislik mesleğinden kazandığı yeteneklerle; muhasebe mesleğinde yeni kariyer 
alanların ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. 

Çalışmamızda muhasebe mühendisliğinin yükseköğretim kurumlarındaki yeri incelenmiş bu alana ait bölüm 
ve ders bulunamamış fakat muhasebe mesleğindeki dijitalleşmeye yönelik ders içeriklerinde konusu geçen 
dersler tespit edilmiş ve aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
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Tablo 1. Sosyal Bilimler MYO Ders İçerikleri

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ALANI BULUNAN SOSYAL BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU

 ÜNİVERSİTE 
ADI 

MYO BÖLÜM DEVLET
VEYA
VAKIF

DERSİN ADI AKTS ZORUNLU
VEYA
SEÇMELİ

1 GÜMÜŞHANE 
ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL 
BİLİMLER 

MUHASEBE 
VE VERGİ 
UYGULAMALARI

DEVLET MUHASEBE 
SİSTEMLERİ VE 
ORGANİZASYONU 

4 ZORUNLU

2 HİTİT 
ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL 
BİLİMLER 

MUHASEBE 
VE VERGİ 
UYGULAMALARI

DEVLET MUHASEBE 
SİSTEMLERİ VE 
ORGANİZASYONU 

4 ZORUNLU

3 KIRIKKALE 
ÜNİVERSİTESİ

FATMA 
ŞENSES 
SOSYAL 
BİLİMLER 

MUHASEBE 
VE VERGİ 
UYGULAMALARI

DEVLET MUHASEBE 
SİSTEMLERİ VE 
ORGANİZASYONU 

4 ZORUNLU

4 TRAKYA 
ÜNİVERSİTESİ

EDİRNE 
SOSYAL 
BİLİMLER

MUHASEBE 
VE VERGİ 
UYGULAMALARI

DEVLET MUHASEBE 
SİSTEMLERİ VE 
ORGANİZASYONU 

4 ZORUNLU
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Tablo 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ders içerikleri

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİ DERS İÇERİKLERİ

 ÜNİVERSTE 
ADI 

FAKÜLTE BÖLÜM DEVLET DERSİN ADI AKTS ZORUNLU

VEYA VEYA

VAKIF SEÇMELİ

1 ULUDAĞ 
ÜNİVERSİTESİ

İNEGÖL 
İŞLETME 
FAKÜLTESİ

İŞLETME DEVLET MUHASEBE BİLİŞİM 
SİSTEMLERİ 

7 ZORUNLU

2 ULUDAĞ 
ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ 
VE İDARİ 
BİLİMLER

İŞLETME DEVLET MUHASEBE 
ORGANİZASYONU 

6 SEÇMELİ

3 ULUDAĞ 
ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ 
VE İDARİ 
BİLİMLER

ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER

DEVLET MUHASEBE BİLGİ 
SİSTEMİ

5 SEÇMELİ

4 TRAKYA 
ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ 
VE İDARİ 
BİLİMLER

MALİYE DEVLET MALİUYGULAMALARDA 
BİLGİ VE İŞLETME 
TEKNOLOJİSİ 

5 SEÇMELİ

5 TRAKYA 
ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ 
VE İDARİ 
BİLİMLER

İŞLETME DEVLET MUHASEBE SİSTEMLERİ 
VE ORGANİZASYONU 

4 SEÇMELİ

6 KOCAELİ 
ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ 
VE İDARİ 
BİLİMLER

İŞLETME DEVLET MUHASEBE BİLGİ 
SİSTEMİ

3 SEÇMELİ

7 PAMUKKALE 
ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ 
VE İDARİ 
BİLİMLER

İŞLETME DEVLET MUHASEBE BİLGİ 
SİSTEMİ

5 SEÇMELİ

SONUÇ

Muhasebe mesleği teknolojik gelişmelerle birlikte büyük bir değişikliğe uğramış ve bu gelişmelerle birlikte 
meslekte yenilikler ortaya çıkmıştır. Muhasebe alanında daha fazla bilgiye ulaşma isteği bilgisayara olan ge-
reksinimle beraber muhasebenin ürünü olan bilgiye istenilen nitelikleri kazandırmış, bilgisayar muhasebeye 
bir destek aracı olmuştur (Tek,1983:11). Dijitalleşme muhasebe mesleğinde olumlu olarak karşılanmış mu-
hasebeyi defter tutma amacından bilgi üretmeye doğru yönlendirilmiştir. Muhasebe mesleğinin teknoloji ile 
uyumundan sonra muhasebe mühendisliği adı altında yeni bir meslek ortaya çıkmış günümüz koşullarındaki 
yeri incelenmiştir. Muhasebe mühendisliği, muhasebe meslek mensuplarını ilk başlarda korkutmuş muhase-
be mesleğinin gerilemesi olarak algılanmış fakat 21.yüzyılın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, mühendislik 
mesleğinin özellikleri birleşerek meslek daha güvenilir hale gelmiştir. Yapılan bu çalışmada ayrıca muhasebe 
mühendisliğinin yükseköğretim kurumlarında ki yeri incelenmiş 45 tane sosyal bilimler meslek yüksekoku-
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lunun ders içerikleri taranmış %8.88’inde muhasebenin dijitalleşmesine ait dersler bulunmuş ve 112 tane üni-
versitenin iktisadi ve idari bilimler fakültesinin %6.25’lik kısmın da dijitalleşmeye ait dersler bulunmuştur. 
İncelemenin ardından muhasebe mühendisliği adı altında bir bölümün veya dersin olmadığı belirlenmiş ve 
muhasebenin dijitalleşmesi ile ilgili bulunan bu derslerde ise, ders içeriklerine bakıldığında konulara yüzey-
sel olarak değinildiği tespit edilmiştir. Yükseköğretim kurumlarında muhasebe mühendisliğine ait bölümlerin 
veya muhasebenin dijitalleşmesi ile ilgili derslerin eklenmesi gerekmektedir. Özellikle muhasebe derslerinin 
olduğu her fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında günümüz teknoloji ve ihtiyaçlarından dolayı 
meslekteki gelişmelerden haberdar edebilmek için en azından öğrencilere bu derslerin seçmeli olarak sunul-
masını düşünülebilir. Muhasebenin teknik yapısının öğretildiği kurumlarda öğrenciler muhasebe mesleğini 
kavrayarak mühendislik ve dijitalleşme ile birlikte muhasebe mühendisliği alanlarına daha pozitif ve olumlu 
bir şekilde yönelebilirler.
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OĞUZ KAĞAN DESTANI’NDA ZAMAN ALGISI

Funda DURMUŞ

İstanbul Aydın Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Eski Türk tarihi metinlerinde hükümdarların dünyaya gelişleri olağanüstü öğeler ve ifadelerle anlatılır, 
böylece hükümdarlar kutsallaştırılırdı. Türk kavimlerinin atası olarak kabul edilen Oğuz Kağan’ın yaşamı da 
kutsal ve mucizevi öğelerle örülü, olağanüstü bir hikâye olarak çağlardan beri Türk kültürünün önemli simge-
lerinden biri sıfatıyla anlatılagelmiştir. Doğumundan itibaren idealize edilmiş bir karakter olan Oğuz Kağan, 
benzi “gök mavisi” olarak doğmuştur ki bu da onun gökten geldiğinin, dolayısıyla Tanrı’nın rengini taşıdığının 
bir işaretidir. Eski Türk topluluklarına göre yüz, vücutta kişinin iyi ya da kötü olduğuna dair ipucu veren bir 
bölgedir. Kötü insanların yüzleri kara renkli, iyi insanların yüzleri ise ak renklidir. Kutsal insanların yüzleri 
ise ancak gök rengi olabilirdi. Gök Tanrı inancından beslenen bu fikir, inanç farklılıkları ile beraber bir miktar 
anlam değiştirmiş ve “gök rengi” olgunluk ve tecrübenin rengi olmuştur. Oğuz Kağan aynı zamanda “al al 
gözlü” doğmuştur ki “al / kırmızı” renk, kanın, dolayısıyla gücün önemli bir simgesidir. Bu da Oğuz Kağan’ın 
güçlü bir hükümdar olacağının işaretidir. Destana göre Oğuz Kağan doğar doğar doğmaz olgunluk belirtileri 
göstermiştir; yedi gün içinde konuşmuş, şiirler söylemiş; kırk gün içinde büyümüş ve yürümeye başlamıştır. 
Hayatının her safhası kutsal / uğurlu zaman ve sayılarla ifade edilmiştir. İslamiyet öncesi sözlü kültürün bir 
ürünü olan destanlar anlatmaya bağlı metinler olduğu için, bu zaman ve sayılar anlatıma sürükleyicilik katmak 
maksadıyla, yani teknik olarak da kullanılırdı. Ancak Oğuz Kağan Destanı’nda bu ifadeler, teknik kullanımdan 
öte destandaki olaylara bağlı olarak kazandıkları anlamlar açısından da önemlidirler. 

Anahtar Kelimeler: Oğuz Kağan Destanı, Türk, Kültür, Zaman, Kutsal

GİRİŞ

Bu çalışmada, Türk mitolojisinin çeşitli unsurlarını tespit edebildiğimiz Oğuz Kağan Destanı’nda zaman kav-
ramı üzerinde durulacaktır. Destanda zaman ifade eden sözcük ya da sözcük öbekleri tek tek tespit edilip, 
bunların genel anlamları ve özelikle de bu destana kattıkları anlamlar / işlevlerin yanı sıra, bu anlamlara bağlı 
olarak, uğurlu / uğursuz zaman, kutsal zaman gibi farklı zaman dilimleri ele alınacaktır. Bu farklı zaman di-
limlerini değerlendirirken de çeşitli kültür olgularından hareket edilecektir.

1. Destan Tekniğini Sağlayan Zaman Sözcükleri

Destanda geçtikleri cümlelerde daha çok zarf olarak görev yapan zamanla ilgili sözcükler, aşağıda tek tek sı-
ralanmıştır. Bunlar anlamlarından çok destanda teknik açıdan öneme sahiptirler. 
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Kene künlerdin bir kün…   

Yine günlerden bir gün…

Kene künlerdin bir kün ay kagannung közü yarıp bodadı, irkek ogul togurdı.

Yine günlerden bir gün Ay Kağan’ın gözü aydın oldu, erkek oğlu oldu.

Künlerde bir kün avga çıktı.

Günlerden bir gün ava çıktı.

Kine bir adug aldı.

Yine bir ayıyı aldı.

Kene künlerde bir kün oguz kagan bir yirde…

Yine günlerden bir gün Oğuz Kağan bir yerde…

Kene bir kün oguz kagan avga kitti.

Yine bir gün Oğuz Kağan ava gitti.

Kene bu çakda ong çangakda altın kagan tegen bir kagan bar idi.

Yine o zamanlarda sağ yanda Altun Kağan adında bir kağan vardı.

Bu çakda bu yirde bir ulug orman bar idi.

Bu çağda, bu yerde bir büyük orman vardı.

Bir nece künlerdin song kök tülüklüg, kök çallug bedik bir irkek böri yürügüde turur. 

Gök tüylü ve gök yeleli büyük bir erkek kurt birkaç gün sonra durdu.

Bir nece künlerdin song kök tülüklüg, kök çallug bu bedik irkek böri turup turdı.

Gök tüylü ve gök yeleli bu büyük erkek kurt birkaç gün sonra durdu.

Künlerdin song keçelerdin song yarudı, üç irkek ogulnı togurdı.

Günlerden ve gecelerden sonra (gözleri) aydın oldu, üç erkek çocuğu doğurdu.

Künlerdin song keçelerdin song igit boldı.

Günler ve gecelerden sonra (Oğuz bir) yiğit oldu.
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Yukarıdaki zaman belirten söz veya söz öbekleri belirsiz bir zaman dilimini ifade etmektedir. Bu ifadeler daha 
çok destandaki olaylar arasında geçişi sağlamak için kullanılmaktadır. Ayrıca kene/kine sözcüğünün kulla-
nıldığı ifadelerde bir “tekrar” anlamı söz konusudur. Yine künlerdin song keçelerdin song ve neçe künlerdin 
song gibi zaman sözcükleri ise uzun bir zamanın geçtiğini anlatmak için kullanılmaktadır. Böylece aynı kalıp 
halinde tekrar eden bu yapılar sayesinde, Türk edebiyatında anlatmaya dayalı metinlerden olan destanların 
sürükleyiciliği teknik açıdan da sağlanmış olmaktadır. 

2. Destanda Uğurlu / Kutsal / Uğursuz Zaman Dilimleri

Oğuz Kağan destanında uğursuz zaman kavramıyla ilgili herhangi bir ifadeye rastlamadık. Destanda genel 
olarak, uğurlu/ kutsal zaman dilimleri yer almaktadır.

1.1. Tokuz Kün

Oşul beg taglarga kirdi, yürüdü, tokuz kündün song oguz kaganga aygır atnı kiltürdi.

O beyler dağlara girdi, yürüdü, dokuz gün sonra atı Oğuz Kağana getirdi.

Oğuz Kağan Destanı’ndaki zaman kavramlarından biri de “dokuz gün”dür. Oğuz Kağan’ın atı, üzeri don ve 
buzlarla kaplı büyük bir dağın içine kaçar ve gider. Bu duruma Oğuz Kağan çok üzülür. Askerlerinden biri 
atın peşinden gider; dokuz gün sonra Oğuz Kağan’ın atını getirir. “Dokuz gün” kavramı, destandaki uğurlu 
zaman kavramlarından biridir. Çünkü Oğuz Kağan’ın kaybolan atının geldiği bir zaman dilimidir. İslamiyet 
öncesi Türk mitleri ve inanışlarında “dokuz” sayısı önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim Çinliler gibi Moğollar 
ve Türkler de dokuz sayısını çok severlerdi. Türklerin önde gelen kabilelerinden biri Dokuz Oğuzlardır. Do-
kuz sayısı pek çok yerde karşımıza çıkar: Dokuz çoban, Dokuz dev, Dokuz felek, Dokuz gün.. vb. (Schimmel 
2000: 1177-193)

2.2. Kırk Gün

Kırk kündin song bedükledi, yüridi, oynadı.

Kırk günden sonra büyüdü, yürüdü, oynadı.

 “Kırk gün” sonra Oğuz Kağan büyüyüp yürür ve oynamaya başlar. Gözleri aydın olan babası Ay Kağan’ın 
gömgök yüzlü, ateş gibi kıpkızıl ağızlı, al al gözlü oğlu Oğuz Kağan dünyaya gelir ve aradan kırk gün geçer; 
Oğuz Kağan büyür. Böylece destanda Oğuz’un doğumu ve çocukluğu zaman atlamaları ile verilir. Doğumu 
ile çocukluğu destanda “kırk gün” ile sınırlanır. Kırk gün sonrasında bir bebeğin yapamayacaklarını Oğuz 
Kağan yapar. Dolayısıyla “kırk gün” zaman ifadesi, bedensel olarak çocuğun gelişmesi olarak karşımıza çık-
maktadır. Bugün halk arasında da doğum ve çocukla ilgili birtakım geleneklerin uygulanmasında, kırk günlük 
süre önemli sayılmaktadır. Örneğin, bebeğin “kırk”ının çıkması, halk arasında yaygın olan bir uygulamadır. 
Bebeğin kırk günü dolmadan evden dışarı çıkarılmaması, başkasının evine götürülmemesi gibi... Destanda da 
“kırk gün” birey için önemli dönüm noktasını oluşturan zaman dilimlerinden birisidir. Bu zamanı, Türk destan-
larındaki ideal kahramanlar için olgunlaşma zamanı olarak değerlendirebiliriz. Nitekim, Ögel, Oğuz Kağan’ın 
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çabuk konuşması ve yürümesini Türk mitolojisinin en önemli olaylarından biri olarak görür. Türk mitolojisin-
de çabuk olgunlaşan çocuklar, Altay ve Sibirya Efsanelerinin hemen çoğunda bulunmaktadır. (Ögel 2003: 144)

Hint, Çin, Aztek, Türk, Kızılderili ve Batı kültüründen örnekler veren Schimmel’e göre “kırk” sayısı, bu kül-
türlerin çoğunda bir “hazırlama ve tamamlama” sürecidir. Kırk, kutsal metinlerde geçen kırk gün ya da kırk 
yıl gibi gruplandırmaların kanıtladığı üzere bekleme ve hazırlama süresidir. (Schimmel 2000: 265-273) Oğuz 
Kağan’ın da yaşamında bir evrenin -çocukluk evresinin- tamamlanması, bu “kırk gün”lük süreyle mümkündür.

Kırık kündün song muz tag tegen tagnung adakıga keldi.

Kırk gün sonra Buz Dağ adında bir dağın eteğine geldi.

Destanda başka bir “kırk gün” ifadesi de yukarıdaki cümlede geçmektedir. Oğuz Kağan’a savaşta yol göstere-
cek olan yardımcı unsur “kırk gün” sonra belirir. Türk destan ve masallarında “kırk” sayı motifi oldukça yay-
gındır. (İnan 1991: 238-240) Oğuz Kağan destanında da bu sayının üç farklı yerde kullanıldığını görüyoruz.

Oğuz Kağan’ın emirlerini dinlemeyen Urum Kağan’a karşı Oğuz Kağan gazaba gelerek onun üzerine yürür 
ve kırk gün sonra Buz Dağ adında bir dağın eteğine gelir. Çadırını kurar ve sessizce uyur. Tan ağarınca Oğuz 
Kağanın çadırına güneş gibi bir ışık girer. O ışıktan gök tüylü ve gök yeleli büyük bir erkek kurt çıkar. Bu kurt 
Oğuz Kağan’a hitap eder ve “Ey Oğuz, sen Urum üzerine yürümek istiyorsun; ey Oğuz, ben senin önünde 
yürümek istiyorum.” der. 

“Kırk gün”ün önemli bir zaman kavramı; yine bir bekleme ve ardından gelen bir tamamlanma olduğunu gör-
mekteyiz. Hatta bir tür kutsallık bile sezilmektedir. Çünkü Oğuz Kağan’a yol gösteren erkek kurt, gökten bir 
ışık aracılığıyla inmektedir. Ayrıca kurdun Türk kültüründeki yerini de burada düşünmek gerekir. 

Kurt, Türk kozmolojisinde gök unsuruna bağlı olarak aydınlığın ve buna bağlı unsurların simgesidir. Büyük 
devletler kurmuş olan Türklerde kurt, artık bir sembol haline gelmişti. Onlarda din ve totemizm izleri, çoktan 
kaybolmuştu. Kurt, Göktürklerde, tuğlar ile bayrakların tepesinde yer alma yolu ile bir devlet sembolü olmuş-
tu. (Ögel 2006: 115) Gökten ışık aracılığıyla inen kurt sadece Oğuz Kağan destanında değil; Çingiz Han ile 
ilgili anlatılarda da geçmektedir. Çingiz Han’ın atası Alan Ko’a Hatun halka kendisine bir ışık indiğini ve Gök 
kurt olarak çıktığını söylemişti. (İnan 1991: 72)

Gökten inen ışıkla birlikte ortaya çıkan gök yeleli kurt ifadeleriyle birlikte bu zaman dilimini değerlendirdiği-
mizde, buradaki “kırk gün”ün de, önemli zaman dilimlerinden biri olduğunu anlarız.

Destanın sonunda yine “kırk gün kırk gece” ifadeleri geçmektedir:

Sağ yanında Bozoklar, sol yanında da Üçok,

Oturup eğlendiler, kırk gün kırk geceden çok.

Yediler hem içtiler, erip muratlarına, 
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Oğuz böldü yurdunu verdi evlatlarına.

Kırk sayısı yine bir tamamlama zamanı olarak -destanın sona erdiği, tamamlandığı- karşımıza çıkmaktadır. 
Destanda eğlenilip ziyafetlerin verildiği ve vasiyetin açıklandığı zaman süreci yine “kırk gün kırk gece”yle 
gerçekleşmektedir. Bugün dilimizde kırk gün kırk gece ifadesi yer almaktadır. Türk ve İran folklorunda kahra-
manların düğün şenlikleri genellikle kırk gün kırk gece sürer. Kırk gün kırk gece yaygın adetlerde de çok sıkça 
görülür. (Schimmel 2000: 269)

1.002. Tang / İrte

Andın song irte boldı. Tang irte çakda keldi, kördi kim kıyandkatn bugunı alıp durur. Kine bir adug aldı, 
altunlug bilbagı birle yıgaçka bagladı, kitdi. Andın song irte boldı. Tang iret çakda keldi, kördi kim: kıyandkat 
adugnı alıp turur. 

Ondan sonra sabah oldu. Tan ağarırken yine geldi ve gördü ki gergedan geyiği almış. Sonra Oğuz Kağan bir 
ayı tuttu; onu altın kuşağı ile ağaca bağladı, gitti. Yine sabah oldu. Tan ağarırken geldi, gördü ki: gergedan 
ayıyı almış.

Oğuz Kağan bir canavar öldürür ve böylece erlik veya ergenlik çağına girmiş olur. Proto-Türk mitolojisinin 
alt katlarına inildiğine Kuzey-Türk masallarında da gençlerin erlik çağına girişiyle ilgili uygulamalar görülür. 
(Ögel 2006: 17) Bu erginleme törenleri ile ilgili uygulamaların, sabahları yapıldığını görmekteyiz. Oğuz Ka-
ğan gergedanı öldürüp adını almadan önce başka hayvanlarla mücadele eder. Sonra alt ettiği bu hayvanların 
bir gergedan tarafından götürüldüğünü gören Oğuz Kağan bu kez bu gergedanla mücadele ederek, adını almış 
olur. 

Çang irte boldıkda oguz kagannung kurıkanuga kün teg bir çaruk kirdi, ol çarukdan kök tülüklüg, kök çallug 
bedik bir irkek böri çıkdı. Oşul böri oguz kaganka söz birip turur irdi. Takı dedi kim ay ay oguz urum üstige 
sen atlar bola sen; ay ay oguz tapukunglarla men yürür bola men, tep tedi.

Tan ağarınca Oğuz Kağan’ın çadırına güneş gibi bir ışık girdi. O ışıktan gök tüylü ve gök yeleli büyük bir erkek 
kurt çıktı. Bu kurt Oğuz Kağana hitap etti ve “Ey Oğuz, sen Urum üzerine yürümek istiyorsun; ey Oğuz, ben 
senin önünde yürümek istiyorum.” dedi.    

Destanda “tan vakti”ni kutsallık atfedilen uğurlu zaman dilimi olarak değerlendirebiliriz; çünkü tan vaktinde, 
Oğuz Kağan’ın çadırında bir ışıkla birlikte gök tüylü ve gök yeleli erkek bir kurt belirir. Tan vaktinde, gökten 
gelen bir ışık söz konusudur. Güneşten gelen sıradan bir ışık değil, Oğuz Kağan’a yol gösterecek kurdu getiren 
bir ışıktır. Dolayısıyla kutsal bir ışık alelade bir zamanda değil, kutsal kabul edilen bir zaman diliminde gelme-
lidir. Yine Oğuz Kağan, sıradan biriyle evlenmez, gökten inen ışığın içindeki kızla evlenir.

“Oğuz Kağan bir yerde, Tanrıya yalvarırken:

 Karanlık bastı birden, bir ışık düştü gökten!
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 Öyle bir ışık indi, parlak aydan, güneşten!

Oğuz Kağan yürüdü yakınına ışığın,

Oturduğunu gördü, ortasında bir kızın!

Bir ben vardı başında, ateş gibi ışığı,

Çok güzel bir kızdı bu, sanki Kutup yıldızı!

M. S. 763’ten itibaren Mani dinini ve daha sonra da Budizm’i kabul eden Uygur Türkleri arasında bu dinlerin 
etkileri görülmektedir. Gökten inen ışık motifi de Budizm’in etkisi olarak açıklanabilir. (Ögel 2003: 129)

Bu cümledeki “tan vakti”nin kutsiyetine dair bir diğer somut olgu aynı ifade içinde geçen Oğuz Kağan’a yol 
gösteren, gök yeleli ve gök tüylü erkek kurdun olmasıdır. Yukarıda, kırk gün maddesinde kurdun Türk kültü-
ründeki öneminden bahsettik. Dolayısıyla tüm bunları bir arada değerlendirirsek, “tan vakti”nin göksel/uğurlu 
bir zaman dilimi olduğu sonucuna varabiliriz.  

Tang irte boldukda, oguz kagan kördi kim irkek böri çerigning tapuklarıda yürügüde turur, sevindi, ilgerü 
kitdi.

Tan ağarınca, Oğuz Kağan gördü ki erkek kurt askerin önünde yürümektedir; sevindi, ilerledi.

Bir önceki cümlede geçen tan vaktine dair açıklamalar bu cümledeki tang irte “tan vakti” için de geçerlidir. 
Zira yine başka bir tan vaktinde, askerinin önünde erkek kurdun yürüdüğünü gören Oğuz Kağan sevinir ve 
ilerler. Burada da kurdun yol gösterici olduğu anlaşılmaktadır.

Andın song irte bolupta agalarım, inilerni çarlap kiltürdi. 

Ondan sonra sabah olduğunda büyük ve küçük oğullarını çağırttı.

Sabah vakti, kağan, çocuklarını çağırır ve avlanmak istediğini ancak buna cesaret edemediğini söyler. Bunun 
için oğullarından üçünü doğuya, üçünü ise batıya gönderir. Sabah vakti, aile bireylerinin bir araya gelip birta-
kım önemli kararları aldığı bir zamandır. Ayrıca avlanmanın da sabah vakti yapılıyor olabileceğini düşünebi-
liriz.

Kün, Ay, Yultuz tang sarıga senler barung; Kök, Tag, Tengiz tün sarıga senler barung, tep tedi. Andın song 
üçegüsü tün sarıga bardılar.

Gün, Ay, Yıldız doğu tarafına sizler gidin; Gök, Dağ ve Deniz sizler de batı tarafına gidin.

Bu altun ya kün togışıdın ta kün batuşıgaça tegen irdi. Takı bu üç kümüş ok tün yanggakka kite turur irdi. 

Bu altın yay gün doğusundan ta gün batısına kadar ulaşmıştı ve üç gümüş ok da kuzeye doğru gidiyordu.
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Bu iki örnekte tang/tün gibi zaman adları destanda, aynı zamanda yön adları olarak kullanılmaktadır.37 Güne-
şin doğduğu zaman tang; doğduğu yön de yine tang olarak adlandırılmaktadır. Güneşin battığı karanlık zaman 
dilimi için tün; güneşin battığı yön için de tün denildiği görülmektedir.

Sonuç

Oğuz Kağan Destanı’nda zaman kavramını ele aldığımız bu çalışmamızda, zaman sözcüklerinin kullanımını 
iki başlık altında toplayabiliriz. Destanlarda anlatma tekniği önemlidir. Çünkü İslamiyet öncesi sözlü kültürün 
ürünlerinden olan destanlar, anlatmaya bağlı metinlerdir. Destanda da bunu sağlamak, anlatmaya (tahkiye) 
sürükleyicilik kazandırmak için zaman sözcüklerinden teknik açıdan yararlanıldığını görmekteyiz. Diğer za-
man bildiren sözcükler ise ilk anlamları dışında, destandaki olaylara bağlı olarak kazandıkları anlamlarla da 
önemlidirler. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, hep uğurlu / kutsal zaman dilimlerinin olması, destanın içeriği 
kadar tekniği ile de alakalıdır. Oğuz Kağan Destanı’ndaki “Oğuz” doğumundan itibaren idealize edilmiş bir 
kahramandır. Oğuz Kağan’ın bu kahramanlığına halel gelmesin diye Oğuz’la hep uğurlu / kutsal zaman ara-
sında ilgi kurulmuş olabilir.
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BDS 701 KİLİT DENETİM KONULARININ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA 
BİLDİRİLMESİ: KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYIMLANAN 2017-2018 

YILLARI BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORLARININ İNCELENMESİ

Zeynep KURT1, Halil Emre AKBAŞ2

1 Gazi Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara / Türkiye
2 Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Ekonomilerin küreselleştiği, teknolojinin hızla geliştiği bir dünyada sermayenin de hızla el değiştirebili-
yor olması yeni ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Bu noktada denetim mesleğine duyulan ihtiyaç artmış, 
denetim raporları ile ilgilenen taraflar çoğalmıştır. Denetimin kalitesi ve denetim raporlarına duyulan güvenin 
artması için Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen Uluslara-
rası Denetim Standartları (UDS), Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayımlanmıştır. 
İhtiyaçlar doğrultusunda zaman içerisinde güncellenen standartlara yeni standartlar eklenmiştir. Kamu Göze-
timi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ile IFAC arasında imzalanmış olan telif hakkı söz-
leşmesi kapsamında UDS’lerin Türkçe’ye tercümesi yapılarak, Bağımsız Denetim Standartları (BDS) olarak 
Türkiye’de de yayımlanmıştır. UDS/BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bil-
dirilmesi standardı dünyada ilk olarak 15.12.2016 ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerine ait finansal 
tabloların denetiminde uygulanmıştır. Ülkemizde kademeli olarak borsada işlem gören şirketlerin 01.01.2017 
ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre denetime 
tabi şirketlerin 01.01.2018 ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmaya başlan-
mıştır. Bu çalışmada Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) bildirimde bulunmuş olan şirketlerin bağımsız 
denetçi raporları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. 2017 yılı için 500 şirkete ait 926 kilit denetim konusu 
(KDK), 2018 yılı için 12.03.2019 tarihi itibariyle bildirimde bulunmuş olan 478 şirkete ait 860 KDK ince-
lenmiştir. Sektörler ve denetim firmaları dikkate alınarak, 2017 ve 2018 yılları karşılaştırılmıştır. Şirketlerin 
yaklaşık %60’ının “Dört Büyükler” olarak bilinen denetim firmaları tarafından denetlendiği, en çok şirketin 
bulunduğu sektörlerin sırasıyla mali kuruluşlar ve imalat sanayi olduğu; hasılat, ticari alacaklar, yatırım amaçlı 
gayrimenkuller, maddi duran varlıklar ve stokların ise en çok bildirilen KDK olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kilit Denetim Konusu (KDK), Bağımsız Denetim Standardı (BDS), Bağımsız Denetim 
Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), IFAC, KGK 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Denetim mesleği diğer bütün meslekler gibi toplumun ihtiyaçlarından doğmuştur. En ilkel anlamıyla denetim 
faaliyetlerinin ortaya çıkışı ticaretin varlığıyla paralellik göstermekle birlikte bu bölümde değerlendirilecek 
olan denetim faaliyetleri daha modern anlamda kabul edilen bağımsız denetim faaliyetleri olacaktır. 19. yüz-
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yılın ilk yarısında denetim faaliyetleri işletmenin muhasebe kayıtlarındaki hataların ve usulsüzlüklerinin or-
taya çıkarılmasının ve borç ödeme kabiliyetinin tespit edilmesini kapsıyordu. Uluslararası şirketlerin ortaya 
çıkması ile denetim faaliyetleri ile ilgilenen taraflar arasına yatırımcılarda eklenmiş oldu (Esendemir, 2011: 
3893). İşlem hacmi yüksek büyük ölçekli şirketlerin ekonomik piyasalardaki varlığının hissedilir olmasıyla 
birlikte denetim mesleğinin önemi de artmaya başlamış ve denetim alanında standartlaşmayı sağlayacak kural 
koyucu uluslararası örgütlere olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır (Okuyan, 2015: 1). 1970’li yıllara gelindiğinde 
IFAC dünya çapında muhasebe mesleğini kamu yararına güçlendirmek için 7 Eylül 1977 tarihinde, 11. Dünya 
Muhasebeciler Kongresinde Almanya’nın Münih şehrinde kurulmuştur. Muhasebe mesleği ile ilgili kuruluş-
lar içerisinde en tepede yer alan IFAC, 40 yılı aşkın bir süredir faaliyetlerine devam etmektedir. Başlangıçta 
51 ülkeden 63 kurucu üyesi bulunuyor iken 2017 yılsonu itibariyle IFAC şemsiyesi altında 3 milyona yakın 
muhasebeci, 130’dan fazla ülkenden 175’den fazla üye kuruluş bulunmaktadır.38 IFAC üyesi olan kuruluşlar 
arasında Türkiye’den de iki kuruluş yer almaktadır. Bunlardan ilki IFAC kurucu üyeleri arasında bulunan Tür-
kiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD)’dir. Diğeri ise Türkiye Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği (TÜRMOB)’dur. 1994 yılında IFAC üyesi kuruluşlar 
arasına katılmıştır (Selvi, 2002: 95). IFAC bünyesinde hareket eden standart belirleyici kurullar bulunmak-
tadır. Bunlardan günümüzde uluslararası denetim standartlarını yayımlama yetkisine sahip olan, kurulduğu 
yıllarda Uluslararası Denetim Uygulamaları Komitesi (IAPC) olarak bilinen IAASB, 1978 yılının mart ayında 
kurulmuştur.39 IAASB tarafından düzenlenen UDS’ler IFAC tarafından yayımlanmaktadır. 

Ülkemizde bu faaliyetleri gerçekleştiren kurum KGK’dır. Uluslararası alanda bağımsız denetim ve kamu gö-
zetimi ile ilgili gelişmelere paralel olarak 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 660 sayılı “Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye (KHK) dayanılarak kurulmuş ve idari özerkliği olan bir 
kamu tüzel kişisidir. Kurumun hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu 660 sayılı KHK’nın 1. maddesin-
de de ifade edildiği üzere mali tablo kullanıcıları ve yatırımcıların güvenilir ve doğru bilgilere ulaşabilmesi, 
kamu çıkarlarının korunması için şirketlerin sunmuş oldukları mali tabloları ve finansal bilgilerinin güvenilir, 
tarafsız ve doğru olmasını temin etmek için muhasebe ve denetimle ilgili uluslararası standartlarla aynı doğ-
rultuda Türk muhasebe ve denetim standartlarını düzenlemek, denetim ve denetçi yetkilerini vermek, bağımsız 
denetimdeki uygulama farklılıklarını ortadan kaldırarak tek bir çatı altında toplamak için kurulmuş bir kurum-
dur.40 660 sayılı KHK yayımlanmadan önce bağımsız denetim alanında yetki sahibi olan TÜRMOB, SPK gibi 
otoritelerden 660 sayılı KHK ile bu yetkiler alınarak tek bir çatı altında toplanması için KGK’ya verilmiştir.41

38 http://www.ifac.org/publications-resources/2017-ifac-annual-review (E.T. 16.12.2018)
39 https://www.iaasb.org/about-iaasb (E.T. 01.05.2019)
40 http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/Tan%C4%B1t%C4%B1m/Public_Oversight_Authority_

TR.pdf (E.T. 01.05.2019)
41 http://suryay.com.tr/mevzuat/660-sayili-kanun-hukmunde-kararnamenin-kapsami-ve-bagimsiz-denetim-acisindan-

incelenmesi-the-president-of-scope-and-numbered-660-independent-auditors-for-the-investigation-/26486 (E.T. 
07.01.2019)



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

267

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

IAASB tarafından düzenlenen ve IFAC tarafından yayımlanmış olan UDS’lerin ülkemizde de benimsenerek 
uygulamaya konulması için KGK ile IFAC arasında 15 Temmuz 2013 tarihinde telif hakkı sözleşmesi imza-
lanmıştır. BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi standardı KGK tara-
fından çevirisi yapılarak yayımlanan 37. ve en son standart olma özelliğine sahiptir. 09/03/2017 tarih ve 30002 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (BDS 701, sayfa 3). Uygulamaya konulmasıyla il-
gili iki aşamalı bir yöntem izlenmiş olup öncelikle borsada işlem gören firmaların denetiminde uygulanması 
zorunlu kılınmıştır. Bu firmalar için BDS 701 standardı ilk defa hesap dönemi başlangıç tarihi 01.01.2017 
ve sonrası olan mali tablolarının denetiminde uygulanacaktır. 6102 sayılı TTK’ya göre denetim yaptırmak 
zorunda olan diğer firmaların denetiminde ise 01.01.2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için 
uygulanması gerekmektedir (BDS 701, 6. Paragraf). IFAC tarafından aynı isimle yayımlanmış olan UDS 701 
ise 15 Aralık 2016 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ait mali tabloların denetiminde uygulanmak 
üzere yürürlüğe girmiştir (ISA 701, 6. Paragraf). 

Bu standart ile mali tablo kullanıcılarının denetçi raporlarından beklentileri ile denetçi raporlarında sunulan 
bilgiler arasındaki boşluğun doldurulması, denetçi raporlarının iletişim gücünün ve şeffaflığının arttırılması 
amaçlanmaktadır 181bds 701, 2. Paragraf). Bu standart ile denetçi raporlarına “Kilit Denetim Konuları” baş-
lıklı yeni bir bölüm eklenmiştir (BDS 701, 11. Paragraf). Denetçiler bu bölümde denetim çalışmaları boyunca 
şirket üst yönetiminden sorumlu olan kişilere bildirmiş oldukları konular içerisinden denetçinin azami düzeyde 
dikkat etmesini gerektiren konuları tespit edip bu konular arasından en çok önem arz eden konuları seçecek ve 
mesleki muhakemelerine göre bu konular arasından KDK’ları belirleyeceklerdir (BDS 701, 9.-10. Paragraf). 
Denetçiler tarafından KDK olarak belirlenmiş bir konunun denetçi raporunda bildirilmesinin önüne geçen 
iki durum söz konusudur. Bunlardan ilki mevzuat tarafından kamuya açıklanmasına izin verilmeyen bir bilgi 
içerdiği durumlardır, ikincisi ise kamu yararına hizmet etme amacı ile çelişen durumlardır. Bu iki durumdan 
herhangi biri denetçinin KDK olarak belirlediği konu için geçerli olması halinde bu konunun denetçi raporun-
da açıklanması engellenir (BDS 701, 11. Paragraf).

AMAÇ

Bağımsız denetçi raporlarında bildirilmiş olan KDK’ların denetlenen işletmelerin faaliyet gösterdiği sektörler 
itibariyle benzerlik gösterip göstermediğinin tespit edilmesi, 2017 ve 2018 yılları itibariyle elde edilmiş olan 
sonuçların karşılaştırılması, KDK bildirilmeyen durumların tespiti ve denetçi raporlarının denetim firmaları 
açısından incelenmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Araştırma kapsamında KAP’da yayımlanan 2017-2018 yıllarına ilişkin denetçi raporları incelenmiştir. 2017 
yılı için 500 denetçi raporu ve 2018 yılı için 478 denetçi raporu incelenmiştir. Zaman kısıtından dolayı 2018 
yılı için 12.03.2019 tarihi itibariyle henüz bildirimde bulunmayan şirketlerin denetçi raporları kapsam dışı 
bırakılmıştır.
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YÖNTEM

Denetçi raporları bilimsel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Söz ko-
nusu denetçi raporlarına kap.gov.tr adresinden finansal rapor bildirim sorgusu ekranı kullanılarak ulaşılmıştır. 
2017 ve 2018 yıllarına ait 978 denetçi raporunda yer alan bilgiler Excel ofis programında birleştirilmiş, pivot 
tablo fonksiyonu kullanılarak analiz edilmiştir. Grup şirketlerinden ana ortaklıkların aynı yıla ait konsolide 
olan ve konsolide olmayan mali tablolarına ilişkin düzenlenmiş olan denetçi raporlarından tekrar etkisi yarat-
mamak adına sadece konsolide olanlar araştırmaya dahil edilmiştir. Bu kapsamda 2017 yılında 36 şirkete ait, 
2018 yılında 34 şirkete ait konsolide olmayan mali tablolara ilişkin denetçi raporları elimine edilmiştir. 978 
denetçi raporu bu eliminasyon işlemi yapıldıktan sonra araştırma kapsamında incelenen denetçi raporu sayısını 
ifade etmektedir.

BULGULAR

Denetçi Raporlarının Denetçi Görüşü Türüne Göre Analizi

Araştırma kapsamında incelenmiş olan denetçi raporlarının bildirilen görüş türüne göre analizi yapıldığında 
denetçilerin, 2017 yılında 500 şirketten 448 tanesi için olumlu görüş, 46 tanesi için sınırlı olumlu görüş bil-
dirdiği, 6 şirket için ise görüş vermekten kaçındığı; 2018 yılında 478 şirketten 421 tanesi için olumlu görüş, 
53 tanesi için sınırlı olumlu görüş bildirdiği, 4 şirket için görüş vermekten kaçınıldığı tespit edilmiştir. Olumu 
görüş bildirilen denetçi raporlarının oranı 2017 yılında %89,6 oranında, 2018 yılında %88,75 oranında ger-
çekleşmiştir. 

Denetçi Raporlarının Denetim Firmasına Göre Analiz

Araştırma kapsamında incelenmiş olan denetçi raporlarının denetim firmalarına göre analizi yapıldığında, 78 
farklı denetim firması tarafından denetlendiği, hem 2017 yılı hem de 2018 yılı için büyük bir çoğunluğu-
nun “dört büyükler” olarak bilinen denetim firmaları tarafından düzenlendiği ve denetçi raporlarının yaklaşık 
%60’ını bu firmaların düzenlediği belirlenmiştir. Bu firmalar içerisinde PWC Bağımsız Denetim Ve SMMM 
A.Ş. ilk sırada yer almaktadır. PWC Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş. tarafından 2017 yılı için 99 şirketin, 
2018 yılı için ise 95 şirketin denetçi raporu düzenlenmiş olup toplam şirket sayısının yaklaşık %20’ sine denk 
gelmektedir. İkinci sırada 2017 yılı için 79 şirket, 2018 yılı için 76 şirket ile Güney Bağımsız Denetim Ve 
SMMM A.Ş. diğer bir ifade ile “Ernst&Young” gelmektedir. Bu rakamlar toplam şirket sayısının yaklaşık 
%16’ sına tekabül etmektedir. Üçüncü sırada 2017 yılı için 56 şirket, 2018 yılı için 65 şirket ile KPMG Bağım-
sız Denetim Ve SMMM A.Ş. gelmektedir. Bunu 2017 yılı için 59, 2018 yılı için 52 şirket ile DRT Bağımsız 
Denetim Ve SMMM A.Ş. bilinen adıyla “Deloitte” izlemektedir. Bu uluslararası ölçekli firmaları Güreli YMM 
Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş., Ata Uluslararası Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş., HSY Danışman-
lık Ve Bağımsız Denetim A.Ş. gibi denetim firmaları takip etmektedir. 
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Sektörlere Göre Analizi

2017 yılı denetçi raporları incelenen 500 şirketin 13 farklı sektörde faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir, şirket-
lerin sektörler itibariyle dağılımına ilişkin araştırma sonuçları ise şöyledir;

Şirketlerin 209 tanesi mali kuruluşlar kapsamında değerlendirilen işletmelerdir. Bu sayı 2017 yılı için toplam 
şirket sayısının %41,8’lik kısmına tekabül etmektedir. Bu oran ile 2017 yılında en çok şirketin yer aldığı sektör 
mali kuruluşlardır. Bu oranı imalat sektöründe yer alan şirketlerin oluşturduğu %37,2 takip etmektedir. İmalat 
sektöründe yer alan şirket sayısı ise 2017 yılı için 186’dır. Toptan ve perakende ticaret, otel ve lokantalar sek-
töründe ise 2017 yılı için %6,4’ lük bir oran ile 32 şirket yer almaktadır. Bu üç sektör dışında faaliyet gösteren 
şirketlerin sayısı 73 olup toplam şirket sayısının %14,6’sını oluşturmaktadırlar.

2017 yılı denetçi raporları incelenen 478 şirketin 13 farklı sektörde faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir, şirket-
lerin sektörler itibariyle dağılımına ilişkin araştırma sonuçları ise şöyledir;

2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da en çok şirketin yer aldığı sektör 202 şirket ile mali kuruluşlardır. Top-
lam şirket sayısı içerisinde %42,3’ lük paya sahiptir. Benzer şekilde imalat sanayi işletmeleri ikinci sırayı takip 
ederek 182 şirket sayısı ile toplam şirket sayısının %38,1’ini temsil etmektedir. Toptan ve perakende ticaret, 
otel ve lokantalar sektöründe ise 31 şirket bildirimde bulunmuş olup toplam şirket sayısının %6,5’ ine denk 
gelmektedir. Bu üç sektör dışında faaliyet gösteren şirket sayısı 63 olup toplam şirket sayısının %13,2’sini 
oluşturmaktadırlar.

Araştırma kapsamında 2017-2018 denetçi raporları incelenen toplam 978 şirket hakkında bildirilmiş olan 2017 
yılı için 926 ve 2018 yılı için 860 toplamda 1.786 KDK incelenmiştir. Sektörler itibariyle KDK sayıları in-
celendiğinde en fazla KDK’nın bildirildiği şirketlerin imalat sanayi sektöründe yer aldığı tespit edilmiştir. 
Bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin denetçi raporlarında 2017 yılında 397 ve 2018 yılında 367 KDK 
bildirilmiştir. İkinci sırada en fazla KDK’nın bildirildiği sektörün mali kuruluşlar olduğu tespit edilmiştir. Bu 
sektörde faaliyet gösteren şirketlerin denetçi raporlarında 2017 yılı toplam 295 tane 2018 yılı toplam 290 tane 
KDK bildirilmiştir. Üçüncü sırada en fazla KDK’nın bildirildiği sektörün toptan ve perakende ticaret otel ve 
lokantalar sektörü olduğu 2017 yılında 65 KDK, 2018 yılında ise 53 KDK’nın bildirildiği tespit edilmiştir. Di-
ğer sektörlerde yer alan KDK’ların 2017 yılı için toplam KDK sayısının %18,5’ini, 2018 yılı için %17,4’ünü 
oluşturduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında 2017 ve 2018 yılları itibariyle denetçi raporları incelenen 
şirketlerin ve KDK’ların faaliyet gösterilen sektörlere dağılımı Tablo 1’te gösterilmiştir.
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Tablo 1. Şirketlerin ve KDK Sayılarının Sektörlere Dağılımı 

SEKTÖRLER
2017 

ŞİRKET 
SAYISI

2017 
ŞİRKET 

YÜZDESİ

2017 
KDK 

SAYISI

2017 
KDK 

YÜZDESİ

2018 
ŞİRKET 
SAYISI

2018 
ŞİRKET 

YÜZDESİ

2018 
KDK  

SAYISI

2018 
KDK 

YÜZDESİ

MALİ KURULUŞLAR 209 41,8% 293 31,6% 202 42,3% 290 33,7%
İMALAT SANAYİ 186 37,2% 397 42,9% 182 38,1% 367 42,7%

TOPTAN VE PERAKENDE 
TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 32 6,4% 65 7,0% 31 6,5% 53 6,2%

TEKNOLOJI 15 3,0% 36 3,9% 16 3,3% 37 4,3%
ELEKTRİK, GAZ VE SU 13 2,6% 32 3,5% 11 2,3% 29 3,4%

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE 
DEPOLAMA 11 2,2% 24 2,6% 9 1,9% 25 2,9%

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 9 1,8% 18 1,9% 9 1,9% 18 2,1%
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER 

SOSYAL HİZMETLER 7 1,4% 21 2,3% 3 0,6% 4 0,5%

MADENCİLİK 6 1,2% 14 1,5% 5 1,0% 9 1,0%
İDARİ VE DESTEK HİZMET 

FAALİYETLERİ 4 0,8% 7 0,8% 4 0,8% 10 1,2%

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 3 0,6% 12 1,3% 3 0,6% 13 1,5%
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK 3 0,6% 5 0,5% 2 0,4% 3 0,3%
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK 

FAALİYETLER 2 0,4% 2 0,2% 1 0,2% 2 0,2%

TOPLAM 500 100,0% 926 100,0% 478 100,0% 860 100,0%

En Çok Bildirilen Kilit Denetim Konularının Analizi

2017 yılında araştırma kapsamında 500 şirket için düzenlenmiş olan denetçi raporlarında yer alan 928 KDK 
genel olarak değerlendirildiğinde en sık bildirilen 10 KDK’nın 2017 yılında bildirilmiş olan toplam KDK 
sayısının yaklaşık %65’ini oluşturduğu tespit edilmiştir. 128 şirketin denetçi raporunda hasılat ile ilgili 
konuların KDK olarak bildirildiği, bu sayının toplam KDK sayısının yaklaşık %14’üne, toplam şirket sayısının 
ise %25,6’sına tekabül ettiği tespit edilmiştir. Ticari alacaklar konusu 90 şirketin denetçi raporunda KDK 
olarak bildirilmiş olup bu sayı toplam şirket sayısının %18’ini, toplam KDK sayısının %9,7’sini temsil etmek-
tedir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller konusu 81 şirketin denetçi raporunda KDK olarak bildirilmiş olup bu sayı 
toplam şirket sayısının %16,2’sine, toplam KDK sayısının %8,7’sine denk gelmektedir. Bu konuları sırasıyla 
maddi duran varlıklar, stoklar, krediler gibi konular takip etmektedir.

2018 yılında denetçi raporu incelenmiş olan 478 şirket hakkında bildirilmiş olan 860 KDK içerisinde en sık 
karşılaşılan ilk on konu toplam KDK sayısının yaklaşık %67’sini oluşturmaktadır. Bu konular içinde ilk sırada 
2017 yılında olduğu gibi hasılat konusu gelmektedir. 138 denetçi raporunda KDK olarak bildirilmiş olup bu 
rakam 2018 yılında incelenen toplam şirket sayısının yaklaşık %29’unu, toplam KDK sayısının ise %16’sını 
oluşturmaktadır. İkinci sırada olan KDK, 2017 yılında olduğu gibi ticari alacaklar konusudur. Bu konu 2018 
yılında 94 denetçi raporunda KDK olarak bildirilmiş olup bu rakam toplam şirket sayısının yaklaşık %20
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’sini oluştururken, toplam KDK sayısının ise %11’ini oluşturmaktadır. Üçüncü sırada 2017 yılından farklı 
olarak maddi duran varlıklar konusu gelmektedir. 72 denetim raporunda KDK olarak bildirilmiş olup toplam 
şirket sayısının yaklaşık %15’ini, toplam KDK sayısının %8,4’ünü ifade etmektedir. 2017 yılından üçüncü 
sırada olan yatırım amaçlı gayrimenkuller ve dördüncü sırada olan maddi duran varlıklar 2018 yılında yer 
değiştirmiştir. Benzer şekilde 2017 yılında altıncı sırada olan krediler konusu ile sekizinci sırada olan ertelenmiş 
vergi varlıkları konusu 2018 yılında yer değiştirmiştir. Grafik 1’de en çok karşılaşılan KDK’ların 2017 ve 2018 
yıllarında kaç denetçi raporunda bildirildiği gösterilmektedir.

Grafik 1. 2017-2018 Yıllarında En Çok Bildirilen Kilit Denetim Konuları

2017 ve 2018 yılları itibariyle en çok bildirilen ilk on KDK’nın sektörler itibariyle incelendiğinde; hasılat ko-
nusunun imalat sanayi sektörü, teknoloji sektörü, ulaştırma, haberleşme ve depolama sektörü, eğitim, sağlık, 
spor ve diğer sosyal hizmetler sektörü, gayrimenkul faaliyetleri sektörü, idari ve destek hizmet faaliyetleri 
sektörü, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe bulunan şirketlerin denetçi raporlarında en çok 
bildirilen KDK olduğu belirlenmiştir. İkinci olarak en çok bildirilen KDK olan ticari alacaklar konusu sektör-
ler itibariyle değerlendirildiğinde herhangi bir sektörde en çok bildirilen KDK olmadığı ancak imalat sanayi 
sektöründe ve teknoloji sektöründe ikinci en çok bildirilen KDK olduğu belirlenmiştir. En sık bildirilen üçün-
cü KDK olan yatırım amaçlı gayrimenkuller konusu sektörler itibariyle değerlendirildiğinde mali kuruluşlar 
sektöründe ve inşaat ve bayındırlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin denetçi raporlarında en çok bildi-
rilen KDK olduğu ayrıca gayrimenkuller sektöründe ve toptan ve perakende ticaret otel ve lokantalar sektö-
ründe faaliyet gösteren şirketlerin denetçi raporlarında en sık bildirilen ikinci KDK olduğu tespit edilmiştir. 
Dördüncü en sık bildirilen KDK olan maddi duran varlıklar konusu sektörler itibariyle değerlendirildiğinde 
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toptan ve perakende ticaret otel ve lokantalar sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin denetçi raporlarında en 
sık bildirilen KDK olduğu, imalat sanayi sektöründe üçüncü sırada yer aldığı ve bu sektörde toplam 93 defa 
KDK olarak bildirildiği tespit edilmiştir. En çok bildirilen ilk on KDK’nın sektörler itibariyle dağılımı Tablo 
2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2. En Çok Bildirilen İlk On KDK’nın Sektörlere Dağılımı

KİLİT DENETİM KONULARI 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

İMALAT SANAYİ 70 84 62 62 20 17 45 48 44 41
MALİ KURULUŞLAR 17 18 13 16 43 40 9 8 16 15

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL 
VE LOKANTALAR

8 7 6 6 9 7 10 8 2 1

TEKNOLOJI 11 12 4 5 1 4 4
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 1 3 1 1 4 4 1 1 1

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE 

DEPOLAMA
4 5 1 2 2

ELEKTRİK, GAZ VE SU 2 2 1 2 3 3
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL 

HİZMETLER
6 2 1 2

MADENCİLİK 3 1 1 3
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ 1 2 1 1 1 1

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK 1 2 1
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK 

FAALİYETLER 
1 1

TOPLAM 128 138 90 94 81 71 74 72 73 63

KİLİT DENETİM KONULARI 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
MALİ KURULUŞLAR 37 25 3 5 29 30 6 4 6 6

İMALAT SANAYİ 2 17 15 8 9 10 7
ELEKTRİK, GAZ VE SU 1 1 4 5 4 3

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL 
VE LOKANTALAR

1 1 1 3 2 2 2 2

TEKNOLOJI 1 2 2 3 4
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE 

DEPOLAMA
1 1 1 1 1 1

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL 
HİZMETLER

4 1

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 1 2 1 1
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 1 1 1

MADENCİLİK 1 1
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ 1

TOPLAM 41 27 28 32 29 30 26 24 26 22

Hasılat
Maddi Duran 

Varlıklar
StoklarTicari Alacaklar

Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkuller

Ertelenmiş Vergi 
Varlıkları

Faktoring AlacaklarıKrediler
Maddi Olmayan 
Duran Varlıklar

Şerefiyenin Değer 
Düşüklüğü

Denetçi Raporlarında Kaç Farklı Kilit Denetim Konusu Bildirildiğinin Analizi

2017 yılında incelenen 500 denetçi raporundan 192 tanesinde, 2018 yılında incelenen 478 denetçi raporundan 
201 tanesinde sadece bir konunun KDK olarak bildirildiği tespit edilmiştir. İki tane konunun KDK olarak 
bildirildiği denetçi raporu sayısı 2017 yılında 145, 2018 yılında 134 tane olduğu belirlenmiştir. Üç farklı 
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konunun KDK olarak bildirildiği denetçi raporu sayısı ise 2017 yılında 79, 2018 yılında ise 71 tanedir. Dört 
ve daha fazla konunun KDK olarak bildirildiği denetçi raporu sayısı ise 2017 yılında 44, 2018 yılında ise 
38 tanedir. En fazla 8 farklı konunun KDK olarak bildirildiği tespit edilmiştir. İncelenen şirketlerin denetçi 
raporlanın %85’inden fazlasında bildirilen KDK sayısının üçü geçmediği belirlenmeştir. Bildirilecek herhangi 
bir KDK’nın olmadığı veya KDK bölümünün yer almadığı denetçi raporlarının sayısı ise 2017 yılında 40 
olduğu, 2018 yılında ise 38 olduğu tespit edilmiştir.

SONUÇ

2017 ve 2018 yılları denetçi raporları incelenen toplam 978 şirketin 13 farklı sektörde faaliyet gösterdiği 
ve 78 farklı denetim firması tarafından denetlendiği, denetçi raporlarının yaklaşık %60’ını dört büyükler 
olarak bilinen denetim firmaların düzenlediği belirlenmiştir. En çok şirketin bulunduğu sektörlerin sırası ile 
mali kuruluşlar, imalat sanayi ve toptan ve perakende ticaret, otel ve lokantalar olduğu, bu üç sektördeki 
şirketlerin sayısının toplam incelenen şirket sayısının yaklaşık %86’sını oluşturduğu tespit edilmiştir. Denetçi 
raporlarının yaklaşık %89’unda olumlu görüş, %10’unda şartlı görüş bildirildiği, %1’inde ise görüş vermek-
ten kaçınıldığı görülmüştür. 2017 ve 2018 yılında incelenen toplam 1.798 KDK’nın %82’nin en çok şirketin 
bulunduğu sektörler olan imalat sanayi, mali kuruluşlar ve toptan ve perakende ticaret, otel ve lokantalar 
sektörlerindeki şirketlerin denetçi raporlarında bildirilen KDK’ların oluşturduğu tespit edilmiştir. 2017 ve 
2018 yılları karşılaştırıldığında en sık bildirilen ilk on KDK’nın her iki yılda bazı küçük değişikler dışında 
aynı olduğu gözlemlenmiştir. Karşılaştırılan yılların iki yılla sınırlı olması trend eğilimi belirlemede güçlük 
yaratmaktadır. Bu konu üzerine araştırma yapmak isteyenler için yıllar ve sektörler itibariyle KDK olarak be-
lirlenen konuların trend eğiliminde olup olmadığının araştırılması önerilmektedir. Bu çalışmanın trend eğilimi 
belirlemede kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir.
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MOULAGE IN HEALTH EDUCATION
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Abstract:  Simulation offers the opportunity for diagnosing a clinical problem, repeated applications under 
safe and controlled conditions and clinical decision-making without the risk of damaging a real patient. The 
aim of the instructors in using simulations as teaching strategies is to make events as realistic as possible. 
Developing a holistic approach to design, implement and evaluate the effectiveness of simulation scenarios 
is possible by using a complementary skill technique, such as the application of moulage. Modern moulage 
applications are techniques that provides visual and tactile clues to the student which includes silicone molds, 
temporary tattoos, professional makeup, wax application by simulating the appearance of certain diseases, 
injuries, aging, tumors or other pathological conditions on a healthy person. By using professional techniques 
and low-cost materials, high-quality moulage simulations can be achieved. In the process of realization and 
effectiveness of education, moulage applications, which can be added to simulation scenarios, are important 
techniques for creating a real and effective simulation environment by bridging the educational environment 
and the clinic. For this reason, health professional educators should be provided with the opportunity to pro-
fessionalize themselves and further research should be done to investigate the impact of mulching practices on 
the participant.

Key Words: Moulage, Health, Education, Student

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

Simulated technology provides opportunities for students to practice their clinical skills in an environment that 
does not harm patients. However, even in the best technology, it is accepted that simulators cannot achieve 
reality. There is a limitation of interventional practices in standard patients used to cover this deficit (Rees T 
et al. 2013). Developing a holistic approach to design, implement and evaluate the effectiveness of simulation 
scenarios is possible by using a complementary skill technique, such as the application of moulage. (Stoner MS 
2011; Flores EK, Hess R 2018; Parish HB et al. 2018).

GOAL and CONTENT

This study was carried out to analyze the role of moulage practices in health education for acquiring clinical 
knowledge and skills.
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METHODS

In this study, literature review was conducted on moulage applications in health education.

RESULTS

Simulation-Based Training is used to prepare for clinical training in health professions (Parish HB et al. 2018). 
Simulation offers the opportunity for diagnosing a clinical problem, repeated applications under safe and cont-
rolled conditions and clinical decision-making without the risk of damaging a real patient. (Shepherd A et al. 
2007; Pywell MJ et al. 2016). The aim of the instructors in using simulations as teaching strategies is to make 
events as realistic as possible. (Pywell MJ et al. 2016). Turkish Language Institution defines moulage as; ‘the 
process of removing the mold of something with a substance such as wax, plaster’ and ‘the mold obtained at 
the end of these processes’(TDK 2019).

Moulage began to be used in Florence in the late 1600s. In those years, the wax, which was used only in the 
works of art and formed the basis of the moulage, started to be used in the formation of the first anatomy mo-
dels. First, Leonardo da Vinci, who was working on the ventricles of the brain, influenced his teacher Andrea 
Del Verrocchio to use easy-to-apply wax to remove molds from cadavers. In the historical process, the moulag 
practices, which are still used in different areas of medical education, were first used in 1795 as a teaching tool 
for the training of soldiers. Today, it is in use by military medical, nursing and other health education schools 
in trauma exercise training but most commonly used in dermatology education to teach the evaluation of skin 
diseases. (Flores EK, Hess R 2018).

Modern moulage applications are techniques that provides visual and tactile clues to the student which inc-
ludes silicone molds, temporary tattoos, professional makeup, wax application by simulating the appearance 
of certain diseases, injuries, aging, tumors or other pathological conditions on a healthy person. The use of 
modern moulage includes simulations of trauma symptoms such as hematoma, abrasions, lacerations, burns, 
open and closed fractures, amputations, and disease symptoms such as melanoma, herpes, psoriasis, diabetic 
ulcer. (Bauer D et al. 2018).

Makeup is applied to the skin of standardized patients and patient simulators. Scenarios with trauma, chan-
ges in skin integrity related to aging or involving patients with bleeding are some of the most common uses 
of educational content. Care should be taken to design the symptoms that are compatible with the location, 
characteristics and stages of recovery depending on the condition. When applying makeup to a simulator, you 
should strictly adhere to the manufacturer’s recommendations on where and which materials can be applied to 
the skin. The moulage should first be applied to an unseen area to test if the substance is stained. A transparent 
dressing, cold cream, oil gel or similar must be applied on the mannequin surface before applying makeup. 
When the simulation is finished, the makeup must be removed immediately. Standard measures should be 
taken when applying and removing the makeup. Washing of hands, proper sterilization of reusable equipment, 
and maintenance of equipment and disposal of consumables are also part of the practice of moulage as in 
patient care. It should be removed from the makeup container and placed on an intermediate surface and then 
applied to the skin with a disposable instrument such as a cotton tip applicator (Stoner MS 2011).
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By using professional techniques and low-cost materials, high-quality moulage simulations can be achieved. 
Moulage applications are evaluated with realism and conformity. In order to use Moulage in simulation effec-
tively, training simulation personnel and purchasing related equipment constitute a significant cost (Pywell MJ 
et al. 2016).

CONCLUSION 

Today, the cost of the health system, patient safety, ethics and legal sanctions limit the acquisition of many 
skills on real patients in the education of health professionals. Therefore, the simulation that replaces traditi-
onal teaching methods increases the effectiveness of education in providing a realistic learning environment.

In the process of realization and effectiveness of education, moulage applications, which can be added to simu-
lation scenarios, are important techniques for creating a real and effective simulation environment by bridging 
the educational environment and the clinic. For this reason, health professional educators should be provided 
with the opportunity to professionalize themselves and further research should be done to investigate the im-
pact of moulage practices on the participant.
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ÇOCUKLARLA FELSEFE ÇALIŞMALARININ DİN VE AHLAK EĞİTİMİNDE 
UYGULANABİLİRLİĞİ

Yasemin YILMAZ

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri, Bursa / Türkiye

Öz: Felsefi bakış açısıyla eğitim yapma metodu önce batıda, ardından ülkemizde uygulanmaya başlamıştır. 
Felsefenin ülkemizdeki gelişim süreci batıya göre daha yavaş olmuştur. Üstelik ülkemizdeki felsefe eğitimi, 
teorik bilgilerin öğretilmesinden ileri gidememiştir. Eğitimin felsefi bir temele dayandırılması, kuşkusuz din 
eğitimine de yansımıştır. Benimsenen pozitivist eğitim anlayışı nedeniyle felsefenin din eğitiminde uygulanışı, 
diğer disiplinlere göre daha geç gerçekleşmiştir. Ancak diğer eğitim bilimlerinde olduğu gibi din eğitimin-
de de felsefenin uygulanması, amacına uygun seyredememiştir. Bugün ise Milli Eğitim, çocukların analitik 
düşünme yetilerini geliştirmeyi hedefleyen bir program belirlemiştir. Ancak eğitim kurumlarında sistematik 
uygulamaya geçilememiştir. Oysaki dünyanın birçok ülkesinde çocukların düşünsel becerilerini geliştirecek 
modeller, sistematik olarak uygulanmaya başlanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu ülkelerde çocuklarla 
felsefe çalışmaları neticesinde çocuklarda akıl yürütme ve eleştirel düşünmeye yönelik bilişsel kapasitelerinin 
geliştiği gözlenmiştir. İslam’ın akla ve sorgulamaya verdiği önem felsefi düşünmenin gerekliliğini doğurmak-
tadır. Çocukların din eğitiminde Allah, ahiret, ölüm, melek gibi soyut kavramların içselleştirilmesi bakımından 
felsefe çalışmaları önemlidir. Bu çalışmada, erdemlerin kazanımı ve ahlak eğitiminde çocuk felsefesinin metot 
ve kaynaklarının kullanılabileceği gösterilmiştir. Çocuklarla felsefe çalışmaları sayesinde çocuklara, sevap-
günah, helal-haram kavramları dışına çıkarak olayları ve olguları kendi bağlamı içinde değerlendirme yetisi 
kazandırılabileceği gösterilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Felsefe, Çocuklarla Felsefe, Din Eğitimi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Felsefe, insanı insan yapan araştırma, soruşturma, yorumlama ve değerlendirme etkinliği, önemli sorular sor-
ma ve cevaplar arama özelliği, erdemli olma ve mutlu yaşama talebidir (Arslan, 2016: 45). Felsefede önemli 
olan sonuçlar değil bu sonuçlara varma yöntemidir. Yani felsefî sistemleri veya disiplinleri öğrenme değil 
felsefe yapabilme yetisi kazanabilmektir. Kant’ın ifade ettiği biçimiyle “öğrenilebilecek felsefe yoktur, ancak 
felsefe yapmak öğrenilebilir.” 

Felsefi düşünceyi başlatan şey soru sormaktır. Fakat felsefenin bu sorularla ilgili doğru cevaba ulaşma gibi 
bir kaygısı yoktur. Amaç, verilen cevapların üzerinden yeni sorular üretebilmektir. Felsefede önemli olan bir 
hedefe ulaşmak değil Jaspers’in deyimi ile ‘yolda olmaktır’( Arslan, 2016: 31).
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Peki, felsefe bunu nasıl gerçekleştirir? Felsefe bunu, merak etme özelliği sayesinde gerçekleştirir. Ondaki 
merak duygusunun hiç bitmemesi, her konudaki doğru bilgiyi sorgulama imkânı sunar. Filozoflara göre, bu 
sorgulamayı yapabilmek için de evrene bakıp, şaşırma ve merak etme özelliğimizi etkinleştirmelidir. Aristote-
les “Zira insanlar, hayret etmek içinden geçerek hem şimdi, hem de ilk olarak felsefenin egemen başlangıcına 
vardılar.” derken felsefî sorgulamanın temelinin hayret etme olduğunu vurgular.  Bilme sürecinin ilk adımı 
hayretle başlar ( Kefeli ve Kara, 2008: 339- 357). Hayret meraka, merak dikkate ve dikkat bilgiye götürür. 
Çocukluk döneminde bilişsel yetilerin ve becerilerin gelişmesinde bu sorma- bilme eğilimi önemli bir etkendir. 

Merakın başladığı çocukluk döneminde her şeyi soran, yeterince meraklı olan çocukların anaokulu döneminde 
bu özelliklerini devam ettirdikleri görülmüştür. Fakat ilkokul 2. ve 3. sınıflara geldiklerinde soru sorma yeti-
lerini yitirerek cevapları, öğretmenlerin istedikleri şekilde vermeye eğilimli oldukları gözlenmiştir. Hâlbuki 
eğitimin amacı, insanın kendi kendisinin mimarı olmasına yardımcı olmaktır.

 Eğitimin amacına ulaşması ancak eleştirel, refleksif, analitik düşünme yetisi kazanmış bireyler ile mümkün-
dür. Bu da felsefî düşünce yöntemlerinin çocuklara ilkokul ve okul öncesi dönemde öğretilmesiyle sağlanabilir.

P4C Nedir?

İlk defa “çocuklar için felsefe kavramı”, 1953 yılında Karl Jaspers tarafından kullanılmıştır. Türkiye’de ve 
dünyada P4C olarak tanınan bu yöntemin açılımı; 

1-Critical (eleştirel)

2- Creative (yaratıcı) 

3-Collaborative (birlikte) 

4-Caring (özenli) düşünmeye işaret eder.

Çocuklar için sistematik çocuk felsefesi, Amerika’da Columbia Üniversitesinde (New York) 1970’li yıllarda 
felsefe ve mantık dersleri veren Matthew Lipman öncülüğünde başlamıştır. Lipman’da bu düşüncenin orta-
ya çıkışı altmışlı yıllara dayanır. Lipman, öğrencileriyle konuşurken onların düşünce geliştirme becerilerinin 
zayıf olduğunu görmüş; bunun sebebinin çocukluk döneminde aranması gerektiğini düşünmüştür. Lipman’a 
göre düşünsel yetiler çocukluk döneminde kazanılmalıdır. Buna çözüm bulmak için kavramsal ve gerekçeli 
düşünmeye dayanan bu sistemin çocuklara ilkokul döneminde kazandırılıp kazandırılamayacağını araştırmış-
tır (Karakaya, 2006: 23-37). 

Lipman, çocuklar için felsefe derslerinin ilk uygulamasını ilköğretim 5. Sınıf öğrencileri ile yapmıştır. Bu 
çalışmada öyküleri çocuklarla birlikte okumuş ve önceden belirlenen sorular üzerinden giderek onlarla konuş-
muştur. Bu projenin asıl amacı çocuklara, ortak sohbet ortamında ortaya konulan sorunlara, çözüm önerileri 
getirme becerisi sağlama ve bu sayede çocukların analitik düşünmelerini teşvik etmektir. 
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UNESCO (2007) çocuklar için felsefe eğitiminin amaçlarını, bağımsız düşünebilme, özenli vatandaş olabilme, 
kişisel gelişimi destekleme, dil, konuşma ve tartışma becerilerini geliştirme ile felsefeyi kavramsallaştırma 
olarak belirlemiştir. Çocuklar için felsefe eğitiminin içeriği felsefi kavramlar, sorun ya da sorulardan oluşur. 
Bunlar, bir metin içinde yer alan çocuklara yönelik hikâyeler, romanlar, gazete haberleri olabilir (Çayır ve 
Akkoyunlu, 2016: 97-133). 

Çocuklar için felsefe eğitiminde başta sokratik yöntem olmak üzere çeşitli tartışma teknikleri kullanılır. 
Sokrates’in soru- cevap (maieutics) yoluyla felsefe yapması, bunu yaparken karşısındaki kişiye düşüncelerini 
geliştirecek, düşüncelerindeki çelişkileri fark ettirecek sorular sorması bu çalışmada Sokratik yöntemin kul-
lanılmasının gerekçelerindendir. Günümüzde eğitim alanında bu yönteme buldurma veya doğurtma yöntemi 
denir. Buldurma yönteminde öğrencinin, yeni öğrendiği bilgileri daha önce öğrenmiş olduğu bilgiler ile karşı-
laştırması, farklı disiplinlere aktarması, analiz ve sentez yapabilmesi sağlanır (Karakaya, 2006). 

Çocuklar İçin Felsefe Çalışmalarında Faydalanılacak Eserler

Çocuklarla felsefe çalışmalarında amaç, çocuklara felsefeyi ve felsefî akımları öğretmek değil onların eleştirel 
düşünme becerilerini geliştirmektir. Felsefe etkinliğini uygulayan kimseye ‘öğretmen’ yerine ‘kolaylaştırıcı’ 
denir. Uygulama, örnek bir metin üzerinden yapılır. Bu alanda en çok kullanılan hikâye kitaplarından biri Kü-
çük Prens adlı yapıttır. Zeki Karakaya bu alanda ülkemizde yazılmış eserlere örnek olarak, Çetin Öner’in uzun 
öyküsü Gülibik ile Mustafa Ruhi Şirin’in Aşk Olsun Çocuğum Aşk Olsun adlı kitaplarını önerir (Karakaya, 
2006). Aşk Olsun Çocuğum Aşk Olsun kitabının alt başlığı Çocuk Felsefesi Üzerine Denemeler olup bu alanda 
yazılan ilk edebi denemedir. Başka bir örnek Nuran Direk’in Küçük Prens Üzerine Düşünmek ile Çocuklarla 
Felsefe adlı kitaplarıdır. Özge Özdemir’in Çocuklar İçin Felsefe kitapları da yine bu çalışmalarda okutulacak-
lar arasındadır. Gittikçe yaygınlaşan çocuk felsefesi üzerine yazılan kitaplardan dünyada ve ülkemizde bu ça-
lışmalarda en çok okutulan örnek kitaplara ise; Ayı Olmayan Ayı, Küçük Çocuklar İçin Büyük Fikirler, Filozof 
Çocuk ve Çıtır Çıtır Felsefe Serisi gösterilebilir.

Din Eğitiminde Felsefe

İslam dininin akla verdiği önem felsefeyi zorunlu kılar. “ Allah hikmeti dilediğine verir, kime hikmet verilmişse 
ona çok hayır vermiştir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar ve düşünür.” (Bakara, 269) Kur’an-ı Kerim’de pek 
çok ayette düşünmeye yapılan vurgu dinin sorgulamaya verdiği önemi gösterir.  Söz konusu ayetlerde, İslam 
dininin ortaya koyduğu hakikatlerin aklın nitelikli kullanımı ile anlaşılabileceği vurgulanmaktadır.

Allah Resulü’nün   “Hikmet, mü’minin kaybolmuş malıdır. Nerede bulursa onu almağa o, herkesten daha la-
yıktır.”  sözü, din-felsefe etkileşimini daha iyi anlamak için bir örnektir. 

İslam’ın akla ve sorgulamaya verdiği önem göz önünde bulundurulduğunda felsefe gibi yöntem bilimlerinin 
okutulmasının dine zarar vermesi düşünülemez. Zira Kur’an, çalışmayı, düşünmeyi, akletmeyi emreder. Akli 
ilimlerin terk edilmesi ve ilim adamlarının yetişmemesinin sonucu olarak ortaya çıkan atalet ve sefaletten dinin 
sorumlu tutulması doğru olmaz ( Yıldırım, 2013: 224).
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İlk İslam filozofu olarak kabul edilen Kindî, felsefî bilgi ile vahyin kaynaklarının farklı olmasına karşı amaç-
larının bir olduğunu belirtir. Ona göre ikisi de insanın yetkinliğini ve mutluluğunu hedeflemiştir. Dinin temel 
meseleleri olan Allah’ın varlığı ve birliği, faydalı olana yönelip zararlı olandan kaçınma gibi problemler, aynı 
zamanda felsefenin de problemleridir. Kindî, “Bilgilerimizin her birinin sebebini bilirsek ancak o zaman onları 
tam olarak bilmiş oluruz” diyerek sebeplilik bağıntısı olmadan gerçeğin bilgisine ulaşılamayacağını vurgular. 
Ona göre ancak sorgulama metodu ile varlık hakkındaki küllî bilgiye, oradan da İlâhî bilgiye ulaşılabilir ( 
Kaya, 2014: 108). 

Hilmi Ziya Ülken “Allah, âlem ve insan felsefi düşüncenin üç esaslı konusunu meydana getirir. Bu üç temel-
den birinin ortadan kalkması bütün varlık mertebelerini sarsabilir.” der (Ülken, 2008). Bilim, din ve felsefe 
üç farklı alanı ifade eder. Fakat insan varlık olarak bir bütündür ve kendi varlığını tamamlamak için bu üçünü 
bir araya getirmek zorundadır. Biri adına diğerinin reddedilmesi kişiliğin parçalanmasına yol açar. Platon, 
Aristoteles, Farabi, İbn Sina, Gazzali, İbn Rüşd, Descartes, Kant gibi filozofların büyüklüğü, bu üç disiplini 
birbirleriyle birleştiği yere kadar taşımalarıdır. Felsefelerinde kozmoloji, fizik ve metafizik, dinin de bilimin 
de en uç sınırlarına ulaşır (Korlaelçi, 1996).

Anlaşılmaktadır ki akıl olmadan vahyin telkin ettikleri anlaşılamaz. “Din”, Allah’ın koyduğu bir sistem, “akıl” 
ise Allah’ın insanlara, bu sistemi kavramak için verdiği bir yetidir. Akıl sayesinde dinin teklifleri araştırılır ve 
anlaşılır ( Korlaelçi, 1996). Akletme yetisinin nitelikli kullanımı ile bilinçli bir dindarlık gerçekleşir.

Dinin cevap vermediği felsefe problemi yok gibidir. Karl Jaspers’in “felsefe ölüm ötesini aydınlatmak zo-
rundadır” dediği ölüm ve ötesi, Allah’ın varlığı ve birliği, insan sorunu, ahlak, siyaset, hak ve adalet, ruh gibi 
felsefenin benzer problemleri Kur’anda yer almıştır. İslam filozoflarının bu problemleri Aristo felsefesinden 
hareketle açıklamaya çalıştıkları bilinen bir gerçektir. Örnek olarak Kindî, metinlerinde Tanrının ezeliliği, 
hareket, zaman ve mekânın Allah’ın iradesiyle yaratıldığı, Allah’ın Bir olduğu gibi metafizik problemleri di-
yalektik yöntemle ispata çalışmıştır.

 P4C’nin Din ve Ahlak Eğitiminde Uygulanması

Karakaya’ya göre çocukların din ve ahlak eğitiminde, felsefe çalışmalarının uygulanmasının birçok bakımdan 
faydaları vardır: Öncelikle, çocuklarda soyut ve dinî kavramların içselleştirilmesi bakımından yarar sağla-
yacaktır. Dinî dil ve kavramların kazanımını kolaylaştıracaktır.  Örneğin; Allah, ahiret, ölüm, melek, zaman, 
sonsuzluk, maneviyat, akıl, ruh, ahlak, mutluluk gibi soyut dinî ve dünyevî kavramların anlaşılması, açıklığa 
kavuşması için faydalı olacaktır ( Karakaya, 2006: 23-37).

Ölüm, ahiret, peygamberlik gibi dinin cevap verdiği konular için sorgulama yöntemi ile çocuklara anlatılabi-
lecek kaynak kitaplar henüz az sayıdadır. Fakat bu doğrultuda çalışmak isteyen öğretmenler için İslam filozof-
larının metinleri yardımcı olacaktır. Özkan Öze’nin bu alanda yapmış olduğu çalışmalar da vardır. Allah’ı ve 
peygamberi merak ediyorum serisi, ölüm ve ötesi ile ilgili çocuklar için yazdığı kitaplarda kısmen bu metodu 
görmek mümkün. Yine Özkan Öze’nin Çaylak ile Filozof serisinde sokratik yöntemin  ‘Ben Kim’im?’ ve ‘ 
İnsan Nedir?’ sorusuna aranılan yanıtta kullanıldığını görürüz.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde ve değerler eğitimi çalışmaları kapsamında belirlenen, eşitlik, adalet, 
sevgi, saygı, özgüven, cesaret, doğruluk, dürüstlük gibi erdemlerin işlenişi sorgulama yöntemi ile yapılabilir. 
Bu alanda çocuklar için yazılmış felsefe serileri ve Aristoteles’in Nikomakhosa Etik ile Magna Moralıa kitap-
ları öğretici için başvurulabilir kaynaklar arasındadır. 

SONUÇ

Çocuklar için felsefe çalışmaları sayesinde, çocukların dini kavramlar hakkında düşünebilme ve sorgulayabil-
me yeteneği kazanıp kendilerine sunulan bilgiler arasında eleme yapabilme becerisi elde etmeleri sağlanabilir. 
Ahlaki anlamda onların doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etme becerisi kazanmaları ve erdemler hakkında 
daha kapsamlı düşünebilme yeteneği elde etmeleri gerçekleştirilebilir. 

Gelişen dünyanın değişen teknoloji ile getirdiği ahlaki ve fıkhi sorunları da her geçen gün hızla değişmektedir. 
Endüstri 5.0’ın, ileri robotik sistemlerin konuşulduğu bir toplumsal dönüşüm çağına giriyoruz. Çocuklarımızı 
bu değişen dünyaya karşı donanımlı yetiştirmek zorundayız. Onların bu değişime adapte olmasını sağlayacak 
tek şey akıl ve onu kullanabilme becerisidir. Hz. Ali’nin dediği gibi “çocuklarınızı kendi zamanınıza göre de-
ğil, onların yaşayacağı zamana göre yetiştirin.”
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ÜZÜNTÜ İLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI

Filiz TOPRAK KARAKAYA

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri A.B.D. Bursa / Türkiye

Öz:Üzüntü; hayatımızda olup biteni net olarak görmemize, doğru kararlar vermemize ve hayat planlarımıza 
engel olma potansiyeline sahip temel duygulardan biridir. Bu nedenle tamamen yok etmek mümkün olmasa 
da, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmek için kontrol altında tutulması gerekmektedir. İslam felsefe-
sinde yetkinleşmesi açısından insanın mutluluğu ve dolayısıyla ruh sağlığı önemli bir yer tutar. Mutluluğa ve 
yetkinliğe engel olması hasebiyle de, ilk İslam filozofu olan Kindî’den başlamak üzere birçok İslâm düşünü-
rünün gerek müstakil olarak, gerekse eserlerinin bir kısmında üzüntüye iki ayrı çizgide yer verdiğini görmek 
mümkündür. Bunlardan biri özellikle Kindî’den itibaren felsefî çizgideki ahlâk kitaplarında ele alınan,  hüzne;  
insanın dünyevî kayıplardan dolayı duyduğu ve kurtulmak zorunda olduğu olumsuz, hatta tedavi edilmesi 
gereken “patolojik bir duygu” olarak yaklaşan çizgidir. Diğeri ise tasavvuf kitaplarında ele alınan, üzüntünün; 
daha çok ahiret kaygısı veya hayırlı bir işi başaramamaktan duyulan “övülen ve olumlu bir duygu” olarak ele 
alındığı çizgidir. Çalışmamızda öncelikle konunun kavramsal boyutu üzerinde durulmuş, İslam filozofları-
nın yaklaşımları dikkate alınarak üzüntünün tanımı verilmiştir. İkinci olarak üzüntünün zararları ve sebepleri 
ortaya konmaya çalışılmıştır. Son aşamada ise her sebep için öngörülen çareler değerlendirilmiş, çalışmanın 
sonunda tüm bu çarelerin akıl, ahlâk ve düşünme ekseninde şekillendiği, aklın doğru kullanımının, üzüntüyü 
engelleme, sebeplerini ortadan kaldırma, üzüntünün tesirini ve zararlarını azaltma üzerinde etkili olduğu sonu-
cuna varılmıştır. Çalışmada analiz, sentez ve değerlendirme yöntemi kullanılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Üzüntü,  Korku, Et-Tıbbu’r-Ruhani,  Kîndî

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

İlk İslam filozofu olan Kîndî, üzüntüyü “sevilen şeylerin elden gitmesinden ya da amaçlanan şeylerin gerçek-
leşmemesinden doğan nefsânî bir acı” (Kindî, 2015, 2: 51). şeklinde tanımlamaktadır. 

Kindî’den sonra gelen ve ahlâk alanında yazan İslam düşünürlerinin birçoğu da üzüntüyü Kindî’nin tanımına 
benzer bir şekilde tanımlamıştır.(Ebû Zeyd el-Belhî, 2012, 1: 488; el-İci, 2015,  1: 61; İbn Hazm, 2015,  2: 
249; Kınalızâde, 2014, 1: 472; İbn Miskeveyh, 2013, 2: 255). Kindi, ruhun bâki bedenin fani olduğunu, bâki 
olanın menfaatini gözetip onu geliştirmenin ve iyileştirmenin fani olanı iyileştirmekten daha elzem olduğunu, 
bu nedenle ruhu üzüntüden arındırıp iyileştirmenin, insan için bedenini iyileştirmekten çok daha önemli bir 
görev olduğunu belirtir.(Kindî, 2015, 2: 61). 

Ruh sağlığı ile ilgili kapsamlı ilk eseri kaleme alan Ebû Bekir Râzî ise sık sık akla ve akıllı insana atıf yaparak, 
üzüntünün “anormal bir durum” olduğunu söyler, ancak o, Kindi’nin düşündüğü gibi nefsanî arzulardan ibaret 
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olan hevadan mı, yoksa akıldan mı kaynaklandığı konusunun tartışılabileceğini ifade eder. Azıcık felsefi de-
rinliği olanların bile kendisinin yapmış olduğu üzüntü tanımından, mantıki olarak üzüntünün kaynağının akıl 
olduğu çıkarımına ulaşabileceğinin de altını çizer. Râzî’nin tanımı şöyledir; “Heva, akıl vasıtasıyla sevilen bir 
arkadaşın kaybedilmiş olması halini tasavvur ettiğinde üzüntü meydana gelir.”(Ebû Bekir Râzî, 2015, 3: 105).  

“Sebepleri bilinmeyen hiçbir şeyin çaresi bulunamaz” öngörüsünden hareketle bizde öncelikle üzüntünün tanı-
mını ve bu çerçevede üzüntüye sebep olan durumları İslam filozoflarının yaklaşımlarını dikkate alarak ortaya 
koymaya, ardından da her sebep için öngörülen çareleri değerlendirmeye çalışacağız.

Üzüntünün Zararları

Üzüntü; hayatımızda olup biteni net olarak görmemize, doğru kararlar vermemize ve hayat planlarımıza en-
gel olma potansiyeline sahip bir duygudur. Davranışlarımızı etkileyerek direkt ya da dolaylı yollardan ruh ve 
beden sağlığımızın bozulmasına sebep olur. Uzun vadede üzüntüden kurtulamayan insanın yemeden içmeden 
kesilmesi ve uykusuzluk çekmesi; zamanla direncinin düşmesine ve beraberinde stres, kaygı, depresyon gibi 
birçok psikolojik hastalıklara yakalanmasına sebep olmaktadır. Ebû Zeyd el-Belhî, Mesalihu’l-Ebdan ve’l-
Enfüs’ünde hüzün ile kaygı arasındaki ilişkiyi korku ve dehşet arasındaki ilişkiye benzetir.  Dehşet, nasıl ki 
korkunun şiddetli hali ise kaygı da hüznün şiddetli halidir. Kaygı hali ise kişiyi telafisi ve tedavisi zor olan 
bedeni hastalıklara düşürmektedir.(Ebû Zeyd el-Belhî, 2012, 1: 450, 452). Bu nedenle üzüntü; tamamen yok 
edilmesi mümkün olamasa da, sağlıklı ve kaliteli yaşam sürdürebilmek için kontrol altında tutulması gereken 
önemli bir ruh halidir. 

Üzüntünün Sebepleri

Üzüntü hakkında yapılan tanımlara baktığımızda hemen hepsinin,  üzüntünün “sebebini” temel alarak yapıl-
dığı görülmektedir. Bu sebepler ise ya sevilen şeyi elde edememek ya da elde edileni kaybetmek etrafında 
şekillenmektedir. Râgıp el-isfahânî ve Ebu Bekir Râzî ise sevilen şeylerin kaybına “arkadaş, kişi” yi de ekleyip 
sebebi biraz daha genişletmiştir.(Râgıb el-İsfahânî, 2015, 3: 249;  Ebû Bekir Râzî, 2015, 3: 105). 

Bu iki ana sebebin yanında gözden kaçırılmaması gereken bir diğer önemli sebep ise; Kindî’nin üzüntüden 
kurtulma yollarını ele aldığı risalesinin takdiminde yer alan ve risaleyi birisinin sorusuna cevaben kaleme 
aldığını anladığımız satırların sonunda yer verdiği cümlede gizlidir. Burada yer alan, “zaten böyle senin gibi 
erdemli bir ruh ve düzgün bir ahlâka sahip olan bir kimse; kötü huylar sahibi olmaktan uzak bulunur, bu huyla-
rın doğurduğu acılardan ve onlara mahkûm olmanın verdiği sıkıntılardan korunmak ister”(Kîndî, 2014, 3: 49).  
ifadesinden de anlaşılacağı üzere Kindî, üzüntüyü doğuran en temel kaynak olarak kötü huy ve ahlâkı işaret 
etmektedir.İbn Miskeveyh’de benzer bir şekilde üzüntünün sebebinin maddi varlıklara ve bedeni isteklere 
gösterilen hırs ve aç gözlülük, kaybedilen veya elde edilemeyen şeylere duyulan haset olduğunu vurgulayarak 
yine kötü ahlaka işaret etmektedir.(Miskeveyh, 2013, 2: 256). Üzüntünün sebebi arzu edilen şeye ulaşamamak 
ve sevilen şeyi kaybetmek olunca da en çok kimlerin üzüldüğü sorusunun cevabının, en çok sayıda sevdiği ola-
nın ve onları çok sevenin en çok üzülen kişi olması gerekir. En az üzüntüye sahip olanların durumu da bunun 
tam tersi olandır.(Ebû Bekir Râzî, 2015, 3: 106). 
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Üzüntünün Tedavisi

Kîndî üzüntünün tedavi yöntemlerine, sebeplerinden tamamen kurtulmanın mümkün olup olmadığını sorgula-
yarak ve üzüntünün bağlantılarını irdeleyerek ulaşmaya çalışır. İçinde bulunduğumuz kevn ve fesâd âleminde 
değişmezlik ve süreklilik diye bir şey yoktur. Bu sebeple bizim her isteğimizi elde edebildiğimiz ve eldekini 
sabit tutabildiğimiz bir hayat mümkün değildir. Bunu istemek olmayacak bir şeyi istemektir. Olmayacak şeyi 
isteyen kişi ise istediklerinden mahrum kalır. Bu ancak akıl âleminde mümkündür. Akıl âleminde bulunan şey-
ler oluş ve bozuluşa tabi olmadığından, elimizden yok olmasına sebep olacak felaketlere maruz kalmazlar. O 
sebeple öncelikle sahip olmak istediğimiz şeyleri o âlemden seçersek sürekli elimizde olmasını sağlamış ola-
biliriz. Kindi akıl âleminden sahip olmayı istenecek şeyler derken, insanın yetkinliğini tamamlamasında ve et-
kinliğini verimli kılmasında ona fayda sağlayıp kendisini elem ve üzüntüden kurtaracak şeyleri kastetmektedir.

Kindi üzüntüyü ilk olarak ahlâkla, ahlâk üzerinden de dolaylı olarak alışkanlıklar, akıl ve nefs ile irtibatlandırır. 
Ona göre geçici menfaatlere bel bağlamayıp yok olanın peşinden ağlamayan, zihnini bunlarla meşgul etmeyen, 
aksine elinde olanlardan en doğru şekilde ve gönül zenginliği içinde yararlananlar kralların ahlâkına sahiptir-
ler. Bunun tersine takınılan tutum ise basit, adi, açgözlü ve muhteris yığınların ahlâkıdır. Bu iki ahlâk arasında 
basit ve adi yığınların ahlâkını şerefli kralların ahlakına tercih etmek akıllı kimselere yakışmaz.(Kindî, 2015, 
2: 55).

Kindî üzüntüyü alışkanlıklarla irtibatlandırarak insanın, alışkanlık haline getirdiği gayri ahlâki davranışlarının 
sonucunda duyduğu üzüntü devam ettiği süre içinde bile bu alışkanlıklardan vazgeçmediğini ilaveten bu du-
rumdan da haz aldığını iddia eder. Ona göre Bir kumarbaz, kumar alışkanlığı sebebiyle değerli olan tüm vak-
tinin boşa gitmesinin ve sahip olduğu malı bu uğurda kaybetmesinin acısını yaşarken dahi kumar oynamaktan 
haz duyar. Kendisini bu alışkanlığından alıkoyacak her şey onun için bela ve musibettir. Aynı şekilde toplum 
nazarında küçültücü ve utanç verici tutum ve alışkanlıklara sahip olan diğer insanlar da yaşadıkları utanç se-
bebiyle üzgünken öte yandan kendilerine utanç veren bu fiilleri yapmaktan haz duyarlar. Bu da göstermektedir 
ki; sevilen ve sevilmeyen şeyler tabiatın ayrılmaz bir unsuru olmayıp alışkanlıklara, çokça yapılmaya bağlıdır. 
O halde sevinçlerimizin ve üzüntülerimizin tesellisi alışkanlıkların değiştirilmesiyle irtibatlıdır. İşte burada 
nefs devreye girer. Kindiye göre nefs yöneten beden yönetilendir. Bu sebeple de alışkanlıklarını değiştirmek 
isteyen insan, nefsini eğitmeli sevinmeyi ve teselli bulmayı kendinde bir huy haline getirmelidir. (Kindî, 2015, 
2: 57, 59).

Kindî, üzüntüyü yenmenin çarelerini anlatırken ilk sırayı akıl gücünün fonksiyonu olan “düşünme” ye verir. 
Ona göre ilk iş üzüntünün ne olduğunu,  üzüntüsünün, kişinin kendisinden mi yoksa başka bir şeyden mi 
kaynaklandığını düşünmektir. Eğer yapıp/yapmamak bizim elimizde olduğu halde, yaparak üzülmemize ken-
dimiz sebep oluyorsak, yani üzülmek istemediğimiz halde sonucunda bizi üzecek bir şeyi yapmak istiyorsak 
istemediğimiz bir şeyi istiyoruz demektir ki Kindî’ye göre bu eylem, akla terstir ve bu çelişki akıldan yoksun 
kalanların özelliğidir.

Eğer yapıp/yapmamak elimizde değilse yani üzüntü, bir başkasından kaynaklı ise; gücümüz ölçüsünde bunu 
bertaraf etme yoluna gitmeli, bu yolu denemeden üzülmemeliyiz. Eğer buna da gücümüz yetmiyorsa; en azın-
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dan üzüntüye sebep olacak olay cereyan etmeden önce üzülmemeliyiz. Çünkü bizim gücümüz yetmese bile 
bizim dışımızda bir başka gücün, üzüntüye sebep olacak bu fiili yok etmesi halen imkân dâhilindedir.  Nasıl 
ki arzu edilen her durum sonlu ise üzüntü de sonludur. Bize düşen, bu süreyi kısaltmaktır.(Kindî, 2015, 2: 
63-103). Kindî devamında aynı üzüntüyü başkalarının da yaşadığını ve teselli bulduğunu, bir kısmının bunu 
üzüntü sebebi olarak bile görmediğini, hiç musibet görmek istememenin ancak hiç yaşamamakla mümkün 
olacağını, bu dünyadaki maddi manevi her şeyin, tüm insanlar için müşterek olduğunu ve bizim bunlara on-
lardan daha layık olmadığımızı, tüm bunlar üzerinde hakiki hak sahibinin ancak yaratıcı olduğunu ve varlık 
elimizde olduğu sürece ancak ondan istifade edebileceğimizi, üzüntü çekmenin zorunlu bir durum olmadığını, 
kötü olmayan şeylerden nefret etmememiz gerektiğini, elden gideni düşünme fikrini eldekini düşünme fikriyle 
değiştirmeyi, kazanılanı kaybetme korkusunun kaybettiğinde ya da hiç sahip olmadığında ortadan kalktığını 
düşünmek gerektiğini ilave eder.

Ebû Zeyd el-Belhî ise üzüntünün tedavisini türlerine yönelik olarak planlamıştır. Belhî, üzüntüyü sebebi bi-
linen ve bilinmeyen şeklinde ikiye ayırmıştır. Sebebi bilinmeyen üzüntü, insanın kalbinde bütün vakitlerde 
hissettiği, sevincini izhar edip arzu ve lezzetlerden istifade etmesine mâni olan kederdir. Belhî’ye göre bu 
üzüntü; kanın saflığının azlığı, soğuması, değişmesi gibi bedeni rahatsızlıklardan kaynaklıdır. Kesin bilinen bir 
çaresi olmamakla birlikte biyolojik tedavi olarak;  kanın tasfiyesi, ısıtılması, arıtılması, psikolojik tedavi olarak 
ise kendisini neşelendirecek kimselerle arkadaşlık kurması, kendisini iyi hissettirecek meşguliyetler bulması 
ve ruhuna ferahlatacak müzik dinlemesi tavsiye edilir. Sebebi bilinen üzüntü ise sevilen bir şeyin kaybı ve ya 
arzu edilen şeye ulaşamama karşısında hissedilendir. Bunun tedavisi için ise dışarıdan ve içeriden olmak üzere 
iki önerisi vardır. Dışarıdan olanı;  vaizlerin vaazı ve hatırlatıcıların hatırlatmasıdır. İçeriden olanı ise; insanın 
kendi nefsini ve düşüncelerini kontrol altında tutup eğitmesidir. Yani bir bakıma insanın kendi kendine verece-
ği düşünsel telkinlerdir. Bu telkinlerin bazıları; (Ebû Zeyd el-Belhî, 2012, 1: 490-494).

a) İçinde yaşadığımız dünyanın, insanın her istediğini elde etmesi ve onu sonsuza dek sahip olmasının imkânsız 
olduğu bir yaşamın, hiç kimse için mümkün olmadığı ilkesini düşünmesi.

b) Başa gelenler karşısında insanı koruyan sabır kuvvesini kaybederse daha büyük bir felaketle karşı karşıya 
kalacağını, üzüntüye teslim olmanın zayıf, onunla başa çıkabilmenin kararlı ve kâmil tabiatlı insanların harcı 
olduğunu düşünmesi.

c) Belhî’ye göre insanın en sevdiği şey nefsidir. Diğer bütün şeyleri ise nefsine hoş geldiği için sever. Asıl olan 
nefstir. Diğer bütün istekler ferdir. O halde asla sahip olduktan sonra, asıl salim olduktan sonra geri kalan her 
şey küçüktür ve sıkıntı etmeye değmez şeyler olduğunu düşünmesi.

d). Başa gelen veya gelebilecek her felaketin daha önceden başkalarının başına gelmiş olduğunu düşünmesi. 
Çünkü insan, kendisiyle ortak derdi olanları bulduğunda derdinin azalmasını sağlayan bir tabiata sahiptir.

e) Elde olanı düşünüp onun sevinciyle, elden gidene karşı duyulan üzüntüyü ötelemesi.

f) En zor vaktin sıkıntının başa geldiği vakit olduğunu, ondan sonra gelecek vakitlerde bu sıkıntının olmadığını 
ve sıkıntısının günden güne azalacağını düşünmesi.



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

287

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Yukarıdaki maddelerde görüldüğü gibi Belhî’nin üzüntüyle başa çıkma yollarının hepsi akıl gücünün fonksi-
yonuna yöneliktir.

Râzî’nin üzüntüyle başa çıkmada izlediği yol ilk aşamada, üzüntüye sebep olacak durumun gerçekleşmiş olup 
olmamasına bağlı olarak şekillenir. Buna göre üzüntüye sebep olacak durumun hiç meydana gelmemesi, ya 
da meydana gelecekse bile mümkün olduğu oranda az olması için üzüntüye karşı tedbir almak ilk yoldur. 
İkinci yol ise üzüntü veren durum gerçekleştiğinde izlenecek olan yoldur.(Ebû Bekir Râzî, 2015, 1: 105, 106). 
Buna göre ise, üzüntü veren durumun öncelikle tamamını ya da mümkün olduğu kadarını ortadan kaldırmaya 
çalışmak, vereceği üzüntüyü ya tamamen ya da en aza indirmeyi sağlamaktır. Bunun yolu Râzî’ye göre de dü-
şünmekten geçer. Râzî’nin düşüncesi, üzüntünün sevilen şeylerin kaybından olduğu, insanların sevilen şeylere 
sıra ile sahip olduğu ve bu sebeple de oluş ve bozuluş âleminde kaybedilmelerinin mümkün olduğu esasları 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çerçevede düşünüldüğünde;

Eğer sevilen bir şey kaybedildiğinde üzüntü duyuluyorsa ve sevilen şeyi kaybetmemek mümkün değilse, o 
halde kaybedildiğinde üzülecek ne kadar çok şeye sahipsek o kadar üzülme riski taşıyoruz demektir. O halde 
mümkün olduğunca az sayıda kaybedildiğinde üzüleceğimiz şeye sahip olmak en akıllıca iştir.İnsan sevilen 
şeye sahip olmanın hazzına aldanmamalıdır. Çünkü sahip olmaktan dolayı yaşanan hiçbir haz, onu kaybetmek-
ten dolayı yaşanacak üzüntüden daha büyük değildir.  Aynı şekilde sevilen bir şeye sahip olamamanın verdiği 
üzüntü de onu kaybetmenin verdiği üzüntüden daha büyük olamaz. Râzî buna çocuk sahibi olamayan bir kadın 
örneği verir.(Ebû Bekir Râzî, 2015, 3: 106). Çocuk sahibi olamadığından dolayı üzüntü çeken hiçbir kadının 
üzüntüsü, çocuğunu kaybetmiş bir kadının üzüntüsünden daha büyük olamaz. 

Sevilen şeyler elde olduğu sürece bize verdiği haz zayıf, kaybedildiğinde verdiği acı şiddetli olduğundan akıllı 
insana düşen; üzücü sonuçlarından kurtulmak için sevilen şeyden ayrılmaktır. Râzî’ye göre ihtiyatlı kimse başa 
gelmeden önce musibetleri düşünür.(Ebû Bekir Râzî, 2015, 3: 108). Meydana geldiğinde ise bunu daha önce 
düşündüğünden işin sonunun nereye varacağını görür sonda yapacağını başta yapar.

Üzüntü meydana geldikten sonra ise akıllı insan kevn ve fesad âleminde her şeyin oluş ve bozuluşa tabi oldu-
ğunu elindeki her şeyin bir gün zaten yok olacağını bilir ve gidene üzülmek yerine elinde olduğu sürece ondan 
en iyi şekilde istifade eder. Hayatın devamı için zorunlu olmayan şeylerin yok olması sonsuz üzüntü ve kedere 
neden olmaz. Mutlaka onun yokluğunu unutturacak başka bir şey ele geçer. Başına çok büyük musibetler 
gelmiş olan insanların dahi bir süre sonra normal hayatına döndüğünü görmek mümkün. Bu sebeple musibete 
düşüldüğünde bu musibeti geçirenlerin sonraki durumları tefekkür edilip normale dönüş süreci hızlandırılmalı. 
Üzüntü sevilen şeylerin niceliğine bağlı olunca, kaybedilen şeylerin ardından bu niceliğin de azaldığı dolayı-
sıyla üzüntü kaynaklarının azaldığı ve gelecekte bir daha onu kaybetme endişesi ve üzüntüsü yaşamayacağı 
düşünülmeli

Râzî, tüm bu yolları tek bir yolda kesiştirir. O da akıllı insanın kendine zarar veren bir halde kalmayı tercih 
etmemesidir.(Ebû Bekir Râzî, 2015, 3: 110). Akıllı insan, üzüntüsünü bertaraf etme imkânı olduğu sürece onu 
bertaraf etmeli imkân dâhilinde değilse bakışlarını düşüncesini başka yöne çevirip onun tesirinden çıkmalıdır.
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SONUÇ

Bu yüzdendir ki Râzî, akıllı kimseni kaybedilmeleri halinde üzüntüye neden olan şeylerden uzak durarak 
üzüntünün meydana gelmesine sebep olan bağı ortadan kaldırması ve sevilen şeylerin var oldukları sürece 
verdikleri hazza aldanmaması,  aksine kaybedildiğinde elde edilen elemi hatırlaması ve düşünmesi gerektiğine 
değinir.(Ebû Bekir Râzî, 2015, 3: 106) 

Tusî’de, Ahlâk-ı Nâsirî’sinde üzüntüyü benzer şekilde tanımlayarak bu hâlin, duyulurların kalıcılığının ve lez-
zetlerin sebatının mümkün olduğunu, istenilen bütün şeylere ulaşılabileceğini ve tasarrufu altındaki şeylerde, 
eksikliklerin meydana gelmesinin imkânsız olacağı vehmine kapılan kimselerde görüleceğini söyler. Akabinde 
de öyle bir hastalığa müptela olan kişinin de ancak akla başvurursa, oluş ve bozuluş âleminde bulunan her 
şeyin sebat ve kalıcılığının imkânsız olduğunu idrak edebileceğini ekler.(Nasîruddîn et-Tusî, 2016, 3: 178).  

Üzüntüye sebep olacak bir olayla karşı karşıya kalındığında, kişinin olayı anlayabilmesi, kendisine vereceği 
zararı tespit edebilmesi, bu zararları ortadan kaldıracak ya da en aza indirecek şekilde olaya karşı davranış ve 
tutum geliştirmesi, tüm bu süreçleri en sağlıklı şekilde yönetmesi akıl gücüne bağlıdır.
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TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN EŞBÜTÜNLEŞME VE 
NEDENSELLİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Sibel YAVUZ

Sibel Yavuz, Pamukkale Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü, Denizli / Türkiye

Öz: Enflasyon ve ekonomik büyüme makroekonominin en önemli gösterge değişkenlerinden ikisi olduğu için, 
enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı amaçlayan pek çok çalışma literatürde 
yer almaktadır.  II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan tartışmalarla gündemimizde sıklıkla yer alan bir konu hali-
ne gelmiştir. Enflasyon fiyatlarda genel artış ve paranın alım gücünün düşüşü olarak tanımlanır. Enflasyonun 
ortaya çıkmasına neden olan etkenler ya aşırı talepten ya da üreticilerin birim maliyetindeki artıştan kaynak-
lanmaktadır.  Enflasyonun sosyal, siyasal ve ekonomik konulara sebep olan kapsamlı bir sorun olarak görül-
mektedir.   Enflasyon gelecekle ilgili beklentileri olumsuz bir şekilde etkilemekte, bu etki ülkenin yatırımını ve 
ekonomik büyümesini aşağıya çekmektedir. Enflasyonun sürekli artması artan gelir dengesizliğiyle sonuçlanır. 
Bu yüzden ekonomik büyüme tek başına yeterli değildir. Türkiye’de fiyat istikrarının sağlanması ve ekonomik 
büyümenin gerçekleştirilmesi en temel amaçlardan biri olmuştur. Ekonomik büyümenin sürekli olarak devam 
edebilmesi için yenilikçi bir ülke haline gelmemiz gerekmektedir. Bununla birlikte Türkiye’nin yenilenmeyi 
teşvik edici politikalarını uygulaması halinde ülkenin büyümesinde artış olacağı görülebilir. Fakat yüksek 
enflasyonun ekonomik büyüme hızını yavaşlattığı ve istikrarlı bir ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için 
enflasyonun önlenmesi gerektiği düşüncesi de yaygındır. Çalışmada, Türkiye ekonomisine ait enflasyon ve 
büyüme değişkenlerinin arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu amaç doğrultusunda, 
1961-2017 dönemi için enflasyon ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri kullanılmış ve değişkenler ara-
sındaki ilişki Johansen Eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizi yöntemleriyle incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme, Nedensellik Analizi

GİRİŞ

Enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki çalışmalarda sıkça yer alan konulardan biridir. Türkiye’de 
bu sorun 1970’li yıllardan itibaren başlamış günümüzde de hala devam etmektedir. Her ülkenin olduğu gibi 
Türkiye’nin de asıl amacı kendini geliştirmek, kişi başına düşen geliri ve refah düzeyini arttırmaktır. Refah 
düzeyi artan bir ülkenin gelişimi ve büyümesi bu sayede olumlu yönde etkilenmektedir. 

II. Dünya Savaşı sonrası tartışma haline gelen enflasyonun ekonomik büyümeyi ne yönde etkilediği ile ilgili 
gündemimizde sıkça çalışma konusu olmuştur (Topçu, 2017:181). Enflasyon, fiyatlarda genel artış ve paranın 
alım gücünün düşüşü olarak tanımlanır. Enflasyonun ortaya çıkmasına neden olan etkenler ya aşırı talepten ya 
da üreticilerin birim maliyetindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Enflasyonun ekonomik büyümeyi pozitif yön-
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de etkilediği görüşü 1980’li yıllarda savunulurken, günümüzde ise negatif yönde etkilediği ile ilgi görüşler yer 
almaktadır. 1990’lara gelindiğinde, ekonomistler bazı ülkelerin neden diğerlerinden daha yüksek bir büyüme 
hızına sahip olduğunu ve ekonomik büyümeyi etkileyen faktörlerin nelerden kaynaklandığına cevap aramak-
tadırlar. (Yapraklı ve Kaplan, 2012:86) 

 Ekonomik büyüme, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın zaman içinde artması olarak ifade edilmekte-
dir (Bozkurt, 2014;309). Enflasyonun sürekli artması artan gelir dengesizliğiyle sonuçlanır. Bu yüzden ekono-
mik büyüme tek başına yeterli değildir. Ekonomik büyümenin sürekli olarak devam edebilmesi için yenilikçi 
bir ülke haline gelmemiz gerekmektedir. Bununla birlikte Türkiye’nin yenilenmeyi teşvik edici politikaları 
uygulaması halinde ülkenin büyümesinde artış olacağı görülebilmektedir. (Mill 2017)

 Enflasyonun ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilediğini savunan görüşler, bu etkileri ortaya çıkararak ya-
tırımları ve büyümeyi nasıl etkilediği ile ilgili bağlantıları ortaya koymuşlardır. Bu doğrultuda yapılan çalışma-
da asıl amaç enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığını ve yapısını sınamaktır. Enflasyon; 
sosyal, siyasal ve ekonomik konulara neden olan kapsamlı bir sorun olarak görülmektedir. Enflasyon gelecekle 
ilgili beklentileri olumsuz bir şekilde etkilemekte, bu etki ülkenin yatırımını ve ekonomik büyümesini aşağıya 
çekmektedir (Üçler, 2009;61). Ayrıca ihracatın azalmasına ve dış dengenin bozulmasına neden olmaktadır.

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Konuyla ilgili farklı dönemleri ve ülkeleri baz alan çalışmalar iktisat literatüründe yer almaktadır. Günümüzde 
ekonomik büyüme ve enflasyon arasında negatif ilişki olduğu sonucuna varıldığı fakat bundan öncesinde ise 
pozitif bir ilişkiye sahip olduğu görüşleri çalışmalarda yer almaktadır.

Omay (2008), Türkiye’de 1986:6-2007:1 yıllarını baz alarak ve 3 dönem halinde incelemiştir. Araştırmada iki 
değişkenli Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans modeli kullanılarak büyüme ve enflasyon 
için Granger nedensellik yöntemini kullanılmıştır. Ele alınan yıl ve dönemlere ayırdığı analiz sonucunda, fiyat 
istikrarını dengede olmasına yönelik merkez bankasının uygulanan politikada pozitif gelişmeler olduğu bilgi-
sine ulaşılmıştır. Nedensellik testi sonucunda ilk olarak ekonomik büyümeden ve ikinci olarak enflasyon doğru 
ikili bir etkileşimin olduğu sonucuna varılmıştır.

Artan (2015), Türkiye’de enflasyonun meydana getirdiği yüksek enflasyonun büyümeyi nasıl etkilediğini araş-
tırmak amacıyla 1987:1-2003:3 dönemi için GARCH yöntemin kullanmıştır. Enflasyonun ekonomik büyüme 
üzerinde negatif etkiye sahip olduğu ve enflasyondaki %1’lik değişme karşısında ekonomik büyümede %0,56 
oranında bir olduğu enflasyon belirsizliğindeki %1’lik değişme karşısında ekonomik büyümede %3,95 oranın-
da ekonomik küçülmenin olduğu çalışma sonucunda bulunmuştur.

Berber (2010), enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkisi incelemek için 1987:1-2003:2 yıllarını kul-
lanarak Granger nedensellik yöntemiyle incelemiştir. Çalışma sonucunda enflasyondaki %10’luk bir yükseliş 
ekonomik büyümede %9 oranındaki bir azalış olduğu sonucunu bulmuştur. Granger analiz sonucuna göre 
nedensellik ilişkisinin varlığı fakat bu ilişkinin enflasyondan ekonomik büyüme yönünde olduğu kanısına 
varılmıştır.
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Doğan ve Akbakay (2016), enflasyon hedeflemesi stratejisi ile fiyat istikrarının sağlanması ile ilgili bir yap-
tığı çalışmada 1970’lerde uygulanan parasal hedefleme ve döviz kuru hedeflemesinin başarılı olamadığını 
savunmuştur. Yapılan çalışmanın amacı enflasyon hedeflemesinin gerekçelerini ortaya koymak olmuştur. Fi-
yat istikrarının sağlanmasına yönelik uygulanan stratejilerden bir diğeri ise döviz kuru hedeflemesi olduğunu 
açıklamıştır. Çalışma sonucunda gerçekleşen yüksek enflasyon oranları fiyat istikrarının önemi arttığını ve 
parasal hedefleme ve döviz kuru hedeflemesinde kullanılan ara hedefler yerine enflasyonun kendisini doğrudan 
hedefleyen bir strateji olan enflasyon hedeflemesi ilk kez 1989’da Yeni Zelanda’da kabul edildiğini ve kısa bir 
sürede hızla yayıldığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Üçler (2009), Türkiye’de enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla 1990-2005 
yılları arasında çeyreklik veri kullanarak Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik yöntemleriyle test 
edilmiştir. Önceki yıllara ait trend baz alındığında, Türkiye’de 80’li dönem sonrasında yayılan düşünceleri 
arttıran gelişmelerin olduğunu ve yüksek enflasyonun yatırımları negatif yönde   etkilediği bunun da ekonomik 
büyümeyi azalttığı kanısına ulaşılmıştır.

Uçan ve Çebe (2018), Türkiye’de büyüme, işsizlik ve enflasyonun incelemek amacıyla kriz sonrası dönemi 
alarak bu değişkenler doğrultusunda 2000-2016 dönemini ele alan üç aylık alt dönemlerini kısa ve uzun dö-
nemli ilişkileri test etmek için Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik analiziyle yöntemleriyle in-
celenmiştir. Araştırmada değişkenler arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Model çıktılarında büyüme 
değişkeninin birinci farkında durağan, işsizlik ve enflasyon ise orijinalde durağan bir seri olduğu görülmüştür. 
Seride uzun veya kısa dönemli analiz olarak ARDL Sınır Testi uygulanmış ve uzun dönem ilişkisinin bulun-
madığı sonucuna ulaşılmıştır. Seride nedensellikler incelenmiştir.

Özpençe (2016), Türkiye’de enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkisinin analizi yapılmıştır. Çalış-
mada 2003:1-2015:4 dönemi için veriler kullanarak enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yönü-
nü belirlemek amacıyla VAR modeli ve Granger nedensellik analizini kullanmıştır. Granger nedensellik anali-
zinde ekonomik büyümeden enflasyona doğru tek yönlü nedensellik ilişkinin var olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bozkurt (2014), Türkiye para, enflasyon ve büyüme ilişkisini incelemek amacıyla 1999.2- 2012.2 yıllarına ait 
ara arzı, GSYİH, para hızı ve deflatör veri setini kullanarak Türkiye için Johansen eşbütünleşme testi kulla-
narak bu ilişkinin varlığını incelemiştir. Çalışma sonucunda, para arzı ve para hızı ülkede uzun vadeli birinci 
koşul değişkenleri olarak tanımlanmıştır. Gelirdeki %1’lik değişmeye karşılık enflasyonda %1 oranında düşe-
ceği kararına ulaşılmıştır.

Baygonuşov (2012), ekonomik büyüme ve enflasyon ilişkisi için Kırgızistan’a ait 2000-2012 dönemi için 
aylık verileri kullanarak VAR modeliyle analiz edilmiştir. Model çıktılarında, nedensellik ilişkisinin olduğu 
ve büyümeden enflasyona doğru tek yönlü bir ilişkinin varlığı kanısına varılmıştır. Büyüme oranındaki artışın 
enflasyon üzerindeki etkiyi düşürdüğünü sonucuna ulaşılmıştır. 

Topçu (2017), enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Türkiye’ye ait 
2003:I-2010:IV yılları kullanılarak Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizi kullanılmıştır. Araş-
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tırma sonucunda, değişkenler arasında uzun dönem bir ilişkinin olmadığı kanısına varılmıştır. Granger ne-
densellik testi seriye uygulanmış ve enflasyon ve büyüme arasında hiçbir nedensellik ilişkisinin bulunmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır fakat emek ile ekonomik büyüme ilişkisi doğrultusunda çift yönlü nedenselliğin varlığı 
söz konusudur.

Yapraklı ve Kaplan (2012), Türkiye’de uygulanan açık enflasyon hedeflemesi stratejisinin başarısı üzerine 
ekonometrik bir değerlendirme yapmıştır. Bu amaçla 2006:5 - 2011:4 dönemi için, kısa dönem reel faiz ora-
nı, reel para tabanı ve reel efektif kur endeksinin enflasyon üzerindeki etkileri, çok değişkenli eş-bütünleşme 
analizi, hata düzeltme-geliştirilmiş Granger nedensellik testleri ve vektör hata düzeltme modeli kullanılarak 
ekonometrik açıdan analiz edilmiştir. Granger nedensellik testleri, enflasyon ile faiz oranı ve reel efektif kur 
endeksi arasında iki yönlü nedenselliğin bulunduğunu göstermiştir. Eşbütünleşme ve hata düzeltme modeli so-
nuçlarına göre, kısa ve uzun dönemde enflasyon, faiz oranı ve döviz kurundan negatif olarak etkilenmektedir. 
Analiz sonuçlarına göre, Türkiye’de uygulanan açık enflasyon hedeflemesi stratejisinin, ele alınan koşul çer-
çevesinde başarılı olduğunu ve ancak, döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisinin dikkate alınması gerektiği 
ile ilgili tespitler yapılmıştır. 

METODOLOJİ

Klasik zaman serisi analiz yöntemlerinde verilerin durağan olduğu varsayılır. Klasik doğrusal regresyon mo-
delinin varsayımı Yt ve Xt değişkenlerinin durağan, hata terimlerinin sıfır ortalama ve sabit varyansa sahip ol-
masıdır. Ancak bu serilerin durağan olmaması durumunda sahte regresyon problemi ortaya çıkmaktadır. Sahte 
regresyon probleminde yüksek R2 ve anlamlı t istatistiklerine rağmen model sonuçlarının iktisadi açıdan an-
lamı olmayan bulgularla karşılaşılmaktadır. Böyle bir durumda EKK tahminleri tutarlı değildir ve istatistiksel 
çıkarımlar geçerli değildir. Serilerin durağan olmaması durumunda birim kök testlerinden faydalanılmaktadır. 
Serilerin birim kök içermesi elde edilen serinin durağan olmadığının göstergesidir. Bilimsel çalışmalarda du-
rağanlık sınaması doğrultusunda kullanılan birçok test vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

1- Dickey-Fuller (DF) (1979), 

2- Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) 186 (1981),

3- Phillips-Peron (PP) (1988) testleridir.

Dickey-Fuller (Df) Birim Kök Testi

Dickey-Fuller (1979) testi, elde edilen serilerde birim köke sahip olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan 
yöntemlerden biridir. Aynı zamanda Dickey-Fuller testi, hata terimlerinin otokorelasyon içermesi halinde kul-
lanılmaktadır. Dickey-Fuller testini açıklamak için (1) nolu model kullanılabilir.

Yt = a1.Yt-1 + εt              (1)

Burada   εt   stokastik hata terimini göstermektedir. Modelin her iki tarafından Yt-1 çıkarıldığında;
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Yt- Yt-1 = (a1.Yt-1- Yt-1) + εt           (2)

∆ Yt = (a1- 1). Yt-1 + εt                                    (3)

 (a1- 1) = γ ile gösterildiğinde,

∆ Yt = γ. Yt-1 + εt   şeklinde bir model elde edilir. Modelin birim kök içerip içermediğini sınamak kullanılan 
hipotezler;

H0: γ =0 (Seride birim kök yoktur.)  (Seri durağandır.)

H1: γ <0 (Seride birim kök vardır.)  (Seri durağan değildir.)

Yukarıdaki gibi hipotez kullanılmaktadır. Dickey-Fuller’in ortaya koyduğu 3 regresyon modeli vardır:

- ∆ Yt =γ Yt-1 + εt           (4)

- ∆ Yt =a0 + γ Yt-1 + εt          (5)

- ∆ Yt =a0 + γ Yt-1 + a2 + εt          (6)

Bu regresyon modellerinde amaç γ parametresini sınamak olacaktır. Yukarıdaki regresyon modellerindeki te-
mel fark sabit terim ve trend gibi deterministik ögelerin varlığıdır. Dickey-Fuller dağılım tablosundaki kritik 
değerler örneklem büyüklüğü (T) ve regresyon modellerindeki deterministik ögelere bağlı olarak belirlenmek-
tedir. 

Genişletilmiş Dickey-Fuller (Adf) Birim Kök Testi

Dickey-Fuller (1981) birim kök testi sadece birinci mertebeden otoregresif süreç modelini kullanır. Fakat hata 
terimlerinin beyaz gürültü sürecine (WN) yani otokorelasyon probleminin olmaması için daha yüksek merte-
beden otoregresif süreç modellerinin kullanılması gerekmektedir. Yt serisin herhangi bir gecikmelerinden biri-
nin unutulması önemli bir değişkenin dışlanması gibi bir durumla karşılaşılır ve hata terimleri otokorelasyonlu 
olacaktır. Mevcut eksikliği gidermek için daha yüksek mertebeden otoregresif süreçlere yer verilmelidir.  Bunu 
gidermek amacıyla aşağıdaki modellerle eksiklik giderilmeye çalışılmış ve modeller aşağıdaki gibi genişletil-
miştir. 

    ∆Yt-1 = γ Yt-1 + ∆ Yt-i+1 + εt                                (Sabitsiz ve Trendsiz model)  (7)

    ∆-Yt-1 = a0 + γ Yt-1 + ∆ Yt-i+1 + εt                             (Sabitli ve Trendsiz Model)  (8)

    ∆-Yt-1 = a0 + γ Yt-1 + a2 + ∆ Yt-i+1 + εt                    (Sabitli ve Trendli Model)   (9)

γ = 0 hipotezini test etmek için Dickey-Fuller testi gibi t istatistikleri oluşturulur. Hesaplanan t istatistikleri 
Dickey-Fuller tablosundaki τ kritik değerlerle karşılaştırılır. Hesaplana değerler kritik değerlerden daha negatif 
ise H0 hipotezi reddedilir. Yani test sonucunda serinin birim kök içerdiği sonucuna varılır. 
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Phillips-Peron (PP) Birim Kök Testi

Dickey-Fuller testinde hata terimlerinin istatistiksel olarak bağımsız olduklarını ve sabit varyansa sahip olduk-
larını varsayılmaktadır. Bu teori kullanılırken hata terimleri arasında korelasyon olmadığına ve sabit varyansa 
sahip olduklarına emin olmak gerekmektedir. Phillips-Perron’un Dickey-Fuller testinin hata terimlerinin sınır-
layıcı varsayımlarından vazgeçilmesinin sebebi hata terimlerini geçmiş değerlerinin hareketli ortalama olarak 
kullanılmasıdır. 

Phillips-Perron birim kök testi test istatistikleri, Genişletiliş Dickey- Fuller (ADF) test istatistiği gibi kullanılan 
(τ) kritik tablo değerleri ile karşılaştırılarak sıfır hipotezleri kabul veya reddedilir.

Johansen Eşbütünleşme Analizi

Johansen eşbütünleşme testi bir zaman serisinde uzun dönemli ilişkinin var olup olmadığını incelemek ama-
cıyla geliştirilmiş bir yöntemdir. Aynı zamanda kullanılan bu yöntemde düzeyde durağan olmayan serilerin 
aynı dereceden farkı alınarak durağanlaşan bir seri haline dönüştürülmesinden sonra kullanılması gerekliliği 
önem taşımaktadır. Eşbütünleşme testi uygulamadan önce birim kök testlerinin yapılması gerekmektedir. Bu 
doğrultuda farkları alınmış değişkenler üzerinde regresyon analizleri yapılarak uzun veya kısa dönemli ilişki-
nin varlığı tespit edilir.   Eğer durağan olmayan bir seri En Küçük Kareler (EKK) yöntemiyle tahmin edildiğin-
de geçmiş dönem şoklarının bir sonraki yıla yansıtıldığı görülebilmektedir. Böyle bir durumda tahmin edilen 
modelde göz önüne alınması gereken bilgiler kaybolmaktadır. Model üzerinde kesin çıkarsamalar yapabilmek 
için serilerin durağan hale geldikten sonra tahmin edilmesi daha uygun olacaktır. Ayrıca düzeyde durağan olan 
bir seri ile durağan olmayan bir serinin bileşiminden ortaya çıkan durağan olmayan seri, veri setinde meydana 
gelen sorunlara sebebiyet verebilmektedir. 

Farkı alınan modelin durağan olup olmadığı incelendikten sonra durağanlaşan veri setinin uygun çözüme ula-
şılması sonucunda bir sonraki aşama olarak gecikme uzunluğunu elde etmek için VAR (Vektör Otoregresyon) 
modeli kullanılmaktadır. Var analizinin yapılabilmesi için öncelikli şart serilerin durağan hale getirilmesidir. 
Sims (1980) tarafından geliştirilen VAR analizin, bağımlı değişkenin ve açıklayıcı değişkenlerin gecikmeli 
değerlerinden uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesini incelemek için geliştirilmiş bir yöntemdir. 

Granger Nedensellik Analizi 

Granger nedensellik analizinde modelde yer alan değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek amacıy-
la geliştirilen yöntem olarak kullanılmaktadır. Ayrıca seriler arasında nedensellik ilişkisinin test edilebilmesi 
için öncelikli olarak veri setinin durağan bir seri haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Verilen değişkenler 
arasında ilişkinin olduğu fakat bu ilişkinin bir nedensellik ilişkisinden kaynaklanmayan anlam taşıması her 
zaman mümkün olmayabilir. Granger nedensellik analizini test etmek amacıyla aşağıdaki gibi bir hipotezle 
incelenebilmektedir.
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    H0:  = 0 (Değişkenler arasında Granger nedensellik ilişkisi yoktur.)

    H0:  ≠ 0 (Değişkenler arasında Granger nedensellik ilişkisi vardır.)

Bu yöntemle incelenecek modelde F test istatistiği kullanılmaktadır. F test istatistik formülü aşağıdaki gibidir:

    F = [ (SSRR – SSRUR) / m ] ÷ [ SSRUR / (N-k) ]     

Burada;

m: kısıt sayısı 

N: gözlem sayısı

k: Kısıtsız modelde yer alan parametre sayısını ifade etmektedir. Hesaplanan test istatistiği F tablo değeriyle 
karşılaştırılır.

  F(m ; N-k)

BULGULAR

Çalışmada Türkiye ekonomisinde enflasyon oranlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemek ama-
cıyla 1961-2017 verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz için kurulan ekonometrik model denklem 10’ da 
ifade edilmiştir.

 GROWTHt = β0 + β1 ENFLASYONt + εt         
(10)

İlgilenilen modelimizde Johansen Eşbütünleşme Analizi yapılabilmesi için aşağıdaki adımların İzlenilmesi 
gerekmektedir:

- Zaman serilerinin önce grafikleri incelenmeli,

- Serilere ait tanımlayıcı istatistikler elde edilmeli,

- Serilerin durağanlığı incelenmelidir.

Çalışmada kullanılan değişkenler Tablo1’ de yer almaktadır.
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Tablo 1. Değişkenler

GROWTH EKONOMİK BÜYÜME

INFLATION ENFLASYON

Zaman serilerine ait grafikler (1) ve (2) nolu grafiklerde yer almaktadır. 

            Grafik 1. Growth                                                      Grafik 2. Inflation

   

Grafik (1) ve Grafik (2)’de serilerin durağan olmadığı görülmektedir. Ancak kesin bir yorum yapabilmemiz 
için verilen serinin birim kök içerip içermediğini kontrol etmek gerekmektedir.

Serilere ait tanımlayıcı istatistiklere Tablo 2’de yer almaktadır.

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler 

GROWTH INFLATION

Ortalama 4.790540 33.00115

Medyam 5.459057 21.22736

Maksimum 11.21282 105.2150

Minimum -5.962325 1.119638

Standart Sapma 3.944441 29.26469

Çarpıklık -0.860360 0.767168

Basıklık 3.470084 2.298612

J.B. 7.556912 6.759559

Prob 0.022858 0.034055

Toplam 273.0608 1881.066
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Sonuçlar incelendiğinde tanılayıcı istatistiklere göre serinin normal dağılıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Çalışmada durağanlık sınamasında kullanılan yöntem olarak ADF testi kullanılmış ve Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. ADF Test Sonuçları

DEĞİŞKENLER SABİTLİ 
MODEL

SABİTLİ VE TRENDLİ 
MODEL

SABİTSİZ VE TRENDLSİZ 
MODEL

BÜYÜME
(prob)

-7.3906
(0.000)

-7.3280
(0.000)

-0.2905
(0.5759)

ENFLASYON
(prob)

-1.8695
(0.3440)

-1.7767
(0.7027)

-1.1579
(0.2223)

Sabitsiz ve trendsiz içeren model dikkate alınarak devam edilen modelde durağan olmayan birinci dereceden 
farkı alınarak yeniden ADF testi uygulanmıştır. Sonuç Tablo 4’ de gösterilmiştir.

Tablo 4. ADF Test Sonuçları (Birinci Farklar Alınmış)

DEĞİŞKENLER SABİTLİ 
MODEL

SABİTLİ VE TRENDLİ 
MODEL

SABİTSİZ VE TRENDLİ 
MODEL

D(BÜYÜME)
(prob)

-4.7515
(0.0003)

-4.8551
(0.0015)

-4.8197
(0.0000)

D(ENFLASYON)
(prob)

-7.9915
(0.0000)

-8.0456
(0.0000)

-8.0458
(0.0000)

Büyüme ve enflasyon değişkenlerinin birinci derece farklarına uygulanan test sonuçlarına göre değişkenlerin 
durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle seriler I (1)’dir. Bu durum durağan olmayan serilerin 
birinci derece farklarının durağan olduğunu ifade eder.

VAR analizin, bağımlı değişkenin ve açıklayıcı değişkenlerin gecikmeli değerlerinden uygun gecikme uzun-
luğunun belirlenmesi için uygulanan bir yöntemdir. Uygun gecikme sayısını belirledikten sonra LM testi ya-
pılmaktadır.
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Tablo 5. Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi

GECİKME LogL LR FPE AIC SIC HQ

0 -390.7209 NA 12442.92 15.10465 15.17970 15.13342

1 -350.3638 76.05761 3074.212* 13.70630* 13.93144* 13.79262*

2 -348.6771 3.049149 3363.408 13.79527 14.17051 13.93913

3 -348.4535 0.386882 3897.362 13.94052 14.46586 14.14192

4 -342.6713 9.562876* 3652.840 13.87197 14.54741 14.13092

5 -339.4768 5.037481 3790.195 13.90296 14.72848 14.21944

*: Belirlenen uygun gecikme uzunluğunu ifade etmektedir.

Tablo 4’de  model çıktısına bakıldığında uygun gecikme sayısı 1 olarak belirlenir ve VAR(1) modeli tahmin-
lenmelidir. Aynı zamanda tahmin edilen VAR (1) modelinin gerekli varsayımları sağlayıp sağlamadığı kontrol 
edilmelidir. Bu kriterler;

VAR Modelinin İstikrar Koşulu

- Karakteristik polinom kökleri

- AR karakteristik polinomun ters kökleri

 Tablo 6. Karakteristik Polinom Kökleri                      Grafik 3. Ar Karakteristik Polinomun Ters Kökleri

ROOT MODULUS

0.901264 0.901264

0.034389-0.273617i 0.275769

0.034389+0.273617i 0.275769

-0.212705 0.212705
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Tablo 5 ve Grafik 3’ de verilen modelin istikrar koşulunu sağlayabilmesi için modüllerin 1’den küçük ve birim 
çemberin içerisinde yer alması gerekmektedir. Görüldüğü gibi tüm modüller bu koşulu sağlamaktadır. Bu 
aşama sağlandıktan sonra ikinci kriter incelenmelidir.

 Tablo 7. Otokorelasyonun Test Edilmesi

GECİKME SAYISI LM-STAT PROB

1 0.475207 0.9759

2 0.557150 0.9677

3 2.145353 0.7090

4 13.49346 0.0091

5 0.427084 0.9802

6 1.430259 0.8389

Otokorelasyon koşulunda verilen prob değerlerine göre 4. Gecikmede otokorelasyon sorunun olduğunu 
söyleyebiliriz. Son olarak değişen varyansın olup olmadığını kontrol etmemiz gerekmektedir.

Tablo 8. Değişen Varyansın Test Edilmesi

Kİ-Kare df Prob

19.84350 26 0.7056

 
Bireysel bileşenler

R-squared F (8,46) Prob Chi-sq (8) Prob

res 1*res1 0.102259 0.654967 0.7276 5.624258 0.6892

res 2*res2 0.151585 1.027344 0.4296 8.337175 0.4012

res 2*res1 0.105922 0.681208 0.7056 5.825724 0.6667

Değişen Varyans sorunu yoktur. Bu doğrultuda VAR modeli kriterleri sağlamaktadır. Amaç doğrultusunda 
çalışmaya devam edilip Johansen Eşbütünleşme Testi yapılabilmektedir.
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Tablo 9. Johansen Eşbütünleşme Test Sonuçları 

Johansen Kontegrasyon Rank Testi Sonuçları: LNIHT LNCHFTL LNEURTL LNJPYTL LNUSDTL

Temel 
Hipotez

Özdeğer Maks. Özdeğer İz İstatistiği

    İstatistik Kritik değer olasılığı İstatistik Kritik değer 
olasılığı

r = 0 28.311 0.0002* 30.455 0.0002*

r ≤ 1      2.143              0.1432 2.143 0.1432

*%5 önem seviyesinde temel hipotez reddedilmektedir.

Ulaşılan sonuçlarda 0.05 hata payına göre hipotez reddedilir 1 adet eşbütünleşme göstermektedir. Uzun dönem 
ilişkisinin varlığı söz konudur. Uzun dönem ilişkisi olduğundan dolayı vektör hata düzeltme tahminlemesi 
yapılması ve nedensellik ilişkisinin incelenmesi gerekmektedir.

Tablo 10. Granger Nedensellik Analiz Sonuçları

VAR’a dayalı Granger Nedensellik Testi

Bağımlı Değişken NEDENSELLİK
   X2-İST                                                    
OLASILIK

GROWTH --> INFLATION 7.924266                                                  0.0476*

INFLATION --> GROWTH 0.972545                                                  0.8079

*%5 önem seviyesinde temel hipotez reddedilmektedir.

ECT katsayısının negatif olması beklentiye uygun olması beklenir ve sonuçlara göre kısa dönemdeki şokların 
etkisi uzun dönemde dengeye gelmektedir. Yani böyle bir durumda büyümeden enflasyona doğru nedensellik 
ilişkinin var olduğu bulgusu elde edilmiştir.

SONUÇ 

Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında yer almakla birlikte hızla artan enflasyon ülkeye olumsuz Sürekli ve 
artan bir ülke haline gelinebilmesi için istikrarlı politikaların ve destekleyici politikaların uygulanması halinde 
büyüme oranlarında artış olacağı görüşü ampirik çalışmalarla desteklenmektedir. 
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Yapılan çalışmada Türkiye’de enflasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 1961-
2017 verileri baz alınarak eşbütünleşme ve nedensellik analizleriyle açıklanmaya çalışılmıştır. Değişkenler 
arsında uzun dönem ilişki olup olmadığını incelemek amacıyla Johansen Eşbütünleşme testi uygulanmıştır. 
Test sonucuna bakıldığında uzun dönem ilişkinin varlığı elde edilmiştir. Bu doğrultuda değişkenler arasında 
nedensellik ilişkisinin varlığını incelemek için Granger nedensellik analizi testi uygulanmış ve sonucundan ise 
ekonomik büyümeden enflasyona doğru nedensellik ilişkisinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zaman-
da enflasyon ve ekonomik büyüme arasında negatif bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
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TÜRKİYE’DEKİ ÜCRET SİSTEMLERİ KAPSAMINDA OTOMATİK BİREYSEL EMEKLİLİK 
SİSTEMİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Ömer Canani ÜNAL1, Murat GENÇ2

1-2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Zonguldak / Türkiye

Öz: İnsanlar asırlardır üretmek ve geliştirmek için birtakım girişimlerde bulunmuşlardır. Bunu sağlama nok-
tasında en büyük emek çalışanlara düşmektedir. Hızla gelişen dünyada istek ve ihtiyaçların evrilmesi yadsı-
namaz bir gerçektir. Buna bağlı olarak çalışanların emeklerinin karşılığının verilmesi, kurum aidiyetlerinin 
arttırılması ve üretimle beraber kar paylarının olumlu yönde gelişimi ücret sistemlerinin ortaya çıkması ile 
gerçekleşmiştir. Ücret sistemleri, genel olarak işletmeler için kar ve maliyet dengesi kurulması noktasında 
etkin bir faktördür. Çünkü bu dengeyi oluştururken çalışanların emeklerinin tam karşılığını alabilecekleri, 
performansa göre adil bir şekilde ücretlerinin ödenmesi hususlarında optimum ödeme biçimini ortaya koymak 
son derece kritiktir. Çalışma sistemindeki iyileşmeler klasik yönetim anlayışını değiştirmiş, çalışma hayatını 
ve emeklilik süreçlerini doğrudan etkilemiştir. Bu etkinin en somut ve güncel sonucu olarak bireysel emeklili-
ği söyleyebiliriz. Bireysel emeklilik sistemleri kişisel refah artışının yanı sıra devletlerin ekonomilerine ciddi 
katkılar sunmaktadır. Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (OBES) veya Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ise 
devlet katkısı ile birlikte gelecek nesil emeklilerinin yaşam koşullarına fayda sağlamayı amaç edinmiştir. Bu 
fayda sayesinde ekonomiye önemli derecede kaynak oluşturulması bir diğer hedef olarak gösterilmektedir. Bu 
tasarruf sistemi devlet katkısı ile kamu ve özel kesimde teşvik edilmiştir. Çalışma hayatının güncel ve önemli 
bir parçası haline gelen OBES ya da BES muhasebe sistemi ile entegrasyonu bu noktada işverenlerin yüküm-
lülüklerini yerine getirmeleri açısından son derece önemlidir. BES’in mevzuata göre muhasebeleştirilmesinde 
farklı görüşler bulunmaktadır. Görüş ayrılıkları olsa da muhasebe kayıtlarında standart sağlanmıştır. Bu ça-
lışma kapsamında Türkiye’deki ücret sistemleri, amaçları ve nitelikleri aynı zamanda emeklilik sistemleri ile 
BES’in türleri, uygulanması ve muhasebeleştirilmesi dair sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ücret Sistemleri, Emeklilik Sistemleri, Otomatik Bireysel Emeklilik, Muhasebe

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çalışma hayatında yer alan kişi, kurum ve kuruluşların birbirilerinden çeşitli beklentileri vardır. Bu beklentiler 
kendi içlerinde farklılık göstermektedir. Kişiler, ortaya emeklerini koymak suretiyle bilgilerini veya fizik-
sel özelliklerini kullandırma yoluna giderler. Bu girişim muhakkak ki karşılıksız kalmamalıdır. Bu karşılı-
ğın, yerine getirilmesinin kurumlar tarafından sağlanması beklenir. Kurum ve kuruluşlar ise ortaya konan bu 
emek faktörünü işleme ve değerlendirme yoluyla kurumsal amaçlara bir adım daha yaklaşırlar. Bu karşılık, 
işverenler için bir maliyet kalemi haline gelirken çalışanlar için refah artışının tek yolu olarak görülebilir. 
Günümüz çalışma hayatında bilgi teknolojilerinin gelişimi, sosyal yaşantının evrimi ve uzmanlaşmanın son 
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derece önemli hale gelmesi emeğin daha da mühim bir eylem olmasına sebep olmuştur. Yıllardır ücret, asgari 
yaşam standardını sağlamanın tek aracı olarak görülürken aktif ve kurumsal yaşamda motivasyon aracı, ku-
ruma bağlılık göstergesi hatta deneyim ve bilginin ölçütü haline bürünmüştür. Sanayi devrimlerinin en temel 
özelliğini “Kitle Üretimi” olarak tanımlayabiliriz. Bu yeni üretim faktörlerinin yeni süreçleri ortaya çıkarması 
kadar doğal bir durum olamaz. Bu süreçler çoğu zaman yönetimsel boyutları ile karşımıza çıkmaktadır. Kitle 
üretimine uygun yapısal ve reformsal değişimler, kalifiye çalışanlara olan ihtiyacın artmasına sebep olmuştur. 
Fizik gücünün ücrete karşılık geldiği yıllar yerini bilginin ücret karşılığı satılması noktasına bırakmıştır. Bu 
ütopik değişim elbette çeşitli sistem oluşumlarını beraberinde getirecektir. Fiziksel güç yerini bilgiye bırakmış, 
takım çalışması ve yetenekler ön plana çıkmaya başlamıştır. Ücret sistemleri, adil yöntemler ile bu bilgi ve 
yetenek aktarımını maksimum destekleme ve ödüllendirme yoluyla teşvik etmektedir. Teknolojik değişimlerin 
hızına ayak uydurması kaçınılmaz olan üretim yöntemlerinin işgörenler açısından benimsenmesi, yöneticilerin 
motivasyonel ve stratejik hamleleri ile gerçekleşecektir. Bu adımlar genellikle ücretlerin yani çalışanların refah 
düzeylerini belirleyen nicel tasarrufların doğru paylaşılıp, adil dağıtımı ile ilgilidir. 

Ücret sistemlerinin gelişmesi, doğru çalışanlara adaletli ödemelerin yapılmasına sebep olacak doğal olarak 
emeğin karşılığının eksiksiz olarak karşılanmasını sağlayacaktır. Bu durumun refah artışına doğrudan etki 
etmesi beklenmektedir. Bu refah artışı, insanları tasarrufa sürüklemiş ve onları yeni tedbirler almaya sevk 
etmiştir. Her ne kadar doğru sistemler ile çalışanlar kendilerini garantide ve güven içinde hissetseler de birey-
sel tasarruf yolunu da göz ardı etmemişlerdir. Bunun en somut örneği BES’dir. Devlet destekli sistem haline 
gelen bu oluşumlar insanlara çalışma hayatlarının yanında bir güven hissi vermekte ve onları bu sistemin içine 
çekmektedir. Bu teşvikler doğrudan ülke ekonomilerine katkı sağlarken kişilere ilerleyen zamanlarında refah 
artışı garantisi vermektedir. Ülkemizde kamu ve özel teşebbüslerde bu sisteme ciddi oranda katılım sağlandığı 
gözlenmektedir. OBES’e geçiş, zaman içinde değişen yaşam standartları vb olgularla gerçekleşmeye başlamış-
tır. En az 5-9 arası çalışana sahip işletmelerin bu sisteme otomatik dahil edilmeleri sağlanmıştır. Devlet destek-
leri ve teşvikleri ile tasarruflara bir güvence gelmiş, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanmıştır. Gelişmiş 
ülkelerde büyüme ve refah artışı kriteri olarak belirlenen bu sistem, gelişmekte olan ülkelerde ciddi karşılık 
bulmaya başlamıştır.

İşveren ve çalışanı ilgilendiren her sistem muhakkak ki kuruma çeşitli yükümlülük ve sorumluluklar getirecek-
tir. Bunların en başında bu yeni emeklilik sistemlerinin uygulanması ve bu uygulamaların muhasebe kayıtları-
na doğru ve açıklayıcı şekilde işlenmesi gelir. Her yenilik kendi içinde ayrı bir değişimi meydana getirecektir. 
Kuşkusuz bu sistem refah artışı ve ekonomik katkılar dışında muhasebe sistemlerine doğrudan etki edecektir. 

AMAÇ ve KAPSAM

Ücretlendirmenin günümüzde güncel üretim yöntemleri ile eşleştirilmesinde doğru sistemin kurgulanması ge-
rekmektedir. Örgütler açısından önemli bir gider unsuru, diğer yandan çalışanlar açısından da önemli bir gelir 
kaynağı özelliğine sahip olan ücret ve maaş konusu, her iki tarafı da yakından ilgilendiren ortak ve hassas bir 
konudur. Geçmişten günümüze gelen bu kurguların özelliklerinin ve etkilerinin gözlemlenmesi aynı zamanda 
bu etkilerin bir sonucu olarak emeklilik sistemlerinin ve muhasebe biliminin etkilenme derecelerini ortaya 
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çıkarmanın önemi bu eşleştirme için daha önem arz etmektedir. Doğru bir ücret ve maaş sistemi ile örgüt, pi-
yasadaki nitelikli adayların ilgisini çeker, mevcut çalışanlarının örgütle olan bağlarını sağlamlaştırır, korur ve 
motive eder. Ayrıca kurumun ücret ve maaş yönetimindeki adil ve rasyonel tutumu aynı zamanda kendisinin 
de iş hayatında başarılı olmasına, sektöründe iyi bir şöhret yakalamasına da imkan verecektir (Şimşek ve Öge, 
2011:207). Bu çalışma, ücret sistemlerinin çalışana, çalışan refah düzeyine, işverene, emeklilik sistemlerine ve 
muhasebe bilimine katkısını ortaya koymayı hedeflemiştir. Ayrıca çalışma kapsamında bireysel emeklilik için 
ödenecek primlerin Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre nasıl muhasebeleşti-
rileceği üzerinde durulmuştur.

YÖNTEM

Bu çalışma kapsamında literatür taraması yöntemi uygulanmıştır. Konu ile ilgili makale, kitap, kanun mad-
deleri ve dijital kaynaklara ulaşılmıştır. Bu kaynakların sistematik bir şekilde toplanması ve incelenmesi ne-
ticesinde elde edilen bulgular sonucu, ücret sistemlerinin oluşturulmasının çalışanlarda refah düzeyinde ve iş 
tatmini noktasında, işverenlerde ise maliyet ve kar dengesini kurma noktasında etkisi bulunmaktadır. Bireysel 
emeklilik sisteminin doğru anlaşılması ve katılım oranının arttırılması, ücret sistemleri ile doğrudan ilgilidir. 
Doğru ücret sistemleri kapsamında yeterli ve adil ücrete sahip çalışanlar tasarruf eğilimine yönelmekte ve elde 
ettikleri gelirleri birikim yapmak suretiyle emeklilik hayatlarına doğrudan yatırmayı tercih etmektedirler. Ça-
lışanları bu tercih sürecine yönlendiren önemli hususlardan biri de devlet teşvikleridir. Yapılan tasarruflara ek 
olarak devlet teşviki ve ek devlet katkısı sunulmaktadır. 

BULGULAR

Bireysel emeklilik katılım sistemi işverenlere çeşitli yükümlülük yüklemekte ve muhasebe sistemlerinde zo-
runlu uygulamalara götürmektedir. OBES’in muhasebe sistemi üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bul-
gulara göre, birden farklı muhasebe kayıt biçiminin olduğu saptanmıştır. Bu farklılığın çeşitli sebeplerden 
kaynaklandığı ancak tek düzen muhasebe sistemine göre standart bir biçimde kaydedildiği anlaşılmaktadır.

Kişilerin çalışmak istemelerinin önemli sebeplerinden biri de gösterdikleri emek karşılığında elde edecekleri 
ücretler ve diğer ödemelerdir (Yüksel, 1998:190). Ücret, kişilerin hem kendileri için hem de ailelerinin duy-
dukları ihtiyaçları karşılamanın bir aracıdır. Ücret, bireylerin fiziki ihtiyaçlarını karşılamada olduğu kadar 
onların tanınma, statü sahibi olma gibi sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da önemli 
bir faktördür (Şimşek ve Öge, 2011:207). Buna göre ücret, işgörenin bilgi ve becerisinin, kurumun gelişimi 
ve amaçları doğrultusunda sarf edilmesine karşılık saatlik, haftalık veya aylık olarak ödenen nakdi sermaye 
olarak açıklanabilir. Ücret yönetiminin ana hedefi, çalışana ödemesi yapılacak tutarın yeterli ve adil olmasıdır. 
Yeterli ücret; kurumun amacına erişmesi için çalışanların harekete geçirilmesi ve arzu edilen özelliklerdeki 
çalışanların işletmeye çekilebilmesini ve işletmede kalmalarını sağlayacak bir ücret seviyesi olarak tanımlana-
bilir (Ünsar,2009:50). Bireysel emeklilik; çalışanların çalışma hayatı süresince elde ettikleri gelirden tasarruf 
ederek, emeklilik dönemlerinde sürdürülebilir bir hayat düzeyi sağlamalarına olanak tanıyan ve önceden belir-
lenmiş bir emeklilik planı çerçevesinde işverenler, çalışanlar veya her iki grubun ya da, herhangi bir işverene 
bağlı olarak çalışmayan bireylerin, düzenli olarak yaptıkları belirli tutardaki katkıların bir fonda toplanarak, 
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profesyonel portföy yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetildiği kurumsal yapılar olarak tanımlanmaktadır. (Al-
tay, 2013).Bireysel emeklilikte, hem özel emekliliğe katılımı arttırmak hem de pazarlama ve satış giderlerini 
azaltmak için uygulanabilecek yöntemlerden birisi de “zorunlu katılım” yöntemidir (Peker, 2016:51). Zorunlu 
bireysel emeklilik uygulamaları ve gönüllü katılıma dayalı bireysel emeklilik türleri arasında, zorunlu katılım 
metodunun tercih edilmesinin, bireysel emekliliğe geçişi arttırmak için etkin bir çözüm olduğu belirtilmek-
tedir. Emeklilik gelir sözleşmeleri, Kanunun Geçici 1 inci maddesi kapsamında yapılan aktarımlarla kurulan 
sözleşmeler, başka şirketten aktarımla kurulan sözleşmeler ile hak kazanılan birikimin transfer yoluyla aktarıl-
ması işlemleri hariç, ilgisine göre katılımcı sponsor veya işveren, Bakanlıkça belirlenen belgelerin imzalanma-
sını veya onaylanmasını müteakip iki ay içinde cayma hakkına sahiptir.(Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında 
Yönetmelik, 2012: Geçici Md.1)

ÖRNEK UYGULAMA

Brüt ücreti 6.000 TL olan bekâr bir doktorun 2019 Ocak ayı ücretinden yapılacak kesinti oranları ve tutarları 
aşağıdaki gibidir: 

SGK İşçi Payı: %14 

SGK İşveren Payı: %20,5 

SGK İşsizlik Sigortası İşçi Payı: %1 

SGK İşsizlik Sigortası İşveren Payı: %2 

B.E.S. :%3 

Damga Vergisi:%0,759 

Gelir Vergisi: %15 

A.G.İ. : 133,31 TL

Doktorun ücretinden ilk olarak Sosyal Güvenlik Kesintileri yapılacaktır. %14 SGK İşçi Payı, %1 SGK İşsizlik 
Sigortası kesintisi yapılacaktır. Yapılan kesintiler 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabında izlene-
cektir. SGK kesintilerinin ardından Gelir ve Damga Vergisi kesintileri yapılacaktır. Gelir Vergisi matrahı brüt 
ücretten SGK kesintileri düşüldükten sonra kalan tutarın %15,20,27,35 (Personelin bulunduğu vergi dilimine 
göre) olarak hesaplanacaktır. Damga vergisi ise %0,759 olarak brüt ücret üzerinden hesaplanacaktır. Yapılan 
vergi kesintileri 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabında takip edilecektir. Bu kesintiler yapıldıktan sonra 
kalan tutar personelin net ücreti olarak tahakkuk ettirilmektedir. Ancak yapılan yeni düzenleme ile yapılan 
kesintilere ek olarak Bireysel Emeklilik Sistemi içinde brüt ücret üzerinden % 3 kesinti yapılacaktır. Yapılacak 
bu kesinti işveren tarafından anlaşmalı özel sigorta şirketine devredilecektir. Yapılacak kesinti için Tek Düzen 
Hesap Planı’nda özel bir hesap bulunmamaktadır. BES kesintisini önceki bölümde önerildiği gibi “336 Diğer 
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Çeşitli Borçlar” veya “369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler” hesabında izlenmesi uygun olacaktır. İşçinin üc-
retinden yapılan kesinti oranları ve tutarlar aşağıdaki gösterilmektedir.

SGK İşçi Payı 6.000 TL x %14 = 840 TL 

SGK İşsizlik Sigortası İşçi Payı 6.000 TL x %1 = 60 TL 

Gelir Vergisi [6.000 TL – (840TL+60TL)] x %15 = 765 TL 

Damga Vergisi 6.000 TL x %0,759 = 45,54 TL 

B.E.S. 6.000 TL x %3 = 180 TL 

Net Ücret: 6.000 TL–(840 TL+60 TL+765 TL+45,54 TL+180 TL)+133,31 TL = 4.242,77 TL

Personelin işverene maliyeti ise personelin brüt ücreti + işveren SGK payları olarak hesaplanacaktır. SGK 
işveren payı %20,5, SGK işsizlik sigortası işveren payı ise %2 olarak belirtilmiştir. Yapılacak kesinti “361 
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri” hesabında izlenecektir. Personelin işverene maliyeti aşağıda gösteril-
mektedir.

SGK İşveren Payı 6.000 TL x%20,5 = 1.230 TL 

SGK İşsizlik Sigortası İşveren Payı 6.000 TL x %2 = 120 TL 

İşverene Maliyet: 6.000 TL+1.230 TL+120 TL= 7.350 TL

Yukarıda yapılan hesaplamaların ardından hesaplanan tutarların muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. Per-
sonelin işverene toplam maliyeti 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabının borcuna, personelin asgari geçim 
indirimi 136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesabının borcuna yazılacaktır.
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Mad. 
No

AÇIKLAMA BORÇ ALACAK

1 30.01.2019
740 Hizmet Üretim Maliyeti 
136 Diğer Çeşitli Alacaklar 
 

       335 Personele Borçlar 
         336 Diğer Çeşitli Borçlar  
               (369 Ödenecek Diğer Yükümlülük.) 
                   360 Ödenecek Vergi ve Fonlar  
                    361 Ödenecek Sosyal Güv. Kes.                              
Ücret Tahakkuku

 
7.350 
133,31 
 

 
 
 
4.242,77 
180 
 
810,54 
2.250

SONUÇ

Ücret sistemleri, çalışan motivasyonuna ve üretim yöntemlerine göre doğrudan belirlenmektedir. İşletme, ana 
fonksiyonlarından olan üretim ve pazarlama kriterlerini yerine getirme noktasında çalışanlarına muhtaçtır di-
yebiliriz. İşletme türüne göre değişen ücret sistemleri, doğru seçilip uygulandığı takdirde olumlu sonuçlar elde 
ediliyor ve üretimde verimli bir süreç geçiriliyor. İşin boyutu başta olmak üzere birçok değişkene göre ayrı ayrı 
belirlenmiş bu sistemler beklentileri fazlasıyla yerine getiriyor. Değişen dünya düzeninde kurumsal kimliğe 
sahip olmak, kurum kültürü oluşturmak, yetenekli çalışanları elde etmek ve hali hazırda başarılı çalışanları 
elde tutmak amacıyla minimum maliyet optimum fayda sağlayacak sistemi belirlemek her zaman işletmenin 
çıkarına olacaktır.

Bu sistem, çalışma hayatı sonrasında da işgörenlerin refah düzeyine olumlu katkılar sunacak ve onları tasarruf 
yoluna yönlendirecektir. Devlet desteği ile cazip hale getirilen bu tasarruf yöntemlerinin en güncel olanı BES 
ve OBES’dir. Bu güncel tasarruf uygulamaları devletlerin ekonomilerine büyük katkılar sunmakla beraber 
kişilerin yaşam standartlarını üst seviyeler taşıyor ve kurumlara çeşitli yenilikler getiriyor. Bu yeniliklerin 
etki alanlarına bakacak olursak, muhasebe sistemini örnek verebiliriz. Muhasebe sisteminde yıkıcı bir etki 
yaratmamıştır ancak sistem içinde yer alan kural ve mevzuatlarda değişikliklere sebep olmuştur. Bu konuda 
iki farklı farklı yaklaşım bulunmaktadır. Muhasebe sistemindeki bu farklı görüşlerin aksine İstanbul SMMM 
Odası’nın belirttiği standart; Otomatik Bireysel Emekliliğe geçiş için işverenlerin muhasebe kayıtlarında, ha-
reketi ‘’361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri’’ hesabının alt hesabında izlenmesi yönündedir. Bu deği-
şiklikler işverenlerin yükümlülükleri arasında yerini almıştır.
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BÜHLMANN-STRAUB KREDİBİLİTE MODELİ VE BAYESCİ 
YAKLAŞIMIN KREDİBİLİTE FAKTÖRÜ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Feyza Elif AKKUŞ1, Meral EBEGİL2, Fikri GÖKPINAR3

1Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara / Türkiye

2-3Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, Ankara / Türkiye 

Öz: Aktüerya uygulamalarında, sigorta portföylerine bakıldığında, adil bir prim değeri belirlemek için sigorta-
lıların geçmiş deneyimlerindeki farklılıklardan dolayı bireysel ve ortak deneyimler birlikte dikkate alınmalıdır. 
Kredibilite, ağırlıklı tahmini hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. Ağırlıklandırma işlemi Z kredibilite 
faktörü ile yapılmaktadır. Z değerini belirlemek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler, kredibilite 
modelleri olarak adlandırılır. Kredibilite modellerinde,  Z kredibilite faktörünün sıfır değerini aldığı durumlar, 
ilgili sigortalının kendi deneyimlerine sıfır ağırlık verilerek primin sigortalıların genel ortalamasına göre he-
saplandığı anlamına gelir. Bu durum sigortalı açısından adil olmayacaktır. Bu çalışmada, Monte Carlo simü-
lasyon yöntemiyle, Bayesci Yaklaşım ve Bühlmann-Straub Kredibilite Modeli karşılaştırılmış, her iki yöntem 
için de Z kredibilite faktörünün sıfır değerini aldığı durumlar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kredilite Teorisi, Kredibilite Modelleri, Monte Carlo Simülasyonu, Bayesci Yaklaşım, 
Bühlmann-Straub Kredibilite Modeli

KREDİBİLİTE TEORİSİ

Kredibilite Teorisinde, pratikte bir sigorta uygulamasında hasar geçmişinin kullanıldığı düşünüldüğünde, si-
gortalının hasar geçmişi sigorta şirketinin belirlediği prim oranından daha iyi durumda olabilir. Bu durumda 
sigortalı indirim talep edebilecektir. Benzer şekilde varsayılandan daha kötü bir hasar geçmişine sahip olan 
sigortalı için, sigorta şirketi hasar geçmişi daha iyi durumda olan sigortalılara uyguladığı prim oranından daha 
yüksek bir prim talebinde bulunabilecektir. 

Kredibilite modellemesi, aktüerlere gelecekteki primleri, geçmiş risk deneyimlerine göre ya da risk gruplarına 
göre belirlemelerine izin veren bir oranlama sürecidir. Örneğin, elimizde iki veri seti olsun. Birinci veri seti şu 
anki gözlemlerden oluşan, ikinci veri seti ise bir veya daha fazla önceki dönemlere ait veri seti olsun (Herzog, 
1994). Bazı kredibilite yaklaşımları altında,  yeni kredibilite oranı, C (hasar frekansı, hasar sayısı, risk primi, 
vb.)  Eş. (1) deki gibi hesaplanır.

                                                                                                                 (1)
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Burada, : Güncel gözlemlerin ortalaması,  : Önceki gözlemlerin ortalaması, Z: Kredibilite faktörü ve C: 
Kredibilite kestiricisi olarak tanımlanmak üzere, Z kredibilite faktörü, 0 ile 1 arasında değerler almaktadır. 

). Küçük veri seti kullanıldığında diğer bir deyişle sigortalıya ilişkin gözlem değeri az olduğunda, 
Z değeri 0’a yaklaşacaktır. Bu durumda prim tüm portföyün ortalamasına yakın bir değer olarak belirlenir. 
Z=1 olduğunda ise bir sonraki döneme ilişkin kestirim tamamen sigortalının geçmiş hasar deneyimine göre 
yapılmış olur. Yani portföy homojen ise kişilere uygulanacak net prim genel ortalama olarak belirlenebilirken, 
portföy heterojen ve sigortalıların geçmiş hasar bilgisi yeterli ise sigortalının bireysel ortalaması prim olarak 
belirlenebilir (Gau, Gangopadhyay and Han, 2008). 

Bühlmann - Straub Kredibilite Modeli 

Bühlmann ve Straub, 1970 yılında Bühlmann modelinin genelleştirilmiş şekli üzerine çalışmışlardır. Bühl-
mann kredibilite modelinde her geçmiş dönem için birbirinden bağımsız ve aynı dağılımlı olma durumu kısıt 
getirir yani Bühlmann modeli, geçmiş poliçe dönemlerinde farklı riske maruz kalan birimlerin sayısına veya 
farklı hasar büyüklüğü dağılımlarına müsaade etmez. Bühlmann-Straub modelinde bu kısıtlamalar aşılmaya 
çalışılmıştır (Bühlmann & Straub, 1970)

Her poliçe sahibi için, geçmiş kayıplar, hasarlar veya hasar tutarları 𝑋 = (𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋n ) ′ ile gösterilsin. Bu-
rada , bir derecelendirme sınıfında her poliçe sahibinin risk seviyesini karakterize eden bir risk parametresi 
olmak üzere,  =   iken 𝑋 = (𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋n ) ′ aynı ortalama, fakat farklı varyansa sahip, bağımsız ve aynı 
dağılımlı rassal değişkenlerdir. 

Ortalaması  ve koşullu varyansı    biçiminde ifade edilir.

Burada  ; bireylerin ’inci poliçe döneminde bilinen bir riske maruz kalma değeridir. 
olmak üzere ,  bütün poliçe dönemleri için toplam riske maruz kalma değeridir.  hipotetik ortalama ve 

 süreç varyansı olarak adlandırılır. 

                                                                                                                         

olmak üzere,

 : hipotetik ortalamaların beklenen değeri

 : süreç varyansının beklenen değeri

 : hipotetik ortalamaların varyansı

olarak ifade edilir.

’ nin ortalaması      ve kovaryansı    şeklindedir.
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Bühlman-Straub kredibilite primi ise, 

şeklinde ifade edilir. Bülhmann-Straub modelinde kredibilite faktörü , her sınıf için ayrı hesaplanmalıdır. 
Dolayısıyla Bülhmann-Straub kredibilite prim tahmin edicisi, 

ve    

olmak üzere,

+(1– )                                                                                                                 

olacaktır (Ebegil, 2002).

Bayesci Yaklaşım

Bayesci yöntem önsel olasılığın var olduğu bir yaklaşımdır. Önsel olasılık önceden var olan verilerden, bilgi-
lerden yararlanılarak hesaplanan olasılıktır. Önsel olasılık daha sonra olabilirlik fonksiyonu yoluyla birleşerek 
Bayes yaklaşımını oluşturur. Sonsal olasılık fonksiyonu, önsel olasılık fonksiyonu ve olabilirlik fonksiyonu-
nun çarpımı ile orantılı olacaktır. Bayesci yaklaşımı inceleyecek olursak,  bir rassal değişken olmak üzere, 
bu değişken ile tanımlanan yığının bazı önsel bilgilerinin olduğu varsayılsın.

 : Risk karakteristiklerinin yığındaki önsel dağılımı

 : Kayıp miktarı, hasar sıklıkları 

 : Herhangi bir sigortalının risk parametresi

olmak üzere,  değeri verildiğinde hasarların veya kayıpların koşullu dağılımı,  olacaktır. 
Sigortalı için  gözlemi var olduğunda,  dönemi için fiyatlandırma yapılacak olunursa, bir sigortalı 
için  risk primi ve  koşulu altında hasarlar veya kayıplar birbirinden bağımsız olmak 
üzere,
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’nin koşullu olasılık fonksiyonu,

şeklinde olacaktır. Burada bir sigortalının bir sonraki dönemdeki hasar veya kayıplarının tahmininde bulun-
mak istiyoruz. Eğer  bilinirse,  kullanılabilir. Ancak  bilinmediğinde, aynı sigortalı için 
geçmiş hasar bilgisi,  bilinecektir. Dolayısıyla  koşulu yerine  koşulu getirilir ve  verildiğinde 
’in koşullu dağılımı elde edilecektir. Bu dağılıma kestirici dağılım adı verilir. Kestirici dağılım, sonsal dağılım 
üzerinden …,  koşulu altında ’e ilişkin yoğunluk fonksiyonunun beklenen değeri olarak tanım-
lanabilir. Koşullu bağımsızlık verilmişken, ’nin ortak dağılımı, 

olarak ifade edilir. X’in marjinal olasılık yoğunluk dağılımı,

olacaktır.  verilmişken,  ’in koşullu  olasılık yoğunluk fonksiyonu,

olarak elde edilir. verilmişken, ’nın sonsal yoğunluğu ise, Eşitlik (3) ve (4)’ten 

şeklinde elde edilir. Ve eşitlik (5),

olarak yazılır (Erdal, 2013). Buradan, herhangi bir sigortalı için gözlemlenen  verisi temel alınarak 
değeri kestirilmek istensin, eğer  biliniyorsa, hipotetik ortalama veya bireysel prim, 
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olacaktır. Ve hipotetik ortalamanın beklenen değeri,

şeklinde yazılabilir. Eşitlik (9)’dan görüldüğü gibi ortak prim, hipotetik ortalamanın  üzerindeki ortalaması 
olur. Bu yöntem sigortalı hakkında hiçbir bilgi yok ise kullanılabilir. Fakat  değeri bilinmediği için en iyi yön-
tem  gözlem verilerini kullanmaktır. Buradan sigortalının Bayesci primi (kestirici dağılımın ortalaması),

Bayesci prim,

veya 

formüllerini kullanarak elde edilir (Klugman, Panjer and Willmot, 1998; Ebegil, 2007)

Simülasyon Çalışması

Bu kısımda Bühlmann-Straub kredibilite modeli ve Bayesci yaklaşım yöntemini karşılaştırmak amacıyla, or-
tak belirlenmiş olan ortalama ve varyansları kullanarak Monte Carlo simülasyon çalışması yapılmıştır. Her bir 
sigorta portföyü için 1000 tekrar yapılarak her iki model içinde ayrı ayrı Z kredibilite faktörleri hesaplanmıştır. 
Z kredibilite faktörünün sıfır çıktığı durumların sayısı Tablo 1’ de özetlenmiştir. 
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Tablo 1. Monte Carlo Simülasyon Çalışması Sonucunda Bayesci Yaklaşım ve Bühlmann-Straub Kredi-
bilite Modelinde Z Kredibilite Faktörünün Sıfır Değerini Aldığı Durumların Sayısı

Parametre Değerleri Bühlmann-Straub 
Kredibilite Modelinde 
Z=0 çıkan durumların 

sayısı

Bayesci Yaklaşım 
Yönteminde Z=0 çıkan 

durumların sayısı

 ve 
18 225

 ve 
0 803

 ve 
25 269

 ve 
0 796

 ve 
555 0

 ve 
349 0

 ve 
592 0

 ve 
327 0

SONUÇ

Bu çalışmada, Bayesci yaklaşım ve Bühlmann-Straub kredibilite modeli ile prim değeri belirlenirken, hangi 
yöntemin daha adaletli sonuçlar verdiğini incelemek amacıyla Monte Carlo Simülasyon çalışması yapılmıştır. 
Her iki yöntem için de ortak belirlenen ortalama ve varyanslar ile 1000 deneme yapılarak Z kredibilite faktörü 
incelenmiştir. İncelemeler sonucunda her iki yöntemde de, ortalama değerinin Z kredibilite faktörünün belir-
lenmesinde herhangi bir rol oynamadığı sonucuna varılırken, Tablo 1’den Bühlmann-Straub kredibilite mode-
linde varyans değerinin küçük alındığı durumlarda Z kredibilite faktörünün 0 değerini aldığı durumların sayısı 
oldukça azken, varyans değeri büyüdükçe Z kredibilite faktörünün 0 değerini aldığı durumların sayısı büyük 
oranda çoğalmaktadır. Bühlmann-Straub kredibilite yöntemi için yapılan yorumların aksine Bayesci yöntemde 
varyans küçüldüğünde 1000 denemenin büyük çoğunluğunda Z kredibilite faktörü 0 değerini alırken, varyans 
değeri büyüdükçe Z kredibilite faktörünün 0 değerini aldığı durumların ortaya çıkmadığı görülmektedir. 
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PEYAMİ SAFA’NIN DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU ADLI ROMANINDA KULLANILAN 
TIP TERİMLERİ VE BUNLARIN ÜSLUBA ETKİSİ

Mine KARACA

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Programı, İstanbul / Türkiye

Öz: Peyami Safa, Türk romanının en önemli isimlerinden biridir. Onun, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı eseri 
ise, önemli ve ünlü olmanın yanında başarılı bir psikolojik roman örneğidir. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nun 
isimsiz başkahramanı hasta çocuk, bacağındaki rahatsızlığın verdiği büyük sıkıntıları ve yaşadığı ruhî buna-
lımları anlatır. Gerçek hayatta yazarın kendisinde de olan bu hastalık, Peyami Safa’ya derin ve unutulmaz 
acılar yaşatır. Bu durumun Türk edebiyatına başarılı bir roman kazandırdığını söylemek yanlış olmaz. Ayrıca 
Peyami Safa, bu romanında kahramanının hastalığı ile ilgili pek çok tıbbî terim kullanmıştır. Romanın içinde 
geçen ve olay örgüsüne en doğal hali ile dâhil edilmiş tıbbi terimler, neredeyse bir hekimin bilgi birikiminin 
yazarda olduğunu gözler önüne sermektedir. Romanda karşımıza çıkan tıbbi terimler ile yazarın dikkat çeken 
bu bilgi birikiminde, Peyami Safa’nın bu hastalığı gerçek hayatta kendisinin de yaşıyor oluşunun ve tıp ilmine 
ilgisinin payı olduğu inkâr edilemez. Peyami Safa’nın hemen hemen birçok romanında tıp bilgisi dikkati çeker. 
Üslûbu oluşturan unsurların başında kelimeler gelir. Seçilen kelimeye göre üslûp şekillenir. İşte bu noktada 
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nda üslûp, kullanılan kelimelere göre âdeta hastane ve hastalık kokar. Ama he-
men ifade edelim ki bu üslûp itici değildir. Hatta biz, olayları hasta çocuğu severek takip ederiz. Bazılarına 
bıktırıcı gelen bu anlatışlar yazarın kalem gücü ile sevimli bile gelir.

Anahtar Kelimeler: Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Tıp, Tıbbî Terimler, Üslûp

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Her edebi eser, yazıldığı dönemden ve yazarının fikir dünyasından, bilgi birikiminden, duygu ve düşüncelerin-
den izler taşır. Bu çalışmada, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı eserdeki tıp terimleri ve bunların üsluba etkisi 
incelenecektir.

AMAÇ

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı eserdeki tıp terimlerinin tespiti, kullanım şekli ve bu terimlerin üslup üzerin-
deki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

KAPSAM

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı edebi eserdeki tıp terimleri olay örgüsüne bağlı olarak incelenmiştir. Çok 
bilinen ve artık halka mal olmuş terimler üzerinde pek durulmamıştır. Terimlerin üsluba katkısı değerlendiril-
miştir. 
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YÖNTEM

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı eserdeki tıp terimleri olay örgüsüne bağlı olarak sözlük anlamları da verile-
rek incelenmiş, terimler ile ilgili alfabetik bir sözlük oluşturulmuş ve bu terimlerin olay örgüsü içindeki yerleri 
de belirtilerek çalışma yapılmıştır. 

BULGULAR

Romanda altmış üzerinde tıp terimi tespit edilmiş ancak –diğerlerinin halka çok mal olmuş terimler olması 
dolayısıyla- bunların altmış tanesi incelenmiştir. Terimlerin üslup üzerindeki edebi değeri artırıcı etkisinin 
Safa’nın kalem gücünün başarısı olduğu tespit edilmiştir.

GİRİŞ

Bir sanat eseri, sanatçısının kişiliğini, yaşadıklarını, duygu ve düşünce dünyasını yansıtır. Bir sanatçıyı ta-
nımak için, eserlerine bakmak çoğu zaman geçerli bir yoldur. Her sanat eserinin, yazarının aynası olduğu 
yadsınamaz bir gerçektir. Bu gerçek, Peyami Safa’nın hayatı ve eserleri incelendiği zaman görülür. Biz sadece 
konumuz bakımından birkaç noktaya işaret edeceğiz. Önceliği bizzat yazara verelim:

“Benim şuurum bir facia atmosferi içinde doğdu. Ben iki yaşımdayken, babam ve kardeşim Sivas’ta on ay 
içinde ölmüşler. (…) Ben iki yaşımda babasız kaldım. Bütün çocukluğum ve gençliğim korkunç bir hastalığa 
ve fakirliğe karşı mücadele içinde geçti. Kimsesiz, sıhhatsiz, parasız ve tahsilsiz kaldım. Hastalık, cehalet ve 
sefalet ejderleriyle boğuştum.” (Toker, 1984).

Bu belirlemeyi vücudundaki bir hastalığa indirgeyelim. Peyami Safa’nın daha çocuk yaşlarında yakalandığı 
sağ kolundaki kemik veremi hastalığının onun bedenini olduğu kadar psikolojisini derinden etkilediğini yakın 
arkadaşı Elif Naci, şöyle anlatır: 

“Bütün yaşamında Peyami Safa hastalıklarıyla didinmiş, çok acı çekmiş bir insandı. Yedi yıl kolunda dinme-
yen bir ağrı, işleyen bir yara… Doktorların koyduğu teşhis ‘arthrite tuberculeuse.’ Ha bugün ha yarın o kol 
kesilecekti. … Hastane dönüşlerinde ilaç kokularıyla bana gelir, dertleşirdik. Bütün tıp deyimleriyle hastalığı-
nı, hoyrat doktorların o gün ne dediklerini en ince ayrıntılarıyla anlatırdı; karşılıklı ağlaşırdık sabahlara kadar. 
Gerçi ankiloz olup kolu kesilmekten kurtuldu ama Türk edebiyatı Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nu kazandı. Bu 
benim de içinde bulunduğum, çektiği tüm acıların acıklı romanıdır. Yalnız oradaki çocuk bacağından hastadır, 
Peyami ise kolundan. Evet, yedi yıl kıvrandı bu ağrı ile bu hastalıklarla savaş verdi. Delikanlılık çağında top-
lum içinde boynunda sargılı, alçılı bir kolla uzun süre dolaştı. ” (Naci, 1980).

Bu konunun daha ayrıntılı ele alınmasına gerek olmayacak şekilde açık ve tatmin edicidir. Ayrıca Safa, evlen-
dikten sonra da karısının geçirdiği felç ve yaşadığı psikolojik hastalıklar ile mücadele etmiştir.   

“…Evlilik, kısa bir mutluluk döneminden sonra karısının geçirdiği felç ve buna bağlı olarak yaşadığı psiko-
lojik buhranlar yüzünden cehennem azabına dönüşmüştü. Sadece karısının hastalıklarıyla değil, kendi hasta-
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lıklarıyla da sürekli boğuşmak zorunda kalan Peyami, Nietzsche gibi tam bir hastalık küpüydü.” (Ayvazoğlu, 
2017).

İşte bu sebepler ve şartlar Safa’nın, eserlerinde tıbbî terimleri sıklıkla kullanmasına sebep olmuştur. Tedavi 
sürecinde bu alanda derin bilgi birikimi ve tecrübe kazanmıştır. Elbette bu tek başına yetmez. Onda aynı za-
manda büyük bir tecessüs ve araştırma hırsı vardır. Nitekim bu alandaki bilgisi alanın uzmanları tarafından bile 
ilgi çekici bulunmuştur. Bu konuda yazarın hem yakın arkadaşı hem de doktoru olan ünlü psikiyatri doktoru 
Ayhan Songar, şunları söyler:

“Nahif bedeni ile kocaman gözlüklerinin arkasından zekâ fışkıran gözleriyle hemen insanın dikkatini çeken 
Peyami Safa … (Ayvazoğlu, 2017). ‘Merhaba Ayhan Bey, memnun oldum.’ diye elini uzatmıştı. O anda ara-
mızda artık kopmayacak bir dostluk başladı. Biraz konuştuktan sonra benim mesleğimi, -hiç mübalağa etmiyo-
rum- en az benim kadar bilen ve birçok tıbbî meseleleri tartışmaktan çekinmediğim bir kimse ile karşı karşıya 
bulunduğumu anladım.” (Songar, 2016).

Ayhan Songar, Peyami’nin bilhassa nöroloji ve psikiyatri dallarındaki bilgisini ve sezişlerini şaşırtıcı bu-
luyor, kütüphanesinin bu konularda yazılmış kitaplarla dolu olduğunu, hatta kendisine Remy Collins’in 
L’Organization Nerveuse adlı kitabını hediye ettiğini söylüyordu. Bir seferinde eşinin yakalandığı bir hastalığa 
uyguladıkları yanlış tedaviden onun tavsiyesiyle vazgeçmişlerdi. (Ayvazoğlu, 2017).

Bir yazarın kullandığı kelimeleri hem dil bakımından hem de üslûp bakımından önemlidir. Bu noktadan hare-
ketle biz, Peyami Safa’nın en önemli eserlerinden biri olan Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’ndaki tıp terimlerinin 
onun şahsiyeti ile üslûbunu birleştiren noktalar bakımından incelenmesi gerektiğini düşündük. Yalnız hemen 
ifade edelim ki bu döküm ve incelemede tıp alanında düşünülebilecek her kelime/terimi almadık. Özellikle 
ihtisas ifade edenleri tercih ettik. Mesela “hastane” kelimesini almadık ama “hastane kokusu” nu aldık.

Tıp Terimlerin Alfabetik Sıralaması

akıntı: Vücudun belli bölgelerinden gelebilen sıvı ya da mukus. 

amputation: Uzuv kesme, ameliyatla kesip alma, ampütasyon.

amputation ameliyatı: Uzuv kesme ameliyatı.

ankylose: Hareket etmeyecek şekilde birbirine kaynaşmak veya birbirine kaynaştırmak.

arthrite: Eklem yangısı, vücut tarafından üretilen, eklemlerde meydana gelen iltihabik bir durum.

arthirite tuberculeuse: Kemik ve eklem tüberkülozu. 

asistan: Tıpta uzmanlık alanında eğitimini alması için görevlendirilen tıp fakültesi mezunu hekim.

basil: Silindir veya çubuk biçimindeki bakteri. 
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cerahat: Vücut dokularında iltihabi reaksiyon sonucu meydana gelen, kıvamlı, yeşilimtırak- sarımtırak beyaz 
sıvı. Yaradan akan irin. 

ciğer veremi: Mycobacterium tuberculosis adı verilen bir bakteri türünün neden olduğu genellikle akciğerler-
de görülen ancak vücudun diğer bölgelerine de yayılabilen bulaşıcı bir hastalık.

cümle-i asabiye: Sinir sistemi. 

eter: Renksiz, çok uçucu, kendine özgü bir kokusu bulunan, hekimlikte kullanılan bir sıvı.

exra- articulaire: Eklem dışı, eklemden ayrı romatizma. 

fistül: İyileşmeyen, sürekli işleyen çıban, akarca.

gayr-ı şuur: Bilinç dışı. 

gaz bezi: Yaraların temizlenmesinde ve sarılmasında kullanılan, ince ve seyrek dokunmuş, beyaz renkli, özel 
hazırlanmış bez.

hastane kokusu: Sağlık hizmeti verilen ve bu amaçla gerektiğinde hastaların yatarak tedavi olduğu kurumun, 
ilaç kokuları ile karışmış kendine has kokusu.

ifrazat: Balgam, irin, kan, ter gibi, vücuttan çıkan şeyler.

ihtisas:Tıp hekimliğinde uzmanlık.

iltihap: Tahriş, yaralanma veya infeksiyona karşı vücudun tepkisi, inflamasyon. 

iltisak-ı mafsal: Kısmi eklem katılaşması. 

irin: Organizmanın herhangi bir yerinde yangılanma sonunda ölmüş göze artıklarından ve bozulmuş akyu-
varlardan oluşan, mikroplu ya da mikropsuz, genellikle yeşilimtırak- sarımtırak renkte, koyuca sıvı, cerahat. 

iyodoform (kokusu): Kristal görünümlü, saldığı koku hekimlikte antiseptik olarak kullanılan bu sayede mik-
ropların çoğalmasını engelleyerek dokuyu mikroplardan temizleyen bir bileşiktir.

iyot (kokusu): Vücudun sağlıklı bir metabolizmal işleyişe sahip olması için gerekli bir mineraldir.

kadavra: Tıp öğreniminde, görerek, uygulayarak öğrenim amacıyla üzerinde çalışmalar yapılmak üzere ha-
zırlanmış, ölü insan vücudu, ceset. 

bozuk kan kokusu: İnsanda ve gelişmiş yapılı hayvanlarda atardamarların ve toplardamarların içinde dola-
şan, plazma ve alyuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli yaşamsal sıvının lezyon üzerinde kalıp kuruyarak ortaya 
çıkardığı kötü koku.

kireçlenme: Organik dokuların içinde kireç birikmesi durumu.
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kloroform: Alkol ve kalsiyum hipokloritten mamül, uyutucu olarak kullanılan renksiz bir sıvı.

konsültasyon: Bir hastalığa birkaç uzman hekimin birlikte tanı koyması işi.

kordiyal: Çarpıntı ve kalp rahatsızlığında kullanılan, kuvvetlendirici ve rahatlatıcı sıvı ilaç.

kürtaj: Vücudun boşlukları içinde bulunan hasta ya da zararlı sayılan dokuları kazıyıp alma işi.

melankoli: İç darlığı, sebepsiz ve sürekli hüzün hali şeklinde görünen hastalık.

mafsal: Eklem, birbirine eklenmiş, bağlanmış parçaların her yönde dönmesini sağlayan bağlantı ögesi.

nüzul: İnme, felç.

ostéite: Kemik yangısı, kemik iltihabı. 

ostéopériostite: Kemik ve dış zarının iltihabı. 

pansuman: Yarayı temizleme, ilaçlama işi, yara bakımı.

pens: Sağlık sektöründe kullanılan çeşitli biçim ve büyüklükte olan yumuşak doku ve gazlı bez vb.yi tutmakta 
kullanılan kesici olmayan makas benzeri ucu tırtıklı cerrahi araç, kıskaç.

périoste: Kemik zarı. 

röntgen: Vücuttaki yapıların özellikle de kemiklerin röntgen ışınları kullanılarak görüntülenmesine dayanan, 
hastalıkların teşhisinde kullanılan bir tıbbî yöntem.

radyografi: Radyografi, radyoloji biliminin ortaya çıkmasına neden olan, x ışınlarının bulunması ile başlayan 
ilk görüntüleme yöntemidir.

samia: Kulaktaki işitme gücü.

sargı: Bandaj

sonda: Vücut içindeki herhangi bir boşluğu muayene etmek, boşluktaki sıvıyı boşaltmak ya da boşluğa gere-
ken bir ilacı vermek amacıyla o boşluğa sokulan araç, boru, dalgı. 

seririyat: Klinik. 

sızı: Hafif, ince ve genellikle sürekli ağrı.

süpürasyon: İrinleşim, irinlenme. 

şakak: Başın her iki yanında, göz, alın, kulak ve yanak arasında bulunan çukurumsu bölge.

şivester: Hemşire.
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takma bacak: Amputasyon sonrası kalan vücut parçasına takılmak için uygun protez bacak. 

tampon: Kanı dindirmek ya da silmek için kullanılan gaz bezi yumağı vb. şeyler.

tentürdiyot: Yaraların nikotik ve bakteriyel cilt infeksiyonlarının antisepsisinde, yaraların mikrop kapma-
sının önüne geçmek için sürülen iyotlu tentür.

teşrih: Açma, çıkarma.1

              Anatomi, gövdebilim.2

teşrih bıçağı: Neşter, bir çeşit ince cerrah bıçağı, lanset, bisturi.

teşrih sınıfı: Anatomi, gövdebilim sınıfı.

tifo: Kirli içme suları ve pis yiyeceklerle bulaşan mikrobik ve bulaşıcı bir hastalık.

tumeur Blanche: Ak tümör.

ufunetli: İrini olan, cerahatli. 

yara: Dışarıdan etki eden bir travma sonucu vücutta doku bütünlüğünün bozulması, hasarlanma meydana 
gelmesi sonucu meydana gelen lezyon.

zerk etmek: Sıvıyı şırınga ile vermek, akıtmak. 

Değerlendirme 

Peyami Safa’nın pek çok eserinde hastalıklarla ilgili dikkati çekecek şekilde kelime/terim ve bilgi vardır. An-
cak Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, hem tıp terimlerinin fazlalığı hem de hastalık ve hasta psikolojisinin, hastane 
portresinin verilmesi bakımından diğer romanlardan ayrı bir öneme sahiptir. 

Yazar, yukarıda alfabetik olarak sıralanmış tıp terimlerini romanın içine öylesine yerleştirmiştir ki bunlar hiç-
bir şekilde vakanın akışını bozan bir ukalalık gibi görünmez. Üslûbu bozmaz, üstelik üslûba siner ve ona farklı 
bir anlatım şekli kazandırır.

“…İyot, eter, yağ ve ifrazat ve saire kokularından mürekkep, terkibi tamamıyla anlaşılmayan bir hastane ko-
kusu.” (Safa, 2010).

Kelimelerde görülen bu konuya hâkimiyet, hastalığın anlatımında da geçerlidir. Safa, hastalığın tedavisinin, 
pansumanının ne şekilde olduğunu gerçekçi bir şekilde anlatır:

“Sargı çıktı. Sonra pamuk ve gaz bezi çıkacak. Bu korku anı müthiştir. Dikildim. Hasta bakıcının elini tutmak 
istiyordum. Yüzüne tekdirle bakarak beni gözleriyle oyaladığı anda, birdenbire pamuğu çekti ve çıkardı. Fakat 
asıl mesele gaz bezinin çıkarılmasındandır: Yaralı et, iki obur dudak gibi gaz bezini emer, bırakmaz ve bu du-
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daklar kurumuş ifrazatın tutkalıyla birbirine yapışmıştır, kilitlenmiştir.” (Safa, 2010). Bu anlatış, okuyucuyu 
anlatılandan iğrendirmez, kahramanı seversiniz

Yazar, hasta ile doktor arasındaki diyaloğu, bir doktorun muayenesini de aynı gerçekçilikle, diyaloglar hâlinde 
vermiştir:

“-Fistül var mı?

-Üç tane.

-Süpürasyon? Akıntı? ” (Safa, 2010).

Muayenenin sonunda yazar, bir hastanın hastalığı ile ilgili bilgisini gözler önüne serer. Üstelik bu anlatım, 
hastanın psikolojisini de okura hissettirmektedir. 

“Daha büyük acılara hazırlanıyordum. Her yaradan içeriye birer sonda girecektir ve kemikteki çürüğe kadar 
dayanacaktır.” (Safa, 2010).

Bunlar, hastanın bilgileri, yaşadıklarıdır. Elbette bir de doktor vardır. Bu noktada yazarın birikimi bütün derin-
liği ile kendini gösterir:

“-Çare yok… Bu fistüllerden ikisi yenidir. Kürtaj lazım… Hatta sonra alçı bile lazım… Artık mafsalı da feda 
edeceğiz. ‘Ankylose’ olmadıkça bu dizi kurtaramayız. İltihap şiddetli. İhmal etmemelisiniz.” (Safa, 2010).

Bu anlatımın ne anlama geldiğini okuyucu kavrayamaz, ama hasta çocuğa söyletilenler hem işin vahametini 
hem de hastanın psikolojisini bize açıklar: “Benim de bu şişeye, iki yastığa ve bir mendile ihtiyacım var, ben 
de Kordiyal alacağım, uzanacağım ve ağlayacağım.” (Safa, 2010).

Öyle ki hasta çocuk, “Mithat Bey, oradadır. Bir kere de o görsün, belki öteki operatörlere de gösterir de kon-
sültasyona benzer bir şey yaparlar.” derken hastanedeki doktorların takip edeceği veya etmesi gereken yolu 
haber verir okuyucuya. .” (Safa, 2010). Yazarın başarısı sadece tıp terimleri değildir. O, hastanenin havasını, 
işleyişini, orada olanları üstelik bir hasta çocuk gözü ile anlatır:

 “…Beyaz gömlekli asistanlar, doktorlar, yanımdan geçerken bıraktıkları meslekî koku ile kendilerini tanıtan 
eczacılar, duvardaki cetvelleri okuyan hastalar. (…) 

 Benim doktoru buldum. Operatörü beklemek lâzım. Teşrih sınıfında ders veriyormuş. Bana kaç defa labora-
tuvarları, sınıfları, ameliyathaneleri gezdiren doktor, hastalığa ait her şeye karşı tecessüsümü biliyor. Teşrihha-
neyi görmemiştim. Bu sefer beni oraya götürdü. (…)”

Doktor, hastası ile konuşur, ona sadece hastalığı değil, hastane ve işleyişi hakkında da bilgi verir:

“Doktor: ‘Bu taze bir kadavra yeni gelmiş.’ dedi. (…)

Doktor anlatıyordu:
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-Bu zavallı, dünyada hiçbir şeyleri olmayan insanlardandır. Fakat bu teşrih için iyi bir kadavra. Tepeden tırna-
ğa kadar adaleleri sayılıyor. Hem yağsız, yayvan bir ceset, teşrih bıçağını yormaz. (…)

-Efendiler! Amputation ameliyatlarında her şeyden evvel dikkat edilecek nokta…” (Safa, 2010).

Yazar, bununla da yetinmez doktorları hasta çocuğun hastalığı hakkında birbirleri ile de konuşurlar. Doktor ve 
operatörün çocuğun hastalığı hakkındaki konuşmalarını da şu şekilde nakleder:

“ (…) –Mithat Bey! Bu çocuğa anlatınız, mutlaka koltuk değneği kullanılmalıdır, hâlis ‘arthrite’dir bu, şakaya 
gelmez, hastalık ‘exra-articulaire’  değil ki… (…)

Düşündü, çok düşündü, ‘Osteite’ diye mırıldandı. 

-(…) Olabilir ki küçük bir ameliyatla, hatta yalnız alçıyla, yahut yarım bir ‘İltisak-ı mafsal’ ile kurtarırız.” 
(Safa, 2010).

Bu konuşmalar ortaya koyar ki, Safa, iki hekimin kendi aralarında yapacağı mesleki bir konuşmayı, o meslek 
diline gayet hâkim bir şekilde anlamakta ve anlatmaktadır. 

Romanın bir bölümünde Paşa, Doktor Ragıp’ın gelişi ile durumun bir de ona danışılmasını ister. Burada 
Paşa’nın hasta çocuğa söylediği bir cümle hasta çocuğun yani aslında yazarın tıbbî terimlere hâkimiyetinin 
ifadesidir:

“-Ragıp Bey, dedi. İyi tesadüf. Bizim oğlumuzun dizinde bir şeyler oluyor.

Bana döndü:

-Anlatsana… Sen bu hekimce lafları biliyorsun.” (Safa, 2010).

Doktor Ragıp ile sevdiği kız olan Nüzhet’in karşısında hastalığının detaylarını konuşan hasta çocuk da bir 
detaya dikkat çeker:

“Hastalığımın yalnız ismini söyledim. (…)

-O halde dedi… Derunî olacak: Tumeur Blanche. (…)

Nüzhet bu kelimenin manasını bilmediği için tasdik ettim.” (Safa, 2010).

Görülüyor ki yazar, hasta çocuğun tıp bilgisini Paşa’ya da söyletir. Bütün bu bilgiler ve bunların kullanılışı 
romanın başarısıdır.

 Yazar, sadece hastane ortamına değil birçok insanın pek de aşina olmadığı ameliyathane ortamına da hâkimdir.   

“Ameliyathaneye girdik. Türlü türlü kimyevi maddelerin bol bol harcanmasından gelen ağır koku ve yapışkan, 
kokmuş bir sıcaklık. (…)
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Bir sandalyeye oturtuldum ve camları operatöre uzattım. Kendi kendime soyunacak dermanım yoktur. (…) 
Dizim çözülünce bir pensle, sargıyı, pamuğu yukarı kaldırarak bir göz attıktan sonra yaralara eğildi.” (Safa, 
2010).

Hasta çocuğun, dizine yapılması gereken tedavi doktorlar arasında tekrar konuşulurken bahsi geçer:  

“-Azizim doktor! Verdikleri karar doğrudur. Dizi de camları da görüyorsunuz. ‘Périoste’lar harap. Mafsal 
harap. ‘Ostéopériostite’, ‘Ostéite’ her şey var. (…) Fakat dedi. ‘Amputation’lar bence tababete dâhil bir iş de-
ğildir, bunu kasaplar da yaparlar ve bir balta vuruşta bir uzvu uçururlar. Biz, biraz tentürdiyot süreriz ve biraz 
da kloroformla hastayı uyuturuz.” (Safa, 2010).

SONUÇ

Peyami Safa hakkında söylenenleri de göz önünde bulundurursak Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, otobiyografik 
bir romandır. Nitekim eserdeki şu cümleler de bu hükmü kanıtlar:  

“Bir gün hastanelerde okunmak için bir roman yazsam ve bu notlarımı içine karıştırsam…

Büyük bir hastalık geçirmeyenler, her şeyi anladıklarını iddia edemezler.

İki hasta kadar birbirine yakın hiç kimse yoktur.

Hasta olmayanlar bizi ne kadar az anlayacaklar!” (Safa, 2010).

Burada şunu da ifade edelim ki yazar hastanede yaşadıklarını, belki de kullandığı tıp terimlerini not da almış-
tır. Bununla beraber Songar’ın da dediği gibi o okumuş ve araştırmıştır. Şu halde bir yaşanmışlık var, nitekim 
onun için “amatör bir tabip” tabiri kullanılır. (Ayvazoğlu, 2017). Buna ek olarak yıllarca süren bir araştırma 
var. Fakat eserin başarısı için elbette bunlar kâfi gelmez. Peyami Safa’nın asıl başarısı bu bilgilerin kulla-
nılmasıdır, ifade ve üslûbudur. Bu özelliği biraz belirginleştirmek için böyle bir çalışma yaptık. Görüldü ki 
psikolojik bir roman olan Dokuzuncu Hariciye Koğuşu aynı zamanda mükemmel bir üslûp örneğidir. Eserin 
bütününde ve verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı gibi yazar hem hastaneyi anlatırken, hem hastalığı ve 
hasta çocuğu anlatırken anlattığı ile anlatma şeklini o kadar güzel birleştirmiştir ki bu alelâde hasta, hastalık 
anlatımı olmaktan çıkmıştır. Öyle sanıyoruz ki böyle bir anlatımı, bütün bu bilgileri bilen, her gün içinde olan 
bir doktor yapamazdı. Kullanılan kelimeler, tabiî bunların içinde önceliği tıp terimlerine vermemiz gerekir, işte 
bu noktada tıp ve hastane bilgisine ihtiyaç vardır, kelimelerden oluşan cümleler, hasta, dolayısıyla psikolojisi 
ile hastalık ve hastane öylesine imtizaç etmiştir ki sonunda böyle fevkalâde bir üslûp ortaya çıkmıştır. Büyük 
eserler bir terkibin sonunda ortaya çıkar. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, bir terkibin sonunda ortaya çıkmıştır. 
Yaşanmışlık, bilgi/birikim ve üslûp. Bu çalışma ile ortaya çıktı ki Peyami Safa oldukça ayrıntılı ve özel tıp 
terimleri kullanmaktadır. Bunların yaşanmışlık ve bilgi birikimi bir geçmiş vardır. Dolayısıyla kullanılan tıp 
terimleri bir yama gibi değil, üslûbun en önemli bir parçası/unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstelik konu-
nun önemini, vahametini en içten bir şekilde anlatmaktadır. Üstelik bu terimler pek çok eserde rastlanan yanlış 
kullanımlardan tamamen uzak ve gerçekçidir. Denebilir ki eserin başarısının en önemli unsuru bu terimlerdir.
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YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE MESLEĞE İLİŞKİN ALGIDAKİ DEĞİŞİMİN 
İNCELENMESİ: KLİNİK UYGULAMA DERSİNİN BU DEĞİŞİMDEKİ ROLÜ

Nesibe ŞİMŞEKOĞLU1, Ayşegül ALİOĞULLARI2, Kürşad Nuri BAYDİLİ1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul / Türkiye

2Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Bu çalışma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mesleki 
algıları üzerinde klinik uygulama dersinin etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipteki bu araş-
tırma, 2017-2018 Eğitim Yılı Güz Döneminde ilk kez Klinik Uygulama için hastanelere giden Yaşlı Bakım 
ve Evde Hasta Bakımı Programı’nda eğitim gören 65 öğrenci ile yürütüldü. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu ve 
Mesleki Algı Ölçeği ile güz dönemi başında ve sonunda olmak üzere iki kez toplandı.Araştırmaya katılan  öğ-
rencilerin demografik özellikleri incelendiğinde; öğrencilerin %61,5’inin (n=40) 18-20 yaş aralığında olduğu, 
%84,6’sının (n=55) kadın olduğu, %96,9’unun (n=63) bekar olduğu, %33,8’inin (n=22) Sağlık Meslek Lisesi 
mezunu, %30,8’inin (n=20) Anadolu Lisesi mezunu olduğu, %43,1’inin (n=28) Evde Hasta Bakım Programı, 
%56,9’unun (n=37) ise Yaşlı Bakımı Programı öğrencisi olduğu belirlendi. Anne ve babanın eğitim durumu in-
celendiğinde, öğrencilerin %60’ının (n=39) anne eğitim düzeyi, %64,6’sının (n=42) ise baba eğitim düzeyinin 
İlköğretim olduğu belirlendi. Öğrencilerin %58,5’i (n=38) yaşantısının çoğunu şehir merkezinde geçirmişken, 
%43,1’i (n=28) ailesinin ekonomik durumunu ‘gelir gideri karşılıyor’ şeklinde değerlendirildi. Öğrencilerin 
klinik uygulama sonunda Mesleki algı ölçeğinin duygusal ve maddi boyutlarından son test puanlarının daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu da klinik uygulama sonunda öğrencilerin mesleki algı düzeylerinin olumlu 
yönde daha fazla değişim gösterdiğini gösterir. Yaşlı Bakım Programı öğrencilerinin mesleki algı düzeyleri-
nin olumlu yönde daha fazla değişim gösterdiği tespit edildi. Öğrencilerin ölçekten aldıkları puanlar değişim 
yüzdeleri bakımından birçok bağımsız değişkenle karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma sonucuna göre; Yaşlı Bakım 
Programı öğrencilerinin, anne eğitim durumu lise olan öğrencilerin ve yaşantısının çoğunu il’de geçiren öğ-
rencilerin mesleki algı düzeylerinin olumlu yönde daha fazla değişim yüzdelerine sahip oldukları tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Mesleki Algı, Klinik Uygulama, Öğrenci

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Meslek, insanların belirli bir eğitim yoluyla kazandığı bilgi ve becerilere dayalı sürdürdükleri etkinliklerdir 
bütünüdür. Profesyonel bir mesleğin temelinde mesleki bağlılık ve örgütlenme vardır (Doğan Merih ve Arslan, 
2012). Bu temeller, öğrencilik yıllarında atılmakta ve tüm meslek yaşamı boyunca etkisini göstermektedir. 
Mesleklerini severek ve isteyerek seçen bireyler meslek hayatlarında daha huzurlu ve mutlu olabilmektedir 
(Yılmaz ve ark. 2014). 
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Mesleği kendine uygun bulmak ve mesleğin geleceği hakkında olumlu düşünceye sahip olmak; iş yaşamında 
motivasyonu, işe bağlılığı ve iş doyumunu olumlu yönde etkilemektedir (Doğan Merih ve Arslan, 2012). Bu 
bağlamda öğrenciler için mesleği algılama, öğrencilerin kendilerini, çevrelerini, düşüncelerini ve mesleki eği-
timlerini nasıl gördüklerini tanımlar. Meslek seçiminde, mesleğe uyum sağlamada ve verimli bir çalışma ha-
yatı sürdürmede, o mesleğe ilişkin olumlu görüşe sahip olmak mesleğin gelişimi açısından önemlidir. Öğren-
cilerin mesleki algılarını eğitimleri sırasında yaşanılan deneyimler etkileyebilir. (Özmen ve Çetinkaya, 2016). 

Mesleki eğitiminin amacı, öğrenciye bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutta temel bilgi ve beceri kazandır-
maktır. Bu nedenle de eğitim sistemi, klinik uygulama ve teorik bilgi olarak birbirini tamamlayan iki bölümden 
oluşmaktadır. Klinik uygulama eğitiminde amaç, öğrencilerin psikomotor becerilerinin geliştirilmesini sağla-
yarak teorik bilgilerini teknik becerileri ile bütünleştirip kalıcı davranış değişiklikleri oluşturmaktır.  Klinik 
uygulama,  öğrencilerin gerçek ortamda yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlar. Yeni bilgi, beceri ve iletişim 
deneyimleri kazanma, profesyonel tutum geliştirme ve problem çözme yeteneği sağladığından mesleki eğitim-
de önemli bir yere sahiptir. (Karagözoğlu ve ark. 2013;Tseng ve ark. 2013).

Bu çalışma sonucu elde edilecek bulgulara göre, eğitimi esnasında öğrencilerin meslek ile ilgili algılarının 
doğru şekillenmesine katkı sağlanabilir. Özellikle öğrencilerin olumsuz mesleki algılarının belirlenmesi, belir-
lenen bu algıların tartışılması ve olumluya dönüştürülmesinde bu bulguların yararlı olacağı düşünülmektedir.  

AMAÇ

Bu çalışma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SBÜ SHMYO) öğrencileri-
nin mesleki algıları üzerinde klinik uygulama dersinin etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

KAPSAM          

Bu çalışma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda kayıtlı,  2017-2018 Eği-
tim Yılı Güz Döneminde ilk kez Klinik Uygulama için hastanelere giden Yaşlı Bakım ve Evde Hasta Bakımı 
Programı’nda öğrenim gören 65 öğrenci ile yürütüldü. 

YÖNTEM

Kesitsel tipteki bu araştırmanın verileri, Tanıtıcı Bilgi Formu ve Mesleki Algı Ölçeği ile güz dönemi başında 
ve sonunda olmak üzere iki kez toplandı. Verilerin analizi SPSS 21 paket programı kullanılarak gerçekleştiril-
di. Verilerin güvenilirliği Cronbach Alpha testi ile sınanmış ve α=0,798 olarak bulunmuştur.

İki kategori içeren değişkenlerle yapılan karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, ikiden çok kategori içeren 
değişkenlerle yapılan karşılaştırmalarda ise Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Eğitim öncesi ve sonrası öl-
çek puanları arasındaki karşılaştırmalarda ise grupların normal dağılıma uygunluk gösterdikleri tespit edilmiş 
ve eşleştirilmiş örneklem t testi kullanılmıştır.

Mesleki Algı Ölçeği; öğrencilerin mesleklerini nasıl algıladıklarını ve memnuniyet düzeylerini ölçen, 19 soru-
dan oluşan ve her maddeye memnuniyet düzeylerine göre “Tamamen Katılıyorum”, “Oldukça Katılıyorum”, 
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“Kısmen Katılıyorum”, “Çok Az Katılıyorum”, “Hiç Katılmıyorum” şeklinde yanıt verilebilecek bir ölçektir. 
Yanıtlar soru formu üzerinde işaretlenebilmektedir. MAÖ’ den alınabilecek puanlar en düşük 8, en yüksek 40 
puan arasında değişmektedir. Öğrencilerin soruları yaklaşık 4-6 dakika içinde yanıtladıkları görülmüştür.  

Mesleki Algı Ölçeği’nin iki alt boyutu bulunmaktadır; 

• İş Yaşamına İlişkin Duygusal Boyut: Meslekle ilgili manevi memnuniyetin saptanmasına dönük sorulardan 
oluşmaktadır. 

• İş Yaşamına İlişkin Maddi Boyut: Meslekle ilgili maddi memnuniyetin saptanmasına dönük sorulardan oluş-
maktadır. 

Verilerin analizinde ölçeğin alt boyutlardan elde edilen puanlara bakılmıştır. Araştırmanın kurum izni alınış 
olup tıbbi etik açısından uygun bulunmuştur. 

BULGULAR

Klinik uygulama dersi öncesi ve sonrasında araştırmaya katılan öğrencilerden elde edilen veriler incelendiğin-
de; öğrencilerin %61,5’inin (n=40) 18-20 yaş aralığında olduğu, %84,6’sının (n=55) kadın olduğu, %96,9’unun 
(n=63) bekar olduğu, %33,8’inin (n=22) Sağlık Meslek Lisesi mezunu, %30,8’inin (n=20) Anadolu Lisesi me-
zunu olduğu, %43,1’inin (n=28) Evde Hasta Bakım Programı, %56,9’unun (n=37) ise Yaşlı Bakımı Programı 
öğrencisi olduğu belirlendi. Anne ve babanın eğitim durumu incelendiğinde, öğrencilerin %60’ının (n=39) 
anne eğitim düzeyi, %64,6’sının (n=42) ise baba eğitim düzeyinin İlköğretim olduğu belirlenmiştir. Öğrenci-
lerin %58,5’i (n=38) yaşantısının çoğunu şehir merkezinde geçirmişken, %43,1’i (n=28) ailesinin ekonomik 
durumunu ‘gelir gideri karşılıyor’ şeklinde değerlendirmiştir.

Tablo 1. Klinik uygulama Öncesi ve Sonrası Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması 

Duygusal Boyut SS t p

İlk Ölçüm 3,35 0,95 -4,654 <0,001*

Son Ölçüm 3,78 0,88

Maddi Boyut

İlk Ölçüm 2,57 1,01 -3,877 <0,001*

Son Ölçüm 3,00 0,91

*p<0,05

Öğrencilerin klinik uygulama öncesi ve Sonrası ölçek puanlarının karşılaştırılması sonunda; Mesleki algı öl-
çeğinin duygusal ve maddi boyutlarından son test puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, 
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klinik uygulama sonunda öğrencilerin mesleki algı düzeylerinin olumlu yönde daha fazla değişim gösterdiğini 
belirtmektedir (p=0,001; p=0,001). 

Tablo 2: Öğrenim Gördüğü Programlar Arasında Değişim Yüzdeleri Bakımından Karşılaştırması 

Duygusal Boyut Med (min-maks) U p

EHB 5,88 (-20,00-114,29)
359,00 0,035*

YB 18,18 (-33,33-216,67)

Maddi Boyut

EHB 8,33 (-41,67-180,00)
403,50 0,129

YB 28,57 (-46,67-225,00)

*p<0,0

Öğrencilerin öğrenim gördüğü programlar arasında değişim yüzdeleri bakımından yapılan karşılaştırma sonu-
cuna göre; duygusal boyut açısından; Yaşlı Bakım Programı öğrencilerinin mesleki algı düzeylerinin olumlu 
yönde daha fazla değişim gösterdiği tespit edilmiştir (p=0,035).

Tablo 3. Cinsiyetler Arasında Değişim Yüzdeleri Bakımından Karşılaştırma

Duygusal Boyut Med Min Maks U p

Kadın 8,33 -33,33 216,67
264,00 0,841

Erkek 7,69 -16,67 85,71

Maddi Boyut

Kadın 11,11 -46,67 225,00
266,00 0,870

Erkek 10,42 -27,78 150,00

*p<0,05

Öğrencilerin cinsiyetleri arasında değişim yüzdeleri bakımından yapılan karşılaştırma sonucuna göre; mesleki 
algı düzeyinde klinik uygulama sonrası ‘cinsiyet’ bakımından anlamlı bir değişim olmadığı tespit edilmiştir 
(p=0,841; p=0,870). Eser’in çalışması bu sonucu desteklemektedir (Cihan, 2016).
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Tablo 4. Anne Eğitim Durumları Arasında Değişim Yüzdeleri Bakımından Karşılaştırma

Duygusal 
Boyut

Med Min Maks  
Ki-Kare

p Farklılık

A 7,42 -23,53 57,14
1,615 0,446 -B 14,29 -20,00 114,29

C 6,79 -33,33 216,67

Maddi Boyut

A -5,00 -46,67 37,50
9,335 0,009* C>A,BB 18,18 -40,00 225,00

C 37,50 -41,67 120,00

*p<0,05 
**A: okur-yazar değil 
     B: İlköğretim 
     C: Lise

Öğrencilerin anne eğitim durumları arasında duygusal boyutta meydana gelen değişim yüzdeleri bakımından 
klinik uygulama sonrası anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p=0,446). Maddi boyutta meydana gelen 
değişim yüzdeleri bakımından anlamlı farklılık olduğu (p=0,009) ve anne eğitim durumu ‘lise’ olan öğrenci-
lerin diğer öğrencilere göre mesleki algı düzeylerinde olumlu yönde daha yüksek değişim yüzdelerine sahip 
oldukları tespit edilmiştir.

Tablo 5. Yaşantılarının Çoğunu Geçirdikleri Yer Arasında Değişim Yüzdeleri Bakımından Karşılaştırma

Duygusal Boyut Med Min Maks  
Ki-Kare

p Farklılık

A 18,47 -33,33 216,67
5,348 0,037* A>B,CB 5,88 -16,67 85,71

C 2,63 -23,53 57,14

Maddi Boyut

A 27,92 -41,67 225,00
6,617 0,069 -B 8,33 -27,78 71,43

C 2,63 -46,67 80,00
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*p<0,05 
**A: İl 
    B: İlçe 
    C: Köy

Öğrencilerin yaşantılarının çoğunu geçirdikleri yer arasında maddi boyutta meydana gelen değişim yüzdeleri 
bakımından anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p=0,069). Duygusal boyutta meydana gelen değişim 
yüzdeleri bakımından anlamlı farklılık olduğu (p=0,037) ve klinik uygulama sonunda ‘il’de yaşayan öğrenci-
lerin diğer öğrencilere göre mesleki algı düzeylerinde olumlu yönde daha yüksek değişim yüzdelerine sahip 
oldukları tespit edilmiştir. Benzer çalışmalarda da hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin uzun süre bir il mer-
kezinde yaşadıkları görülmektedir (Yücel ve ark.2011).

SONUÇ

Yüksekokul öğrencilerinin mesleki algıları üzerinde klinik uygulama dersinin etkisini değerlendirmek amacıy-
la yapılan bu çalışmadan elde edilen bulgular neticesinde öğrencilerin klinik uygulama dersi sonundaki ölçek 
puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç; klinik uygulama dersinin öğrencilerin mesleki 
algı düzeylerini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Mesleğe ilişkin olumlu bir görüş ve tutuma sahip 
olmak, mesleğe uyum sağlamada, verimli bir çalışma yaşamı sürdürmede ve mesleğin gelişimini sağlamada 
önemlidir. Evde Hasta Bakımı Programı öğrencilerinin klinik uygulama sonunda mesleki algı düzeylerinde 
olumlu yönde daha az değişim gösterdikleri saptanmıştır. Bu durumun sebeplerini inceleyen daha kapsamlı bir 
araştırma yapılması önerilmektedir.  
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INVESTIGATION OF ASPARTIC ACID EFFECT ON CALCIUM TARTRATE 
CRYSTALLIZATION

Elif GÖZE, Sevgi POLAT, Perviz SAYAN

Marmara University, Faculty of Engineering, Chemical Engineering Department, Istanbul / Turkey

Abstract: The main objective of the present study was to investigate the influence of aspartic acid used as an 
additive on calcium tartrate crystallization. The experiments were performed in pure and non-pure media in 
a batch type crystallizer. X-Ray diffraction analysis (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR),  
microscopy analysis,  thermogravimetric analysis (TGA) and zeta potential measurements were conducted to 
determine the crystal structure, functional groups, morphology, thermal and adsorption characteristics of the 
end-products, respectively. Microscopy images demonstrated that aspartic acid applied a significant impact on 
the morphology of calcium tartrate. FT-IR and zeta potential measurements showed that the additive adsorbed 
on the crystal surface physically. TGA analysis results indicated that the weight loss increased approximately 
2% in the presence of the aspartic acid.

Key Words: Calcium Tartrate, Crystallization, Aspartic Acid, Additive

INTRODUCTION 

Calcium tartrate is one of the most important inorganic substances due to its usage in a range of various in-
dustrial places especially food and pharmaceutical industries. The calcium tartrate is desired to have different 
physical properties such as structure, hardness, crystal morphology, fluidity, particle size, density and filtration 
characteristics. The crystallization of calcium tartrate must be deeply investigated to control the crystallization 
process and to produce end-products with the desired properties. The several studies conducted until now have 
shown that the additives/impurities can affect the crystallization process and thus the physical properties of the 
crystals [1-7]. For these reasons, the main aim of this study is to investigate the effect of aspartic acid on cal-
cium tartrate crystallization. Aspartic acid was selected as the additive in this study due to the its bioavalibility, 
cheapness, easy to procure and non-toxicity. The crystals precipitated were characterized by X-ray diffraction 
analysis (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetric analysis (TGA) and mic-
roscopy and zeta potential measurements.

MATERIALS and METHODS

Calcium chloride dihydrate (CaCl2.2H2O), D-tartaric acid (C4H6O6) and aspartic acid (C4H7NO4) were provi-
ded from Merck Company and they were used as analytical-grade reagents.
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The experiments of calcium tartrate crystallization were performed in a double-jacketed glass crystallizer with 
a capacity of 0.5 L at 25 °C and pH 9. The temperature was kept constant by a thermostat during the experi-
ments. The stirring was performed at a constant rate by means of a mechanical stirrer. Calcium tartrate was pro-
duced by the reaction of 0.25M tartaric acid solution with 0.25M calcium chloride dihydrate solutions. Firstly, 
tartaric acid solution was put into the crystallizer and  pH was adjusted to 9 by diluted sodium hydroxide solu-
tion. Then, calcium chloride dihydrate solution was fed to the crystallizer using a syringe pump. Aspartic acid 
(500 ppm) used as the additive was fed into the crystallizer with calcium chloride dihydrate solution. 

At the end of each experiment, the obtained product were taken from the crystallizer, filtered and then dried. 
The dried crystals were subjected to various analysis to characterize the end-product. The crystal size distri-
bution of the sample was determined by the particle size analyzer (Malvern 2000) and the morphology of the 
crystals was investigated by an optical microscopy. Furthermore,  the crystals precipitated were characterized 
by XRD, FT-IR, TGA and  zeta potential measurements. While XRD measurements were recorded in the diff-
raction angle range of 10–60°, FT-IR spectra were obtained in the range of 4000 to 650 cm−1. TGA experiments 
were conducted from 30 to 900 °C with a heating rate of 10 °/min.

RESULTS AND DISCUSSIONS

XRD Analysis 

XRD analysis was used to determine the crystal structure of calcium tartrate in this study. X-ray diffraction 
patterns of the crystals prepared with and without aspartic acid are depicted in Figure 1 and this result was in 
agreement with the literature [4].

As in Figure 1b, the crystals prepared with aspartic acid showed the similar patterns as crystals without addi-
tive and it was not detected a characteristic peak of aspartic acid. This result indicated that aspartic acid had 
no effect on the crystal structure. But, compared to pure media, it was notable that the intensities of the peaks 
decreased significantly in additive media. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

335

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Figure 1. XRD Results of Calcium Tartrate Prepared Without (a) and With Additive Media (b) 

FTIR Analysis  

FT-IR analysis was utilized to characterize the structure of the calcium tartrate and to determine the functional 
groups of the crystals. The FT-IR spectra of the crystals precipitated with and without aspartic acid are given 
in Figure 2. 

Figure 2. FTIR spectra of calcium tartrate prepared without (a) and with additive media (b) 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

336

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

As consistent with the literature, the calcium tartrate crystals precipitated in pure media showed the absorp-
tion bands in the range of 3200 to 3600 cm−1 corresponded to the symmetric and asymmetric O-H stretching 
vibrations. The peak at ~1575 cm−1 demonstrated the presence of C=O carbonyl group. The bands at ~1380 
and ~1330 cm−1 can be related to the C-O stretching vibrations. The peak at ~960 cm−1 can be assigned to the 
calcium-oxygen bonding [1, 8-10]. It was noticeable that the addition of the aspartic acid only created a slight 
shifting and also led to change in peak intensities. This situation can be attributed to that aspartic acid adsorbed 
on the crystal surface physically.

In addition to FT-IR analysis, zeta potential measurements were performed to determine whether the additive 
adsorbed on the surface or not. In this study, the zeta potential of calcium tartrate precipitated in pure media 
was determined to be ~ -21 mV. The presence of the aspartic acid in crystallization media drastically affected 
the zeta potential of the crystals. The negativity of the zeta potential decreased in additive media and this value 
was ~ -12 mV. The result indicated that the adsorption of positive charged groups of the aspartic acid onto the 
negative charged crystal surface. As a result of evaluating the FT-IR results and zeta potential measurement 
results together, aspartic acid adsorbed on the crystal surface by  physically weak Van der Waals bond.

Microscopy Analysis

To understand the influence of the aspartic acid on the morphology of the calcium tartrate crystals, microscopy 
was used in this study. The images for pure and additive media are illustrated in Figure 3.

As clear in Figure 3 that the aspartic acid had a significant influence on the calcium tartrate crystals. Experi-
ment with the additive resulted in occurring deformed and agglomerated crystals. Additionally, comparison 
between the average particle size showed that the presence of the particle size almost decreased by half, since 
additive affected the crystal growth that contributed to inhibition of crystals. 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

337

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

  

   

Figure 3. SEM images of calcium tartrate prepared without (a,b) and with additive media (c,d)

Thermogravimetric Analysis 

The TG and DTG curves are given in Figure 4 which shows the weight loss as a function of temperature for 
calcium tartrate prepared in pure and additive media using heating rate of 10 °C/min under N2 atmosphere. 

As can be clearly seen in Figure 4, the crystals began to lose its water in the structure in the first step of the 
decomposition process,. With the increase in the temperature, it began to decompose into calcium oxalate and 
then decompose into calcium carbonate and ultimately transformed into calcium oxide [1,3,11,12]. The weight 
loss curve of crystals prepared with aspartic acid had nearly the same trends, indicating that they had the same 
thermal decomposition behaviors. 
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Compared to pure media, the new peak at ~295 °C indicating the existence of aspartic acid was appeared in ad-
ditive media. Furthermore, it was detected the presence of aspartic acid slightly affected the amount of weight 
loss. The weight loss increased approximately 2% in the presence of the additive.

    

Figure 4. TG-DTG curve of calcium tartrate prepared without (a) and with additive media (b)

CONCLUSION

In this study, the calcium tartrate crystallization was performed at 25 °C in the absence and the presence of 
aspartic acid media. XRD, FT-IR, TGA, microscopy and zeta potential measurements were performed to cha-
racterize the crystals. XRD results showed the obtained crystals were in the orthorombic structure and they 
were in good agreement with the FT-IR results. Microscopy analysis was also performed to determine the 
effect of changes occurred in the crystal morphology of calcium tartrate crystals prepared in aspartic acid. The 
images illustrated that smaller and more agglomerated crystals obtained in additive media. The zeta potential 
measurement showed that aspartic acid significantly affected the surface charge of the crystals. TG and DTG 
curves indicated that the thermal decomposition behaviours of the crystals obtained in pure and additve media 
had similiar trend. It can be concluded that aspartic acid could be used as a crystal modifier for calcium tartrate 
crystallization. 
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INFLUENCE OF ACETIC ACID ON THE CRYSTALLIZATION OF STRUVITE

Nurseli GÖRENER, Sevgi POLAT, Perviz SAYAN

Marmara University, Faculty of Engineering, Chemical Engineering Department, Istanbul /  Turkey

Abstract:  In this study, struvite crystallization was performed in the absence and the presence of acetic acid 
media. The struvite crystals grown were characterized by X-Ray diffraction analysis (XRD), scanning electron 
microscopy (SEM), thermogravimetric analysis (TGA), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), and 
filtration analysis. According to the XRD and FT-IR analysis results, it was detected that the crystals obtained 
were in struvite form. SEM images showed that acetic acid had a considerable effect on struvite morphology. 
Whereas the crystals grown in pure media had a rod‐like form, bigger plate-like crystals were obtained in ace-
tic acid media. Changes to the length and width of the crystals also occurred in additive media. The existence 
of acetic acid also affected its filtration characteristics. This study showed that acetic acid has a significant 
influence on struvite crystals and can be provided significant contributions for further investigations.

Key Words: Struvite, Crystallization, Acetic acid, Additive

INTRODUCTION 

Struvite (MgNH4PO4.6H2O) which generally contains high amount of phosphate (38.8% (w/w) has stable and 
orthorhombic structure [1,2]. Struvite has become an interested subject from many different aspects. Generally 
known as one of the infectious urinary stones in medical area, struvite has also critical importance in indus-
trial applications. Especially, in wastewater treatment plants, formation of struvite is commonly encountered 
situation leading to several difficulties such as clogging problems in pipes, heat exchanger and centrifuges. 
Also freezing of valves is another problematic issue due to the accumulation of struvite. Its low solubility in 
water, energy increment owing to the turbulent flow and rising of pH related to the pressure drop in pipes are 
commonly known factors for struvite deposition [1,3,4]. The solution of struvite-related problems can be time 
consuming and also can result in financial damages such as capital, operation and maintenance expenses [3-
5].  Therefore, struvite crystallization has become crucial subject to be addressed from the industrial points of 
view. Hence, many studies were conducted to understand struvite crystallization with the purpose of develop-
ing new approaches to solve these problems. In the literature, many previous studies have shown that additives 
have a powerful role in the crystallization process due to its prohibitory or inhibitory effect on the nucleation 
[6]. In particular, organic additives have been widely preferred in the studies related to crystallization of stru-
vite. Kofina et al. [5] investigated the influence of citrate and phosphocitrate on the growth kinetics and crystal 
morphology of struvite. It was shown that phosphocitrate and citrate remarkably inhibits the struvite formation 
owing to their adsorption on active growth sites of crystals produced.  Zhang et al. [7] researched the inhibitory 
effects of humic acid and citric acid on precipitation and crystal growth of struvite.  Wei et al. [8] investigated 
the adsorption behavior of alginic acid according to the pH, ionic strength, adsorption time and alginic acid 
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concentration and its prohibitory effect on struvite. It was reported that alginic acid has considerably inhibitory 
effect on crystallization of struvite due to its adsorption mechanism.

Although crystallization of struvite under the effect of various organic additives has been investigated in previ-
ous studies, there are fewer researches focusing on the influence of the carboxylic acids on its crystallization 
mechanism. Also, these researches are not enough to fully understand the action mechanism of carboxylic 
acids on the crystallization of struvite. Therefore, the effect of acetic acid which is monocarboxylic acid on the 
crystallization of struvite was investigated in this study for better understanding of its crystallization mecha-
nism to develop new insight into struvite-related industrial problems.

MATERIALS and METHOD 

Analytical grade magnesium chloride hexahydrate (MgCl2.6H2O), ammonium dihydrogen phosphate (NH4H-

2PO4), acetic acid (CH3COOH) and sodium hydroxide (NaOH) were purchased from the Merck Company. All 
solutions used were prepared by using distilled water. 

In this study, crystallization of struvite was carried out in the absence and the presence of acetic acid. All crys-
tallization experiments were conducted in a 1L double jacketed batch type glass crystallizer at constant tem-
perature of 40 °C and a constant pH value of 8. Temperature control within the crystallizer was provided by a 
thermostat and pH of the system was maintained by adding diluted NaOH solution using a pH control system.

250 ml stock solutions of MgCl2.6H2O and NH4H2PO4 with equimolar concentrations were fed to the crystal-
lizer by means of peristaltic pumps. Acetic acid was used as an additive in this study and the experiments were 
performed at constant 500 ppm additive concentration. At the end of each experiment, the suspension obtained 
were filtered by vacuum filtration under a constant pressure of 110 mbar and then struvite crystals separated 
from the solution were dried at room temperature. The data obtained from the filtration analysis were evaluated 
according to the Darcy Law. Afterwards, crystal size distribution of the struvite crystals obtained was deter-
mined by a laser diffraction particle size analyzer. X-Ray Diffraction (XRD) analysis were performed by ap-
plying Ni-filtered Cu-Kα radiation at 30 kV to detect the crystal structure. Morphology of the crystals produced 
was examined by scanning electron microscopy (SEM) and thermal decomposition behavior was evaluated by 
a thermogravimetric analyzer. Analyses were carried out by using an alumina sample holder with rate of 10 
°C/min under nitrogen atmosphere. Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) with the varying spectra 
change from 650 cm-1 to 4000 cm-1 was also used to characterize the molecular structure of the crystal products.

RESULTS and DISCUSSION

XRD Analysis 

X-ray diffraction analysis was performed to identify the structure of the crystals grown in pure and acetic acid 
media. The XRD patterns of struvite crystals were given in Figure 1. 
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Figure 1. XRD patterns of struvite crystals grown in pure and acetic acid media

The XRD results obtained was consistent with the JPCSD card no: 01-077-2303. The struvite crystals grown in 
pure media were in the orthorhombic structure. Compared to pure media, slight shifting and changing intensity 
of the peaks were observed in additive media. This situation can be attributed to the binding of the acetic acid 
on the struvite crystal surface. 

FT-IR Analysis 

FT-IR analysis was performed to characterize the struvite crystals and the FTIR spectra of the crystals grown 
in pure media and in the presence of acetic acid media were shown in Figure 2. According to the FT-IR results, 
both crystals obtained in pure and additive media were struvite crystals. 
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Figure 2. FTIR spectra of struvite crystals grown in pure and acetic acid media

The O-H stretching vibrations of the struvite were detected in 3000-3500 cm-1, the peaks at ~2980 cm-1 and 
~980 cm-1 were corresponded to the stretching vibrations of N-H and P-O, respectively. FT-IR peaks of the 
struvite crystals formed in pure media are closely aligned with the data obtained from previous studies in the 
literature [9]. The same peaks characterizing the struvite form were also observed in the presence of acetic acid 
media. Moreover, slightly shifting and increasing peak intensities were detected. This situation indicated that 
acetic acid adsorbed on the struvite surface physically. In addition to FTIR analysis, zeta potential measure-
ments of the crystals were conducted to show the effect of acetic acid on the net charge on the struvite surface.  
The zeta potential of the struvite grown in acetic acid media had more negative value than the value measured 
in pure media. This indicated that the acetic acid adsorbed to the surface of the struvite.

SEM Analysis

SEM analysis was performed to investigate the effect of acetic acid on struvite morphology. SEM images of 
struvite crystals grown in pure and additive media were shown in Figure 3. 
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Figure 3. SEM images of struvite crystals obtained in (a) pure and (b) additive media

Struvite crystals grown in pure media appeared as a rod-like form which is consistent with the literature [10]. 
On the other hand, the addition of acetic acid to crystallization medium led to morphological changes of the 
struvite crystals. Rod-like form of the crystals transformed into the plate form. Twinning behavior was also 
observed for the crystals grown in acetic acid media. In addition to morphological changes, the average particle 
size of the crystals were changed, distinctively. While the average particle size of the struvite grown in pure 
media was 17.6 µm, this value was determined to be 49.8 µm. That is, the particle size showed a significant 
increase in acetic acid media as supported with the SEM images.

Filtration Analysis 

Filtration characteristics of the struvite crystals grown in the absence and the presence of acetic acid were 
determined by a standard filtration system under the constant pressure of 110 mbar. Experimental results were 
evaluated based on the Darcy’s Law, the addition of acetic acid to crystallization medium caused to significant 
changes in the specific cake resistance of the struvite. While the specific cake resistance value for pure media 
was calculated to be 4.5 x109 m/kg, this value was 1.5 x109 m/kg in the presence of the acetic acid. This result 
can be attributed to morphological changes and particle size of the crystals.

Thermogravimetric Analysis 

Thermal decomposition behavior of struvite crystals was evaluated by TG-DTG analysis and TG-DTG curves 
of the struvite crystals were given in Figure 4. In consistent with the literature [11,12], the total weight loss of 
struvite crystals grown in pure media was  53.72 %. Simultaneous loss of water and ammonia are the possible 
reason for thermal decomposition of struvite.   

Compared to pure media, the maximum peak temperature of the crystals shifted to the lower value. This shift-
ing behavior was related to the presence of acetic acid in crystallization medium.
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Figure 4. TG-DTG curve of struvite crystals obtained in (a) pure and (b) additive media

CONCLUSION 

The effect of acetic acid on the crystallization behavior of struvite was investigated in this study. According to 
the XRD and FTIR analysis results, it was detected that the crystals grown in pure and additive media were 
in the struvite form. Morphological changes were observed with the addition of acetic acid to crystallization 
medium by SEM analysis. Rod-like struvite crystals transformed into the plate-like form and the tendency of 
the twinning was occurred in acetic acid media. Changes to the length and width of the struvite occurred in the 
presence of additive media. Moreover, filtration analysis results showed that the filtration rate of the crystals 
increased due to the morphological and particle size changes of the crystals. In conclusion, this study showed 
that acetic acid, a type of carboxylic acid, has a powerful impact on struvite crystals and can provide significant 
contributions for further investigations.
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PRELIMINARY RESULTS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PSORIASIS AND CYTOKINE 
SIGNAL SUPPRESSOR

Merve ÖZCEP1, Sevim KARAKAŞ ÇELİK2

-2Department of Molecular Biology, Institute of Science, Bulent Ecevit University, Zonguldak / Turkey

Abstract:  Psoriasis, an autoimmune skin disease affecting 1-3% of the population worldwide, is characterized 
by abnormal epidermal proliferation and chronic cutaneous inflammation. Chronic inflammatory diseases are 
characterized by abnormal cytokine signaling. In psoriatic skin lesions, keratinocytes contribute to chronic 
inflammatory diseases by responding to and producing cytokines that affect cell proliferation and which bind 
to skin-bound immune cells. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) are variants that lead to phenotypes 
and diseases. Since miRNAs are key regulators of gene expression, miRNA-related SNPs including SNPs in 
miRNA genes and target sites may function as regulatory SNPs through modifying miRNA regulation to affect 
the phenotypes and disease susceptibility. MirSNP, online database, is a collection of human SNPs in predicted 
miRNA–mRNA binding sites. Analyses of the miRNA binding sites in the SOCS3 (suppressor of cytokine 
signalling 3) 3’UTR were performed using microRNA.org and TargetScan. We used the NCBI-SNP database 
to learn about genetic diversity. We identified miRNA, hsa-miR-299-3, which binds to a sequence of sequences 
harboring rs4969169, potentially in 3’UTR of SOCS3. This miRNA was identified as the only conserved miR-
NA predicted to bind to SOCS3 3 ‘UTR in the region containing a good mirSVR score -0.039 and rs4969169. 
In the first step of this study, we identified the miRNA-related SNPs and summarized their features. Then, the 
potential effects of miRNA biogenesis were investigated by both preliminary research and in silico analysis 
and preliminary research results of its relationship with psoriasis were obtained.

Key Words: Suppressor of Cytokine Signalling 3, SOCS3, Psoriasis, MiRNA, Polymorphism

INTRODUCTION 

Psoriasis is a chronic, noncommunicable, painful, disfiguring and disabling disease for which there is no cure 
and with great negative impact on patients’ quality of life. Psoriasis involves the skin and nails, and is associa-
ted with a number of comorbidities. Skin lesions are localized or generalized, mostly symmetrical, sharply de-
marcated, red papules and plaques, and usually covered with white or silver scales. Psoriasis, an autoimmune 
skin disease affecting 1-3% of the population worldwide, is characterized by abnormal epidermal proliferation 
and chronic cutaneous inflammation. Psoriasis can be provoked by external and internal triggers, including 
trauma, sunburn, infections, systemic drugs and stress. Chronic inflammatory diseases are characterized by ab-
normal cytokine signaling. In psoriatic skin lesions, keratinocytes contribute to chronic inflammatory diseases 
by responding to and producing cytokines that affect cell proliferation and which bind to skin-bound immune 
cells. Dysregulation of cytokine signaling pathways has been correlated with development and pathogenesis 
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of many autoimmune diseases. The regulators of cytokine pathways called suppressors of cytokine signaling 
(SOCS) were described. It has been recognized that the expression levels of SOCS are low in the basal state, 
but are rapidly induced by the JAK–STAT pathway. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) are variations at 
a single position in a DNA sequence among individuals. SNPs are important variations for the diversity among 
individuals, as well as leading to phenotypes, traits, and diseases. miRNAs are very small 19 to 25 nucleotide, 
non-coding RNAs that negatively regulate gene expression post-transcriptionally by inhibiting translation and 
degrading mRNAs. miRNAs control biological processes such as cell proliferation, differentiation, angiogene-
sis and apoptosis. Since miRNAs are key regulators of gene expression, miRNA-related SNPs including SNPs 
in miRNA genes and target sites may function as regulatory SNPs through modifying miRNA regulation to 
affect the phenotypes and disease susceptibility. Various studies have been conducted to determine the role of 
miRNAs in the pathogenesis of inflammatory skin disorders such as psoriasis. To date,  a number of studies 
have demonstrated that SNPs in target sites or miRNA genes are associated with diseases. 

METHOD

MirSNP, online database, is a collection of human SNPs in predicted miRNA–mRNA binding sites.42 Analyses 
of the miRNA binding sites in the SOCS3 (suppressor of cytokine signal 3) 3’UTR were performed using mic-
roRNA.org and TargetScan. We used the NCBI-SNP database to learn about genetic diversity.43

RESULTS 

We identified miRNA, hsa-miR-299-3, which binds to a sequence of sequences harboring rs4969169, poten-
tially in 3’UTR of SOCS3. This miRNA was identified as the only conserved miRNA predicted to bind to 
SOCS3 3 ‘UTR in the region containing a good mirSVR score -0.039 and rs4969169. mirSVR is competitive 
with other target prediction methods in identifying target genes and predicting the extent of their downregula-
tion at the mRNA or protein levels. The method identifies a significant number of experimentally determined 
non-canonical and non-conserved sites.

CONCLUSION 

In the first step of this study, we identified the miRNA-related SNPs and summarized their features. Then, the 
potential effects of miRNA biogenesis were investigated by both preliminary research and in silico analysis 
and preliminary research results of its relationship with psoriasis were obtained. Further studies may shed light 
on the future of the disease relationship with miRNA-SNP.
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ile 
MESLEK SEÇİMİ ve GÜDÜLENMESİ

Derya SULUHAN1, Elif GEZGİNCİ2, Merve Esra ERGİN3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Ankara / Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Üsküdar, /İstanbul /Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Ankara / Türkiye

 
Öz: Giriş: Hemşirelik öğrencilerinin meslek yaşamında mesleğin gerektirdiği profesyonelliği uygulayabil-
mesi ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmesi için mesleği tanıyıp, severek ve bilinçli olarak seçmesinin önemli 
olduğu düşünülmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik 
tutumları ile meslek seçimi ve güdülenme arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Bu araştırma 
tanımlayıcı, kesitsel çalışma olarak planlandı. Araştırmanın örneklemini, Aralık 2018-Ocak 2019 tarihleri ara-
sında Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 302 
hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Katılımcılardan veriler, Tanıtıcı Veri Toplama Formu, Hemşirelik Mesleğine 
Yönelik Tutum Ölçeği, Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği, Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği ile 
toplandı. Verilerin analizi için tanımlayıcı istatistik, Independent t testi, Mann-Whitney U testi, Oneway ANO-
VA testi, Kruskal-Wallis testi, Pearson ve Spearman korelasyon katsayıları kullanıldı. Bulgular: Katılımcıların 
yaş ortalaması 21.1±1.6 ve %87.4’ü kadındır. Sınıf düzeyleri ile hemşirelik mesleğine yönelik tutum, hem-
şirelik mesleğinin özellikleri, hemşirelik mesleğini tercih etme durumu, hemşirelikte meslek seçimi, mesleki 
uygunluk, yaşamsal nedenler, olumsuz güdülenme arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulundu 
(p<0.05). Cinsiyet ile hemşirelik mesleğine yönelik tutum, hemşirelik mesleğinin özellikleri, hemşirelik mes-
leğini tercih etme durumu, hemşirelik mesleğinin genel durumuna yönelik tutum, mesleki uygunluk, güdülen-
me, içsel güdülenme, dışsal güdülenme, olumsuz güdülenme arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 
saptandı (p<0.05). Hemşirelik mesleğine yönelik tutum ile hemşirelikte meslek seçimi, mesleki uygunluk, 
güdülenme, içsel güdülenme, dışsal güdülenme, olumsuz güdülenme arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
olduğu saptandı (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmaya göre, hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumlarını 
meslek seçimlerinin ve güdülenmenin olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tutum, Meslek Seçimi, Motivasyon, Hemşirelik Mesleği, Hemşirelik Öğrencisi

YÖNTEM

Araştırmanın Tipi

Bu araştırma tanımlayıcı, kesitsel çalışma olarak planlandı.
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Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Bu araştırmanın evrenini 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde Ankara/Türkiye’deki bir devlet 
üniversitesinin hemşirelik fakültesinde öğrenim gören toplam 474 hemşirelik öğrencisi oluşturmaktadır (1. 
Sınıf: 174, 2. Sınıf: 168, 4. Sınıf: 132 öğrenci). Araştırmanın örneklemini ise Aralık 2018-Ocak 2019 tarihleri 
arasında öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 302 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. 

Veri Toplama Araçları

Veri Toplama Formu: Araştırmacılar tarafından literatür taraması sonrasında oluşturulan “Veri Toplama For-
mu” 30 sorudan oluşmaktadır (Papanastasiou, 2002; Wynd, 2003; Ünlü, Özgür, Gümüş, 2008; Tüfekçi & 
Yıldız, 2009; Dikmen ve ark., 2014). Form öğrencinin demografik verilerini, mesleği seçme nedeni, meslek 
ile ilgili tutumlarını ve meslek ile ilgi gelecek planlamalarını içermektedir. 

Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (HMTO): Hemşirelik mesleğine yönelik tutumu değerlendir-
mek amacıyla İpek Çoban ve Kaşıkçı tarafından 2010 yılında geliştirilmiştir. Ölçek, 5’li likert tipindedir ve 
toplam 40 madde içermektedir. “Hemşirelik Mesleğinin Özellikleri”, “Hemşirelik Mesleğini Tercih Etme Du-
rumu” ve “Hemşirelik Mesleğinin Genel Durumuna İlişkin Tutum” olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır 
(Ipek Coban & Kasikci, 2011).

Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği (HMSÖ): Zysberg and Berry tarafından 2005 yılında geliştirilmiştir 
(Zysberg & Berry, 2005). Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması, Önler ve Saraçoğlu tarafından 2010 
yılında yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe versiyonu toplam 17 madde ve iki alt boyuttan oluşmaktadır. Likert tipin-
deki bu ölçekte her madde %0 ile %100 arasında derecelendirilmektedir (Önder & Saraçoğlu, 2010).

Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği (GKSÖ): Acat ve Köşgeroğlu tarafından 2006 yılında hemşi-
relik öğrencilerinin güdülenme kaynaklarını ve sorunlarını tespit etmek için geliştirilmiştir. İçsel Güdülenme, 
Dışsal Güdülenme ve Olumsuz Güdülenme olmak üzere üç alt boyuttan ve toplam 24 maddeden oluşmaktadır. 
Ölçek, 5’li likert tipindedir ve olumsuz güdülenme alt boyutundaki maddeler tersten puanlanmaktadır. Ölçek-
ten elde edilen puanlar bireyin mesleksel güdülenme seviyesini göstermektedir (Acat & Köşgeroğlu, 2006).

Verilerin Değerlendirilmesi

Bu araştırmanın istatistiksel analizi, SPSS 22 paket programı kullanılarak değerlendirildi. Tanımlayıcı analiz 
için sayı, yüzde, minimum, maksimum, ortanca, ortalama, standart sapma değerleri kullanıldı. Normal dağılı-
ma uygunluk ise Kolmogorov Simirnov testi ile değerlendirildi. İki grup arasındaki karşılaştırma için normal 
dağılma uyan veriler için Independent t testi, normal dağılama uymayanlar için “Mann Whitney U testi” kul-
lanıldı. Üç ve üzeri grup arasındaki karşılaştırma için, normal dağılama uyanlar Oneway ANOVA testi, uyma-
yanlar Kruskal-Wallis testi ile değerlendirildi. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
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Araştırmanın Etik Yönü

Bu araştırmanın yürütülebilmesi için Ankara/Türkiye’deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Gülhane Girişim-
sel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay alındı (Tarih:2018/15, No:4641892). Katılımcılara araştırma 
hakkında gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra, kabul edenlerden veriler toplandı. Araştırma gönüllülük esa-
sına dayalı olarak yürütüldü.

BULGULAR

Araştırmaya katılanların “Tanıtıcı Özellikleri” Tablo 1’de gösterilmektedir.  Katılımcıların yaş ortalaması 
21.1±1.6 ve %87.4’ü kadındır. Tablo 2’de “Katılımcıların Sınıf Düzeyleri ile Hemşirelik Mesleğine Yönelik 
Tutum, Hemşirelikte Meslek Seçimi ve Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeklerinin Toplam Puanları 
Arasındaki Farkın Karşılaştırılması” yer almaktadır. Sınıf düzeyleri ile hemşirelik mesleğine yönelik tutum, 
hemşirelik mesleğinin özellikleri, hemşirelik mesleğini tercih etme durumu, hemşirelikte meslek seçimi, mes-
leki uygunluk, yaşamsal nedenler, olumsuz güdülenme arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulun-
du (p<0.05).
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Tablo 1. Katılımcıların Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı (n=302)

Sayı (n) Yüzde (%)

Sınıf Düzeyi

1.Sınıf 118 39.1

2.Sınıf 102 33.8

3.Sınıf 82 27.3

Cinsiyet

Kadın 264 87.4

Erkek 38 12.6

Anne Eğitim Düzeyi

Okur-yazar 21 7.0

İlkokul 146 48.3

Ortaokul 35 11.6

Lise 78 25.8

Lise ve üzeri 22 7.3

Baba Eğitim Düzeyi

Okur-yazar 14 4.6

İlkokul 74 24.5

Ortaokul 34 11.3

Lise 112 37.1

Lise ve üzeri 68 22.5

Gelir Durumu

Gelir giderden az 34 11.3

Gelir gidere eşit 191 63.2

Gelir giderden fazla 77 25.5
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Tablo 2. Katılımcıların Sınıf Düzeyleri ile Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum, Hemşirelikte Meslek 
Seçimi, Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeklerinin Toplam Puanları Arasındaki Farkın Karşı-

laştırılması (n=302)

Ölçekler 1.Sınıf 2. Sınıf 4. Sınıf İstatistik P değeri

Med
(min-max)

Med
(min-max)

Med
(min-max)

HMTOa toplam
(Ort±SS)

157.6±19.1 163.5±15.6 159.2±16.7 3.266* 0.040

Hemşirelik mesleğinin 
özellikleri

80.0
(32.0-90.0)

84.0
(54.0-90.0)

85.5
(56.0-90.0)

8.456** 0.015

Hemşirelik mesleğini 
tercih etme durumu
(Ort±SS)

46.0±8.1 47.9±8.7 44.1±8.8 4.609* 0.011

Hemşirelik mesleğinin 
genel durumuna yönelik 
tutum

33.0
(17.0-42.0)

34.0
(17.0-39.0)

34.5
(25.0-38.0)

1.624** 0.444

HMSOb toplam
(Ort±SS)

60.9±16.2 57.3±16.3 51.6±14.3 8.345* <0.001

Mesleki uygunluk 68.6
(12.7-99.1)

66.3
(10.0-100.0)

59.1
(9.1-99.1)

7.004** 0.030

Yaşamsal nedenler 52.5
(5.0-100.0)

44.1
(3.3-91.6)

39.1
(13.3-66.6)

32.266** <0.001

GKSÖc 85.0
(57.0-120.0)

93.0
(56.0-120.0)

93.0
(60.0-120.0)

5.759** 0.056

İçsel güdülenme 41.0
(15.0-55.0)

42
(18.0-55.0)

39.5
(17.0-55.0)

3.266** 0.195

Dışsal güdülenme 20.0
(5.0-25.0)

21.0
(9.0-25.0)

21.0
(10.0-25.0)

2.893** 0.235

Olumsuz güdülenme 28.0
(8.0-40.0)

31.0
(8.0-40.0)

34.0
(19.0-40.0)

23.469** <0.001
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aHemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği, bHemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği, cGüdülenme Kaynakları 
ve Sorunları Ölçeği, *Oneway ANOVA testi, **Kruskal-Wallis testi

TARTIŞMA

Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik tutumları ile meslek seçimi ve güdü-
lenme arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı. Hemşirelik öğrencilerinin mesleği seçmesinde birçok 
faktör etkilidir. Çalışmamızda katılımcılarının çoğunluğunun kadın olduğu ve yaş ortalamalarının yaklaşık 21 
olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde Ergün’ün çalışmasında %61 ile kadınların çoğunlukta olduğu, %58.4’ü 
birinci sınıf,  %41.6’sı dördüncü sınıftır (Ergün, G., & Güzel, A. (2016)).  Çalışmamızda annelerin yaklaşık 
üçte ikisi, babaların yaklaşık yarısının eğitim düzeyi lisenin altında ve yaklaşık üçte ikisinin ekonomik durumu 
geliri gidere denk ve geliri giderden azdır. Benzer şekilde Özveren ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada öğ-
rencilerin %87,5’inin annesinin, %63,5’inin babasının ilkokul mezunu olduğu ve %74,9’unun maddi durum-
larını orta düzeyde belirttikleri saptanmıştır (Özveren H, Gülnar E, Özden D.(2017)). Ülkemizde yapılan diğer 
çalışma bulguları sosyodemografik açıdan benzerlik göstermektedir (Aslı KALKIM, Tülay SAĞKAL Mİ-
DİLLİ, Esma UĞURLU, Ebru GÜLCAN. KADIN (2015); Zencir, G. , Eşer İ. (2016); Funda Kardaş Özdemir, 
Zümrüt Akgün Şahin (2016); Afitap Özdelikara, Seval Ağaçdiken, Ebru Aydın (2016)).Zencir ve arkadaşının 
çalışmasında yaklaşık üçte ikisi kadın olup %66.4’ü orta düzey gelire, annelerin %68.7’si, babaların %46.6’sı 
ilkokul ve altında eğitim almıştır. Bu  bulgular ülkemizdeki hemşirelik eğitimi alan öğrencileri profillerini 
yansıtması açısından önemlidir. 

Hemşirelik öğrencilerinin meslek yaşamında mesleğin gerektirdiği profesyonelliği uygulayabilmesi ve kaliteli 
sağlık hizmeti sunabilmesi için mesleği tanıyıp, severek ve bilinçli olarak seçmesi önemlidir. Ergün ve arka-
daşının çalışmasında katılımcıların meslek seçimi ölçeğinin alt ölçekleri olan mesleki uygunluk ve yaşamsal 
nedenlere ilişkin puan ortalamalarına bakıldığında; araştırmaya katılan öğrencilerin “mesleki uygunluk” düze-
yi (59.933 ± 16.831); “yaşamsal nedenler” düzeyi (60.675 ± 17.496) olarak saptanmıştır. Sonuçların birbirine 
yakın olduğu ve katılımcıların meslek seçimine mesleki uygunluk ve yaşamsal nedenlerin benzer oranlarda 
katkısı olduğu belirlenmiştir. Aynı çalışmada öğrencilerin Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeğine verdikleri 
puan ortalamaları sınıflara göre farklılık göstermektedir (Ergün, G., & Güzel, A. (2016)). Çalışmamızda öğ-
rencilerin Meslek Seçimi Ölçeği puan ortalaması sınıflar arasında farklılık göstermektedir. Bu bulgu toplumun 
yansıması olan birinci sınıf öğrencilerinin  mesleğe yönelik tutumun olumlu olduğunu göstermesi açısından 
önemlidir.

SONUÇ

Bu çalışmaya göre, hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumlarını meslek seçimlerinin ve güdülenme-
nin olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.

ÖNERİLER

•    Meslek seçimi aşamasında bireylerin gerekli destekleri alabilmesi seçim yapacağı meslekten kişilerle gö-
rüşmeler yaparak ilgi alanı doğrultusunda bilinçli tercih yapması
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•    Hemşireliğin kadın mesleği olarak görülmeyip erkeklerin de mesleğe teşviklerinin sağlaması 

•    Hemşirelik öğrencilerinin akademisyenler, eğitim ve klinik hemşireleri tarafından eğitim sürecinde des-
teklenmesi ve mezuniyet sonrası mesleğe olumlu teşviki  önerilmektedir.
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GENETİK ALGORİTMA KULLANILARAK KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN YERLEŞTİRME 
ÇİZELGESİNİN HAZIRLANMASI

Halife KODAZ1, İdris SARI2

1-2 Konya Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya / Türkiye 

Öz: İnsanoğlunun var olması ile birlikte gelişen dünya kriterlerinin başında bilim ve teknoloji gelmektedir. 
Bilim ve teknoloji alanında gelen yenilikler insan hayatında yeni olgulara ve gelişimlere açık  hale gelmiştir. 
Bu noktalardan biri  de insanoğlunun  eğitimi  ve öğretimi kavramıdır.  Gelişen  teknoloji  hayatın  her  alanı-
na  müdahil  olduğu  gibi  eğitim-öğretim kavramını da etkilemiştir. Her geçen gün teknolojinin gelişmesi ile 
birlikte eğitim ortamı, eğitim düzeni tamamen bilimsel yeniliklerin getirdikleri doğrultusunda şekillenmiştir. 
Bilişim alanında da bu yeniliklere özgü olarak sisteme entegre edilmektedir. Entegre edilen yapılardan birisi 
de ders dağıtım çizelgeleridir. Ders dağıtım programları da bu temel üzerine inşa edilerek eğitimin planlı ve 
programlı bir zemine oturtulmasını sağlamıştır. Bu çizelgeleme algoritmaları eğitimin her kademesinde uygu-
lanabilir özelliğe sahiptir. Eğitimin ülkemizde ve dünyada en önemli kademelerinden biri de mesleki eğitim 
veren kurumlardır. Meslek liselerinin ve mesleki eğitim düzeyinin işleyişinde de uygulanan adımlardan bir 
tanesi de İşletmelerde Beceri Eğitimi dersidir. Bu ders kapsamında öğrenciler okul hayatında öğrendikleri 
pratik bilgileri alanlarına uygun şirket, fabrika gibi uygulamaya açık alanlarda staj imkanı bulmaktadırlar. Bu 
staj sürecinde  öğrencilerin  pratik  bilgilerinin  uygulamaya  tam  olarak  aktarılması  konusunda öğrencilere   
alan   öğretmenleri,   koordinatör   öğretmen   olarak   atanmaktadır.   Bu   atanan koordinatör  öğretmenler  de  
alan  öğrencilerinin  eğitimi  ve  gelişimi  konusunda  eğitimden sorumlu   işletme   personeli   ile   koordineli   
olarak   öğrencinin   iş   hayatına   hazırlanması sağlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında genetik algoritma 
kullanılarak koordinatör öğretmen yerleştirme çizelgesinin optimize edilmesi için bir yazılım geliştirilmiştir. 
Böylelikle meslek lisesi  veya  mesleki  eğitimde  öğrenim  gören  öğrencilerin  ilgili  ders  kapsamında  hangi 
koordinatör öğretmenin atanacağı bu çalışma kapsamında belirli kriterler ve kısıtlar göz önünde bulundurula-
rak belirlenmesi sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Koordinatör Öğretmen, Genetik Algoritma, İşletmelerde Beceri Eğitimi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

İnsanoğlunun varlığının temel niteliklerinden olan bilme arzusu doğayı tanıma ve ayakta kalma sürecinin 
vazgeçilmez unsuru olagelmiştir. Gözünü açtığı ilk andan son ana kadar bulunduğu evrenin tüm gizemi bir 
merak olgusu uyandırmış olmakla birlikte bu durum bilgiye ulaşma arzusunu tetiklemiştir. Var olan bilgiye 
ulaşma arzusu aynı zamanda eğitim kavramının ortaya çıkmasına ve eğitimin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği 
konusunda da deneyimlerin oluşmasına katkı sağlamıştır.  Bu noktadan baz alınarak yapılan eğitim çalışma-
ları ile eğitim kategorilere ayrıştırılmış ve her kategoride farklı temaların işlenmesi sağlanmıştır. Dünyada 
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ve ülkemizde yapılan  eğitim  çalışmaları  kapsamında  her  kategori  için  ana  esaslar  belirlenerek  eğitim 
sisteminin alt yapıları oluşturulmaya çalışılmıştır. Eğitim sistemi oluşturulurken en önemli faktör bireylerin 
çağın gerektirdiklerine uygun olarak sosyal ve ekonomik kalkınmayı baz alan bir anlayış üzerine şekillendiği 
görülmektedir.

TÜRKİYE’DE EĞİTİM SİSTEMİ VE MESLEKİ EĞİTİM KAVRAMI

Ülkemizde eğitim anlayışı serbest, yaygın ve örgün olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Buna bağlı ola-
rak eğitim sistemimiz, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olarak kategorilere  ayrılmıştır.  
Okul  öncesi  ve  yükseköğretimde  öğretim  kademelerinin  zorunlu olmadığı görülmekte olup, ilköğretim 
ve ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamında olduğu görülmektedir. Ayrıca zorunlu olan 12 yıllık eğitim ise , 
birinci kademe(1,2,3,4, sınıflar), ikinci kademe(5,6,7,8.sınıflar) ve üçüncü kademe(9,10,11,12.sınıflar) olarak 
ayrılmıştır. (Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018: s 15-16).

İlköğretimin  ikinci  kademesinden  sonra,  Temel  Eğitimden  Ortaöğretime  Geçiş  sınavı yapılmakta,  sınav  
sonucuna  bağlı  olarak  öğrencilerin  üçüncü  kademeye  yerleştirilmesi sağlanmaktadır. Üçüncü kademe yer-
leştirme birimlerinden birisi de mesleki ve teknik eğitim okullarıdır.

Şekil 1. Türkiye’de Eğitim Sistemi

Türkiye’de Mesleki Eğitimin Tarihi ve Gelişimi

Ülkemizde  Mesleki   ve  Teknik   okulların  tarihi   Selçuklular  dönemine  dayanmaktadır. Selçuklular döne-
minde Ahilik adıyla nitelendirilmiş sonrasında Osmanlılar döneminde Lonca teşkilatı olarak isimlendirilmiş-
tir. Bu alanda ilk girişimler ise 18. yüzyıla dayanmaktadır. Cumhuriyet dönemi ile Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı olarak 1933 yılında Mesleki ve .Teknik Tedrisat Umum Müdürlüğü kurulmuş, 1941’de ise bu kurumun 
yerine Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı kurulmuştur.  Kurulan müsteşarlık 1960 yılında Erkek Teknik 
Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret Öğretimi Genel Müdürlüğü ola-
rak yapılandırılagelmiştir. 1992 yılında 3797 sayılı kanun ile belirli birimler oluşturulmuş ve son olarak 2011  
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yılında yayımlanan 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Millî Eğitim Bakanlığında mesleki ve teknik  eğitimin  yürütülmesinden  sorumlu  altı  birim,  
Mesleki  ve  Teknik  Eğitim  Genel Müdürlüğü (MTEGM) adı altında birleştirilmiştir. Yaygın mesleki eğitim 
ile açık öğretim kurumları da Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM)  bünyesinde toplanmıştır. 
(Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018: s 17).

Mesleki ve teknik eğitimin amacı, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortak bir genel kültür verile-
rek iyi bir vatandaş olmanın yanı sıra ayrıca bir üst öğrenime ve iş hayatına hazırlanmasını sağlayacak bilgiler 
edinmelerini hedef almaktadır. Bu amaç doğrultusunda mesleki  ve  teknik  eğitim  belirli  alanlara  ayrılmış  ve  
öğrenci  kabulleri  bu  doğrultuda şekillendirilmiştir. Meslek liselerine kabul ve geçişler ile ilgili olarak gelen 
öğrenciler, ilk yıl ortak genel eğitime tabi tutulmakta ve 10. Sınıftan itibaren alanlara ayrılmaktadır. Ayrıca 11. 
Sınıfa geldiklerinde ise seçmiş oldukları alanların farklı dallarına geçişleri sağlanmaktadır. Örneğin; 9. Sınıfın 
bitirerek 10. Sınıfa geçen bir öğrenci Bilişim Teknolojileri alanına yerleşti ise 11. Sınıfa geldiğinde ilgili ala-
nın Web Tasarım ve Programlama, Veritabanı Programlama, Görsel Programlama, Teknik Servis dallarından 
birini seçerek bu dallarda ilgili dersler alarak eğitimlerine devam edebilmektedirler. Mesleki ve Teknik Eğitim 
bünyesinde yer alan okul ve kurumlarda 62 alanda eğitim verilmektedir.

Şekil 2. Mesleki Eğitim Süreci ve Öğrenci Yönelimi

Meslek liselerinin dışında ülkemizde meslek eğitimine katkı sağlayan bir diğer kurum ise Mesleki Eğitim 
Merkezleridir.   Mesleki Eğitim Merkezleri, belirli nedenlerle örgün eğitim dışına çıkarak eğitimlerine de-
vam etmek isteyen öğrencilere yönelik faaliyet gösteren yaygın eğitim sistemidir. Bu merkezde öğrenciler, iş 
dünyasında faaliyet gösterdikleri alanla ilgili olarak çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik eğitimlerine 
tabi tutulmakta ve başarı gösterdikleri takdirde ilgili diplomaları alabilmektedirler. Bu merkezlerde 31 alanda 
eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu eğitimlerle ilgili düzenlemeler 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 
belirlenmiştir. Ayrıca Mesleki ve Teknik eğitimin dışında ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 
görev yapan Halk Eğitim Merkezleri de mesleki kurslar düzenleyerek bu  alanda  gerekli  ihtiyaçları  karşıla-
maktadır.  Hayat  Boyu  Öğrenme  Genel  Müdürlüğü bünyesinde belirlenen kurslar ile iş dünyasının ihtiyacına 
cevap verebilmesi noktasında da çalışmalar sürmektedir.
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İşletmelerde Beceri Eğitimi

Mesleki ve Teknik liseler ile Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde yer alan en önemli derslerden birisi de İşlet-
melerde Beceri Eğitimi dersidir. Bu ders Anadolu Meslek liselerinde 12. Sınıfta haftada 3 gün 24 saat şeklinde 
belirlenmiştir. Teknik ve Anadolu Teknik liselerinde ise yaz dönemi  içerisinde  300  saat  olarak  verilmektedir.  
Ayrıca  Mesleki  Eğitim  Merkezleri’nde öğrenim gören öğrencilerde bu ders kapsamında eğitim almaktadır. 
Bu ders genel olarak okul stajı olarak ta bilinir. Pratik eğitimlerini tamamlayan öğrenciler hem iş hayatını gör-
me, hem de öğrendikleri bilgileri uygulamaya dönüştürme şansına sahip olmaktadırlar.

İşletmelere öğrencilerin yerleştirilebilmesi konusunda ise Mesleki Eğitim Kurulu ile İl İstihdam ve Mesleki 
Eğitim Kurulları oluşturulmuş ve okul yönetimi ve işletmeler arasında gerekli yapının oluşturulması sağlan-
mıştır. On veya daha fazla personel çalıştıran işletmeler yasa kapsamında çalıştırdıkları personelin yüzde be-
şinden az olmamak koşulu ile beceri eğitimi vermekle yükümlüdürler. İşletmelerde Beceri Eğitimi ve ya mes-
lek eğitimi kapsamında görev yapan  Mesleki  Eğitim  Kurulu,  hangi  alanlarda  meslek  eğitimi  verileceğini  
Milli  Eğitim Bakanlığı’na bildirmekte, yükümlü olan işletmeler ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına iletilmektedir. İl ve İlçelerde kurulan işletme belirleme 
komisyonları ile Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde uygun görülen işletmeler belirlenmektedir.

Öğrenciler   daha   öncesinde   belirlenen   işletmelerde   haftanın   üç   günü   stajlarını yapabilmektedirler. Ay-
rıca öğrencilere İşletmelerde Beceri Eğitimi dersi öncesinde, 11. Sınıfta İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda 
da eğitim verilmektedir. Burada aldıkları eğitim 3308 sayılı  kanun  ile  belirlenmiştir.  İşletmelerde  Beceri  
Eğitimi  dersi  kapsamında  staj  yapan öğrencilere meslek liselerinde görev yapan alan öğretmenleri Koordi-
natör Öğretmen olarak görevlendirilmektedir. Yine meslek liselerinde görev yapan müdür yardımcılarından 
birisi de Koordinatör Müdür Yardımcısı  olarak görevini icra etmektedir.  Koordinatör Öğretmenler tamamen 
alan/meslek öğretmenlerinden oluşabilmektedir. Bu kapsamda hangi öğrencilerin hangi   alan   öğretmenlerine   
Koordinatör   Öğretmen   olarak   atanacağı   ilgili   kanunlarla düzenlenmiştir. Koordinatör Öğretmenler il 
merkezlerinde 24 saate kadar, ilçe merkezlerinde

16   saate   kadar   görevlendirilebilmektedir.   Görevlendirilen   Koordinatör   Öğretmenler, İşletmelerde Beceri 
Eğitimi dersi gören öğrencilerin gelişimini izlemekte, bu kapsamda işletme yöneticisi ve/veya işletmelerde 
görevli usta öğretici/eğitici personel ile işbirliği sağlayarak öğrencilerin ileriki dönemlerde iş hayatına hazır-
lanabilmelerini amaçlamaktadırlar. Ayrıca bu ders kapsamı ile birlikte okul-sanayi işbirliğinin amaçlanması 
sağlanmaktadır.

GENETİK ALGORİTMA

Genetik Algoritma, Darwin’in “Türlerin Kökeni” yapıtında ele aldığı “Doğal Seleksiyon” prensibine dayanan 
ve ilk defa 1975 yılında John Holland tarafından “Adaptation in Natural and  Artificial  Systems  (Doğal  ve  
Yapay  Sistemlerin  Uyumu)”  isimli  kitabında  tanıttığı biyolojik evrimi modelleyeren sezgisel optimizasyona 
dayalı stokastik bir arama yöntemidir. Genetik Algoritmalar, Darwin’in en iyi olanın hayatta kalır prensibine 
dayanan biyolojik sistemin modelini oluşturmaktadır. Aynı zamanda parametre kodlama esasını temel alarak 
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rassal arama tekniklerini kullanarak çözüm bulmayı arayan bir arama yöntemidir. Genetik algoritma, popü-
lasyon temelli olarak uygunluk değeri yüksek olan bireylerin seçimi mantığına dayanarak bir sonraki nesile 
aktarılmasını, her yeni nesilde de optimum çözümü elde etmeyi sağlar.

Problemlerin çözümünde genetik algoritma ile çözüm aşamaları şunlardır:

a.   Kodlama

b.  Başlangıç Popülasyonunun Oluşturulması

c.   Uyumluluk

d.   Seçim

e.   Değiştirme

f.   Test

Bu aşamaların işleyişi şu şekilde özetlenebilir:

Genetik  algoritmanın  kullanımında  problemin  çözümü  için  en  uygun  kodlama  seçimi gerçekleştirilir.   
Gennellikle   rassal   bir   başlangıç   popülasyonu   oluşturularak,   başlangıç popülasyonunda yer alan tüm bi-
reylerin uygunluk değerleri hesaplanır. Uygunluk değeri, amaç fonksiyona bağlı olarak hesaplanırken, değeri 
yüksek olan bireylerin bir sonraki nesil için seçilimi gerçekleştirilir ve değeri küçük olan bireylerin elimine 
edilmesi sağlanır. Hesaplanan uygunluk değerlerine bağlı olarak bir sonraki iterasyonda yeni jenerasyonun 
oluşturulması sağlanır. Ayrıca yeni jenerasyonun oluşturulmasında genetik algoritmanın üç temel operatörü 
olan seçim, çaprazlama ve mutasyon işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi ile her iteras-
yonda yakınsamanın sağlanması yada diğer bir ifade ile durdurma kriterinin sağlanmasına kadar devam edilir. 
Genetik Algoritmaya ait akış şeması aşağıda gösterilmiştir.
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Şekil 3. Genetik Algoritma Çalışma Prensibi ve Akış Şeması

Genetik algoritma karmaşık problemlerin çözümünde klasik yöntemlerle elde edilemeyen çözümler  için  hızlı,  
kolay  ve  bilgisayar  ortamında  kodlamaya  dönüşebilmesi  noktasında avantajlara   sahiptir.   Bundan   dolayı   
da   çoğu   problemlerin   çözümünde   etkin   olarak kullanılmaktadır.  Genetik  algoritmanın  uygulama  alan-
ları  optimizasyon,  finans,  mekanik öğrenme, programlama, bilgi sistemleri ve eğitim alanları sayılabilmekte-
dir. Ders dağıtım programlarında da genetik algoritmanın etkin olarak kullanıldığı görülmektedir.

DERS DAĞITIM ÇİZELGELERİ

Çizelgeleme  problemleri,  var  olan  kaynakların  belirli  şartlar  ve  kısıtlara  bağlı  olarak matematiksel veya 
sezgisel yöntemlerin kullanılması ile belirlenen görevlerin optimum şekilde tahsis  edilmesini  sağlayan  karar  
verme  sürecidir.  Çizelgeleme  problemleri,  teknolojinin gelişmesi  ile  birlikte  hemen  hemen  her  alanda  
uygulama  imkanına  sahip  olmuştur.  Bu alanlardan   biri   de   eğitim   alanında   gerçekleştirilmektedir.   
Eğitim   alanında   kullanılan çizelgeleme tipi olarak zaman çizelgeleme gelmektedir. Zaman çizelgeleme çö-
zümü zor olan problemlerdir ve zaman çizelgeleme ifadesi ilk olarak Schmidt tarafından kullanılmıştır. Zaman 
çizelgeleme problemlerinin çözümünde belirli yaklaşımlar kullanılmıştır. Tavlama benzetimi, tabu araması, 
ateş böceği algoritması, aç göz rasgele adaptif arama, tepe tırmanma ve genetik algoritma  bu  yaklaşımlar-
dan  bazılarıdır.  Çizelgeleme  problemlerine  genetik  algoritmanın uygulanması ilk olarak Davis tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Zaman çizelgeleme problemlerinin uygulama alanının genişliği nedeni ile geliştirilen mo-
dellerin farklı olduğu görülmekte ve bu duruma bağlı olarak sonuçların karşılaştırılmasını zorlaştırmaktadır. 
Zaman çizelgeleme problemleri eğitim alanında ders çizelgeleme, sınav çizelgeleme şeklinde ele alınmıştır.
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Ders   çizelgeleme   problemleri   kaynak   kısıtlı   proje   çizelgeleme   problemleri   olarak sınıflandırılmakta-
dır. Kısıtlar genel olarak katı ve yumuşak kısıtlar olarak ayrılmaktadır. Ders çizelgeleme problemleri içerisin-
de yer alan kısıtların; derslikler, dersliklerin kapasitesi, sınıf mevcutları, derslik sayıları, öğretim elemanları, 
öğretim elemanlarının verebilecekleri dersler, ders saatleri, öğrenci grup sayıları gibi etkenlere bağlı olarak  
şekillendirildiği görülmektedir. Benzer şekilde bir zaman çizelgeleme tipi olan sınav çizelgeleme problemle-
rinde de her sınıfa ataması yapılacak olan sınavların istenen kısıtlara bağlı olarak belirlenmesi gerekmektedir.

AMAÇ ve KAPSAM

Bu çalışmanın amacı, zaman çizelgelemeleri problemleri baz alınarak meslek liseleri ve mesleki eğitim  alan-
larında  işletmelerde  beceri  eğitimi  dersi  kapsamında  işletmelerde  staj  gören öğrencilere, staj eğitimleri 
sürecinde yardımcı olabilmesi, staj eğitiminde maksimum verimin elde  edilebilmesi  konularında  uzman  
eğitimcilerin  belirlenmesini  sağlamaktır.  Bu  uzman eğitimciler  Koordinatör  Öğretmen  olarak  isimlen-
dirilmektedir.  Koordinatör  öğretmenlerin hangi öğrencilere atanacağı ve staj sürecinde hangi öğrencilerden 
sorumlu olarak işletmeler ve okul arasında işbirliğinin sağlanmasında görev alma süreci programlanmaktadır.

YÖNTEM

Bu  çalışmada,  çizelgeleme  problemleri  ve  çözümü  ile  ilgili  olarak  literatür  taraması gerçekleştirilmiş, 
sonrasında yapılan tarama yöntemi ile elde edilen veriler doğrultusunda Koordinatör Öğretmen Yerleştirme 
Çizelgesi hazırlanmıştır. Bu çizelge, zaman çizelgeleme yöntemlerinde en optimum sonucu veren Genetik 
Algoritma tabanında gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR

Literatür tarama yöntemi ile elde edilen zaman çizelgeleme problemleri ve uygulama alanları ile çözüm algo-
ritmaları incelenmiştir. Bu noktada eğitim alanında kullanılan ders çizelgeleme ve  sınav  çizelgeleme  prob-
lemleri  ele  alınmıştır.  Belirlenen  kısıtlar  ortaya  çıkarılmıştır. Çıkartılan kısıtlara bağlı olarak oluşturulan 
yazılım ile koordinatör öğretmen atama işleminin kolayca  gerçekleştirildiği  görülmüştür.  Ayrıca  koordinatör  
öğretmen  atama  noktasında  iş yükünü hafiflettiği ve sürecin hızlı bir şekilde gerçekleştiği görülmektedir.

Şekil 4. Koordinatör Öğretmen Atama Programı
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SONUÇ

Bu çalışmada, Visual Studio 2017 programı kullanılarak C# temeli baz alınarak Koordinatör Öğretmen  Yer-
leştirme   Yazılımı   yapılmıştır.   Zaman  çizelgeleme  tipi   ile  modellemesi gerçekleştirilen yazılımda genetik 
algoritma kullanılmıştır. Yazılan yazılımın eğitim alanında meslek  liseleri  ve  mesleki  eğitim  kapsamında  
faaliyet  gösteren  kurumlarda  yer  alan İşletmelerde Beceri Eğitimi dersi hedeflenmiştir. Bu ders kapsamında 
işletmelerde staj gören öğrencilerin,  işletmelerin  ve  koordinatör  öğretmenlerin  yerleştirilmesi  işleminin  
kolayca yapıldığı  görülmüştür.  Ayrıca  meslek  liselerinde  ders  ve  sınav  çizelgeleme  örneklerinin azlığına 
rağmen çalışmanın, İşletmelerde Beceri Eğitimi kapsamında genetik algoritma ile gerçekleştirilmesi nedeni ile 
tek olması önemini ortaya koymaktadır.
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SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ İÇİNDE İNEK SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE PAZARLANMA YAPISI

Zehra Meliha TENGİZ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi, Tekirdağ / Türkiye

Öz: Süt sektörü ülke ekonomisinde ve halk sağlığının korunmasında önemli bir yere sahiptir.  İnsan sağlığı ve 
ülke açısından stratejik bir öneme sahip sütün tarım ekonomisi içerisinde payı oldukça büyük olup, hayvan-
sal protein ihtiyacının da %45’i süt ve süt ürünleri ile karşılanabilmektedir. Toplum beslenmesi, gıda sanayi 
için hammadde sağlaması ve tarımsal işletmelerin sürekli gelir kaynağı olması açısından süt sektörü oldukça 
önemlidir. Türkiye’de gıda sanayinin yaklaşık %16’sını, süt ve süt ürünleri sanayi işletmeleri oluşturmaktadır. 
Hayvan sayısı ve verimliliğinin fazlalığı nedeniyle ülke içinde üretilen sütün yaklaşık %91’i inek sütünden 
oluşmaktadır. Tüketicilerin yıllar içinde bilinç düzeylerinin artmasıyla birlikte süt tüketimi her geçen yıl artış 
göstermektedir. Süt zamana endeksli, çabuk bozulabilen bir üründür. Üretiminden işleme tesisine ulaştırılana 
kadar soğuk zincirin bozulmaması gerekmektedir. Ürünlerin üretiminden tüketimine kadar olan süre oldukça 
kısıtlıdır. Bu durum pazarlamayı oldukça önemli hale getirmektedir. Ülkemizde üretici sütü direkt olarak tü-
keticiye satmasının yanında genellikle marka bilinirliği olan ürünlerin satışı perakende olarak yapılmaktadır. 
Rekabet karşısında firmalar farklı pazarlama çabaları içerisindedir. Günümüzde inek sütü farklı şekillerde 
tüketiciye sunulmaktadır. Pazardaki ihtiyaçlar farklı olduğu için firmalar ürün hattını ve derinliğini pazar istek-
lerine göre genişletmek durumundadırlar. Bu nedenle firmalar ürünün özellikleri, boyut ve ambalajı üzerinde 
değişiklikler yapmaktadır. Bu çalışma ile inek sütünün ülke içindeki önemi ve pazarlanma yapısının ortaya 
konulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnek Sütü, Pazarlama, Süt

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüzde bireylerin beslenme konusunda daha bilinçli hale gelmesi ve hayvansal ürünlerin yeterli ve den-
geli beslenmede hayati öneme sahip olmasıyla, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayvancılık önemli bir 
yere sahip olmuştur. Bunun yanında kırsal kalkınmayı destekleme programları ve hayvancılığa verilen destek-
lerle hayvancılık faaliyetleri ticari açıdan da daha cazip hale gelmiştir.

Süt sektörü gerek insan sağlığına olumlu etkisi gerekse hayvancılık sektörüne yarattığı katma değer ile Türkiye 
için stratejik öneme sahiptir (Armağan, 2006). Türkiye süt üretiminde dünyada 10. sırada yer almakta ve tarım-
sal GSYH’nin 1/3’nü oluşturmaktadır.44 Süt üretimi Türk tarımında önemli bir role sahiptir. Özellikle hayvan-
cılıkta önemli bir yer tutan süt üretiminde kayıt dışılık tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Ülkemiz süt 
sektörü her yıl bir önceki yıla göre hem üretim hem de işleme sanayi bakımından gelişmektedir.

44  http://ulusalsutkonseyi.org.tr/dunya-ve-turkiyede-sut-sektor-istatistikleri-2016-1030/
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Süt ürünleri sektörü küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan çiğ olarak elde edilen hammaddenin mevzuatlara 
uygun olarak çeşitli süreçlerden geçmesiyle tüketime hazır ürünlere dönüştüren imalat sanayi koludur. Sektör 
yem üretiminden başlayarak ürünün işlenip nihai tüketiciye ulaşmasına kadar satış sürecini kapsayan bir değer 
zincirinden oluşur.

AMAÇ 

Bu çalışma ile inek sütünün ülke içindeki önemi ve pazarlanma yapısının ortaya konulması amaçlanmıştır.

KAPSAM

Çalışmada süt üretimi ve işleme sanayi ile ilgili bilgiler verilmiş, tüketimi ve fiyat oluşumu incelenmiştir. Ay-
rıca pazarlama yapısı ortaya konulmuş, son olarak sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

YÖNTEM

Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu, Et ve Süt Kurumu istatistiklerinden ve konu ile ilgili makale ve ya-
yınlardan yararlanılmıştır.

BULGULAR

1. SÜT ÜRETİMİ VE İŞLEME SANAYİ

Sektör Türkiye’de 20.yy’da öncelikle küçük süthaneler ve mandıralar olarak başlamış, Atatürk Orman Çiftliği 
bünyesinde ilk modern süt fabrikasının kurulmasıyla üretime geçilmiştir (Turan ve ark., 2017). Daha sonra 
Türkiye Süt Endüstri Kurumu (SEK) süt üretiminin gelişmesini sağlamak ve tüketiciye en kaliteli, sağlıklı, 
hijyenik doğal ürünler sunmak amacıyla 1963 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kuruldu.45 
1970 yılından sonra özel sektörde de süt endüstrisine yatırım yapmış ve modern tesisler de üretime başlan-
mıştır. 90’lı yıllar ise modern tesislerin bazı yabancı sermayeli yatırımcılarla ortaklıklar kurduğu bir dönemdir 
(Turan ve ark. 2017).

45  http://www.tatgida.com/tr/bizi-taniyin/tarihce/
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Tablo 1. Türkiye’de Hayvan Türlerine Göre Çiğ Süt Üretimi46

Türkiye’deki çiğ süt üretimine ilişkin toplam süt sığırı işletme sayısı 2016 yılında 1.160.371 adettir.47 Bu sayı 
diğer ülkelere kıyasla oldukça yüksektir. Ancak işletmelerin sahip oldukları sığır sayısına göre kapasiteleri 
gruplandırıldığında ülkemizde çok sayıda küçük ölçekli süt sığırı işletmesi olduğu görülmektedir. AB üye ül-
kelerinde çiftlik başına düşen süt ineği sayısı 32,2 baş iken, Türkiye’de bu ortalama 4,5 baş civarındadır (USK, 
2013). İşletmelerin sahip oldukları hayvan sayılarına göre küçük ölçekli olması; girdi maliyetlerinin yüksek 
olmasına, süt verimi yüksek sığır ırklarının temininde güçlüklere, süt ve ürünlerinin pazarlanması ve genel an-
lamda süt sığırcılığının etkinliği ve verimliliğinin sağlayacak olan örgütlenmede güçlüklere neden olmaktadır 
(Köseman ve Şeker, 2015).

Tablo 1. ve Şekil 1.’deki TÜİK verilerine göre; yıllar itibariyle süt üretimi artış göstermiştir. Son yıllarda 
özellikle hayvan ithalatı, ıslah çalışmaları ve artan desteklemeler hayvan varlığında artışa neden olmuş, bu 
durum süt üretimine de yansımıştır. Türkiye’de en fazla inek sütü (%90,58) üretilmektedir. 2018 yılında tüm 
türlerden üretilen süt miktarlarının %41’ini sanayiye aktarılan inek sütü oluşturmaktadır.  Ancak 2018 yılında 
bir önceki yıla göre inek sütü üretimi artmasına rağmen sanayiye aktarılan süt miktarında ciddi bir değişiklik 
gerçekleşmemiştir. Bu durum kayıt dışı süt üretiminin arttığının bir göstergesi durumundadır. Bu durum kayıt 
dışı ekonominin varlığının reel verilerin yansıtılamamasına neden olmaktadır.

TÜİK’in 2018 yılı süt ürünleri üretim raporuna göre; sanayiye aktarılan sütün türler bazında dağılımında en 
fazla aktarım 9.164.640 lt ile inek sütünde olduğu, bunu 49.163 lt ile keçi sütünün, 35.966 lt ile de koyun sü-
tünün ve 2.439 lt ile manda sütünün izlediği görülmektedir.48

46  http://www.tuik.gov.tr/Start.do
47  https://www.tarimorman.gov.tr/
48  https://ulusalsutkonseyi.org.tr/tuik-2018-yili-sut-urunleri-uretim-rakamlarini-acikladi-2557/
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Şekil 1. Toplam İnek Sütü Üretimi ve Entegre Süt İşletmeleri Tarafından Toplanan İnek Sütü Miktarı 
(x1.000 Ton)49

Entegre süt işletmeleri tarafından toplanan süt miktarının illere göre dağılımında ise süt üretiminin en yoğun 
olduğu bölgeler Ege, Trakya, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyidir. Hayvancılığa yapılan yatırımlara paralel 
olarak özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin de gelecek yıllarda önemli üretim mer-
kezleri haline geleceği düşünülmektedir (Laçin, 2018). Bölgelere göre üretilen inek sütünün sanayiye aktarıl-
ma oranı Ege ve Marmara Bölgesinde %90’ın üzerinde iken İç Anadolu’da %54, Doğu Anadolu Bölgesinde 
yaklaşık %4 civarındadır.50

Genellikle ülkemizde süt işleyen işletmeler, peynir, yoğurt gibi süt ürünlerini de beraberinde işlemektedir. 
TÜİK’in 2009 - 2015 Ekonomik Faaliyet Sınıflarındaki Yoğunlaşma Oranları verilerine göre, 2010 yılında 
süt ve süt ürünleri işleyen işletme sayısı 1.196, 2012 yılında ise 1.556 adettir. İki yıl içerisindeki artış rakamı 
oldukça yüksektir. 2015 yılında ise bu rakam 1.290 olarak gerçekleşmiştir. 2010-2012 yılları arasında süt ve 
süt ürünleri işleyen işletme sayısında % 30,10 oranında artış olduğu görülmektedir. Ancak 2012-2015 yılları 
arasında ise % 17,09 oranında gerileme olmuştur. Bu durum sektörün istikrardan uzak, dalgalı bir seyir izledi-
ğini göstermektedir (Laçin, 2018).

Türkiye’de ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütünün büyük bir kısmı içme sütü olarak tüketime 
arz edilmektedir. Geriye kalan kısmı süt ürünlerine dönüştürülmektedir. Ülke içinde inek sütü üretimi en fazla 
olduğundan içme sütü verileri değerlendirilirken tamamına yakını inek sütü olarak yorumlanabilmektedir.

Şekil 2. İçme Sütü Üretimi (Bin Ton)51

49   http://www.tuik.gov.tr/Start.do
50  https://www.esk.gov.tr/upload/Node/10255/files/Et_ve_Sut_Kurumu_2017_Sektor_Raporu.pdf
51  http://www.tuik.gov.tr/Start.do
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Sütün oda sıcaklığında saklanabilmesi amacıyla normal depolama şartlarında bozulmaya neden olacak tüm 
mikroorganizmaları ve sporları yok eden ve süte en az 135 C’de 1 saniye süreyle ısıl işlem uygulandığı Ultra 
High Temperature (UHT) teknolojisi, ülkemizde en yaygın olarak üretilen içme sütü üretim tekniğini oluştur-
maktadır. 2018 yılında üretilen toplam içme sütü miktarının yaklaşık %98’ini (1.525.125 ton) UHT kutu sütler 
oluştururken, kalan 31.191 tonu ise 72 C’de 15 saniye veya 63 C’de 30 dakika süreyle süte ısıl işlem uygulan-
dığı halk arasında günlük süt olarak tabir edilen pastörize sütler oluşturmaktadır.52 

2. İÇME SÜTÜ TÜKETİMİ

Süt üretimimizdeki kayıt dışılık süt ve süt ürünlerine ilişkin tüketim miktarlarının hesaplanmasında güçlük 
yaratmaktadır. Bunun yanında; kayıtlı süt üretim miktarları üzerinden hesaplanan tüketim değerleri haricinde 
üreticinin öz tüketim payı, akraba ve yakın çevresi ile paylaştığı ya da gönderdiği miktar ve üreticinin kendi 
pazarladığı süt miktarı ülkemizde kişi başı yıllık süt ve süt ürünleri tüketim hesaplamasında karşılaşılan güç-
lüklerdir.

2006 yılında TÜİK’in yapmış olduğu bir çalışmanın sonuçlarına göre; Türkiye’de üretilen sütün %49’una ya-
kını sanayide işlenerek tüketime sunulmaktadır. Kalan kısmın %11’inden fazlası sanayi dışında direkt olarak 
tüketiciye satılmakta, %32’ye yakını hanede süt ürünü üretmek ve içme sütü şeklinde kullanılmaktadır. Geriye 
kalanı ise hayvan besleme, ücretsiz verme,.. gibi farklı şekillerde kullanıma sunulmaktadır.

Tüketiciler farklı alışveriş tercihleri   açısından daha fazla süt ve süt ürünlerini almaya ve kullanmaya başla-
mıştır. Özellikle farklı tüketim amaçları için paketlenmiş süt daha uzun bir süre evlerde saklanabilmektedir 
(Bor ve ark. 2014). Ülkemizde kişi başı içme sütü tüketimi miktarı; kayıtlı içme sütü miktarı ele alındığında 
2017 yılı için yaklaşık 40,7 lt olduğu tahmin edilmektedir.53 Süt ürünleri tüketimiyle ilgili kültürel geleneklerin 
önemine karşın Türkiye nüfusu kişi başına tüketim açısından diğer ülkelere göre geride kalmaktadır (Turan ve 
ark. 2017).

3. SÜT FİYATI OLUŞUMU

Ülkemizde çiğ süt fiyatları; 16 Nisan 2015 tarih ve 29328 sayıl Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Çiğ Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik” esasları gereğince belirli usullere göre belirlen-
mektedir. Mevzuat gereği taraflar çiğ süt fiyatını; pazarlık ile çiğ süttün kalite içeriğine göre, pariteye göre 
ya da Ulusal Süt Konseyi’nin ilan ettiği tavsiye fiyata göre fiyat belirleyebilmektedirler. Ulusal Süt Konseyi, 
belirli periyodik dönemler halinde üretici ve sanayici temsilcilerini bir araya getirerek tarafların çiğ sütte bir 
“tavsiye fiyat” oluşturmaları için gerekli platformu sağlamaktadır.54

52  http://www.tuik.gov.tr/Start.do
53  http://ulusalsutkonseyi.org.tr/turkiye-sut-sektor-istatistikleri-ozet-raporu-2450/
54  http://ulusalsutkonseyi.org.tr/dunya-ve-turkiyede-sut-sektor-istatistikleri-2016-1030/
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Şekil 3. Üretici ve Tüketici Süt Fiyatları (LT/TL)55

Her ne kadar süt fiyatlarının belirlenmesinde konsey tavsiye fiyat belirlese de, Türkiye’de süt fiyatının oluşma-
sında konvansiyonel çiğ süt piyasasının oligopson bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla sınırlı 
sayıdaki alıcı firma fiyatı belirlemekte, çok sayıdaki süt üreticilerinin ve üretici örgütlerinin fiyat oluşumuna 
etkisi bulunmamaktadır (Koyubenbe ve ark., 2006). Bu durum çiftlik fiyatlarının düşük perakende fiyatının 
yüksek olmasına neden olmaktadır. Çiftçi birlikleri bu perakende/çiftlik fiyatı oranının yüksek olmasının süt 
ve süt ürünleri piyasasındaki 7 büyük firmanın (Ülker, Pınar, Danone, Yörsan, Dimes, Sütaş, SEK) tekel gücü 
uygulamalarından kaynaklandığını iddia etmektedirler (Bölük ve Karaman 2015).

TÜİK verilerine göre 2018 yılında tüketici süt ürünleri fiyatlarında üretici süt fiyatının üzerinde artışlar görül-
müştür (Şekil 3). Üreticiden tüketiciye ürünün ulaştırılmasında işleme sanayinin özel firmalarca yapılması ve 
aracıların varlığı iki fiyat arasında uçuruma neden olmaktadır. Sütün kolay bozulabilirliği nedeniyle üretimden 
sonra hemen arz edilmesi gereklidir. Bu sebeple, süt fiyatları düşse bile üretici sütünü, düşen fiyattan satmak 
zorunda kalmaktadır. 

İçme sütü, pazardaki ihtiyaçlara göre farklılaştırılmış ve market fiyatları bu özel isteklere göre değişiklik gös-
termektedir. Örneğin laktoz intoleransı olanlar için hazırlanan laktozsuz süt 2018 yılı Kasım ayı market fiyatı 
5,50 TL/lt dir. Aynı dönemde UHT süt fiyatları ise farklı markalarda 4 TL/lt ile 5,25 TL/lt arasında değişiklik 
göstermektedir.

Ülkemizde, süt üretiminde en önemli etken sütün ana girdisi olan yem fiyatlarıdır. (Turan ve ark. 2017). Ülke-
mizin kaliteli yem yetersizliği ve buna bağlı üretim maliyeti; hayvancılığımızın gelişmesinin ve süt üretiminin 
en büyük sorunlarındandır. Özellikle yem masrafı, süt hayvancılığında toplam giderlerin %60-70’i gibi büyük 
bir kısmını oluşturmaktadır. 

4. İÇME İNEK SÜTÜ PAZARLAMA YAPISI

Tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşıladıkları, az miktarda, sık sık ve en kolay şekilde, en yakın yerden satın 
aldıkları ürünlere pazarlama konusu içerisinde kolayda mallar olarak ifade edilir (Mucuk, 2010). İnek sütü de 

55  http://www.tuik.gov.tr/Start.do
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bu ürün sınıfında yer almaktadır. İnek sütü satın alan bir tüketici fiyat ve kalite açısından karşılaştırma yapma-
ya gerek duymaz. 

İçme sütü niteliğindeki süt genel olarak iç tüketimde kullanılmaktadır. Dış ticarete konu olan süt ise süt ma-
mullerinin süt eşdeğeri karşılığıdır.

İnek sütü farklı şekillerde tüketiciye sunulmaktadır. Pazardaki ihtiyaçlar farklı olduğu için firmalar ürün hat-
tını ve derinliğini pazar isteklerine göre genişletmek durumundadırlar. Bu nedenle firmalar ürünün özellikleri, 
boyut ve ambalajı üzerinde değişiklikler yapmaktadır (Tek ve Özgül, 2013). İnek sütü; UHT süt, organik süt, 
light, tam yağlı, yarım yağlı, laktoz alerjisi olanlar için laktozsuz süt, meyve aromalı süt, sporcular veya günlük 
protein alımına dikkat edenler için protein takviyeli sütler,… gibi alternatiflerde sunulmaktadır. Ürünü tamam-
lama görevi gören ambalaj; sağlamlığı, biçimi, büyüklüğü, ağırlığı, malzemesi, rengi ve grafik düzenlemeleri 
tüketiciyi etkileyecek ve kullanışlı olacak bir biçimde seçilmektedir (Örücü ve Tavşancı, 2001). Bu bağlamda, 
paket süt kullanımının yanında genellikle günlük sütlerde cam ambalaj kullanılmakta; içme sütleri 1 lt’lik bo-
yutlardan farklı olarak 0,50 lt ve 200 ml’lik boyutlarda da satılmaktadır. İşletmeler inek sütünün sade içiminin 
yanısıra bu yolla ürün üzerinde değişiklikler yaparak tüketici kitlesini genişletme yoluna gidebilmektedir. Ge-
nellikle ambalajlarda sütün rengi olan beyaz, doğaya çağrışım yapan yeşil ve mavi renkler kullanılır. Ambalaj 
üzerinde çalışan bir çiftlik, mutlu inek veya dökülen süt grafikleri bulunur.

Süt üreticisinin direkt olarak tüketiciye satmasının yanında genellikle marka bilinirliği olan ürünlerin satışı 
perakende olarak yapılmaktadır. Perakendeciler yaygın olarak tercih edilen farklı markaların inek sütünü sat-
mak istedikleri için tutundurmaya özel bir çaba harcamazlar. Bu nedenle markaya olan bağlılığı yaratmaya ve 
arttırmaya çalışmak için üretici firma reklam yapar. 

Tarımsal ürünlerin çoğunda olduğu gibi inek sütü de temel ihtiyaç maddesi olduğundan, reklamın bu ürünlerin 
satışındaki etkisi sanayi ürünlerinde olduğu kadar büyük değildir (İnan, 2006). Bu nedenle firmalar rekabetin 
yoğun olduğu süt pazarından ayrışarak marka bilinirliliğini ve pazar payını arttırmayı, içme sütünü tüketicilerin 
gündemine taşımayı hedeflemektedir. Sütaş UHT ve Pastörize Süt, “Sütsüz Olmaz” sosyal medya kampanyası 
ile tüketicinin dikkatini sütün önemine çekmiş ve alışveriş merkezleri, festivallerde kurulan sahnelerle “Sütaş 
Sütsüz Olmaz” şarkısıyla karaoke yapmıştır. Kampanya süresince Sütaş UHT Süt pazar payını %5 arttırmıştır.56 
Pınar Süt, 2017 yılında %70 daha fazla protein içeriğiyle UHT süt kategorisinde Kakaolu ve Vanilya Aromalı 
Yüksek Proteinli Sütleri tüketicilerine sunmuştur.57 

56  https://www.sutas.com.tr/uploads/images/Sutas-Faaliyet-Raporlari-2017.pdf
57  http://yatirim.pinar.com.tr/yatirim.aspx?id=sirketebakis&dil=TR
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Şekil 4. İnek Sütü Dağıtım Kanalı Alternatifleri

İnek sütü aracısız üreticiden direkt çiğ süt (pişirilmemiş süt) olarak satın alınabilmektedir. Ancak burada kayıt 
dışılık söz konusu olmaktadır. 

Kooperatif ve birlikler aracılığıyla da satışı mevcuttur. Bu amaç doğrultusunda, ortaklarının ürettiği sütü top-
lamak, kooperatif süt fabrikalarında veya mandıralarında işlemek; pastörize etmek veya uzun ömürlü süt veya 
süt ürünlerine çevirdikten sonra iç ve dış pazarlarda en iyi koşullarda satarak değerlendirmek için kurulmuş-
lardır (Mülayim, 2010). Üreticiler süt toplama merkezlerine veya üretim miktarı fazla ise bulunduğu çiftliklere 
araç gelerek süt günlük olarak toplanmaktadır. Mandıralar sütü toplayarak sütü işler. Ancak ülkemizde çok 
yaygın değildir. Genellikle yerel üretim yapar ve yerel marka olarak kalır.  

Türkiye’de öne çıkan büyük çaplı süt işleyen firmalar vardır. Sektördeki öncü şirketler iki kurum altında 
organize olmuşlardır: Türkiye Et Süt Gıda Sanayicileri Birliği (SETBİR) ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri 
Sanayicileri Derneği (ASÜD) (Bor ve ark. 2014). Bu firmalar çiğ sütü işleyerek içme sütü üretiminin yanında 
süt ürünleri de üretmekte ve İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuru-
luşları içerisinde yer almaktadır.58 

Önde gelen bazı işletmeler ise şu şekildedir: Sütaş, 2017 yılında Türkiye sanayisine aktarılan 9,1 milyon ton 
çiğ sütün %10’unu oluşturan, yaklaşık 900 bin ton sütü 27.500 üreticiden tedarik ederek entegre tesislerinde 
işlemektedir. Karacabey tesislerinde günde 1.200 ton, Aksaray tesislerinde günde 1.400 ton, Tire tesislerinde 
1000 ton süt işleme kapasitesine sahiptir. 5000 kişiye doğrudan istihdam sağlayan Sütaş’ın cirosu 2017 yılında 
2,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.59 Pınar Süt’ün İzmir, Eskişehir ve Şanlıurfa’da üç farklı noktada üretim 

58  http://www.iso500.org.tr/500-buyuk-sanayi-kurulusu/2017/
59  https://www.sutas.com.tr/uploads/images/Sutas-Faaliyet-Raporlari-2017.pdf



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

375

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

tesisleri bulunmaktadır. Süt tedarikini 18.000’i aşkın üreticiden karşılamaktadır. Pınar Süt, “lezzet”, “sağlık” 
ve “yenilik” kavramlarını içeren “Yaşam Pınarım” sloganını kullanmaktadır.60 Ülker’in Pamukova, Karaman, 
Lüleburgaz ve Kahramanmaraş’ta süt üretim tesisleri bulunmaktadır. Süt tedarikini 52.500 üreticiden sağlayan 
Ülker, toplam süt üretiminden yüzde 11’lik paya sahiptir.61 Danone Grubu, 1997 yılında Sabancı Holding ile 
işbirliği yapmış, Tikveşli markasını satın alarak Türkiye pazarına girmiştir. 2003 yılında Nestlé’nin sütçülük 
alanındaki UHT Gönen fabrikası ile Mis Süt birimlerini devralmıştır. Danone sonunda ortak holdingdeki Sa-
bancı payını da satın almıştır.62 Bugün süt tedarikini Trakyalı çiftçilerden alarak Lüleburgaz fabrikasında taze 
sütlü ürünlere yönelmiştir.63 Sek, 1963 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Kamu İktisadi 
Teşebbüsü olarak kurulmuş, 1995 yılında özelleştirilmiştir. 2005 yılından bu yana süt ve süt ürünleri üretimi 
faaliyetlerini Bursa-Mustafakemalpaşa’daki tesislerinde sürdürmektedir.64 Küçük bir mandıra olarak süt sektö-
rüne giriş yapan Yörsan, Susurluk’taki entegre süt ve süt ürünleri fabrikası ile Türkiye’nin en büyük süt ve süt 
ürünleri fabrikalarından birine sahiptir.65 Dimes, meyve suyu sektöründe önde gelen marka olmasının yanında 
yüksek üretim hacmiyle süt sektöründe de üretim yapmaktadır. İzmir ve Tokat illerinde sahip olduğu firma ile 
yılda 100.000 ton süt ve süt ürünleri işlemektedir.66 Torku, Panagro Süt ve Süt Ürünleri Tesisi’nde bugün 1.200 
ton çiğ süt işlenmekte, tam kapasite çalıştığında günlük 2 bin ton çiğ süt işleyebilecek güce sahiptir. Çiftçiler-
den süt tedariki sağladığı gibi kendine ait süt üretim çiftlikleri de bulunmaktadır.67

SONUÇ

Görüldüğü üzere inek sütü işleme ile ilgili sanayi, kooperatif ve birliklerden çok özel firmalarda işlem göre-
rek nihai tüketiciye ulaştırılmaktadır. Bu durumda çok sayıda aracı sisteme dahil olmakta ve üretici-tüketici 
fiyatları arasındaki makasın açılmasına neden olmaktadır. Ülkemizde sütün pazarlanmasında aracıların fazla 
olması sebebiyle, tüketici sütü pahalıya tüketmekte, üretici düşük gelir elde etmektedir ve süt satışından elde 
edilen kârın büyük bir bölümü aracılar arasında paylaşılmaktadır. Büyük ölçekte süt toplayan ve geniş ürün 
yelpazesine sahip olan entegre çalışan firmaların haksız rekabeti önlenmelidir.

Ancak unutulmamalıdır ki bir ülkenin tarımsal kalkınmaya ulaşabilmesi için üretimde başarıya ulaştıracak 
politikaların oluşturulması gerekmektedir. Buda iyi bir örgütlenme yapısıyla oluşacaktır. İnek sütü üretimin-
de pazarlama hizmetlerinin sağlanabilmesi için üreticilerin örgütlenmesi kaçınılmazdır. Örgütlenme ile girdi 
maliyetleri düşürülecek, optimum ölçekte üretim yapılması, üretim sonucunda oluşan ürünün katma değerini 
arttıracak işlemlerle birlikte, sağlıklı, üretici açısından yeterli karlılıkta, tüketici açısından ise alınabilir fiyat 

60  http://yatirim.pinar.com.tr/yatirim.aspx?id=sirketebakis&dil=TR
61 https://www.yildizholding.com.tr/basinda-biz/kahramanmaras-a-ilk-sut-fabrikasi-50-milyon-tl-yatirim-ile-ak-gida-

dan/
62  http://www.serka.gov.tr/store/file/common/4f054297c256424a41d8e09996a09ba7.pdf
63  http://www.danone.com.tr/tr/default.aspx
64  http://www.tatgida.com/tr/bizi-taniyin/tarihce/
65  https://yorsan.com.tr/
66  https://www.dimes.com.tr/tarihce
67  http://panagro.com.tr/Tr/kurumsal
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düzeyinde pazar oluşuma sağlanabilecektir. Kooperatiflerin daha çok girdi temini ve pazarlama aşamasında 
üreticilere yardımcı olması sağlanmalıdır.
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YÖRESEL ÜRÜNLER SATIŞI YAPAN E-TİCARET SİTELERİNDE TÜKETİCİNİN SATIN ALMA 
NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Osman ALOĞLU 

GTÜ İşletme Y.Lisans Bölümü, Gebze / Türkiye

Öz: Bu çalışma, yöresel ürünler satışı yapan e-ticaret sitelerinden ürün alan son kullanıcıların satın alma niye-
tini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 5’li Likert ölçeği kullanılarak anket ile veri toplan-
mıştır. Çalışma sonucunda yöresel ürün satışı yapan e-ticaret sitelerinin uluslararası güvenilirliği kanıtlanmış 
toplam 8 ölçek kullanarak satın alma niyetine etki eden faktörleri bulunmuştur. Çalışma kapsamında Kuveyt 
Türk Katılım Bankası Bilgi Teknolojileri çalışanlarına 450’ye yakın anket uygulanmış ve 159 yanıt alınmıştır. 
Anket verileri açıklayıcı faktör analizine tabi tutulup modelin anlamlılığı kontrol edilmiştir. Ölçek sorularına 
güvenilirlik analizi uygulanıp Cronbach’s Alpha değerinin minimum 0,8 in üzerinde olduğu gözlemlenmiş-
tir. Uygulanan araştırma yöntemi sonuçlarına göre yöresel ürünler web sitesinin ürün içeriğinin, tasarımının, 
güvenilirliğinin ve müşteri hizmetlerinin satın alma niyeti üzerine pozitif ve anlamlı etkileri gözlemlenmiştir. 
Korelasyon analizi uygulanarak tüm değişkenler arasında doğrusal pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu göz-
lemlenmiştir. Bağımlı değişkenlerimiz web sitesinin ürün içeriği, tasarımı, güvenilirliği ve müşteri hizmetleri-
dir. Satın alma niyeti ise bağımsız değişkenimizdir. Regresyon analizi uygulanarak bağımlı değişkenlerimizin, 
bağımsız değişkenimiz olan satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, Yöresel Ürün, Satın Alma Niyeti

AMAÇ

Yöresel ürünler satışı yapan e-ticaret siteleri toplumda belirli bir kesime hitap etmektedir. Yiyeceğine önem 
veren doğal ve organik olmasına dikkat eden tüketiciler genellikle yöresel ürünler tercih etmektedir. Dünya 
çapında, organik gıda ürünlerine olan talebin son yıllarda hızla arttığı görülmektedir.  Tüketici organik  gıda-
ların güvenli,  besleyici,  kayda değer ve güvenilir olduğu algısı ile teşvik edilir. (Hsu ve Chen, 2014 ; Popa, 
Mitelut, Popa, Stan ve Popa, 2018). Yöresel ürünlerin bir çoğu organik olmasına rağmen, sertifikası olmadığı 
için organik ürün adıyla satış yapılmamaktadır. Genellikle tüketiciler bölgesel organik gıdaları almayı tercih 
eder. (Lorenz, Hartmann ve Simons, 2015). Bu tür yiyeceklerin daha güvenilir, izlenebilir, sağlıklı, taze ve 
daha lezzetli olduğunu düşünüyorlar(Costanigro, Kroll, Thilmany, &  Bunning,  2014).  Bu  sektörde  satış  
yapmaya  çalışan  kişilerin  satışını  arttırması  için tüketicinin satın alma niyetine uygun hareket etmesinin, 
satışını arttıracağı öngörülmektedir. Genel olarak çalışmamızın amacı yöresel ürünler satışı yapan e-ticaret 
sitelerinde tüketicinin satın alma niyetini etkileyen faktörlerin araştırmasını yapmaktır.
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KAPSAM

Literatür incelemesi sonucunda anket çalışması yapılarak, çalışma kapsamında Kuveyt Türk Katılım Bankası 
Bilgi Teknolojileri çalışanlarına 450’ye yakın anket uygulanmış ve 159 yanıt alınmıştır.  Anketin  ilk  sorusu  
yöresel  ürünler  satışı  yapan e-ticaret  sitelerinden alışveriş yapmayanların anketi sonlandırması şeklinde 
yapılmıştır.

YÖNTEM

Araştırma yöntemi olarak literatür incelemesi sonucunda yöresel ürün satışı yapan e-ticaret sitelerinin ulusla-
rarası güvenilirliği kanıtlanmış toplam 5 ölçek kullanarak satın alma niyetine etki eden faktörleri bulunmuş-
tur. Bağımlı değişkenlerimiz web sitesinin ürün içeriği, web sitesinin tasarımı, web sitesinin güvenilirliği ve 
web sitesinin müşteri hizmetleridir. Satın alma niyeti ise bağımsız değişkenimizdir. Çalışmamızda, araştırma 
modelimizde yer alan değişenleri ölçmek için çoktan seçmeli ölçek kullanılmıştır. Araştırmamızda kullanılan 
likert ölçek 1=kesinlikle katılmıyorum’dan 5=kesinlikle katılıyorum’a ilerlemektedir. Anketimiz toplamda beş 
değişkenden oluşmakta olup 40 soruyu içermektedir. Anketimiz iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ka-
tılımcılara demografik ve sektörel bilgiler sorulmaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise 5 sorudan oluşan web 
sitesinin tasarımı anketi, 5 sorudan oluşan web sitesinin marka gücü ve itibarı anketi, 5 sorudan oluşan web 
sitesinin güvenilirliği anketi, 3 sorudan oluşan web sitesinin müşteri hizmetleri anketi, 3 sorudan oluşan web 
sitesinin satın alma niyeti anketi, 2 sorudan oluşan web sitesinde kullanılan teknoloji anketi, 3 sorudan oluşan 
web sitesine aşina olmak anketi ve 5 sorudan oluşan web sitesinin ürün içeriği anketi yer almaktadır. Örnek-
lemin demografik özellikleri için frekans tablosu, ölçeklerin özelliklerinin test edilmesi için faktör analizi, 
bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkiler için korelasyon analizi, bağımsız ve bağımlı değişkenler 
arasındaki nedensel ilişkiler için regresyon analizi uygulanmıştır.

BULGULAR

Anket verileri açıklayıcı faktör analizine tabi tutulup modelin anlamlılığı kontrol edilmiştir. Ölçek sorularına 
güvenilirlik analizi uygulanıp Cronbach’s Alpha değerinin minimum 0,8 in üzerinde olduğu gözlemlenmiştir.   
Uygulanan araştırma yöntemi sonuçlarına göre yöresel ürünler web sitesinin ürün içeriğinin, tasarımının,   gü-
venilirliğinin ve müşteri hizmetlerinin satın alma niyeti üzerine pozitif ve anlamlı etkileri gözlemlenmiştir.

Korelasyon analizi uygulanarak tüm değişkenler arasında doğrusal pozitif yönde anlamlı bir ilişki  olduğu  
gözlemlenmiştir.  Regresyon  analizi  uygulanarak  bağımlı  değişkenlerimizin, bağımsız  değişkenimiz  olan  
satın  alma  niyeti  üzerinde  anlamlı  bir  etkiye  sahip  olduğu gözlemlenmiştir.
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Korelasyon ve Güvenilirlik Analizi

Değişken (α) (x) (±) MH T Üİ SAN G

MH
T
Üİ SAN G

0,887 3,2034 0,93901 1
0,882 3,0671 1,00336 0,390 1
0,840 3,5031 1,15645 0,487 0,466 1
0,956 3,4780 1,09373 0,705 0,558 0,702 1
0,835 3,3732 0,98109 0,589 0,581 0,651 0,754 1

(α) Cronbach’s Alpha’yı, (x) ortalamayı, (±) ise standart sapmayı ifade etmektedir.

MH: Müşteri Hizmetleri, T:Tasarım, Üİ: Ürün İçeriği, SAN: Satın Alma Niyeti, G: Güvenilirlik Tüm değerler 
için P<0,01 seviyesinde anlamlıdır.

Regresyon Analizi

Bağımsız
Değişkenler

Bağımlı
Değişkenler

Standart β Düzeltilmiş R2 F

Değeri

Müşteri Hizmetleri Satın Alma
Niyeti

0,118** 0,725 105,354

Tasarım Satın Alma
Niyeti

0,286* 0,725 105,354

Ürün İçeriği Satın Alma
Niyeti

0,295** 0,725 105,354

Güvenilirlik Satın Alma
Niyeti

0,345** 0,725 105,354

*:p<0,05 **:p<0,01  ***:p<0,001

SONUÇ

Uygulanan araştırma yöntemi sonuçlarına göre yöresel ürünler satışı yapan web sitesinin ürün içeriğinin, 
tasarımının,   güvenilirliğinin ve müşteri hizmetlerinin satın alma niyeti üzerine pozitif ve anlamlı etkileri 
vardır.
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Literatür araştırması sonucu araştırma modeli ortaya konmuş ve hipotezler oluşturulmuştur: H1:Yöresel ürün-
ler satışı yapan web sitelerinin, tasarımının satın alma niyetine etkisi vardır. H2:Yöresel ürünler satışı yapan 
web sitelerinin, güvenilirliğinin satın alma niyetine etkisi vardır.

H3:Yöresel ürünler satışı yapan web sitelerinin, müşteri hizmetlerinin satın alma niyetine etkisi vardır.

H4:Yöresel ürünler satışı yapan web sitelerinin, ürün içeriğinin satın alma niyetine etkisi vardır.

Yukarıda yer alan araştırma hipotezleri analizi İstatistik Paket Programı(SPSS) aracılığıyla test edilmiştir.
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KÜL EŞEK VE ÜÇ ŞEHZADE MASALLARININ İLETİLERİNİN İNCELENMESİ 

Gülay YILDIRIM1 

1İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul/Türkiye 

Öz: Masallar, sözlü halk edebiyatımızda yer alan, olağanüstü olayların anlatıldığı edebi türdür. Masal 
kahramanları da sıra dışı özellikler taşır. Kimi zaman insanlar kılık değiştirerek hayvan olur kimi zamansa 
hayvanlar insan olur. Devler, cinler, periler, cadılar masalların sıra dışı kahramanlarındandır. En ünlü masal 
araştırmacıları Pertev Naili Boratav ve Saim Sakaoğlu’dur. Boratav hayal ürünü olan masalları inandırma 
amacı gütmediğini savunur. Saim Sakaoğlu ise bu görüşün aksini savunur ve yeterli eğitimi almamış kişilerin 
masalda geçen olaylara ve kahramanlara inandığını savunur. Kahramanların başına gelen felaketlere 
üzüldüğünü belirtir. (Oğuz, 2008) Masallar genellikle üç bölümden oluşur. İlk bölümü, tekerleme ile başlar. 
Onu, asıl olayların anlatıldığı ve kendine has tekerlemelerin de bulunduğu ikinci bölüm takip eder. Bütün 
olaylar bu ikinci bölümde anlatılır. Masallar anlatılırken  -mişli geçmiş zaman, şimdiki zaman veya geniş 
zaman kullanılır. Anlatılan olayların hepsi sonuç kısmında bir nedene bağlanır. Devler ölür, cadılar 
cezalandırılır, kötüler kaybeder ve iyilik her zaman galip gelir. Masalların iletmek isteği mesajlar çeşitli 
iletilerle verilir. Bunlar: Etik iletiler (yalan, iftira, dürüstlük, namus, güzel ahlak), psikolojik iletiler, (sabır, 
kararlılık, umut, şans, kıskançlık, şantaj, korku, evham, merak, özeleştiri, iyilik-kötülük, haklılık-haksızlık, 
zekâ-dikkat, sağduyu, paylaşım, bağışlayıcılık, incelik, dostluk, özveri, sevgi-saygı, küçümseme-hor görme), 
sosyal iletiler (aile, hukuk, adalet, yönetim, yönetici, öteki insan ilişkileri) ekonomik iletiler (paranın gücü, 
ekonomik dayanışma, kıt kaynaklar) diğer iletiler (çalışkanlık, fiziksel görüntü, kültür farkı, doğa sevgisi)’dir.  

Anahtar Kelimeler: Kül Eşek, Üç Şehzade, masal, ileti, formel, motif. 

GİRİŞ 

Masal Türk halk edebiyatının sözlü geleneklerinden biridir. Türk halk edebiyatının en önemli unsurlarından 
olan masal, on dokuzuncu yüzyıla kadar nesre geçilmemesi sebebiyle sözlü geleneği sürdürmüştür. Bu 
gelenekte masalların önemli bir yeri olmuştur. 

Masal anlatıcılar, Boratav'ın da belirtiği gibi öncelikle kadınlardır. (Özay,2007) Özellikle kış geceleri aileler, 
akrabalar ve komşular bir araya gelerek bu anlatıcıları dinlerlerdi. Bu da aile ve sosyal ilişkilerin güçlenmesine 
ortam sağlıyordu. Masal anlatıcılar da anlattıkları masalda çeşitli formel ve motifleri kullanarak dinleyicinin 
heyecanını ve merakını diri tutmaya çalışmışlardır. 

                                                 
1 İstanbul Aydın Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi,  
   gulayyildirim7@hotmail.com, gulayyildirim7@gmail.com 
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YALAN 

Yalan söylemek insanın basına 
birçok sorun açar, üstesinden 
gelemeyeceği sıkıntılara sebep 
olur. Yalan yere yemin etmek ve 
aile bireylerinden bir şeyler 
saklamak doğru değildir.  

 

 

 

 

 

SEVGİ- SAYGI / AİLE 

Kardeş sevgisi, insana pek çok 
zorluğu göze aldırır. 

 

 

 

 

ÖTEKİ İNSAN İLİŞKİLERİ 

Büyük sözü dinlememek sorun 
yaratır. 

 

1-KÜL EŞEK 

Bir zamanlar bir kızla annesi yaşarmış. Kız her zaman arkadaşlarının yanına 
gidermiş. Bir gün kendini tutamayarak yellenmiş. Oradakiler bunun kimin 
yaptığını anlayamamışlar. Bunun üzerine birisi annesinin birisi babasının birisi 
ineklerinin üzerine yemin ederek kendilerinin yapmadığını söylemişler. Sıra bu 
kıza gelince annemden başka üzerine yemin edecek kimsem yok “demiş. Bunun 
üzerine kızlar senin yedi kardeşin var onların üzerine yemin et. Onların üzerine 
yemin edebilirsin.” Demişler. Bunu duyan kız annesine gerçekten yedi kardeşinin 
olup olmadığını sormuş. Annesi de ona “Evet kızım senin yedi erkek kardeşin var 
ama anlar uzaklarda bir mağarada yaşıyorlar ”deyince “Anne bana külden eşek 
yap hemen onları görmeye gideceğim “demiş. Annesi ona külden bir eşek yapıp 
“Sakın yürürken yoldan eşeğe hoşş deme daima çoo çoo de yoksa yıkılır.” demiş. 
Yola çıkan kız biraz gittikten sonra yerde düğme görmüş ve onu almak için 
annesinin dediklerini unutup hoşşş diyerek eşeği durdurmak istemiş eşek hemen 
yıkılıvermiş. Üzüntü içinde eve gelmiş. Bu kez de yerde bir boncuk görmüş ama bu 
kez durdurmadan almak isteyince eşeği yıkılıvermiş yine eve dönen kıza annesi 
“Bak kızım külümüz iyice azaldı sana son bir eşek yapacağım bunu bozarsan 
sen bilirsin artık bir başkasını yapamam ona göre dikkatli ol.” Kız yolda bir altın 
para görmüş ama kız eşeğini durdurmadan eğilip onu almış ve yoluna devam 
etmiş. Günlerce gittikten sonra kardeşlerinin yaşadığı mağaraya varmış. İçeride 
kimseler yokmuş etrafta çok dağınıkmış ortalığı toplayan kız bir kenarda duran 
keklik tüyleri arasında saklanıp beklemeye başlamış akşama eve dönen kardeşleri 
ortalıktaki değişikliği anlamış ama bunu kimsenin yapacağına akıl 
erdirememişler. Ertesi günde aynı şeyle karşılaşınca bunu yapanı anlayabilmek 
için en küçükleri Dört göz Yusuf’u nöbetçi bırakmışlar. Bir kenara saklanan 
oğlan biraz sonra keklik tüyleri arsında bir kızın etrafın etrafı düzenlediğini 
görünce hemen ortaya fırlayıp kızın bileğinden tutarak ona:  

“ Buraya kuş kuşluğundan korkar gelemez  

  Cin bizden korkar gelmez  

  Sen ne kuşsun ne cinsin 

  Söyle bana sen kimsin” demiş.  
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EKONOMİK NEDENLER 

Büyük sözü dinlememek sorun 
yaratır 

 

 

 

 

 

DAYANIŞMA 

İnsanlar arasındaki iş bölümünü 
cinsiyetler belirler. 

 

 

 

 

MERAK 

İnsan başına gelen olayların 
sebebini bilmek ister. 

Ben sizin kız kardeşiniz Güllüyüm, buraya sizi görmeye geldim” diyerek 
başından geçenleri kardeşlerine anlatmış akşam eve dönen diğer oğlanlar da 
durumu öğrenip kız kardeşlerine sarılarak hasret gidermişler. Ertesi sabah 
oğlanlar evde kalan kıza oradaki kediyi göstererek “Yiyecek bir şey bulduğun 
zaman yarısını mutlaka kediye ver diye tembih etmişler etrafı toplayan kız kuru 
üzüm tanesi bulmuş ve hemen “Gel pisi pisi diye kediyi çağırmış ama mağaranın 
damında yatan kedi çağrıyı duymasına rağmen tembelliğinden kalkıp gitmemiş. 
Kedinin gelmediğini gören Güllü de üzümü kendisi yemiş. Buna çok kızan kedi, 
bacadan ocağa işeyerek ateşi söndürmüş. Çaresiz kalan kız ateş aramaya çıkmış 
ve çok uzaklarda bir duman görerek oraya gitmiş. Gittiği evin ocağında bir ateş 
yanıyormuş ve etrafında yedi kız oturuyormuş. Onlardan ateş isteyince kızlar, 
“Ateşten birazcık al ve hemen buradan git, yoksa dev anamız seni görürse 
öldürür” demişler. Ateşi alıp hemen oradan uzaklaşan Güllü evine gelip kapısını 
da iyice kapatmış. Biraz sonra evine dönen dev anası, kızın kokusunu alıp onu takip 
ederek kapısına dayanmış ve “Kızım biraz dışarı çık sana bir şey söyleyeceğim” 
demiş.”Kız işim var çıkamam deyince öyleyse kapının deliğinden parmağını uzat 
da sana bir yüzük takayım o zaman çok güzelleşirsin demiş. Bu teklife 
dayanamayan kız parmağını uzatınca hemen iğne batırıp açtığı delikten onun 
kanını emmiş. Akşam eve dönen oğlanlar kardeşlerini yerde baygın bulmuşlar. 
Biraz sonra ayılıp kendine gelen kız, onlara olanı biteni anlatmış. Buna çok kızan 
oğlanlar hemen devin evine gidip uykudayken onu öldürmüşler ve yedi kızını da 
alıp getirerek onlarla evlenmişler. Günler böyle geçerken, bu yedi gelin 
görümcelerini kıskanmaya başlamışlar. Bir gün tarlada çalışıp yorularak eve 
dönen Güllü gelinlerden su isteyince, ona içinde yılan yavrusu olan bir kova su 
vermişler. Oda hiç içine bakmadan kovayı başına dikmiş. Boğazına bir şeyin 
battığını fark etmiş ama fazla önemsememiş. Aylar sonra kızın karnı büyümeye 
başlamış. Bunu gören yengeleri oğlanlara, kardeşlerinin hamile olduğunu 
söylemişler. Buna çok kızan Dört göz Yusuf, Güllüyü götürüp dağın başına 
bırakmış.  

Kız orada korkudan ve açlıktan ağlarken, bir çoban onu görüp “Bacım niye 
ağlıyorsun ?” diye sormuş. Güllü’de başından geçenleri anlatmış. Olanları 
dinleyen çoban “Eğer seni iyileştirebilirsem, benimle evlenir misin?”  

Demiş. Kız da kabul etmiş ve kardeşi Yusuf’a “Ey kardeşim başına öyle büyük 
bir dert gelsin ki benden başka kimse onu iyileştiremesin” diye beddua etmiş.  

Akıllı adam olan çoban yılanı sirke suyunu karıştırıp Güllü’ye içirmiş. Biraz 
sonra kızın ağzından kocaman yılan çıkmış. Adam hemen onu öldürmüş. Kız da 
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Büyük sözü dinlememek sorun 
yaratır 

 

 

 

 

 

DAYANIŞMA 

İnsanlar arasındaki iş bölümünü 
cinsiyetler belirler. 

 

 

 

 

MERAK 

İnsan başına gelen olayların 
sebebini bilmek ister. 

Ben sizin kız kardeşiniz Güllüyüm, buraya sizi görmeye geldim” diyerek 
başından geçenleri kardeşlerine anlatmış akşam eve dönen diğer oğlanlar da 
durumu öğrenip kız kardeşlerine sarılarak hasret gidermişler. Ertesi sabah 
oğlanlar evde kalan kıza oradaki kediyi göstererek “Yiyecek bir şey bulduğun 
zaman yarısını mutlaka kediye ver diye tembih etmişler etrafı toplayan kız kuru 
üzüm tanesi bulmuş ve hemen “Gel pisi pisi diye kediyi çağırmış ama mağaranın 
damında yatan kedi çağrıyı duymasına rağmen tembelliğinden kalkıp gitmemiş. 
Kedinin gelmediğini gören Güllü de üzümü kendisi yemiş. Buna çok kızan kedi, 
bacadan ocağa işeyerek ateşi söndürmüş. Çaresiz kalan kız ateş aramaya çıkmış 
ve çok uzaklarda bir duman görerek oraya gitmiş. Gittiği evin ocağında bir ateş 
yanıyormuş ve etrafında yedi kız oturuyormuş. Onlardan ateş isteyince kızlar, 
“Ateşten birazcık al ve hemen buradan git, yoksa dev anamız seni görürse 
öldürür” demişler. Ateşi alıp hemen oradan uzaklaşan Güllü evine gelip kapısını 
da iyice kapatmış. Biraz sonra evine dönen dev anası, kızın kokusunu alıp onu takip 
ederek kapısına dayanmış ve “Kızım biraz dışarı çık sana bir şey söyleyeceğim” 
demiş.”Kız işim var çıkamam deyince öyleyse kapının deliğinden parmağını uzat 
da sana bir yüzük takayım o zaman çok güzelleşirsin demiş. Bu teklife 
dayanamayan kız parmağını uzatınca hemen iğne batırıp açtığı delikten onun 
kanını emmiş. Akşam eve dönen oğlanlar kardeşlerini yerde baygın bulmuşlar. 
Biraz sonra ayılıp kendine gelen kız, onlara olanı biteni anlatmış. Buna çok kızan 
oğlanlar hemen devin evine gidip uykudayken onu öldürmüşler ve yedi kızını da 
alıp getirerek onlarla evlenmişler. Günler böyle geçerken, bu yedi gelin 
görümcelerini kıskanmaya başlamışlar. Bir gün tarlada çalışıp yorularak eve 
dönen Güllü gelinlerden su isteyince, ona içinde yılan yavrusu olan bir kova su 
vermişler. Oda hiç içine bakmadan kovayı başına dikmiş. Boğazına bir şeyin 
battığını fark etmiş ama fazla önemsememiş. Aylar sonra kızın karnı büyümeye 
başlamış. Bunu gören yengeleri oğlanlara, kardeşlerinin hamile olduğunu 
söylemişler. Buna çok kızan Dört göz Yusuf, Güllüyü götürüp dağın başına 
bırakmış.  

Kız orada korkudan ve açlıktan ağlarken, bir çoban onu görüp “Bacım niye 
ağlıyorsun ?” diye sormuş. Güllü’de başından geçenleri anlatmış. Olanları 
dinleyen çoban “Eğer seni iyileştirebilirsem, benimle evlenir misin?”  

Demiş. Kız da kabul etmiş ve kardeşi Yusuf’a “Ey kardeşim başına öyle büyük 
bir dert gelsin ki benden başka kimse onu iyileştiremesin” diye beddua etmiş.  
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MERAK- HESAP SORMA 

İnsan başına gelen olayların 
sebebini bilmek ister. 

 

 

 

 

 

 

 

AİLE SEVGİSİ 

Kardeşlik kutsaldır. 

 

 

 

iyileşmiş. Daha sonra çobanla evlenip bir köye yerleşmişler. Zamanla çocukları 
da olmuş. Bir gün bu çocuklar sokakta oynarlarken, köye eşek üstünde bir 
yabancının girdiğini görmüşler. Bu adamın ayağına saplanmış bir ağaç budağı 
varmış. Hemen koşup gördüklerini annelerine anlatmışlar. Oda bu adamı hemen 
eve getirmelerini söylemiş. Güllü gelenin kardeşi Dört göz Yusuf olduğunu 
anlamış ve ayağına ne olduğunu sormuş. O da “yıllar önce ayağıma bir ağaç 
budağı battı hiç kimse çıkaramadı. Sen çıkarabilirsen çok sevinirim. “ demiş. 
Kadında eline bir iğne alıp Yusuf’un ayağına bir kök salmış olan bu ağacı 
çıkarmış.  

Sonrada kendini tanıtarak, başından geçenleri anlatmış. Yaptıklarına çok 
pişman olan oğlan kardeşinden kendini bağışlamasını dilemiş ve yanına 
yerleşmiş. Bundan sonra birlikte hep mutlu bir ömür sürdürmüşler…    
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KÜÇÜMSEME-HOR 
GÖRME 

En küçük düşmanı bile 
küçümsememek gerekir zararın 
kimden geleceği belli olmaz. 

 

 

 

 

 

PAYLAŞIM 

İnsan bazen herkese muhtaç 
olabilir. 
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KÜÇÜMSEME-HOR 
GÖRME 

En küçük düşmanı bile 
küçümsememek gerekir zararın 
kimden geleceği belli olmaz. 

 

 

 

 

 

PAYLAŞIM 

İnsan bazen herkese muhtaç 
olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

YALAN 

Yabancıların her sözüne 
inanmamak gerekir. 

 

 

İNTİKAM 

İnsanlar kendilerine veya 
yakınlarına karşı yapılan 
kötülüklere duyarsız kalamazlar. 

 

KISKANÇLIK 

İnsana en büyük kötülük bazen 
en yakınlarından gelir. 

 

 

 

 

 

 

İFTİRA-YALAN 
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Bir şeyin aslını aramadan karar 
vermemeli, iftira olasılığı hiç bir 
zaman göz ardı edilmemelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH ETMEK 

İnsanlar kendilerine yapılan 
haksızlık karşısında kötü 
dileklerde bulunabilir. 

 

UMUT 

Umutsuzluğa kapılmamalıdır, 
yaşam yalnız mutsuzluklarla 
dolu değildir, insana en umutsuz 
anında bile bir yardım eli 
uzanabilir. 
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Bir şeyin aslını aramadan karar 
vermemeli, iftira olasılığı hiç bir 
zaman göz ardı edilmemelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH ETMEK 

İnsanlar kendilerine yapılan 
haksızlık karşısında kötü 
dileklerde bulunabilir. 

 

UMUT 

Umutsuzluğa kapılmamalıdır, 
yaşam yalnız mutsuzluklarla 
dolu değildir, insana en umutsuz 
anında bile bir yardım eli 
uzanabilir. 

 

 

MOTİFLER 

Külden eşek, yılan yavrusu, kıymığın kök salması, olağanüstülükler, imtihanlar ve denemeler, iftiralar, 
aldatmacalar, kaderin ters dönmesi, şans ve talih, mükâfatlar ve cezalar motiftir. 

FORMELLER 

 

AİLE KURMAK 

Aile kutsaldır. 

 

 

 

 

 

 

BAĞIŞLAYICILIK 

Bağışlamak yüce bir erdemdir. 

 

 

 

MUTLULUK 

Mutluluğa giden yol uzun ve 
çetindir, her ödülün bir bedeli 
vardır. 
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 Bir zamanlar… 

 Buraya kuş kuşluğundan korkar gelemez  

 Cin bizden korkar gelmez  

 Sen ne kuşsun ne cinsin 

 Söyle bana sen kimsin 

 Bundan sonra birlikte hep mutlu bir ömür sürdürmüşler…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORKU 

Hayattaki statülerimiz bizi 
cesur yapmaz 

 

YALAN 

2-ÜÇ ŞEHZADE 

Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur zaman içinde ülkenin birinde bir 
padişah yaşarmış. Bunun üç tane oğlu ile sarayın önünde büyük güzel bir bahçe 
varmış. Bu bahçede bulunan elma ağacı her yıl güzel elmalar verirmiş. Ama tam 
elmalar kızarmaya başladığında bahçeye gelen bir dev onları yer gidermiş. Padişah 
bir gün oğullarını yanına çağırıp onlardan bu devi öldürmelerini istemiş. O gece 
bahçede saklanan büyük oğlan devi beklemiş ama dev gelince de korkup saraya 
kaçmış. Babasına, ok attığını ama vuramadığını söylemiş. İkinci gece bekleyen 
ortanca oğlan da korkup kaçarak babasına aynı yalanı söylemiş. Üçüncü gece 
küçük oğlan ise korkusuzca yayını getirip okunu atmış ve devi yaralamış, sonra da 
saraya gidip olanları ağabeylerine anlatmış. Ertesi sabah üç kardeş, kan izlerini 
takip ederek devi bulmaya çalışmışlar. İzleri gide gide bir kuyunun başına varmış. 
Önce büyük oğlanı beline ip bağlayıp kuyuya indirmişler, ama daha sonra kuyunun 
yarısına gelmeden “yanıyorum” diye bağırınca geri çekmek zorunda kalmışlar. Sonra 
ortancayı indirmişler. O sırada daha kuyunun ağzına gelmeden onu da geri çekmişler 
“donuyorum” diye bağırmaya başlamış. Onu da geri çekmişler. Sıra kendine gelen 
küçük oğlana ağabeylerine, “Ben yanıyorum da desem, donuyorum da desem beni 
sakın geri çekmeyin” demiş. Kuyuya inmiş. Dibe varıncaya kadar” donuyorum” 
“yanıyorum” diye bağırsa da kimse onu geri çekmediği için kuyunun dibine 
ulaşmış. Orada pek çok oda varmış. Buralardan birini açınca devin uyuduğunu 
görünce hemen onu öldürmüş. Sonra yan yana duran üç odayı açıp bakınca, 
birbirinden güzel üç kız görmüş. Bunları da yanına alıp ağabeylerine seslenerek, önce 
büyük kızı sonra da ortanca kızı bağlayıp yukarı göndermiş. Sıra küçük kıza gelince, 
oğlana “önce sen çık eğer önce beni gönderirsen ağabeylerin seni burada bırakıp 
giderler.” demiş. Ama oğlan, ağabeylerinin böyle bir şey yapacaklarına inanmamış. 
Bunun üzerine kız saçından iki tel kopararak oğlana vermiş ve “Ağabeylerin seni 
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 Bir zamanlar… 

 Buraya kuş kuşluğundan korkar gelemez  

 Cin bizden korkar gelmez  

 Sen ne kuşsun ne cinsin 

 Söyle bana sen kimsin 

 Bundan sonra birlikte hep mutlu bir ömür sürdürmüşler…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORKU 

Hayattaki statülerimiz bizi 
cesur yapmaz 

 

YALAN 

2-ÜÇ ŞEHZADE 

Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur zaman içinde ülkenin birinde bir 
padişah yaşarmış. Bunun üç tane oğlu ile sarayın önünde büyük güzel bir bahçe 
varmış. Bu bahçede bulunan elma ağacı her yıl güzel elmalar verirmiş. Ama tam 
elmalar kızarmaya başladığında bahçeye gelen bir dev onları yer gidermiş. Padişah 
bir gün oğullarını yanına çağırıp onlardan bu devi öldürmelerini istemiş. O gece 
bahçede saklanan büyük oğlan devi beklemiş ama dev gelince de korkup saraya 
kaçmış. Babasına, ok attığını ama vuramadığını söylemiş. İkinci gece bekleyen 
ortanca oğlan da korkup kaçarak babasına aynı yalanı söylemiş. Üçüncü gece 
küçük oğlan ise korkusuzca yayını getirip okunu atmış ve devi yaralamış, sonra da 
saraya gidip olanları ağabeylerine anlatmış. Ertesi sabah üç kardeş, kan izlerini 
takip ederek devi bulmaya çalışmışlar. İzleri gide gide bir kuyunun başına varmış. 
Önce büyük oğlanı beline ip bağlayıp kuyuya indirmişler, ama daha sonra kuyunun 
yarısına gelmeden “yanıyorum” diye bağırınca geri çekmek zorunda kalmışlar. Sonra 
ortancayı indirmişler. O sırada daha kuyunun ağzına gelmeden onu da geri çekmişler 
“donuyorum” diye bağırmaya başlamış. Onu da geri çekmişler. Sıra kendine gelen 
küçük oğlana ağabeylerine, “Ben yanıyorum da desem, donuyorum da desem beni 
sakın geri çekmeyin” demiş. Kuyuya inmiş. Dibe varıncaya kadar” donuyorum” 
“yanıyorum” diye bağırsa da kimse onu geri çekmediği için kuyunun dibine 
ulaşmış. Orada pek çok oda varmış. Buralardan birini açınca devin uyuduğunu 
görünce hemen onu öldürmüş. Sonra yan yana duran üç odayı açıp bakınca, 
birbirinden güzel üç kız görmüş. Bunları da yanına alıp ağabeylerine seslenerek, önce 
büyük kızı sonra da ortanca kızı bağlayıp yukarı göndermiş. Sıra küçük kıza gelince, 
oğlana “önce sen çık eğer önce beni gönderirsen ağabeylerin seni burada bırakıp 
giderler.” demiş. Ama oğlan, ağabeylerinin böyle bir şey yapacaklarına inanmamış. 
Bunun üzerine kız saçından iki tel kopararak oğlana vermiş ve “Ağabeylerin seni 

Yalanın ve kurnazlığın 
getireceği mutluluk çok 
kısa sürelidir, 

 

 

 

CESARET  

Cesur olmak yürek işidir. 

 

 

MERAK 

Merak bazen insanların 
başına olumsuz işler 
açabilir. 

  

 

 

 

 

SABIR 

Sabırlı, tutarlı, kararlı 
insanlar amaçlarına 
mutlaka ulaşırlar. 

 

burada bırakacak olursa, bu iki teli birbirine sürt ortaya bir ak koyunla kara koyun 
çıkacak. Ak koyuna binersen yeryüzüne dönersin, kara koyuna binersen, yerin yedi kat 
dibine inersin” demiş. Telleri alan oğlan kızı yukarı göndermiş. Ağabeyleri de onu 
kuyuda bırakıp gitmişler.  

 

 

 

Bir süre çaresizlik içinde kalan oğlanın aklına kızın verdiği saç telleri gelmiş ve 
bunları birbirine sürtmüş. Ortaya iki tane koyun çıkmış, ama ne var ki oğlan 
kendisini yeryüzüne çıkaracak koyunun rengini hatırlamadığı için, kara koyuna 
binmiş ve yerin yedi kat dibine inmiş. Çok susadığı içinde bir çeşme aramaya 
başlamış. Sonunda araya araya çeşme bulmuş ve ama ondanda su yerine kan 
akıyormuş. Oradan geçen yaşlı bir kadın bunun nedenini sorunca kadın ona, “Oğlum 
bizim çeşmelerimizden nehirlerimizden yılın yalnızca üç günü su akar, diğer 
zamanlarda ise kan akar. Ülkemizin başına bir dev musallat oldu. Yılın belli 
gününde ona bir kız veriyoruz. O da karşılığında bize yılın üç günü su veriyor. Sonra 
yine kan akıyor. Giderek, memleketimizde kız kalmadı. Yarın da son olarak 
padişahımızın kızını vereceğiz “demiş. Bunları dinleyin oğlan, “Bu devle kimse 
savaşmadı mı?” diye sorunca da kadın, “Bu yolda nice yiğitlerimiz öldü ama devi yok 
etmeyi başaramadılar” demiş. 

O gece kadının evinde kalan oğlan karnını doyurmuş, dinlenmiş ve ertesi sabah da 
doğruca devin bulunduğu yere gitmiş. O sırada dev de padişahın kızını yemeğe 
hazırlıyormuş. Hemen saldırıp devi öldürmüş. Kurtulan kızda sevinç içinde 
sarayına dönüp babasına olup biteni anlatmış. Padişah hemen kızını kurtaran 
kahramanı huzuruna çağırarak oğlana, dile benden ne dilersen demiş. Bir dileğinin 
olmadığını söyleyen oğlan, saraydan ayrılıp gitmiş. 

Aradan uzunca bir zaman geçmiş. Oğlan bir gün kırlarda dolaşırken, yavru kuşların 
yuvasına saldıran bir yılan görüp öldürerek, yavrularını kurtarmış. Tam bu sırada 
gelen anne kuş, oğlanın yavrularına zarar vermek istediğini sanarak, ona saldırmak 
istemiş ama dile gelen yavrular annelerine, bu adamın kendilerini yılandan 
kurtardığını söylemişler. Bunu duyan kuş da oğlana, “Dile benden ne dilersen” 
demiş. Oğlan kuşun kendisini yeryüzüne çıkarıp çıkaramayacağını sormuş. Kuş eğer 
kedine yüz küp etle, yüz küp su getirirse çıkaracağını söylemiş. Oğlan hemen padişaha 
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, 

 

AKIL- DİKKAT 

İnsan, herkese karşı çok 
dikkatli olmalı, en 
yakınına bile 
güvenmemelidir; bazen en 
büyük kötülüğü onlardan 
görebilir, çünkü onlara 
karşı savunmasızdır. 

 

 

 

KISKANÇLIK 

Kardeşler birbirlerini 
kıskanmamalı, aksine 
birbirlerine yardımcı 
olmalıdırlar. 

 

 

 

 

gidip bunları alarak kuşa getirmiş. Kuş da onu sırtına bindirmiş ve günlerce sürecek 
bir yolculuğa çıkmışlar. 

 

 

 

 

Yolda kuş et ve su istedikçe oğlan ona veriyormuş, ama yolun bitimine çok az kala et 
bitmiş. Bunu bilmeyen kuş et isteyince, oğlan bacağından bir parça keserek onun 
ağzına vermiş. Sonunda yeryüzüne varmışlar ama oğlan yürüyemiyormuş. Bunu 
gören kuş hemen, yemeyip dilinin altında sakladığı son et parçasını bacağına 
yapıştırarak diliyle yalamış ve böylece ayağı iyileşen oğlanda koşarak babasının 
sarayına gitmiş. Tam o sırada da sarayda, büyük ağabeyi ile kendi sevgilisi olan küçük 
kızın düğünleri yapılıyormuş. 

Oğlan olanları koşup babasına anlatmış. Duydukları karşısında çok sinirlenen 
padişah öteki iki oğlunu saraydan kovup, küçük oğluyla sevdiği kıza kırk gün kırk 
gece süren bir düğün yapmış. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine… 
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, 

 

AKIL- DİKKAT 

İnsan, herkese karşı çok 
dikkatli olmalı, en 
yakınına bile 
güvenmemelidir; bazen en 
büyük kötülüğü onlardan 
görebilir, çünkü onlara 
karşı savunmasızdır. 

 

 

 

KISKANÇLIK 

Kardeşler birbirlerini 
kıskanmamalı, aksine 
birbirlerine yardımcı 
olmalıdırlar. 

 

 

 

 

gidip bunları alarak kuşa getirmiş. Kuş da onu sırtına bindirmiş ve günlerce sürecek 
bir yolculuğa çıkmışlar. 

 

 

 

 

Yolda kuş et ve su istedikçe oğlan ona veriyormuş, ama yolun bitimine çok az kala et 
bitmiş. Bunu bilmeyen kuş et isteyince, oğlan bacağından bir parça keserek onun 
ağzına vermiş. Sonunda yeryüzüne varmışlar ama oğlan yürüyemiyormuş. Bunu 
gören kuş hemen, yemeyip dilinin altında sakladığı son et parçasını bacağına 
yapıştırarak diliyle yalamış ve böylece ayağı iyileşen oğlanda koşarak babasının 
sarayına gitmiş. Tam o sırada da sarayda, büyük ağabeyi ile kendi sevgilisi olan küçük 
kızın düğünleri yapılıyormuş. 

Oğlan olanları koşup babasına anlatmış. Duydukları karşısında çok sinirlenen 
padişah öteki iki oğlunu saraydan kovup, küçük oğluyla sevdiği kıza kırk gün kırk 
gece süren bir düğün yapmış. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine… 

 

 

 

 

 

UMUT 

İnsan hiçbir zaman 
ümitsizliğe düşmemelidir. 
Olumlu düşünme ve 
iyimser olma daima 
kazanç sağlar. 

 

 

 

 

ZULÜM 

Güçlü kişiler kendinden 
güçsüz zevk ve sefaları 
için halkına zulüm  

Etmemelidir. 
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ŞANS 

İnsan hiçbir zaman 
umutsuzluğa düşmemeli 
karşısına çıkan şansları iyi 
değerlendirmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

395

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

 

 

 

 

 

 

 

ŞANS 

İnsan hiçbir zaman 
umutsuzluğa düşmemeli 
karşısına çıkan şansları iyi 
değerlendirmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İYİLİK 

İyi yürekli olanlar 
sonunda 
mükâfatlandırılırlar. 
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İYİLİK-KÖTÜLÜK 

İyiler iyilik bulur, kötüler 
kötülük, haklı olan bir gün 
mutlaka hakkını alır. 

 

 

 

MUTLULUK 

İyi yürekli insanlar eninde 
sonunda Mutluluğa 
ulaşırlar 

 

 

 

MOTİFLER  

Dev, Kuyu, Ak koyun, Kara koyun, yasak, kan akan çeşmeler, sırtında insan taşıyan kuş, bacağın kopması ve 
iyileşme türü, olağanüstülükler… 

FORMELLER 

 Bir varmış bir yokmuş  

 Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde  

 Ülkenin birinde… 

 Kırk gün kırk gece süren bir düğün  
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İYİLİK-KÖTÜLÜK 

İyiler iyilik bulur, kötüler 
kötülük, haklı olan bir gün 
mutlaka hakkını alır. 

 

 

 

MUTLULUK 

İyi yürekli insanlar eninde 
sonunda Mutluluğa 
ulaşırlar 

 

 

 

MOTİFLER  

Dev, Kuyu, Ak koyun, Kara koyun, yasak, kan akan çeşmeler, sırtında insan taşıyan kuş, bacağın kopması ve 
iyileşme türü, olağanüstülükler… 

FORMELLER 

 Bir varmış bir yokmuş  

 Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde  

 Ülkenin birinde… 

 Kırk gün kırk gece süren bir düğün  

 Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine… 

SONUÇ 

İncelenen masallarda bahsedilen motif ve formelleri görmekteyiz. Bu iki masalın da tezi, iyiliğin kazandığı 
üzerinedir. Bu da sosyal dinleyicisi fazla olan masalların, ahlaki ve toplumsal olarak dinleyicilerine olumlu 
yönde bilinçaltı mesajları iletir. 

İncelenen masallarda en çok kullanılan iletiler, yalan, dürüstlük, şans, iyilik-kötülük, zekâ-dikkat, aile, kıt 
kaynaklardır. Kırk kulplu küp, olağanüstülükler, sans ve talih, mükâfatlar ve cezalar sıklıkla kullanılan 
motiflerdir. Formellerde ise bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur zaman içinde.. yaygın olarak 
kullanılmıştır. 

Masallar, geçmişi günümüze bağlayan, toplumu ortak bir kültür dairesinde toplayan önemli bir unsurdur. 
Masallardaki olumlu ya da olumsuz iletiler, kıssadan hisse çıkarmamıza yardımcı olurken; motif ve formeller 
hala dinleyicinin/okuyucunun dikkatini diri tutan fantastik öğelerdir. 

KAYNAKÇA 

Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Masallar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2008.  

Yeliz Özay, Az Gittik Uz Gittik Masal Diyarına Girdik, Millî Folklor, 2007, Yıl 19, Sayı 74. 
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KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ HASTALARI VE MALNUTRİSYON

Hilal UYSAL, Hanım Büşra ORUÇOĞLU

Türkiye

 

Öz: Böbrek yetersizliği; böbrek fonksiyonlarının zamanla ilerleyerek geri dönülmez bir şekilde bozulmasıyla 
böbreğin asıl görevi olan atık maddeleri vücuttan uzaklaştırma işleminin yeterince yapılamadığı durum olarak 
tanımlanmaktadır. Böbreğin kanı süzme işlevini tam yapamaması sonucu kanda üre ve potasyum yükselir ki bu 
durum vücutta istenmeyen elektrolit dengesizliğinin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Ülkemizde 30000’e 
yakın diyalize bağımlı kronik böbrek yetersizliği hastası olduğu bilinmektedir. Son dönem kronik böbrek ye-
tersizliği hastalarına uygulan yerine koyma tedavilerinden biri olan hemodiyalizde, hastaların %23-76 oranın-
da malnutrisyon meydana gelmektedir. Malnütrisyon, gereğinden az beslenme veya var olan hastalıkla ilişkili 
beslenme bozukluğu nedeniyle vücutta görülen birtakım değişikliklerin tamamıdır. Bu nedenle diyaliz tedavisi 
alan hastaların uygulaması beklenen yaşam tarzı değişikliklerinin başında uygun diyet programının yer alması 
gerekmektedir. Programın uygulanması böbrek yetmezliğinin ilerlemesini yavaşlatabilmekte ve yaşam kali-
tesini arttırabilmektedir. Gerekli literatürler incelendiğinde; kronik böbrek yetersizliği hastalarının diyaliz ve 
uygun beslenme ile iyileşme gösterdiği görülmüştür. Günlük alınması gereken fosfat, sodyum, protein, potas-
yum oranları hemodiyaliz tedavisi alan kronik böbrek yetersizliği hastalarında oldukça önemli parametrelerdir. 
Hastalardaki günlük besin tüketiminin 1.2 g/kg’ını protein (süt ve süt ürünleri, yumurta), %50-60’ını karbon-
hidrat (ekmek, tahıllar), %30’unu yağ (zeytinyağı, kanola yağı) 2000 mg/g’ını sodyum (sofra tuzu), 2000-3000 
mg/g’ını potasyum (muz, ıspanak, meyve ve sebzeler, kurubaklagiller), 800-1000 mg/g’ını fosfor (ayva, balık, 
hurma, tahin, ceviz, badem) <2000 mg/g’ını kalsiyum (fasulye, mercimek ,yoğurt) oluşturması gerekmektedir. 
Sıvı tüketimi bir gün önce atılan idrar miktarının 1000 ml fazlası olarak hesaplanmaktadır. Toplam olarak has-
tanın doku yıkımını önlemek adına günlük 35/kcal/kg alması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kronik Böbrek Yetersizliği, Malnutrisyon, Beslenme 
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POLİSAKKARİT İÇEREN İĞDE (ELAEAGNUS ANGUSTİFOLIA L.) EKSTRAKTININ 
ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Rabia DEMİREL, Nisa Maulida QURROTUL AİNİ, Önder AYBASTIER, Saliha ŞAHİN

Türkiye

 

Öz: Elaeagnaceae ailesinin bir türü olan iğde (Elaeagnus angustifolia L.), Rus zeytini veya iğdesi olarak bilinir. 
İğde, ülkemiz meyve üretimi sıralamasında 25. sırada yer almaktadır. Yılda yaklaşık 4559 ton üretilen iğdenin 
dünya üretimindeki payı ise %0,02’dir [1]. İğde meyvesi, gıda, ilaç ve kozmetik; iğde ağacı da ahşap endüst-
risinde kullanılmaktadır. Tatlı iğde meyvesi yenilebilir ve kuru etli dokuya sahiptir. İğde çekirdeği; ürolojik 
hastalıklar, ishal, mide bulantısı, kusma ve astım hastalıklarının tedavisinde kullanılır. İğde meyvesi yapısında, 
flavonoid, terpenoid, glukoz, fruktoz ve fenolik asitleri içerir [2-4]. Polisakkaritler, basit şekerlerden oluşan 
yüksek molekül ağırlıklı biyopolimerlerdir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda polisakkaritlerin anti-tümör, an-
ti-inflamatuar, radyasyon önleyici, anti-diyabetik, antioksidan ve immünolojik özellikleri olduğu belirlenmiştir 
[5]. Polisakkaritlerin çeşitli yapıları ve bileşimleri, onların fonksiyonel özelliklerini ve biyolojik aktivitelerini 
etkiler [6-7]. Bu çalışmada amacımız uygun sürelerde en yüksek verimle iğde meyvesinden polisakkarit eks-
traksiyonu yapmak ve ekstraktların antioksidan özelliklerinin belirlenmesidir. İğde meyvesi, 60°C’de 6 saat 
süreyle ekstrakte edildikten sonra her bir saat süreyle alınan örneklerde fenol-sülfürik asit yöntemiyle toplam 
karbohidrat tayini yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre polisakkarit için en uygun süre 5 saat bulunmuştur. 
Liyofilize edilen en yüksek polisakkarit içeren ekstrakt için çözünürlük, su tutma kapasitesi ve yüzde su mik-
tarı belirlendi. Ayrıca örnekler HPLC-DAD cihazı ile analiz edildi. Polisakkarit içeriği yüksek olan örneklerde 
kafeik asit, ferulik asit, rutin ve p-kumarik asit bulundu. Daha sonra örneklerin Folin-Ciocalteu yöntemiyle 
toplam fenolik madde içerikleri, ABTS [2,2’-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sülfonik asit)] yöntemiyle an-
tioksidan kapasiteleri tayin edildi. Buna göre 5.saat sonunda toplam fenolik madde ve antioksidan kapasite 
değerlerinde başlangıca göre artış gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İğde, Ekstraksiyon, Polisakkarit, Antioksidan
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DİJİTAL MÜZİK SEKTÖRÜNDE STREAMİNG SERVİSLERİN KULLANIMI

Ali AYHAN, Tuba GÜRBÜZ

Türkiye

  

Öz: Müziğin dijitalleşmeye başladığı andan günümüze kadar olan süreçte streaming servislerinin sayısı olduk-
ça artmıştır. Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube… Bunun nedeni bir şarkının veya albümün ücretini ödeyip 
(ya da korsan olarak) indirmek yerine internet üzerinden bu müzikleri dinleme alışkanlığının artması olmuştur. 
Bir başka tercih edilme nedeni ise yeterli disk alanının olmaması sorunu ile karşılaşılmasıdır. Bu alan doluluğu 
sorununu streaming servislerin kullanımı oldukça rahatlatmıştır. Streaming servislerin kullanım nedenlerinden 
bir diğeri de radyoda ya da tvde çalan müziklerin sürekli bir kısır döngü ile sunulmasından duyulan rahatsızlık 
sonucu insanların artık yeni müzikler keşfetmek istemesi olmuştur.Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği tarafından 
yayınlanmış gelir raporlarına göre, dijital müzik servisleri tarafından sağlanan gelirler, sektördeki diğer tüm 
gelir kaynaklarını geride bırakmış durumda olmakla beraber 2018’in ilk yarısını gösteren raporda, gelir kayna-
ğının %80’inin müzik akışı servisleri üzerinden sağlandığı görülmüştür.Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği tara-
fından hazırlanmış bir diğer raporda ise, her ay bir milyondan fazla yeni kullanıcının, streaming servislere üc-
retli olarak kayıt olduğu tespit edilmiştir.Müzik sektörünün plaktan kasete, kasetten CD’ye, CD’den de dijitale 
doğru değişim gösterdiği bu süreçte streaming servislerinin yaygınlaşması ile milyonları geçen müziklere aylık 
cüzi bir ücret ödeyerek çevrimiçi dinlemek ya da çevrimdışı dinlemek için telefon veya PC’lere indirmek artık 
mümkün olmuştur. Ayrıca streaming servislerin popülerleşmesinden sonra firmalar bu sektöre giriş yapmış 
olup bu sektörde çok fazla firmanın yer alması da dinleyicilerin tercih yapmasını zorlaştırmaya başlamıştır. Bu 
durumda en çok oy alan servisler arasından seçim yapmak dinleyicinin işini biraz da olsa kolaylaştıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Müzik, Streaming Servisleri, Sektör, Platform, Dinleyici
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AKILLI GÜVENLİK KAMERALARI İÇİN HOG ÖZNİTELİKLERİNİ KULLANARAK İNSAN VE 
YÜZ TESPİTİ

Anas MANSOUR, Fikret ÖZTÜRK, Levent BAYINDIR

Türkiye

  

Öz: Akıllı güvenlik kameraları belirli bir alanı art niyetli insanlardan korumak için ortama yerleştirilen, kame-
ra görüntülerini işleyerek güvenlik ihlallerini tespit eden ve bu ihlalleri ilgili taraflara anlık olarak bildirerek 
olası zararı minimize etmeyi amaçlayan sistemlerdir. Bu çalışmada akıllı güvenlik kameralarında kullanılmak 
üzere kamera görüntülerinde insan arayan ve eğer insan bulunursa bu insanın yüzünü tespit eden bir sistem ge-
liştirilmiştir. Hem insan hem de yüz tespiti için HOG öznitelikleri ve doğrusal destek vektör makinesi (SVM) 
sınıflandırma yöntemi kullanılmaktadır. İnsan tespiti aşamasında bazı örnekler için görüntüde sadece bir kişi 
olmasına rağmen birden fazla tespitin yapıldığı gözlemlenmiştir. Bunu önlemek için maksimum olmayanları 
önleme algoritması kullanılmıştır. Geliştirilen sistem iki farklı ışık koşulunda (normal ve az ışık), 7 farklı ki-
şinin, belli bir ev ortamındaki 210 görüntüsünden oluşan bir veri kümesi kullanılarak test edilmiştir. Normal 
ışıkta, insan tespiti ve yüz tespiti için pozitif doğru başarı oranları sırasıyla %89.6 ve %85.4 olarak bulunmuş-
tur. Daha az ışıklı durumlarda pozitif doğru başarı oranlarının %1-2 civarında değiştiği gözlemlenmiştir. Bu 
küçük değişim geliştirilen yöntemin ışığa karşı oldukça gürbüz olduğunu göstermektedir. İlerleyen çalışmalar-
da yüz tespitinden sonra yüz tanıma gerçekleştirilmesi ve insan tespitinden önce anlık olarak hareket algılama 
kullanılarak kameranın sadece hareket algılandığında aktive olması planlanmaktadır. Ayrıca ihlal olaylarının 
kaydedilip listelenebildiği ve çeşitli şekillerde ihlal bildirimleri yapılabilen bir web uygulaması geliştirilmesi 
planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Güvenlik Kamerası, Nesnelerin İnterneti, İnsan Tespiti, Yüz Tanıma, Raspberry Pi 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN İŞ MOTİVASYONUNA ETKİSİ: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA

Aslı KILIÇ, Guzel SADYKOVA

Türkiye

  

Öz: İşletme ortamı çalışanların sosyal etkileşim döngüsü içerisinde mesleki yeterliliklerini yerine getirme, 
varlıksal ve varoluşsal ihtiyaçlarını giderme, toplumsal onay alma ve kendilerini gerçekleştirme olanaklarını 
sunar. Bireysel potansiyellerini ortaya koyma konusundaki kısıtsızlık, çalışanların örgütsel amaçlarla bütün-
leşmelerini, örgütsel değerleri içselleştirmelerini kolaylaştırır. Örgüt üyelerince paylaşılan, kabul gören, ör-
gütsel sosyalleşme süreciyle aktarılan normlar, değerler, inançlar ve varsayımlar örgüt kültürünü oluşturur. 
Çalışanları işletme için anlam taşıyan ortak değerlere yönlendirme çabaları iş motivasyonunun özünü teşkil 
eder. Çalışmanın amacı, örgüt kültürünün iş motivasyonu üzerine olan etkisini tespit etmektir. Araştırmada 
örgüt kültürü klan kültürü, adhokrasi kültürü, hiyerarşi kültürü ve pazar kültürü boyutlarıyla temsil edilmiştir. 
İş motivasyonu içsel ve dışsal motivasyon bağlamında incelenmiştir. Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri 
üzerinde yürütülen araştırmanın sonucunda adhokrasi kültürünün içsel motivasyon, pazar kültürünün dışsal 
motivasyon üzerine olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. Yaratıcılığın ve girişimciliğin teşvik edildiği adhok-
rasi tipi örgüt kültürü, çalışanın işini yaparken hissettiği içsel tatmini pekiştirir, bireysel yetenek ve becerilerini 
kullanma imkanını tanır, dengeli ve çok yönlü gelişimini destekler. Diğer yönden rekabet, başarı odaklılık 
ve kazanma anlayışının hakim olduğu pazar tipi örgüt kültüründe çalışanlar somut sonuç elde etmeye, uzun 
dönemli etkinliğe, sürdürülebilir stratejiye ve üretkenliğe öncelik verirler. Örgüt kültürünün iş motivasyonu 
açısından belirleyiciliği, görev temelli bir araya gelen örgüt üyelerinin örgütsel önceliklerle özdeşleşmeleri, 
verimlilik özlemi ve özyeterlilik bilincini kavramaları yönünden önem arz eder. 

Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Örgütsel Sosyalleşme, İş Motivasyonu, İçsel Motivasyon, Dışsal Moti-
vasyon 
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ORHAN PAMUK’UN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ROMANINDA OEDİPUS KOMPLEKSİ

Aylin ERCE, Kader SATAR

Türkiye

  

Öz: “Oedipus Kompleksi” kuramı, erkek çocuğun bilinçsizce annesini sahiplenmesi ve babasını, annesiyle 
olan bağını koparabilecek bir güç olarak görmesidir. Psikanaliz’in çalışma alanı içerisinde de yer alan bu 
kompleks ben ve olmak istenen kendi’nin çatışması sonucu erkek çocuğu babasına düşmanlık besler. Bu duygu 
ile çocuk babasını saf dışı etmek için bilinçaltında düşünceler besler. Bu dönem, cinsel gelişim evresinde son 
derece önemlidir. Ayrıca hem edebiyatta hem de sinemada sıkça işlenmiştir. Shakespeare’in Hamlet adlı ese-
rinde, Hamlet’in hayalet şekline bürünen babası, katilinin kral olduğunu söyler. Hamlet, bu durumu öğrendiği 
halde harekete geçmez. Annesinin, Hamlet’e karşı kralı (üvey babası-amcası) savunan ve öven sözler söyle-
mesi üzerine Hamlet kralı öldürür. Hamlet’i bu cinayete iten temel neden, annesine karşı kralı bir rakip olarak 
görmesidir. Bu yüzden kralı öldürecektir. Türk edebiyatının usta kalemi Orhan Pamuk da Kırmızı Saçlı Kadın 
adlı romanında, ana karakter Cem’in, kendisini ve annesini terk eden babasına karşı büyük bir öfke içerisin-
dedir. Cem, babası yerine koyduğu ustasını kuyuda öldürür ya da ölüme terk eder. Bu arada babasının gençlik 
yıllarındaki eski sevgilisine âşık olur. Bu kadınla olan ilişkisinden bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Romanın 
sonunda Cem, oğlunu öldürmek isterken oğlu tarafından öldürülür. Bu çalışmada, Orhan Pamuk’un Kırmızı 
Saçlı Kadın adlı eseri, Oedipus kompleksi bağlamında analitik bir yaklaşımla incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Shakespeare, Orhan Pamuk, Hamlet, Kırmızı Saçlı Kadın, Oedipus. 
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TÜRKİYE’DE 2018 YILINDA HASTA HAKLARI BİRİMLERİNE YAPILAN BAŞVURULARIN 
ANALİZİ

Ayşe Nur TÜRKOĞLU, Derya SİVUK

Türkiye

  

Öz: Bireyin yaşamı süresince sadece onun insan olma özelliğinden kaynaklanan ve sahip olması gereken temel 
hak ve özgürlükler insan hakları olarak tanımlanırken, bunun sağlık hizmetlerinde ki yansıması olarak karşı-
mıza hasta hakları çıkmaktadır. Hizmet kalitesi ancak müşteri beklentileri karşılandığında sağlandığından; bu 
araştırmanın amacı sağlık hizmet kullanıcılarının beklentilerini anlamak, onların yaşadığı sorunları güncel 
veriler ile sunmak ve bu sorunlara çözüm önerileri ortaya koymaktır. Bu araştırma; hasta hakları birimlerine 
Türkiye’de yapılan başvurular açısından en güncel verileri içermesi ve sağlık hizmet kullanıcılarının beklen-
tilerinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Bu araştırmanın evrenini 2018 yılında Türkiye’de Hasta 
Haklarına başvuru yapan tüm sağlık hizmet tüketicileri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiştir. 
Türkiye’de 81 ildeki tüm başvuru verileri Sağlık Bakanlığı’ndan alınmıştır. Araştırmanın sınırlılığı ise başvuru 
yapan hastaların tamamının cinsiyet, eğitim durumu, yaş vb. demografik verileri ayrıntılı olarak tutulamadı-
ğından alınamamıştır. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından alınan 
Hasta Hakları Birimlerine yapılan başvuru verileri Excell Programı ile analiz edilerek tablo ve grafikler oluştu-
rulmuştur. Sonuçlar yorumlanarak hasta başvuru nedenleri ile ilgili Pareto analizi ve SWOT Analizi yapılmış-
tır. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan verilere göre; 01/01/2018 ve 31/12/2018 tarihleri aralığında, Türkiye’de 81 
ilde 85.850 adet yerinde çözümlenen hasta başvurusu ve 268 adet Hasta Hakları Kuruluna intikal eden toplam-
da 86.118 adet başvuru bulunmaktadır. Pareto Analizi kalite araçlarından biridir ve bu araştırmada hastaların 
başvuru nedenlerini önem sırasına göre sıralamak üzere kullanılmıştır. Bu analize göre; üzerinde durulması 
gereken en temel başvuru nedeni ‘Hizmetten Genel Olarak Faydalanamama’ (%48) konusudur. İkinci başvuru 
nedeni ‘Saygınlık Görme ve Rahatlık’ (%22); üçüncü sırada ‘Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi, Bakım 
ve Tıbbi Özen Gösterilmesi’ (%10); dördüncü sırada ‘Bilgilendirme ve Bilgi İsteme’ ve ‘Mahremiyet’ (%6) 
konuları gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Hakları, Sağlık Hizmeti, Hizmet Kalitesi, Sağlık Hizmet Kalitesi 
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LEVREK BALIĞININ MİKRODALGA FIRINDA KURUMA KARAKTERİSTİĞİNİN 
İNCELENMESİ

Bahtınur Sezin ALKAN, Azmi Seyhun KIPÇAK, Nurcan TUĞRUL

Türkiye

  

Öz: Gıda kurutma yöntemleri ile ilgili literatürde birçok çalışma yer almasına rağmen, deniz ürünlerinin kurut-
ması işlemine dair çalışma sayısı sınırlıdır. Bu da yöntemlerin uygulanabilirliği hakkında çalışmaların önemini 
arttırmaktadır. Taze balık eti, besleyici değeri ve protein içeriği bakımından zengin olmakla birlikte yaklaşık 
%80 civarında su içermektedir. Kurutma işleminde balıkta bulunan enzimlerin inaktif edilmesi ile mikrobiyal 
bozulmalar engellenir ve böylece ürünün raf ömrü uzatılır. Hazır çorba, bebek mamaları, evcil hayvan yem-
leri gibi farklı gıda üretimlerinde kullanılan kurutulmuş et, yeni ürün geliştirme çalışmalarında alternatif bir 
ürün grubu olarak değerlendirilir. Geleneksel yöntemler ile kurutmada, kontrol edilemeyen iklim şartları, uzun 
işlem süresi, kontaminasyon riski gibi dezavantajlar ürün kalitesine olumsuz etki etmektedir. Bu çalışmada 
mikrodalga yöntemi ile levrek balığı farklı güç seviyelerinde kurutulmuş, elde edilen veriler doğrultusunda 
kurutma karakteristiği incelenmiştir. Levrek balığı dilimleri, mikrodalga fırında, 90, 180 ve 360 W güç de-
ğerlerinde kurutulmuş ve deneysel verilerden yararlanarak Fick’ in II. Yasasına göre efektif nem difüzyon 
katsayıları hesaplanmış ve değiştirilmiş Arrhenius denklemi ile aktivasyon enerjisi hesaplanmıştır. Efektif nem 
difüzyon katsayısıları en yüksek 7,04 x 10-7 m2/s, en düşük 7,38 x 10-8 m2/s olarak hesaplanmıştır. Kurutulan 
üründen nemin uzaklaştırılabilmesi için gerekli enerjinin göstergesi olan aktivasyon enerjisi de 42,349 kW/kg 
olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, farklı güçlerdeki kurutma kinetiği karşılaştırıldığında mikrodalga fırında 
artan güç sonucu kurutma sonrası denge nemine ulaşmak için geçen sürenin kısaldığı ve kurutmanın daha etkin 
olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kurutma, Aktivasyon Enerjisi, Efektif Nem Difüzyon Katsayısı, Mikrodalga, Levrek 
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KIRMIZI VE SİYAH MERCİMEĞİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Beyza HOCAOĞLU, Önder AYBASTIER, Saliha ŞAHİN

Türkiye

  

Öz: Baklagiller, genellikle su ile muamele edildikten ve kaynatıldıktan sonra tüketilen, fenolik bileşikler yö-
nünden zengin olan temel gıdalardır [1]. Mercimek, vitamin, mineral, fitokimyasal, lif, bol miktarda karbo-
hidrat ve protein içeren oldukça besleyici bir baklagildir. Ülkemiz, dünya mercimek üretiminde %11,8’lik pay 
ile ikinci sıradadır. Mercimek, uzun süreli doygunluğa ve düşük glisemik yanıta sebep olduğu için tüketiciler 
tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca fenolik asitler, flavanoller, saponinler ve tanenler dahil olmak üzere pek 
çok fitokimyasal madde içerir ve bu nedenle iyi bir antioksidan özelliğe sahiptir [2]. Antioksidanlar, vücudu-
muzda kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan veya dış etkenler tarafından oluşturulan, hücrelere zarar veren 
serbest radikalleri etkisiz hale getirerek kanser dahil pek çok hastalığa neden olabilecek zincir reaksiyonları 
önleyen moleküllerdir. Fenolik maddelerin antioksidan etki göstermesi, zararlı hücrelerin çoğalmasını önle-
mesi, serbest radikalleri süpürmesi gibi çeşitli sağlığa yararlı özellikleri olduğu belirlenmiştir [3]. Son yıllarda 
da mercimeğin antioksidan madde içeriği ve sindirim özelliklerinin sıklıkla araştırmacıların ilgisini çektiği 
görülmektedir. Bu çalışmada farklı sürelerde su ile pişirilen kırmızı ve siyah mercimeğin antioksidan özellik-
leri araştırılmıştır. Elde edilen örneklerin Folin-Ciocalteu yöntemiyle toplam fenolik madde içerikleri, ABTS 
[2,2’-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sülfonik asit)] yöntemiyle antioksidan kapasiteleri tayin edildi. Ayrıca 
her bir numunede bulunan antioksidan maddelerin miktarları yüksek performanslı sıvı kromatografisi-foto 
diyot serili detektör (HPLC-DAD) ile belirlendi. Farklı pişirme sürelerinin farklı mercimek türlerinin anti-
oksidan özellikleri üzerine etkisi incelendi. Buna göre, toplam fenolik madde ve antioksidan kapasite miktarı 
açısından siyah mercimek örneğinin sonuçları kırmızı mercimek örneğinden daha yüksek bulundu. Ayrıca 
pişirme süresi 1 saat seçildiğinde toplam fenolik madde ve antioksidan kapasite miktarlarında başlangıç değer-
lerine göre artış gözlendi. 

Anahtar Kelimeler: Mercimek, Antioksidan, HPLC 
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GELECEĞİN DENEYSEL HAYVAN MODELİ: ZEBRA BALIĞI

Beyza TUĞLU, Ahsen Kubilay ALBAYRAK, Tuğçe ÇAKMAZ, Berk KAFKAS, Çetin YAĞCILAR,  
Nilay SEYİDOĞLU

Türkiye

  

Öz: Zebra balığı (Danio rerio) Güneydoğu Asya kökenli bir tropikal balık olup 1960’ lı yıllardan itibaren bi-
limsel araştırmalarda deney hayvanı kullanımı için giderek daha önemli hale gelmiştir. Zebra balığı yaklaşık 
2,5 ile 4 cm uzunluğundadır. Larva safhasında şeffaftır ve yetişkinliğe ulaştıkça vücut boyunca uzanan lacivert 
renge sahip boyuna çizgilerden oluşur. Erkek balıklar ince uzun vücut formunda, dişiler ise taşıdıkları yumurta 
nedeniyle daha şişman vücut formuna sahiptir. Dişiler bir haftalık dönem süresince 50 ile 300 adet arasında 
yumurta bırakabilir. Yumurtanın ve embriyonun şeffaf olması nedeniyle hem ışık mikroskobu altında gözlem-
lenebilir hem de araştırmacılar için yumurta gelişimi, dolaşım sistemi ve kalp ile ilgili önemli çalışmalarda 
kullanım alanı bulmuştur. İnsan organizması ile zebra balığı organizmaları birbirinden çok farklı görünseler 
de, aslında zebra balığı ile benzerliğimiz düşündüğümüzden çok daha fazladır. Nature’ da yayınlanan bir ma-
kaleye göre, protein kodlayan insan genlerinin %70’inin zebra balığı içinde bulunan genlerle ilişkili olduğu 
ve insan hastalığı ile ilişkili olduğu bilinen genlerin ise %84’ünün bir zebra balığı genine benzerlik gösterdiği 
bildirilmiştir. Ayrıca, zebra balığı iki göz, bir ağız, beyin, omurilik, bağırsak, pankreas, karaciğer, safra ka-
nalları, böbrek, yemek borusu, kalp, kulak, burun, kas, kan, kemik, kıkırdak ve dişlere sahiptir. Bu organların 
yapısal özellikleri ve gelişimi için gereken genlerin çoğu insanlar ve zebra balıkları arasında büyük benzerlik 
gösterdiği de saptanmıştır. Bu nedenle, insanlarda bu vücut kısımlarında değişikliklere neden olan herhangi bir 
hastalık tipinin zebra balığında teorik olarak modellenebileceği belirtilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Zebra Balığı, Danio Rerio, Deneysel Modeller, Genetik, Üreme Fizyolojisi 
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ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA EK YAPILAR VE KORUMA ÖRTÜLERİNİN İRDELENMESİ

Birce KÖKSAL, Dilek EKŞİ AKBULUT

Türkiye

  

Öz: Arkeolojik sit alanları, korunması oldukça zor olan kültürel miras alanlarıdır. Bu alanlarda gerçekleştiri-
len her türlü faaliyet, alana katkıda bulunabileceği gibi zarar da verebilir. Bu nedenle alana yapılan her türlü 
müdahale, bu konudaki mevzuatlara dayanılarak oluşturulmuş uluslararası bilimsel koruma kararları doğrultu-
sunda ve disiplinler arası bir çalışma ile gerçekleştirilmelidir. Uluslararası koruma mevzuatlarında arkeolojik 
kalıntıların özgün yerlerinde korunması konusuna önem verilmiştir. Bunun yanı sıra sit alanı tüm koruma öl-
çütlerine uygun olarak, mevcut kalıntılara zarar vermeyecek yöntemlerle korunmalıdır. Bu koruma yöntemleri 
arasında, arkeolojik sit alanlarında mimari çözümler ile geliştirilebilecek bazı müdahaleler gerçekleştirilebilir. 
Bu müdahaleler kapsamında alanda yapılan bazı yapısal faaliyetler, ek yapılar olarak adlandırılır. Bu duruma 
göre arkeolojik alanlardaki ek yapı ihtiyacı, her arkeolojik sit alanının kendi özellikleri doğrultusunda belir-
lenmeli ve uygulamalar bu yönde gerçekleştirilmelidir. Koruma konusundaki yasal düzenlemelerde belirtildiği 
üzere, arkeolojik kalıntıların yerinde korunması gerekmektedir. Bu gereklilik kapsamında alanda yapılabilecek 
ek yapılardan biri de koruyucu örtü ve çatılardır. Bu bağlamda bu çalışma; arkeolojik alanların korunması 
konusundaki yasal düzenlemelerin incelenmesi ile Türkiye ve Dünyada uygulanan ek yapılar ve koruyucu 
örtülerinden bazı örneklerin araştırılmasını kapsamaktadır. Çalışmada ayrıca; arkeolojik alanlarda uygulana-
bilecek ek yapıların irdelenmesi amacı ile koruyucu çatı ve örtü örneklerinin incelenerek arkeolojik alanların 
korunmasında uygulanacak olan koruyucu örtü çalışmalarına katkı yapmak ve disiplinler arası araştırmalara 
yön vermek amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Arkeolojik Sit, Koruma, Alan Yönetimi, Ek Yapı, Koruyucu Örtü, Çatı 
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇERİSİNDEKİ İSTENMEYEN ÖĞRENCİ 
DAVRANIŞLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)

Burcu AYDOĞAN, İsmail YAŞARTÜRK, Esra GÜVENİR, Ayşe Güler KÜÇÜKTURAN

Türkiye

  

Öz: Eğitim insanlar için formal ya da informal olarak topluyum yaşayışını değiştiren veya düzenleyen bir 
davranış değiştirme veya oluşturma sürecidir. Temelde eğitim olumsuz görülen bir davranışın istendik yönde 
değiştirilmesini hedef alır. Bu eğitim sürecinde eğitim ortamı içerisinde eğitimi etkileyen bazı durumlar oluş-
maktadır. Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin sınıf içerisindeki istenmeyen davranışlara yönelik tutumlarının 
incelenmesinin amaçlandığı nicel bir çalışmadır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen bu araş-
tırma “tarama modeli” kullanılarak yapılmıştır. Eskişehir il merkezinde bulunan özel ve devlet okullarından 
kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle seçilen sınıf öğretmenleriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan 
öğretmenlerin 130’u eğitim fakültesi, 11’i fen edebiyat fakültesi ve 11’i diğer fakültelerden mezun olmak 
üzere toplam öğretmen sayısı 152’dir. Bu Araştırmada Şentürk (2010) tarafından geliştirilen “Sınıf İçinde 
İstenmeyen Davranışlara Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeği” kullanılmış ve betimsel istatistik, t-testi, anova 
ve post-hoc analizleri uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırma 
değişkenleri mezun olunan fakülte, mezun olunan alan, mesleki hizmet süresi ve görev yapılan okul olarak 
belirlenmiştir. Araştırma bulgularında mezun olunan alan değişkenine göre sınıf öğretmenlerinin davranışsal 
alt boyutta daha yüksek puan aldığı, mezun olunan okul değişkenine göre ise diğer fakültelerden mezun olan 
öğretmenlerin yine davranışsal alt boyutta, eğitim fakültesinden mezun olan öğretmenlerden daha yüksek puan 
aldığı tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre sınıf öğretmenlerinin istenmeyen öğrenci davra-
nışları karşısında doğru tutumları sergilediği söylenebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İstenmeyen Davranışlar, Sınıf Öğretmeni, Sınıf Yönetimi 
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TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL HAREKETLERIN EVRIMI: ETNIK MOBILIZASYON ÖRNEĞI

Cüneyt MÜHÜRDÜROĞLU

Türkiye

  

Öz: Tarih boyunca hep var olan başkaldırı, isyan ve mücadele zamanla siyasal iktidara yönelik muhalif ha-
reketler olarak kendisini göstermiştir. Eşitsizliği ve adaletsizliği içinde barındıran toplumsal sistem, çeşitli 
talepleri ya karşılayamamakta ya da göz ardı ederek toplumda bir memnuniyetsizliğe neden olmuştur. Bu 
anlamda insanların rahatsızlıkları ve değişim fikirleri sonucunda ortaya çıkan toplumsal hareketler, kolektif 
bir davranış şeklini temsil ederek özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren hızlanan sanayileşme, kentleşme, 
modernleşme ve teknolojik gelişmeler sayesinde giderek dikkat çekmiş ve etki alanını genişletmiştir. Toplum 
halinde yaşam sayısız çatışma ve çelişkiyi beraberinde getirmesiyle aslında dönüşümü ve değişimi zorunlu 
kılmıştır. Bu değişim ve dönüşüm çerçevesinde isyanın, başkaldırının ya da toplumsal muhalefetin gelişimi, 
biçimi ve görünüşü her dönem aynı olmasa da aslında ortak yönü “karşı çıkma” duygusudur. Bu karşı çıkma 
duygusu en temel anlamda verili olan düzene karşı çıkmaktır. Bu noktadan hareketle ortaya çıkan çatışma 
hali aslında toplumu anlamak adına önemlidir ki o çatışma hali bizlere yol göstermektedir. Bu çatışma hali, 
sistemin değişmesi ve belli küresel gelişmelerin yaşanması doğrultusunda kendi özgül formlarıyla toplumsal 
hareketlere sirayet etmiştir. Bu anlamda eski ve yeni toplumsal hareketlerin ayrımı ortaya çıkmakta ve her 
bir toplumsal ve tarihsel dönemin kendi söylem setini oluşturduğu göze çarpmaktadır. Bu açıdan toplumsal 
hareketler; örgütlenme biçimleri, önemsenen konular ve bu bağlamda taşıdıkları karakteristik özellikler ele 
alındığında, yaşadıkları dönemin özellikleriyle paralellik gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Buna istinaden bu 
çalışma toplumsal hareketlerin tarihsel gelişimine odaklanarak toplumsal hareketlerin yapısını, gelişimini ve 
teorilerini açıkladıktan sonra kimlik yönelimli paradigmaya yoğunlaşarak Türkiye’de etnik kimlik üzerinden 
ortaya çıkan toplumsal hareketi açıklamaya çalışıp, etnik kimliğin inşası ve bu inşada kullanılan açıklayıcı 
repertuvarlar irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Hareketler, Kimlik Yönelimli Paradigma, Etnik Kimlik 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE 
MESLEK SEÇİMİ VE GÜDÜLENME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Derya SULUHAN, Elif GEZGİNCİ, Merve Esra ERGİN

Türkiye

  

Öz: Giriş: Hemşirelik öğrencilerinin meslek yaşamında mesleğin gerektirdiği profesyonelliği uygulayabil-
mesi ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmesi için mesleği tanıyıp, severek ve bilinçli olarak seçmesinin önemli 
olduğu düşünülmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik 
tutumları ile meslek seçimi ve güdülenme arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Bu araştırma 
tanımlayıcı, kesitsel çalışma olarak planlandı. Araştırmanın örneklemini, Aralık 2018-Ocak 2019 tarihleri ara-
sında Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 302 
hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Katılımcılardan veriler, Tanıtıcı Veri Toplama Formu, Hemşirelik Mesleğine 
Yönelik Tutum Ölçeği, Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği, Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği ile 
toplandı. Verilerin analizi için tanımlayıcı istatistik, Independent t testi, Mann-Whitney U testi, Oneway ANO-
VA testi, Kruskal-Wallis testi, Pearson ve Spearman korelasyon katsayıları kullanıldı. Bulgular: Katılımcıların 
yaş ortalaması 21.1±1.6 ve %87.4’ü kadındır. Sınıf düzeyleri ile hemşirelik mesleğine yönelik tutum, hem-
şirelik mesleğinin özellikleri, hemşirelik mesleğini tercih etme durumu, hemşirelikte meslek seçimi, mesleki 
uygunluk, yaşamsal nedenler, olumsuz güdülenme arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulundu 
(p<0.05). Cinsiyet ile hemşirelik mesleğine yönelik tutum, hemşirelik mesleğinin özellikleri, hemşirelik mes-
leğini tercih etme durumu, hemşirelik mesleğinin genel durumuna yönelik tutum, mesleki uygunluk, güdülen-
me, içsel güdülenme, dışsal güdülenme, olumsuz güdülenme arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 
saptandı (p<0.05). Hemşirelik mesleğine yönelik tutum ile hemşirelikte meslek seçimi, mesleki uygunluk, 
güdülenme, içsel güdülenme, dışsal güdülenme, olumsuz güdülenme arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
olduğu saptandı (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmaya göre, hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumlarını 
meslek seçimlerinin ve güdülenmenin olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tutum, Meslek Seçimi, Motivasyon, Hemşirelik Mesleği, Hemşirelik Öğrencisi 
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INVESTIGATION OF ASPARTIC ACID EFFECT ON CALCIUM TARTRATE 
CRYSTALLIZATION

Elif GÖZE, Sevgi POLAT, Perviz SAYAN

Turkey

  

Abstract: Calcium tartrate is one of the most important inorganic substances due to its usage in a range of 
various industrial places especially food and pharmaceutical industries. The calcium tartrate is desired to have 
different physical properties such as structure, hardness, crystal morphology, fluidity, particle size, density 
and filtration characteristics. The crystallization of calcium tartrate must be deeply investigated to control the 
crystallization process and to produce end-products with the desired properties. The several studies conducted 
until now have shown that the additives/impurities can affect the crystallization process and thus the physical 
properties of the crystals. Therefore, the present study investigates the influence of aspartic acid on calcium 
tartrate crystallization. The experiments were performed in pure and non-pure media in a batch type crystal-
lizer. X-Ray diffraction analysis (XRD), scanning electron microscopy (SEM), thermogravimetric analysis 
(TGA), and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) analysis were conducted to determine the crystal 
structure, morphology, thermal characteristic and functional groups of the end-products, respectively. SEM 
analysis demonstrated that aspartic acid exerted a significant impact on morphology of calcium tartrate. FTIR 
results showed that the additive adsorbed on the crystal surface. It can be concluded that aspartic acid can be 
successfully used as a crystal modifier for industrial application. 

Key Words: Calcium Tartrate, Aspartic Acid, Characterization, Additive 
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MUHASEBE MESLEĞİNİN DİJİTALLEŞMESİ: MUHASEBE MÜHENDİSLİĞİ VE 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ YERİ

Emine KOÇDEMİR, Murat GENÇ

Türkiye

  

Öz: Günümüzde değişen teknoloji koşullarında muhasebe mesleği kendini geliştirmiştir. Muhasebe mesleği 
zaman içerisinde sadece kaydeden, sınıflandıran, raporlayan değil ayrıca analiz eden, yorumlayan, bilimsel 
prensipleri olan bir meslek haline dönüşmüştür. Sürekli gelişen teknoloji; muhasebecilerin teknik bilgi ve 
becerileri, muhasebe mesleğindeki yeni gelişmeler ile birlikte muhasebe mesleğini durağanlıktan çıkarmıştır. 
Meslek mensupları gelişen teknoloji sayesinde işlerini daha koordine edilebilir bir şekilde ilerletmiş ve dijital-
leşme ile mali nitelikteki işlemleri daha doğru bir biçimde kayıt altına almışlardır. Ayrıca muhasebe sistemin-
deki inovasyon, muhasebe mühendisliği adı altında yeni bir mesleğin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 
Bu çalışmanın amacı, günümüzde teknolojik gelişmeler sayesinde muhasebe mesleğinde nasıl bir değişimin 
meydana geldiğini ortaya koymaktır. Diğer bir ifade ile muhasebe mesleğinin teknolojik açıdan yetersiz kaldı-
ğı durumlarda teknolojinin muhasebe mesleğine entegre edilmesi ile mesleğin gelecekte nasıl şekilleneceğini 
vurgulamaktır. Bu amaçla çalışma kapsamında muhasebe mesleğinin yıllar itibariyle değişimi incelenmiş ve 
muhasebe mesleğinin günümüzdeki durumu ele alınmıştır. Ayrıca teknolojik gelişmelerin neden olduğu mu-
hasebe mesleğindeki gelişmeler dikkate alınarak yeni meslek dallarından biri olan muhasebe mühendisliği 
mesleği incelenmiştir. Bununla birlikte muhasebe mühendisliği mesleğinin Türk yükseköğretim sistemi içeri-
sindeki yeri araştırılmış ve üniversitelerin ilgili bölümlerinin ders içerikleri incelenerek söz konusu meslek ile 
ilgili derslerin olup olmadığı belirlenmek istenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre Türkiye’deki üniversitelerde 
söz konusu meslekle ilgili derslerin ve içeriklerin oldukça sınırlı olduğu, derslerin genellikle seçmeli ders ola-
rak okutulduğu saptanmış ve muhasebe mühendisliği ile ilgili bölümlerin söz konusu üniversitelerde olmadığı 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Mesleği, Muhasebe Mühendisliği, Muhasebenin Dijitalleşmesi 
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DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN ÖNGÖRÜMLENMESİ

Emre İÇLEK

Türkiye

  

Öz: Döviz kurunu en yalın haliyle yabancı ülkelerin para birimi olarak düşünebiliriz. Volatilite ise kelime anla-
mı olarak “oynaklık ve dalgalanma” anlamına gelmektedir. Volatilite kavramı, ekonomi literatüründe özellikle 
1973 yılında Bretton Woods sisteminin ortadan kalkmasıyla birlikte tartışılmaya başlanmıştır. Sistemin orta-
dan kalkmasıyla, ekonomisi iyi olan ülkeler dahil olmakla beraber yüksek sayıda ülke parasını dalgalanmaya 
bırakmış ve bu geçiş döviz kurlarında önemli dalgalanmaların oluşmasına sebep olmuştur. Döviz kurlarında 
ortaya çıkacak farklılıklar ülkeler arasında sermaye akımları, mal ve hizmetlerin yanında; enflasyon ve büyü-
me gibi parametreler üzerinde de tesir oluşturmaktadır. Döviz kurlarındaki volatilite, mali değişkenlerin yük-
lendiği riskin ölçüsünün ne olduğunu göstermesi açısından hem piyasa katılımcıları hem de araştırmacıların 
ilgisini çekmektedir. Riskleri minimize edebilmek açısından ise, volatilitenin öngörümlenmesi ve modellen-
mesi döviz kuru riskinin yönetiminde ciddi önem taşımaktadır. Döviz piyasasının günlük kapasitesi göz önüne 
alındığında büyük bir piyasa olduğu görülmektedir. Bu büyüklükten ötürü piyasadaki volatilitenin öngörüm-
lenmesi, piyasadaki yatırımcılar için önemli olduğu kadar ülkelerin ekonomik hedefiyle alakalı bilgi verdiği 
için de önemlidir. Çalışmada, döviz kuru volatilitesinin gerçeğe en uygun modelle öngörüsünün yapılması 
amaçlanmıştır. Söz konusu amaç doğrultusunda, 01.01.2014-01.01.2019 dönemlerine ait EURO ve USD döviz 
kuru verileri kullanılarak Otoregresif Koşullu Varyans Modelleri ailesinden ARCH, GARCH, EGARCH ve 
TARCH yöntemleri ile volatiliteler modellenmiştir. Volatiliteleri en iyi şekilde temsil eden modeller belirlene-
rek, döviz kuru oynaklıklarına ait değerlendirmeler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Volatilite, ARCH, GARCH 
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SARI VE YEŞİL MERCİMEĞİN FENOLİK MADDE İÇERİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Ersin ERTÜGEN, Önder AYBASTIER, Saliha ŞAHİN

Türkiye

Öz: Baklagiller pişirildikten sonra tüketilen, fenolik bileşikler yönünden zengin olan temel gıdalardandır [1]. 
Mercimek, bol miktarda karbonhidrat, protein, mineral, vitamin, fitokimyasal ve lif içeren oldukça besleyici 
bir baklagildir. Uzun süreli tokluğa ve düşük glisemik yanıta sebep olduğu için kilo kontrolünde önemli rol 
oynar. Mercimek, yapısında bulunan fenolik asitler, flavanoller, saponinler ve tanenler gibi maddeler nedeniy-
le iyi bir antioksidan özelliği gösterir [2]. Vücudumuzda çeşitli nedenlerle oluşan ve biyomoleküllere zarar 
veren serbest radikaller antioksidanlar tarafından etkisiz hale getirilerek kanser gibi pek çok hastalığa neden 
olabilecek reaksiyonları önlerler [3]. Gıdalarla alınan fenolik maddeler, antioksidan özellikleri nedeniyle ser-
best radikalleri etkisiz hale getirirler. Bu faydalı etkileri nedeniyle fenolik madde içeren gıdaların tüketilmesi 
tavsiye edilmektedir. Bu çalışmada sarı ve yeşil mercimeğin fenolik madde içerikleri araştırıldı. Bunun için 
örnekler 15, 30, 60 dk sürelerde haşlandı. Elde edilen örneklerin Folin-Ciocalteu yöntemiyle toplam fenolik 
madde içerikleri, ABTS [2,2’-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sülfonik asit)] yöntemiyle antioksidan kapasite-
leri tayin edildi. Ayrıca her bir numunede bulunan antioksidan maddelerin miktarları yüksek performanslı sıvı 
kromatografisi-foto diyot serili detektör (HPLC-DAD) ile belirlendi. Farklı mercimek türlerinin, fenolik mad-
de içeriklerinin farklı haşlama sürelerine bağlı değişimi incelendi. Buna göre, yeşil mercimeğin toplam fenolik 
madde ve antioksidan kapasite miktarı sarı mercimekten daha yüksek bulundu. Ayrıca haşlama süresine bağlı 
olarak fenolik madde içeriklerinde değişim gözlendi. 

Anahtar Kelimeler: Sarı Mercimek, Yeşil Mercimek, Fenolik Madde 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK KARAR VERME SÜRECİNDE ÖZGÜVEN VE 
ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Ferhat GÜNERİGÖK, Fatma YILMAZ KURT, Sibel KÜÇÜKOĞLU

Türkiye

  

Öz: Bu çalışma, intörnlük programı olan ve olmayan iki hemşirelik eğitim programındaki öğrencilerin kli-
nik uygulamalarda karar verme sürecinde özgüven ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. 
Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı olarak yapılan bu çalışmanın evrenini, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar 
döneminde iki klasik müfredat programında öğrenim gören 3. ve 4. sınıf hemşirelik öğrencileri oluşturdu. 
Örneklem seçimine gidilmeden araştırmaya katılmayı kabul eden, klinik uygulamanın ilk ve son günü soru 
formlarını eksiksiz dolduran öğrenciler ile çalışma tamamlandı. Veriler “Sosyodemografik Veri Toplama For-
mu” ve “Hemşirelikte Klinik Karar Verme Özgüven ve Anksiyete Ölçeği” ile toplandı. Verilerin analizinde, 
sayı, yüzdelik değerler ve ortalamalar incelendi, ikili grupların istatistiksel analizinde normal dağılıma uyan 
verilerde bağımsız gruplarda t testi, normal dağılıma uymayan verilerde Mann Whitney U testi, ikiden fazla 
grupların analizinde ise normal dağılım gösteren verilerde tek yönlü varyans analizi, normal dağılım göster-
meyen verilerde Kruskal Wallis testi ve bazı sürekli veriler ile ölçek puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek 
için pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, intörnlük programında eğitim gören öğ-
rencilerin özgüven toplam ve alt ölçek toplam puanlarının intörnlük programında eğitim görmeyen öğrencile-
rin toplam puanlarından istatistiksel olarak daha yüksek bulundu İntörn programı olan öğrencilerin anksiyete 
toplam ve alt ölçek toplam puanlarının ise intörn programı olmayan öğrencilerin toplam puanlarından daha 
düşük olduğu, ancak aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı bulunmadığı saptandı. Sonuç olarak; intörnlük 
programı hemşirelik öğrencilerinin klinik karar vermede özgüven düzeyini yükseltmede ve anksiyete düzeyle-
rini düşürmede etkili olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Öğrenci, Klinik Karar Verme, Anksiyete, Özgüven 
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BÜHLMANN-STRAUB KREDİBİLİTE MODELİ VE BAYESCİ YAKLAŞIMIN KREDİBİLİTE 
FAKTÖRÜ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Feyza Elif AKKUŞ, Meral EBEGİL, Fikri GÖKPINAR

Türkiye

  

Öz: Aktüerya uygulamalarında, sigorta şirketleri grup sigorta sözleşmeleri için prim değerini belirlemek zo-
rundadır. Ancak sigorta portföylerine bakıldığında, sigortalıların bir kısmı sınırlı sayıda hasar geçmişine sa-
hipken, bir kısmı da varsayılandan daha kötü hasar geçmişine sahip olabilir. Bu gibi durumlarda, prim değeri 
belirlenirken sigortalıların geçmiş deneyimlerindeki farklılıklardan dolayı bireysel ve ortak deneyimler birlik-
te dikkate alınmalıdır. Burada amaç, ağırlıklı ortalama kullanarak her iki taraf içinde uzlaşma sağlayacak adil 
bir prim değeri elde etmektir. Ağırlıklandırma işlemi Z kredibilite faktörü ile yapılmaktadır. Z değerini belir-
lemek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler, kredibilite modelleri olarak adlandırılır. Kredibilite 
modellerinde, Z kredibilite faktörünün sıfır değerini aldığı durumlar, ilgili sigortalının kendi deneyimlerine 
sıfır ağırlık verilerek primin sigortalıların genel ortalamasına göre hesaplandığı anlamına gelirken, kredibilite 
faktörünün sıfırdan farklı değerler aldığı durumlar ise, sigortalının geçmiş deneyimlerinden de yararlanıldığı 
anlamına gelmektedir. Sigorta portföyü homojen olduğunda Z kredibilite faktörünün sıfır alınması mantıklı 
olabilir ancak sigorta portföyü heterojen olduğunda bu durum adil olmayacaktır. Günlük hayatta da genellikle 
sigorta portföyleri heterojendir. Dolayısıyla sigortalının kendine ait deneyimlerinden de yararlanılarak prim 
hesabının yapıldığı kredibilite modelleriyle daha adil sonuçlar sağlayacaktır. Bu çalışmada, Monte Carlo Si-
mülasyon Yöntemi yoluyla Bayesci Yaklaşım ve Bühlmann-Straub Kredibilite Modeli karşılaştırılmış, her iki 
yöntem için de Z kredibilite faktörünün sıfır değerini aldığı durumlar incelenmiştir. Yapılan incelemede, hete-
rojen portföylerde Bayesci yaklaşımın, Bühlmann-Straub kredibilite modeline göre daha iyi sonuçlar verdiği 
gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kredilite Teorisi, Kredibilite Modelleri, Monte Carlo Simülasyonu, Bayesci Yaklaşım, 
Bühlmann-Straub Kredibilite Modeli 
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ÜZÜNTÜ İLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI

Filiz TOPRAK KARAKAYA

Türkiye

  

Öz: Üzüntü; hayatımızda olup biteni net olarak görmemize, doğru kararlar vermemize ve hayat planlarımıza 
engel olma potansiyeline sahip temel duygulardan biridir. Bu nedenle tamamen yok etmek mümkün olmasa 
da, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmek için kontrol altında tutulması gerekir. İslam felsefesinde yet-
kinleşmesi açısındaninsanınmutluluğu ve dolayısıylaruh sağlığı önemli bir yer tutar. Mutluluğa ve yetkinliğe 
engel olması hasebiyle de,ilk İslam filozofu olan Kindî’den başlamak üzere birçok İslâm düşünürünün gerek 
müstakil olarak, gerekse eserlerinin bir kısmında üzüntüye iki ayrı çizgide yer verdiğini görmek mümkün-
dür. Bunlardan biri özellikle Kindî’den itibaren felsefî çizgideki ahlâk kitaplarında ele alınan, hüzne; insanın 
dünyevî kayıplardan dolayı duyduğu ve kurtulmak zorunda olduğu olumsuz, hatta tedavi edilmesi gereken 
“patolojik bir duygu” olarak yaklaşan çizgidir. Diğeri ise tasavvuf kitaplarında ele alınan, üzüntünün; daha çok 
âhiret kaygısı veya hayırlı bir işi başaramamaktan duyulan “övülen ve olumlu bir duygu” olarak ele alındığı 
çizgidir. Kîndî, üzüntüyü “sevilen şeylerin elden gitmesinden ya da amaçlanan şeylerin gerçekleşmemesinden 
doğan nefsânî bir acı” şeklinde tanımlamaktadır. Ruh sağlığı ile ilgili kapsamlı ilk eser kaleme alan Ebû Bekir 
Râzî ise sık sık akla ve akıllı insana atıf yaparak, üzüntünün “anormal bir durum” olduğunu söyler, ancak o, 
Kindi’nin düşündüğü gibi nefsanî arzulardan ibaret olan hevadan mı, yoksa akıldan mı kaynaklandığı konusu-
nun tartışılabileceğini ifade eder. Bu durumda üzüntüyle başa çıkmada aklın rolü de önem arz eder. “Sebepleri 
bilinmeyen hiçbir şeyin çaresi bulunamaz” öngörüsünden hareketle bizde öncelikle üzüntünün tanımını ve bu 
çerçevede üzüntüye sebep olan durumları İslam filozoflarının yaklaşımlarını dikkate alarak ortaya koymaya, 
ardından da her sebep için öngörülen çareleri değerlendirmeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Üzüntü, Korku, Et-Tıbbu’r –Ruhani, Kîndî 
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ÜCRETİN İSPATI VE EMSAL ÜCRET: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Firdevs Nil CEM

Türkiye

  

Öz: İşveren kayıtlarında ücretin düşük gösterildiği iddiasının ispat yükü, mevzuatımıza göre, işçi üzerindedir. 
İşçinin imzasını içeren iş sözleşmesi, ücret bordroları, banka kayıtları vb. yazılı delillerin gerçeği yansıtmadı-
ğının işçi tarafından ispatında tanık beyanları ya da meslek örgütünden ücret araştırmasından faydalanılması, 
aslında medeni usul hukuku ilkelerine uymamaktadır. Ancak Yargıtay, “çalışma yaşamında daha az vergi ya da 
sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin 
gerçeği yansıtmadığı”nı kabul ettiğinden, bahsi geçen yöntemler ücretin tespitini mümkün kılmaktadır. Öte 
yandan, işçi ile aynı işyerinde halen çalışmakta olan iş arkadaşlarının aynı görev / unvanı taşımaması duru-
munda, işçinin aldığı ücret hakkında tatminkar bilgi verememesi ya da işveren tarafından taciz edilme / işten 
çıkarılma korkusu ile tanıklık etmekte isteksiz davranması veya gerçeği gizlemesi olasıdır. Ayrıca, belirli bir 
meslek örgütünün var olmadığı ve TÜİK verilerinde işçinin yaptığı işin tanımına karşılık gelen bir başlığın yer 
almadığı durumlarda emsal ücret verisi elde edilmesi problemlidir. Üstelik, uygulamada, sendika vb. kurumlar, 
yargının istediği şekilde emsal ücret bilgisini her zaman bulundurmamaktadır. Bu alandaki en güncel verileri 
derleyen ve sektörle paylaşan “bağımsız” denetim şirketlerinin envanterlerindeki emsal ücret bilgisine baş-
vurulması, “şirket” statüsünde oldukları için, mahkemece uygun görülmemektedir. Ek olarak, sözleşmelerde 
veya görev tanımlarında işçinin yaptığı iş hakkında fiili durumu yansıtan bilgiler yer almamaktadır. İşveren, 
işçiyi işten çıkarırken düzenlemesi gereken Çalışma Belgesinde de işçinin görevini önemsizleştirerek yazma 
eğilimindedir. Bu durumda, ücretin tespitinde tecrübe, eşdeğer pozisyon, yapılan iş gibi kavramlar soyut kal-
maktadır. Bu bildirinin amacı, bu hususlarda yaşanan tartışmaları, uygulama ve yargı kararları çerçevesinde 
dile getirmek ve çözüm yolları önermektir. 

Anahtar Kelimeler: Ücretin İspatı, Emsal Ücret, Tanık Beyanı 
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OĞUZ KAĞAN DESTANI’NDA ZAMAN ALGISI

Funda DURMUŞ

Türkiye

  

Öz: Eski Türk tarihi metinlerinde hükümdarların dünyaya gelişleri olağanüstü öğeler ve ifadelerle anlatılır, 
böylece hükümdarlar kutsallaştırılırdı. Türk kavimlerinin atası olarak kabul edilen Oğuz Kağan’ın yaşamı da 
kutsal ve mucizevi öğelerle örülü, olağanüstü bir hikâye olarak çağlardan beri Türk kültürünün önemli simge-
lerinden biri sıfatıyla anlatılagelmiştir. Doğumundan itibaren idealize edilmiş bir karakter olan Oğuz Kağan, 
benzi “gök mavisi” olarak doğmuştur ki bu da onun gökten geldiğinin, dolayısıyla Tanrı’nın rengini taşıdığının 
bir işaretidir. Eski Türk topluluklarına göre yüz, vücutta kişinin iyi ya da kötü olduğuna dair ipucu veren bir 
bölgedir. Kötü insanların yüzleri kara renkli, iyi insanların yüzleri ise ak renklidir. Kutsal insanların yüzleri 
ise ancak gök rengi olabilirdi. Gök Tanrı inancından beslenen bu fikir, inanç farklılıkları ile beraber bir miktar 
anlam değiştirmiş ve “gök rengi” olgunluk ve tecrübenin rengi olmuştur. Oğuz Kağan aynı zamanda “al al 
gözlü” doğmuştur ki “al / kırmızı” renk, kanın, dolayısıyla gücün önemli bir simgesidir. Bu da Oğuz Kağan’ın 
güçlü bir hükümdar olacağının işaretidir. Destana göre Oğuz Kağan doğar doğar doğmaz olgunluk belirtileri 
göstermiştir; yedi gün içinde konuşmuş, şiirler söylemiş; kırk gün içinde büyümüş ve yürümeye başlamıştır. 
Hayatının her safhası kutsal / uğurlu zaman ve sayılarla ifade edilmiştir. İslamiyet öncesi sözlü kültürün bir 
ürünü olan destanlar anlatmaya bağlı metinler olduğu için, bu zaman ve sayılar anlatıma sürükleyicilik katmak 
maksadıyla, yani teknik olarak da kullanılırdı. Ancak Oğuz Kağan Destanı’nda bu ifadeler, teknik kullanımdan 
öte destandaki olaylara bağlı olarak kazandıkları anlamlar açısından da önemlidirler. 

Anahtar Kelimeler: Oğuz Kağan Destanı, Türk, Kültür, Zaman, Kutsal, Uğurlu
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KÜL EŞEK VE ÜÇ ŞEHZADE MASALLARININ İLETİLERİNİN İNCELENMESİ

Gülay YILDIRIM

Türkiye

  

Öz: Masallar, sözlü halk edebiyatımızda yer alan, olağanüstü olayların anlatıldığı edebi türdür. Masal kahra-
manları da sıra dışı özellikler taşır. Kimi zaman insanlar kılık değiştirerek hayvan olur kimi zamansa hayvanlar 
insan olur. Devler, cinler, periler, cadılar masalların sıra dışı kahramanlarındandır. En ünlü masal araştırma-
cıları Pertev Naili Boratav ve Saim Sakaoğlu’dur. Boratav hayal ürünü olan masalları inandırma amacı güt-
mediğini savunur. Saim Sakaoğlu ise bu görüşün aksini savunur ve yeterli eğitimi almamış kişilerin masal-
da geçen olaylara ve kahramanlara inandığını savunur. Kahramanların başına gelen felaketlere üzüldüğünü 
belirtir. (Oğuz, 2008) Masallar genellikle üç bölümden oluşur. İlk bölümü, tekerleme ile başlar. Onu, asıl 
olayların anlatıldığı ve kendine has tekerlemelerin de bulunduğu ikinci bölüm takip eder. Bütün olaylar bu 
ikinci bölümde anlatılır. Masallar anlatılırken -mişli geçmiş zaman, şimdiki zaman veya geniş zaman kulla-
nılır. Anlatılan olayların hepsi sonuç kısmında bir nedene bağlanır. Devler ölür, cadılar cezalandırılır, kötüler 
kaybeder ve iyilik her zaman galip gelir. Masalların iletmek isteği mesajlar çeşitli iletilerle verilir. Bunlar: Etik 
iletiler (yalan, iftira, dürüstlük, namus, güzel ahlak), psikolojik iletiler, (sabır, kararlılık, umut, şans, kıskanç-
lık, şantaj, korku, evham, merak, özeleştiri, iyilik-kötülük, haklılık-haksızlık, zekâ-dikkat, sağduyu, paylaşım, 
bağışlayıcılık, incelik, dostluk, özveri, sevgi-saygı, küçümseme-hor görme), sosyal iletiler (aile, hukuk, adalet, 
yönetim, yönetici, öteki insan ilişkileri) ekonomik iletiler (paranın gücü, ekonomik dayanışma, kıt kaynaklar) 
diğer iletiler (çalışkanlık, fiziksel görüntü, kültür farkı, doğa sevgisi)’dir. 

Anahtar Kelimeler: Kül Eşek, Üç Şehzade, Masal, İleti, Formel, Motif
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KALP İLACI OLAN VERAPAMİL’İN FLORA BAKTERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Gülsüm Kübra GÜMÜŞ, Ebrahim VAMİPOUR

Türkiye

  

Öz: Sentetik bir papaverin türevi olan verapamil, fenilalkilamin gurubu kalsiyum kanal blokörü ilaçların pro-
totipidir. Verapamil, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, migren hastalıkların, tedavisinde, kontrol altına alın-
masında, önlenmesinde ve iyileştirilmesinde kullanılır. Ancak kalsiyum kanal blokörü olan ilaçlar son yıllarda 
yan etkileri bakımından üzerinde en çok tartışılan ilaç grubudur. Verapamil, kalp hastalarına oral olarak uy-
gulandığından, bu ilacın uzun süre boyunca mide bağırsak sisteminde mikrobiyo ile doğrudan temas etmesi 
kaçınılmazdır. İlaç ile ilgili yapılan literatür taramalarında şuana kadar, oral olarak uygulanan ilacın flora bak-
terileri üzerinde muhtemel etkisi hakkında herhangi bir bilgi bulunamamıştır. Bu nedenle yapılan çalışmada 
verapamil ilacının flora bakterileri üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gram pozitif bakteri ola-
rak kullanılan Enterococcus faecalis ve gram negatif bakteri olarak kullanılan Escherichia coli suşları McFar-
land 0.5 olacak şekilde verapamilin farklı derişimlerini 0.75mM, 1.5mM, 9mM, 18mM, 25mM içeren sıvı 
besiyerine inoküle edilmiştir. Daha sonra bakteri üreme yoğunlukları UV spektrofotometre (Optizen 2120 UV) 
ile ölçüldü ve CFU(koloni oluşturan üniteler) sayısı seri seyreltme yöntemleri kullanılarak belirlendi. Suşların 
büyümesini engelleyen en düşük ilaç derişimi MIC(minimum inhibisyon derişim) ve suşları öldüren en düşük 
ilaç derişimi MBC(minimum bakterisidal derişim) olarak değerlendirildi. İlacın 9mM derişimi MIC ve aynı 
zamanda MBC değeri olarak belirlendi. Ek olarak, disk difüzyon metodu ile tekrarlanan deneyde kültürlerin 
ekili olduğu Mueller Hinton agar üzerinde 0.75mM, 1.5mM, 9mM, 18mM, 25mM verapamil içeren disklerin 
etrafında herhangi bir zon oluşumu görülmedi. Sonuç olarak Verapamil’in flora bakterilerinin üzerindeki anti-
bakteriyal etkisi disbiyoz oluşumuna neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Verapamil, Escherichia Coli, Enterococcus Faecalis, MIC, MBC 
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SAĞLIKLI VE SAĞLIKSIZ YAĞLAR

Hanım Büşra ORUÇOĞLU

Türkiye 

Öz: Yağlar, tüketildiğinde en yüksek düzeyde enerji verebilen ve organizma için oldukça faydalı besin grupla-
rıdır. Yetişkin insan vücudunun yaklaşık %18’ini yağlar oluşturmaktadır. Yağ, insan vücudunun başlıca enerji 
kaynağıdır. Yağların vücudumuzda üç temel fonksiyonu bulunmaktadır. Enerji verme fonksiyonu; yağlar or-
ganizmanın başlıca enerji kaynağıdır (9 kalori/g) ve vücutta depo şeklinde bulunmaktadır. Düzenleme fonksi-
yonu; yağlar birtakım reaksiyonlara girerek vücudumuzda çok sayıda düzenlemeyi sağlamaktadır (testesteron 
ve östrojen hormonlarının yağdan üretilmesi). Yapı fonksiyonu; yağlar çeşitli yapılarda bulunmaktadırlar. Or-
ganların etrafını saran yağ dokusu organı korumakta ve darbelere karşı koruyucu olmaktadır. Yağların vücudu-
muzda hücre zarının yapısına katılma ve prostaglandin oluşumunu sağlama gibi görevleri de bulunmaktadır. 
Hücre zarında yağ asitleri iki tabakalı olarak bulunmaktadır. Esansiyel yağlar ise bu tabakalanmanın önemli 
öğeleri olup hücre zarının akıcılığını, elastikiyetini ve seçici-geçirgenliğini sağlamaktadır. Esansiyel yağlar 
ayrıca prostaglandin ismiyle bilinen ve vücudun bazı bölgelerinde hormon olarak davranan bir maddeye dö-
nüşebilmektedirler. Prostaglandinler uterus kasılması, regl döneminde kan pıhtısı oluşturmasının yanı sıra ya-
ralanma sonucu oluşabilecek enfeksiyonlara karşı da koruyuculuk sağlamaktadır. Yağlar gıda kaynaklarına 
göre hayvansal ve bitkisel yağlar olarak adlandırılmaktadır. Hayvansal yağlar, doymuş yağlardan (tamamen 
hidrojen atomu ile çevrili, et ve süt ürünleri, Palm, Hindistan cevizi yağı gibi gıdalarda bulunur ve tüketildi-
ğinde yakımı oldukça zor bir yağ) oluşmaktadır. Bitkisel yağlar ise doymamış yağlardan (sağlıklı yağ grubu 
olup, Omega-3 ve Omega-6 kaynağı olan balıkta bolca bulunmakla birlikte ayçiçeği, mısır, tahılda bulunan) 
oluşmaktadır. Sonuç olarak, günlük enerji gereksinimimizin %20-35’ini karşıladığımız yağlar, vücudumuzun 
ısı dengesini sağlamaktan beynimizdeki sinirsel iletime kadar vücudumuzda aktif rol oynamaktadır. Yağları 
düzenli ve dengeli tüketmek oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Yağlar, Beslenme, Malnutrisyon 
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİNSEL YAŞAYIŞ PERSPEKTİFİ 

Kadir DİLER, Aydıner BİRSİN YILDIZ, Gözde ALGÜL DOĞU

Türkiye

  

Öz: Giriş ve Amaç: Bütün toplumlarda görülen evrensel bir fenomen olarak din, insanların tutum ve davra-
nışlarını, insanlar arası ilişkileri ve toplumsal hayatı belirleyen bir kurumdur. Çalışmanın amacı, spor bilim-
leri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin dinsel yaşayış düzeylerini yaş, cinsiyet ve öğrenim gördükleri 
bölüm açısından inanç, ahlak, ibadet alt boyutlarında saptamaktır. Yöntem: Araştırma, Gazi Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi’nde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının güz döneminde öğrenim gören 196 öğrenciyi kap-
samaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama deseni kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında, 
Kişisel Bilgi Formu ile daha önce Kayıklık (2003) tarafından geliştirilen ve Kayıklık ve Kalgı (2017) tarafın-
dan revize edilen Dini Yaşayış Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, ikili grup karşılaştırmalarında Mann 
Whitney-U testi, ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında ise Kruskall Wallis H testi kullanılmıştır. Kruskall 
Wallis H testi sonuçları dikkate alınarak, gerek görüldüğünde Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney-U testi 
kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin Dini Yaşayış Ölçeği’nin alt boyutları olan İnanç ve 
İbadet Alt boyutları ile cinsiyet değişkeni arasında Erkekler lehine istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit 
edilmiştir. Bölüm değişkenine göre, Dini Yaşayış Toplam Puanlarında ve İbadet Alt Boyutunda istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Yaş değişkenine göre, İnanç Alt Boyutunda istatistiksel olarak Ge-
cikmeli-Uzatmalı Dönem lehine anlamlı farklılık saptanmıştır. Tartışma ve Sonuç: Sonuçlara göre, Erkeklerin 
inançları ve bu doğrultuda yapmış oldukları ibadetlerin kadınlara oranla anlamlı düzeyde yüksek farklılığa 
sahip olmasının kaynağı olarak, Erkeklerin büyük çoğunluğunun haftada bir de olsa düzenli olarak Cuma 
namazına gitmelerinden kaynaklandığı ve erkeklerin kendi zihinlerinde oluşturduğu dini şemaları daha güçlü 
benimsemiş olabilmeleri söylenebilir. Sonuçlara göre Rekreasyon Bölümü öğrencilerinin dini yaşayışlarının 
ve ibadetlerinin diğer bölümlere oranla daha az olduğu söylenebilir. Son olarak yaşın ilerlemesi ile İnanç 
düzeyindeki artışın, yaşla birlikte insanların dine karşı daha olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerinden 
kaynaklandığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Dinsel Yaşayış, İnanç, Ahlak, İbadet
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OKUL İŞLETME İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK YENİ BİR MODEL: MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ 
GELİŞTİRME İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Levent TOLAY

Türkiye

  

Öz: Bu çalışmada Türkiye’deki mesleki ve teknik eğitim sistemi içerisinde üzerinde önemli durulan okul sa-
nayi işbirliği, ortaöğretim düzeyinde turizm eğitimi veren okullar açısından ele alınmış ve konuyla ilgili son 
gelişmeler değerlendirilmiştir. Ülkedeki meslek liselerinin geneline bakıldığında işletmelerdeki uygulamalı 
eğitimlere bu okulların yalnızca son sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin tabi tutulduğu görülürken, bu 
eğitim otelcilik ve turizm programı uygulayan liselerin onuncu ve on birinci sınıfların sonunda ve iki yıl süre 
ile yaz aylarında yoğun olarak yürütülmektedir. Buna ilaveten 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanarak hayata geçirilen Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği 
Protokolü ile turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla belirlenen otel-
cilik ve turizm programı uygulayan liselerde yürütülen eğitimlerin yeniden yapılandırılması planlanmaktadır. 
Bu protokolün otelcilik ve turizm programı uygulayan meslek liselerinin gerek mevcut öğrencileri gerekse 
mezunlarının kazanımları açısından olduğu kadar turizm sektörünün kalifiye personel ihtiyacının karşılan-
ması bakımından da önemli sayılabilecek sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. Yeni modelin başarılı olması 
halinde, turizm sektöründeki nitelikli eleman yetersizliği sorununun bir sebebi olarak ortaya konulan “sadece 
turizm öğretimi yapan kurumların, turizm endüstrisinin hızla artan personel ihtiyacını karşılayacak sayıda ki-
şiyi yetiştirecek kapasitede olmamasından değil, bu kurumların turizm endüstrisinin istediği nitelikte personel 
yetiştirememesinden de kaynaklanıyor olabileceği” gibi eleştirilerin önüne geçilmeside sağlanabilecektir 

Anahtar Kelimeler: Meslek Lisesi, Mesleki Turizm Eğitimi, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği 
Protokolü 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

YAKIN ÇEVRENİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRETİLMESİNDE COĞRAFYA 
DERSLERİNİN ROLÜNÜN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Leyla ÖZDEMİR, Salih ŞAHİN

Türkiye

  

Öz: Coğrafya dünyayı algılamamamıza ve anlamamızı sağlayan bir bilimdir. Geçmişten günümüze hangi öl-
çekte olursa olsun, mekânsal olay ve olguların nerede nasıl meydana geldiğini doğal ve beşeri süreçlerin işle-
yişi gerek coğrafya araştırmaları gerekse coğrafya öğretimi içinde alınmaktadır. Bu bağlamda bir yandan sözü 
edilen bu doğal ve beşeri olayların kendi içindeki işleyişi bir yandan ise birbirleriyle olan etkileşimleri coğ-
rafyanın temelini oluşturur. Dünya üzerindeki benzerlik ve farklılıkların anlaşılması, birbirleriyle olan ilişki 
ve etkileşimlerinden yola çıkılarak, mevcut durumun ortaya konulması yanında, karşılaşılan sorunlara çözüm 
önerilmesi ve geleceğe yönelik planlamalar açısından son derece önemlidir. Coğrafya dünya ile ilgilenmekle 
birlikte bilgi iletişim teknolojilerinin bu kadar gelişmediği dönemlerde yakın çevre özelliklerinin bilinmesi 
daha da önemli idi. Her ne kadar son yıllarda zaman-mekan yakınlaşması olarak ifade edilen süreç dolayısıyla 
mekansal olaylar çok farklı bir anlam taşımakta ise de günümüzde de yakın çevrenin ister doğal ister beşeri 
coğrafya özelliklerinin bilinmesi önemini sürdürmektedir. Böylece gerek coğrafya araştırmaları gerekse öğ-
retim sürecinde ve öğretim programlarında yakın çevre coğrafi özelliklerine ilişkin konulara yer verilmekte-
dir. Öyleki 2005’den itibaren radikal değişiklikler yaşanan lise coğrafya dersi öğretim programında geçmiş 
yıllardan farklı olarak yakın çevre coğrafya özelliklerinin öğretimine ilişkin kazanımlara yer verilmiş olması 
konunun önemini göstermektedir. Belirtilenlerden hareketle bu çalışma yakın çevrenin coğrafi özelliklerinin 
öğretilmesinde coğrafya derslerinin rolünü öğretmen görüşlerine göre değerlendirmek amacıyla hazırlanmış-
tır. Böylece yaşanılan yerin (il merkezi, ilçe merkezi) yakın çevresindeki coğrafi özelliklerinin coğrafya ders-
lerinin öğretilmesindeki etkilerini ortaya konulmaya çalışmaktadır. Buna bağlı olarak çalışma, öğretmenlerin, 
yakın çevre coğrafi özelliklerinin öğretiminde ne gibi yöntem ve materyaller kullandıkları, ne gibi sorunlarla 
karşılaştıklarını ve öğretmenlerin sorunların çözümüne yönelik önerilerinin neler olduğunu belirlemek gibi alt 
amaçlara sahiptir. Bu çalışmanın verileri 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Hakkâri’de görev yapmakta olan 
coğrafya öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırmada Nitel Araştırma yöntemi kullanılacaktır. Araştırmada 
iki bölümden ve açık uçlu sorulardan oluşan bir Görüşme Formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, Betimsel 
Analiz yöntemi ile çözümlenerek tablolar halinde sıklık/frekans ve yüzde dağılımları ile birlikte değerlendi-
rilmektedir. Çalışmada elde edilen verilere göre ulaşılan sonuçlar ve konuya ilişkin önerilere yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Coğrafya Eğitimi, Yakın Çevre, Betimsel Analiz Yöntemi 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

THE EXPERIENCE OF PRIMARY SCHOOL SCIENCE STUDENTS WITH SELF ASSESSMENT

Merve YAVUZ

Turkey

  

Abstract: The purpose of this study is to explore the effects of self-assessment in primary school classes. Int-
roduction There is a common sense saying the development of the student’s capability of question-asking, rea-
soning, problem-solving and critical thinking processes should become a major focus of education (Zoller and 
Chaim, 1998, p. 136) due to their significant roles in the learning process. To achieve this higher-order cogni-
tive skills, the assessment is an efficient tool. According to Boud, (Boud, 1986, p.5) there are two fundamental 
elements of every type of assessments : (1) development of knowledge (2) capacity to make judgments about 
the work if they meet the standards (which involves critical thinking). The goal of assessment is not all about 
the actual level of performance, but it also aims to anticipate future circumstances.” (Heritage, 2010) In this 
perspective assessments have two views : 1. Allows teachers to check whether the students if they understand 
the basic concepts. 2. Allows teachers to “see” and “hear” the students and cab check what students can do 
more than s/he can do after a written exam. (Veronesi, 2000) This paper will focus on primary school students 
gains from self-assessment, the information will be collected by literature review from the field. 

Key Words: Self Assessment, Primary Education, Assessment 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

WHAT IS THE EFFECT OF CONSTRUCTIVE ALIGNMENT IN CURRICULUM DESIGN IN 
TEACHER EDUCATION?

Merve YAVUZ

Turkey

  

Abstract: The curriculum alignment has to prioritize the learning of the students, the curriculum should better 
be used as a means to increase the effectiveness of the learning ( Biggs, 2014). Even though the term construc-
tive alignment is coined by Biggs, even before Biggs; Shuell, and Tyler explained effective learning in the 
following manners: The effective learning is about the active engagement of the learners (Shuell, 1986) and the 
learning occurs by the way of the active behavior of the learner. (Tyler, 1949) To see the concrete outputs of the 
effectiveness of the learning, in other words, to see the achievements of the students, Biggs defines Construc-
tive Alignment with its three components; namely, learning objectives, teaching objectives and assessment 
tasks. The aim here is to be able to reach an alignment for the curriculum, this paper will specifically investi-
gate the higher education curriculum alignment from a constructivist perspective. This paper contends that the 
constructive alignment model of Biggs can bring significant advancements and contributions to the curriculum 
design area and it proves the importance of an appropriate curriculum design with some study results. In fact, 
constructivism is not a pedagogical approach itself, it is just a supporter of such pedagogical approaches to 
make the learner actively engage in the process of learning. (Ertmer & Newby, 2008) The term “alignment” 
highlights the teacher or instructor role to adhere the teaching outcomes to the teaching and assessment stra-
tegies, that is to say, bringing the key elements of classroom instruction into a straight-line to work properly. 

Anahtar Kelimeler: Curriculum Design, Teacher Education, Constructive Alignment 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

PRELIMINARY RESULTS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PSORIASIS AND CYTOKINE 
SIGNAL SUPPRESSOR

Merve ÖZÇEP, Sevim KARAKAŞ ÇELİK 

Turkey

  

Abstract: Backgraund:  Psoriasis, an autoimmune skin disease affecting 1-3% of the population worldwide, is 
characterized by abnormal epidermal proliferation and chronic cutaneous inflammation. Chronic inflammatory 
diseases are characterized by abnormal cytokine signaling. In psoriatic skin lesions, keratinocytes contribute 
to chronic inflammatory diseases by responding to and producing cytokines that affect cell proliferation and 
which bind to skin-bound immune cells. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) are variants that lead to phe-
notypes and diseases. Since miRNAs are key regulators of gene expression, miRNA-related SNPs including 
SNPs in miRNA genes and target sites may function as regulatory SNPs through modifying miRNA regulation 
to affect the phenotypes and disease susceptibility. Method: MirSNP, online database, is a collection of human 
SNPs in predicted miRNA–mRNA binding sites. Analyses of the miRNA binding sites in the SOCS3 (cytokine 
of signal suppressor 3) 3’UTR were performed using microRNA.org and TargetScan. We used the NCBI-SNP 
database to learn about genetic diversity. RESULTS: We identified miRNA, hsa-miR-299-3, which binds to a 
sequence of sequences harboring rs4969169, potentially in 3’UTR of SOCS3. This miRNA was identified as 
the only conserved miRNA predicted to bind to SOCS3 3 ‘UTR in the region containing a good mirSVR score 
-0.039 and rs4969169. Conclustion: In the first step of this study, we identified the miRNA-related SNPs and 
summarized their features. Then, the potential effects of miRNA biogenesis were investigated by both preli-
minary research and in silico analysis and preliminary research results of its relationship with psoriasis were 
obtained. Further studies may shed light on the future of the disease relationship with miRNA-SNP. 

Key Words: Cytokine Signal Suppressor3, SOCS3, Psoriasis, MiRNA, Polymorphism 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

LİSE TÜRLERİNE GÖRE SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN DUYGUSAL ZEKA 
VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Merve ÖZYILDIRIM, İsmail YAŞARTÜRK, Gülten HERGÜNER

Türkiye

  

Öz: Duygusal zeka, bireyin kendini tanıyıp duygularını kontrol etmesi, etkin ilişkiler kurup sürdürebilmesi 
gibi becerileri kapsamaktadır. Problem çözme ise, amaca ulaşırken karşılaşılan güçlükleri aşabilmeyi tanımla-
maktadır. Bireylerin duygusal zeka ve problem çözme becerilerini sonraki hedefe ulaşmada araç olarak kulla-
nabilmeleri de önemlidir. Bu bağlamda araştırmamızın amacı Sakarya’da spor yapan ve yapmayan lise öğren-
cilerinin lise türlerine göre duygusal zeka ve problem çözme becerilerini incelemektir. Araştırmaya 2018-2019 
yılında Sakarya’da eğitim-öğretim gören 133 (%33,25) kadın, 267 (66,25) erkek öğrenci gönüllülük esasıyla 
katılım sağlamıştır. Veriler kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenen Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Spor 
Lisesi ve Meslek lisesi öğrencilerinden toplanmıştır. Araştırmacılar, öğrencilere Problem Çözme Envanteri 
ve Duygusal Zeka Ölçeği uygulamıştır. Veriler SPSS 25.0 programına aktarılmış ve analiz edilmiştir. Analiz 
sonuçlarında lise türü değişkeninde problem çözme ve duygusal zeka becerilerinde anlamlı farklılık tespit edi-
lirken, spor yapan ve yapmayan değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Lise türü değişkeninde 
problem çözme becerileri ve duygusal zeka toplam puanlarının incelenmesi sonucunda en yüksek beceri puan-
ları sırasıyla fen lisesi, anadolu lisesi, spor lisesi ve meslek lisesi olarak tespit edilmiştir. Spor yapan ve yapma-
yan değişkeninde problem çözme becerisi toplam puanlarına bakıldığında spor yapan bireylerin daha yüksek 
problem çözme becerisine sahip olduğu tespit edilirken, duygusal zeka becerisinde spor yapmayan bireylerin 
daha yüksek duygusal zekaya sahip olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre önerilerde bulunulmuştur; 
çalışma farklı illerde, daha geniş örneklem gruplarında, farklı yaş kategorilerinde ve farklı spor branşlarında 
yapılarak sonuçlar karşılaştırılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zeka, Problem Çözme, Lise Öğrencisi 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ VE 
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİ KAPSAMINDA YAŞADIKLARI SORUNLAR VE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Meryem TAYYAR, Zeynep BAĞCE

Türkiye

  

Öz: Eğitim fakültelerinin 4 yıllık öğretim programlarındaki alan bilgisi, genel kültür ve meslek bilgisi dersle-
rinden uygulamaya dönük Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri sadece son yıl verilmektedir. 
Okul Deneyimi dersi öğretmen adaylarının ilk kez bir gerçek sınıf ortamında bulunmalarını, gözlem yapma-
larını ve okul yönetimi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Öğretmenlik Uygulaması dersi ise 
öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, üniversitedeki öğrenimleri süresince 
gördükleri derslerde kazandıkları bilgi, beceri, tutum ve davranışları MEB’e bağlı resmi ve özel bir eğitim 
öğretim kurumlarında kullanabilme fırsatı vermektedir. Bu araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen 
adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri kapsamında yaşadıkları sorunlar ve çözüm 
önerilerini tespit etmektir. Bu bağlamda yapılan araştırma betimsel düzeyde tarama araştırması modelindedir. 
Araştırmada yarı yapılandırılmış görüş formu uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüş formu 4 açık uçlu 
sorudan oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim 
Matematik Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencilerinden 33 kişi oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda Okul Dene-
yimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri kapsamında sorunlar ve çözüm önerileri 23 başlıkta toplanmıştır. 
Veriler değerlendirildiğinde 33 öğretmen adayının %51,51’i hazırladıkları ders planlarını sınıfta uygulama 
zorluğu yaşadığı, %36,36’sı uygulama okullarında kendilerine öğretmen rolünün verilmediği tespit edilmiştir. 
Öğretmen adaylarının uygulama zorluğuna karşı sundukları çözüm önerileri, uygulama öğretmenin uygulama 
yapılacak sınıf hakkında bilgilendirmesi, öğrencinin ilgi alanına göre ders planı hazırlanması, ders planını uy-
gulamada esneklik gibi önerilerdir. Kendilerine öğretmen rolü verilmemesi sorununa karşı sundukları çözüm 
önerileri ise uygulama öğretmenin empati ile yaklaşması ve iletişimi artırmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmen Adayı 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

PEYAMİ SAFA’NIN DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU ADLI ROMANINDA KULLANILAN 
TIP TERİMLER VE BUNLARIN ÜSLUBA ETKİSİ

Mine KARACA

Türkiye

  

Öz: Peyami Safa, Türk romanının en önemli isimlerinden biridir. Onun, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı eseri 
ise, önemli ve ünlü olmanın yanında başarılı bir psikolojik roman örneğidir. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nun 
isimsiz başkahramanı hasta çocuk, bacağındaki rahatsızlığın verdiği büyük sıkıntıları ve yaşadığı ruhî buna-
lımları anlatır. Gerçek hayatta yazarın kendisinde de olan bu hastalık, Peyami Safa’ya derin ve unutulmaz 
acılar yaşatır. Bu durumun Türk edebiyatına başarılı bir roman kazandırdığını söylemek yanlış olmaz. Ayrıca 
Peyami Safa, bu romanında kahramanının hastalığı ile ilgili pek çok tıbbî terim kullanmıştır. Romanın içinde 
geçen ve olay örgüsüne en doğal hali ile dâhil edilmiş tıbbi terimler, neredeyse bir hekimin bilgi birikiminin 
yazarda olduğunu gözler önüne sermektedir. Romanda karşımıza çıkan tıbbi terimler ile yazarın dikkat çeken 
bu bilgi birikiminde, Peyami Safa’nın bu hastalığı gerçek hayatta kendisinin de yaşıyor oluşunun ve tıp ilmine 
ilgisinin payı olduğu inkâr edilemez. Peyami Safa’nın hemen hemen birçok romanında tıp bilgisi dikkati çeker. 
Üslûbu oluşturan unsurların başında kelimeler gelir. Seçilen kelimeye göre üslûp şekillenir. İşte bu noktada 
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nda üslûp, kullanılan kelimelere göre âdeta hastane ve hastalık kokar. Ama he-
men ifade edelim ki bu üslûp itici değildir. Hatta biz, olayları hasta çocuğu severek takip ederiz. Bazılarına 
bıktırıcı gelen bu anlatışlar yazarın kalem gücü ile sevimli bile gelir. 

Anahtar Kelimeler: Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Tıp, Tıbbî Terimler, Üslûp 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

YENİ SANAT VE SİYASET İLİŞKİLERİ: İSTANBUL BİENALLERİ (2013-2017)

Mustafa KÖKSAL KORKUT, Ester RUBEN

Türkiye

  

Öz: Türkiye’de 1980 sonrası İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından İstanbul’da iki yılda bir gerçekleş-
tirilen bienaller küreselleşmenin ve “marka kent” yaratmanın bir aracı olarak görülmüş ve desteklenmiştir. 
Çalışmanın odaklandığı 2013-2017 yıllarında gerçekleştirilen İstanbul Bienallerinde, küreselleşmeye farklı 
boyuttan bakmayı öneren; sanat ve sermaye, sanat ve siyaset ilişkisini, ekonominin küreselleşmesini sorgu-
layan, neoliberal politikaların doğayı, kentleri ve kamusal alanları nasıl metalaştırıp ticarileştirdiğine dikkat 
çeken çok sayıda esere yer verilmiştir. Bienaller, yeni sanat ve siyaset ilişkiselliğini eleştirel ve sorgulayıcı 
bir anlayışla somut eserlere dönüştürmektedir. Bienallerin ortaya koyduğu işlere bakıldığında postmodernist 
anlayışın yansımaları yeni sanatsal eğilimler ve siyasi söylemler üzerinden somut bir şekilde görülmektedir. 
“Postmodernite” kavramı ve “postmodernizm” tartışmaları hem ekonomik, siyasi hem de sanattaki değişimi 
ortaya koyması açısından geniş bir perspektif sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı yeni sanatsal anlayış ve yeni 
siyaset anlayışı arasındaki ilişkileri İstanbul Bienalinin odaklandığı konular kapsamında ortaya koymaktır. Üç 
bölümden oluşan çalışmada, ilk olarak bienalin Türkiye’de ve dünyada ne ifade ettiği, sermaye himayesinde 
sanatın özerklik ve temsil imkanları, 1980 sonrası küreselleşme ve neoliberalizm ekseninde tartışılmıştır. İkin-
ci bölümde çağdaş sanatta kendini gösteren “posmodern” paradigma ve “postmodern sanat” kuramsal olarak 
incelenmiştir. Son bölümde ise bu postmodern sanatsal eğilimlerin somut örneği olabilecek, İstanbul Bienal-
lerinin odaklandığı kentsel dönüşüm ve kent hakkı mücadeleleri, komşuluk, kimlik, ötekileştirme, yabancılık, 
göçmenlik, yas temaları seçilen örnek eserler üzerinden incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bienal, Neoliberalizm, Küreselleşme, Postmodernizm, Kentsel Dönüşüm, Mülksüzleştir-
me 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

25 GHZ UYGULAMALARI İÇİN MİKROŞERİT SPİRAL YAMA ANTEN DİZİSİ TASARIMI

Nazlı BİLGİÇ

Türkiye

  

Öz: Mikroşerit yama antenler; uzay mekikleri, uçak, füze ve uydu antenleri gibi yüksek performans isteyen 
uygulamalarda ince ve yüzeye uyumlu yapıları sayesinde çözüm olabilmektedir. Mekanik olarak dayanıklı ve 
üretim maliyetlerinin düşük olmasından dolayı kablosuz haberleşme ve mobil radyo gibi ticari uygulamalarda 
da mikroşerit antenler geniş kullanım alanına sahiptir. Bu çalışmada 25 GHz uygulamaları için dikdörtgen 
spiral şeklinde 4x1 yama anten dizisi tasarlanmıştır. Yama anten boyutları hesaplanırken aynı frekansta çalışan 
dikdörtgen yama anten uzunlukları referans alınmış ve bu uzunluklar her biri 3 tur dönen dikdörtgen spiral 
yama antenlere uyarlanmıştır. Dikdörtgen spiral yama antenin genişliği 4.76mm, uzunluğu 3.72 mm olacak 
şekilde sarmalın kalınlığı ile sarmallar arasındaki boşluk eşit bırakılarak sarmal kalınlığı 0.286 mm hesaplan-
mıştır. Dizideki elemanlar, aralarında 0.67 λ mesafe olacak şekilde yerleştirilmiş ve anten besleme hattında 
çeyrek dalga boylu empedans dönüştürücü kullanılmıştır. Yama antenin altındaki substrat katmanı için dielekt-
rik katsayısı 2.2 olan Rogers RT5880 maddesi kullanılmıştır. Substrat katmanının kalınlığı 0.508mm seçilerek 
anten performansının korunması amaçlanmıştır. Simülasyon sonuçları 20 GHz, 25 GHz ve 30 GHz frekansları 
için incelenmiş ve anten kazancı sırasıyla 8.13dBi, 8.09dBi ve 10.4 dBi olarak ölçülmüştür. Empedans bant 
genişliği ise VSWR<2 için 700 MHz’den %3 olarak hesaplanmıştır. Deney, yama elemanların aralarındaki 
boşluk λ ‘ya çıkartılıp tekrarlandığında kazançlar sırasıyla 9.78 dBi, 9.62 dBi ve 9.72 dBi olarak değişmiş 
empedans bant genişliği 400MHz’ten yüzdelik olarak %1.5’e gerilemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mikroşerit Anten Dizisi, Spiral Yama Anten, Çeyrek Dalga Dönüştürücü 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE MESLEĞE İLİŞKİN ALGIDAKİ DEĞİŞİMİN 
İNCELENMESİ: KLİNİK UYGULAMA DERSİNİN BU DEĞİŞİMDEKİ ROLÜ

Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, Ayşegül ALİOĞULLARI, Kürşad Nuri BAYDİLİ

Türkiye

  

Öz: Bu çalışma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mesleki 
algıları üzerinde klinik uygulama dersinin etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipteki bu araş-
tırma, 2017-2018 Eğitim Yılı Güz Döneminde ilk kez Klinik Uygulama için hastanelere giden Yaşlı Bakım 
ve Evde Hasta Bakımı Programı’nda eğitim gören 65 öğrenci ile yürütüldü. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu ve 
Mesleki Algı Ölçeği ile güz dönemi başında ve sonunda olmak üzere iki kez toplandı . Araştırmaya katılan öğ-
rencilerin demografik özellikleri incelendiğinde; öğrencilerin %61,5’inin (n=40) 18-20 yaş aralığında olduğu, 
%84,6’sının (n=55) kadın olduğu, %96,9’unun (n=63) bekar olduğu, %33,8’inin (n=22) Sağlık Meslek Lisesi 
mezunu, %30,8’inin (n=20) Anadolu Lisesi mezunu olduğu, %43,1’inin (n=28) Evde Hasta Bakım Programı, 
%56,9’unun (n=37) ise Yaşlı Bakımı Programı öğrencisi olduğu belirlendi. Anne ve babanın eğitim durumu in-
celendiğinde, öğrencilerin %60’ının (n=39) anne eğitim düzeyi, %64,6’sının (n=42) ise baba eğitim düzeyinin 
İlköğretim olduğu belirlendi. Öğrencilerin %58,5’i (n=38) yaşantısının çoğunu şehir merkezinde geçirmişken, 
%43,1’i (n=28) ailesinin ekonomik durumunu ‘gelir gideri karşılıyor’ şeklinde değerlendirildi. Öğrencilerin 
klinik uygulama sonunda Mesleki algı ölçeğinin duygusal ve maddi boyutlarından son test puanlarının daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu da klinik uygulama sonunda öğrencilerin mesleki algı düzeylerinin olumlu 
yönde daha fazla değişim gösterdiğini gösterir. Yaşlı Bakım Programı öğrencilerinin mesleki algı düzeyleri-
nin olumlu yönde daha fazla değişim gösterdiği tespit edildi. Öğrencilerin ölçekten aldıkları puanlar değişim 
yüzdeleri bakımından birçok bağımsız değişkenle karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma sonucuna göre; Yaşlı Bakım 
Programı öğrencilerinin, anne eğitim durumu lise olan öğrencilerin ve yaşantısının çoğunu il’de geçiren öğ-
rencilerin mesleki algı düzeylerinin olumlu yönde daha fazla değişim yüzdelerine sahip oldukları tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki Algı, Klinik Uygulama, Öğrenci 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK VE KIZBÖCEKLERİ ROMANI ÜZERİNE BİR OKUMA 
DENEMESİ

Nilgün GÜNEŞ

Türkiye

  

Öz: Obsesif Kompulsif Bozukluk; yani kısaca OKB, kişinin gündelik hayatını, ortaya çıktığı günden itiba-
ren tedavi edildiği döneme kadar etkileyebilecek güçte bir ruhsal hastalıktır. Ruhsal hastalıklar en az fiziksel 
hastalıklar kadar insanın yaşantısını beklenmedik ölçülerde değiştirebilmektedir. Hastalık olarak adlandırılan 
olgular, kişinin duygu durumunu, hayattan aldığı tadı, hattâ kişinin hayatı algılama şeklini bulunduğu noktadan 
başka bir noktaya götürebilir. Edebiyatın hayattan, insandan, insanı etkileyen her türlü faktörden uzak durma-
dığı, duramayacağını düşünürsek, OKB’nin de kendisine edebiyatta, edebiyatın kurgusal ürünlerinde yer bul-
ması kaçınılmazdır. 1982 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan ve sonrasında psiki-
yatri ihtisasını ve farmakoloji doktorasını tamamlayan Tahir Musa Ceylan, “Kızböcekleri” romanında Bektaş 
Toztoprak karakteri üzerinden takıntıların bir hayatı ne denli değiştirebileceğini ortaya koymuştur. Romanın 
başkişisi Bektaş Toztoprak, roman boyunca kurgulanmış olan yaşantısının dönüm noktalarını tayin edebilecek 
düzeyde bir OKB hastasıdır. Bektaş Toztoprak, bir öğretmendir ve zamanının çoğunu evinde ya da çalıştığı 
okulda geçirir. Onun takıntılarının bir yaşam biçimi şekline dönüştüğü anlar da ağırlıklı olarak bu yaşam alan-
lardır. Bektaş Toztoprak, roman sürecinde karşılaştığı olaylarda takıntılarının etkisi ile hareket eder. Onun bir 
erkek olarak kadınlarla olan ilişkisinde de yine takıntıları, korkuları etkilidir. Bektaş Toztoprak’ın kadınlarla 
olan ilişkisi toplumumuzdaki hâkim olan erkek bakış açısından ve erkeğe biçilmiş olan toplumsal rollerden 
oldukça farklıdır. Yazarın kurguladığı bu karakter kadınlarla iletişim kurmakta zorlanır; hattâ onlardan korkar. 
Belki de tüm hayatını etkileyen bu saplantıların temelinde çocukluğunda dayısı tarafından kendisine yaşatılan 
bir travma yatmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tahir Musa Ceylan, Kızböcekleri, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Takıntı, Saplantı
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ÖZET SÖZEL METİNLER

INFLUENCE OF ACETIC ACID ON THE CRYSTALLIZATION OF STRUVITE

Nurseli GÖRENER, Sevgi POLAT, Perviz SAYAN

Turkey

  

Abstract: Struvite (MgNH4PO4.6H2O), having stable and orthorhombic structure, has become an interested 
subject from many different aspects. Generally known as one of the infectious urinary stones in medical area, 
struvite has also critical importance in industrial applications. Clogging problems in several locations where 
generally high turbulence are observed and financial damage resulting from remediation of these problems 
are major struvite related problems. Therefore, understanding of struvite crystallization mechanism has started 
to gain great significance to eliminate these issues. Until today, struvite crystallization has been investigated 
from different points of view and observed that additives have strong impact on its crystallization mechanism. 
Carboxylic acids are one of the additives having powerful effect on the struvite crystallization. Therefore, the 
purpose of this study was to investigate the effect of acetic acid on its crystallization and to obtain crystals with 
the desired physical properties for the eliminating struvite related problems in industrial area. In this context, 
struvite crystallization was performed in a batch type system at constant temperature of 40 �C and constant pH 
value of 8 in the absence and the presence of acetic acid. The crystals produced were characterized by scanning 
electron microscopy, X-Ray diffraction analysis, Fourier transform infrared spectroscopy, particle size and filt-
ration analyses. As a result of evaluating the results, it was detected that acetic acid had a considerable effect 
on struvite morphology by transforming the rod-like to plate form with hollow. The existence of acetic acid in 
crystallization medium also affected its filtration characteristics of the struvite crystals. 

Key Words: Struvite, Crystallization, Acetic Acid, Additive 
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ÖZET SÖZEL METİNLER

KÜRESELLEŞEN DÜNYANIN YENİ DEVRİMİ ENDÜSTRI 4.0

Oğuz Han AKÇA

Türkiye

  

Öz: Küreselleşmenin hız kazandığı günümüzde yaşanan teknolojik değişmeler tüketicilerin zevk ve tercihle-
rini değiştirmiştir. Tüketicilerin zevk ve tercihlerinin değişmesi sonucu işletmelerin yapısının da değişmesine 
neden oluşmuştur. Bu gelişmelere kendimizi adapte etmek geçen 10 yılda zor olsada artık çokta zor olma-
maktadır. Çünkü, teknoloji sayesinde işletmeler ürettikleri ürünleri insan doğasına entegre etmeye başlamış-
lardır. Dünya hayatının kökünden değişeceği yıllar gelmektedir ve bu tabiki endüstri 4.0 sayesinde mümkün 
olabilecektir. Fakat bu devrim daha önce gerçekleştirilen devrimlere kıyasla sadece fabrika sahiplerini yada 
girişimcileri zengin yapmakla kalmayacaktır.Daha sağlıklı bir dünyada  yeni teknolojik gelişmeleride tetikli-
yerek insan kültürünüde önemli şekilde değiştireceği  kaçınılmaz olucaktır.  2011 yılında  Almanya’da yapılan 
bir teknoloji fuarında Endüstri 4.0 kavramı ortaya atılmıştır. Bunun üzerine Almanya bir takım oluşturarak 
endüstri 4.0 ı 2012 yılında dünya ya tanımıştır. Hız, esneklik ve verimlilik ile iyileştirilen ve mantığı sabit-
lenen bu devrim teknolojik olarak da siber fiziki sistemler, yatay ve dikey entegrasyon, akıllı robotlar, (IoT) 
nesnelerin interneti, big data, arttırılmış sanal gerçeklik, Bulut sistemleri, 3 boyutlu yazıcılar ve siber güvenlik 
gibi yapı taşları ile üretim ve yönetimde köklü değişikliklere yol açmıştır. Dünyamızı teknoloji çöplüğü hali-
ne getirdiğimiz bu kadar açıkken endüstri 4.0 ile gerçek zamanlı üretim sayesinde sadece kişiye özel ürünler 
yapılacak olması zannediyorum ki çevreyede katkılı olacaktır. İşletmeler üretim sahalarından daha büyük stok 
alanları kurmak zorunda kalabiliyorlar, ürünlerinin bakım ve güvenliğinede tonlarca para ödemek durumunda 
kalacaklardır. Bu yeni devrim ile hem stok hem de satın alınmayıp çöp olan hammadde ürünlerininde üretimde 
maksimum tasarruf ile üretim ve hizmet açısından büyük bir getirisi olacaktır.Geç olsada çevreye değer verme-
ye ve doğamıza zarar vermektense ona uyum sağlamaya çalışmak insan hayatını ileri seviyelere götürecektir. 
Araştırmanın amacı hem üretim ve hizmet sunan işletme ve kuruluşların hemde günden günde bilinç kazanan 
tüketicilerin değişimlerini eş zamanlı gözlemlemektir. Dünyada yapılan bu yeniliklerin doğaya sağladığı uyum 
ve aynı zamanda ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda bu inovasyonu insanlara en doğru kaynakları doğrudan 
basit bir dille aktarmaya çalışmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, İnovasyon, Küreselleşme, Üretim, Dünya, Teknoloji 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

440

ÖZET SÖZEL METİNLER

YÖRESEL ÜRÜNLER SATIŞI YAPAN E-TİCARET SİTELERİNDE TÜKETİCİNİN SATIN ALMA 
NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Osman ALOĞLU

Türkiye

  

Öz: Bu çalışma, yöresel ürünler satışı yapan e-ticaret sitelerinden ürün alan son kullanıcıların satın alma niye-
tini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 5’li Likert ölçeği kullanılarak anket ile veri toplan-
mıştır. Çalışma sonucunda yöresel ürün satışı yapan e-ticaret sitelerinin uluslararası güvenilirliği kanıtlanmış 
toplam 8 ölçek kullanarak satın alma niyetine etki eden faktörleri bulunmuştur. Çalışma kapsamında Kuveyt 
Türk Katılım Bankası Bilgi Teknolojileri çalışanlarına 450’ye yakın anket uygulanmış ve 159 yanıt alınmıştır. 
Anket verileri açıklayıcı faktör analizine tabi tutulup modelin anlamlılığı kontrol edilmiştir. Ölçek sorularına 
güvenilirlik analizi uygulanıp Cronbach’s Alpha değerinin minimum 0,8 in üzerinde olduğu gözlemlenmiş-
tir. Uygulanan araştırma yöntemi sonuçlarına göre yöresel ürünler web sitesinin ürün içeriğinin, tasarımının, 
güvenilirliğinin ve müşteri hizmetlerinin satın alma niyeti üzerine pozitif ve anlamlı etkileri gözlemlenmiştir. 
Korelasyon analizi uygulanarak tüm değişkenler arasında doğrusal pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu göz-
lemlenmiştir. Bağımlı değişkenlerimiz web sitesinin ürün içeriği, tasarımı, güvenilirliği ve müşteri hizmetleri-
dir. Satın alma niyeti ise bağımsız değişkenimizdir. Regresyon analizi uygulanarak bağımlı değişkenlerimizin, 
bağımsız değişkenimiz olan satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, Yöresel Ürün, Satın Alma Niyeti 
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TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN EŞBÜTÜNLEŞME VE 
NEDENSELLİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Sibel YAVUZ

Türkiye

  

Öz: Enflasyon ve ekonomik büyüme makroekonominin en önemli gösterge değişkenlerinden ikisi olduğu için, 
enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı amaçlayan pek çok çalışma literatürde yer 
almaktadır. II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan tartışmalarla gündemimizde sıklıkla yer alan bir konu haline gel-
miştir Enflasyon fiyatlarda genel artış ve paranın alım gücünün düşüşü olarak tanımlanır. Enflasyonun ortaya 
çıkmasına neden olan etkenler ya aşırı talepten ya da üreticilerin birim maliyetindeki artıştan kaynaklanmak-
tadır. Enflasyonun sosyal, siyasal ve ekonomik konulara sebep olan kapsamlı bir sorun olarak görülmektedir. 
Enflasyon gelecekle ilgili beklentileri olumsuz bir şekilde etkilemekte, bu etki ülkenin yatırımını ve ekono-
mik büyümesini aşağıya çekmektedir. Enflasyonun sürekli artması artan gelir dengesizliğiyle sonuçlanır. Bu 
yüzden ekonomik büyüme tek başına yeterli değildir. Türkiye’de fiyat istikrarının sağlanması ve ekonomik 
büyümenin gerçekleştirilmesi en temel amaçlardan biri olmuştur. Ekonomik büyümenin sürekli olarak devam 
edebilmesi için yenilikçi bir ülke haline gelmemiz gerekmektedir. Bununla birlikte Türkiye’nin yenilenmeyi 
teşvik edici politikalarını uygulaması halinde ülkenin büyümesinde artış olacağı görülebilir. Fakat yüksek 
enflasyonun ekonomik büyüme hızını yavaşlattığı ve istikrarlı bir ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için 
enflasyonun önlenmesi gerektiği düşüncesi de yaygındır. Çalışmada, Türkiye ekonomisine ait enflasyon ve 
büyüme değişkenlerinin arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu amaç doğrultusunda, 
1961-2017 dönemi için enflasyon ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri kullanılmış ve değişkenler ara-
sındaki ilişki Johansen Eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizi yöntemleriyle incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme, Nedensellik Analizi 
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SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNDE PARAFİSKAL YÜKLERİN GELİŞİMİ: TÜRKİYE’YE 
İLİŞKİN DEĞERLENDİRME / ÇIKARIMLAR

Süleyman PEMPECİ, Hakan YAVUZ

Türkiye

  

Öz: 1929 Ekonomik Buhranı sonrasında piyasalarda bozulan ekonomik istikrar, devletin zorunlu müdaha-
lesiyle sonuçlanmış ve kamu kesiminin büyüklüğünde belirgin artışlar yaşanmıştır. Bu süreçte artan kamu 
harcamaları, vergi dışında yeni kamu gelir kaynağına duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Kamu harcamalarının fi-
nansmanında vergiler dışında çok çeşitli kamu gelir kalemleri olsa da parafiskal gelirler bu gelirler içinde en 
önemlilerinden biridir. Parafiskalite olarak da adlandırılan bu gelir kaynağı kamu bütçesinde yer almasa da 
ekonomik, sosyal, mesleki nitelikte kurulan kurumun bütçesinde, kurumun sunmuş olduğu kamu hizmetleri-
nin finansmanında yer alan önemli gelir kaynaklarından birisidir. Özellikle de sosyal parafiskal kurumun elde 
ettiği sosyal parafiskal gelir, vergi gelirlerinden sonra devletin en büyük gelir kaynaklarından birisidir. Bu 
çalışmanın amacı da 1990-2016 döneminde OECD ülkelerinin sosyal parafiskal gelirlerin gelişimini değer-
lendirmek ve Türkiye’nin OECD ülkelerine göre durumunu belirlemektir. Ayrıca çalışmada parafiskal yükün 
ekonomideki ekonomik etkilerinden olan ekonomik büyüme ve istikrar, ekonomik kalkınma üzerine etkileri, 
gelirin yeniden dağıtılması üzerine etkilerinden, mali etkileri ve sosyal etkilerinden de bahsedilecektir. Yapı-
lan incelemeler sonucunda, Türkiye’de parafiskal gelirlerin GSYH içindeki payı 1990 yılında %2.9’ken 2016 
yılında %7.3’e yükselmiştir. Aynı dönemde OECD ortalaması ise %7.3’den %9.2’ye yükselmiştir. Türkiye’de 
ele alınan dönemde belirgin bir artış yaşansa da ilgili pay halen OECD ortalamasının altındadır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Parafiskal Yük, Türkiye, OECD 
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HEMİPLEJİK BİREYLERİN ETKİLENMEMİŞ OMZUNUN İŞLEVSELLİĞİ İLE UYKU 
KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Sönmez Hakan UMUT, Zeynep Bahadır AĞCE

Türkiye

  

Öz: Uyku bozuklukları ve ağrılar, kronik rahatsızlıklara bağlı olarak sıklıkla görülebilmektedir. Omuz ağrısı 
ve fonksiyonelliğinin bozulması inmenin yaygın görülen komplikasyonlarındandır. Ancak inme, sadece he-
miplejik omzu değil, etkilenmemiş taraftaki omzu da etkilemektedir. Bu çalışma, hemiplejik bireylerde sıklıkla 
görülen kalitesiz uyku ve etkilenmemiş taraftaki omuz ağrı ve fonksiyonelliği arasındaki ilişkiyi araştırmak 
amacıyla yapılmıştır. Çalışmamıza 40-85 yaş aralığında, 17 erkek (%56,6) ve 13 kadından (%43,3) oluşan 30 
hemipleji tanılı birey katıldı. Gönüllüler tarafından doldurulan demografik bilgi formu ile yaş, cinsiyet, sigara 
kullanımı, yürümeye yardımcı araç bilgilerine ulaşıldı. Modifiye Constant-Murley skoru ile bireylerin omuz 
ağrı durumu ve fonksiyonelliği değerlendirildi. Uyku kalitesini ölçmek için Pitsburgh Uyku Kalitesi İndeksi 
(PUKİ) kullanıldı. Çalışmaya katılan 30 bireyin verilerinin incelenmesi sonucunda hemiplejik bireylerin uyku 
kalitesi ile etkilenmemiş taraftaki omuz ağrı ve fonksiyonel durumu arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. 
(p=0,404) Ancak, yardımcı araç kullanımı ile toplam Constant Murley skoru arasında anlamlı bir ilişki bulun-
muştur. (p=0,015) Aynı zamanda cinsiyet ile toplam Pittsburg Uyku Skoru arasında anlamlı bir ilişki bulun-
muştur. (p=0,004) Çalışmamızdan elde edilen sonuçlara göre inmeye bağlı hemiplejik hastaların üst ekstremite 
fonksiyonlarındaki eksiklikten dolayı uyku kaliteleri olumsuz etkilenmektedir. Ancak hemiplejik bireylerde 
uyku kalitesinin etkilenmemiş taraftaki omzun ağrı ve fonksiyonelliği ile ilgisi bulunmadığı anlaşılmıştır. Yar-
dımcı araçların ve özellikle tekerlekli sandalye kullanımı, bireylerin etkilenmemiş tarafındaki omzun ağrı du-
rumunu ve fonksiyonelliğini etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hemipleji, Uyku Kalitesi, Omuz Ağrısı 
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HAKAN GÜNDAY’IN AZ ADLI ROMANINDA YERALTI EDEBİYATININ YANSIMALARI

Tuğçe KIRAÇ

Türkiye

  

Öz: Yeraltı edebiyatı, Türkiye’de 1980’lerden sonra ortaya çıkmaya başlamış ve 2000’lerin ilk yarısında büyük 
bir çıkış yakalamıştır. Cinsellik, şiddet, ölüm, uyuşturucu gibi unsurlarıyla yeraltı edebiyatı eserleri, yaşamı 
somut bir gerçekçilik ile yansıtmakta ve fantastik unsurlara yer vermeden, tüm konuları en uç noktalarıyla ele 
almaktadır. Bütün bunlar çerçevesinde gelişen estetik kaygıdan uzak, küfürlü kelimelerin, argo ve alt kültür-
lere özgü ifadelerin yer aldığı bir dil ile sert bir üslup, yeraltı edebiyatının temel özelliğidir. Türkiye’de yeraltı 
edebiyatının önemli isimlerinden Hakan Günday’ın Az adlı romanı, yeraltı edebiyatı unsurlarını barındıran, 
oldukça çarpıcı bir eserdir. Çocuk yaşta evlendirildiği ve şiddet gördüğü adamın zincirlerine karşı çıkan ve bir 
köylü kızıyken Londra’da porno oyuncusundan uyuşturucu bağımlısına kadar birçok farklı “kötü”ye dâhil olan 
Derdâ’nın ve mezarlık çocuğu adaşı Derda’nın hikâyesi, şiddeti bütün çıplaklığıyla sunmasıyla yeraltı edebi-
yatını tüm özellikleriyle yansıtan bir eserdir. Bu çalışmanın amacı, Az adlı roman çerçevesinde yeraltı ede-
biyatının unsurlarını açıklamak ve romandan kesitlerle bu unsurları ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde 
Günday’ın Az adlı romanı cinsellik, şiddet, suç ve yasa dışılık, uyuşturucu ve alkol kullanımı, yalnızlık ve çö-
küntü, ölüm, karşı çıkış, alt kültür, sıra dışılık, mekân, kötülük, dil ve üslup unsurları bağlamında incelenmiştir. 
Yapılan bu inceleme sonucunda Az’da en fazla öne çıkan unsurların cinsellik ve şiddet olduğu görülmüştür. 
Bunun yanında Az’da hem yeraltı edebiyatı eserlerinde hem de Günday’ın diğer romanlarında bulunduğu gibi 
yoğun bir mekânsızlık temasının yer almadığı dikkat çekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 1980 Sonrası Edebiyat, Az, Hakan Günday, Yeraltı Edebiyatı 
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LOJİSTİK YÖNETİMİNDE ÇAPRAZ SEVKİYAT 

Türkan KARABULUT, Ertan GÜNER

Türkiye

  

Öz: Günümüzün dağıtım ortamında, operasyonları daha verimli hale getirmek için yapılan çalışmalar devam 
etmektedir. Şirketler, dağıtım dahil olmak üzere, operasyonun her aşamasında stoğu azaltarak maliyetleri azalt-
maktadır. Müşteriler de daha doğru ve zamanında gönderime dönüşen daha iyi hizmetler talep etmektedirler. 
Ayrıca, ürünlerin hızlı ve verimli bir şekilde hareket ettirilmesi, şirketler için belirgin bir karşılaştırmalı avantaj 
sağlamaktadır. Bu nedenle, artan sayıda şirket, çapraz sevkiyat işlemlerinin dağıtım modellerinin ayrılmaz bir 
parçasını oynayabileceğini ve mevcut depolama politikalarını kısmen değiştirerek veya tamamlayarak çapraz 
sevkiyatın uygulanabileceğini düşünmektedirler. Çapraz sevkiyat, müşteri memnuniyetinin seviyesini korur-
ken, aynı zamanda lojistik ve dağıtım maliyetlerini kontrol etmek için büyük bir potansiyele sahip yenilikçi bir 
depolama stratejisidir. Çapraz sevkiyat, ürünlerin dağıtım merkezleri olmadan depolanması için bir süreçtir. 
Çapraz yerleştirme işleminin düzgün çalışması için, gelen yük ile giden yük arasında bir denge bulunmalıdır, 
çünkü ürünler çapraz sevkiyat deposunda 18-24 saatten fazla kalmaz. Bu nedenle, depoya gelen ürünler pera-
kendeciler veya varış noktaları tarafından hızla talep edilmeli veya çekilmelidir. Alma, depolama, sipariş ver-
me ve nakliye gibi temel işlevlere sahip geleneksel depolamaya kıyasla çapraz yerleştirme tekniği, bir deponun 
depolama ve sipariş toplama işlevlerini ortadan kaldırırken, alma ve nakliye işlevlerini yerine getirmesini sağ-
lar. Çapraz yükleme atama probleminin amacı, toplama(alıcı) kapıları ve nakliye kapıları için en iyi gelen ve 
giden kamyon sırasını bulmaktır. Bir kapı sadece bir kamyona atanmıştır ve gelen / giden kamyonların sayısı 
alıcı/nakliye kapıları sayısını aşamaz. Ancak çizelgeleme problemleri, terminalin belirli bir yükleme kapısı 
setindeki gelen ve giden kamyonların sayısını belirlemeyi amaçlar, bir kapıya bir den fazla kamyona atana-
bilir. Çizelgeleme problemi, zaman penceresi kısıtlamaları, birden fazla aracın kapılara atanmasını mümkün 
kılan olan bir atama problemi olarak düşünülebilir. Bu nedenle, kamyon çizelgeleme problemleri, kapı atama 
problemlerinin özel bir zamanlama problemi durumu olarak düşünülebilir. Her aktivite insan aktivitesidir. 
Çalışmada bir firmadan alınan veriler doğrultusunda çapraz sevkiyat problemi için GAMS’de bir model oluş-
turulmuştur. Bu modelle birlikte ARENA’da simülasyonu çıkarılmıştır. Böylelikle az maliyetle en fazla verimi 
oluşturmak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çapraz Sevkiyat, Problem, GAMS, Operasyon
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ÇOCUKLARLA FELSEFE ÇALIŞMALARININ DİN VE AHLAK EĞİTİMİNDE 
UYGULANABİLİRLİĞİ

Yasemin YILMAZ

Türkiye

  

Öz: Felsefi bakış açısıyla eğitim yapma metodu önce batıda, ardından ülkemizde uygulanmaya başlamıştır. 
Felsefenin ülkemizdeki gelişim süreci batıya göre daha yavaş olmuştur. Üstelik ülkemizdeki felsefe eğitimi, 
teorik bilgilerin öğretilmesinden ileri gidememiştir. Felsefe, düşünsel bir faaliyettir. Onun bu alandan çıkarı-
larak, belli birtakım düşüncelerin ezberletildiği ders haline getirilmesi felsefenin amacına ters düşer. Eğitimin 
felsefi bir temele dayandırılması kuşkusuz din eğitimine de yansımıştır. Benimsenen pozitivist eğitim anlayışı 
nedeniyle felsefenin din eğitiminde uygulanışı, diğer disiplinlere göre daha geç gerçekleşmiştir. Ancak diğer 
eğitim bilimlerinde olduğu gibi din eğitiminde de felsefenin uygulanması, amacına uygun seyredememiştir. 
Bugün ise Milli Eğitim, çocukların analitik düşünme yetilerini geliştirmeyi hedefleyen bir program belirle-
miştir. Ancak eğitim kurumlarında sistematik uygulamaya geçilememiştir. Oysaki dünyanın birçok ülkesinde 
çocukların düşünsel becerilerini geliştirecek modeller, sistematik olarak uygulanmaya başlamış ve başarılı 
sonuçlar alınmıştır. Bu ülkelerde çocuklarla felsefe çalışmaları neticesinde çocuklarda akıl yürütme ve eleştirel 
düşünmeye yönelik bilişsel kapasitelerinin geliştiği gözlenmiştir. İslam’ın akla ve sorgulamaya verdiği önem 
felsefi düşünmenin gerekliliğini doğurmaktadır. Çocukların din eğitiminde Allah, ahiret, ölüm, melek gibi so-
yut kavramların içselleştirilmesi bakımından felsefe çalışmaları önemlidir. Erdemlerin kazanımı ve ahlak eği-
timinde felsefenin metot ve kaynakları kullanılabilir. Çocuklarla felsefe çalışmaları, çocuklara sevap- günah, 
helal- haram kavramları dışına çıkarak olayları ve olguları kendi bağlamı içinde değerlendirme yetisi kazandı-
racaktır. Bu sayede öğrenciler, önceki bilgileri yeni bilgiler ile değerlendirerek doğru bilgiyi elde edebilecektir. 
Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocuklarla felsefe çalışmalarının din eğitiminde uygulanabilirli-
ği sağlanmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Felsefe, Çocuklarla Felsefe, Din Eğitimi 
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GENETİK ALGORİTMA KULLANILARAK KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN YERLEŞTİRME 
ÇİZELGESİNİN HAZIRLANMASI

İdris SARI, Halife KODAS

Türkiye

  

Öz: İnsanoğlunun var olması ile birlikte gelişen dünya kriterlerinin başında bilim ve teknoloji gelmektedir. 
Bilim ve teknoloji alanında gelen yenilikler insan hayatında yeni olgulara ve gelişimlere açık hale gelmiştir. Bu 
noktalardan biri de insanoğlunun eğitimi ve öğretimi kavramıdır. Gelişen teknoloji hayatın her alanına müdahil 
olduğu gibi eğitim-öğretim kavramını da etkilemiştir. Her geçen gün teknolojinin gelişmesi ile birlikte eğitim 
ortamı, eğitim düzeni tamamen bilimsel yeniliklerin getirdikleri doğrultusunda şekillenmiştir. Bilişim alanında 
da bu yeniliklere özgü olarak sisteme entegre edilmektedir. Entegre edilen yapılardan birisi de ders dağıtım 
çizelgeleridir. Ders dağıtım programları da bu temel üzerine inşa edilerek eğitimin planlı ve programlı bir ze-
mine oturtulmasını sağlamıştır. Bu çizelgeleme algoritmaları eğitimin her kademesinde uygulanabilir özelliğe 
sahiptir. Eğitimin ülkemizde ve dünyada en önemli kademelerinden biri de mesleki eğitim veren kurumlardır. 
Meslek liselerinin ve mesleki eğitim düzeyinin işleyişinde de uygulanan adımlardan bir tanesi de İşletmelerde 
Beceri Eğitimi dersidir. Bu ders kapsamında öğrenciler okul hayatında öğrendikleri pratik bilgileri alanlarına 
uygun şirket, fabrika gibi uygulamaya açık alanlarda staj imkanı bulmaktadırlar. Bu staj sürecinde öğrencilerin 
pratik bilgilerinin uygulamaya tam olarak aktarılması konusunda öğrencilere alan öğretmenleri, koordinatör 
öğretmen olarak atanmaktadır. Bu atanan koordinatör öğretmenler de alan öğrencilerinin eğitimi ve gelişimi 
konusunda eğitimden sorumlu işletme personeli ile koordineli olarak öğrencinin iş hayatına hazırlanması sağ-
lanmaktadır. Bu çalışma kapsamında genetik algoritma kullanılarak koordinatör öğretmen yerleştirme çizelge-
sinin optimize edilmesi için bir yazılım geliştirilmiştir. Böylelikle meslek lisesi veya mesleki eğitimde öğrenim 
gören öğrencilerin ilgili ders kapsamında hangi koordinatör öğretmenin atanacağı bu çalışma kapsamında 
belirli kriterler ve kısıtlar göz önünde bulundurularak belirlenmesi sağlanmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Koordinatör Öğretmen, Genetik Algoritma, İşletmelerde Beceri Eğitimi 
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Yusuf ÇUHADAR, Gülten HERGÜNER

Türkiye

  

Öz: Yeni durumlara adapte olan ve gelişen dünyada toplumların özünü oluşturan değerlerde değişimlerin 
yanı sıra kayıplarında olduğu göz önündedir. Birey, eğitim sürecine formal şekilde dahil olduktan sonra örtük 
programla ve aynı süreci paylaştığı arkadaşlarıyla beraber değerleri öğrenmenin yanı sıra yaşayarak özüm-
semektedir. Bu süreçte çocukluk ve gençlik döneminde bulunan birey, öğretmenini rol model olarak belirler. 
Değer; gelenekten günümüze toplumların şekil almasında yazısız bir anayasa niteliğinde önem taşıyan kav-
ramdır. Değerler eğitimi ise; toplumun sosyolojik unsurları olan, milli, manevi, sosyal ve ahlaki değerlerden 
olan yardımlaşma, dürüstlük, sevgi ve saygı gibi özelliklerle ilgili olup öğrencilere etki edebilecek bir içeriktir. 
Bu içeriği ders içerisinde örtük programda öğrencilere verecek olan kişi ise öğretmendir. Bu bağlamda çalış-
mamızın amacı; Ortaöğretim öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak, Koç (2015) tarafından geliştirilen “Değerler Eğitimi Anketi’’ kullanılmıştır. Araştır-
manın örneklem grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde Sakarya Serdivan ilçesinde bulunan devlet 
liselerinde görev yapmakta olan farklı branş öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma durum tespitine yöne-
lik tarama modeli kullanılmış olup, kolaydan seçim örneklem ile katılımcılara ulaşılmıştır. Değerlerin farklı 
modeller tarafından uygulandığını görmek öğrenci tarafından kalıcı bir şekilde benimsenecektir. Öğretmen, 
öğrencisine okul içinde ve dışında hal hareketleriyle örnek olmaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetinin yanı sıra 
örtük programda toplumun yapı taşı olan değerlerini de aktarır. Formal ve informal eğitimin içinde aktif rol 
oynayan öğretmenin kazandığı değerler önem kazanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Değerler, Değerler Eğitimi, Orta Öğretim Değerler 
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BDS 701 KİLİT DENETİM KONULARININ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA 
BİLDİRİLMESİ: KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYINLANAN 2017-2018 

YILLARI BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORLARININ İNCELENMESİ

Zeynep KURT, Halil Emre AKBAŞ

Türkiye

  

Öz: Ekonomilerin küreselleştiği, teknolojinin hızla geliştiği bir dünyada sermayenin de hızla el değiştirebili-
yor olması yeni ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Bu noktada denetim mesleğine duyulan ihtiyaç artmış, 
denetim raporları ile ilgilenen taraflar çoğalmıştır. Denetimin kalitesi ve denetim raporlarına duyulan güvenin 
artması için Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen Uluslara-
rası Denetim Standartları (UDS), Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayımlanmıştır. 
İhtiyaçlar doğrultusunda zaman içerisinde güncellenen standartlara yeni standartlar ilave edilmiştir. Kamu 
Gözetimi Kurumu (KGK) ile IFAC arasında imzalanmış olan telif hakkı sözleşmesi kapsamında UDS’lerin 
Türkçe’ye tercümesi yapılarak, Bağımsız Denetim Standartları (BDS) olarak Türkiye’de de yayımlanmıştır. 
UDS/BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi standardı dünyada ilk 
olarak 15.12.2016 ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerine ait finansal tabloların denetiminde uygulan-
mıştır. Ülkemizde kademeli olarak borsada işlem gören şirketlerin 01.01.2017 ve sonrasında başlayacak hesap 
dönemlerinin denetiminde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre denetime tabi şirketlerin 01.01.2018 ve 
sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada Kamuyu 
Aydınlatma Platformunda (KAP) bildirimde bulunmuş olan şirketlerin bağımsız denetçi raporları içerik ana-
lizi yöntemi ile incelenmiştir. 2017 yılı için 500 şirkete ait 926 kilit denetim konusu (KDK), 2018 yılı için 
12.03.2019 tarihi itibariyle bildirimde bulunmuş olan 478 şirkete ait 860 KDK incelenmiştir. Sektörler ve 
denetim firmaları dikkate alınarak, 2017 ve 2018 yılları karşılaştırılmıştır. Şirketlerin yaklaşık %60’ının “Dört 
Büyükler” olarak bilinen denetim firmaları tarafından denetlendiği, en çok şirketin bulunduğu sektörlerin sı-
rasıyla mali kuruluşlar ve imalat sanayi olduğu; hasılat, ticari alacaklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller, maddi 
duran varlıklar ve stokların ise en çok bildirilen KDK olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kilit Denetim Konusu (KDK), Bağımsız Denetim Standardı (BDS), Bağımsız Denetim 
Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), IFAC, KGK 
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TÜRKİYE’DEKİ ÜCRET SİSTEMLERİ KAPSAMINDA OTOMATİK BİREYSEL EMEKLİLİK 
SİSTEMİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Ömer CANANİ ÜNAL, Murat GENÇ

Türkiye

  

Öz: İnsanlar asırlardır üretmek ve geliştirmek için birtakım girişimlerde bulunmuşlardır. Bunu sağlama nok-
tasında en büyük emek çalışanlara düşmektedir. Hızla gelişen dünyada istek ve ihtiyaçların evrilmesi yadsı-
namaz bir gerçektir. Buna bağlı olarak çalışanların emeklerinin karşılığının verilmesi, kurum aidiyetlerinin 
arttırılması ve üretimle beraber kar paylarının olumlu yönde gelişimi ücret sistemlerinin ortaya çıkması ile 
gerçekleşmiştir. Ücret sistemleri, genel olarak işletmeler için kar ve maliyet dengesi kurulması noktasında 
etkin bir faktördür. Çünkü bu dengeyi oluştururken çalışanların emeklerinin tam karşılığını alabilecekleri, 
performansa göre adil bir şekilde ücretlerinin ödenmesi hususlarında optimum ödeme biçimini ortaya koymak 
son derece kritiktir. Çalışma sistemindeki iyileşmeler klasik yönetim anlayışını değiştirmiş, çalışma hayatını 
ve emeklilik süreçlerini doğrudan etkilemiştir. Bu etkinin en somut ve güncel sonucu olarak bireysel emeklili-
ği söyleyebiliriz. Bireysel emeklilik sistemleri kişisel refah artışının yanı sıra devletlerin ekonomilerine ciddi 
katkılar sunmaktadır. Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (OBES) veya Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ise 
devlet katkısı ile birlikte gelecek nesil emeklilerinin yaşam koşullarına fayda sağlamayı amaç edinmiştir. Bu 
fayda sayesinde ekonomiye önemli derecede kaynak oluşturulması bir diğer hedef olarak gösterilmektedir. Bu 
tasarruf sistemi devlet katkısı ile kamu ve özel kesimde teşvik edilmiştir. Çalışma hayatının güncel ve önemli 
bir parçası haline gelen OBES ya da BES muhasebe sistemi ile entegrasyonu bu noktada işverenlerin yüküm-
lülüklerini yerine getirmeleri açısından son derece önemlidir. BES’in mevzuata göre muhasebeleştirilmesinde 
farklı görüşler bulunmaktadır. Görüş ayrılıkları olsa da muhasebe kayıtlarında standart sağlanmıştır. Bu çalış-
ma kapsamında ücret sistemleri, amaçları ve nitelikleri aynı zamanda emeklilik sistemleri ile BES’in türleri, 
uygulanması ve muhasebeleştirilmesine dair sonuçlar elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ücret Sistemleri, Emeklilik Sistemleri, Otomatik Bireysel Emeklilik, Muhasebe 
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ATATÜRK DÖNEMİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLLERİ

Özlem ÖZTÜRK

Türkiye

  

Öz: Tarihi eski çağlara kadar uzanan Zonguldak,Batı Karadeniz Bölgesinde Osmanlı döneminde Kastamonu’ya 
bağlı bir kaza olarak varlığını devam ettirdi. Cumhuriyet’in ilanının ardından sancakların da kaldırılmasıy-
la 1 Nisan 1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk vilayeti olarak kabul edildi. 1829 senesinde 
Uzun Mehmed’in Ereğli’nin Kestaneciler köyünde Taşkömürü madenini bulmasıyla ekonomisi canlanan Zon-
guldak, Cumhuriyet’in ilanı sonrası sanayisi gelişen önemli bir yer haline dönüştü.Türkiye’nin siyasi tarihi 
Osmanlı.’dan Cumhuriyet’in ilanına ve sonraki safhalarında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün inkılapçı ve 
laik bakış açısıyla yeniden şekillendi. Cumhuriyet’in ilk vilayeti Zonguldak da bu yeni siyasi şekillenmenin 
içinde yer aldı. Milli Mücadele döneminde etkin bir rol alan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, 
M. Kemal’in kararı ile TBMM’de bir siyasi grup olarak varlığını sürdürdü. Zamanla Halk Fırkası adını alan 
bu siyasi grup, Cumhuriyet’in ilanı ile Cumhuriyet Halk Fırkası’na dönüştü. Atatürk’ün genel başkanı olduğu 
CHP, Zonguldak vilayetinde kimi yerli halkından kimi Atatürk’ün kararı ile Türkiye sınırları dışında doğup 
anayurda dönen tahsilli bireylerden oluşan birçok mebus çıkardı. II.TBMM ‘nin yeniden kurulmasıyla II. ve 
V. Dönemleri (1923-1939) arasında mecliste görev almış Zonguldak Milletvekillerinin hayatları ve meclisteki 
faaliyetleri arşiv belgelerinden faydalanılarak bu bildiride anlatılmaya çalışılmıştır. ÖZLEM ÖZTÜRK Zon-
guldak Bülent Ecevit Üniversitesi/ Sakarya Üniversitesi Ortak Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programı 
Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı 

Anahtar Kelimeler: Zonguldak, Atatürk, Siyasi, Milletvekili 
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DİZ ALTI PROTEZ BACAK VE KOMPOZİT AYAK TASARIMI VE İMALATI

Şeyda ÖZKAN, Elmas SAĞLAMCI

Türkiye

  

Öz: Kaza sonucu, hastalık durumunda veya doğuştan meydana gelen amputasyonlardan biri de diz altı am-
putasyonudur. Günümüzde bacak malzemesi olarak ağır ama düşük maliyetli paslanmaz çelik esaslı ve hafif 
ama maliyeti çok yüksek olan titanyum protezler veya tamamen hafif ve ayak ile tek yapıda bulunan kompozit 
bacaklar bulunmaktadır. Ayak kısmında ise karbon fiber malzeme kullanılmış olup tasarımsal olarak hastanın 
konforuna yönelik çalışmalar bulunmamaktadır. Bu projede diz altı protez bacak ve kompozit malzemeli ayak 
tasarımı ve imalatı anlatılacaktır. Günümüzde kullanılan bacak malzemesine ek olarak hem maliyet acısından 
hem dayanıklılık açısından hem de hafiflik acısından alüminyum alaşımlı malzeme ve yüksek dayanım gerek-
tiren yerlerde ise paslanmaz çelik tercih edilmiştir. Ayak kısmında karbon fiber ve cam elyaf malzeme tercih 
edilmiştir. Hem daha dayanıklı hem de daha hafif olması acısından kompozit malzeme seçilmiştir. Analizlerin 
verdiği sonuçlar neticesinde çok katmanlı yapıdan kaçınılmış olup bize maliyet açısından fayda sağlamıştır. 
Bacak ve ayak kısımları 3 boyutlu çizim programı olan Catia V5 programında tasarlanmış olup sonlu eleman-
lar yöntemi kullanılarakANSYS programında da her birinin analizleri yapılmıştır. Çıkan sonuçlara değerlendi-
rilmiş olup tasarım iyileştirmesine gerek duyduğumuz parçaların tasarımları yeniden yapılmıştır ve analizlerde 
tekrardan istenilen sonuçlar elde edilmiştir. Daha sonrasında ayak için serim kalıplarının tasarımı yapılıp kar-
bon fiber ve cam elyaf malzemenin serimleri yapılmıştır. Ortaya çıkan kompozit ayak tasarım modeline göre 
su jetinde fazlalıkları kesilmiştir. En son aşamada ortaya çıkan ürünlerin montajı yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Protez Bacak, Kompozit Ayak, Analiz, Karbon Fiber 
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THE EFFECT OF PART-TIME WORKING ON ACADEMIC PERFORMANCE AND SOCIAL LIFE 
OF UNIVERSITY STUDENTS

Nawfal BİN AARIF  

Singapore 

Abstract: Working and doing part time jobs are addressed as a factor, which has homogeneous effect on social 
life and academic performance for students. The current study uses data collecting method from the students of 
well-known universities in Singapore. In our study, by examining the employment of student as a heterogene-
ous factor, we compared the relativist effect of it on academic performance and social life of students. In study, 
it is found that part time jobs has no effect on academic success of students as considered in homogeneous 
categories. When heterogeneous experiences are considered, it is found that the encouragement of working is 
the factor, which has the highest effect in academic performance of student. The job that the student is working 
on provides opportunities to develop new skills for student and contributions on the field that student has been 
studying. Inconsistently to the previous studies, it is determined that doing part time job actually enriched 
school life of student and expanded social support and social network.  Besides, it is found that working part-
time harmed the relationship of student with parents. 

Key Words: Part-Time Working, Higher Education, Singapore 
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THE RELATIVE RELATIONSHIP OF TASK LOYALTY BETWEEN EDUCATION AND 
WORKPLACE: AN INTERNATIONAL COMPARISON 

Mason ROBERTS

Canada

Abstract: By analyzing the data of PIAAC (Program for the International Assessment of Adult Competenci-
es), this study has the opinion that there is a direct or indirect relationship between education and workplace 
loyalty in thirty countries. By focusing on the international comparisons, this study tests whether the fin-
dings are dependent on both general level and the level of vocational sectors in the country. Theoretically, the 
hypotheses of individual agents and critical institutions have been compared. The hypotheses present different 
indirect explanations between education and task loyalty. The findings of the study partly support both two 
perspectives and there are evidences about being a strong relative relation between education and task loyalty. 
Within the scope of the country, the general level task loyalty has been found higher or equal. Education shows 
less effect. The originality of this approach demonstrates that the link between education and task loyalty is 
actually dependent on more conditions and theoretically supports the findings obtained with the perspectives 
of individual agents and critical institutions.  

Key Words: Task Loyalty, Education, Talent, International Comparative Research 
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THE RELATIONSHIP  BETWEEN UNIVERSITY GRADUATES AND THE TALENT DEFICIT IN 
CHINA

Zhang MU

China

Abstract: This study examined the perspective of employer regarding the difference between the graduated 
branches and working opportunities. Besides, it examined the talent deficit from own perspective of the stu-
dents who are located in China and study in the last year of university. The data set, which is obtained from 
356 workers, is used in the study. These workers were asked to evaluate thirty-five different talents that are 
important in a workplace. These workers and 578 senior students in university were asked to evaluate these 
thirty-five talents. Data was analyzed by using the analysis of basic components. The definitive statistics, unpa-
ired t-tests and unilateral ANOVA tests were applied. The results of the analysis indicate that the competencies 
of senior students and the employees obtained from the departments they studied are insufficient in workspace. 
Besides, it is determined that there is a statistical difference on the achievement of talents in the group of wor-
kers but in senior students, there is no such difference. This article argues the factors, which cause talent deficit 
and presents advices for increasing the talents of workers generally by submitting findings intended for this. 

Key Words: Talent Deficit, Higher Education, University, China 
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THE DIFFERENCE OF EDUCATION SYSTEMS: THE PERSPECTIVE OF GRADUATE YOUTH 
WORKING IN EUROPEAN CO Jamie Berger UNTRIES ON THE SUBJECT OF EMPLOYMENT 

SECURITY

Jamie BERGER

Austria

Abstract: This study makes a comparison among European countries about education effect towards the fee-
ling of insecurity, which is experienced by youth in passing from school to work. In theoretical level, two kinds 
of education features are specified that may cause job insecurity: corporate (lamellar, vocational orientation, 
standardization) and structural (expanding the education, developing of lifelong learning, educational spen-
ding). The empirical basis, report of national employment, European Social Survey, National statistics and the 
previous researches shall be analyzed. The results show that, high vocational education and repeats in schools 
ensures less job insecurity in secondary education level. Our findings create a contrast situation with previous 
studies.  The previous studies show that the standardization does not have any effect on inconsistency of qua-
lification. In countries where the standardization is a result of education, being unemployment of individuals 
is possible with less possibility. However, in countries where standardization does not exist, this situation 
causes high job insecurity. Besides, in analysis, it is found that expanding the education has negative effect on 
obtaining part time job for youth and educational spending of governments has negative effect on early job 
insecurity. 

Key Words: Vocational Educations, Job Insecurity, Education Systems 
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THE PERSPECTIVES OF MUSIC STUDENTS ON ENTREPRENEURSHIP EDUCATION 

Nagy KORNEL 

Hungary 

Abstract: The current study examines the perspectives of students on entrepreneurship. Within the scope of 
study, it will be determined whether the art education in the schools of Hungary creates a difference in ent-
repreneurship and in the perceptions of students. In this study, data is collected about the perceptions on va-
rious subjects of entrepreneurship education from 256 music students. Because the manner of students about 
entrepreneurship can affect the future career behaviors. Our study findings showed that students has a holistic 
approach to entrepreneurship education. Creating new attempts, being entrepreneur and employability and 
self-management of career are some of these. The values such as the passion of music and the need of auto-
nomy are not effective on entrepreneurship education towards vocational education. This study which provides 
a quantifier attempt in calculation of perceptions of students towards entrepreneurship education will also lead 
to future quantifier researches. 

Key Words: Entrepreneurship Education, Higher Music Education, Perception of Entrepreneurship 
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JOB MOBILITY AMONG BULGARIAN YOUTH: THE EVIDENCES THROUGH SEQUENTIAL 
ANALYSIS

Matey Vladimirov KOSTOV

Bulgaria 

Abstract: This study shall research the characteristic and model of job mobility among Bulgarian youth thro-
ugh sequential analysis. The study shows that the models of main career design are important determinants in 
setting of principals for active job market. In the study, it is seen that common laborers and service workers 
have the highest job mobility. These jobs are the jobs which youth started their career with, have low entry 
barriers and can be easily changed. Secondarily, a mutual job changing movement is seen with quite low pos-
sibility in between professional, semi-professional, officer and technic, machine operation related jobs and 
common labor fields. Thirdly, it is determined that women prefer more stable and more known jobs than men 
do and they tend to protect the current jobs instead of new jobs. 

Key Words: Job Mobility, Youth Employment, Sequential Analysis 
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HELIKOBAKTER PILORI VE EPSTEIN BARR VİRÜSÜ İLİŞKİLİ GASTRİK KARSİNOMLARIN 
P14, P73 EKSPRESYON PROFİLİ VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ

Burcu GÜL, Semra ÖZCELİK, Zuhal GÜCİN, Melin Özgün GEÇER

Türkiye

Öz: Gastrik kanser tüm dünyada ölümcül seyreden bir kanser türüdür. Genetik ve çevresel faktörler ve bazı 
enfeksiyonlar mide kanseri etyolojisinde yer almaktadır. Bu çalışmadaki amacımız mortalitesi bu kadar yüksek 
seyreden mide kanserinde kendi serimizdeki olgularda Helicobacter pylori ve Epstein Barr virüsü ile ilişki-
li olanları saptamak, bu olguları p14 ve p73 ile değerlendirerek prognostik parametrelerle karşılaştırmaktır. 
MATERYAL-METOD: Kliniğimizde gastrik kanser tanılı 110 hastanın demografik özellikleri ve tümöre ait 
tanısal, prognostik verileri toplandı. Hastaların yaşı ve cinsiyeti, tümörün çapı, mikroskopik tipi, histolojik 
grade’i, invazyon derinliği, lenfatik ,kan damarları ,perinöral ve pleksus invazyonu, bölgesel lenf nodu sayısı 
ve tutulumu belirlenmiştir. Bu olgulara Epstein Barr virüs için insitu hibridizasyon ve immünohistokimyasal 
inceleme, p14 ve p73 için immunokimyasal boyama ve Helicobacter pylori Giemsa histokimya boyası ile 
inceleme yapılmıştır. Helicobacter pylori ve Epstein Barr virüsü pozitif hastaların proliferatif belirteçlerle ve 
klinikopatolojik parametrelerle ilişkisi değerlendirildi. BULGULAR: İncelenmesi gerçekleştirilen 110 has-
tanın 4’ünde (%3.6) Epstein Barr virüsü, 55’inde (%50) Helicobacter pylori saptanmıştır. 110 hastada p73 
yaygınlığı; 41 hastada az, 8 hastada orta, 23 hastada yüksek iken, yoğunluğu; 28 hastada zayıf, 18 hastada 
orta, 25 hastada kuvvetli boyanma göstermiştir. 44 hasta ise negatif olup, boyanma göstermemiştir. SONUÇ: 
Mide adenokarsinomu enfeksiyöz ajanların önemli bir etyolojik role sahip olarak kabul edildiği birkaç malign 
neoplazmalardan biridir. Dünya Sağlık Örgütü gastrik adenokarsinomun birincil nedeni olarak Helicobacter 
pylori enfeksiyonunu göstermiştir. Epidemiyolojik çalışmalar ve birçok meta analizde Helicobacter pylori en-
feksiyonu ile mide kanseri arasında güçlü bir korelasyon saptanmıştır. Epstein Barr virüsü bütün dünyada mide 
adenokarsinomlarında %2-16 oranında tespit edilmiştir. Biz de olgularımızda Helicobacter pylori ve Epstein 
Barr virüsü ilişkili olanları saptayıp , p14 ve p73 ile prognostik parametrelerle karşılaştırdık. Kanserlerin erken 
tanı ve tedavi stratejisinde yeni moleküler belirteçlerin belirlenmesi hastalığın klinik seyrini olumlu yönde 
etkileyecektir. 

Anahtar Kelimeler: Helicobacter Pylori, Epstein Barr Virüs, P14, P73, Mide Kanseri 
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COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE ÖYKÜLEŞTİRME YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

 Abdulkadir FIRAT

Türkiye

 

Öz: Son yıllarda Türkiye’de eğitim öğretim faaliyetlerinde çok önemli değişim yaşanmaktadır. Bu değişimler-
den biri de öğretim sürecinde geleneksel öğretim yöntemlerinin yerine öğrenmede öğrenciyi merkeze alan ve 
öğrenmede etkin kılan aktif öğrenme yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemin en temel özellikle-
rinden biri, öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve deneyimlerinin temel alınarak, yeni bilgilerin bunlar üzerine 
öğrenci tarafından inşa edilmesi esasına dayanmasıdır. Öğretim sürecine öğrencilerin dahil edilmesini amaç-
layan çok farklı yöntem ve teknik bulunmakta olup bunlardan biri de öyküleştirmedir. Öyküleştirme yöntemi-
nin en başta gelen özelliği öğrencilerin var olan bilgi ve deneyimlerinden yola çıkarak, bir sorunun etrafında 
çözüm önerisi sunmasıdır. Bu yöntemde konuyla ilgili gerekli kavramlar öğrenilir ve öğrenci vermek istediği 
mesajla birlikte kavramları bir öykü halinde sergiler. Öyküleştirme sürecinde, öğrenci tamamen kendisini işe 
koştuğundan öğrenme sürecinin aktif öğesi olmakta ve ürünü kendisi ortaya koyarak etkin öğrenme ortamları 
oluşturulmaktadır. Belirtilenlerden hareketle diğer derslerde olduğu gibi coğrafya derslerinde de öyküleştirme 
yöntemi kullanılabilir. Bu amaçla çalışmada coğrafya dersi öğretim programı çevre ve toplum konuları içeri-
sinde yer alan deprem konusunun öğretiminde öyküleştirme yönteminin akademik başarıya etkisi araştırılmış-
tır. Bu amaçla, deneysel yöntem kullanılarak veri toplanmıştır. Çalışmada belirlenen iki gruba öncelikle ön test 
uygulanarak, sonrasında deney grubuna öyküleştirme tekniği ile ders işlenip, kontrol grubunda ise geleneksel 
yöntemlerle ders işlenerek her iki gruba da son test uygulanarak elde edilen verilere dayalı olarak akademik 
başarıya etkisi ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Öyküleştirme, Coğrafya Eğitimi, Deprem, Deprem Bilinci 



Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Kongre ve Oturum Başkanı

KONGRE YÖNETİMİ
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER
Davetli Konuşmacı

Prof. Dr. Gülsen DEMİR
Davetli Konuşmacı

462

POSTER SUNUM BİLDİRİLER

ENDÜSTRİYEL MİRAS ALANLARINDAKİ DÖNÜŞÜMLERIN TURİZM AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayfer YAZGAN, Dicle ÇELİK

Türkiye

  

Öz: Bu araştırmanın amacı sosyal, ekonomik ve fiziksel açıdan köhneme sürecine girmiş endüstriyel miras 
alanlarındaki olası kentsel dönüşümlerin turizm açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi yolu ile uygula-
maya yönelik fikirler geliştirmek ve alınması gereken önlemleri ortaya koymaktır.Bu açıdan ilk önce literatür 
taraması yapılmış, dünyada ve Türkiye’de bu alanda yapılmakta olan ya da tamamlanmış örnek projeler in-
celenerek çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur. Bu alanlardaki kültürel mirasın korunması, yeniden değerlendi-
rilmesi ve turizm gibi faktörler açısından nasıl bir dönüşüm süreci geçirmeleri gerektiğine dair gözlemler ve 
araştırmalar yapılarak, uygulanmakta olan projelerin başarısındaki tetikleyici faktörlere yönelik tespitlerde 
bulunulmuştur. Bu araştırmalar neticesinde elde edilen veriler ve bilgiler ışığında değerlendirmelerde bulu-
nularak fikirler ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Son dönemlerde endüstriyel miras alanlarına turizm açısından 
talep oldukça fazladır ve bu alanlara yönelik ilgi de müdahaleler de git gide artmaktadır. Müdahaleler arttıkça 
da tarihi açıdan büyük değerlere sahip olan bu alanların turizm amaçlı dönüşümlerinde ortaya çıkabilecek olası 
olumsuzluklar ve risklerin olması da muhtemel hale gelmekte, bu da bu alanların araştırılması gerekliğini or-
taya koymaktadır. Bu sebeple bu konu ele alınması ve incelenmesi açısından önemsenmiş, araştırmaya ve ça-
lışmaya konu edilmiştir. Bu alanda incelenmiş çeşitli örnekler ışığında yurt dışında özellikle de Avrupa ülkele-
rindeki endüstriyel miras alanlarının turizm amaçlı dönüşümlerinde turizm kavramının tüm yönleriyle hesaba 
katıldığı ve buna yönelik girişimlerde bulunulduğu örneklerin çoğunlukta olduğu görülmüştür. Bu örneklerde 
başarıya ulaşılmasının arkasındaki sebepler incelendiğinde ise en önemli şartların koruma ve sürdürülebilirlik 
kavramları olduğu görülmüş ve bu yaklaşımların da ancak yerel halkın da kararlarda söz sahibi olması, bilinç-
lendirilmesi, projelerin yönetimlerinin iyi ve planlı yapılmış olmaları yolları ile mümkün olduğu sonucuna 
varılmıştır. Bu araştırma sürecinde benzer dönüşüm süreçlerine sahip olan Almanya’daki Ruhr Müzesi projesi 
ve ülkemizdeki Santral İstanbul projesi karşılaştırmalı olarak incelenerek çeşitli çıkarımlarda bulunulmuş, bu 
yolla gelecek projeler için alınması gereken önlemler açısından öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Miras, Kentsel Dönüşüm, Turizm, Koruma, Sürdürülebilirlik 
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ELİSİTE EDİLMİŞ TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM HÜCRELERİNDE SİKLOARTENOL 
SENTAZ GENİNİN ANLATIMI

Betül ÇELİK, Büşra KAYIN, Bekir Ahmet İLGAR, Neslihan Turgut KARA

Türkiye

  

Öz: Trigonella foenum-graecum (Çemen otu), halk arasında çemen otu olarak bilinen, antik zamanlardan beri 
kullanılan Fabaceae (Baklagiller) familyasının üyesi olan tıbbi bir bitkidir. Çemen otu bitkisi çeşitli atmos-
ferik koşullar ve sıcaklıklara iyi adapte olabilmekte bu yüzden dünyanın birçok yerine dağılmış durumdadır. 
T. foenum-graecum, antidiyabetik, hipokolestrolamik, antimikrobiyal, antikanser, anti-inflamatör etkinliklere 
sahip olduğu belirlenmiştir. Çemen otu saponinler, flavonoidler, alkaloitler, serbest amino asitler, vitaminler 
ve n-alkenler gibi önemli bir sekonder metabolit kaynağıdır. Bulundurduğu saponinler arasında, biyoaktif 
diosgenin, trigonellin ve kolin bulunmaktadır. Triterpen grubuna ait bir steroidal sapogenin olan diosgenin, 
fitosteroid saponindir. Testesteron, glukokortikoid ve progestron gibi hormonlar ve doğum kontrol haplar gibi 
steroidal ilaçların üretimi için öncü hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle diosgenin, son yıllarda 
farmasötik, fonksiyonel gıda ve kozmetik endüstrilerinde büyük ilgi görmüştür. Yapılan çalışmalara göre T. 
foenum-graecum’da diosgenin miktarının genç yapraklar ve olgun tohumlarda maximum seviyede olduğu 
görülmüş. Bu çalışmada, Trigonella foenum-graecum’un hücre süspansiyon kültürü sistemi kurulmuş, elisitör 
olarak maya özütü uygulamasının ardından sikloartenol sentaz geninin anlatımı üzerine etkileri incelenmiş-
tir. Doku kültürü çalışmaları kapsamında öncelikle, Trigonella foenum-graecum’un steril bitki kısımlarından 
elde edilen kalluslar, hücre süspansiyon kültürlerinin kurulması için kullanıldı. Hücre süspansiyon kültürlerine 
stres koşulu olarak maya özütü uygulaması ile deney ve kontrol grupları oluşturuldu. 13. gün elisitör ilave edil-
dikten sonra 12 ve 24 saat maya özütü etkisinde bırakılmış hücre süspansiyon kültürlerinden total RNA izo-
lasyonu ve ardından qPCR deneylerinde kullanılmak üzere cDNA sentezi gerçekleştirildi. İlk veriler, elisitör 
uygulamasının diosgenin üretim yolağında yer alan sikloartenol sentaz gen anlatımı negatif yönde etkilediğini 
düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çemen Otu, Diosgenin, Gen Anlatımı, Bitki Biyoteknolojisi 
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ANTİ-İNLAMATUAR BİR İLAÇ OLAN DEXAMETHASONE’ NUN ENTEROBACTER CLOACAE 
FLORA BAKTERİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Çağla ARSLAN, Ebrahim VALİPOUR

Türkiye

  

Öz: Dexamethasone sentetik glukokortikoid ilaçtır. Dünyada ve ülkemizde romatizmal sorunlar, solunum, 
inflamatuar, otoimmün hastalıklar ve astım tedavilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İlaçla ilgili yapılan 
literatür taramalarında şuana kadar, ilacın genotoksik ve sitotoksik etkisini gösteren birkaç çalışma bulunmak-
la birlikte ilacın ağız yoluyla kullanıldığında flora bakterilerine muhtemel etkisi hakkında herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu projede Dexamethasone’nun insan flora bakterilerinden biri olan Enterobac-
ter cloacae suşuna karşı etkisi incelenmiştir. Farklı Dexamethasone derişimlerini içeren Mueller Hinton sıvı 
besiyeri (2264µM başlangıç derişimi ile iki katlı bir seyreltme oluşturarak yapılan seri dilüsyonlar) hazırlandı 
ve gecelik kültür Enterobacter cloacae suşu McFarland 0.5 olacak şekilde ayarlanarak aşılanıp gece boyunca 
37 ° C’de 150 rpm’ de inkübe edildi. Daha sonra Kültürler UV-görünür spektro fotometre (Optizen 2120 UV) 
ve CFU (koloni oluşturan üniteler) sayımı kullanarak incelendi. Ek olarak, test Mueller Hinton agar üzerinde 
2264, 1132, 566, 283.08 ve 141.5µM Dex içeren steril diskler kullanılarak tekrarlandı. Dexamethasone’nun 
derişimlerinin hiçbiri (2264, 1132, 566, 283.08 ve 141.5µM), Enterobacter cloacae üremesi üzerinde herhangi 
bir inhibitör etki göstermedi aksine bu suşun üremesi üzerinde küçük bir uyarıcı etki gösterdi. Yüksek deri-
şimde (2264 µM) ilaçla muamele edilen kültürde, hücre sayısında % 10 artış gözlemlenmiştir. Farklı derişim-
de Dexamethasone içeren disklerin etrafında herhangi bir zon oluşmamıştır. Daha önce yapılan çalışmalarda 
insan bağırsağındaki E. Cloacae’ nin yoğunluğundaki artışın obezite ile ilgili olduğu gösterilmiştir. Dexamet-
hasone’ nun E. Cloacae yoğunluğundaki artışı obezite ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu konu hakkında 
daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dexamethasone, Enterobacter Cloacae, Flora, Obezite 
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COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNIN MEKÂNSAL PLANLAMA KONUSUNA YÖNELIK 
GÖRÜŞLERI

Çağlar ALTINCI

Türkiye

  

Öz: Bir mekân bilimi olarak coğrafyada mekânsal özellikler, mekânlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar 
inceleme alanlarının başında gelmektedir. İnsanın mekâna ilgisi neolitik çağa ve göçebe topluluklara dayan-
makla birlikte; tarım devrimi, sanayi devrimi ve ardından gelen bilgi çağıyla birlikte oldukça farklı bir boyut 
kazanmıştır. Dünya nüfusunun son iki yüz yıldır hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte belli alanlarda çok daha 
fazla insanın yaşamaya başlamasıyla mekâna ilişkin konular geçmiş yıllarda hiç olmadığı kadar gündemdeki 
yerini almıştır. Diğer taraftan günümüzde hemen her alanda olduğu gibi mekânsal konularda da çok hızlı bir 
değişim yaşanmaktadır. Bu durum konunun önemini açık olarak ortaya koymaktadır. Dolayısıyla mekânla 
ilgili konular ve özellikle mekânsal planlama hemen her bilimin ama özellikle coğrafyacıların ilgi alanına 
girmektedir. Mekânsal planlama sadece coğrafya araştırmaları için değil coğrafya eğitim öğretim sürecinde 
önemli konularından birisini oluşturmaktadır. Başta mekânsal planlama olmak üzere tüm mekânsal sorunlar 
lise coğrafya derslerinin konuları arasında yer almaktadır. Belirtilenlerden hareketle bu çalışmada coğrafya 
dersleri içinde yer alan mekânsal planlama konularına yönelik olarak coğrafya öğretmenlerinin görüşleri orta-
ya konulmaya çalışılmaktadır. Çalışmada coğrafya öğretmenlerinin mekânsal planlama konularının coğrafya 
dersi öğretim programındaki yeri, mekânsal planlama konularının öğretiminde kullandıkları materyaller ile 
yöntem ve teknikler, konunun öğretiminde karşılaştıkları sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin neler 
olduğu gibi konular üzerinde durulmaktadır. Çalışmada coğrafya öğretmenlerinin görüşlerinin alınabilmesi 
için odak grup görüşmesi tekniği uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda mekânsal planlama konularında 
harita ve değişim sürekliliği algılama becerilerini geliştirecek çalışmalara yer verilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 
Ayrıca öğretmenlerin mekânsal planlama konularının öneminin farkında oldukları ve coğrafya dersi öğretim 
programında bu konulara daha fazla yer verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Coğrafya Öğretmeni, Mekân, Mekânsal Planlama
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EPOKSİ BAZLI POLİMER KAPLAMALARDA FARKLI RENKLENDİRİCİLERİN YANMA 
DAVRANIŞINA ETKİSİ

Ceren Kezban GÜL, İlke ANA

Türkiye

  

Öz: Yapı sektöründe birçok farklı amaçla kullanılan termoset grubundan epoksi polimerler; suya, asit ve alkali 
maddelere karşı yüksek kimyasal ve fiziksel yüzey aşınma dayanımı ile diğer malzemelere yüksek yapışma 
kapasitesi özellikleriyle liman ve sanayi tesislerinde en çok tercih edilen polimer yüzey koruyucu malzemedir. 
Bu çalışmada epoksi polimer malzemeye sentez aşamasında renklendirme amacıyla eklenen farklı pigmentle-
rin elde edilen çeşitli renklerdeki polimerlerin yanma davranışlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Türkiye’de 
yapılar ile ilgili bulunan yönetmeliklerde ve ulaşım sektöründe kullanılan yangın test prosedürleri kullanılarak 
çeşitli pigmentlerle farklı renklerde elde edilmiş epoksi kaplamaların yanma özellikleri ve karakterizasyonu 
yapılmıştır. Epoksi polimerlerin zemin ve taşıt içi kaplamalarında kullanılan çift komponentli, belli zincir ya-
pısı ve molekül ağırlığında çeşidi üzerinden standart beyaz, sarı, kırmızı, mavi ve siyah renklerde; ayrıca kır-
mızı renk için organik katkı ile renklendirilerek 3,0 mm kalınlıkta testler gerçekleştirilmiştir. 25 kW/m2 ve 50 
kW/m2 ısı altında spesifik optik duman yoğunlukları ve ortaya çıkardığı zehirli gazlar (CO2, CO, NO2, NO, 
SO2, HCl, HF, HCN, HBr..vs) FTIR yöntemi ile belirlenerek malzemelerin belli ısı akılarında ısı salım hızları 
(HRR-Heat Release Rate), tutuşma sırasında kritik ısı akıları (CFE-Critical Flux at Extinguishment), sürekli 
yanma için gereken ısı miktarları (Qsb-Heat for sustained burning) ve en yoğun noktada HRR (Peak HRR) 
verileri elde edilmiş ve diğer tüm sonuçlarla birlikte analiz edilmiştir. Yanma davranışlarının her pigmentte 
aynı eğilimde olması ve toplam ısı akısının renge ve konsantrasyona göre değişmemesi ile birlikte ısı salım 
hızlarının farklı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışma ile hem yapı sektörü hem taşımacılık sektöründe ge-
niş çapta kullanılan epoksi polimerlerdeki renk değişiminin yanma davranışına etkisi literatüre ve Avrupa ile 
eş zamanlı olarak standardizasyona katkı sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Polimer, Epoksi, Pigment, Renk, Yanma, Yangın, Sınıflandırma 
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MOLEKÜLER DUYARLI ANYONİK HIDROJELLERIN SENTEZI VE ABSORBAN MALZEME 
OLARAK KULLANIMI

Fatma MUTLU, Özgür ÖZAY

Türkiye

  

Öz: Üstün özelliklere sahip olan polimerler endüstriyel malzeme olarak yaygın olarak kullanılırlar ve kullanım 
alanları giderek artmaktadır. Polimerler ucuz, hafif ve kolay şekillendirilebilen malzemeler olmaları nedeniyle 
çevre, sağlık, biyokimya,tıp ve biyoteknoloji gibi geniş uygulama alanına sahiptir. Hidrojeller polimerik bir 
malzeme olan; hidrofilik homolimerlerden,kopolimerlerden ya da makromoleküllerden oluşan çapraz bağlı 
ve çözünmeyen üç boyutlu su içeren polimerik ağ yapılardır. Hidrojeller çok iyi su tutabilme, sulu ortamda 
şişebilme yetenekleri sebebiyle biyoteknoloji, biyomühendislik, eczacılık, tarım, yiyecek endüstrisi ve tele-
komünikasyon gibi alanlarda kullanılmaktadır. Akıllı malzemeler olarak adlandırılan hidrojeller elektrik alan, 
mayetik alan, sıcaklık ve pH değişiminde hızlı ve tersinir hacim ve şekil değişimi gösterirler [1]. Hidrojellerin 
davranışlarını etkileyen en önemli parametrelerden biri sıcaklıktır. Çevresel duyarlı polimer sistemlerinin en 
çok çalışılan alanlarından biri olan sıcaklık duyarlı hidrojeller denetimli ilaç salınım sistemleri araştırmaların-
da kullanılır [2]. Bu çalışmada P(SPA-ko-VI) (sulfo propil akrilat potasyum-ko-vinillimidazol) kopolimerik 
makrojeller serbest radikalik katılma polimerizasyonu ile çeşitli kopolimerik oranlarda sentezlendi. Sentezle-
nen hidrojellerin çeşitli ortam su tutma testleri, yüzey ve gözeneklilik karakterizasyonları yapıldı. Moleküler 
absorban olarak kullanılan p(SPA-ko-VI) hidrojelleri sulu ortamda metil violet absorbsiyonunda kullanıldı. 
Absorbsiyon için sıcaklık, absorban ve çözelti konsantrasyonları gibi parametreler incelenerek kinetik veriler 
değerlendirildi. Hidrojeller çevresel kullanımın yanı sıra model ilaç olarak seçilen Rhodamine 6G salımında 
denetimli ilaç salım materyali olarak kullanıldı. 

Anahtar Kelimeler: Hidrojel, Kopolimer, İlaç Salınım, Absorpsiyon, Kompozit 
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TERAPÖTİK ORTAM AKTİVİTESİ OLARAK PET TERAPİ

Fatıma Gül Zehra TAŞCI

Türkiye

  

Öz: Terapötik ortam diğer bir deyişle tedavi edici ortam; sağlık hizmeti gereksinimi olan birey için güvenli, 
konforlu, günlük yaşam aktivitelerini en rahat şekilde sürdürebileceği, tedavi hizmetlerini en iyi şekilde alabi-
leceği ortam olarak tanımlanmaktadır. Tedavi edici ortamın amacı; kendisiniifade etmesini sağlamak, hastanın 
benlik saygısının-değerinin, kendine güveninin artmasına yardım etmek; sosyal hayatında daha etkin kılmak 
ve insanlarla ilişki kurma yeteneğini geliştirmektir. Psikiyatri hemşireliğinde kullanılabilecek yeni bir terapö-
tik ortam aktivitesi: pet terapi. Bu derlemede pet terapinin psikiyatri hemşireliği uygulamalarında kullanımı 
tartışılacaktır. Psikiyatri hemşireleri klinikte hasta ile en uzun süre zaman geçiren kişilerdir. Dolayısıyla ortam 
yöneticisi, yürütücüsü ve uygulayıcısıdırlar. Diğer bir deyişle hemşireler klinikte hastalarla en etkin zamanı 
geçiren, terapötik iletişim tekniklerini etkin bir şekilde kullanarak hastaların çeşitli aktivitelere yönlendiril-
mesini sağlayan, zaman zaman terapist ve ortam yöneticisi olan kişilerdir. Klinikte hastaların yönlendirildiği 
bu çeşitli aktiviteler: resim, el işi aktivitesi, müzik dinletisi, oyun, tavla, satranç, okey, resim, sinema, kitap 
okuma, resim (uğraşı terapileri), grup toplantıları, spor aktiviteleri, bireysel-grup-açık alan terapileridir (fidan 
dikme-sulama-budama). Yeni bir terapötik ortam olarak hastane bahçesinde, kliniklerde uygulanabilen pet te-
rapilerdir. Bu terapi belli kriterlere uygun bir hayvanın sürecin bir parçası olarak tedaviye katıldığı, hedefe yö-
nelik girişimlerdir. Sosyalleşme yönü zayıf ya da gelişmemiş olan çocuklarda, davranış bozukluklarında, hafif 
veya orta dereceli otizmde, yaşlı bireylerde depresyon semptomlarının tedavisi ve önlenmesinde, anksiyetede, 
nöro-psişik gerginlikte uygulanır. Sonuçta hemşireler hayvanlar ile hastalar arasında oluşturduğu terapötik 
ortam ile hastaların anksiyetesini azaltır, onlara canlılık ve rahatlık getiren, dış dünya ile ilişkilerini arttıran, 
dokunma duygusunun sağladığı güvenle derin duyguların ifade edilmesini kolaylaştıran ortamı sağlamış olur. 

Anahtar Kelimeler: Terapötik Ortam, Pet Terapisi, Psikiyatri Hemşireliği 
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ÖZEL SAĞLIK SİGORTA ŞİRKETLERİ ÇALIŞANLARININ ELEKTRONİK SAĞLIK 
KAYITLARININ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Gizem ENDER AKCAN, Okan Cem KİTAPÇI, Pınar KILIÇ AKSU, Leyla KÖKSAL, Gonca MUMCU,  
Nur ŞİŞMAN KİTAPÇI

Türkiye

  

Öz: Sağlık hizmetlerinde, kayıtların elektronik ortamda tutulması ile birlikte bilgi güvenliğinin önemi artmış-
tır. Sağlık kurumlarında çeşitli meslek profesyonellerinin birlikte çalışması ve diğer kurumlar ile ilişkilerin yö-
netilmesi süreçlerinde, bilgi güvenliği ihlalleri yaşanabileceği unutulmamalıdır. Araştırmanın amacı, kurumsal 
bilgi güvenliği perspektifinde, sağlık kurumlarının sürekli iletişim halinde olduğu özel sağlık sigorta şirketi 
çalışanlarının, elektronik sağlık kayıtlarının gizliliği ve güvenliği hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi-
dir. Araştırma, kesitsel tipte tanımlayıcıdır. Bilgi güvenliği ölçeği ifadelerinden oluşan anket formu, Türkiye 
Sigortalar Birliği tarafından yayınlanan 2018 Ocak tarihli rapora göre, sağlık sigortası alanında pazar payı 
en yüksek olan ilk 10 özel sağlık sigorta şirketinin provizyon, tazminat ve anlaşmalı kurumlar bölümlerinde 
çalışanlara (n=67) uygulanmıştır. Araştırmadaki katılımcıların, %17’sı (n=11) provizyon, %22’si (n=15) taz-
minat, %49’u (n=33) anlaşmalı kurumlar ve %12’si (n=8) farklı departmanlarda çalışmaktadır. Katılımcıların 
%71,6’sı (n=48) daha önce bilgi güvenliği eğitimine katıldığını ve %92,5’i (n=62) bilgi güvenliği ile ilgili 
yaşanan kazaların/ihlallerin ve nedenlerinin sistem kullanıcılarına bildirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Ka-
tılımcıların %95,5’i (n=64) sistem üzerinden ulaşılabilen en yaygın bilginin sigortalıya ait bilgiler olduğunu 
belirtmektedir. Katılımcıların çoğunlukla bilgi güvenliği eğitimine katılmaları ve bilgi güvenliğiyle ilgili ihlal-
lerin bildirilmesini istedikleri ve bilgi güvenliğine ilişkin duyarlı oldukları gözlenmiştir. Araştırmanın yapıldı-
ğı özel sağlık sigorta şirketlerinde, sigortalılara ait bilgilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması için bilgi 
güvenliğini arttırmak üzere çeşitli önlemlerin alındığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Özel Sağlık Sigorta Şirketi Elektronik Sağlık Kaydı, Bilgi Güvenliği, Bilgi Güvenliği 
İhlali 
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HEMŞİRELERDE TEKNOLOJI BAĞIMLILIĞI 

Gökçe TOPAL

Türkiye

  

Öz: Günümüzde teknoloji hayatımızın her alanında mevcut olup teknolojinin gelişimi profesyonel meslek olan 
hemşirelikte de hemşirelik verilerinin ve bilgi birikiminin yayınlanmasını, paylaşılmasını ve bilgiye ulaşmayı 
kolaylaştırmakta, klinik karar verme aşamasında çok büyük destek sağlamaktadır. (8) Çoğu insanda teknoloji 
kullanımı bağımlılık haline gelmiştir. Bu bağımlılık direk olarak oluşmamaktadır ve adım adım ilerlemektedir.
(3) Bu adım sonrasında bırakıldığında ya da azaltıldığında çeşitli problemler (öfke gibi) ortaya çıkmaktadır.
(3) Bunun sonucunda ise teknoloji bağımlılığı kavramı ortaya çıkmaktadır. Teknoloji bağımlılığı, kişinin kul-
landığı bir nesne ya da yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi, onsuz yaşam sürememesidir.(3) Bu 
çalışmada amacımız hemşirelik ve teknoloji bağımlılığı kapsamında literatür taraması yöntemi kullanılarak 
hemşirelerdeki teknoloji bağımlılığını araştırmaktır. Hemşirelerde teknoloji kullanımı klinik ortamda ki sağ-
lık çalışanlarının birbiriyle olan sosyal yaşamdaki iletişimini artırmaktadır. (1) Bununla birlikte, hemşirelerin 
zamanı iyi yönetmesi, hastayla ilgili araştırma planlama yapma sürecinin dikkatle uygulanması için planlı 
çalışması gerekmektedir. Bu planlama aşamasına uyum, nesneye bağlı olunduğunda azalmaktadır. Dolayısıyla 
bir nesneye bağımlı olan hemşirelerin; hastanın tedavi ve bakımını geciktirebileceğinin yanı sıra hastada olu-
şabilecek komplikasyonları izleme sürecini de olumsuz etkileyebilmektedir. Teknoloji bağımlılığı hayatın her 
alanını etkilediği gibi hemşirelik mesleğinde de olumlu-olumsuz etkileri görülmektedir. Sonuçta teknoloji ba-
ğımlısı hemşirelerde verimlilik ve performansın düştüğünü söyleyebiliriz.(1) Bu durumun önlenmesi için ön-
celikle hemşirelerin klinik ortamlarda, günlük olarak telefon gibi teknolojik aletlerin meslek kullanımı dışında 
ne kadar kullanıldığı belirlenmelidir. Hemşirelere, teknoloji bağımlılığının mesleği etkilemesi sonucunda ne 
gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşılacağı hakkında bilgi verilmeli ve kliniklere bu durumu hatırlatan resimli pos-
terler asılmalıdır. Servis içerisinde telefon internet gibi teknolojik aletlerin kullanımının yasak olduğu alanlar 
belirlenebilir. Klinik içerisinde teknoloji kullanımını azaltan hemşirelere çeşitli ödüllendirmeler yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Hemşirelik, Teknoloji Bağımlılığı 
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CROSS-LINGUISTIC INFLUENCE IN THIRD LANGUAGE PRODUCTION: THE CASE OF 
GERMAN-TURKISH BILINGUALS’ ACQUISITION OF ENGLISH

Meral GÜMÜŞ, Zehra SELÇUK

Turkey

  

Abstract: Cross-linguistic influence (CLI), which means the influence of one or more languages on the ac-
quisition of another, has been a subject of inquiry within the field of second language acquisition. While there 
is solely an interaction between two languages in second language learning (mother tongue-second language/
foreign language), in third language acquisition, there are interactions among three languages. Costa and et. 
al. (How Do Highly Proficient Bilinguals Control Their Lexicalization Process?, 2006) explain this interaction 
to be influenced on a pragmatic, semantic and phonological level. The fact that more than one language may 
interfere with the language that is being learned, makes the process of language acquisition complicated and 
changes the direction and the form of interaction among languages. The purpose of this study is to examine 
the cross-linguistic influence in bilinguals’ spoken L3-English production. Research data will be collected 
from Turkish-German young-adult bilinguals (18-30 year-olds) residing in Germany through voice recordings. 
Participants of this research will be asked to record their utterances while answering the question asked by the 
researchers: “How was your last weekend?” Lexical transfers occurred unintentionally among languages will 
be specified and examined using Williams and Hammerberg’s (1998) classification. Findings of this research 
will contribute to our understanding of the interaction among languages in bilingual people. 

Key Words: Cross Linguistic Influence , Bilingualism , Third Language Acquisition 
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MOULAGE IN HEALTH EDUCATION

Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, Abdulsamed KAYA

Turkey

  

Abstract: This study was carried out to analyze the role of moulage practices in health education for acquiring 
clinical knowledge and skills. Simulation offers the opportunity for diagnosing a clinical problem, repeated 
applications under safe and controlled conditions and clinical decision-making without the risk of damaging a 
real patient. The aim of the instructors in using simulations as teaching strategies is to make events as realistic 
as possible. Developing a holistic approach to design, implement and evaluate the effectiveness of simulation 
scenarios is possible by using a complementary skill technique, such as the application of moulage. Modern 
moulage applications are techniques that provides visual and tactile clues to the student which includes sili-
cone molds, temporary tattoos, professional makeup, wax application by simulating the appearance of certain 
diseases, injuries, aging, tumors or other pathological conditions on a healthy person. By using professional 
techniques and low-cost materials, high-quality moulage simulations can be achieved. In the process of re-
alization and effectiveness of education, moulage applications, which can be added to simulation scenarios, 
are important techniques for creating a real and effective simulation environment by bridging the educational 
environment and the clinic. For this reason, health professional educators should be provided with the oppor-
tunity to professionalize themselves and further research should be done to investigate the impact of mulching 
practices on the participant. 

Key Words: Moulage, Health, Education, Student 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ENTEGRASYONU ÜZERİNE 
BİR İNCELEME: EDUCATE

Sine İBRAHİMGİL, İdil AYÇAM

Türkiye

  

Öz: Sanayi Devrimiyle başlayan, sömürgecilik faaliyetleri ve savaşlarla ivmelenen, hızlı endüstrileşme ve 
kentleşmeyle giderek artan sağlık problemleri, çevre sorunları ve enerji krizi; sürdürülebilirlik kavramının 
yaşamın farklı alanlarında ele alınması gerekliliğini beraberinde getirmiştir. İlk defa 1987 tarihli Our Common 
Future Raporunda yer alan sürdürülebilirlik, “doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yete-
neğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin etmek” olarak tanımlanmıştır. Toplum, ekonomi ve ekoloji 
olmak üzere üç temele dayanan sürdürülebilirliğin sağlanması için tüm insanlığa sorumluluklar düşmektedir. 
Dünyada kullanılan enerjinin önemli bir kısmının binalarda tüketiliyor olması mimarların sorumluluğunu artır-
mış, sürdürülebilirlik ilkelerinin mimarlık disiplinine entegrasyonunu kaçınılmaz kılmıştır. Yenilebilir enerjiye 
ve geri dönüşüme öncelik veren, zararlı atık üretmeyen, insan sağlığına ve çevreye duyarlı bir tasarım yaklaşı-
mı olan sürdürülebilir mimarlığın uygulanması ve gelişmesi; ancak mimarlık mesleğinin temellerinin atıldığı, 
mimarlık eğitiminde müfredata dahil edilmesi ile mümkündür. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde mimarlık 
okullarının müfredatlarında sürdürülebilirliğin yerini tespit etmektir. Çalışmada sürdürülebilirlik kavramının 
mimarlık eğitimine entegrasyonu için en uygun müfredat modelini belirlemeyi hedefleyen EDUCATE (Envi-
ronmental Design in University Curricula and Architectural Training in Europe) projesi incelenecek ve bura-
dan elde edilen veriler ışığında Türkiye’deki mimarlık okullarının müfredatları sürdürülebilirlik bağlamında 
analiz edilecektir. Ülkemizdeki mimarlık okullarının müfredatlarında sürdürülebilirliğin nasıl bir paya sahip 
olduğu tespit edilecek, sürdürülebilirliğin mimarlık eğitimine entegrasyonu için uygun müfredat alternatifleri 
değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Mimarlık, Mimarlık Eğitimi 
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ANTİFUNGAL BİR İLAÇ OLAN FLUKONAZOL’UN ESCHERICHIA COLİ VE 
ENTEROCOCCUS FAECALİS FLORA BAKTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Sümeyye ZARF

Türkiye

  

Öz: Flukonazol, dünya genelinde özellikle ülkemizde yaygın olarak kullanılan azol türevleri sınıfında yer alan 
antifungal bir ilaçtır. Günümüze kadar, Flukonazol’un genotoksisitesi ve sitotoksisitesi ile ilgili literatürde 
yayınlanmış bazı çalışmalar bulunmaktadır ve bunlar ilacın ciddi toksik etkisinin olduğuna işaret etmektedir. 
Araştırmamıza göre Flukonazol’un antibakteriyel etkisi ile ilgili çalışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla çalış-
mamızda, flukonazolun gram negatif Escherichia coli ve gram pozitif Enterococcus faecalis flora bakterileri-
nin büyümesi üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Flukonazolun farklı konsantrasyonlarını içeren 
(24, 12, 6, ve 3 mM) Mueller Hinton sıvı besiyeri hazırlanıp Macfarland 0.5’e ayarlanacak şekilde bakteri 
süspansiyonları ile aşılama yapıldı. Kültür 24 saat boyunca 37 °C’de 150 rpm’de inkübe edildikten sonra 
suşların üremeleri UV-görünür spektrofotometre (Optizen 2120 UV) ve CFU (koloni oluşturan birim) sayımı 
kullanılarak incelendi. Ek olarak, suşların üremesi Mueller Hinton katı besiyeri üzerinde flukonazolun kon-
santrasyonlarını ( 24, 12, 6, ve 3 mM) içeren steril diskler kullanılarak tekrarlandı. Flukonazolun maksimum 
derişimi (24mM), Enterococcus faecalis ve Escherichia coli bakterileri üzerine inhibitör etki göstererek kültür 
yoğunluğunda sırasıyla %35 ve %20 azalma göstermiştir . Mueller Hinton katı besiyeri üzerinde flukonazolun 
konsantrasyonlarını (24, 12, 6 ve 3 mM) içeren disklerin çevresinde hiçbir zon gözlenmedi. Bağırsak flora-
sındaki bakterilerin dengesinin değişmesi durumunda vücudun doğal dengesi bozulacak ve çeşitli hastalıklara 
sebebiyet verecektir. Dolayısıyla bu projeden elde edilecek sonuçların insan sağlığı ve bilim dünyasına önemli 
derecede katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Flukonazol,Escherichia Coli, Enterococcus Faecalis , Flora, Antifungal 
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THE EFFECTS OF INTEGRATING A MOBILE-ASSISTED LANGUAGE LEARNING TOOL INTO 
THE EFL LEARNERS’ LISTENING ACTIVITIES IN TURKEY

Tuğba Naz BELGİNER, Ümit Berke BİRDAL , Esra AYDIN

Turkey

  

Abstract: In the area of EFL learning, using four language skills efficiently is a crucial factor that paves the 
way for both education and career in developing countries such as Turkey. However; many English teachers 
and students are required to give a substantial amount of their attention to reading and writing skills due to the 
requirements of the curriculum and the current university entrance exam in Turkey. Therefore, a significant 
lack of listening comprehension and speaking skills can be seen among Turkish EFL learners. Known as the 
age of information and technology, the influences of 21st century in education, especially ELT learning, have 
introduced the educators and learners with ‘’Mobile Learning’’,’’M-learning’’ and ‘’MALL’’. The purpose 
of this study is to investigate the effects of audio-visual aids on the listening skills by using an app called 
‘’Edpuzzle’’. Twenty-two A2 level 9th-grade students participated in this study. A pre and post-questionnaire 
including three open-ended questions were employed to elicit the attitudes of students towards MALL. Four 
different videos with multiple choice questions inserted at certain sections of the videos were delivered to 
participants through the application EdPuzzle. The findings of the study revealed that using a mobile applica-
tion resulted in a gradual improvement in student’s listening skills. Questionnaire data also suggested that the 
students had positive attitudes towards this new language learning application. 

Key Words: Mobile Learning, Educational Application, MALL, Listening Comprehension, Language Lear-
ning, Apps 
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EFFECT OF ZINC ON PROTEIN, LIPID AND CARBOHYDRATE LEVEL OF THE LESSER WAX 
MOTH, ACHROIA GRISELLA FABR. (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) LARVAE

Yeliz KIRAN YILMAZ, Nevran Eylem AKMAN GÜNDÜZ

Turkey

  

Abstract: The effect of heavy metal, zinc (Zn) on protein, lipid and carbohydrate level of lesser wax moth, 
Achroia grisella (Lepidoptera:Pyralidae) larvae was examined under laboratory conditions. Larvae were rea-
red on an artificial diet medium contaminated with three different concentrations (50, 100 and 200 mg/kg) of 
zinc. In the control group the insects fed a zinc-free diet containing honeycomb (200 g), bran (860 g), glycerol 
(300 ml), honey (150 ml) and distilled water (150 ml). All of the insects were kept at 25 ± 2 °C temperature, 
60 ± 5% relative humidity and 16L:8D photoperiod conditions. Last instar A. grisella larvae were weighed, 
placed individually into microcentrifuge tubes and stored at –20 °C for the biochemical analysis. Protein, lipid 
and carbohydrate levels of the larvae were determined by Lowry, vanillin-phosphoric acid and hot anthrone 
tests using UV-visible spectrophotometer, respectively. The results of this study showed that protein level of 
the larvae decreased significantly at 50 and 200 mg/kg compared to the control. However, at 100 mg/kg lar-
vae had similar amount of protein with control group. Lipid level of the larvae considerably decreased at all 
Zn concentrations. Carbohydrate level of zinc treated groups also reduced significantly at 50 and 100 mg/kg 
with respect to control. In conclusion, incorporation of heavy metal, Zn into the diet of A. grisella altered the 
biochemical composition of larvae. 

Key Words: Achroia Grisella, Protein, Lipid, Carbohydrate 
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SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ İÇİNDE İNEK SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE PAZARLANMA YAPISI

Zehra Meliha TENGİZ

Türkiye

  

Öz: Süt sektörü ülke ekonomisinde ve halk sağlığının korunmasında önemli bir yere sahiptir. İnsan sağlığı ve 
ülke açısından stratejik bir öneme sahip sütün tarım ekonomisi içerisinde payı oldukça büyük olup, hayvan-
sal protein ihtiyacının da %45’i süt ve süt ürünleri ile karşılanabilmektedir. Toplum beslenmesi, gıda sanayi 
için hammadde sağlaması ve tarımsal işletmelerin sürekli gelir kaynağı olması açısından süt sektörü oldukça 
önemlidir. Türkiye’de gıda sanayinin yaklaşık %16’sını, süt ve süt ürünleri sanayi işletmeleri oluşturmaktadır. 
Hayvan sayısı ve verimliliğinin fazlalığı nedeniyle ülke içinde üretilen sütün yaklaşık %91’i inek sütünden 
oluşmaktadır. Tüketicilerin yıllar içinde bilinç düzeylerinin artmasıyla birlikte süt tüketimi her geçen yıl artış 
göstermektedir. Süt zamana endeksli, çabuk bozulabilen bir üründür. Üretiminden işleme tesisine ulaştırılana 
kadar soğuk zincirin bozulmaması gerekmektedir. Ürünlerin üretiminden tüketimine kadar olan süre oldukça 
kısıtlıdır. Bu durum pazarlamayı oldukça önemli hale getirmektedir. Ülkemizde üretici sütü direkt olarak tü-
keticiye satmasının yanında genellikle marka bilinirliği olan ürünlerin satışı perakende olarak yapılmaktadır. 
Rekabet karşısında firmalar farklı pazarlama çabaları içerisindedir. Günümüzde inek sütü farklı şekillerde 
tüketiciye sunulmaktadır. Pazardaki ihtiyaçlar farklı olduğu için firmalar ürün hattını ve derinliğini pazar istek-
lerine göre genişletmek durumundadırlar. Bu nedenle firmalar ürünün özellikleri, boyut ve ambalajı üzerinde 
değişiklikler yapmaktadır. Bu çalışma ile inek sütünün ülke içindeki önemi ve pazarlanma yapısının ortaya 
konulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnek Sütü, Pazarlama, Süt 
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ÇOMÜ GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ 
BÖLÜMÜ MEZUNLARININ MEZUNİYET SONRASI KARİYER VE MEMNUNİYET 

ARAŞTIRMASI

Ömer ZORLU, Sebahattin ERGÜN

Türkiye

  

Öz: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Balıkçılık Tekno-
lojisi bölümü mezunlarının istihdam alanlarının bir anket yardımıyla araştırıldığı bu çalışmada; İlk mezun-
lardan günümüz mezunlarına kadar öğrencilerin, yaş aralıkları, cinsiyetleri, kendi istekleri ile bölümü seçip 
seçmedikleri, memnuniyet dereceleri, herhangi bir işte çalışıp çalışmadıkları, iş alanlarının bölümle ilgili olup 
olmamasındaki düşünceleri, bölümle ilgili iş olanağı bulup bulmadığı ve bölümü tavsiye edip etmeyecek-
leri sorularına cevap aranmıştır. Anket formunda bulunan sorular, gerekli literatür taramasından geçirilerek 
hazırlanmıştır. Direkt olarak bağlantı kurulup ulaşılabilen mezun öğrenciler ile yüz yüze görüşülerek ancak 
bu durumun mümkün olmadığı zamanlarda ise sosyal medya (Facebook, Twitter, İnstagram ve Whatsapp.) 
mecralardan ve aktif olarak kullanılan mail adreslerinden iletişim sağlanmıştır. Çalışma sonunda elde edilen 
bilgilerden bir istatistik oluşturulmuştur. Bu istatistik verileri ışığında Balıkçılık Teknolojisi bölümü hakkında 
derinlemesine analiz ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yapılan değerlendirme sonucunda oluşan genel 
kanı; Balıkçılık Teknolojisi bölümünün gerekliliği, bölümün talep edilen ihtiyacın karşılanmasına yönelik ne 
yönde ve hangi seviyede katkı sağlayarak, Balıkçılık sektöründeki istenilen payı ve aynı zamanda istihdam 
hedefi hakkında bilgi verici ve yönlendirici oluşudur. Bu çalışma Balıkçılık Teknolojisi bölümünün mezun-
larının kariyerlerini hangi alanlarda ne şekilde devam ettirdikleri ve bölüm hakkındaki düşüncelerini yansıtır. 
Araştırma sonucunda ilgili bölüm mezunlarının genel olarak yüksek seviyede özel sektör alanında istihdam 
sağladığı ancak bu seviyenin memnuniyet oranında tatmin edici düzeyde olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Anket, İstihdam Alanları, Balıkçılık Teknolojisi 
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