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4. ULUSAL BAŞKENT DİSİPLİNLER ARASI 

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ 
1-2 Ağustos 2021, Ankara, TÜRKİYE 

 

 

 

KONGRE PROGRAMI 
Online (Video Konferans ile) Sunum 

 

 

 

 

 

ZOOM ID: 869 9925 4699 

ŞİFRE: 040404  



 

 

 

Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 

❖ Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online 
(video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

❖ Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID 
or Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

❖ Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 
❖ Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
❖ Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 
❖ Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 10 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları 

gerekmektedir. 
❖ Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 
❖ Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 
❖  

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 

 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma 
ait ID numarası gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 

 

Zoom Toplantısına bağlanırken isim soy isim önüne salon numaranızı yazmanız 

gerekmektedir, 

Örnek: Salon-1 Besra TOKTAŞ 

 

 

  
 

 



 

 

Tarih: 02.08.2021 

Saat: 10:00-12:30 

Oturum-1 Salon-1  

 

Oturum başkanı: Doç. Dr. Oğuzhan UZUN 
Yazarlar Kurum Konu baŞLIĞI 

Doç. Dr. Oğuzhan UZUN  
Doç. Dr. İhsan KÜRELİ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 

PANDEMİ DÖNEMİNE YÖNELİK BAZI MOBİLYA 
TASARIMLARINI YÖNLENDİREN ETKENLERİN 

BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Beste ÇOK Dumlupınar Üniversitesi 
GEÇ DÖNEM OSMANLI MİHRAPLARINDAN BAZI 

ÖRNEKLER 

Doç. Dr. Mehmet Sait CENGİZ Bitlis Eren Üniversitesi MİMARİDE KENTLER VE IŞIK KİRLİLİĞİ ETKİLERİ 

Mehmet Önder KARAKAŞ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
ALİ IŞIK’IN “TAM O ÂN” ÖYKÜSÜNÜN ÜÇGEN ARZU 

KURAMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

B. Nur ERGELEN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

POLİSİYE ROMANDA CİNAYET JANUS’U: HALİDE 
EDİB ADIVAR’IN YOLPALAS CİNAYETİ VE AYŞE 
ERBULAK’IN CİNAYET A.Ş. ADLI ROMANLARI 

Dr. Ersoy GÜMÜŞ                                                           
Dr. Cengiz KARAGÖZ 

İstanbul University                                                                           
Namık Kemal University 

COMPARINGSTANCE OF RUSHDIE AND NAIPAUL 
ON INDIA AND POSTCOLONIALISM 

ZOOM ID: 869 9925 4699 / ŞİFRE: 040404 

 

  



 

 

Tarih: 02.08.2021 

Saat: 10:00-12:30 

Oturum-1 Salon-2 

 

Oturum başkanı: Dr. Mehmet ARSLAN 
Yazarlar Kurum Konu baŞLIĞI 

Gülden KANTARCI  
 

İstanbul İbni Haldun Üniversitesi 
SANAT EĞİTİMİYLE HARMANLANMIŞ, SOSYAL 
DUYGUSAL ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN 

İNCELENMESİ 

Şengül Karaca Göktaş                                                    
Dr. Öğr. Üyesi Munirah M. 

ALABOUDİ 
İstanbul İbni Haldun Üniversitesi 

TÜRKİYE'DE MONTESSORI EĞİTİMİNİN 
ADAPTASYONU VE UYGULAMASI 

Prof. Dr. Sönmez GİRGİN                                                 
Sümeyye Nur ASLAN 

Gazi Üniversitesi 
İLKÖĞRETİM 8.SINIF FEN BİLGİSİ DERS KİTABI 

ETKİNLİKLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE 
İNCELENMESİ 

Mehmet AYDOĞMUŞ 
Prof. Dr. Cengiz ÇİNAR 

Gazi Üniversitesi 
FİSCHBEİN’NİN ŞEKİLSEL KAVRAM KURAMINA 

İLİŞİKİN BİR DERLEME ÇALIŞMASI 

Dr. Mehmet ARSLAN                                                       
Saadettin GÜZEL 

TC. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim 
Politikaları Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı 

DEVLET MEMURLARININ ADAYLIK VE HİZMET İÇİ 
EĞİTİMLERİNE YÖNELİK İSTİSNAİ BİR ÖRNEK: 

ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ 

İbrahim Alagöz                                                
Prof. Dr. Mahmut Arslan 

İstanbul İbni Haldun Üniversitesi 

HİZMET İÇİ EGİTİMLER VE ÇALIŞANLARIN İŞ 
MOTİVASYONU: İBB İTFAİYE TESKİLATİ ÖRNEK 

OLAYI 

Tuğba ÖZBULUT                                                              
Dr. Öğr. Üyesi Adem 

YURTSEVER 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
EĞİTİMLERİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA 

Gülşah GÜNEŞ TURAN İstanbul İbni Haldun Üniversitesi 
AVRUPA’DA YAŞAYAN MUHAFAZAKÂR 

TÜRKLERDE DEĞER ALGISI: ALMANYA ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Enis DOKO                                                 
Seray YILDIZ 

İbn-i Haldun Üniversitesi NÖROTEOLOJİ VE DİNİ DENEYİM 

Dr. Muhammed Ragıp KAPLAN Öğretmen (MEB) 
İLK İKİ İMAMI DÖNEMİNDE MU‘TEZİLE’NİN 

İMAMET ANLAYIŞI VE İKTİDARA KARŞI 
KONUMLANIŞI 

ZOOM ID: 869 9925 4699 / ŞİFRE: 040404 

 

  



 

 

Tarih: 02.08.2021 

Saat: 10:00-12:30 

Oturum-1 Salon-3 

 

Oturum başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ünay TAMGAÇ TEZCAN 
Yazarlar Kurum Konu baŞLIĞI 

Arş. Gör. Melih YILDIZ İstanbul Gelişim Üniversitesi İİSBF 
ARKETİPLERLE GÜÇLÜ KADINLAR YARATMAK: 
“BENİM GÜZELLİĞİM RAKAMLARIN ÖTESİNDE” 

REKLAM FİLMİNİN İNCELEMESİ 

Arş. Gör. Gökhan KILIÇ Başkent Üniversitesi 

MERKEZ BANKASI VE BDDK’NIN COVID-19 
SALGININDA BANKALARA GETİRDİĞİ 

DÜZENLEMELER VE BANKALARIN FİNANSAL 
TABLOLARINA ETKİSİ 

Elif YÜCEL Başkent Üniversitesi 
YATIRIM TERCİHLERİ ARASINDAKİ 

NEDENSELLLİK İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR 
ARAŞTIRMA 

Elif YÜCEL Başkent Üniversitesi 
GELİR ÇEŞİTLENDİRME ENDEKSİNE GÖRE BANKA 

KÂRLILIĞINA BİR YAKLAŞIM 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet 
ÇETİNDAŞ                                      

Arş. Gör. Can ÖZCAN 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi LOJİSTİK VE TAŞIMACILIKTA BÜYÜK VERİ 

Prof. Dr. Serdar PİRTİNİ 
Gözen ÖZCAN 

Marmara Üniversitesi 

PAZARLAMA YÖNETİMİ AÇISINDAN KURUMSAL 
SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İTİBAR 
İLİŞKİSİNE YÖNELİK TEORİK BİR İNCELEME 

Selçuk EREN İbn Haldun Üniversitesi 

GELENEKSEL BASINDAN DİJİTALE GEÇİŞ 
SÜRECİNDE GAZETECİLİK ETİK İLKELERİNİN 
DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ: NEW YORK TIMES 

ÖRNEĞİ 

Sevgi ÖZDEMİR                                                             
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim 

YENİGÜN 
Harran Üniversitesi  

COVİD-19 SALGINININ KATI ATIK ÜRETİM 
MİKTARLARINA ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ünay TAMGAÇ 
TEZCAN 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
GOOGLE TRENDS'İ KULLANMAK: KOVİD-19 
SONRASI TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASI 

PERFORMANS TAHMİNİ 

ZOOM ID: 869 9925 4699 / ŞİFRE: 040404 

 

  



 

 

Tarih: 02.08.2021 

Saat: 10:00-12:30 

Oturum-1 Salon-4 

 

Oturum başkanı: Doç. Dr. Ali TURAN 
Yazarlar Kurum Konu baŞLIĞI 
Özkan GÜLER 

Dr. Öğr. Üyesi Elif KARAHAN 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

Bartın Üniversitesi 
CERRAHİ EKİBİN YÖNETİMSEL TUTUMLARI VE İŞ 

DOYUMU 

Fadime EROĞLU Aksaray Üniversitesi 
KOVİD-19 PANDEMİSİNİN GIDA HİJYENİ BİLGİ 

DÜZEYLERİNE ETKİLERİ 

Doç. Dr. Mustafa YAMAN                                              
Berna VARDAR 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

HUZUR EVLERİ İÇİN HAZIRLANAN MENÜLERİN 
BESİN DEĞERLERİNİN ULUSAL VERİLER 

KULLANILARAK PİŞİRME KAYIPLARI İLE BERABER 
HAZIRLANMASI 

Yüsra KUYUMCU                                                        
Dr. Öğr. Üyesi Begümhan 

TURHAN 
Araş. Gör. Elif DİNLER 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

ŞİZOFRENLERDE İKİ FARKLI EGZERSİZ TİPİNİN 
BİYOPSİKOSOSYAL YAŞAMA OLAN ETKİLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Yüsra BAKIR                                                                  
Gülpembe ÇELİK 

Fırat Üniversitesi 
KOKU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE 

PSİKOMETRİK İNCELEMESİ 

Ahmet SARITOY                                                         
Dr. Öğr. Üyesi Serkan USGU 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

SİGARAYI BIRAKAN BİREYLERDE FARKLI 
ŞİDDETTEKİ AEROBİK EGZERSİZİN; ANKSİYETE, 

SİGARA BAĞIMLILIĞI, UYKU VE YAŞAM 
KATİLESİNE OLAN ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Cihan 
HASÇİZMECİ 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi 

ANTERİOR DİŞ KRON KIRIĞININ DİREKT 
KOMPOZİT RESTORASYONLA ESTETİK TEDAVİSİ: 

OLGU SUNUMU 

Doç. Dr. Ali TURAN Giresun Üniversitesi 
TÜRKİYE’DE FINDIK GENETİK KAYNAKLARININ 

DURUMU 

ZOOM ID: 869 9925 4699 / ŞİFRE: 040404 

  



 

 

Tarih: 02.08.2021 

Saat: 10:00-12:30 

Oturum-1 Salon-5 

 

Oturum başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Abdullah CALISKAN 
Yazarlar Kurum Konu baŞLIĞI 

Serkan CEYLAN Cumhuriyet Üniversitesi 

SUDA ÇÖZÜNÜR AKRİLAMİD ESASLI 
POLİMERLERİN HAZIRLANMASI, 

KARAKTERİZASYONU VE BAZI MİNERALLERİN 
FLOKÜLASYONUNDA KULLANILMASI 

Ahmet ÖZKİRAZ 
Merve ÖZER 

UYUMSOFT ARGE Merkezi, Tokat, Türkiye 
İŞLETMELERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNDE ERP’NİN 

ROLÜ 

Prof.Dr. Ercan Nurcan YILMAZ                                         
Uğur TEKİN 

Gazi Üniversitesi  
DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE TWİTTER’DAN 
SİBER TEHDİT İSTİHBARAT VERİSİ ELDE EDİLMESİ 

Doç.Dr. Hasan Hüseyin SAYAN                           
Ali UZUN 

Gazi Üniversitesi 
LOJİSTİK HARİTA KULLANARAK MASKE TABANLI 

GÖRÜNTÜ ŞİFRELEME UYGULAMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah 
CALISKAN 

İskenderun Teknik Üniversitesi 

TRANSFER ÖĞRENME TEKNİĞİ KULLANILARAK 
ELEKTROKARDIYOGRAFI SİNYALLERİNİN 

SINIFLANDIRMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Elçin NOYAN İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 
KİTAP ALIŞVERİŞ SİTELERİNİN BULANIK MANTIK 

YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yakup Furkan POLAT                                                   
Doç. Dr. Volkan YILMAZ 

Gazi Üniversitesi 

KARBON FİBER KATKILI ONYX MALZEMELERDE 
FİBER KATMAN KONUMLARININ DEĞİŞTİRİLEREK 

VE ERİMİŞ BİRİKİM MODELLEMESİ 
KULLANILARAK 3D BASKI YAPILMASI 

Merve ERDOĞAN                                                                
Doç. Dr. Mustafa Kürşat 

ÇUBUK 
Gazi Üniversitesi 

DEMİRYOLU HEMZEMİN GEÇİTLERİNDE TRAFİK 
GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ 

Maide ÖNER                                                                     
Dr. Öğr. Üyesi Seda 

HATİPOĞLU 
Gazi Üniversitesi 

65 YAŞ ÜSTÜ SÜRÜCÜLERİN, SÜRÜCÜLÜK 
KABİLİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

ZOOM ID: 869 9925 4699 / ŞİFRE: 040404 
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İÇİNDEKİLER 

 

KONGRE KÜNYESİ I 

BİLİM KURULU II 

FOTOĞRAF GALERİSİ III 

KONGRE PROGRAMI IV 

İÇİNDEKİLER V 

 
ÖZET VE TAM METİN 

Oğuzhan UZUN, İhsan KÜRELİ 
1 PANDEMİ DÖNEMİNE YÖNELİK BAZI MOBİLYA TASARIMLARINI YÖNLENDİREN ETKENLERİN 

BELİRLENMESİ 
Beste ÇOK 

7 GEÇ DÖNEM OSMANLI MİHRAPLARINDAN BAZI ÖRNEKLER 
Mehmet Sait CENGİZ 

16 MİMARİDE KENTLER VE IŞIK KİRLİLİĞİ ETKİLERİ 
Mehmet Önder KARAKAŞ 

19 ALİ IŞIK’IN “TAM O ÂN” ÖYKÜSÜNÜN ÜÇGEN ARZU KURAMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 
B. Nur ERGELEN 

21 POLİSİYE ROMANDA CİNAYET JANUS’U: HALİDE EDİB ADIVAR’IN YOLPALAS CİNAYETİ VE AYŞE 
ERBULAK’IN CİNAYET A.Ş. ADLI ROMANLARI 
Ersoy GÜMÜŞ, Cengiz KARAGÖZ                                                            

23 COMPARINGSTANCE OF RUSHDIE AND NAIPAUL ON INDIA AND POSTCOLONIALISM 
Gülden KANTARCI  

24 SANAT EĞİTİMİYLE HARMANLANMIŞ, SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN 
İNCELENMESİ 
Şengül KARACA GÖKTAŞ, Munirah M. ALABOUDİ 

26 TÜRKİYE'DE MONTESSORI EĞİTİMİNİN ADAPTASYONU VE UYGULAMASI 
Sönmez GİRGİN, Sümeyye Nur ASLAN 

28 İLKÖĞRETİM 8.SINIF FEN BİLGİSİ DERS KİTABI ETKİNLİKLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE 
İNCELENMESİ 
Mehmet AYDOĞMUŞ, Cengiz ÇİNAR 

30 FİSCHBEİN’NİN ŞEKİLSEL KAVRAM KURAMINA İLİŞİKİN BİR DERLEME ÇALIŞMASI 
Mehmet ARSLAN, Saadettin GÜZEL 

32 DEVLET MEMURLARININ ADAYLIK VE HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİNE YÖNELİK İSTİSNAİ BİR ÖRNEK: 
ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ 
İbrahim ALAGÖZ, Mahmut ARSLAN 

34 HİZMET İÇİ EGİTİMLER VE ÇALIŞANLARIN İŞ MOTİVASYONU: İBB İTFAİYE TESKİLATİ ÖRNEK 
OLAYI 
Tuğba ÖZBULUT, Adem YURTSEVER 

36 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA 
Gülşah GÜNEŞ TURAN 

44 AVRUPA’DA YAŞAYAN MUHAFAZAKÂR TÜRKLERDE DEĞER ALGISI: ALMANYA ÖRNEĞİ 
Enis DOKO, Seray YILDIZ 

46 NÖROTEOLOJİ VE DİNİ DENEYİM 
Muhammed Ragıp KAPLAN 
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ÖZET 

Bu araştırmada pandemi dönemine yönelik tasarlanan/ihtiyaç duyulan bazı mobilya 

tasarımlarını yönlendiren etkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Covid 19 virüsünün getirdiği 

tasarım için gerekli/zorunlu olan veriler ışığında güncel tasarlanan bazı mobilyaların tasarım 

mantıkları literatürle karşılaştırılmış ve bir sınıflandırmaya gidilmiştir. Sonuçta; Covid 19 gibi 

farklı durumlara bağlı olarak değişen mobilya tasarım ve kullanımlarının yeni yapılacak 

mobilya tanımlarına dikkatlice eklenebilmesinin önemi vurgulanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Mobilya, işlev, tasarım, pandemi 

 

 

 

DETERMINING THE FACTORS GUIDING SOME FURNITURE DESIGN FOR THE 

PANDEMIC PERIOD 

 

ABSTRACT 

In this research, it is aimed to determine the factors that direct some furniture designs 

designed / needed for the pandemic period. In the light of the data required for the design 

brought by the Covid 19 virus, the design logic of some furniture designed up to date has been 

compared with the literature and a classification has been made. After all, the importance of 

carefully adding furniture designs and uses that change depending on different situations such 

as Covid 19 into the definitions of new furniture has been emphasized. 

Keywords: Furniture, function, design, pandemic 

 

1.GİRİŞ 

Ağaç mobilya; oturma, yemek yeme, çalışma, yatma vb. işlerin yapılmasında kolaylık ve 

rahatlık sağlayan, parçalarının büyük çoğunluğu masif, lifli, yongalı ve tabakalı ağaç 

malzemeden yapılan, taşınabilir veya sabit olarak kullanılan eşyalardır (TS 4521, 1985). 

Mobilyanın tasarlanma sürecinde, ürün değerine ilişkin aşağıdaki 5 özelliğin tam olarak 

yansıtılması gerekir. Bunlar: 

1. Fonksiyonellik: Mobilyanın veya mobilya elemanlarının kendisine yüklenmiş bulunan 

fonksiyon ve fonksiyonları yerine getirebilme özelliğidir. 

2. Güvenilirlik: Normal şartlar altında, mobilyanın ne kadar süre ile fonksiyonunu yerine 

getirebildiğinin bir ölçüsüdür. 

3. Dayanıklılık: Güvenilirliğin tersine olumsuz şartlar altında mobilyanın ne kadar süre 

ile ve ne kadar iyi olarak fonksiyonunu yerine getirebileceğinin bir ölçüsüdür. 
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4. Estetik Özellikler: Mobilyada görsel özelliklerin tatmin ediciliğidir. Ölçülendirme 

uygunluğu, orantı, armoni, yüzey özellikleri, düzgünlük, kusursuzluk, üst yüzey 

işlemleri gibi görsel ve estetik kuralları esas alır. 

5. Emniyet: Mobilyanın ve mobilya elemanlarının, fonksiyonunu, kullanıcı açısından 

tehlike yaratmayacak şekilde yerine getirmesi özelliğidir (Burdurlu ve Ejder, 1999). 

Kurtoğlu’na (1998) göre bir mobilya ünitesinde aranan özellikler Şekil 1’de verilmiştir.  

 

Şekil 1.Bir mobilya ünitesinde aranan özellikler (Kurtoğlu, 1998)  

 

Bu özellikler ana başlıklar olarak fonksiyonel, dayanma ve görünüm özellikleridir. 

Temizleme kolaylığı fonksiyonel özellikler arasında yer almaktadır. 

İşlevsellik mobilyada bir ihtiyacı karşılama özelliği olarak bilinir. Mobilya kullanmanın ana 

amacı konut içerisindeki yaşamsal faaliyetler sırasında ortaya çıkan ihtiyaçların konforlu bir 

şekilde giderilmesine yöneliktir. Bu ihtiyaçların en önemlileri oturma, dinlenme, yemek 

yeme, yatma, depolama, sergileme, zihinsel ve bedensel çalışma olarak sıralanabilir (Burdurlu 

ve Ejder, 1999). 

Endüstri ürünlerinde işlev ürün ile onu kullanan arasındaki ilişkiyi sağlar. Bu ilişkinin temel 

öğeleri ise o ürünün pratik, estetik ya da sembolik değerleridir (Doğan,1984).  

Bir mobilyanın pratik işlevi, o mobilyanın bireyin organik-fizyolojik ihtiyaçlarını doyurucu 

tüm belirtileridir. Bireyin çevresiyle olan ilişkilerinde pratik işlevin yanında mobilyanın 

görünen özellikleri de büyük önem taşır. Bu özellikler biçim, renk, desen ve benzeri estetik 

boyutlu niteliklerdir. Bireyin algılama alanı içinde yer alan bu nitelikler, önceden edinilen 

tecrübeler, bilgi ve bunların bilinç alanındaki görüntüleriyle birleşerek estetik kavramsal 

değerlere dönüşürler. Böylece bu nitelikler de birer çekici motif özelliğinde işlevsellik 

kazanmış olur. Sembol ise; bireyin fizyo-psikolojik bütününde bir iz bırakan, belirli bir 

anlamı açıklayan simgesel değerlerdir. Bu değerler motif özelliği taşırlar ve davranışlar 

üzerinde etkin rol oynarlar. Sembolik değerlerin birey üstündeki etkinlikleri, bir gruba ait 

olma, toplumsal derece kazanma, prestij gibi duygusal itilmelerle belirirler, dışa yansırlar. 

Benzer itilmeleri koşullayan duyguların değişik biçimlerde dışa yansımasını, çevrede yer alan 

çeşitli endüstri ürünlerinde görmek olasıdır. Birçok endüstri ürünü, pratik ve estetik 

işlevsellikleri yanında sembolik değerler taşır. Bireyin seçim-tercihinde bu sembolik değerler 

önemli rol oynar, işlevsellik kazanırlar. Böylece, sembolik işlev meydana gelmiş olur. Bir 

endüstri ürününün sembolik işlevi bazen ve hatta çoğu kez o ürünün biçim, renk, deseni gibi 

estetik boyutlu değerlerine dayanır. Bu nedenle, estetik ve sembolik değerler, birlikte bir 

bütün meydana getirirler. Bu, bütün bireyin fizyo-psikolojik gereksinimlerini doyurmak 

amacıyla endüstri ürünlerini biçimler (Doğan,1984).  
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Günümüzde sosyal mesafe olarak tanımlanan bazen de sosyal mesafe tanımına karşı çıkıp 

fiziksel mesafe olarak tanımlanan kişiler arası bırakılması gereken mesafe hakkında Turgut  

(1990): 

İnsanın diğer kişilerle kendi arasında sınırlarını belleğinde belirlediği bir mekan-mesafe 

kurmakta olduğunu ve kişisel mekan olarak tanımlanan bu kavramın kültürel Antropolog E.T. 

Hall tarafından insanların sosyal ilişkilerini açıklamak üzere ortaya atıldığını ifade etmiştir 

(Turgut, 1990; Hall, 1966).   

Hall (1966) her birini yakın ve uzak aşamaya ayırdığı farklı uzaklıkları ve bunların 

oluşturduğu mekanları intim (samimi), kişisel, sosyal (toplumsal) ve kamusal olarak 

isimlendirmiştir. 

İntim (samimi) uzaklık (0-46cm arası): Çok yakın ilişkilerde duyusal verilerin fark edildiği, 

aile üyelerinin birbirleriyle olan uzaklıklarıdır. 

Kişisel Uzaklık (46-122cm): insanların günlük ilişkilerinde sürdürdükleri normal 

uzaklıklardır. 

Sosyal (toplumsal) Uzaklık (122-366cm): İnsanlar arasındaki kişisel olmayan iş ve komşuluk 

ilişkilerindeki uzaklıklardır. 

Kamusal uzaklık (366cm’den sonra): Resmi ilişkilerde kullanılan uzaklıklardır.366-762cm 

arası yakın aşama, 762cm’den sonrası ise uzak aşamadır (Turgut, 1990; Hall, 1966).   

Bu 4 durum Kızıl’ın (1978) çalışmasında Şekil 2’deki gibi yer almaktadır. 

 

Şekil 2. Kişilerin aralarında içgüdüsel olarak korudukları uzaklıklar ve bu uzaklıklarla ilişkili 

olarak denetim elde etmek istedikleri mekanlar (Kızıl, 1978)  

 

Bu çalışmanın amacı pandemi dönemine yönelik tasarlanan/ihtiyaç duyulan bazı mobilya 

tasarımlarını yönlendiren etkenlerin belirlenmesidir. 

2.ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Çalışmanın amacı doğrultusunda tasarlanan bazı mobilyalar internetten araştırılarak 

incelenmiştir. Sonrasında bu tasarımları yönlendiren etkenlerin belirlenmesinde tasarımlarda 
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dikkat edilen noktalar tasarım mantığı çerçevesinde literatür analiz edilerek sentezlenmiştir. 

Bu mantıksal sınıflandırma bulgular kısmında 5 kategori altında ele alınıp sınıflandırılmıştır. 

Araştırmadaki tasarım mantığı aşağıda yer alan açıklamaların altında olgunlaştırılan 5 

kategori altında toplanmıştır. 

Otel mobilyaları üreten bir firmanın yöneticisinin aktardığına göre; otel lobisi için tasarlanan 

mobilyalarda yan yana oturulan büyük koltukların yerini kişiye özel, izole ve korunaklı 

tasarımların aldığı, doğal malzeme ve kolay temizlenen kumaşlara talebin arttığı belirtilmiştir 

(https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/mobilyada-korona-donemi-41604557-Hotelya 

yöneticisi Zümrüt Doyran ile söyleşi). Ersa mobilya ofis tasarımlarında bireysel çalışmayı 

destekleyecek kullanım alternatifleri sunmaktadır (ersamobilya.com). 

Yukarıda yer alan tasarımlarda mobilyaya yeni bir işlev olan “koruma-izole etme işlevi” 

yüklendiği görülmektedir. Bu işlev ise Doğan’ın (1984) belirttiği bireyin organik-fizyolojik 

ihtiyaçlarını doyurucu tüm belirtiler olan pratik işlev kapsamındadır. 

O halde 1. madde: Mobilyaların pratik işlevlerinin arttırılması ile şeklindedir. 

Otel mobilyaları üreten bir firmanın yöneticisinin aktardığına göre; mobilyaların kolay 

temizlenir olmasının her zaman aranan en önemli kriterlerden biri olsa da kimi zaman 

tasarımsal beğenilerin de ön plana çıktığı belirtilerek Pandemi döneminde temizlik unsurunun 

olmazsa olmazlar arasında olduğu belirtilmiştir 

(https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/mobilyada-korona-donemi-41604557-Hotelya 

yöneticisi Zümrüt Doyran ile söyleşi).  

Kolay temizlenebilme özelliği Kurtoğlu’na (1998) göre fonksiyonel özelliklerden konfor 

başlığının altında yer almaktadır. Pandemi döneminde bu işlevin oldukça önem kazandığı 

söylenebilir. 

O halde 2. madde: Mevcut mobilya işlevlerinin önem kazanması ve buna yönelik tedbirlerin 

alınması ile (kolay temizlenebilme) şeklindedir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından finanse edilen büyük bir araştırmada, farklı ülkelerin 

uyguladığı, ”1 metre”, “1,5 metre” ve “2 metrelik sosyal mesafe uygulamalarının yeni tip 

corona virüsün (Covid-19) yayılımına etkisi analiz edilmiştir. Araştırmacılar, 1 metrelik 

uygulamanın toplumdaki vaka ve ölüm sayısını yüzde 80 azalttığını ve normale dönüş 

sürecinde tedbirlere uyulmasına devam edilmesinin hayati önem taşıdığına vurgu yaptılar. 

DSÖ tarafından yapılan açıklamada daha önce 1 metrelik sosyal mesafe uygulaması tavsiye 

edildi. Fransa, İsveç, Singapur ve Avusturya BM ajansının önerisine uyuyor. Almanya, 

Avustralya ve Hollanda da 1,5 metre; İngiltere, İsviçre, İspanya ve İtalya’da 2 metre sosyal 

mesafe kuralı uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye’deki vatandaşlar arasında ise en az 3-4 

adım uzaklık olmasını tavsiye etmektedir (www.ntv.com.tr). Dünya sağlık örgütünün tavsiye 

ettiği 150-200cm uzaklık Hall’ün belirttiği (1966) sosyal (toplumsal) uzaklık olan (122-

366cm) mesafenin içerisinde yer almaktadır. Sosyal mesafe mobilya tasarımlarına da 

yansımıştır, örneğin Ersa mobilya ofis tasarımlarında çalışanlar arası sosyal mesafeyi 

koruyacak kullanım alternatifleri sunmaktadır (ersamobilya.com). 

O halde 3.madde: Sosyal (toplumsal) mesafe oluşturmaya yönelik mobilya tasarımları ile’dir. 

Pandemi döneminin yansımalarından olan evde kalma ve evde çalışmada farklı mobilya 

ihtiyaç ve tasarımlarını yönlendirmiştir. Şöyle ki: 

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, “Evlerin bir 

bölümünün çalışma alanı olarak ayrılmasının, fonksiyonel mobilyalara olan talebi artırdığını 

belirtmiştir. Home ofis ile birlikte evlerde ek alan ihtiyacı oluştuğunu dile getiren Art Design 
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Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, tasarımlarda minimum alanlarda maksimum çözümler 

sağlamaya çalıştıklarını vurgulamıştır. Evden çalışanları hedefine alan sektör, çok fonksiyonlu 

mobilyalara yönelmiş ve yatağa dönüşen masa, dolaplı yatak ve USB girişli masa gibi 

ürünlerin üretimine başlamıştır (www.dunya.com). Yani bu dönemde yer darlığı nedeniyle 

birden fazla işlevi gören mobilyalar ile küçük hacimli mobilyalar da önem kazanmıştır. 

O halde 4.madde: Birden fazla işlevli mobilya tasarımları (Çok işlevlilik) ve küçük hacimli 

mobilyalar ile’dir. 

 

Sipahi (2021) (https://yapidergisi.com/pandemi-ve-kamusal-mekan/ ) pandemi ve kamusal 

mekan isimli çalışmasında yapılan çalışmaların virüslerin farklı yüzeylerde farklı yaşama 

süreleri olduğunu gösterdiğini belirtmiştir. Sipahi (2021) New England Journal of 

Medicine’de yayınlanan yakın tarihli bir araştırma 

(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973) verilerine dayanarak, virüsün 

plastiklerde 72 saat, paslanmaz çelikte 48 saat, kartonda 24 saat ve bakır üzerinde 4 saate 

kadar yaşayabildiği vurgulamıştır. Bu bilgiler ışığında Sipahi (2021) 

(https://yapidergisi.com/pandemi-ve-kamusal-mekan/) kamusal alanda kullanılacak 

malzemeler için şu önerilere yer vermiştir: Farklı teknolojik gelişmelerle kendini temizleyen, 

virüs ve bakterilerin tutunamadıkları yüzeylerin sağlanması. Ayrıca; geleneksel 

malzemelerden olan bakır alaşımlarının kullanılmasıdır. Çünkü birçok katı hal bakır 

bileşiğinin yüksek verimli antiviral aktivitelere sahip olduğu bilgisi sayesinde özellikle 

kamusal alanlarda elle temas edilen yüzeylerde bu alaşımlarının kullanılması yaygınlaşabilir 

(https://yapidergisi.com/pandemi-ve-kamusal-mekan/). Bakırdan üretilmiş mobilyalar 

piyasada yer almaktadır, (https://www.berkemobilya.com.tr/sehpa/renk/bakir, 

https://www.balhome.com/urun/sisley-bakir-kitaplik-4889) ancak kamusal alanda 

kullanılacak mobilyalarda bu tarz malzemelerin kullanımı veya kullanım yöntemlerinin enine 

boyuna araştırılması önem arz etmektedir. 

O halde 5.madde: Kullanılan malzeme ile’dir. 

3.SONUÇ 

Bu araştırmada Pandemi döneminin getirdiği tasarım için gerekli/zorunlu olan veriler ışığında 

güncel tasarlanan bazı mobilyaların tasarım mantıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre 

aşağıda yer alan 5 tasarım mantığının genel hatlarıyla uygulandığı belirlenmiştir. Tabii 

araştırmacılar aşağıda yer alan sınıflandırmanın dışında yeni maddeler de ekleyebilirler. 

Burada geniş hatlı bir çerçeve verilmektedir. Bunlar: 

1.Mobilyaların pratik işlevlerinin arttırılması ile  

2.Mevcut mobilya işlevlerinin önem kazanması ve buna yönelik tedbirlerin alınması ile (kolay 

temizlenebilme) 

3.Sosyal (toplumsal) mesafe oluşturmaya yönelik mobilya tasarımları ile 

4.Birden fazla işlevli mobilya tasarımları (Çok işlevlilik) ve küçük hacimli mobilyalar ile 

5. Kullanılan malzeme ile’dir. (https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/mobilyada-korona-

donemi-41604557-Hotelya yöneticisi Zümrüt Doyran ile söyleşi;  ersamobilya.com; Doğan, 

1984; Kurtoğlu, 1998; www.ntv.com.tr; Hall, 1966; www.dunya.com; Sipahi (2021) 

https://yapidergisi.com/pandemi-ve-kamusal-mekan/; 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973, 

https://www.berkemobilya.com.tr/sehpa/renk/bakir, https://www.balhome.com/urun/sisley-

bakir-kitaplik-4889). 

4. ULUSAL DİSİPLİNLER ARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ 1-2 Ağustos 2021 
 

 

www.izdas.org                                                                         Ankara/Türkiye
5

http://www.dunya.com/
https://yapidergisi.com/pandemi-ve-kamusal-mekan/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
https://yapidergisi.com/pandemi-ve-kamusal-mekan/
https://yapidergisi.com/pandemi-ve-kamusal-mekan/
https://www.berkemobilya.com.tr/sehpa/renk/bakir
https://www.balhome.com/urun/sisley-bakir-kitaplik-4889
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/mobilyada-korona-donemi-41604557-Hotelya%20yöneticisi%20Zümrüt%20Doyran%20ile%20söyleşi;
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/mobilyada-korona-donemi-41604557-Hotelya%20yöneticisi%20Zümrüt%20Doyran%20ile%20söyleşi;
http://www.ntv.com.tr/
http://www.dunya.com/
https://yapidergisi.com/pandemi-ve-kamusal-mekan/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
https://www.berkemobilya.com.tr/sehpa/renk/bakir
https://www.balhome.com/urun/sisley-bakir-kitaplik-4889
https://www.balhome.com/urun/sisley-bakir-kitaplik-4889


 

Sonuçta; Covid 19 gibi farklı durumlara bağlı olarak değişen mobilya tasarım ve 

kullanımlarının yukarıda yer alan 5 madde doğrultusunda yeni yapılacak mobilya tanımlarına 

dikkatlice eklenebilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 
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ÖZET 

17-18. yüzyılları (1703-1808) kapsayan geç dönem olarak bilinen dönemde, sivil mimarinin 

yanı sıra, kamu yapılarının da çoğaldığı ve eş değerde dini yapıların da çoğalarak oldukça 

görkemli bir şekilde inşa edildiği görülmektedir. Geç dönem Osmanlı mimarisi dini 

yapılarından olan cami ve mescitlerde, mihrapların da ayrıca önemli bir yer tuttuğu 

gözlemlenmiştir. Klasik dönemden itibaren özellikle Ayasofya'dan ilham alınan Osmanlı dini 

mimarisinin en önemli eserleri, çoğunlukla İstanbul'da toplanmıştır.18. yüzyılda Osmanlı’da 

özellikle askeri ve siyasi alanda başlayan gerileme dönemi, mimari alanda tam aksine, farklı bir 

gelişim göstererek adeta yükselme dönemini yaşamıştır. Osmanlı sanatına, Batı etkilerinin de 

girdiği bu dönemde özellikle süslemede, Barok, Rokoko gibi Batı kökenli üslupların da ön 

plana çıkmasıyla, Osmanlı klasik üslubun büyük oranda silinmesi kaçınılmaz olmuştur.  Ve bu 

nedenle geç dönem Osmanlı mimarisinde, süreç içerisinde erken ve klasik döneme nazaran, çok 

farklı mimari üslup ve anlayışlar gelişerek, Osmanlı mimarisine hâkim olmuştur.  

Geç dönemde inşa edilen cami mihrapları, tasarım ve süsleme özellikleri bakımından ortak bir 

üslûp birliği taşırlarken, aynı zamanda Osmanlı mimarlığının batı kültür çevreleriyle olan 

etkileşimlerini göstermeleri bakımından da önem arz ederler. Bu çalışmada; 17. yüzyıldan 18. 

yüzyılın ortalarına kadar olan süreçte inşa edilen cami mihrapları, malzeme, teknik ve süsleme 

özelliklerine göre incelenerek, değerlendirilmişlerdir. Osmanlı sanatına Lâle devrinden sonra 

dahil olan batılı üslûpların etkisi, 18. ve 19. yüzyıllarda inşa edilen mihrap uygulamalarına da 

fazlasıyla yansımış, klasik biçimlerin barok bir anlayışla yeniden yorumlandığı farklı mihrap 

tasarımlarının da yine bu dönemde hakim olduğu, ayrıca bu çalışmayla tespit edilmiştir. 

Ayrıca çalışmada geç döneme ait cami mihraplarının kendi aralarında benzer yönleri ve ayrılan 

yönleri tespit edilerek, süslemeleri açısından da detaylı bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır. 

Bu sayede kompozisyon ve süsleme özelliklerine göre geçmiş dönemlerle yapılacak 

karşılaştırmalı bir değerlendirmeyle, Osmanlı geç dönem mihraplarının kendi dönemleri 

içerisindeki genel tasarım özelliklerini de tespit etmek ve böylece kendi içinde bazı önemli 

sonuçlara ulaşmak mümkün olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Geç Dönem, Osmanlı, Mimari, Mihrap, Süsleme.  

 

 

SOME EXAMPLES OF LATE OTTOMAN MIHRABS 

 

ABSTRACT  

17-18. In the period known as the late period, which covers the centuries (1703-1808), it is seen 

that, in addition to civil architecture, public buildings also increased and the equivalent religious 

buildings were also multiplied and built in a very magnificent way. It has been observed that 

mihrabs also have an important place in mosques and masjids, which are religious structures of 

late Ottoman architecture. The most important works of Ottoman religious architecture, 

especially inspired by Hagia Sophia from the classical period, were mostly collected in Istanbul. 
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The decline period, which started in the Ottoman Empire in the 18th century, especially in the 

military and political field, on the contrary, in the architectural field, showed a different 

development and almost experienced a period of rise. In this period, when Western influences 

also entered Ottoman art, it was inevitable that the Ottoman classical style would be erased to 

a large extent, especially in decoration, with Western-based styles such as Baroque and Rococo 

coming to the fore. And for this reason, in the late period Ottoman architecture, very different 

architectural styles and understandings developed in the process compared to the early and 

classical periods and dominated the Ottoman architecture. 

While the mosque mihrabs built in the late period have a common style in terms of their design 

and decoration features, they are also important in terms of showing the interactions of Ottoman 

architecture with the western cultural environments. In this study; The mosque mihrabs built in 

the period from the 17th century to the middle of the 18th century were examined and evaluated 

according to their material, technique, and ornamental features. 

The influence of western styles, which were included in the Ottoman art after the Tulip Era, 

was also reflected in the mihrab practices built in the 18th and 19th centuries, and it was also 

determined by this study that different mihrab designs, in which classical forms were 

reinterpreted with a baroque understanding, were also dominant in this period. 

In addition, in the study, similar and different aspects of the mosque mihrabs of the late period 

were determined and tried to be discussed in detail in terms of their decorations. In this way, it 

will be possible to determine the general design features of the late Ottoman mihrabs, and thus 

to reach some important conclusions in themselves, with a comparative evaluation to be made 

with the past periods according to their composition and ornamental features. 

Keywords: Late Period, Ottoman, Architecture, Mihrab, Decoration. 

 

Giriş:  

Cami, mescitler ile namazgahlarda kıble yönünde belirleyici mimari unsur olarak bilinen 

mihraplar1, Geç Dönem Osmanlı dini yapılarında da bu amaçla inşa edilerek ve genellikle etrafı 

çerçevelenmiş, duvarda küçük bir girinti biçiminde yapılmıştır. Geç Dönem Osmanlı 

mimarisini ve dolayısıyla bu döneme ait olan konumuzu teşkil eden mihraplarını irdelerken, 

Anadolu dışı sanatsal etki ve oluşumları da ayrıntılı olarak irdelemek gerekmektedir. Bu oluşum 

ve etki sürecini ise dini yapılardan olan camiler, mescitler, namazgahlar, medrese ile türbeler 

ve diğer yapı grupları içerisinde incelemek daha sağlıklı olacaktır. Bu yönüyle ele alındığında 

çok geniş, oldukça kapsamlı bir çalışma sürecini gerektiren çalışmamız ise kongre bildiri 

metninde gerekli nedenlerden dolayı kısıtlamak ve bu nedenle Geç Dönem Osmanlı 

mihraplarından olan en önemli örnekleriyle, gerek mimari ve gerekse süsleme özellikleri 

bakımından incelemek üzere konu içerisinde ele alınmıştır.  

Geç dönem Osmanlı cami mihrapları; Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi uygulamalarıyla 

kısmen benzer özellikler sergilemiş olsa da klasik dönemde meydana gelen batı sanatının da 

etkileriyle oluşan birtakım yeniliklerin de yakından izlendiği özgün bir geçiş sürecini de 

yansıtmaları bakımından ayrıca önemlidirler.  

 

 
1 Detaylı bilgi için bkz. Çok,B.  "Anadolu Selçuklu Dönemi Çinili Mihraplarda Tezyinat" Doktora Tezi, 2018, 

Isparta. 
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Şekil-1 Mihrap Elemanları (Eskici, 2001) 

1-Nuruosmaniye Camii Mihrabı 

Birinci Mahmud tarafından 29 Muharrem 1162’de (19 Ocak 1749) temeli atılarak inşasına 

başlanmışsa da onun ölümü üzerine kardeşi III. Osman tarafından bitirilmiş ve açılışı 1 

Rebîülevvel 1169’da (5 Aralık 1755) yapılmıştır (Eyice,2007).   

Mermer mihrap, dışarıya çıkıntı teşkil eden üstü yarım kubbe ile örtülmüş küçük bir mekân 

içinde yapının güney (kıble) duvarında inşa edilmiştir. Mihrabın biçimsel tasarımı çıkıntılıdır 

(yani içe doğru 1-2 cm’lik derinlik katar vaziyette kademelenme gösterir) ve bu yönüyle klasik 

Osmanlı camilerinden farklı olarak çok köşelidir. Mihraba dıştan bakıldığında dışbükey 

yapılmış gibi bir görünüm sunsa da yakından incelendiğinde iç bükey olarak uygulandığı tespit 

edilmiştir. Bu ayrıntı sanatçının, ustalığını da ayrıca vurgular niteliktedir. Bununla birlikte 

mihrap duvarında, iki köşede kıble duvarına bitişik, iki küçük kanat yer almıştır. 

Nuruosmaniye Camii’nde XVIII. yüzyıl içinde Türk sanatına sızan Avrupa’nın barok üslûbu 

kuvvetle kendini belli eder. O sırada inşa edilen başka eserlerde Türk mimari geleneklerinin az 

da olsa yaşamasına karşılık burada mekân şekli istisna edilecek olursa her şey tamamen barok 

sanatının izlerini taşır (Kuban,1954). Osmanlı geç döneminde özellikle Osmanlı sanatının 

içerisinde geniş bir yelpazede kendisine yer bulan barok sanatının da etkileriyle barok üslupta 

inşa edilen camiinin gerek dış mekan ve gerekse iç mekan elemanlarında olduğu gibi, 

mihrabında da net bir biçimde, yine barok üslup özellikleri izlenmektedir (foto1-2). Özellikle 

mimari yapılarda güç ve ihtişamın simgesi haline gelen mermer malzeme kullanılmış, 

üzerlerinde fazla süslemeye gidilmeyerek, yapının mihrabı sade bırakılmıştır. Süslemeler 

sadece mihrap bölümlerinden olan kavsara kısmı ile hemen kavsara bölümü üzerinde yer alan 

alınlık kısmında toplanmıştır. Özellikle kavsara bölümünde mukarnas yuvalarının 

süslemelerinde, barok üslubunda sıkça rastladığımız iri dişli yapraklar dikkati çeker. Bu 

yapraklar tersli düzlü bir biçimde son derece ustalıkla işlenmiştir. Mihrabın tepelik kısmında 

ise dikdörtgen bir biçimde pano içerisinde hat yazı kuşağı yer almıştır. 
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Foto 1- Nuru Osmaniye Camii Mihrabı 

 

Foto 2- Nuru Osmaniye Camii Mihrabı, Detay. 

2-Laleli Camii Mihrabı 

Laleli Camii, 1760-1763 yılları arasında Osmanlı padişahı III. Mustafa tarafından inşa ettirilmiş 

ve bulunduğu semte adını vermiş olan bir cami olup, caminin adı 3. Mustafa'nın velisi saydığı 

Laleli Baba'nın ismini bu ibadethaneye vermesinden gelir (Öz, 1997). 

İki yanda birer sütunla sınırlandırılmış olan mihrabı mermer malzemeden yapılmış olup, mihrap 

nişi koyu yeşil renkli taşla kaplanmıştır. Ortada zincirden sarkan, altın yaldızla yapılmış bir 

kandil motifi mevcuttur. Nişin üzeri renkli taşlarla süslenmiş “C-S” kıvrımlı bir yaşmağa 

sahiptir (Çobanoğlu,2003).  

Osmanlı son dönem yapıları içerisinde gerek sivil mimari ve gerekse de dini mimaride bolca 

kullanılan mermer malzemeye, özellikle son dönem mihraplarında da oldukça sık 
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rastlamaktayız. Laleli cami mihrabında ise yine mermer malzemeden inşa edilmiş olsa da bu 

defa düz bir mermer kullanmak yerine sanatçı estetik açıdan daha gösterişli olan renkli somaki 

mermerlerin2 kullanımı ile mihraba farklı bir görünüm kazandırmıştır. Caminin minberinde de 

rastlanılan renkli somaki mermerler, daha sonra ki mihrap yapımlarına da öncülük etmiş 

olmaları bakımından, Osmanlı dini mimari açısından da ayrıca önemlidirler (Foto-3).   

 

Foto 3- Laleli Camii Mihrabı 

3- Beylerbeyi Camii Mihrabı 

Geç devir Osmanlı camilerinde görülen ve başlıca özellikleri bünyesinde taşıyan bu öncü yapı, 

genellikle barok etkiler göstermekte ve XVIII. yüzyıl sonlarına doğru beliren üslûp 

değişikliklerini plan, mimari kütle ve tezyinatında sergilemektedir. Sultan I. Abdülhamid’in, 

annesi Râbia Sultan adına inşa ettirdiği bu eserin mimarı Tâhir Ağa olup, denizin hemen 

kıyısındaki bu alan üzerinde 3 Nisan 1777’de başlayan inşaat 15 Ağustos 1778 tarihinde 

tamamlanmıştır (Mülayim, 1992). 

Mihrap kavsarasının (nişinin) tam üstündeki dikdörtgen formlu, siyah zemin üzerine yaldız hat 

yazı kullanılan çini panoda ise Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir Ayet-i Kerime yer alır (Foto-4). 

Osmanlı'da mihraplarda en sık gördüğümüz ifade olan "Zekeriyya, Meryem'in bulunduğu 

mihraba her girdiğinde yiyecekler bulurdu" anlamına gelen "Küllema dahale aleyha Zekeriyya'l 

mihrab", Al-i İmran Suresinin 37. ayeti yazılıdır (E.M.Hamdi Yazır, 2006). Mihrap kavsarası 

üst üste binmiş yedi sıra halinde, tasarımı alışılagelmiş klasik mihrap formlarından kısmen 

farklı bir şekilde gelişerek, silindir yarım daire formunda mukarnas yuvalarından oluşmuş, 

üzerleri ise süslemesiz sade bırakılmıştır. 

 
2 Osmanlı literatüründe bezeme amacıyla ya da sütun olarak kullanılan, renkli, cilalanması güç ve sert taşların 
genel adı olan somaki; mimari bezemede ise kızıl ve yeşil renklerde, sert ve damarlı bir mermer çeşidi olarak 
bilinmektedir. Konuyla ilgili daha geniş bilgi için bkz: http://www.lugatim.com/s/somaki 
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 Foto 4- Beylerbeyi Camii Mihrabı 

 

4- Üsküdar Ayazma Camii Mihrabı 

Cümle kapısı üstündeki kitâbelere göre Sultan III. Mustafa tarafından 1174 (1760-61) yılında, 

annesi Mihrişah Emine Sultan ile ağabeyi Şehzade Süleyman adına yaptırılmıştır. Ayazma 

Camii Avrupa sanat üslûplarının hâkim olduğu bir devirde yapılmış olmakla beraber, büyük 

kemerlerin içlerindeki pencerelerde Türk mimarisi özelliklerini taşıyan kemerler kullanılmıştır. 

Camide mihrapla birlikte, minber ve vaaz kürsüsü de mermer malzemeden çeşitli renkli taşların 

ustalıkla birleştirilmesi suretiyle çok zengin ve gösterişli biçimde yapılmıştır (Eyice, 1991) .  

Ayazma Camii, Türk mimarisinde artık yabancı üslûbun hâkim olduğu bir dönemin örneği 

olmakla beraber, mihrap, minber ve kürsü mermer ve çeşitli renkli taşların ustalıkla 

birleştirilmesi suretiyle çok zengin ve gösterişli biçimde yapılmıştır (Eyice,1991). Bunlar Türk 

sanat geleneğine tamamen ters olmakla birlikte, göze hoş gelen bir ihtişama da sahiptir. 

Mihrabın tepelik kısmında artık barok üslubu net bir biçimde görülmektedir (Foto-5). 
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Foto 5- Üsküdar Ayazma Camii Mihrabı 

 

5- Yeni Valide Camii Mihrabı 

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan Yeni Valide Camii, diğer bilinen adıyla Valide-i Cedid 

Camii, Klasik Osmanlı mimarisinin son, Lâle Devri’nin ise günümüze kadar gelebilen en 

önemli örneğidir. Yeni Valide Külliyesine bağlı olan, Yeni Valide Cami’nin inşa kitâbesi 1122 

(1710) tarihini taşır. III. Ahmed’in annesi Gülnûş Emetullah Sultan tarafından yaptırılmıştır; 

diğer vâlide sultan külliyelerinden ayırt edilebilmesi için bu isimle anılmıştır (Orman, 2013). 

XVIII. yüzyılın ilk kapsamlı yapım faaliyeti ve ilk saltanat camisi olması dışında, üslup 

açısından yeni bir dönemin sinyallerini vermesi nedeniyle de mimari açıdan önemi büyüktür 

(Özgüleş, 2003). 

Yapının mermer mihrabı âbidevî bir örnek olmakla birlikte, önceki örneklerin âhenginden 

oldukça uzaktır. Etrafındaki çinilerin teknik özellikleri Kütahya’da üretildiklerine işaret 

etmektedir. Bazı araştırmacılar bunların Tekfur Sarayı’nda üretildiğini söylemekteyse de 

atölyenin bu tarihlerde henüz faaliyete başlamadığı bilinmektedir. Oldukça göz alıcı biçimde 

tezyin edilerek altın yaldızla bezenmesi, süslemedeki batılılaşma etkisinin de bariz 

göstergesidir (Foto-6). 

 

4. ULUSAL DİSİPLİNLER ARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ 1-2 Ağustos 2021 
 

 

www.izdas.org                                                                         Ankara/Türkiye
13



 

Foto 6- Yeni Valide Camii Mihrabı 

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Geç dönem Osmanlı cami mihraplarında, Anadolu’da başlangıçtan günümüze kadar gelebilen 

mevcut mihrap süsleme programı devam ettirilmiştir. Gerek mimari formda ve gerekse 

süslemelerinde ortaçağ uygulamalarının devam ettiğini gözlemleyebildiğimiz geç dönem 

Osmanlı cami mihraplarında, mihrap elemanlarının kendi sınırları içerisinde gelişen süsleme 

programlarında; yazı kuşakları, bitkisel ve geometrik süsleme unsurlarının belirli bir düzen 

içinde kısmen tek tek, kimi zaman da birlikte ele alındığı izlenmiştir. 

Genel hatları itibariyle dikdörtgen bir çerçeve formunda olan mihraplarda, tepelik, köşelik, 

alınlık, kavsara, niş ve sütunceler ile mihrabı kuşatan dikdörtgen çerçeve üzerinde ki taç ve alt 

kısmında her zaman bulunmamakla birlikte kısmî bir oturtmalıktan meydana gelen ve özellikle 

17. yüzyılda kısmen de olsa bir değişimin yaşandığı, bununla birlikte klâsik biçimlerin az da 

olsa devam ettiği görülmektedir. Cephe düzeni başta olmak üzere, elemanların biçimsel 

tasarımların yanı sıra, niş plânlarında da bu gelişimi takip etmek mümkündür. 17 ve 18. 

Yüzyılda Osmanlı mimarisine hakim olan Barok üslup, mihraplarda cephe düzeninden ve 

mimari tasarımdan ziyade, süslemelerde belirgin bir biçimde göze çarpmaktadır.  

Geç dönem Osmanlı cami mihraplarında malzeme olarak genellikle güç ve ihtişamında simgesi 

olarak kabul edilen mermer mazleme ile birlikte kısmen de olsa yer yer taş ve çini kullanımına 

da rastlanmıştır. Özellikle anıtsal boyutlardaki bu mermer mihraplar ölçüleri bakımından 

orantılı olup, cephe düzeni, zarif mukarnas kavsara dolgusu, mihrabı çevreleyen çerçeve 
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üzerindeki ters “U” biçiminde dolaşan ve nişe doğru hafif bir kademelenme oluşturan silmelerle 

çevrili üçgen köşeliklerin, geç dönem özellikleri taşıdığı görülmektedir. Mermer mihraplarda 

mihrap elemanları yüzeylerindeki süslemede pek fazla yoğun süslemelere rastlanmamış, kimi 

yerler yalın bırakılmış olup, özellikle yazı kuşaklarında, geometrik ve bitkisel desenlerden 

oluşan kompozisyonlarda, geneli itibariyle sadelik göze çarpmaktadır.  

Ayrıca mihrapların sayıca çok az bir kısmında, etrafında profilli silmeler ile oluşturulan çerçeve 

ile çerçevenin üst kenarları ve (üçgen köşeliklerinde), kıvrımlı helezonlar üzerinde rûmi ve 

palmet motifleri ile süslenen bu üçgenlerden oluşan taç düzenlemeleri, mihrapların cephesel 

süslemelerinde dikkati çeken diğer özelliklerdendir. 

Sonuç olarak, 17. ve 18. yüzyıllara tarihlenen geç dönem Osmanlı cami mihraplarında, Anadolu 

Selçuklu ile Osmanlı klasik dönem uygulamalarının etkisiyle biçimlendirilen bazı yeni 

denemeler göze çarparken, 18. Yüzyılın birinci yarısından itibaren Osmanlı sanatına, batı 

etkilerinin de girdiği bu dönemde özellikle süslemede, Barok, Rokoko gibi batı kökenli 

üslupların da ön plana çıkmasıyla, sanatın pek çok alanında olduğu gibi dini mimaride de 

Osmanlı klasik üslubun büyük oranda silinmesi kaçınılmaz olmuştur. 
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ÖZET 

Tanım olarak ışık kirliliği, geceleri yapay ışığın aşırı ve yanlış kullanımıdır. Günümüzde 

yapay gece aydınlatması her ortamda kullanılmaktadır. Gereksiz ve aşırı ışık kullanımının 

sonucu olarak kentlerde karanlık bölgelere rastlamak mümkün olmamaktadır. Özellikle 

şehirlerde ve kentsel alanlarda yoğun ve yanlış yönlendirilmiş yapay ışık kullanımı ekolojik 

hayat açısından gerçek bir sorun ve tehlikeye sebep olmaktadır. Optimum kullanıldığında 

yararlı olan yapay ışık, aşırı ve gereksiz kullanımda geceleri giderek endişe verici düzeyde 

canlılar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bunun en önemli etkisini insanlarda 

uykusuzluk etkisi olarak görmekteyiz. Şehir ve köylerin, kentlerdeki devasa kulelerin, şehri 

sembolize eden sembol anıt aydınlatmalarının, ışıklı reklam tabelalarının, park alanlarının, 

cadde-sokakların, yol aydınlatmalarının, sanayi tesislerinin, işyerlerinin, köprü-otoyol-

kavşakların, viyadüklerin, havaalanlarının, bina cephelerinin mimari aydınlatmalarının ve 

yeşil park-bahçelerin peyzaj aydınlatması canlılar üzerinde ölümcül etkiler yaratabilmektedir. 

Şehirlerin merkezleri ve kırsal alanlar da yoğun ışık kullanımından olumsuz 

etkilenebilmektedir. Işık kirliliği, endüstriyel medeniyetin gelişiminin bir yan etkisidir, 

gereksiz ve yanlış aydınlatma uygulamalarının bir sonucudur. Mimari alanda kötü bir 

aydınlatma tasarımı, parlama, gökyüzü parıltısı, ışık kaçmaları ve dağınıklık, görsel 

rahatsızlığa neden olan parlama, aşırı parlaklık, Skyglow, yerleşim bölgelerinde gece 

gökyüzünün aydınlanması, amaçlanmayan veya ihtiyaç duyulmayan yere düşen ışık, karmaşık 

ve aşırı ışık yoğunlukları gibi ışık kirliliğine sebep olmaktadır. Türkiye’de ışık kirliliği 

kontrolsüz bir şekilde hızla artmaktadır. Işık kirliliği, canlıların yaşadığı tüm alanlarda 

çözülmesi gereken bir sorun haline gelmiştir. Amerika Savunma Meteoroloji Uydusu 

Programı kapsamında yapılan ışık ölçümlerine dayandırılan verilere göre Türkiye’de her 1000 

kişi için nüfus başına düşen ışık miktarı, 2013 yılında 57 birim iken 2019’da 92.5 birime 

yükselmiştir. Türkiye, ışık kirliliği açısından 2019 yılında 218 ülke arasında 13. sıradayken, 

2013 yılında ışık kirliliği açısından 22. sırada idi. Dünyada 2019 yılında ışık kirliliği 

açısından en kirli 10 ülke sırasıyla; Kanada, ABD, Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan, Suudi 

Arabistan, İran, Avustralya ve Irak olarak sıralanmaktadır. 2012 yılı için Türkiyede ışık 

kirliliği haritası Şekil 1(a)’da ve 2020 yılına ait Türkiye için ışık kirliliği haritası Şekil 1(b)’de 

görülmektedir.  Şekil 1’de 8 yıllık kısa bir zamanda ışık kirlilik haritasından ışık kirliliğinin 

kontrolsüz artışı görülmektedir. 
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a) 2012 yılı Türkiye ışık kirliliği haritası     b) 2020 yılı Türkiye ışık kirliliği haritası 

Şekil 1. 2012 ve 2020 yıllarında Türkiye için ışık kirliliği haritası 

 

Işık kirliliğinin kontrolsüz artışı enerji tüketiminin artması, ekosistem üzerindeki olumsuz 

etkiler ve insan sağlığına olan zararlar açısından çözülmesi gereken problemleri ortaya 

çıkarmaktadır. Işık kirliliğini azaltmanın yolları, ışık kirliliğinin evrensel bir sorun olduğunun 

farkında olmak, ışık kirliliğine karşı kurallar ve yasalar koymak, konu hakkındaki 

yönetmeliklere uymak ve ışığı optimum kullanmaktan geçmektedir. Gerek mimari cephe 

aydınlatmalarında gerekse işlevsel aydınlatmalarda verimli ve açılı aydınlatma armatürleri 

kullanarak, ışığı doğru şekilde yönlendirerek ışık kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanabilir. 

Daha yaşanılır bir çevre için, hava ve su kirliliği gibi ışık kirliliği sorunları için tasarım 

aşamasından uygulama aşamasına kadar (son kullanıcıya kadar) mimari amaçlı ışık 

tasarımlarının ayrıntılı olarak projelendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca fonksiyonel aydınlatma 

seviyelerinin, mimari cephe aydınlatmalarının, reklam ve dekoratif aydınlatmaların optimum 

aydınlatma düzeylerine indirilmesi ışık kirliliğine olumlu katkı sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Kent Aydınlatma, Sürdürülebilir Aydınlatma, Fiziksel Çevre 

Kontrolü  

 

 

CITIES AND LIGHT POLLUTION EFFECTS IN ARCHITECTURE 

 

ABSTRACT 

By definition, light pollution is the excessive and misuse of artificial light at night. Today, 

artificial night lighting is used in every environment. As a result of the unnecessary and 

excessive use of light, it is not possible to come across dark areas in cities. Intense and 

misdirected use of artificial light, especially in cities and urban areas, causes a real problem 

and danger in terms of ecological life. Artificial light, which is beneficial when used 

optimally, causes negative effects on living things at night when excessive and unnecessary 

use is used. We see the most important effect of this as the effect of insomnia in humans. 

Architectural lighting of cities and villages, huge towers in cities, symbol monument lighting 

that symbolizes the city, illuminated advertising signs, parking areas, street-streets, road 

lighting, industrial facilities, workplaces, bridge-highway-junctions, viaducts, airports, 

building facades, and green Landscape lighting of parks and gardens can have deadly effects 

on living things. Centers of cities and rural areas can also be adversely affected by the use of 

intense light. Light pollution is a side effect of the development of industrial civilization, a 

result of unnecessary and incorrect lighting practices. Poor lighting design in the architectural 

field can cause light pollution such as glare, sky glare, light leaks, and clutter, glare causing 
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visual disturbance, excessive brightness, Skyglow, illuminating the night sky in residential 

areas, light falling where it is not intended or needed, complex and excessive light intensities. 

causes. Light pollution is increasing rapidly in Turkey in an uncontrolled way. Light pollution 

has become a problem that needs to be solved in all areas where living things live. According 

to the data based on light measurements made within the scope of the Defense Meteorological 

Satellite Program of America, the amount of light per population per 1000 people in Turkey 

increased from 57 units in 2013 to 92.5 units in 2019. While Turkey was 13th among 218 

countries in terms of light pollution in 2019, it was 22nd in terms of light pollution in 2013. 

The 10 most polluted countries in the world in terms of light pollution in 2019, respectively; 

Canada, USA, Russia, China, Brazil, India, Saudi Arabia, Iran, Australia, and Iraq. The light 

pollution map in Turkey for 2012 is shown in Figure 1(a) and the light pollution map for 

Turkey for 2020 is shown in Figure 1(b). Figure 1 shows the uncontrolled increase in light 

pollution from the light pollution map in a short time of 8 years. 

 

 
a) 2012 Turkey light pollution map                            b) 2020 Turkey light pollution map 

 

Figure 1. Light pollution map for Turkey in 2012 and 2020 

 

The uncontrolled increase in light pollution reveals problems that need to be solved in terms 

of increased energy consumption, negative effects on the ecosystem, and harm to human 

health. The ways to reduce light pollution are to be aware of the fact that light pollution is a 

universal problem, to set rules and laws against light pollution, to comply with the regulations 

on the subject, and to make optimum use of light. By using efficient and angled lighting 

fixtures in both architectural facade lighting and functional lighting, it can contribute to 

reducing light pollution by directing the light correctly. For a more livable environment, for 

light pollution problems such as air and water pollution, architectural light designs should be 

projected in detail from the design stage to the application stage (up to the end-user). In 

addition, reducing functional lighting levels, architectural facade lighting, advertising, and 

decorative lighting to optimum lighting levels will contribute positively to light pollution. 

Keywords: Architecture, Urban Lighting, Sustainable Lighting, Physical Environment 

Control 
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ÖZET 

Fransız filozof Rene Girard, 1961’de yayımlanan “Romantik Yalan ve Romansal Hakikat: 

Edebi Yapıda Ben ve Öteki” adlı eserinde arzu kavramının özü üzerinde durur. Bireyin kendi 

etrafında şekillendirdiği bir dünyada duyduğu arzuları kendisinin mi tercih ettiği yoksa bu 

tercihin bir yanılsama mı olduğuna dair yapılan sorgulama, Rene Girard’ın roman karakterleri 

üzerinden temellendirdiği “üçgen arzu” kuramının temelini oluşturur. Arzunun, nesne ve özne 

ile olan ilişki biçimlerinin merkeze alındığı eserde, bahsi geçen kurama adı veren üçgeni; 

“arzulayan özne”, “arzulanan nesne” ve “dolayımlayıcı” kavramları oluşturur. Girard’ın 

kuramına göre bütün yapısal düşünme biçimleri insan gerçekliğinin kavranabileceğini varsayar. 

Tüm düşünme biçimleri belli bir noktadan sonra akıl dışı olarak kabul edilseler dahi, Girard’ın 

kavranabilecekleri varsayımına göre bir seviyeye kadar sistematize edilmeye uygun bir yapı arz 

ederler. Arzunun kendiliğinden olmayan doğası ve sistematize edilmeye elverişli düşünme 

biçimleri “romantik yalan” ve “romansal hakikat” kavramları etrafında toplanır.  

Ali Işık’ın “Tam O Ân” başlıklı öyküsü, 2019 yılında “Uzaklık Yaralar” adlı eserinde 

yayımlamıştır. Öykü, özne ve nesnelerin “öteki” kavramıyla olan ilişkileri, barındırdığı 

karakterlerin derinlikli bir yapı arz etmesi ve diyalogdan ziyade monologlar üzerinden arzunun 

vücut bulması bakımından, Girard’ın “Romantik Yalan ve Romansal Hakikat: Edebi Yapıda 

Ben ve Öteki” adlı eserindeki “üçgen arzu” kuramı ile ilişkilendirilmeye elverişlidir. Bu 

çalışmada kuramın çerçevesinin tespit edilmesi ve “üçgen arzu” bağlamında öykünün analiz 

edilmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Rene Girard, Üçgen Arzu, Ali Işık, Uzaklık Yaralar, Tam O Ân 

 

 

RESEARCH OF ALİ IŞIK’S STORY “AT THAT EXACT MOMENT” IN A 

CONTEXT OF TRIANGULAR DESIRE THEORY 

 

ABSTRACT 

French philosopher Rene Girard, in his work “romantic lie and romanesque truth:me and other 

in a literary structure” which was published in 1961, put emphasis on the concept of desire. 

Examination about whether the person himself prefer the desire which is formed around in his 

World or the preference is just an illusion, constitute the basis of triangular desire theory which 

grounds the characters of Rene girard’s novel. In his work, desire is grounded between subjects 

and objects relationship status. This mentioned triangular consists of “a subject (the person 

desiring)”, “and object (the thing being desired)” and a “mediator (the person modelling 

desire)”. According to girard’s theory, all ways of structural thinking assumes that authenticity 

of human can be apprehended. Even if all ways of structural thinking is accepted as nonsence 

after a certain point, according to girard’s theory, the can have a structure which is suitable for 
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systematizing. Desire’s unnatural natüre and the ways of thinking which are appropriate for 

systematization gather around the concept of “romantic lie and romanesque truth.” 

Ali Işık’s story “at that exact moment” is published in the work “Distance Hurts” in 2019. The 

story, in regard of relationship between subject, object and “other” concept, exhitibiting a bone-

deep structures in the characters and incarnating a desire which is formed around monologues 

rather that dialogues are all very suitable for associating the work with triangular desire which 

is shown in Girard’s “romantic lie and romanesque truth: me and other in a literary structure”. 

In this reseach, locating the frames of the theory and analysing the story in context of “triangular 

desire” are aimed. 

Keywords: Rene Girard, Triangular Desire, Ali Işık, Distance Hurts, At That Exact Moment. 
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POLİSİYE ROMANDA CİNAYET JANUS’U: HALİDE EDİB ADIVAR’IN 

YOLPALAS CİNAYETİ VE AYŞE ERBULAK’IN CİNAYET A.Ş. ADLI 

ROMANLARI 

 

B. Nur ERGELEN 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı 

ORCID: 0000-0002-0537-6117 

  

ÖZET 

Polisiye romanın annesi sayılan Anna Katherine Green’nin ilk eserinin 1878 yılında çıkması ve 

daha sonra Agatha Christie, Dorothy Leigh Sayers gibi isimlerin bu türde eserler vermesiyle 

polisiye roman edebiyat sahasında kendine kalıcı bir yer edinmiştir. Batı edebiyatında gelişme 

gösteren polisiye roman, Türk edebiyatına 1883 yılında Ahmet Mithat Efendi’nin Esrar-ı 

Cinâyât adlı eseri ile girmiştir. Türk edebiyatının ilk kadın polisiyesi ise Halide Edib Adıvar’ın 

Yolpalas Cinayeti (1936) adlı eseridir. Muammanın, cinayetin gerçekleşmesi ve çözülmesinin 

büyük önem taşıdığı polisiye romanlarda başat unsur olan cinayet, bu çalışmada, iki kadın 

yazarın birer eseri üzerinden incelenmiştir. Çalışmada örneklem olarak alınan birinci polisiye 

roman Yolpalas Cinayeti, ilk polisiye roman olması nedeniyle gelenekseli; ikinci polisiye 

roman Cinayet A.Ş. ise yakın dönemde yazılmış olması nedeniyle “yeni”yi temsil etmektedir. 

Bu romanlarda geleneksel polisiye ve yeni polisiyenin cinayet kurgusunda nasıl bir farklılaşma 

olduğu; fail, maktul, cinayet aleti, cinayet sebebi, cinayet mekânı, failin maktule yakınlık 

derecesi gibi unsurlar üzerinden incelenmiştir. Yine bir polisiye roman yazarı olan S.S. Van 

Dine’ın 1928’de American Magazine’de yazdığı “Polisiye Romanın 20 Kuralı”na göre 

Yolpalas Cinayeti’nde işlenen cinayet şekli ve yöntemi gerçeklere uygunken, Cinayet A.Ş.’de 

işlenen cinayet tür ve yöntem olarak gerçeklere uygun değildir. Çalışma sonucunda geleneksel 

polisiye romanın belirli anlayışlara göre bir düzen içerisinde olduğu, yeni polisiye romanın bu 

kurallardan ve gerçeklik algısından uzaklaşarak çeşitli deformasyonlara sahip yeni bir anlayışın 

ürünü olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Türk edebiyatı, Polisiye romanlar, Cinayet, Halide Edib Adıvar, Ayşe 

Erbulak 
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JANUS OF MURDER IN DETECTIVE NOVEL: HALİDE EDİB ADIVAR'S 

YOLPALAS CİNAYETİ AND AYŞE ERBULAK'S CİNAYET A.Ş.  

 

ABSTRACT 

The first work of Anna Katherine Green, who is considered to be the mother of detective novels, 

was published in 1878 and later, with the works of names such as Agatha Christie and Dorothy 

Leigh Sayers, the detective novel gained a permanent place in the literature. The detective 

novel, which developed in Western literature, entered Turkish literature in 1883 with Ahmet 

Mithat Efendi's Esrar-ı Cinâyât. The first female detective novel in Turkish literature is Halide 

Edib Adıvar's Yolpalas Cinayeti (1936). In this study, murder, which is the dominant element 

in detective novels in which the realization and solution of the mystery and murder is of great 

importance, has been examined through one each works of two women writers. Our first 

sample, Yolpalas Cinayeti, represents the “traditional” due to its speciality of being one of the 

first detective novels in Turkish literature; our second sample, Cinayet A.Ş, on the other hand 

represents the “new” since it was written recently. By means of these novels, the characteristics 

of the fiction of murder in the traditional detective novels and the new detective novels were 

interrogated; the perpetrator, the victim, the murder weapon, the reason for the murder, the 

place of the murder and the degree of proximity of the perpetrator to the victim were the 

categories by which this interrogation has been done. Grounding on the article “20 Rules for 

Writing Detective Stories” written by S. S. Van Dine who was also a detective novelist, while 

the type and the method of the murder in Yolpalas Cinayeti are compatible with the facts, the 

type and the method of the murder in Cinayet A.Ş. are not compatible with the facts. As a result 

of the study, it has been determined that the traditional detective novel is in an order according 

to certain understandings, and that the new detective novel moving away from these rules and 

the perception of reality is the product of a new understanding with various deformations. 

Keywords: Turkish literature, Detective novels, Murder, Halide Edib Adıvar, Ayşe Erbulak 
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ORCID: 0000-0002-3919-336X              

Dr. Cengiz KARAGÖZ 

Namık Kemal University 

ORCID: 0000-0002-7564-3815 

 

ABSTRACT 

Both Salman Rushdie and V. S. Naipaul are among the most discussed postcolonial 

writers whose works generally draw upon the cultural, psychological and political 

effects of colonialism on once colonized nations and depict the problems arising in 

Oriental nations. The aim of this paper is to compare the two writers by dealing with 

their views on ex-colonized nations, especially India. The reason why India has an 

exceptional role in the novels of Rushdie and Naipaul is that their ethnicity has Indian 

origins. According to both writers, India consists of various cultures, languages, 

religions and ethnic roots, so it is nearly impossible to establish unity and stability in 

India. In addition to such heterogeneity, Western values, whose effects are still deeply 

felt, were also imposed on the country throughout the colonial period. As a result, India 

has become a country where the native population has remained unsettled between 

traditional values and the West. Whereas Indians try to imitate Western culture on the 

one hand, they want to adhere to their cultural values on the other side. Moreover, India 

has been dragged into ethnic and political conflicts whose solutions seem almost 

impossible. As a conclusion, Rushdie and Naipaul have similar views on cultural and 

political problems India has to cope with in the wake of colonialism. 

Keywords: Salman Rushdie; V. S. Naipaul; colonialism; postcolonialism; India; 
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SANAT EĞİTİMİYLE HARMANLANMIŞ, SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENMEYE 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ 

 

 

KANTARCİ, Gülden 

 Eğitim Kurumları İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı 

Tez Danışmanı: Dr. Munirah M. Alaboudi 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, ilkokul düzeyindeki öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerilerini 

geliştirmede sanat eğitiminin rolünü öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerini alarak tespit etmektir. 

Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yaklaşımı ile desenlenen araştırmada veriler 

yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla toplanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2020-2021 

eğitim öğretim yılında İstanbul ili Ümraniye ilçesinde bir özel okulda görev yapan beş ilkokul 

sınıf ve branş öğretmeni, beş ilkokulda öğrencisi olan veli, beş ilkokul öğrencisi 

oluşturmaktadır. Görüşmelerin bir kısmı yüz yüze yapılabilmişken bir kısmı pandemi 

dolayısıyla telefon görüşmesi ve mail yoluyla yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz 

yöntemine tabii tutularak incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların sanat 

eğitiminin, çocuklarda sosyal duygusal öğrenme becerilerinin gelişmesine pozitif yönde katkı 

sağladığı görüşü çıkmıştır. Katılımcılar sanat etkinliklerinin farklı ders içeriklerinde uygulamalı 

etkinlik olarak kullanımının öğrencilerde derse karşı motivasyonu arttırdığı kalıcı öğrenmeye 

katkı sağladığı görüşünü paylaşmıştır. 

Sonuçlar doğrultusunda önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, sanat eğitimi, sosyal duygusal öğrenme, ilkokul, öğretmen, 

öğrenci, veli  

 

 

 

SOCIAL EMOTIONAL LEARNING THROUGH ART EDUCATION; A 

CONCEPTUAL ANALYSIS 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the role of art education in developing the social emotional 

learning skills of primary school students by taking the opinions of teachers, parents and 

students. 

In the research, designed with the case study approach which is one of the qualitative research 

methods, the data were collected with semi-structured interview forms.  

The participants of the research consist of five primary school class and branch teachers, 

working in Ümraniye district of Istanbul in the 2020-2021 academic year, five primary school 

students and five primary school students’ parents.  

While some of the interviews could be done face to face, some of them were made via phone 

call and e-mail due to the pandemic. The obtained data were analysed by the content analysis 

method.  
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According to the results of the research, it was concluded that the participants' art education has 

positive contribution to the development of social emotional learning skills in children. The 

participants shared the view that the use of art activities as a practical activitiy in different 

course contest increases the motivation of the students towards the course and contributes to 

permanent learning. 

Suggestions were made in line with the results. 

Keywords: Education, art education, social – emotional learning, primary school, teacher, 

student, parent 
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TÜRKİYE'DE MONTESSORI EĞİTİMİNİN ADAPTASYONU VE UYGULAMASI 
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ÖZET 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’ de de yaşanan bilimsel, deneysel ve teknolojik gelişmeler 

toplumun her konuya olan bakış açısını, beklentilerini farklılaştırmıştır. Bu değişimler ailelerin 

eğitim anlayışlarını, isteklerini değiştirmiştir. Geleneksel eğitim anlayışının kabul görmediği 

günümüzde veliler alternatif okul arayışlarına girmişlerdir. 100 yılı aşkındır modası geçmeyen 

ve dünyanın dört bir köşesinde hala yankılanan ve etkisi giderek büyüyen Montessori felsefesi 

eğitimcilerin, ebeveynlerin dikkatini çekmektedir. 2000’ li yılların başından bu yana yapılan 

araştırmalar, açılan Montessori okulları Türkiye’de de farklı eğitim sistemlerinin yer edindiğini 

göstermektedir. Montessori sistemi sadece çocuğu merkeze alan bir sistemdir ve evrensel 

öğretileri vardır. Türkiye’deki Montessori okulları sistemin metotlarına bağlı kalmakta ve 

eğitim uygulamalarında ise birbirlerinden farklılıklar göstermektedirler. Okul öncesi düzeyinde 

yaygınlık gösteren Montessori okulları, ilkokul düzeyinde de yeni yeni açılmaya başlamıştır. 

Fakat ilkokul düzeyindeki okulların hepsi Millî Eğitim Bakanlığı müfredatını uygulamakta 

sadece metodoloji olarak Montessori’yi kullanmaktadırlar.  

Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yaklaşımı ile desenlenen araştırmada veriler, 

yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla bir araya getirilmiştir. 

Araştırmanın katılımcıları İstanbul, Ümraniye’de özel bir eğitim kurumunda görev yapan beş 

ilkokul sınıf öğretmeni, beş ilkokulda öğrencisi olan veli, beş ilkokul öğrencisi olarak 

seçilmiştir. Araştırma için yapılan veri toplama 2020-2021 Eğitim- Öğretim yılını kapsayan 

aralıkta gerçekleşmiştir. Görüşmelerin bir kısmı yüz yüze eğitimin verildiği sürede 

yapılabilmiş, bir kısmı ise Covid-19 pandemisi sebebiyle telefonla, mail aracılığıyla 

gerçekleştirilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. 

Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların görüşlerine dayanılarak tespitlerde bulunulmuş ve 

Montessori alanında gelecekte neler yapılabileceği konusunda önerilerde bulunulmuştur. 

Sonuçlar doğrultusunda önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif okullar, Montessori metodu, Montessori, ilkokul 

 

 

THE ADAPTATION AND APPLICATION OF MONTESSORI 

EDUCATION IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

Worldwide, and in Turkey, rapid scientific, experimental and technological developments are 

taking place which in turn affects perspectives and expectations of each society member. 

Together with these changes, families' understanding and expectations of education also are 
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affected. Today, many families are rejecting traditional education and parents have started to 

look for alternative schools. The Montessori philosophy, which has been applied for more than 

100 years and is still popular around the world, has attracted the attention of educators and 

parents in Turkey, too. Starting early 2000s the has shown that the montessori schools started 

opening, and finding its place within the Turkish education system. Every new education 

system is influenced by the essence, culture and beliefs of the geography in which it was born 

and eventually where it is applied. The Montessori system is a system that focuses only on the 

child and is characterized by universal teachings. Nevertheless, it still wants to blend its culture, 

life and beliefs in a global system no matter which country applies it. Turkey's Montessori 

schools in the educational practices and methods tend to stay connected to the local schooling 

system even though they differ from each other. With the popularity of Montessori schools, the 

model that was usually more common at the preschool level, have just expanded and begun to 

operate at the primary level in Turkey. However, conflict arises as all schools at primary level 

use a unified Ministry of National Education curriculum and use only Montessori as 

methodology.  

In the research, which was designed with the case study approach, which is one of the 

qualitative research methods, the data were compiled with semi-structured interview forms. 

The participants of the study were selected from Ümraniye İstanbul as five primary school 

classroom teachers who work in a private school, five primary school parents, and five primary 

school students.  Data collection for the research took place in the interval covering the 2020-

2021 academic year.  Some of the interviews were held during the face-to-face training period, 

and some of them were carried out by phone or e-mail due to the Covid-19 pandemic.  The data 

were analyzed by content analysis method. 

According to the results of the research, determinations were made based on the opinions of the 

participants and suggestions were made about what can be done in the Montessori field in the 

future.  Suggestions were made in line with the results. 

Keywords: Alternative schools, Montessori education, Montessori, primary school 
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ÖZET 

İnsan yaratılış gereği karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu yapısını çözümlerken zekânın ve 

tanımlanmasının da oldukça güç olduğunu söyleyebiliriz. Bu karmaşık yapının çözümlenmesi 

ve tanımlanması için birçok kuram ortaya atılmıştır. Birkaç örnek verecek olursak: Çift Faktör 

Kuramı (Charles Spearman), Çok Faktör Kuramı (Edward L.Thorndike), Grup Faktörleri 

Kuramı (Louis Leon Thurstone), Üçlü Saç Ayağı kuramı (Robert J. Sternberg), Çoklu Zekâ 

Kuramı (Howard Gardner)Bu kuramlardan günümüzde en yeterli düzeyde görünen Howard 

Gardner’ın ileri sürdüğü ‘’çoklu zeka kuramı’’dır.Bu kurama göre 8 zeka alanı bulunmaktadır. 

Tüm bu bilgiler ışığında ders kitaplarında yer alan etkinliklerin bu zekâ türleri açısından 

değerlendirilmesi ve öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluğunun incelenmesi ayrıca ne gibi 

düzenlemelerin yapılması gerektiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Eğitimde verimliliğin 

artırılması için bu çalışma son derece önem arz etmektedir. Bu araştırmanın temel amacı; 

ilköğretim 8. sınıf Fen Bilgisi ders kitabında yer alan,’’etkinlik’’ başlığı altında verilen 31 tane 

ders kitabı etkinliğindeki zeka alanlarını incelemektir. Veriler toplanırken, Howard Gardner’ın 

belirlediği zeka alanları ve bu zeka alanına sahip kriterlerin yer aldığı maddeler göz önüne 

alınarak incelenmiştir. Etkinliklerin her adımında yer alan metinlerin çoklu zekâ kuramına göre 

hangi zeka alanına ve bu zeka alanına ait hangi kriter sınıfına dahil olduğu 

belirlenmiştir..Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.  Veriler doküman incelemesi 

yapılarak, betimsel analiz ile analiz edilmiştir. 

Bu araştırma sonucunda bedensel-kinestetik zeka,görsel- uzamsal zeka ve mantıkal-matematik 

zeka alanlarına ait bulguların en fazla yer aldığı, sosyal-kişilerarası zeka, doğa zekası ve içsel 

zekaya ait bulgulara ise sınırlı sayıda rastlanırken ,müzik-ritmik zeka alanına ait ise hiç bir 

bulgunun yer almadığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fen Bilgisi Eğitimi, Ders Kitabı, Çoklu Zekâ Kuramı, Betimsel Analiz, 

Doküman İncelemesi, İlköğretim 8.Sınıf. 

 

PRIMARY EDUCATION 8TH GRADE SCIENCE TEXTBOOK ACCORDING TO 

THE THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCE 

 

ABSTRACT 

Humans have a complex structure by nature. While analyzing this structure, we can say that 

intelligence and its definition are very difficult. Many theories have been put forward to analyze 

and describe this complex structure. To give a few examples: Double Factor Theory (Charles 
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Spearman), Multi-Factor Theory (Edward L. Thorndike), Group Factor Theory (Louis Leon 

Thurstone), Triple Hairpin theory (Robert J. Sternberg), Multiple Intelligence Theory (Howard 

Gardner) Among these theories, the "multiple intelligence theory" put forward by Howard 

Gardner, which seems to be the most adequate today. According to this theory, there are 8 

intelligence areas. In the light of all this information, it is necessary to evaluate the activities in 

the textbooks in terms of these types of intelligence and to examine their suitability for the 

developmental levels of the students and to determine what kind of arrangements should be 

made. This study is extremely important in order to increase efficiency in education. This main 

purpose is; The aim of this study is to research the intelligence fields in 31 lesson games given 

under "activity" in the 8th grade science lesson section of primary school.While collecting the 

data, the intelligence areas determined by Howard Gardner and the items containing the criteria 

with this intelligence area were examined. It has been determined that the texts in each step of 

the activities are included in which intelligence field and which criterion class belonging to this 

intelligence field according to the theory of multiple intelligences. Qualitative research method 

was used in the research. The data were analyzed by document analysis and descriptive analysis. 

As a result of this research, while the findings related to bodily-kinesthetic intelligence, visual-

spatial intelligence and logical-mathematical intelligence fields were found in a limited number, 

the findings related to social-interpersonal intelligence, natural intelligence and intrapersonal 

intelligence were found in a limited number. It was observed that there was no finding. 

Keyword: Science Education, Textbook, Multiple Intelligence Theory, Descriptive Analysis, 

Document Analysis, 8th Grade Primary Education. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı geometrik muhakemenin doğasını incelemek amacıyla ortaya atılan 

kuramlardan biri olan Fischbein Şekilsel Kavram Kuramı üzerine yapılan çalışmaların 

derlemesini yapmaktır.  Bu amaç doğrultusunda alan yazında Şekilsel Kavram Kuramı 

üzerine yapılan çalışmalar incelenmiştir. Bu çalışmaların ilki Fischbein (1993) tarafından 

Şekilsel Kavram Kuramının ortaya atıldığı çalışmadır. Fischbein (1993) ilk defa çalışmasında 

geometri özelinde şekil ve kavramın aynı şeyler olduğundan bahsetmiştir. Mariotti (1992) 

öğrencilerle yaptığı çalışmasında yalnız şekil etkisiyle çözülen sorularda daha çok hata 

yapıldığı kavram kontrolünde soru çözümünde daha az hata yapıldığını dolayısıyla kavram ve 

şekil arasında bir etkileşim olduğu sonucuna varmıştır. Bir diğer çalışmalarında Nachielli ve 

Fischbein (1998 matematiksel muhakeme yapılırken geometrik şekil ve kavramlar arasındaki 

ilişkinin durumunu incelemiştir. Üstün ve Ubuz (2004), çalışmalarında kare, dikdörtgen, 

paralelkenar ve çokgen gibi geometrik şekil ve kavramların tanımlanması ve belirlenmesi 

sırasında şekiller ile kavramlar arasındaki etkileşimi incelemeyi ve bu bileşenler arasındaki 

değişiklikleri ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Mariotti ve Antoni (2009), öğrenciler tarafından 

ortaya atılan argümanların iki örneğini inceleyerek şekillerin ispat yaparken kullanımdaki rolü 

üzerine bir çalışma yapmıştır. Karpuz, Koparan ve Güven (2014), çalışmada öğrencilerin şekil 

ve kavram bilgisini nasıl kullandıklarını incelemişlerdir. Öğrencilerin şekil bilgisini daha iyi 

kullandıklarını, kavram bilgisi kullanımında eksiklikler yaşadıkları sonucuna ulaşmışlardır. 

Özdemir, Erdoğan ve Dur (2014), yaptıkları çalışmada öğretmen adaylarından dörtgen 

hiyerarşisi oluşturması ve şekilsel kavramları tanımlarını istemişlerdir. Bu iki şey sonuç 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Güzeller (2018), çalışmasında 5 ve 6. Sınıf öğrencilerin 

temel geometrik kavramları anlamlandırmalarına yönelik bir çalışma yapmıştır. Alan yazına 

bakıldığında bu çalışma ile Şekilsel Kavram Kuramı çerçevesinde yeni çalışmalara zemin 

oluşturması ve literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Fischbein’nin Şekilsel Kavram Kuramı, Geometrik Muhakeme, 

Geometrik Kavramlar 

 

A REVIEW OF FISCHBEIN'S FIGURAL CONCEPTS THEORY 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to compile the studies on Fischbein’s Figural Concepts Theory, which 

is one of the theories put forward to examine the nature of geometric reasoning. For this 

purpose, studies about the Figural Concept Theory have been examined in the literature. The 

first of these studies is the study in which the Figural Concept Theory was put forward by 
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Fiscbein (1993). Fischbein (1993) mentioned for the first time in this study that shape and 

concept are the same things in geometry. Mariotti (1992) concluded from his study with the 

students that more mistakes were made in questions solved only by the shape effect, and 

fewer mistakes were made in the solution of questions under concept control, so there was an 

interaction between the concept and the figure. In another study, Nachielli and Fischbein 

(1998) examined the relationship between geometric shapes and concepts while performing 

mathematical reasoning. Üstün and Ubuz (2004) aimed to examine the interaction between 

shapes and concepts during the definition and determination of geometric shapes and concepts 

such as square, rectangle, parallelogram and polygon, and to reveal the changes between these 

components. Mariotti and Antoni (2009), on the other hand, examined two examples of the 

arguments put forward by students and conducted a study on the role of shapes in use in 

proof. Karpuz, Koparan, and Güven (2014) examined how students use shape and concept 

knowledge in their study. They concluded that the students used morphology better and they 

experienced deficiencies in the use of concept knowledge. Özdemir, Erdoğan, and Dur 

(2014), in their study, asked pre-service teachers to create a quadrilateral hierarchy and to 

define figural concepts. They examined the relationship between these two things and the 

outcome. Güzeller (2018), in her study, conducted a study for 5th and 6th grade students to 

make sense of basic geometric concepts. When reviewing the literature, it is thought that this 

study will provide a basis for new studies and contribute to the literature within the 

framework of the Figural Concept Theory. 

Keywords: Fishbein's Theory of Formal Concepts, Geometric Reasoning, Geometric 

Concepts 
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ÖZET 

Anayasa’ya göre kamu kurum ve kuruluşları, genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü 

oldukları kamu hizmetlerini memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle sunmaktadır.  

Memurların sunduğu hizmetlerde standartların yükseltilebilmesi için adaylıkta yetiştirilme ve 

hizmet içi eğitim oldukça önemlidir. Adaylık uygulamasının temel amacı, aday memurların 

görevini en iyi şekilde yapabilecek temel teorik ve uygulamalı bilgi ve becerileri edinmelerini 

sağlamaktadır. Türkiye’de aday memurluk sürecinin yasal dayanağı; 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 55’inci maddesi ile bu maddeye dayanarak hazırlanan Aday 

Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik’tir. Adaylık kamu hizmetine girişte 

idari ve adli kamu görevleri için zorunlu bir süreçtir. Akademik, istihbarat ve askeri alan (askeri 

öğrencilik hariç) ise bu uygulamanın dışında tutulmuştur.  

2014 yılında 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43. maddesinde yapılan 

düzenlemelerin ardından öğretmenlikte adaylık süreci devlet memurlarına yönelik genel 

uygulamanın önemli bir istisnası konumuna gelmiştir. Söz konusu maddeye eklenen “Bu 

maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 657 sayılı Kanununun aday memurluk ile ilgili 

hükümleri aday öğretmenler hakkında uygulanmaz.” hükmü ile her türlü hak ve sorumlulukları 

657 sayılı Kanun ile düzenlenen öğretmenliğin adaylık süreci kanun kapsamı dışına alınmıştır. 

Aynı maddeye eklenen “Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans 

değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı 

ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.” hükmü ile öğretmenlikte adaylık performans 

değerlendirme süreçleriyle ilişkilendirilmiş, temel ve hazırlayıcı eğitim zorunluluğu 

kaldırılmış, yazılı ve sözlü sınavlar getirilmiştir. Ardından Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenler 

için süreç temelli ve çoklu değerlendirme anlayışına dayalı bir performans değerlendirme ile 

kapsamlı bir yetiştirme süreci tasarlamıştır. Bu yönüyle aradan geçen süre içerisinde söz konusu 

düzenlemenin üstün ve zayıf yönlerini ortaya koymak kamu kesiminde adaylık süreçlerinin 

etkinliğini geliştirmek için yarar sağlayabilecektir. Bu amaçla çalışmada öğretmenlikte adaylık 

süreci gerek hukuki gerekse uygulama açısından ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Tarama 

modeline uygun olarak yürütülen araştırmada nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde 

gerçekleştirilen doküman incelemesi sonucunda mevcut yapı ortaya konulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Aday Memurluk, Öğretmen, Aday Öğretmen, Hizmet İçi Eğitim, Staj 
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AN EXCEPTIONAL EXAMPLE OF TRAINING AND IN-SERVICE TRAINING OF 

GOVERNMENT OFFICIALS: PROSFECTİVE TEACHİNG PERİOD 

 

ABSTRACT 

According to the Constitution, public institutions and organizations provide the public services 

they are obliged to carry out by the principles of general administration through civil servants 

and other public officials. Training in internship and in-service training is essential to raise the 

standards in the services offered by the civil servants. The main purpose of the candidacy 

application is to provide the candidate civil servants with the basic theoretical and applied 

knowledge and skills to perform their duties in the best way. The legal basis of the candidate 

civil service process in Turkey; Article 55 of the Civil Servants Law No. 657 and the General 

Regulation on the Training of Candidate Civil Servants prepared based on this article. 

Candidacy is an obligatory process for administrative and judicial public posts upon entry into 

civil service. Academic, intelligence and military fields (except for military students) are 

excluded from this application. Following the amendments made in Article 43 of the Basic Law 

of National Education No. 1739 in 2014, the nomination process in teaching has become an 

important exception to the general practice for civil servants. Added to the aforementioned 

article, “Provisions of Law No. 657 regarding the implementation of this article do not apply to 

prospective teachers.”  

The prospective period of teaching, whose rights and responsibilities are regulated by Law No. 

657, has been excluded from the scope of the law. Added to the same article, “Prospective 

teachers are entitled to take the written or written and oral exams, provided that they work for 

at least one year and meet the conditions of being successful according to the performance 

evaluation.” With the provision, candidacy in teaching was associated with performance 

evaluation processes, the obligation for basic and preparatory education was abolished, and 

written, and oral exams were introduced. Then, the Ministry of National Education designed a 

comprehensive training process for teachers with a performance evaluation based on process-

based and multiple evaluation approaches. In this respect, revealing the advantages and 

weaknesses of the said regulation in the intervening period will be beneficial for improving the 

efficiency of the nomination processes in the public sector. For this purpose, the process of 

candidacy in teaching has been discussed in detail regarding both legal and practice. In the 

research carried out following the scanning model, the existing structure was revealed due to 

the document analysis carried out within the framework of the qualitative research approach. 

Keywords: Candidate Civil Servants, Teacher, Prosfective Teacher, In-Service Training, 

Internship 
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ÖZET  

Kurumlar açısından eğitimler kurumun amaçlarına ulaşmasına katkı sağlayan önemli araçlardır. 

Yöneticiler amaçlara ulaşmak için çalışanlardan en üst düzeyde fayda sağlamak için, çalışanlara 

işlerinin gerektirdiği yetki ve sorumlulukları kullanabilecek kaliteli eğitimleri vermeleri 

gerekliliktir. Kurumlarda yönetilmesi en zor kaynak insan unsurudur. Çünkü her insan kendine 

özgüdür. Fiziksel, zihinsel ve duygusal boyutlarıyla anlaşılması gerekmektedir. 

Çalışanların işe girdikleri ilk günden itibaren kurumda çalıştıkları süre içerisinde işlerini 

gerektirdiği becerilere sahip olabilmeleri ve değişimlere adapte olabilmeleri için sürekli olarak 

eğitilmeleri gerekmektedir. Kurumda işe yeni başlayan çalışanların motivasyonlarını yükseltme 

ve işe alışmalarını sağlamak, işleri ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri, 

verimlilik ve performanslarının artırılması için yapılan eğitimler hizmet içi eğitimler olarak 

tanımlanmaktadır.  

Çalışanların ihtiyaçları gözetilerek planlı bir şekilde yapılan hizmet içi eğitimler kurumun 

verimliliğini artıracağı gibi çalışanların da motivasyonlarını olumlu olarak etkileyecektir. 

Bunun en önemli nedeni verilen hizmet içi eğitimlerin çalışanların kendilerini değerli 

hissetmesini sağlaması ve bunun sonucu olarak da kurumlarına ve işlerine olan bağlılıklarının 

artması neticesinde verimlilik ve performans artışının sağlamasıdır. Hizmet içi eğitimler 

sonucunda bilgi, beceri ve yetkinlikleri artan çalışanların hem motivasyonları artmakta hem de 

verimlilikleri yükselmektedir.  

Bu çalışmada hizmet içi eğitimlerin çalışan motivasyon üzerindeki etkileri İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi İtfaiye teşkilatı çalışanları üzerinden incelenmektedir.  Amaç doğrultusunda 2021 

yılı Şubat- Mart ayları içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nda görev 

yapan 25 çalışanla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik 

analizine tabi tutularak çözümlenmiştir.  

Araştırma sonucunda; düzenlenen hizmet içi eğitimlerin çalışanların başta becerilerini artırdığı, 

sonra sırasıyla değişime ve yeniliklere ayak uydurmalarına, malzeme ve teçhizat kullanma 

bilgilerinin artmasına, olaylara bakış açılarını geliştirerek eksikliklerini tamamlamalarına katkı 

sağladığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılanlar iş yaşamlarında katıldıkları hizmet içi eğitimler 

sonrasında başta iş becerisinde gelişme olmak üzere araç gereç kullanım becerisi, öfke kontrolü, 

problem çözme ve iletişim becerileri, mesleki farkındalık, soğukkanlı davranmak ve özgüven, 

müdahale becerisi ve olaylara hakimiyet ile kurumsal aidiyet, verimlilik ve motivasyon artışı 

konularında artış olduğu görüşündedirler. Araştırmaya katılanlara göre verimlilik ve 

performans artışı, işe odaklanma, hayati ehemmiyet, kurumsal aidiyet ve mesleki haz açısından 

iş yaşamında motivasyon önem arzetmektedir. Araştırmada hizmet içi eğitimlerin motivasyon 

üzerinde mesleki gelişim, iş motivasyonunda artış ve özgüven artışı konularında etkisinin 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, motivasyon kuramları, çalışan motivasyonu, hizmet içi 

eğitim, İBB İtfaiye Teşkilatı 
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IN-SERVICE TRAINING AND WORK MOTIVATION OF EMPLOYEES: CASE 

STUDY OF IBB FIRE DEPARTMENT 

 

ABSTRACT  

From the point of view of institutions, trainings are important tools that contribute to achieving 

the goals of the institution. Managers are required to provide employees with quality training 

that can use the powers and responsibilities required by their work in order to benefit employees 

at the highest level in order to achieve their goals. The most difficult resource to manage in 

institutions is the human element. Because each person is unique. It needs to be understood in 

its physical, mental and emotional dimensions. Employees must be continuously trained from 

the first day they enter the job to be able to have the skills required for their work during the 

time they work in the institution and to adapt to changes. Trainings are defined as in-service 

trainings for newly started employees in the institution to increase their motivation and get used 

to work, to fulfill their duties and responsibilities related to their work, to increase their 

efficiency and performance. 

In-service training conducted in a planned manner, taking into account the needs of employees, 

will increase the efficiency of the organization, as well as positively affect the motivation of 

employees. The most important reason for this is that in-service training ensures that employees 

feel valuable, and as a result, productivity and performance increase as a result of increasing 

their commitment to their institutions and jobs. As a result of in-service training, employees 

whose knowledge, skills and competencies increase, both their motivation increases and their 

productivity increases. 

In this study, the effects of in-service training on employee motivation are examined through 

employees of the Istanbul Metropolitan Municipality Fire Department. For the purpose, 

interviews were conducted with 25 employees who worked in the Istanbul Metropolitan 

Municipality Fire Department between February and March 2021. The data obtained from the 

interviews were analyzed by subject to content analysis. 

Held at the end of the research of in-service training to increase the skills of employees, 

respectively, to adapt to change and innovation, materials, and equipment to increase the use of 

Information, contributed by developing their perspectives on events, it was determined that to 

complete the deficiencies. Their work lives respondents attended in-service training after 

handling skills on the development of equipment, including job skills, anger management, 

problem solving, and communication skills, vocational awareness, act cool and self-confidence, 

intervention skills, and corporate events dominance of loyalty, increase productivity and agree 

that there is an increase in motivation. According to the participants of the study, motivation in 

business life is important in terms of increased productivity and performance, focus on work, 

vital importance, corporate belonging and professional junkiness. In the study, it was concluded 

that in-service trainings have an effect on motivation on professional development, increase in 

work motivation and increase in self-confidence. 

Keywords: Motivation, motivation theories, employee motivation, in-service training, IBB 

Fire Department 
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ÖZET 

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) hızla gelişen ve çeşitlenen sanayi nedeniyle oldukça önem 

kazanmıştır. Sanayinin, teknolojinin ve üretim şekillerinin gelişmesi ve değişimiyle iş 

yerlerinde yaşanan iş kazalarında ve meslek hastalıklarında artış görülmüştür. Çalışan 

sağlığını korumak ve güvenli çalışma ortamı sağlamak için öncelikle tehlikeleri kaynağında 

kontrol altına alınması, riskleri en az seviyeye indirecek şekilde çalışma sistemleri 

oluşturulmalıdır. Alınan önlemlerin yanında en önemli önleyici yaklaşımlardan biri de 

çalışanların İSG eğitimleri ile bilgilendirilerek çalışma ortamında davranış farkındalığı 

oluşmasını sağlamaktır.  

Türkiye ve özellikle Gaziantep sanayisinde önemli oranda istihdam sağlayan, üretimde ve 

ihracatta büyük paya sahip tekstil sektöründe iş kazalarının yoğunluğu oldukça fazladır. Bu 

nedenle yapılan çalışmada tekstil sektörü ele alınarak İSG eğitimlerinin ve çalışanın İSG 

konusunda bilgilendirilmesinin önemi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada toplam 149 

tekstil fabrikası çalışanına İSG eğitimi verilmiş olup, eğitim öncesinde ve sonrasında aynı test 

uygulanarak eğitimin veriminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu sayede çalışanların aldıkları 

eğitim sonucunda farkındalık ve duyarlılık kazanmasının güvenli ve sağlıklı çalışma 

ortamının sağlanmasındaki önemi ortaya koymaya çalışılmıştır.  

Ön test ve son testlerden elde edilen sonuçlar yaşa, cinsiyete, eğitim düzeyine ve soru bazlı 

olacak şekilde aritmetik ortalama ve SPSS paket programıyla analiz edilerek 

değerlendirilmiştir. SPSS analizlerine göre son testte sorulara verilen doğru cevapların 

ortalaması 69,19 olup ön test grup ortalamasından 39,53 puan daha yüksek olup, ön ve son 

test değerler arasındaki fark p=0 (<0,05) olarak elde edilmiştir.  Aritmetik ortalama ile 

değerlendirildiğinde ise ön testte doğru cevapların ortalaması 29,66 iken son testte 69,19 

olmuştur. Eğitim düzeyine göre en yüksek İSG eğitim başarısı lisans derecesine sahip 

çalışanlarda görülmüş olup, ön testte ortalama %46,67 iken son testte başarı ortalaması %90 

çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar, İSG eğitiminin çalışanların bilgilenmesi ve farkındalık 

kazanmasında önemli bir rolü olduğunu göstermiştir.  

Anahtar kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Tekstil, İSG Eğitimi, İSG farkındalığı 
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OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAININGS IN THE TEXTILE 

INDUSTRY AND AN EXAMPLE PRACTICE 

 

ABSTRACT 

Occupational Health and Safety (OHS) has gained importance due to the rapidly developing 

and diversifying industry. With the development and change of industry, technology and 

production methods, there has been an increase in work accidents and occupational diseases 

in workplaces. In order to protect the health of the employees and to provide a safe working 

environment, work systems should be established in such a way as to bring the hazards under 

control at the source and to minimize the risks. In addition to these measures, one of the most 

important preventive approaches is to provide behavioral awareness in the working 

environment by informing the employees through OHS trainings. 

The density of occupational accidents is quite high in the textile sector, which provides 

significant employment in Turkey and especially Gaziantep industry, and has a large share in 

production and exports. For this reason, in this study, the importance of OHS trainings and 

informing the employee about OHS was tried to be revealed by considering the textile sector. 

In the study, a total of 149 textile industry employees were given OHS training, and it was 

aimed to determine the efficiency of the training by applying the same test before and after 

the training. In this way, it has been tried to reveal the importance of the awareness and 

sensitivity of the employees as a result of the training they receive in providing a safe and 

healthy working environment. 

The results obtained from the pre-test and post-test were analyzed and evaluated with the 

arithmetic average and SPSS package program based on age, gender, education level and 

question. According to SPSS analysis, the average of the correct answers to the questions in 

the posttest was 69.19, 39.53 points higher than the pretest group average, and the difference 

between the pre- and post-test values was p=0 (<0.05). When evaluated with the 

arithmetically, the average of the correct answers in the pre-test was 29.66, while it was 69.19 

in the post-test. According to the education level, the highest OHS training success was seen 

in the employees with a bachelor's degree, while the average success rate was 46.67% in the 

pre-test, and 90% in the post-test. The results showed that OHS training has an important role 

in informing and raising awareness of employees. 

Keywords: Occupational Health and Safety, Textile, OHS Training, OHS Awareness 

 

1. GİRİŞ 

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili geçmişten günümüze birçok çalışma yapılmakla birlikte, 

sanayileşmeyle birlikte son derece önem kazanmıştır. Teknoloji ve sanayinin çalışma hayatına 

getirdiği büyük dönüşümler, toplum refahının gelişimine katkı sağlarken diğer yandan insan 

yaşamını ve çalışma ortamına yönelik tehditleri artırmıştır. Sanayi sektörüne bakıldığında 

enerji +makine+ insan gücü bir araya gelmesi sonucu üretim gerçekleşir fakat bu üretim 

sürecinde tehlike ve riskleri de beraberinde getirir. Çalışan sağlığını korumak ve güvenli 

çalışma ortamı sağlamak için öncelikle tehlikeleri kaynağında kontrol altına alınması, riskleri 

en az seviyeye indirecek şekilde çalışma sistemleri oluşturulmalıdır. Bu alınan önlemlerin 

yanında en önemli önleyici yaklaşımlardan biri de çalışanların İSG eğitimleri ile 

bilgilendirilerek çalışma ortamında davranış farkındalığı oluşmasını sağlamaktır.  

İSG’yi çalışma ortamına taşımak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, iş 

kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek için proaktif yöntemler belirlenmelidir. 
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Önleyici bu yaklaşımı gerçekleştirmek için çalışanların İSG eğitimlerinin etkin bir şekilde 

verilerek güvenli davranış bilincinin oluşmasını sağlamak gerekir. 

Bu çalışmada çalışanlarda farkındalık ve davranış değişikliği oluşturma amacı ile yapılan 

eğitim çalışmalarının etkinliği, 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren İSG’ye İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre (ÇSGB, 2012) 

tehlikeli sınıfta yer alan, tekstil alanında faaliyet gösteren üç fabrikanın çalışanlarına eğitim 

verilerek ön test ve son testler yardımıyla incelenmiştir. Çalışanların İSG ile ilgili davranışları 

çalışma sahasındaki tutumları gözlemlenerek ve eğitimlerin etkileri de buna göre 

yorumlanmıştır (Demirbaş, 2019). Yapılan çalışmalar, İSG eğitimlerinin iş kazaları ve meslek 

hastalıklarını azalttığı, iş verimine olumlu etki ettiği ve işveren-işçi arasındaki etkileşimi ve 

ilişkiyi olumlu yönde etkilediği vurgulanmıştır (Özgüler ve Koca, 2013).  

Ayrıca işçiye iş için araç gereç temin edilmesinden başka bunların nasıl kullanılacağının 

öğretilmesi, olası risklere karşı korunma yöntemlerine ilişkin eğitim verilmesi gerekmektedir. 

Bu noktada eğitimin önemi ön plana çıkmaktadır. İşverenler bu teçhizatın nasıl kullanılacağı, 

kullanırken oluşabilecek risklerin neler olduğu konusunda işçiye eğitim vermekle yükümlüdür 

(Ateş, 2020). 

Yapılan bir çalışmada, İSG eğitimi alan çalışanların %88’inin İSG konusundaki genel 

bilgisinin olduğu, %64’lük bir oranda meslek hastalıklarına aşina olduğu, %79’unun özellikle 

kendi mesleklerindeki iş kazaları konusunda bilgisinin olduğu, %51’inin ise kanuni hakları 

bildiği ve bunun İSG eğitimleri sayesinde olduğu belirtilmiştir (Gürsoy ve Kabul, 2020).  

Bu çalışmadaki amaç giderek büyüyen ve gelişen, istihdamın fazla olduğu tekstil sektöründe 

tehlike ve risklere karşı çalışanların bilinçlenmesi ve güvenli davranış göstermelerinde 

eğitimin önemini ortaya koymaktır. Ayrıca, tekstil sektörü çalışanlarının iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimi yeterliliğinin ve eğitimin bilinçlenmeye katkısının incelenmesidir. 

2. MATERYAL VE METOT 

Bu çalışma tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışan işçilerin iş sağlığı ve 

güvenliği konusunda bilgi düzeylerini saptamak, mevcut durumu belirlemek, çalışanlara iş 

sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç kazandırmak, farkındalık oluşturmak ve eğitim 

verilerek, verilen eğitim sonunda mevcut durumlarında değişiklik olup olmayacağının 

saptanması amacıyla planlanmıştır. Aşağıda çalışmanın veri toplama süreci ve diğer 

aşamalara ait bilgiler sunulmuştur. 

2.1 Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Türkiye de ve Gaziantep’te yaygın üretim gerçekleştiren tekstil sektörü, istihdamda da büyük 

paya sahip olmasıyla bu oranda iş kazalarının ve meslek hastalıklarına da sık 

rastlanılmaktadır. Bu nedenle tekstil sektörü çalışanlarına yetkin ve yeterli eğitimle güvenli 

davranış ve tutum kazandırmak istenmiştir. Araştırmanın evrenini Gaziantep’te tekstil 

sektöründe faaliyet gösteren 2 halı fabrikası ve 1 iplik fabrikasının mavi yaka çalışanlarını 

kapsamaktadır. Toplamda 149 çalışana İSG eğitimleri verilmesiyle eğitim yeterliliği ve 

etkinliği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

2.2 İSG Eğitimlerinin Verilmesi, Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 

Çalışanlara eğitim verirken eğitime aktif katılımları da göz önünde bulundurularak gruplar 

halinde eğitim verilmiştir. Çalışanlara eğitim öncesinde seviye belirlemek amacıyla ön test 

uygulanmıştır. Sonrasında eğitim kitapçıkları dağıtılmış ve araştırmacı tarafından Powerpoint 

sunum eşliğinde eğitim verilmiş olup, eğitim sonunda son test uygulanmıştır.  Ön test ve son 

testte aynı sorular katılımcılara yöneltilmiş olup, eğitim öncesinde ve sonrasında aynı sorulara 
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verilen cevaplar değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlarla eğitim verimliliği ortaya 

konulmaya çalışılmıştır.  

Çalışmada veri olarak ön test ve son teste verilen cevaplar, çalışanların eğitim düzeyleri ve 

yaşları kullanılmıştır. Eğitim tekstil fabrikasının çalışma saatlerine uygun olarak 3 farklı 

oturumda gerçekleştirilmiştir. Sırasıyla her bir oturumda 50, 50 ve 49 kişi olacak şekilde aynı 

anda eğitime alınmıştır. Yapılan bu araştırmada 149 mavi yakalı tekstil çalışanının eğitim 

sonuçları ele alınmıştır. Çalışanların ön test ve son teste verdikleri doğru cevap sayıları 

üzerinden soru bazlı, eğitim düzeylerine ve yaş gruplarına göre karşılaştırma yapılmıştır.  

Öncelikle değerlendirmeler yapılırken her bir soruya eğitim öncesinde ve sonrasında doğru 

cevap verenlerin sayıları değerlendirilerek, eğitimin verimi ölçülmüştür. İkinci aşamada 

eğitim düzeylerine göre değerlendirme yapılmış olup, eğitim düzeyleri ilkokul, ortaokul, lise, 

önlisans ve lisans olmak üzere 5 farklı gruba ayrılmıştır. Bu gruplardaki eğitime katılan 

sayıları aşağıdaki tablo 3.2 sunulmuştur. Üçüncü olarak ise eğitim öncesi ve sonrası doğru 

cevap oranları yaşa göre değerlendirilmiştir. Yaşa göre değerlendirmede ise, 16-25 yaş, 25-34 

yaş grupları oluşturulmuş olup, bu yaş gruplarındaki sayılar da tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Verilerin değerlendirilmesinde kullanılan gruplar ve bu gruplardaki katılımcı sayıları 

Sınıflandırma Gruplar Katılımcı Sayısı 

Eğitim 

Düzeyine Göre 

İlkokul 48 

Ortaokul 63 

Lise 31 

Önlisans 4 

Lisans 3 

  
 

Yaşa Göre 

16-25 51 

26-35 52 

36-45 34 

46 ve üstü 8 

  
 

Cinsiyete Göre 
Kadın  12 

Erkek 137 

 Toplam  149 

 

Çalışmada elde edilen veriler, iki farklı yöntemle değerlendirilerek yorumlanmıştır. Bunlardan 

bir tanesinde verilerin aritmetik ortalamasının alınmış olup, her bir gruptaki doğru ve yanlış 

cevap oranları belirlenmiştir. Her bir grup için hem eğitim öncesi hem de eğitim sonrası 

aritmetik ortalamanın değişimine bakılarak eğitimin verimi ve önemi ortaya konmaya 

çalışılmıştır. İkinci yöntemde ise elde edilen veriler ve ortalamalar SPSS programında analiz 

edilmiştir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Eğitim Verilerinin Aritmetik Ortalama Yöntemine Göre Analizleri 

Eğitim sonunda elde edilen veriler ön test ve son test sonucu, eğitim düzeyi, cinsiyet, soru 

bazlı ve yaş bilgilerine göre düzenlenmiştir. Çalışanlar bu ölçeklere göre sınıflandırılmış ve 

her sınıfın ön test ve son testte aldıkları puanların ortalamaları alınmış olup, eğitimin etkili 
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olduğu verilerle gösterilmeye çalışılmıştır. Tablo ortalamaları alınırken Excel basit aritmetik 

ortalama yöntemi kullanılmıştır. Ön test ve son testteki değişimler yüzde olarak da 

hesaplanmıştır. 

Tablo 2. Sorulara doğru cevap verme karşılaştırılması 

 

Tablodaki veriler ışığında eğitim sonrası son testte sorulara doğru cevaplayanların sayısı 

eğitim öncesi ön teste göre arttığı sonucuna varılmıştır. Bu sorularda başarı oranlarının 

maksimum %75, minimum %29 olduğu tespit edilmiştir. Özellikle 6. soruda eğitim öncesinde 

31 kişi doğru cevap vermişken, eğitim sonunda 124 kişi doğru cevap vererek, eğitim ile 93 

kişi daha bu konuda bilgi düzeyini arttırmıştır. Böylece bu soruda %75’lik verim elde 

edilmiştir. Buna karşılık, en az değişimin olduğu 4. soruda ise eğitim öncesinde 62 kişi, 

eğitim sonrasında 88 kişi doğru cevap vermiştir. Yapılan analizde eğitim öncesi ön test 

sonuçlarının ortalama yüzdesi %46,5 çıkarken, eğitim sonrası yapılan son testte sonuçlar 

%98,6 olup, testler arasındaki yüzdesi %49,2 oranında olup başarı artışı tespit edilmiştir.  

Karabulut (2020) tarafından yapılan bir çalışmada, İSG eğitimlerine katılan güvenlik 

personelinin %52’sinin İSG hakkında bilgi sahibi olma ve güvenlik kültürü oluşturma 

konusunda etkili olduğunu düşündüğü tespit edilmiştir.  

Eğitime göre yapılan değerlendirmede ise, 48 ilkokul, 63 ortaokul mezunu, 31 lise mezunu, 4 

ön lisans ve 3 lisans mezunu tekstil çalışanı katılmıştır. Elde edilen verilere göre en yüksek 

başarı artış oranı %68,33 ila lisans mezunu çalışan olup, en az başarı oranı ise %47,77 ile 

ortaokul mezunu çalışanlar olmuştur.  Yüzdelik oranına baktığımızda ise en yüksek başarı 

artışı %60,65 ile ortaokul mezunu çalışanlar olup, en az başarı oranı ise %48,11 ile lisans 

mezunu çalışanlar olmuştur.  

Tablo 3. Eğitim Düzeylerine Göre Sonuçların Karşılaştırılması 

   

Kişi Sayısı 

 

Ön Test 

 

Son Test 

 

Ortalama 

 

% değişim 

İlkokul 48 29,79 68,95 49,37 56,80 

Ortaokul 63 26,98 68,57 47,77 60,65 

Lise 31 33,22 69,03 52,12 51,88 

Önlisans 4 30 67,5 48,75 55,56 

Lisans 3 46,66 90 68,33 48,16 

 

  Test Ön Test Son Test % değişim 

1. soru 149 66 106 37,73 

2. soru 149 57 132 56,82 

3.soru 149 59 87 32,18 

4.soru 149 62 88 29,55 

5.soru 149 38 83 54,22 

6.soru 149 31 124 75,00 

7.soru 149 41 68 39,71 

8.soru 149 35 106 66,98 

9.soru 149 38 78 51,28 

10.soru 149 38 114 66,67 

Ortalama 
 

46,5 98,6 49,27 
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Lisans mezunu katılımcılar ön testte ortalama %46,6 iken son testte %90 olup, en az başarı 

ortalaması görülen ortaokul grubunda ise ön test ortalama % 26,9 iken son testte ortlama % 

68,5 tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre başarı eğitim düzeyine göre farklılık göster 

de eğitim sonrasında sorulara doğru cevap verme oranı her grupta artış göstermiştir. 

Tablo 4. Yaşa Göre Sonuçların Karşılaştırılması 

 

Eğitime 16-25 yaş arası 51 kişi, 26-35 yaş arası 52 kişi, 36-45 yaş arası 34 kişi, 46 ve yaş üstü 

8 kişi katılmıştır. Elde edilen verilere göre en yüksek başarı artış oranı %62,75 ile 46 yaş ve 

üstü olup, en az artış oranı %53,13 ile 36-45 yaş aralığındadır.   

 

Şekil 1: Eğitime katılan çalışanların yaşa göre yüzdelik dilimleri 

 

Ayrıca yukarıdaki şekilde eğitime katılan çalışanların yaşa göre yüzdelik dilimleri 

görülmektedir (Şekil 1). Şekilde eğitime katılan çalışanların %36 ile büyük bir kısmının 26-35 

yaş arasında olduğu %35’inin ise 16-25 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Eğitimin 

verimliliğinin en fazla olduğu yaş aralığı olan 46 yaş ve üstü grup ise katılanların yalnızca 

%6’sını oluşturmaktadır.  

Reşitoğlu vd. (2018) tarafından yapılan bir çalışmada, İSG dersi alan öğrencilerin İSG ile 

ilgili uyarı levhaları, maruz kalabilecekleri kazalar ve hastalıklar, kaza durumunda 

uygulanabilecek ilk yardım konusunda İSG dersi almayan öğrencilere kıyasla daha bilgili 

oldukları belirtilmiştir. Bununla birlikte, yapılan bir çalışmada ise çalışmaya dahil olan 

çalışanların büyük bir çoğunluğunun İSG konusunda eğitim almalarının gerekli olduğunun 

farkında olduklarını ve alınan İSG eğitimlerinden memnun olduklarını belirtmişlerdir (Arpat 

vd., 2014). Buna karşılık, Aydoğan (2020) tarafından yapılan çalışmada farklı iki bölüm 

35%

36%

23%

6%

Yaş Grupları

16-25 26-35 36-45 46 ve üstü

 
 

Kişi Sayısı 

 

Ön Test 

 

Son Test 

 

% değişim 

16-25 51 29,6 68,23 56,62 

26-35 52 28,14 69,62 59,58 

36-45 34 33,33 71,11 53,13 

46 ve üstü 8 23,75 63,75 62,75 

Ortalama  28,705 68,1775   
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öğrencilerine İSG eğitimleri uygulanmış ve eğitim verimliliği değerlendirilmiştir. Çalışmada 

İSG eğitimi almanın öğrencilerin İSG farkındalıklarının arttırılmasında çok düşük bir 

katkısının olduğu ancak anlamlı bir etki etmediği gösterilmiştir.  

3.2 Eğitim Verilerin SPSS Programıyla Analiz Edilmesi 

Verilerin analiz edilmesinde SPSS v.18 bilgisayar paket analiz programı kullanılmıştır. 

Eğitime katılanların demografik özellikleri baz alınarak sınav sonuçların karşılaştırılmıştır. 

Tablo 5. SPSS analizi neticesinde bağımlı gruplar T testi sonuçları 

Bağımlı Gruplar T Testi Sonuçları 

Gruplar N Ortalama 
Ortalama Farkı 

(Son - Ön) 
Std. Sapma p 

Son 149 69,19 
39,530 19,289 ,000 

Ön 149 29,66 

 

Son grubun ortalaması 69,19 olup ön grup ortalamasından 39,53 puan yukarıda olup ön ve 

son değerler arasındaki fark p=0 (<0,05) olmasından dolayı istatistiksel açıdan anlamlıdır. 

Tablo 6. SPSS analizi neticesinde ön test ve son test sonuçlarının değerlendirilmesi 

Cinsiyet N Ortalamalar 

Ön 

Erkek 137 29,34 

Kadın 12 33,33 

Toplam 149 29,66 

Son 

Erkek 137 68,76 

Kadın 12 74,17 

Toplam 149 69,19 

 

Ön ve son değerler incelendiğinde kadınların son değerleri 74,17 ön değerleri ise 33,33 olup 

aradaki fark 40,84 olarak incelenmiştir. Erkeklerde ise; son değerlerin ortalamaları 68,76 ön 

değerlerin ortalaması ise 29,34 olup aradaki fark 39,42 olarak tespit edilmiştir. Buna göre 

cinsiyet farklılıkları incelendiğinde kadınların ön ve son değerlerindeki ortalama farkının 

erkeklere oranla daha yüksek olarak incelendiği gözlemlenmiştir. 

4. SONUÇLAR 

Çalışmada tekstil sektörü çalışanlarının İSG algısı ve kültürünün İSG eğitimleri ile değişimi 

incelenmiştir. Bu amaçla çalışanlara eğitim verilmiş olup, eğitim öncesinde ve sonrasında 

aynı test uygulanarak eğitimin verimi değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada 149 kişiye eğitim 

verilmiş ve bu testler uygulanmış olup, sorulan 10 adet soruya doğru cevap verenlerin oranı 

ön testlerde 46,5 iken son testler bu oran 98,6 yükselmiştir. Ayrıca eğitim düzeyine göre 

yapılan değerlendirmede ise ortaokul mezunlarının %60 oranında iyileşme gösterdiği tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak verilen İSG eğitiminin çalışanların İSG konusundaki bilgilerini 

önemli ölçüde arttırdığı tespit edilmiştir.  
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AVRUPA’DA YAŞAYAN MUHAFAZAKÂR TÜRKLERDE DEĞER ALGISI: 

ALMANYA ÖRNEĞİ 
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ÖZET 

Çalışma 60’lı yıllardan sonra Avrupa’ya başlayan işçi göçü hareketiyle Almanya’ya giden ve 

birkaç kuşaktır orada yaşayan Türklerin değerler dünyasındaki değişim ve dönüşümü 

incelemeyi hedeflemekte ve böylece göçün göçmen bireyler ve aileler üzerinde oluşturduğu 

sonuçları irdelemektedir. Araştırmanın örneklemi Almanya'da yaşayan farklı yaş ve kuşaklara 

ait 668 gönüllü Türk katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılar gönüllülük ilkesine göre rastgele 

seçilmiştir. Araştırma verileri online anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. 

Araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın genel çerçevesinin 

çizildiği giriş metni, araştırmanın konusu, amacı, önemi, sınırlılıkları, konuyla ilgili çalışmalar, 

araştırma soru ve hipotezleri ile araştırmanın yöntemi yer almaktadır. İkinci bölüm çalışmanın 

kavramsal çerçevesini, üçüncü bölüm ise Almanya’ya göç süreci ve sonrasına ilişkin 

değerlendirmeleri içermektedir. Bu çerçevede Almanya’ya göç süreci, sebepleri ve Türk 

göçmen kuşakların yaşadığı uyum sorunları çeşitli boyutlarıyla ele alınmıştır. Bu sorunlar dil, 

din, değerler, eğitim, kimlik, barınma ve işsizlik sorunları olarak alt başlıklarda incelenmiştir. 

Dördüncü bölümde saha araştırmasından toplanan verilerin istatistiksel analizi ve sonuçları 

rapor edilmiştir. Sonuç bölümünde elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.   

Araştırma sonucunda farklı kuşaklardan katılımcıların değer algısında kayda değer bazı 

değişim ve dönüşümler tespit edilmiştir. Özellikle kızların flört etmesine bakış açılarında dikkat 

çekici bir farklılık görülmektedir. Son kuşak, flört ilişkilerinde kendilerinden önceki 

kuşaklardan farklı düşündüğünü ifade etmiştir. Her ne kadar bazı hususlarda üçüncü kuşağın 

düşüncelerinde farklılıklar ortaya çıkmış olsa da Almanya’da yaşayan muhafazakâr Türker’de 

geleneksel ve dini değerlere bağlılığın devam ettiği anlaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Göçmenlik, Entegrasyon, Değerler, Dindarlık, Türk Göçmenler, Almanya 
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VALUE PERCEPTİON OF CONSERVATİVE TURKS LİVİNG İN EUROPE: THE EXAMPLE 

OF GERMANY 

 

ABSTRACT 

This study aims to examine the change and transformation of the values of the Turks who went 

to Germany with the labor migration movement that started in Europe after the 60's and have 

lived there for several generations and thus examines the consequences of migration on 

immigrant individuals and families. The sample of this quantitative study consists of 668 

voluntary Turkish participants of different ages and generations living in Germany. Participants 

were randomly selected according to the voluntary principle. The research data were obtained 

using the online questionnaire technique. 

The research entails five parts. In the first part, the general framework of the research is 

introduced; the subject of the research, its purpose, importance, limitations, literature review, 

research questions and hypotheses and finally the method of the research are presented. The 

second part includes the conceptual framework of the study, the third part includes evaluations 

about the migration process to Germany and its aftermath. In this context, the process of 

immigration to Germany, its reasons, and the adaptation problems experienced by Turkish 

immigrants have been discussed in various dimensions. These problems are explored under 

subheadings as language, religion, values, education, identity, housing and unemployment 

issues. In the fourth chapter, the statistical analysis and results of the data collected from the field 

research are reported. The findings obtained in the conclusion part were evaluated. 

As a result of the research, some significant changes and transformations in the value perception 

of the participants from different generations were determined. There is a striking difference 

especially regarding to young females’ flirt. The last generation expressed that they think 

differently in dating relationships than previous generations. Although there have been 

differences in the thoughts of the third generation on some issues, it is understood that 

conservative Turks living in Germany continue to adhere to traditional and religious values. 

Keywords: Immigration, Integration, Values, Religiosity, Turkish Immigrants, Germany 
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ÖZET 

Bu çalışma nörolojik olarak dini deneyimi ve Tanrı varlığını hissetme durumu gibi spritüel 

birçok konuyu bilimsel olarak inceleyen nöroteoloji bilim dalının dini deneyimle ilgili kısmını 

araştırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda nöroteolojinin kapsadığı nöroloji, teoloji, biyoloji 

ve psikoloji alt bilim dallarından faydalanıp konuyla bağlantılı kısımlarını ele alarak meseleye 

açıklık kazandırılacaktır. 

Nöroteoloji yakın zamanda ortaya çıkan ve gelişmekte olan bir alan olmakla birlikte son 

dönemde kullanılan beyin tarama aletleri ile kayda değer sonuçlar elde edilmiştir. Bununla 

beraber bilim insanları çok eski dönemlerden beri beyni ve beynin fonksiyonel bozukluğu 

sebebiyle ortaya çıkan hastalıkları ele alan eserler kaleme almışlardır. Bu anlamda konuyla ilgili 

önemli örneklerden biri olarak Kamilu’s Sınaatu’t Tıbbiyye adlı eseri ile Ali b. Abbas el-Mecusi 

yi görüyoruz.  

Bu alandaki asıl gelişim 1980’lerde olmuştur. 1980’lerden sonra dinî tecrübe ve davranışı nöral 

(sinirsel) temelde inceleyen, bilimin rasyonel düşüncelerini kullanarak beynin fiziksel yönleri 

dâhilinde din ve inanç kavramını açıklayan, sinirbilimi ve teolojiyi bütünleştirme amacı ile 

belirginlik kazanan nöroteoloji çalışmaları hız kazanmıştır. Bu alanda yapılan deneyler, 

çalışmaların önemini arttıran ve sonuç alınabilir olmasını sağlayan TMS, fMRI ve son 

dönemlerde kullanılan PET/SPECT gibi üç boyutlu görüntü elde edilen beyin tarama aletleri 

ile yapılmaktadır. Beyin görüntüleme ile davranış duygu, tutum ve inançların beyindeki 

karşılıklarını bulmak mümkündür. Bu duyguların daha çok hangi nörotransmitter ile ilişkili 

olduğu anlaşılarak çalışmalar yapılmaktadır. 

1987 yılında Kanadalı bilişsel nörobilimci Michael Persinger’in Tanrı Kaskı (God Helmet) 

adını verdiği aleti geliştirmesi ile birlikte dini deneyim yaşanan durumlarda beynin hangi 

bölümlerinin aktif olduğunu gösteren deneyler yapması Nöroteoloji alanında devrim niteliğinde 

kabul edilmektedir. 

Tezimizde dini duygu, düşünce ve deneyimlerin beyinde nörolojik olarak hangi bölgelere etki 

ettiği veya hangi beyin bölümlerinin bu işlemlerden sorumlu olduğunun ele alınmasının yanı 

sıra beyin süreçlerinin bilincimize etki etmesi yönüyle de bilinç konusuna değinilmiştir. Bu 

çerçevede dini deneyimin zihne ait bir konu olması ve kişinin kendisine ait öznel bir tarafı 

olması sebebiyle açıklanmasının zor hatta imkânsız bir mesele olduğu vurgulanmıştır. Bununla 

birlikte konunun sübjektif olması itibariyle farklı felsefi görüşler ortaya koyan bilim adamları 

ve düşünürler farklı yorumlar ileri sürmüşlerdir. Bu sebeple nöroteoloji, din felsefesi ve din 

psikolojisi alanlarına farklı ve sıra dışı birçok görüş kazandırmaktadır. 

Anahtar kelimeler: nöroteoloji, bilinç, zihin, beyin, nöroloji, teoloji, psikoloji, dini deneyim, 

tanrı kaskı 
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NEUROTEOLOGY AND RELIGIOUS EXPERIENCE 

  

This study aims to investigate the religious experience part of neurotheology, which 

scientifically examines many spiritual issues such as religious experience and feeling the 

presence of God. In this context, the issue will be clarified by making use of the sub-disciplines 

of neurology, theology, biology and psychology, which are covered by neurotheology, and 

discussing the relevant parts of the subject. 

Although neurotheology is a recently emerging and developing field, remarkable results have 

been obtained with the recently used brain scanning tools. However, scientists have written 

works dealing with the brain and the diseases that occur due to functional disorders of the brain 

since ancient times. In this sense one of the important examples on the subject is Kamilu's 

ınaatu't Tıbbiyye written by Ali b. We see Abbas al-Macusi. 

The real development in this area took place in the 1980s. After the 1980s, neurotheology 

studies, which examine religious experience and behavior on a neural basis, tried to explain the 

concept of religion and belief within the physical aspects of the brain by using the rational 

thoughts of science, and become prominent with the aim of integrating neuroscience and 

theology, have gained momentum. Experiments in this field are carried out with brain scanning 

tools such as TMS, fMRI and recently used PET/SPECT, which increase the importance of the 

studies and ensure that results can be obtained. With brain imaging, it is possible to find the 

brain equivalents of behaviors, emotions, attitudes and beliefs. Studies are carried out by 

understanding which neurotransmitter these emotions are most associated with. 

In 1987, Canadian cognitive neuroscientist Michael Persinger developed a device called the 

God Helmet, and his experiments showing which parts of the brain are active in situations of 

religious experience are considered revolutionary in the field of neurotheology. 

In our thesis, besides discussing which parts of the brain neurologically affect the religious 

feelings, thoughts and experiences or which parts of the brain are responsible for these 

processes, the subject of consciousness is also mentioned in terms of the brain processes 

affecting our consciousness. In this context, it has been emphasized that religious experience is 

a difficult or even impossible issue to explain, since it is a matter of the mind and a subjective 

side of the individual. However, due to the subjective nature of the subject, scientists and 

thinkers who put forward different philosophical views as well as different interpretations. For 

this reason, it brings many different and extraordinary views to the fields of neurotheology, 

philosophy of religion and psychology of religion. 

Keywords: neurotheology, consciousness, mind, brain, neurology, theology, psychology, 

religious experience, god helmet 
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İLK İKİ İMAMI DÖNEMİNDE MU‘TEZİLE’NİN İMAMET ANLAYIŞI VE 

İKTİDARA KARŞI KONUMLANIŞI• 

 

 

Muhammed Ragıp KAPLAN 

Dr., Öğretmen (MEB) 

ORCID: 0000-0003-0745-8228 

 

ÖZET 

Mu‘tezile, ilk teşekkül evresi olan Vâsıl b. Atâ ve Amr b. Ubeyd döneminde, ümmet arasında 

derin bir ihtilaf konusu olan imamet meselesini özgün bir yaklaşım ile yorumlamıştır. 

İmamın/devlet başkanının meşruiyetini, herhangi bir nesep gözetilmeksizin, ümmetin, Allah’ın 

kitabını ve Hz. Peygamberin sünnetini ikame edebilecek bir müslüman üzerinde icmâ 

etme/uzlaşma, şartına bağlamıştır.  

Müslümanlar arasındaki ilk ayrışmanın imamet etrafında şekillendiği bilinmektedir. Hz. 

Peygamberin vefatından sonra ilk dört halifenin, genel çerçevede Mu‘tezilenin icmâ-ı ümmet 

şartını karşıladığı kabul edilse bile, sonraki dönemlerde iktidarı ele geçiren Emevî ve Abbasî 

hanedanlıkları, bu şartı karşılamaktan uzak kalmıştır. Zira imametin, soylara tahsisi şeklinde 

babadan oğula geçtiği ya da bir aile içinde kaldığı bilinmektedir. 

Mu‘tezilenin ilk iki imamı dönemi, hicri ikinci yüzyılın başı ile ikinci imamın vefat zamanı 

olan hicri 144 yılları arasındaki zaman dilimine tekabül etmektedir. Bu dönem, Emevi iktidar 

süresinin son çeyreği ve Abbasilerin kuruluş zamanına denk gelmektedir. İktidarlarına karşı 

ileri düzeyde hassas olan Emevîler, en başından beri, başta Ehl-i beyt olmak üzere, iktidarlarına 

karşı yönelen sözlü ve fiili itirazları en sert şekilde bastırmış, eleştiri seviyesinde bile tahammül 

göstermemişlerdir. İktidarlarını eleştiren Hucr ve arkadaşları ile Gaylân ed-Dımeşkî’nin 

kılıçtan geçirilmesi bu durumun bilinen örneklerinden bazılarıdır. Abbasîler de Emevîlerden 

farklı bir görüntü vermemiştir. Abbasîlerin kurucusu Ebu Abbas Abdullah’ın iktidarına 

yönelebilecek tehlikeleri bertaraf etmek için Şam, Musul ve Basra’da gerçekleştirdiği 

katliamlar sebebi ile çok kan döken anlamında es-Seffâh lakabını aldığı bilinmektedir. 

 Mu‘tezile öncü imamları, imamet meselesine yaklaşımları ile Emevi ve Abbasî halifelerini 

meşru kabul etmeyip bu düşüncelerini seçkin dâileri ile İslâm coğrafyasının farklı bölgelerine 

yaymalarına rağmen onların hışmından korunmayı başarabilmişlerdir. Bu çerçevede makale, 

Mu‘tezile öncü imamlarının imamet meselesine yaklaşımını, aykırı duruş ve muhalif söylemleri 

ile siyasi konumlanışını ve iktidar sahiplerinin gadrinden korunabilmenin ince çizgisini ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Mu‘tezile, Siyaset, İmamet, Vâsıl b. Atâ, Amr b. Ubeyd 

___________ 

 Bu çalışma 20.04.2020 tarihinde tamamladığımız “Erken Dönem Mu’tezili Düşüncenin 

Teşekkül Süreci (H. 80-144 Arası Dönem) başlıklı doktora tezim esas alınarak hazırlanmıştır. 

/ This study was prepared based on my doctorate thesis titled “The Process of Formation of 

Early Thought of Mu‘tezila” (Between the Period of Hijri 80-144) which I completed on 

20.04.2020. 
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IN THE PERIOD OF THE FIRST TWO IMAMIS, MU'TEZILA'S 

UNDERSTANDING OF IMAMET AND ITS POSITION AGAINST THE POWER 

 

ABSTRACT 

Mu'tazila, the first stage of formation, Vasil b. Ata and Amr b. Ubayd during the period, he 

interpreted the imamate issue, which was a matter of deep disagreement among the ummah, 

with a unique approach. Irrespective of any lineage, the legitimacy of the imam/head of state, 

the ummah, the book of Allah and the Prophet. He made it conditional on a Muslim who could 

establish the Sunnah of the Prophet. 

It is known that the first division among Muslims was shaped around the imamate. Even if it is 

accepted that the first four caliphs, after the death of the Prophet, met the ijma-i ummah 

condition of the Mu'tazila in general, the Umayyad and Abbasid dynasties, which seized power 

in the later periods, remained far from meeting this condition. It is known that the imamate 

passed from father to son in the form of an allocation to the lineages or remained in a family. 

The period of the first two imams of the Mu'tazila corresponds to the time period between the 

beginning of the second century AH and the time of the death of the second imam, 144 AH. 

This period coincides with the last quarter of the Umayyad rule and the establishment of the 

Abbasids. The Umayyads, who were highly sensitive to their power, from the very beginning 

suppressed the verbal and actual objections against their power, especially El-i beyt, and did 

not tolerate even at the level of criticism. The execution of Hucr and his friends, who criticize 

their power, and Gaylân ed-Dımeşki are some of the known examples of this situation. 

Abbasids also did not give a different image from the Umayyads. It is known that he got the 

nickname es-Seffah, meaning he shed a lot of blood, due to the massacres he carried out in 

Damascus, Mosul and Basra in order to eliminate the dangers that could face the power of Abu 

Abbas Abdullah, the founder of the Abbasids. 

Although the Mu'tazila leading imams did not accept the Umayyad and Abbasid caliphs as 

legitimate with their approach to the imamate issue and spread these ideas to different parts of 

the Islamic geography with their distinguished dais, they were able to protect themselves from 

their wrath. In this context, the article aims to reveal the approach of the Mu'tazila leading 

imams to the issue of imamate, their political position with their contradictory stance and 

oppositional discourse, and the fine line of being protected from the violence of those in power. 

Key words: Mu'tazila, Politics, Imamate, Vasil b. Ata, Amr b. Ubaid 

 

GİRİŞ  

İslâm tarihinde, Hz. Peygamberin vefatından hemen sonra müslümanların gündemine giren 

İmamet kavramı, müslümanların dünyevi ve uhrevi işlerinin sorumluluğunu deruhte etme 

görevi için kullanılmıştır.1 İslâm dininin kutsal kitabında, siyasal alan; şûrâ, liyâkat, hakkaniyet, 

adâlet, emanetin ehline verilmesi, takva gibi kavramlar üzerinden karşılık bulurken, özellikle 

yönetim sistemi ile ilgili bir ayrıntı yer almamıştır.2 Ayrıca müslümanların ekserisine göre Hz. 

Peygamber de vefat ettiğinde kendisinden sonra müslümanların liderliğini üstlenecek birini ya 

da liderlerini seçecekleri bir usul belirtmemiştir. Bu işi, maslahatlarının gerektirdiği şekilde 

 
1İbn Manzûr, Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfiî, Lisânü’l-

Arab, (Daru’s-Sadr, Beyrut, ts,), XII: 26;  Ebû Zehra, Muhammed b. Ahmed b. Mustafâ, Tarihu’l-Cedel, (Kâhire: 

Dâru’l-Fikri’l-Arabi,  ts.), 87; Ammâra, el-Mu‘Tezile ve’s-Sevre, (b.y.,: Dâru’l-Hilâl, 1984): 18-23. 
2Âl-i İmrân 3/159, Şûrâ/38, Nûr 24/62, Zümer 39/18.; Nisâ 4/58; Nisâ 4/58,135, Mâide 5/8, Sâd 38/26; Muhammed 

Ammâra, el-Mu‘tezile ve’s-Sevre, 63; Ebû Zehra, Târihu’l-Cedel, 78. Nisâ, 4/59.;  
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halletmeleri için onlara bırakmıştır.3 Bu durum, tabiatıyla “imamet” konusunda ihtilaflara 

imkân tanımıştır.4 İlk halifenin belirlendiği Sakîfe olayında, Hz. Ebubekir’in (ö. 13/634) anlık 

gelişen ve Arap kabilecilik anlayışı temelinde bir oldu bittiyle halife seçilmesi,5 imamet 

meselesinin ilk kriz halini çözmüş olsa da sonrasında bu mesele, İslâm toplumunun gündemini 

uzun süre meşgul ve derin bölünmelere kaynaklık etmiştir.6 İmamet, aynı zamanda Hz. 

Osman’ın (ö. 35/656) öldürülmesi, Cemel ve Sıffin vak’aları, gibi hadiselerde  temel bir işlev 

görmüş, ilk dini mezheplerden Şîâ, Hâricî ve Mürcîe fırkaları bile siyasal alandaki ihtilafların 

doğrudan bir yansıması olarak kabul edilmiştir.7 Şehristânî (ö. 548/1153), imamet meselesinin 

İslâm tarihindeki kilit rolünü; “Ümmetin arasındaki en büyük ihtilaf imamet ile ilgili ihtilaftır. 

İslâm tarihinde imamet için akıtılan kan dinî kaidelerin oturtulması için dökülen kanın 

toplamından fazladır”8 ifadeleri ile dile getirmiştir. İmamet meselesinde farklı fikirler ileri 

sürülmüş, bu fikirler, taraftar kitlelerle gelişip sistemleşmiştir.  Dini mezheplerin imamet 

anlayışları, aynı zamanda onların iktidara karşı tutumlarına da yön vermiştir. 

İslâm düşünce tarihinde genel çerçeve itibarıyla imamet; tahsisi ve imamın belirlenmesinin 

yöntemi, nitelikleri, gerekliliği ve efdâliyet konuları ile tartışılmış temel bir meseledir.9  

 Dinî mezheplerden Şîâ, Haricîler, Mu‘tezile ve Ehl-i sünnet, bu meselede farklı tezler ileri 

sürmüşlerdir.10 İlk ortaya çıkan siyasi-itikâdi mezheplerden Şîâ, imametin nass ile 

belirlendiğini iddia etmiş, imameti, Hz. Peygamberin ailesine tahsis edilmiş bir hak olarak 

görmüştür. Sıffin savaşına müteakip ortaya çıkan Haricîler ise Şia’nın imamet tezine karşıt bir 

anlayış ile İmamın her müslümanın hakkı olduğunu ve gerektiğinde bunun seçim ile 

belirlenmesi gerektiğini, aynı anda birden fazla imamın olabileceğini hatta müslümanların 

 
3Nevbâhtî, Ebû Muhammed Hasen b. Musa b. el-Hasen b. Muhammed el-Bağdâdî en-Nevbahtî, Sa‘d b. Abdullah 

el-Kummî, Firaku’ş-Şîa, thk., Abdulmunîm el-Hıfnî, 1. Baskı, (Kâhire: Dâru’l-İrşâd, 1412/1992), 21. 
4Ebû’l-Hasan Ali b. İsmâîl b. Ebî Bişr İshâk b. Sâlim el-Eş‘ârî el-Basrî (ö. 324/935-36), Makâlâtu’l-İslâmiyyîn, 

thk., Muhammed Muhyiddin Abdulhamîd, (Kâhire: Mektbetu’n-Nahdati’l-Mısriyye, 1369/1950), I, 39; Neşvân, 

Hûru’l-Îyn, 266. 
5İbnü’l-Esîr, Ebu’l-Hasen İzzüddîn Alî b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî, el-Kâmil fî't-Târih, 

thk., Ebi’l-Fida Abdullah Kadî, (Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1407/1987), II: 189 vd.; Zebebî, Ebû Abdillâh 

Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Türkmânî el-Fârikî ed-Dımaşkî, Siyeru A’lamu’n-

Nubela, thk., Hassân Abdu’l-Mennân, (Lübnan: Beytu’l-Efkaru’d-Devliyye, 2004), 315; Ebû Zeyd Veliyyüddîn 

Abdurrahmân b. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Hasen el-Hadramî el-Mağribî et-Tûnisî, Tarihu’l-

İbn Haldun, (Beyrut: Daru’l-Fikr, 2001), II: 487 vd.; Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî 

el-Bağdâdî, Tarihu’t-Taberî (Tarîhu’r-Rüsul ve’l-Mülûk), Thk., Muhammed Ebü’l-Fazl İbrahim, 2. Baskı., 

(Kahire: Daru’l-Meârif, 1967), III: 205, 220 vd.; Tâhâ Hüseyin, el-Fitnetu’l-Kübrâ Osman, 12. Baskı, (Kâhire: 

Dâru’l-Meârif, 2006), 31-32. 
6Eş‘ârî, Makâlâtu’l-İslâmiyyîn, I, 39; Neşvân el-Himyerî, Ebû Saîd Neşvân b. Saîd (b. Neşvân) b. Sa‘d b. Ebî 

Himyer b. Ubeydillâh el-Himyerî el-Yemenî, el-Hûru’l-Îyn, thk., Kemal Mustafa, 2. Baskı, (Beyrut: Dâru’l-Âzal, 

1985), 266; Ebû Zehra, Târihu’l-Cedel, 78.; Zâhid Kevserî, “Mukaddime”, İbn Asâkir, Ebu’l-Kâsım Ali b. el-

Hasan b. Hibetullah b. Asakir ed-Dımeşkî, Tebyînu Kezbi’l-Müfterî fimâ Nusibe ile’l-İmam Ebi’l-Haseni’l-Eşa‘ri, 

(Şam: Matbaâtu’t-Tevfik, 1347/1928), 17. 
7Kâdî Abdülcebbâr Ebü’l-Hasen Kādı’l-kudât Abdülcebbâr b. Ahmed b. Abdilcebbâr el-Hemedânî, Fadlu’l-İ‘tizal 

ve tabakatu’l-Mu‘tezile, Thk., Fuad Seyyid, (b.y.: Daru’t-Tunusiyye, 1974), 142-143; Ammâra, el-Mu‘tezile ve’s-

Sevre, 63; Ahmed Mahmûd, fî İlmi’l-Kelâm: I-Mu‘tezile, 5. Baskı, (Beyrût: Dâru’n-Nehdeti’l-Arabîyye, 

1405/1985), I: 33; Alî Sâmî Neşşâr, Neş’etu’l-Fikri’l-Felsefî fi’l-İslâm, 9. Baskı, (Kâhire: Dâru’l-Maârif, 1996), 

I: 407. 
8Ebü’l-Feth Tâcüddîn (Lisânüddîn) Muhammed b. Abdilkerîm b. Ahmed eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, Thk., 

Emir Ali Mehna, Ali Hasan Faûr, 3. Baskı, (Beyrut: Daru’l-Meârif, 1993), I: 31. 
9Neşvân, Huru’l-Îyn, 202.  
10Eş‘ârî el-Basrî, Makâlâtu’l-İslâmiyyîn, II, 133 vd.; Ebû Muhammed Alî b. Ahmed b. Saîd b. Hazm el-Endelüsî 

el-Kurtubî, el-Fasl fi’l-milel ve’l-ehvâ ve’n-nihal, Thk., Muhammed  İbrahim Nasr, Abdurrahman Umeyre, 

(Beyrut: Daru’l-Ciyl, ts.), IV:149 vd.  
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kendilerine imam seçmelerinin zorunlu olmadığını savunmuşlardır.11 Şîa’nın imamın 

masumiyeti tezine tezat olacak şekilde, zâlim yöneticiye karşı baş kaldırmanın vâcip olduğunu 

kabul etmişlerdir.12 Erken dönemde ortaya çıkan mezheplerden Mürcîe ise daha çok iman- amel 

meselesindeki anlayışları ile ön plana çıkmış imamet meselesinde özgün bir yorum 

geliştirmemişlerdir. İmamet etrafında vuku bulan hadiselerde ise tarafsız kalmayı, birliği 

bütünlüğü korumayı, fitne olaylarından uzak durmayı yeğlemişlerdir.13 Önceleri Ehl-i hadis 

olarak da tanımlanan ve Ehl-i sünnet ismi ile sistemleşecek kesim ise imamın Kureyş’ten olması 

gerektiğini kabul etmiştir.14 İlerde bir başlık altında ele alınacak Mu‘tezilenin imamet anlayışı 

ise daha farklı bir yaklaşım ile şekillenmiştir. 

Siyasi-itikâdi mezheplerin imamet anlayışları çerçevesinde iktidar ile olan münasebetleri ise 

genel hatlarla şu şekilde kendisini göstermiştir. Hz. Peygamberin yakın akrabaları Hz. Ali (ö. 

40/661) ile amcası Abbas’ın (ö. 32/653) Hz. Peygamberden sonra onun mirasını temsil etmede 

kendilerini öncelikli gördükleri, Sakîfe hadisesi sonrasında kayıtlarda yer alan ifadelerinden 

açıkça anlaşılmaktadır.15 Sonrasında da Ehl-i beyt mümessilleri ve taraftarları olan Şiâ, aynı 

iddiayı sürdürmüş ve bunun mücadelesini vermişlerdir. 16 Hz. Ali ve sonrasında Hz. Hasan’ın 

(ö. 49/669) kısa süreliğine halife olmasıyla imamet, Ehl-i beyt mümessillerine geçmiş olsa da 

Muâviye’nin (ö. 60/680) türlü oyunlarla Ehl-i beytten alınmış ve Emevîlerce saltanata 

dönüştürülmüştür. Bundan sonra Ehl-i beyt , bir hak ve özlem olarak kendilerinden gasp edilmiş 

gördükleri imameti ele geçirmek için sürekli olarak bir mücadele içine girmişlerdir. Hz. 

Hüseyin’in (ö. 61/680) kalkışması, İbn Hanefiyye (ö. 81/700) adına hareket eden Muhtâr es-

Sakâfî (ö. 67/687) isyanı, Zeyd b. Ali b. Hüseyin (ö. 122/740) başkaldırısı, Velid b. Yezid’e (ö. 

126/744) karşı Yahya b. Zeyd hurucu, 17 Abbasi devrimi ve Abbas oğulları ile Ali oğulları 

ayrışmasından sonra Muhammed b. Abdullah ile Kardeşi İbrahim’in ayaklanması ve daha sonra 

benzer karakterli isyanların tamamında Şîâ ve önderlerinin imamet anlayışlarının bir yansıması 

olarak meydana gelmiştir.18 

Haricîler ise iman yorumları, kendileri gibi düşünmeyenleri küfür ile ittiham etmeleri ve 

imamet anlayışları gereği gerek Emevî gerekse Abbâsî İktidarları ile hiçbir zaman barışık 

olamadılar. Ameli iman ile özdeşleştiren aşırıcı din yorumlarından yola çıkarak, büyük günah 

işleyeni ve sonrasında kendileri gibi düşünmeyenleri küfre girmekle ittiham ettiler.  “Tahkimi” 

kabul edenleri kâfir ilan edip halifenin otoritesine başkaldırdılar.19 Hz. Ali’yi öldürdükten sonra 

iktidarı ele geçiren Muâviye ve Emevîlere karşı kesintisiz bir isyan hareketine giriştiler. 

Abbasîlerin iktidarı ele geçirmesinden sonra da Haricîler, Abbasî halifelerine karşı aynı tavrı 

 
11Ebü’l-Hasen Alî b. el-Hüseyn b. Alî el-Mes‘ûdî el-Hüzelî, Muruc’z- zeheb ve meâdinu’l-cevher, Yay. Hzr., 

Kemal Hasan Merî, (Beyrut: Mektebetıu’l Asriyye, 2005), III: 186; Kâdî Abdülcebbâr, Ebu’l-Hasen Kâdı’l-kudât 

Abdülcebbâr b. Ahmed b. Abdilcebbâr el-Hemedânî, el-Muğnî fî Ebvâbi’t-Tevhid ve’l-Adl, thk., Mahmûd 

Muhammed Kâsım, (b.y.: y.y., trs.), XX: 297-298; Şehristânî, Milel, I: 134. 
12Şehristânî, Milel, I: 132. 
13Şehristani, el-Milel, I, 162-166; Zahid Kevserî, Tebyini, kezbi’l-Mufterî, (mukaddime kısmı), 17-18. 
14Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 186; Kâdî Abdülcebbâr,  el-Muğnî fî Ebvâbi’t-Tevhid ve’l-Adl, 297-298. 
15Mes’udî, Murucu’z-Zeheb, II: 237, 238; Taberî, Tarihu’t-Taberi, III: 208. 
16Mes’udî, Murucu’z-Zeheb, III: .249- 250; el-Mehdî-Lidînillâh Ahmed b. Yahyâ b. el-Murtazâ, Tabakatu’l 

Mu‘tezile, Thk., Susanna Diwald- Wizer, (2. Baskı, Beyrut: Daru'l-Muntazır, 1987), 33. 
17Mes’udî, Muruc’u-Zeheb, III: 177. 
18Eş’âri, hilafet hakkı davası ile ilgili 24 adet Ehl-i beyt başkaldırısına yer vermiştir. Bk. Eş’aari, Malkalatu’l-

İslamiyyin, I: 141. 
19Ebû Muhammed Abdullâh b. Müslüm, b. Kuteybe ed-Dîneverî (ö. 276/889), el-İmâme ve’s-Siyâse, thk., Alî 

Şeyrî, (Beyrut: Dâru’l-Edvâ, 1410/1990), I: 161; Nevbâhtî, Firaku’ş-Şîa, 19; Ebû Hilâl el-Hasen b. Abdillâh b. 

Sehl el-Askerî, Evâil, Thk. Velid Kassâb. Muhammed el-Mısrî. (2. Baskı Riyad: Daru’l-Ulum, 1981), 2:107-108; 

Kâdî Abdülcebbâr, Fadlu’l-İ’tizâl, 164; Ebû Hâmid İzzüddîn Abdülhamîd b. Hibetillâh b. Muhammed el-Medâinî, 

Şerhu Nehci’l-belâğe, (Bağdat: Daru’l-Kitabi’l-Arabiyye, 2007), I:182; Şehristânî, Milel, I: 131vd.; Taberî, Târih, 

V: 64; Kevserî, “Mukaddime”, İbn Âsâkir, Tebyînu Kezbi’l-Müfterî, 17. 
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sürdürdüler. Onların iktidara karşı bu tavırları, etkilerini yitirinceye kadar devam etti.20 

Mu‘tezilenin tutumu ve iktidara karşı huruc yorumu ise ayrı bir başlık atında ele alınacak. 

İmamet meselesi ile ilgili tartışma konusu olan sahabelerin fazileti konusu ise esas konumuza 

doğrudan taalluk etmediğinden, çalışmamızda ele alınmamıştır.  

1.  MU‘TEZİLE’NİN İLK İKİ İMAMININ İMAMET ANLAYIŞI  

Mu‘tezilenin erken döneminde Mu‘tezile iktidar münasebetlerinin anlaşılmasında onların 

imamet anlayışları önemli bir yerde durduğundan, Mu‘tezile öncü imamlarının imamet 

meselesinin yaklaşımlarının ortaya konulması önem arz etmektedir.  

Dinî mezheplerin, genel anlamda bilinen ihtilaf anlarına farklı yaklaşımlar ve çoğu kez de 

birbirlerine karşıt ya da alternatif konumlanmalar ile ortaya çıktıkları bilinmektedir.21  

Mu‘tezile de bu genel kaziyeye uygun bir görüntü vermiştir. Erken dönemin hareketli ilmi 

ortamında, öne çıkan âlimlerin meclislerinde yetişen ve önde gelen ilimi şahsiyetler ile teması 

bulunan Mu‘tezile kurucu imamlarının bu temel mesele ile ilgili fikir beyan etmemiş olması 

olası görünmemektedir. Özellikle Vâsıl b. Atâ’nın (ö. 131/748), talebesi olduğu ve bir ilmî 

otorite kabul edilen Hasan-ı Basrî’ye (ö. 110/728) muhalefet edebilme özgüveni ve yeni bir 

mezhep kurma çabası ve azmi düşünüldüğünde, onun, imamet gibi kritik bir meseleye dair 

tartışmalara katılmamış olması düşünülemez. Mezhep sahibi bir şahsiyet olarak bu mesele ile 

ilgili yaklaşımının sorulmamış olması, kendisinin bu konuda fikir beyan etmemiş olması 

hayatın olağan durumuna aykırı olur. Bununla beraber bu konuya, Mu‘tezilenin ilk iki imamı 

Vâsıl b. Atâ ve Amr b. Ubeyd’in (ö. 144/761) müşahhas olarak nasıl yaklaştığı hususunun temel 

kaynaklar üzerinden tespitinin güçlükleri olduğunu en başından ifade etmek gerekir. Zira 

istisnalar hariç tutulursa Mu‘tezilenin ilk iki imamının telifatları günümüze kadar 

ulaşamamıştır. Bu durumun ise Mihne sonrası dönemde, dönemin iktidarı nezdinde 

Mu‘tezilenin aykırı görülen, yasaklanan bir konuma oturtulması ve kaynaklarının sistematik 

olarak itlaf edilmesinden kaynaklandığı bilinmektedir.22 Ancak Mu‘tezilenin imamet görüşü ile 

ilgili temel kaynak eserlerdeki kayıtları, Mu‘tezile kurucusunun meseleye dair yaklaşımını 

anlayabilmeye imkan tanımaktadır. 

Kaynak eserler, Mu‘tezilenin halifenin nass ile tayin edilmiş olduğu şeklindeki Şîa’nın tezini 

reddettiğine yer vermiştir. Buna gerekçe olarak da bu meselede ihtilafa imkân bırakmayacak 

sarih bir nassın olmayışını ayrıca müslüman toplumun bu meseleye dair ihtilafını temel bir 

gerekçe olarak ileri sürmüştür. Zira ihtilafa mahal vermeyen bir nassın olması, bu meselde 

ihtilafın önünü kapatacaktı. Mesele, bu haliyle üzerinde fikir beyan etmeye açık olunduğundan, 

Mu‘tezile de kendi yaklaşımını ortaya koymuştur. Buna göre Mu‘tezile, imametin nass ile 

belirlendiğine karşı çıkıp “Hz. Peygamberin, İmamın sadece özelliklerini belirttiğini, ismi ve 

nesebine dair bir belirlemede bulunmadığını” dolayısı ile ümmetin seçim ile icmâ etmesi 

gerektiğini söylemiştir.23 İmameti, Allah’ın kitabını ve Hz. Peygamberin sünnetini ikame 

edebilecek her bir müslüman için bir hak olarak görmüş, onun Kureyşî olması ya da olmaması 

arasında herhangi bir fark gözetmemiştir. Müslümanların kendilerine bir imam belirlemelerini 

her zaman için vâcip görmüştür.24 Bu çerçevede imamet, müslüman ve âdil olması koşuluyla 

Kureyş kabilesine mensubiyetine bakılmaksızın ümmetin üzerinde uzlaş sağlayabileceği her 

 
20Şehristani, el-Milel, I, 131-161; Bağdadi, el-Fark, 72-103; İbn Hazm,  el-Fasıl, V, 51-57. 
21Kazanç, Fethi Kerim, “Klasik Kelâmi Meselelerin Doğuşuna Etki Eden Faktörler”, On dokuz Mayıs Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, 24-25, (Samsun, 2007): 188. 
22Nyberg, “Mukaddime”, Ebu’l-Hüseyn Abdürrahîm b. Muhammed b. Osmân el-Hayyât, el-İntisâr ve’r-Redd âla 

İbn-i Ravendî el-Mülhîd, thk., Niyberg, 2. Baskı (Beyrut: Dâru’l-Arabiyeti li’l-Kitap, 1413/1993), 10.  
23Nevbâhtî, Firaku’ş-Şîa, 21; İbn Hazm, Fasl, IV, 149, 15; İbn Ebi’l-Hadîd, Şerhu’n-Nehci’l-belâğe, IV, 25.  
24Nevbâhtî, Firaku’ş-Şîa, 23; Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 185-186; Kâdî Abdülcebbâr, Fadlu’l-İ‘tizâl, 753 vd; 

a. mlf., Muğnî, XX/1, 16 vd.; İbn Hazm, Fasl, IV: 52; Neşvân, Hûru’l-Îyn, 202, 203, 204; İbn Ebi’l-Hadîd, 

Şerhu’n-Nehcü’l-Belâğe, I, 8, V, 59.  
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müslümanın hakkı telakki edilmiş ve imamın belirlenmesi bir zorunluluk olarak kabul 

edilmiştir.  

Mu‘tezilenin imamete dair görüşüne yer veren en eski kaynakların tamamında, benzer ifadeler 

kullanılıp farklı bir yaklaşıma yer verilmemiş, ayrıca belli bir isme de atıfta bulunulmamıştır. 

Dolayısıyla bu yaklaşım Mu‘tezile ehlinin tamamının görüşü olarak kabul edilmiştir. Bu 

durumda, Mu‘tezilenin imamet görüşünün bu meselenin en yoğun tartışıldığı zamanda 

şekillendiği ve Mu‘tezile kurucusu Vâsıl b. Atâ’ya ait olduğu rahatlıkla iddia edilebilir. Bu 

yaklaşım Vâsıl b. Atâ tarafından şekillenmiş ve diğer Mu‘tezile imamları da ona uymuşlardır. 

Çünkü Mu‘tezile kurucu imamına muhalefet ya da farklı bir yaklaşım, bir şekliyle kaynak 

eserlerde yer alırdı. Nitekim halifelerin faziletinde başta Amr b. Ubeyd olmak üzere Basra 

Mu‘tezile ekolünün Vâsıl b. Ata’dan farklı yaklaşımı25 ya da Cemel Savaşına katılanların 

hükmü meselesinde yine Amr b. Ubeyd’in Vâsıl b. Ata’dan faklı tutumu26 benzer şekilde 

fiillerin yaratılması meselesinde Dırâr b. Amr’ın, hocası Vâsıl b. Atâ’ya karşıt görüşü, kaynak 

eserde yer almıştır.27  Ancak imamet meselesinde benzer bir kaydın olmaması, bu meselede 

yaklaşımın kurucu imam tarafından şekillendiği ve bu haliyle de diğer imamlarca kabul 

gördüğü sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 

İlk mezheplerden sonra Hicri II. Yüzyılın başlarında teşekkül eden Mu‘tezilenin imamet 

anlayışı incelendiğinde,  Onların imamet anlayışının Şîâ ve Haricîler ile benzer ve ayrışan 

taraflarının olduğu görülür. Mu‘tezile, İmamette, Kureyşî ya da Ehl-i beyt’ten olma şartına karşı 

çıkıp imameti her kes için hak görmesi ve imamın belirlenmesinde icmâyı yani seçimi esas 

alması, Şîâ’ya  karşı ve Haricîler ile benzerlik görüntüsü verirken; İmam belirlemenin her 

dönem müslümanlar üzerine vâcip görülmesi Haricîler ile ayrışma, Şîâ ile benzerlik anlamını 

taşımıştır.28  

2. ÖNCÜ İMAMLARIN, DÖNEMLERİNİN İKTİDARLARINA KARŞI 

KONUMLANIŞI 

Mu‘tezilenin kuruluşu, Emevî iktidarının sonları ile Abbasîlerin kuruluş dönemi denk gelmiştir. 

Bu dönem zarfında Mu‘tezilenin, imamet görüşleri çerçevesinde Emevî ve Abbâsî iktidarına 

nasıl yaklaştıkları ve onlara karşı itaat, isyan ya da daha farklı bir yöntem ile nasıl bir 

konumlanma içerisinde girdikleri çalışmamızın temel hedefi olduğundan burada bu husus 

ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

2.1. Emevîler Dönemi  

Mu‘tezilenin imamet anlayışında imamın meşru olması, nesep farklı gözetilmeksizin Kur’an ve 

sünneti ikame edebilecek adil bir müslümanın seçimle işbaşına gelmesi şartlarının esas 

alındığına yer vermiştik. Emevî iktidarı ise, Muâviye b. Ebu Süfyân’ın (ö. 60/ 680) türlü 

entrikalar sonucu hilafeti ele geçirmesi ve uzlaşı aramaktan öte cebir kullanarak meşruluğunu 

sağlaması, sonrasında da bu makamı miras ile saltanata dönüştürmesine dayandığı 

bilinmektedir.29 Bu çerçevede Mu‘tezile nezdinde Emevî halifeleri, en başından göreve gelme 

 
25Ebü’l-Hasen Kādı’l-kudât Abdülcebbâr b. Ahmed b. Abdilcebbâr el-Hemedânî Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, thk., 

Abdulkerîm Osmân, 3. Baskı,  (b.y.: Mektebetu Vehîbe, 1416/1996), 767-276; a. mlf., Muğnî, XX/2, 112 vd.; 

Şehristânî, Milel, I: 63; Neşvân, Hûru’l-Îyn, 235. 
26Bağdâdî, Fark, 110; Şehristânî, Milel, I: 63; Ebû Abdillâh (Ebû’l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. 

Hüseyn er-Râzî et-Teberistânî (ö. 606/1210), İ’tikâdâtu Firaki’l-Müslimîne ve’l-Müşrikîn, nşr., Alî Sâmî Neşşâr, 

(Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1402/1982), 40. 
27Kâdî Abdülcebbâr, Fadlu’l-İ‘tizâl, 163; Bağdâdî, Fark, 188; İbn Hazm, Fasl, VI: 152; Şehristânî, Milel, I, 102; 

Râzî, İ’tikâdâtu Firak, 69 
28Bknz. Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 185, 186; Kâdî Abdülcebbâr, Fadlu’l-İ’tizâl, 162, 234, 239; İbn Hazm, 

Fasl, IV: 149, 152. 
29Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 29 vd.; Muhammed Ebu Zehra,  Tarihu’l- Mezahibu’l-İslamiyye, (Kahire: Daru’l- 

Fikri’l-Arabi, trs.), 12. 
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şekli ile meşruluk problemi taşımışlardır. Ayrıca onlar için adil olma, Kuran ve Sünneti ikame 

etme hususu da diğer bir sorgulama boyutunu oluşturmuştur. Bu çerçevede Emevî iktidarının 

yönetim anlayışı ve ilk iki imamı öncülüğünde Mu‘tezilenin tanıklık ettiği Emevî halifelerinin 

pratikleri incelendiğinde genel görüntü ana hatları ile kaynaklarda şu şekli ile yer almıştır. 

Emevî iktidarının saltanat sistemi ile kaba güce dayanması,30 Ehl-i beyte karşı şiddet, sürgün 

ve imha temelindeki muameleleri,31 haksız uygulamalarını tenkit eden Hucr ve arkadaşları32 ile 

Ma’bed el-Cühenî (ö. 83/702) ve Gaylân ed-Dımaşkî (ö. 120/738) gibi özgür irade 

savunucularını katletmeleri, mevâlî olarak tanımladıkları Arap olmayan unsurlara karşı 

dışlayıcı muameleleri,33 İktidarlarını meşrulaştırmak için cebrî kader anlayışını 

araçsallaşıtırarak dinin özüne zarar vermeleri gibi hususlar,  Vâsıl b. Atâ ve taraftarlarının  

Emevî hanedanlığı karşıtı bir yere konumlanmasını gerektirmiştir. Zira bu tarz bir resim, âdil, 

Kuran ve Sünnet’e göre işleyen bir hilafet görüntüsü vermekten oldukça uzak düşmüştür.34 

Ayrıca Mu‘tezilenin kuruluşu sürecinde öncü imamlarının birebir tanıklık ettikleri ve beraber 

en uzun süreyi geçirdikleri Emevi halifelerinden Hişâm b. Abdülmelik (ö. 125/743), h. 105 

yılında tahta çıkmış ve yaklaşık 20 sene hilafette kalmıştır.35  Emevî aleyhtarı düşünceleri 

sebebiyle Gaylân ed-Dımeşkî’yi öldüren Hişâm b. Abdülmelik, katı bir yönetim anlayışını 

benimsemekle ünlenmiştir. Öyle ki insanların diğer hiçbir dönemde yaşamadıkları zorlukları 

onun döneminde yaşadığı kaynak eserlerde yer almıştır.36 Hatta Zeyd b. Ali’nin başkaldırısının 

bu duruma bir tepki olarak ortaya çıktığı vurgulanmıştır.37 Hişâm b. Abdulmelik’ten sonra h. 

125. yılında tahta çıkan Velîd b. Yezîd ise dinin emrini açıkça ihlal eden amel ve uygulamaları 

ile bilinmiştir.38 Bu sebepten amcasının oğlu Yezîd b. Velîd’in b. Abdülmelik’in  hurucu ile 

hilafetten azledilmiş ve öldürülmüştür.39  yerine halife olan Yezîd b. Velîd b. Abdülmelik, 

sadece 6 ay hüküm sürmüştür.40 Kaynaklar, onun Mu‘tezilî esasları benimsediğine yer vermiş, 

huruc hareketinde Ğaylaniyye ya da Mu‘tezile taraftarlarının desteğini gördüğü iddia 

edilmiştir.41 Ayrıca kaynak eserler, onu, adil ve takva sahibi bir kişilik olarak tanıtmıştır.42 Amr 

b. Ubeyd’in kitlesiyle çevresindekilere karşı onu desteklemeyi planladığı, ancak halifenin vefat 

etmesi üzerine planlarını icraata geçiremediği kaynaklarda yer almıştır.43 Mu‘tezile 

imamlarının tanıklık ettikleri son Emevî halifesi Mervan b. Muhammed ise Ca’d b. Dirhem’in 

(ö.124/742) görüşlerini benimsemesi sebebi ile Ca‘dî lakabıyla meşhur olmuştur. 44 Altı yıl 

 
30Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 29 vd.; Ammâra, Tiyârâtu’l-Fikri’l-İslâmî, 1. Baskı, (Kâhire: Dâru’ş-Şurûk, 

1411/1991), 43. 
31Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 56 vd.; İsfahânî, Makâtilu’t-Tâlibîn, 123-124. 
32Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 12. 
33Muhammed Âbid el-Câbirî (ö. 2010), İslâmda Siyasal Akıl, çev., Vecdi Akyüz, (İstanbul: Kiyapevi yay., 1997), 

67; Adem Apak, “Şuûbiyye Hareketinin Târihî Arka Planı ve Tezâhürleri: Asabiyyeden Şuûbiyyeye”, İslâm Sanat 

Târih Edbiyat ve Mûsikî Dergisi, VI,/12, 2008): 18. 
34Ayrıca bkz. Ammâra, el-Mu‘tezile ve’s-Sevre, 67 vd.  
35Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 169. 
36Ebû Bekr Cemâlüddîn Muhammed b. Şemsiddîn Muhammed b. Nübâte el-Fârikî el-Mısrî (ö. 768/1366), Şerhu’l-

Uyûn fi Şerhi Risâleti ibni Zeydûn, thk., Muhammed Ebû’l-Fadl el-İbrahim, (b.y.: Dâru’l-Fikri’l-Arabî, trs,), 291. 
37Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 170-172. 
38Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 178 vd; Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. 

Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dımaşkī eş-Şâfiî, el-bidâye ve’n-Nihaye, Thk., Abdullah b. Abdulmuhsin 

Et-Türkî,  (Cize: Dâru’l-Hicr Li’t-Tibaa ve’n-Neşr, 1997-1999), XIII: 160 vd. 
39İbn Kesîr, Bidâye, XIII: 168. 
40Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 183. 
41Ebu’l-Kâsım Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd el-Belhî el-Kâ’bî (ö. 319/931), Babu Zikri’l-Mu‘tezile (Fadlu’l-

Îʿtizâl ve Ṭabaḳâtü’l-Mu‘tezile içinde), thk., Fuâd Seyyid, (b.y.: Dâru’t-Tunusiyye, 1393/1974), 115; Mes‘ûdî, 

Murûcu’z-Zeheb, III: 184, 188; Neşvân, Hûru’l-Îyn, 258. 
42Kâ’bî, Babu Zikri’l-Mu‘tezile, 115-117. 
43Kâ’bî, Babu Zikri’l-Mu‘tezile, 117. 
44Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 188-189, 197. 
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civarı hilafetten sonra Abbâsî isyanları sonucu h. 132 yılında öldürülmüştür. Mervan b. 

Muhammed’in öldürülmesi ile de 91 yıl civarı hüküm süren Emevî hanedanlığı sona ermiştir.45  

Emevîler, geçen bahislerde ortaya konulduğu şekli ile ilkesel olarak Mu‘tezilenin din anlayışı 

ile tezat oluşturan bir görüntü vermektedir. Bu duruma, Emevî Halifelerinden sadece Ömer b. 

Abdülaziz ile Yezîd b. Velîd istisna teşkil etmiştir. Ömer b. Abdülaziz’in (ö. 101720) adil bir 

yönetici olması, Yezîd b. Velîd’in ise Mu‘tezilenin görüşleri benimsemesi sebebiyle Mu‘tezile 

ehlince diğer Beni-Ümeye halifelerinden farklı değerlendirildikleri kaynaklarda yer 

almaktadır.46 Amr b. Ubeyd’in Ömer b. Abdülaziz ile ilgili “Ömer b. Abdülaziz hakkı olmadığı 

ve bir hak davasında bulunmadığı halde hilafeti devraldı. Ancak sonrasında adaletli yönetim 

anlayışı ile o makama müstahak oldu” ifadesi Mu‘tezilenin bu konuda ilkesel davrandığını 

göstermektedir.47 

Bunun dışında, Mu‘tezilenin cebrî temeldeki Emevî din anlayışına karşı, gerek beş esası ve 

gerekse imamet anlayışı ile karşıt bir yerde durması48 ve prensipte iktidar aleyhtarı olmasına 

rağmen uzun bir dönemi beraber geçirdikleri Hişâm b. Abdülmelik’e karşı fiili bir teşebbüse 

girdiklerine dair kaynaklarda herhangi bir kayda rastlanmaz. Bunla beraber bazı taraftarlarının 

Mu‘tezilî esasları benimsediği belirtilen Yezid b. Velîd hurucuna katkı iddialarını, ikinci imam 

Amr b. Ubeyd’in Yezid. b. Velîd’e destek niyetlerini kaynaklarda tespit edebiliyoruz. Bu 

durum, Mu‘tezilenin beş esas ve görüşleri ile zalim yöneticilere  karşı olsa da onlara karşı 

harekete geçmeyi bazı şartlara bağladığı; şartları olgunlaştıkça fiili teşebbüse geçtiklerini 

göstermektedir. 

2.2. Abbasîler Dönemi 

Abbâsî iktidarı, son Emevî halifesinin  Mervân b. Muhammed’in öldürülüp Ebû Abbâs 

Abdullah el-Seffah’a Kûfe’de biat edilmesiyle hicri 132 yılında başlar.49 Abu Abbâs Abdullah, 

Emevîlerin tehdit olma potensiyelini tamamen bertaraf etmek için Ehli-beyt’in intikamı kılıfı 

altında Şam, Musul ve Basra’da gerçekleştirdiği büyük katliamlar sebebi ile çok kan döken 

anlamında es-Seffah lakabıyla meşhur olmuştur.50 Ebû Abbâs Abdullah el-Seffah hicri 136 

yılında oldüğünde vasiyeti ile51 kardeşi Ebû Ca‘fer el-Mansur (158/775), halife oldu.52 

Mu‘tezilenin ikinci imamı Amr b. Ubeyd, hicri 144’te vefat ettiğinde53 Ebû Ca‘fer el-

Mansur’un hilafeti hala devam etmekteydi. Abbâsî ihtilalinin hazırlık süreci çok daha önceden 

başladığından, Mu‘tezilenin süreçte katkılarının olup olmadığı ve Vâsıl b. Atâ’nın hiciri 131’de 

vefatından sonra ikinci Mu‘tezile imamı Amr b. Ubeyd’in Abbasî halifelerine karşı tutumu, 

çalışmamız açısından önem arz etmektedir.  

Başka araştırmacılara da mevzu olmuş Abbâsî ihtilalinde Mu‘tezilenin rolü konusu karşıt 

iddialar üzerinden müphem bir mesele görüntüsü verse de biz, araştırmamızda aşağıdaki 

bulgulara ulaştık.54  

 
45Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 197. 
46. Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 184; Şehristânî, Milel, I: 119. 
47Mes’udî, Murucu’z-Zeheb, III: 160. 
48Fuad Sezgin, Tarihu't-Türasi'I-Arabî, trc., Mahmud Fehmî Hicâzî, (b.y.: İdâreti’s-Sekâfeti Evin’-Neşri bi’l-

Câmia, 1411/1991), IV: 59; Muhammed Ziyaeddin er-Reyyîs, Nazariyyatu’s-Siyasiyyeti’l-İslâmiyye, 7. Basıkı, 

(Kâhire: Dâru’t-Turâs, trs), 79. 
49Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 206. 
50Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 205 vd.; İbnü’l-Esîr, Kâmil, V: 77-79. 
51İbnü’l-Esîr, Kâmil, V: 102. 
52Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 234; İbnü’l-Esîr, Kâmil, V: 99 vd. 
53Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III. 251. 
54Geniş bilgi için bknz. Ammâra, el-Mu‘tezile ve’s-Sevre, 119; Fadimah Omar, “Me’mun Öncesi Mu‘tezile-Abbâsî 

İlişkileri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, çev., Muharrem Akoğlu, 13, (2002), 371 vd.: 
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Abbasî ihtilalin temel motivasyonunu Emevî-Hâşimî çekişmesinin din kılıfı altında imametin 

Hz. Peygamberin ailesine öncelikli olduğu iddiası oluşturmuştur. Önceleri Hz. Ali soyu 

üzerinden verilen bu mücadele defalarca başarısız huruc hareketinden sonra Vâsıl b. Atâ’nın 

ilk hocası Ebu Hâşim Abdullah’ın Emevî halifesi Süleyman b. Abdülmelik tarafında 

zehirlenerek öldürülmesi ile Hz. Peygamberin amcası Abbas’ın soyuna geçmiştir. Buna göre 

Ebu Hâşim Abdullah, vefat etmeden hasta haliyle amcazadesi Muhammed b. Ali b. Abdullah 

b. Abbâs'a ulaştırılmış, Ebû Hâşim, Humeyme'de ona “imamet” hakkını vasiyet etmiştir.55 Bu 

imamet hakkı devrinden sonra da Muhammed b. Ali, İslâm beldelerine hilafet hakkı için lehinde 

propaganda yapmaları kastıyla davetçilerini göndermeye başlamıştır.56 Abbas oğulları ile Hz. 

Ali oğulları arasında beraberce yürütülecek bu mücadele, sonrasında Abbasîlerin hilafeti ele 

geçirmesi ile bozulmuş ve hilafet hakkı mücadelesi kendi aralarında baş göstermiştir. 57 Diğer 

önemli husus ise Emevî halifelerin yönetim pratiği olmuştur. Ayrıntılarını yukarıda verdiğimiz 

bu yönetim tarzı ve halifelerinin dinin açık emirlerini umursamayan davranışları, Abbasîlerin 

aleyhte propagandalarına uygun bir zemin oluşturmuş ve bu hususun kullanılması Abbasî 

propagandacıları tarafından ihmal edilmemiştir. Mevâliye karşı tutum ve haksız yere cizye 

alımları ise bu süreci özellikle Arap olmayan unsurlar arasında hızlandırmıştır.58 

Mu‘tezilenin kuruluş süreci ile paralel işleyen bu süreçte, öncü imamların, Abbasîler lehine bir 

faaliyet içerisine girdiklerine dair kaynak eserlerde güçlü bir kayda rastlanılmamıştır. Nitekim 

Mu‘tezile, imamet görüşü ile imametin Ehl-i beyt’in hakkı olduğunu tezini iddia edenlerden 

farklı bir yerde durduğu bilinmektedir. Ayrıca Abbâsî hanedanından Muhammed b. Ali’nin 

Mu‘tezile’ye ilgi duyan oğlu Mansur’u azarlaması, ihtilalden sonra Abbâsîlerin ilk halifesi Ebû 

Abbâ es-Seffâh’ın (ö. 136/754) da Mu‘tezile ehline karşı katı tutumu tarzındaki kayıtlar, 

Mu‘tezile ile Abbâsî işbirliği iddiasının zayıflığını göstermektedir.59  

Mu‘tezilenin ikinci imamı Amr b. Ubeyd’in ise Abbâsî halifesi Ebû Ca‘fer el-Mansur ile 

halifeliği öncesine dayanan bir yakınlığının olduğu kayıtlarda yer almaktadır.60 Hatta 

Şehristanî, onu Abbâsî Halifesi Mansur’un destekçisi şeklinde tanıtmıştır. Oysa kaynak 

eserlerde ye alan birçok kayıt, bunun aksini ortaya koymaktadır. Halife Mansur’un bizzat 

kendisi bile “İnsanlara sevgiyi dağıttık. Üzerine üşüştüler. Ancak Amr b. Ubeyd hariç” ifadeleri 

ile Amr b. Ubeyd’in istiğnasını itiraf etmiştir, “Hepiniz av peşindesiniz. Ancak Amr b. Ubeyd 

müstesna” sözüyle onu övmüştür.61 Bu ifadeler, halife Mansur’un Amr b. Ubeyd’i yanına 

çekmek için çabaladığını, onun ise buna itibar etmediğini ortaya koymakta, arlarındaki ilişkinin 

 
Osman Aydınlı, İslâm Düşüncesinde Aklileşme Süreci Mu‘tezilenin Oluşumu ve Ebû Huzeyl Allâf, Ankara: Ankara 

Okulu Yayınları, 2001. 
55İbn Kuteybe, İmâme Siyâse, II: 149; Ebû Abdillâh Muhammed b. Sa‘d b. Menî‘ el-Kâtib el-Hâşimî el-Basrî el-

Bağdâdî, Kitabu’t-Tabaka’l-kebîr, Thk., Ali Muhammed Amir, (Kahire: Mektebetu’l-Hânci, ts.), VII: 321; Ebü’l-

Ferec Alî b. el-Hüseyn b. Muhammed b. Ahmed el-Kureşî el-İsfahânî,  Mekātilü’t-Tâlibiyyîn, Thk., Seyyid Ahmet 

Sagar, (2. Baskı, Kum: Menşurat şerif Radî, 1995), 123-124; Zehebî, A’lâmu’n-Nubelâ, 2484; İbn Haldûn, Târih, 

I: 250. 
56Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 198, 212; Ammâra, Tiyârâtu’l-Fikri’l-İslâmî, 43. 
57Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 245. 
58Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 189;Marin Guzman, “Orta Asya ve Horasan'da Abbâsî İhtilâli: Vergi, İhtida ve 

Dini Grupların İhtilâlin Başlamasındaki Rolü Hakkında Analitik Bir İnceleme” çev., Mustafa Demirci, İslâm, 

San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsıkî Dergisi, 12, (2008): 264. 
59Ammâra, el-Mu‘tezile ve’s-Sevre, 127 vd.; Fadimah Omar, “Me’mun Öncesi Mu‘tezile-Abbâsî İlişkileri”, 373. 
60Kâdî Abdülcebbâr, Fadlu’l-İ‘tizâl, 248; Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Bağdâdî, Târihu Medîneti’s-Selâm, 

thk., Beşşâr Avvâd Ma’rûf, (Beyrut: Dâru’l-Garbi’l İslâmî, 1422/200), 14:64; Neşvân, Huru’l-Îyn, 265; Ebü’l-

Abbâs Şemsüddîn Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm b. Ebî Bekr b. Hallikân el-Bermekî el-İrbilî (ö. 

681/1282), Vefeyâtü’l-Aʿyân ve Enbâʾü Ebnâi’z-Zamân mimmâ Sebete bi’n-Naḳl evi’s-Sem’ ev Esbetehü’l-A‘yân. 

thk., İhsan Abbâs, (Beyrut: Dâru Sâdr, 1414/1994), III:461. 
61Şehristânî, Milel, I:  41; İbn Hallikân, Vefayât, III, 461. 
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ise dostluk düzeyini geçmediğini göstermektedir.62 Amr b. Ubeyd, yeri geldikçe Halife 

Mansur’u hakkı ve adâleti esas alan telkin ve tavsiyelerle eleştiriye tabi tuttuğu gibi, 63 Halife 

Mansur’da ona karşı daima temkinli olmuş; kendisine karşı bir isyan hareketi niyetini, çeşitli 

vesilelerle test etmiş ve onu sorgulatmıştır.64 

Sonuç itibarıyla Mu‘tezilenin ilk iki imamı, Abbâsîlerin ihtilal sürecinin onların bir paydaşı 

olmadıkları gibi  sonrasında da Amr b. Ubeyd onları siyaseten desteklememiştir. Zira bu 

ihtilalin ağırlıklı olarak imamet hakkı temelinde güdülenmiş olması, Mu’tezilenin imamet 

anlayışı ile uyuşmadığı gibi Mu‘tezilenin beş esasına işlerlik kazandıracak bir durum da va’d 

etmiyordu. Mu‘tezilenin önceliği ise bu türden iktidar çekişmelerine alet olmaktan öte kendi 

gündemi ile meşgul olmak ve dâi faaliyetleriyle mezhebi esaslarını İslam beldelerine yayarak 

taraftarlarını çoğaltmaktı.  

4. MUTEZİLENİN İKTİDARA KARŞI HURUC ANLAYIŞI  

Mu‘tezilenin imamet anlayışının diğer özgün bir boyutu ise onların iktidara karşı tavırlarını 

belirleyen “huruc” düşünceleridir. İmamın adaletten sapması, onda aleni olarak fısk alametleri 

görünmesi durumunda bile ona itaat edilmeli mi? sorusu etrafında tartışılan bu mesele de 

önceleri Hz. Osman dönemi olayları ve Emevî halifelerin uygulamaları ile ilişkili olarak 

müslümanlar tarafından tartışılmıştır. Genel çerçevede Hâricîler’in zâlim yöneticiye her 

koşulda başkaldırının gerektiği tezini savunduğu, buna karşıt Şîâ’nın meşru imamın masum 

olduğu inancından hareketle imamın hata yapmayacağı ve ona itaatin vâcib olduğu, Ehl-i 

sünnetin de imama karşı başkaldırıya cevaz vermeyip ona her koşulda tabi olmayı savunduğu 

bilinmektedir. 

 Mu‘tezile, özgün bir yorum ile imama itaati, onun âdil olması şartına bağlamış, adaletten 

caydığı ve onda fısk benzeri ameller sudur ettiği durumlarda ise alternatif âdil bir imamın 

bulunması, onu destekleyecek yeteri kadar taraftar kitlesinin olması ve bir kalkışma durumunda 

başarının  çok yüksek olma olasılığı şartlarının sağlanmasıyla başkaldırıya cevaz vermiştir. 

Eş’ârî de, koşullar oluştuğunda Mu‘tezilenin Emri bi’l-Maruf ve nehiy ani’l-Müker esası gereği 

iktidara karşı güç kullanabilmeyi meşru gördüğünü aktarmaktadır.65 Mu‘tezile, bu şartların 

bulunmaması durumunda ise koşulların oluşmasını beklemeyi prensip edinmiştir.66 

Mu‘tezilenin bu yaklaşımı, onların hem din hem de müslüman toplumun maslahatını gözettiği 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Zira dinin esaslarını ve toplumun maslahatını gözetme, imam 

konumundaki şahsın fıska bulaşıp toplumu fesada götürmesini engellemeyi gerektirebilir. o 

zamanki koşullarda günümüzdeki gibi düzenli aralıklar ile işleyen bir seçimin olmaması, olağan 

koşullar ile iktidar değişikliğine olanak vermediği ve iktidar sahibi zâlim, fâcir yöneticinin de 

iktidarı devretmeye yanaşmaması, zor kullanmayı meşru gösterebilir. Ancak âdil bir imamın 

olmaması durumunda ise yönetimin el değiştirmesi de bir iyileşmeyi beraberinde 

getirmeyecektir. Ayrıca bir kalkışma durumunda başarı olasılığının garanti olmaması durumu, 

iktidarı daha da katı tedbirlere sevk edecek ve halife değişimini isteyen toplumu ateşe atama 

anlamı taşıyacaktır. Bu olasılıklar düşünüldüğünde Mu‘tezilenin huruc anlayışında bir 

tutarlılığın olduğu iddia edilebilir. 

 
62Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 250, 251; Fadimah Omar, “Mu‘tezile Öncesi Mu‘tezile-Abbâsî İlişkileri”, 373. 
63Neşvân, Huru’l-Îyn, 264. 
64 Kâdî Abdülcebbâr, Şerh Usuli’l Hamse, 26; Hatîp el-Bağdâdî, Târihu Medîneti’s-Selâm, XIV, 66 ; Ali b. 

Alemü’l-hüdâ Ebü’l-Kāsım Alî b. el-Hüseyn b. Mûsâ b. Muhammed el-Alevî eş-Şerîf el-Murtazâ, Emâli’l-

Murtazâ :Gurerü’l-fevâ’id ve dürerü’l-Kelâi’d, Thk., Muhammed Ebü’l-Fadl İbrahim, (b.y.: Daru’l-İhyai’l-

Kutubi’l-Arabiyye, 1954), 1: 175. 
65 Eş’ârî, Makalatu’l-İslamiyyin, II, 140; Osman Aydınlı, “Mu‘tezilenin İmamet Nazariyesi: Teori ve Pratik”, Dini 

Araştırmalar, III/ 7, (2000):  40. 
66Kâdî Abdülcebbâr, Fadlu’l-İ‘tizâl, 246, 250; Ammâra, el-Mu‘tezile ve’s-Sevre, 49,54. 
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Bu koşullarda Mu‘tezile öncü imamları döneminde Emevî halifesi Hişâm b. Abdülmelik’in 

adaleti ile ilgili sorgulanabilecek hususlar olmasına ve ona karşı Vâsıl b. Atâ’nın öğrencisi Zeyd 

b. Ali kalkışması gibi örnekler olmasına rağmen Mu‘tezile kurucu imamının  fiili bir teşebbüs 

içerisine girdiğine ya da onları desteklediğine dair bir kayda rastlanılmamaktadır.67 Hatta bu 

sebeple Ali Sami Neşşâr, Mu‘tezilenin mezhebi esasları gereği zâlim iktidara karşı maddi güç 

kullanmayı teoride savunmalarına karşın pratikte buna başvurmaktan geri durduklarını, bu 

sebeple de Muhânnisu’l-Havâric olarak isimlendirildiklerini ileri sürmüştür.68 Ancak fıskı aleni 

olan Velid b. Yezid’e karşı huruc eden amcası oğlu ve Mu‘tezilenin esaslarını kabul ettiği iddia 

edilen Yezid b. Velid’in bazı Mu‘tezile taraftarlarınca desteklenmesi ya da Amr b. Ubeyd’in 

onu desteklemeye niyetlenmesi şeklindeki kayıtlar, bu konuda bir kanaate  varma ile ilgili 

değerlendirmede dikkatlerden uzak tutulmaması gereken hususlar olarak öne çıkmaktadır. 

Çelişki gibi görünen bu durum ise dönemin koşulları ile açıklanabilmektedir. Nitekim 

Mu‘tezile bu dönemde daha kuruluş aşamasında olup henüz büyük bir taraftar tabanına sahip 

olamamıştır.69 Ayrıca tarihi kayıtlarda geçtiği şekliyle Hişâm b. Abdülmelik döneminde Emevî 

iktidarı bir zaaf durumu göstermezken, sonraları bu iktidar hakimiyetinin zaafa uğradığı 

anlaşılmaktadır.70 Dolayısı ile Mu‘tezilenin zâlim iktidara karşı bu türden pratikleri, kendi 

tezleri tutarlı görünmektedir. 

 

SONUÇ 

İslam düşünce tarihinde Hz. Peygamberin vefatından hemen sonra, müslümanların din ve devlet 

işlerini yürütme sıfatı ile “imamet” kavramı, müslümanların gündemine girmiştir. Bu hususta 

meydana gelen ihtilafların yansıması İslâm toplumunda oldukça belirgin izlere sahip olması ve 

etkilerinin asırlar boyu devam etmesi bu meseleyi önemli kılmıştır. İmamet, çoğunlukla imamın 

belirlenmesi, nitelikleri ve zorunluluğu boyutları ile tartışılmış, bu kavram ile ilgili birden fazla 

nazariye geliştirilmiştir. Dinin anlaşılma ve yorumlanması çabalarının bir yansıması olarak 

ortaya çıkan siyasi-itikadi mezheplerden Şîâ ve Haricîler, ilk olarak imamet ile ilgili görüşler 

ileri sürmüş, sonraki dönemlerde teşekkül eden mezhepler de bunlara katılmıştır. Mezheplerin 

imamet anlayışları, aynı zamanda onların iktidarlara karşı olan tavırlarını da belirlemiştir. Bu 

çerçevede İslam tarihinde uzun süreli iç çatışma ve kargaşa dönemleri yaşanmıştır. Haricîler, 

ekinlikleri devam ettiği sürece imamet nazariyeleri gereği kendilerinden olmayan iktidara karşı 

sürekli bir kalkışma pratiği ortaya koyarken, Şîâ da hilafetin Ehl-i beyt e geçmesi için meşru 

görmedikleri halifelere karşı daima bir mücadele içinde olmuş, onlarca isyan hareketi 

geliştirmiştir. Mürcie ve sonraları sistemleşen Ehl-i sünnet kesimi ise toplumun birlik ve 

beraberliğini önceleyerek uzlaşmacı bir tavır takınmış, fitne kavramıyla tanımladığı siyasi 

kargaşa  süreçleri ve bu temelde gelişen ihtiraslardan uzak durmuştur. 

Mu‘tezile, hicri ikinci yüzyılın başlarında kurulmuş itikadi bir mezhep olarak imamet kavramı 

etrafında ortaya çıkan ihtilaflara dahil olmuş, bu meselede kendine özgün bir yorumlama 

geliştirmiştir. Mu‘tezilenin kurucu imamı Vâsıl b. Atâ, mezhebinin beş esasını belirlediği gibi 

imamet ile ilgili düşüncelerinin şekillenmesinde belirleyici olmuştur. İmamet ile ilgili 

görüşünde, Şîa ve Haricîler arası bir yorumlamada bulunarak imametin nass ile tayinine ve Ehl-

 
67Aydınlı, “Mu‘tezilenin İmamet Nazariyesi Teori ve Pratik”, 50. 
68Neşşâr, Neş’etu’l-Fikr, III: 106. 
69 Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Eyyûb ez-Zürâî ed-Dımeşkî el-Hanbelî Muhtasaru Sevâik’l-

Mursele alâ’l-Cehmiyye ve’l-Muattala, thk., Hasan b. Abdurrahmân el-Alavî, (Riyad: Mektebetu Edvâi’s-Selef, 

1425/2004), I: 833, 901, 911 
70Mes‘ûdî, Murûcu’z-Zeheb, III: 178,184, 188; Ahmed Emîn, b. İbrâhîm et-Tabbâh, Duha’l-İslâm. (Kâhire: 

Mektebetu’l-Usre, 1997), III: 83-84; Aydınlı, “Mu‘tezilenin İmamet Nazariyesi Teori ve Pratik”, 40. 
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i beyt’e tahsisine karşı çıkmış; imameti âdil, Kur’an ve Sünneti ikame edebilecek her bir 

müslümanın hakkı görmüştür. Bunun da icmâ/seçim ile belirlenmesi gerektiğini ifade etmiştir.  

Ayrıca İslâm toplumunun kendilerine bir imam belirlemelerini her dönem için bir zorunluluk 

kabul etmiştir. 

Mu‘tezile, imamet konusu ile alakalı zâlim, fâsık imama karşı muamele konusunda da diğer 

mezhep görüşlerinden farklı bir yol tutarak, kendine özgü bir yorum geliştirmiştir. Onlar, zâlim, 

fâsık imama her koşulda itaati vâcip görmeyip, şartları oluştuğunda maddi güce başvurmaya 

cevaz vermiştir. Bu şartlar ise alternatif âdil bir imamın bulunması, onun yeterli çoğunlukta bir 

kitle ile desteklenmesi ve iktidar değişikliği için bir kalkışma olasılığında başarı şansının çok 

yüksek olması koşulları ile şekillenmiştir. Mu‘tezile bu çerçevede ilk iki imamı döneminde 

iktidar sahiplerine karşı kendi esasları ile tutarlı bir pratik orta koymuş, yerine göre prensipte 

karşı durarak muhalefet etmiş, koşullar oluştukça da fiili teşebbüslere niyetlenmiştir.  
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ÖZET 

C.G.Jung çalışmalarında (1875-1961) atalarımızın edindikleri deneyimlerin kollektif bilinç 

aracığıyla gelecek nesillere aktarıldığını ifade etmektedir. Bu aktarım, bireyin sonradan 

öğrenmeyip doğumla edindiği ve öz benliğinde hayat bulan, “persona”, “gölge”, “anima” ve 

“animus” olarak ifade edilen dört ayrı arketip aracılığıyla gerçekleşmektedir. Dolayısıyla 

arketiplerin bireylerin davranışları üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple 

arketipler yalnızca psikoloji alanında değil iletişim ve pazarlama alanında da çalışılan bir 

konu olmaktadır.  Mark ve Pearson (2001) motivasyon teorileri ve bu dört temel arketipi 

temel alarak pazarlama alanında kullanmak üzere on iki çeşit arketipi meydana getirmişlerdir. 

Söz konusu bu on iki arketip; “masum”,” kaşif”, “bilge”, “kahraman”, “asi”, “sihirbaz”, 

“sıradan biri”, “aşık”, “şakacı”, “koruyucu”, “yaratıcı” ve “hükümdar” olarak ifade 

edilmektedir. Mark ve Pearson’ın çalışmasında her bir arketipin temsil ettiği bir takım 

karakteristik özellikler söz konusu olmaktadır ve pazarlamacılar özellikle marka kişiliği 

yaratma konusunda bu özelliklerden yararlanmaktadırlar.   

Reklam çalışmaları, bireylerden ve toplumsal olaylardan bağımsız bir biçimde oluşturulamaz. 

Bu nedenle reklam uzmanları yaşanan toplumsal olayları yakından takip etmeli, değişen 

tüketici profillerini iyi analiz edebilmelidir. Geçmişten günümüze dek yaşanan toplumsal ve 

kültürel değişimlerin bir sonucu olarak kadın ve erkek bireyler arasındaki makas giderek 

daralmaktadır. Bu doğrultuda bireylerin toplumsal cinsiyet rollerini benimsemeleri ve bu 

rollerin gereklerini yetirmeleri hususunda da birtakım değişimler yaşanmaktadır. Bu 

değişimleri görebildiğimiz mecradan biri de reklamlardır. Son yıllarda yayınlanan reklam 

filmlerinde; kadınların ev ortamına hapsedilmediği, kendine kamusal alanda daha fazla yer 

bulduğu, ev ve çocuk bakımı gibi işlerin her iki cinsiyet türü (kadın/erkek) arasında 

paylaşıldığı görülmektedir. Kadınların toplumsal cinsiyet rollerinden sıyrılmış bir biçimde 

sunulduğu reklamlar, kadın odaklı reklam (femvertising) olarak tanımlanmaktadır. İlgili 

literatür incelendiğinde kadın odaklı reklamlara yönelik sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmakla 

birlikte arketip teorisi bağlamında gerçekleştirilen çalışmalara rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu 

durum çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, kadın odaklı 

reklamlarda gösterilen güçlü kadın karakterlerin yaratılmasında hangi arketipten/arketiplerden 

yararlanıldığını tespit etmektir. Bu doğrultuda Dove Türkiye resmi YouTube kanalında yer 

alan ve 2019 yılında yayınlanan “Benim Güzelliğim Rakamların Ötesinde” reklam filmi 

göstergebilimsel analize tabi tutulmuş ve kadın karakterlerin temsil ettiği arketipler tespit 

edilmiştir. Bildiride analiz yönteminden daha detaylı bahsedilecektir. Çalışma sonucunda elde 

edilen bulgular, kadın karakterlerin yaratılmasında kaşif, bilge, kahraman, asi, aşık, şakacı ve 

yaratıcı arketiplerinden yararlanıldığını göstermektedir. Ayrıca kadın karakterlerin 

yaratılmasında bilge, asi, şakacı ve yaratıcı arketiplerinin daha sık tercih edildiği çalışmadan 

elde edilen bir diğer sonuçtur.    

Anahtar Kelimeler: Arketip, Göstergebilim, Kadın Odaklı Reklam, Toplumsal Cinsiyet 

 

4. ULUSAL DİSİPLİNLER ARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ 1-2 Ağustos 2021 
 

 

www.izdas.org                                                                         Ankara/Türkiye
63



CREATING STRONG WOMEN WITH ARCHETYPES:” BENİM GÜZELLİĞİM 

RAKAMLARIN ÖTESİNDE" COMMERCIAL FILM'S REVIEW 

 

ABSTRACT 

C.G. Jung states in his studies (1875-1961) that the experiences of our ancestors are passed on 

to future generations through collective consciousness. This transfer takes place through four 

different archetypes expressed as "persona", "shadow", "anima" and "animus", which the 

individual does not learn later, but acquires at birth and comes to life in her/him own self. 

Therefore, it is thought that archetypes are effective on the behavior of individuals. For this 

reason, archetypes are a subject that is studied not only in the area of psychology, but also in 

the area of communication and marketing. Mark and Pearson (2001) have created twelve 

types of archetypes to use in the area of marketing based on motivation theories and these 

four basic archetypes. These twelve archetypes; "innocent", "explorer", "sage", "hero", 

"outlaw", "magician", "regular guy/gal", "lover", "jester", "caregiver", "creator" and, "ruler" is 

being done. In the study of Mark and Pearson, there are a number of characteristic features 

represented by each archetype, and marketers especially benefit from these features in 

creating brand personality. 

Advertising works cannot be created independently of individuals and social events. For this 

reason, advertising experts should closely follow the social events and analyze the changing 

consumer profiles well. As a result of the social and cultural changes experienced from the 

past to the present, the gap between men and women is getting narrower. In this direction, 

there are some changes in individuals' adoption of gender roles and their fulfillment of the 

requirements of these roles. One of the channels where we can see these changes is 

advertisements. In the commercials films published in recent years; it is seen that women are 

not confined to the home environment, they find more place in the public realm, and the jobs 

such as home and child care are shared between both genders (female/male). Advertisements 

in which women are presented in a way that is stripped of their gender roles are defined as 

women-oriented advertising (femvertising). When the relevant literature is examined, as well 

as there are limited studies on women-oriented advertisements, no studies have been found in 

the context of archetype theory. Therefore, this situation reveals the importance of the study. 

The aim of this study is to determine which archetype(s) are used in the creation of strong 

female characters shown in women-oriented advertisements. In this direction, the commercial 

film "Benim Güzelliğim Rakamların Ötesinde" published in 2019 on the official YouTube 

channel of Dove Turkey was subjected to semiotic analysis and the archetypes represented by 

female characters were determined. The analysis method will be discussed in more detail in 

the paper. The findings obtained as a result of the study show that the archetypes of 

"explorer", "sage", "hero", "outlaw", "lover", "jester" and, "creative" are used in the creation 

of female characters. In addition, it is another result obtained from the study that "sage", 

"outlaw", "jester" and, "creator" archetypes are preferred more frequently in the creation of 

female characters. 

Key words: Archetype, Semiotics, Women-oriented advertisement, Gender identity  
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ETKİSİ 
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ÖZET 

Dünyayı etkisi altına alan ve Covid-19 virüsünün neden olduğu pandemi günlük hayatımızı 

etkilediği kadar finansal piyasaları da etkisi altına almıştır. Dünyada çoğunlukla krizlere neden 

olan bankalar, bu pandemi sürecinde piyasaları fonlayarak krize çözüm oluşturan finansal 

piyasadaki en önemli aktörlerden birisi olmuştur. Bankalara getirilen bazı yükümlülükler ve 

kendi politikaları doğrultusunda bankalar, yaptıkları faaliyetler sonucunda finansal tablolarında 

değişiklikler meydana gelmiştir. Bu çalışma kapsamında Merkez Bankası ve Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun getirdiği uygulamaların neler olduğu ve bankaların 

finansal tabloları üzerinde yarattığı etki araştırılmıştır. Bu etki araştırılırken en temel analiz 

yöntemlerinden yüzde analizi ve dikey analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamına 

2017,2018,2019,2020 ve 2021 yılı mart ayı verileri dahil edilmiştir. Çalışmada kullanılan 

veriler Kamu Aydınlatma Platformu internet sitesinden elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Covid-19, Bankacılık, Finansal Tablolar 

 

ABSTRACT 

The pandemic caused by the Covid-19 virus that affected the whole world had an impact on 

financial market as well as our daily lives. Banks that mostly cause crises in the world have 

become one of the most important factors in solving the crisis in the financial markets by 

funding those markets during the pandemic.  Banks brought about a change in the financial 

statements in line with some obligations and their policies. In this study, the applications 

brought by Central Bank and Banking Regulation and Supervision Agency and the effects of 

the banks on the financial statements are investigated. Percentage analysis and vertical analysis 

method are used when analyzing this effect. The data from March of 2017,20182019,2020 and 

2021 are included in the study. The data is retrieved from Public Disclosure Platform webpage. 

Keyword:  Pandemic, Covid-19, Banking, Financial Statements 
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YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 
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ÖZET 

Günümüz finans dünyası bireyleri birçok tercih arasından yatırım yapmaya zorlamaktadır. 

Çünkü belirsiz makro göstergeler mevduat sahiplerinin çok sık karar değiştirmesine neden 

olmaktadır. Bu çalışma 17/08/2017 ve 26/05/2021 tarihleri arasındaki verilerden hareket 

edilerek döviz kurlarında dolar ve Euro ile mevduat faizi, altın, devlet iç borçlanma senetleri ve 

Bist100 endeksleri arasındaki ilişkiyi Granger-Nedensellik testi yöntemi ile ölçmeyi 

amaçlamaktadır. Bu yatırım araçlarının getirileri ile tercih edilme nedenleri ve birbirlerine olan 

etkisini incelenmiştir. 

Çalışmadaki zaman serilerinin öncelikle durağanlık testleri yapılmış daha sonra VAR modeline 

göre gecikme uzunluğu hesaplanarak Granger-Nedensellik testi tahmin sonuçları elde 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlarına göre ise; doların bağımlı değişken olduğu modelde Bist100 

endeksinin ve altının olasılık değerleri 0.000<0.05 olduğu için dolara doğru bir nedensellik 

ilişkisi olduğu, mevduat faizinin bağımlı değişken olduğu modelde ise devlet iç borçlanma 

senetleri endeksinin olasılık değeri 0.0001<0.05 ve Bist100 endeksinin olasılık değerinin ise 

0.0162<0.05 olması sebebiyle mevduat faizine doğru bir nedensellik ilişkisinin olduğu kabul 

edilebilir. Euro’nun bağımlı değişken olduğu diğer bir modelde ise Bist100 endeksinin olasılık 

değeri 0.0001<0.05 ve altının olasılık değeri 0.000<0.05 olduğu için Euro’ya doğru bir 

nedensellik ilişkisi olduğu ,devlet iç borçlanma senetlerinin bağımlı değişken olduğu başka bir 

modelde ise 0.0040<0.05 olasılık değeri ile mevduat faizinden ,0.0000<0.05 olasılık değeri ile 

Bist100 endeksinden ve 0.0043<0.05 olasılık değeri ile de altından devlet iç borçlanma 

senetlerine doğru bir nedensellik ilişkisi söylenebilir. Bist100 endeksinin bağımlı değişken 

olduğu modelde ise Euro’nun olasılık değeri 0.0012<0.05, altının olasılık değerinin 

0.0000<0.05 ve devlet iç borçlanma senetlerinin olasılık değerinin ise 0.0013<0.05 olması 

sebebiyle Bist100 endeksine doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. Son olarak ise 

altının bağımlı değişken olduğu model ise diğer değişkenlerin olasılık değerleri 0.05’den büyük 

olduğu için Euro, dolar, dibs ve Bist100 endeksi ile mevduat faizinden altına doğru hiçbir 

nedensellik ilişkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre; mevcut finansal sistemde en çok tercih edilen yatırımın altın olduğunu 

ve altının diğer yatırımların getirilerinden etkilenmediğini ya da en risksiz yatırım aracı 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Altın, faiz, döviz kurları, dibs ve Bist100 endeksleri, nedensellik testi 
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A RESEARCH ON THE CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN INVESTMENT 

PREFERENCES 

 

ABSTRACT 

Today's financial world forces individuals to invest decisively. Because uncertain macro 

indicators cause depositors to change decisions too often. 17/08/2017 this study and by 

movement of data between the dollar and euro deposits 26/05/2021 dates in the exchange rate, 

Gold, government securities and indices Bist100 the relationship between the Granger-causality 

test method is to measure it. The reasons why these investment instruments are preferred with 

their returns and their impact on each other have been examined. 

The time series in the study were first performed stasis tests, and then the delay length was 

calculated according to the VAR model and the Granger-causality test prediction results were 

obtained. According to the results obtained; in the model where the dependent variable is the 

index BIST100 of dollars and gold values, the probability of 0.000<0.05 causal relationship is 

true of dollars for deposit in the model where the dependent variable is the interest rate of 

government securities of the index, the probability value of 0.0001 p<0.05, and the probability 

for the value of the index Bist100 0.0162<0.05 can be considered to be a causal relationship 

due to being towards deposit rates. The probability of the dependent variable in a model of the 

euro BIST100 index value 0.0001 p<0.05 probability value of 0.000 and gold<0.05 Euros 

causal relationship is true for government securities in another model where the dependent 

variable of 0.0040 p<0.05 probability value from deposits with interest ,0.0000 p<0.05 0.0043 

Bist100 index and the probability value p<0.05 is the probability for the value of government 

securities under de towards causality can be said. In the model, where the Bist100 index is a 

dependent variable, there was a causal relationship towards the Bist100 index, as the probability 

value of the euro was 0.0012<0.05, the probability value of gold was 0.0000<0.05, and the 

probability value of government domestic debt securities was 0.0013<0.05. Finally, the model 

in which gold is a dependent variable concluded that there is no causal relationship between the 

Euro, dollar, dibs and Bist100 index and deposit interest to gold, since the probability values of 

other variables are greater than 0.05. 

According to the results of the analysis, it is possible to say that gold is the most preferred 

investment in the current financial system and that gold is not affected by the returns of other 

investments or that it is the most risk-free investment tool. 

Keywords: Gold, Interest, exchange rates, dibs and Bist100 indices, causality test 
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ÖZET 

Bankalar ana faaliyetleri olan faiz gelirleri dışında da gelir yaratıp kârlılıklarını artırmak 

isterler. Ama banka bilançosundaki içsel dinamikler her zaman bu yaklaşıma izin vermez. 

Sermaye, likidite, takipteki krediler gibi önemli değişkenlerden dolayı faaliyetleri dışında elde 

ettikleri gelirlerin kârlılığı fazla artırmadığı görülmüştür. Bu çalışma gelir çeşitlendirme 

endeksine göre bankaların faaliyetleri dışında elde ettikleri gelirlerin banka kârlılığına olan 

etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Gelir çeşitlendirme endeksinde kullanılan faiz dışı gelirler; 

ücret, komisyon ve temettü gelirleri ile ticari kâr/zarar kalemlerinden oluşmaktadır. Çalışmada 

kullanılan bağımlı değişkenler ROA ve ROE olup, bağımsız değişken HHI (gelir çeşitlendirme 

endeksi), kontrol değişkenleri ise likidite ve sermaye yeterlilik oranları, toplam krediler/toplam 

varlıklar, takipteki alacaklar (brüt)/toplam krediler ve takipteki alacaklar karşılığı /takipteki 

alacaklar (brüt) olarak seçilmiştir. Çalışmanın yöntemi panel veri analizi olup, ülkemizde 

faaliyette bulunan kamu, özel ve yabancı özel sermayeli mevduat, katılım, kalkınma ve yatırım 

bankalarının grup bazında 2014 ile 2021 mart dönemi arasındaki verileri kullanılarak 

yapılmıştır. Çalışmanın verilerine pandemi dönemi de dahil edilerek özellikle kamu 

bankalarının bu dönemde uyguladıkları kredi politikalarına yer verilmek istenmiştir. 

Hipotezler HHI değişkenin ROA ve ROE’ye olan etkisi üzerinedir. Panel veri analizi tahmin 

sonuçlarına göre ROA’ya; sermaye yeterlilik oranının olasılık değeri 0.04 olduğu için %5 

anlamlılık düzeyinde pozitif ve anlamlı, likidite yeterlilik oranının olasılık değerinin ise 0.0004 

ile %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı ve negatif, takipteki alacaklar(brüt)/toplam krediler 

değişkenin ise olasılık değerinin 0.02 ile %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı ve negatif etkilediği 

görülmüştür. ROE’ye ise likidite yeterlilik oranının olasılık değerinin 0.0013 ile %1 anlamlılık 

düzeyinde negatif ve anlamlı, takipteki alacaklar (brüt)/toplam krediler değişkenin ise olasılık 

değerinin 0.04 ile %5 anlamlılık düzeyinde negatif ve anlamlı etkilediği söylenebilir. 

Bankaların risk ağırlıklı varlıklara karşı sermayelerini asgari tutarının üzerinde tutmaları ile likit 

varlıklara yönelmeleri doğru bir stratejidir. Takipteki kredilerin tahsiline yönelik çalışmalar 

ciddi sonuçlar verecektir. Gelir çeşitlendirmesinin kârlılık adına ciddi bir etkisi olmadığı 

görülmektedir. Farklı gelir alternatifleri yaratmak yerine gelir azaltıcı faaliyetler için çözüm 

üretmek ve içsel dinamiklerini güçlendirmek daha yerinde bir politikadır. 

Anahtar Kelimeler: Gelir çeşitlendirme endeksi, Panel Veri Analizi, SYR, LYO, Takipteki 

Krediler 
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AN APPROACH TO BANK PROFITABILITY BY INCOME DIVERSIFICATION 

INDEX 

 

ABSTRACT 

Banks also want to create income and increase their profitability, other than interest income, 

which is their main activity. But internal dynamics in the bank balance sheet do not always 

allow for this approach. Due to important variables such as capital, liquidity, non-performing 

loans, the income they receive outside their activities did not increase profitability much. This 

study aims to measure the impact of the income that banks receive outside of their activities on 

bank profitability according to the income diversification index. Non-interest income used in 

income diversification index; it consists of Fee, Commission and dividend income and 

commercial profit/loss items. Dependent variables ROA and ROE are used in the study, and 

the argument of " THEREFORE (income diversification index), the control variables liquidity 

and capital adequacy ratios, total loans/total assets, non-performing receivables (gross)/total 

loans and provision for doubtful receivables non-performing receivables (gross) was chosen as. 

Dec Mar panel data analysis was conducted using group-based data from public, private and 

foreign private deposit, participation, development and investment banks operating in our 

country between March 2014 and March 2021. By including the pandemic period in the data of 

the study, it was especially desirable to include the credit policies implemented by state banks 

during this period. 

Hypotheses are on the effect of HHI variable on ROA and Roe. According to the results of 

panel data analysis to Roa estimation ; capital adequacy ratio is 0.04, the probability of the 

value of the 5% significance level, positive and significant liquidity adequacy ratio of the value 

1 with probability 0.0004% significance level, a significant and negative, doubtful 

receivables(gross)/total loans of the value of the variable with probability 0.02 5% significance 

level have been shown to affect significant and negative. In Roe, it can be said that the 

probability value of the liquidity adequacy ratio is negative and significant at a significance 

level of 0.0013 to 1%, and non-performing receivables (gross)/total loans are negative and 

significant at a significance level of 0.04 to 5%. 

It is the right strategy for banks to keep their capital above the minimum amount against risk-

weighted assets and to turn to liquid assets. Efforts to collect non-performing loans will produce 

serious results. Income diversification does not appear to have a serious impact on profitability. 

Instead of creating different income alternatives, it is a more appropriate policy to create 

solutions for income-reducing activities and strengthen their internal dynamics. 

Keywords: İncome diversification index, Panel Data Analysis, SYR, LYO, non-performing 

loans 
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ÖZET 

Endüstri 4.0'ı oluşturan bileşenlerin intranet ve internet olanakları aracılığı ile birbirleriyle 

iletişim kurma yeteneği büyük bir veri tabanı oluşturmuş olup, bu veri tabanının uygun bir 

şekilde saklanması ve yönetilmesi ise "büyük veri" kavramını ortaya çıkarmıştır. Araç takip 

sistemleri, RFID, GPS, depo yönetim sistemleri, nesnelerin interneti gibi lojistik ve taşımacılık 

sektörünün kullandığı bilgi teknolojileri günümüzde büyük miktarda veri ürettiği için büyük 

veriden yararlanmanın önemi gittikçe artmaktadır. Büyük veri kavramında karşılaşılan en 

büyük zorluk ise, sürekli olarak büyüyen verilerin birikmesinin yanında, daha iyi karar verme 

mekanizmasının oluşturulması için elde edilen karmaşık verilerin yapısal bilgilere 

dönüştürülmesidir. Küresel boyuttaki rekabetle başa çıkabilmek ve yeni bilgi teknolojileri 

çağındaki ihtiyaçları karşılayabilmek için, lojistik ve taşımacılık firmaları açısından 

dijitalleşme ve yeni bilgi tekniklerinin benimsenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Gerçek 

zamanlı uygulanan analiz ve teknikler ile bu devasa veri setleri; operasyonel iyileştirmelerin 

yapılması, taşımacılık ve lojistik alanlarında faaliyetlerin geliştirilmesi ve yeni iş değerlerinin 

yaratılması için verimli bir şekilde toplanabilmektedir. Bu çalışma, taşımacılık ve lojistik 

sektöründeki büyük verilerin anlaşılmasını sağlayarak, başta lojistik firmaları olmak üzere, 

lojistik faaliyetleri ile çok miktarda veri oluşmasına sebep olan tüm işletmelere ve gelecekte bu 

konu üzerinde çalışma yapacak olan araştırmacılara yol gösterici olacaktır. Lojistik sektöründe 

oluşan bu büyük verilerin saklanması ve analiz edilmesi için gerekli olan bulut bilişim 

sistemleri bu konuyla ilgili yapılması gereken gelecek araştırmalar içerisindedir. 

Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Lojistik, Taşımacılık 

 

 

BIG DATA IN LOGISTICS AND TRANSPORTATION 

 

ABSTRACT 

The ability to communicate with the intranet and internet usage of the components that make 

up the Industry 4.0 creates a big database, and the proper storage and management of this 

database has revealed the concept of "big data". Since the information technologies used by the 

logistics and transportation sector such as vehicle tracking systems, RFID, GPS, warehouse 

management systems, internet of things etc. produce large amounts of data, it is becoming more 

and more important to benefit from big data. The biggest challenge encountered in the concept 

of big data is not only the accumulation of constantly growing data, but also the conversion of 

complex data obtained to create a better decision making mechanism into structural 
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information. In order to cope with global competition and meet the needs in the new information 

technology era, it has become a necessity for logistics and transportation companies to adopt 

digitalization and new information techniques. With real-time analysis and techniques, these 

huge datasets can be collected efficiently to make operational improvements, develop activities 

and create new business values in the fields of transport and logistics. By providing an 

understanding of the big data in the transportation and logistics industry, this study will guide 

all businesses, especially logistics companies, which cause a large amount of data to be created 

with their logistics activities, and researchers who will work on this subject in the future. Cloud 

computing systems, which are necessary for the storage and analysis of big data in the logistics 

industry, are among the future researches on this subject. 

Keywords: Big Data, Logistics, Transportation 
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ÖZET 

Firmalar kar elde etmek için kurulmuş organizasyonlardır. Bu sebeple nihai amaçları kar elde 

etmek ve bu karı maksimize etmektir. Bu kapsamda karlarını maksimize etmek için birtakım 

faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Firmaların modern dünyada maksimum kar elde etmeleri için 

yalnızca kendi faaliyet alanlarında etkinlik göstermeleri yeterli gelmemektedir. Çeşitli 

pazarlama yöntemlerini kullanmalarının yanında tüketici algılarına yönelik toplumsal anlamda 

pozitif mesajlar içeren bir imaj sahibi de olmak zorundadırlar. Bu doğrultuda sosyal sorumluluk 

faaliyetleri gerekli pozitif imajın sağlanmasında etkin rol oynamaktadır. Sahip olunan pozitif 

imaj işletmelerin doğrudan kurumsal itibar açısından kazanım elde etmelerini sağlamaktadır. 

Bu durum da dolaylı olarak satışlara yansımakta ve nihai olarak karlılığı pozitif anlamda 

etkilemektedir. Böylece nihai amacı karlılığı sağlamak olan işletmeler, dolaylı olarak 

karlılıklarını maksimize etmek amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini kullanmış 

olmaktadırlar. Söz konusu bu gerekçeler kapsamında bu çalışmada öncelikle kurumsal sosyal 

sorumluk ve kurumsal itibara yönelik kavramlar ele alınmıştır. Bu doğrultuda literatür 

araştırması yapılarak kurumsal sosyal sorumluk ve kurumsal itibar ilişkisi incelenerek kurumsal 

sosyal sorumluk ve kurumsal itibar ile ilgili yapılan çalışmaların sonuçları değerlendirilmiştir. 

Nihai olarak kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hususunda küresel açıdan örnekler 

incelendiğinde, Türkiye açısından en fazla yatırım yapan işletmelerin itibar açısından 

uluslararası sıralamalarda üst sıralarda olduğu görülmektedir. Bu sebeple kurumsal sosyal 

sorumluluk faaliyetlerinin dolaylı ya da doğrudan paydaşlara iletimi kurumlara da itibar 

kazandırmaktadır. Bu hususların yanı sıra itibar kazanılmak istenilen süreçte bilgilerin güncel 

doğru ve olmasına dikkat etmek önemli bir husustur. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal İtibar, Pazarlama Yönetimi  

 

 

A THEORETICAL EXAMINATION ON THE RELATIONSHIP OF CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY AND CORPORATE REPUTATION IN TERMS OF 

MARKETING MANAGEMENT 

 

ABSTRACT 

Firms are organizations established to make a profit. For this reason, the main purpose of these 

businesses is to make a profit. In this context, companies have to engage in some activities to 

maximize their profits. It is not enough for companies to be active only in their own fields of 

 
1 Bu çalışma Gözen Özcan’ın Prof. Dr. Serdar Pirtini danışmanlığında yürütülen doktora tezinden üretilmiştir. 
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activity in order to achieve maximum profit in the modern world. In addition to using various 

marketing methods, they also have to have an image that includes positive social messages for 

consumer perceptions. In this respect, social responsibility activities play an active role in 

providing the necessary positive image. Positive image enables businesses to gain directly in 

terms of corporate reputation. This situation is indirectly reflected in sales and ultimately 

positively affects profitability. Thus, businesses whose ultimate goal is to ensure profitability, 

indirectly use corporate social responsibility activities to maximize their profitability. Within 

the scope of these reasons, in this study, primarily the concepts of corporate social responsibility 

and corporate reputation are discussed. In this direction, the results of studies on corporate 

social responsibility and corporate reputation were evaluated by examining the relationship 

between corporate social responsibility and corporate reputation by conducting a literature 

search. Finally, when the global examples of corporate social responsibility activities are 

examined, it is seen that the companies that invest the most in Turkey are at the top of the 

international rankings in terms of reputation. For this reason, the indirect or direct transmission 

of corporate social responsibility activities to the stakeholders also gains reputation for 

institutions. In addition to these issues, it is important to pay attention to the up-to-date 

correctness and accuracy of the information in the process in which reputation is desired. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Corporate Reputation, Marketing Management 

 

I. Giriş 

Kurumsal sosyal sorumluluk, gönüllülük veya etik yönelimli uygulamalara katılarak veya 

bunları destekleyerek hayırsever, aktivist bir doğanın toplumsal hedeflerine katkıda bulunmayı 

amaçlayan bir tür uluslararası özel işletme özdenetimidir (Del Baldo vd., 2015: 436). Khan ve 

diğerleri (2012)’ne göre, kurumsal sosyal sorumluluk, firmanın paydaşlarına etik veya sorumlu 

bir şekilde muamele etmesi olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler açısından itibar kavramı ise bir 

işletmenin tüm paydaşlarının beklentilerini karşılama yeteneği olarak ifade edilebilmektedir 

(Fombrun, 1996: 18). Ayrıca işletmelerin dış çevrelerinin o işletmeler ile ilgili uzun vadeli 

değerlendirmeleri de itibar olarak nitelendirilebilir (Brown ve Logsdon, 1999: 57).   

İşletmeler için nihai amacın “kârlılığın sağlanması” faktörü dikkate alındığında, en etkin 

yönetim ve faaliyetlerin uygulanması işletmeler için vs. büyük önem taşımaktadır. Bu 

kapsamda kurumsal itibarın sağlanması ve artırılması, işletmeler açısından stratejik bir öneme 

sahiptir. Kurumsal itibarın sağlanması ve artırılmasında etkili olabilecek faktörlerden biri de 

kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleridir. Ayrıca şiddetli rekabet şartları altında piyasada 

kalabilmek ve paydaşların beklentilerinin karşılanması adına stratejik bir araçtır (Maden vd., 

2012: 656). 

Tüketici tercihleri ucuz-pahalı ekseninden sorumlu-sorumsuz eksenine doğru yönelmiştir 

(Karatepe ve Ozan, 2017: 94). Bu açıdan işletmelerin toplumsal anlamda fark ortaya 

koyabilmesi adına görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeleri, paydaşların ve toplumu 

oluşturan bireylerin menfaatlerini savunmaları gerekmektedir. Bu kapsamda da söz konusu bu 

unsurlar arasında dengenin sağlanması gerekliliği önem kazanmıştır. Bu çerçevede, paydaşların 

beklenti ve ihtiyaçları bağlamında teşkil edilecek stratejiler ile işletmelerin sosyal bir kurum 

olarak kendilerini göstermeleri, iyi bir kurumsal vatandaş olarak algılanmaları ve paydaşları 

nezdinde itibarını güçlendirmeleri amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine daha çok 

önem verilmeye başlanmıştır (Becan, 2011: 17). Söz konusu bu gerekçeler kapsamında bu 

çalışmada öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal itibara yönelik kavramlar ele 

alınmıştır. Daha sonra bu doğrultuda literatür araştırması yapılarak kurumsal sosyal sorumluluk 

ve kurumsal itibar arasındaki ilişki incelenmiş ve bu iki kavram ile alakalı daha önce yapılmış 

olan literatür çalışmalarının sonuçları değerlendirilmiştir. Daha sonra bu doğrultuda literatür 
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araştırması yapılarak kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal itibar arasındaki ilişki 

incelenmiş ve bu iki kavram ile alakalı daha önce yapılmış olan literatür çalışmalarının 

sonuçları değerlendirilmiştir. Bütün bunlara ek olarak bu çalışma kapsamında literatürde yer 

alan kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal itibar ilişkisine yönelik çalışmaların incelenmesi 

sayesinde ortak bir fikir birliği oluşturulmuş böylelikle literatüre bir katkı sağlanması 

planlanmıştır. 

II. Teorik İnceleme 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı birçok farklı tanımı yapılmış olan geniş bir kavramdır. 

Wendell Wilkie adlı şirket yönetcisi, yapmış olduğu pazarlama çalışmalarında kurumsal sosyal 

sorumluluk kavramını kullanan ilk kişidir. Bowen (1953) ise akademik anlamda ilk olarak bu 

kavramı kullanan bilim insanıdır (Balı ve Cinel, 2011: 48). Bowen (1953), kurumsal sosyal 

sorumluluk konusuna değindiği çalışmasında kavramın tanımı yapılırken iş insanlarının 

toplumsal anlamda birtakım sorumluluklarının olduğunu belirtmiştir. Kurumsal sosyal 

sorumluluk kavramı 50’li yıllardan sonra toplumsal anlamda önem kazanmıştır. Böylece 

kurumsal sosyal sorumluluk konusunu ele alan akademik çalışmalar artmış; kurumsal sosyal 

sorumluluk konusunun birçok konu ile ilişkisi incelenmiştir (Caroll, 1979: 497-499). 

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin tanımına göre kurumsal sosyal sorumluluk; 

işletmelerin ve genel anlamda toplumun hayat kalitesini artırırken, sürdürülebilir iktisadi 

kalkınmaya da katkıda bulunmak olarak ifade edilmiştir (Hys ve Hawrysz, 2012: 1443). 

Kurumsal sosyal sorumluluk, gönüllülük veya etik yönelimli uygulamalara katılarak veya 

bunları destekleyerek hayırsever ve aktivist bir doğanın toplumsal hedeflerine katkıda 

bulunmayı amaçlayan bir tür uluslararası özel işletme özdenetimidir (Del Baldo, 2015: 436). 

Khan ve diğerleri (2012)’ne göre, kurumsal sosyal sorumluluk, firmanın paydaşlarına etik veya 

sorumlu bir şekilde muamele etmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Kurumsal sosyal sorumluluğu ayırt eden üç “düşünce ekolü” ve uygulama bulunmaktadır. 

Bunlar: Neoliberal, Neo-Keynesyen ve radikal politik ekonomi yaklaşımları olarak ifade 

edilmektedir. Neoliberal yaklaşıma göre kurumsal sosyal sorumluluk; “bir şirketin davranışının 

ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini yönetmesi” olarak tanımlanır. Bazı Neoliberaller, 

kurumsal sosyal sorumluluğu firmaları gerçek hedefinden (kârdan) alıkoyan bir kavram olduğu 

görüşünü benimsemekle birlikte, çoğu kurumsal sosyal sorumluluk programlarına ve 

politikalarına katılmanın kârlı olabileceğini ve uzun vadede olumlu sonuçlar doğurabileceğini 

ifade ederken, kurumsal sosyal sorumluluğun, kurumsal stratejinin küçük bir bileşeni olması 

gerektiğini de vurgulamışlardır. Neo-Keynesyen bakış açısına göre kurumsal sosyal 

sorumluluk; dışsal bir etki olsun veya olmasın paydaşların ihtiyaçlarını karşılamak için şirketler 

tarafından gönüllü olarak benimsenen bir yaklaşım olarak tanımlanır. Kurumsal sosyal 

sorumluluğa ilişkin radikal politik ekonomi yaklaşımı ise birçok konuda eleştirel bir duruşa 

sahiptir. Radikal politik ekonomi yaklaşımı, işletmelerin ve şirketlerin toplumdaki rolüne 

ilişkin diğer yaklaşımlardan farklı olarak şirketlerin küresel, ulusal ve yerel ekonomilerdeki 

rolünü ve gücünü ortaya koymaktadır (Idowu vd., 2013: 7-9). Söz konusu bu üç düşünce ekolü 

tarafından sağlanan kurumsal sosyal sorumluluk tanımı, onlarca yıl boyunca sosyal, politik ve 

ticari gelişmelerle gelişim ve değişim göstermiştir ve değişmeye de devam edecektir. Kurumsal 

sosyal sorumluluk kavramına yönelik tanımlar, uluslararası düzeyde de küreselleşme, iletişim, 

gelişme ve kanun değişikliklerinden etkilenmektedir (Hanzaee ve Rahpeima, 2013: 1520). 

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri günümüzde tüm dünyada faaliyet gösteren kurum ve 

kuruluşlara büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ile 

açıklanan görevler bütünü, kamu kaynakları ile çalışmaların yanında özellikle özel kesim 

tarafından da çalışmalar yapılması ve toplum içinde var olan sorunlu noktalarda çözüm 

üretilmesini amaçlamaktadır (Fidan ve Acar Şentürk, 2017: 40). 
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Kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımları, işletmelerin topluluklar üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olarak görülmesine yardımcı olmada stratejik bir rol oynamaktadır (Kotler ve Lee, 2005: 

23). Paydaşları kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine dahil etmenin, işletmelerin 

önemsedikleri sosyal nedenler üzerinde daha büyük bir etkiye yol açması beklenmektedir 

(Sánchez vd., 2015: 565). 

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini kurumsal itibarla ilişkilendirirken, firmaların 

kurumsal itibarın önemli bileşenleri olan markalarını ve kurumsal imajlarını geliştirdikleri 

görülmektedir (Mukasa vd., 2015: 385). Diğer taraftan kurumsal itibar, şirketin paydaş 

taleplerini karşılamanın yanı sıra beklentilerini karşılamadaki başarısına bağlıdır. Bu nedenle, 

kurumsal sosyal sorumluluk işletmenin itibarını artırmada temeldir (Donaldson ve Preston, 

1995: 70). Bu doğrultuda Bramer ve Pavelin (2006: 445), olumlu itibarın, paydaşların kurumsal 

sosyal sorumluluk faaliyetlerine sürekli katılımıyla sonuçlandığına işaret etmektedir. 

Kavramsal olarak kurumsal itibar; işletmenin ana rakiplere göre etkinliği bakımından, 

işletmenin geçmişteki faaliyetleri doğrultusunda gelecekte yürüteceği faaliyetlerine ilişkin 

beklentilerin bir bütün olarak algılanması şeklinde ifade edilmektedir (Fombrun, 1996: 34). 

Başka bir ifadeyle kurumsal itibar, şirketin diğer rakiplere kıyasla tüm kilit paydaşlarına genel 

çekiciliğini açıklayan, geçmiş eylemlerin ve gelecekteki beklentilerin algısal bir temsili olarak 

tanımlanmaktadır (Fombrun ve Van Riel, 1997: 3). 

İşletmeler açısından itibar kavramı, bir işletmenin tüm paydaşlarının beklentilerini karşılama 

yeteneği olarak ifade edilebilmektedir (Fombrun, 1996: 35). Ayrıca işletmelerin dış 

çevrelerinin o işletmeler ile ilgili uzun vadeli değerlendirmeleri de itibar olarak nitelendirilebilir 

(Brown ve Logsdon, 1999: 57). Söz konusu bu tanımlamalar, işletmeler tarafından verilen 

vaatlerin karşılanma düzeyinin, paydaşlar açısından beklentilere karşılık verme düzeyinin ve 

işletme performansının sosyopolitik çevreye uyum seviyesinin etkisini ifade etmektedir. Bu 

doğrultuda kurumsal itibar, bir işletmenin paydaşlar tarafından genel değerlendirme düzeyi 

olarak tanımlanmaktadır. Bu değerlendirme, paydaşların işletmeyle olan doğrudan 

deneyimlerine ve diğer önde gelen rakiplerin faaliyetleriyle işletme eylemlerinin 

kıyaslanmasına dayanmaktadır (Gotsi ve Wilson, 2001: 45). 

Kurumsal itibar kavramı günümüzde, işletmeler için oldukça önemli bir konudur. Globalleşen 

dünyada şiddeti her geçen gün artan bir rekabet söz konusudur. Bu rekabet, işletmeler için 

çeşitlilik ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Kurumsal itibar kavramı, paydaşların işletme 

hakkındaki görüşleri, varsayımları ve değerlendirmeleridir. İtibar, bir kuruluşu diğerinden 

farklılaştırabilmekte ve itibar iyi yönetilirse, işletmelere muazzam bir değer katması 

öngörülmektedir (Avcı, 2019: 43). Ayrıca işletmelerde kurumsal itibar, işletmenin 

sürdürebilirliği ve marka imajı ile de yakından ilişkilidir (Arslana vd., 2020: 250). Bir diğer 

tanımda ise kurumsal itibar; işletmenin yakın rakiplerine kıyasla, geçmişine ve gelecekteki 

beklentilerine dayalı olarak işletme hakkında sahip olunan tüm görüş ve inançların toplamıdır. 

Görüldüğü üzere kurumsal itibar, tanımı gereği belirsiz ve değişken olan göreceli bir 

değerlendirmedir (Barnett, Jermier ve Lafferty, 2006: 26-27). 

İtibar kavramı disiplinlere göre farklı tanımlamalara sahip olabilmektedir. Ekonomi disiplini 

açısından, işletmenin belirli bir durumda olası davranışını tanımlayan özellik veya sinyaller 

olarak ifade edilmektedir. Strateji açısından, rakipler tarafından taklit edilmesi, edinilmesi veya 

ikamesi güç olan ve sahiplerine sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan unsurlar olarak 

tanımlanır. Muhasebe disiplini açısından, ölçülebilmesi güç olmakla birlikte işletmeler için 

değer üreten çoğu parasal değere sahip olmayan varlık türleri olarak ifade edilmektedir. Bu 

bağlamda itibar, pazarlama açısından ise girişimcilerin işletme ismiyle kurmuş oldukları 

kurumsal dernekler olarak tanımlanır. İletişim açısından da, işletmelerin çoğu bileşeni ile 

kurmuş oldukları ilişkiler sonucu gelişen kurumsal özellikler olarak ifade edilir. Sosyoloji 
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açısından ise itibar düzeyleri, işletmelerin ortak kurumsal ortamlarında paydaşlar ile kurmuş 

oldukları ilişkiler sebebiyle ortaya çıkan sosyal yapılar olarak ifade edilir (Fombrun vd, 2000: 

243). 

III. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar İlişkisi Üzerine Kavramsal 

Çerçeve 

Bir strateji olarak kurumsal sosyal sorumluluk, işletmenin itibarının önemli bir parçasıdır. 

Kurumsal sosyal sorumluk, yalnızca kurumsal itibarı ve müşteri tabanını oluşturmaya yardımcı 

olmakla kalmamakta, aynı zamanda işletmenin itibarının zarar görmesini engellemekte ve bir 

krizden sonra düzelme süresini kısaltmaya yardımcı olmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluk 

hataları işletme itibarını zedeleyebilmektedir. Bu nedenle kurumsal sosyal sorumluk 

stratejisinin doğru bir şekilde planlanması ve uygulanması çok önemlidir (Javed vd., 2020: 

1401). 

İtibar, işletmeler için kritik bir role sahiptir. İyi bir itibar düzeyine sahip olmadan başarıya 

ulaşmak oldukça zordur. Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ile kuruluşlar 

saygınlık kazanabilmektedirler. Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal itibar 

pazarlama açısından kritik bir rol oynamaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürüten 

şirketler kurumsal itibarlarını yükseltmektedirler. İtibarlarını iyileştiren şirketlerin uzun vadede 

iş başarısını yakaladıkları görülmektedir (Alzghoul vd., 2016: 1). 

Kurumsal sosyal sorumluluk, firmaların pazarlama faaliyetlerine insancıl bir dokunuş katar ve 

işletmelerin güvenilir olduğu atmosferini yaratmaktadır. Piyasa yönelimi ile pazarlama 

performansı arasındaki etkileşim, kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal itibar kavramlarıyla 

doğrudan ilişkilidir. Şirket yöneticilerinin, yüksek performansı korumak ve günümüzün 

küreselleşmiş pazarında rekabetçi kalmak için pazarlama kampanyalarında kurumsal sosyal 

sorumluluk projelerini kullanmaları gerekmektedir (Oduro ve Haylemariam, 2019: 411). 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, sosyal ve çevresel kaygıların işletme performansına 

gönüllülük temelinde entegre edilmesidir (Weatherill, 2001: 141). İşletmelerin çoğunlukla 

insani ve çevresel duyarlılıklarını göstermek için bir araç olarak kullandıkları kurumsal sosyal 

sorumluluk olgusu; finansal, çevresel ve sosyal performansın sisteme entegrasyonudur. Bu 

durum, işletmelerin kârlılığını artırmalarının yanında itibar kazanmalarına da yardımcı 

olmaktadır. Söz konusu bu ilişki birçok araştırmacı tarafından sürekli olarak incelenmekte ve 

çeşitli sonuçlar ortaya konulmaktadır. Buna karşılık kurumsal sosyal sorumluluğun sadece kâr 

elde etmek için “yeni bir araç” olup olmadığı, şirketlerin topluma ve çevreye karşı 

sorumluluklarının gerçekten farkında olup olmadığı ya da işletmelere itibar kazandırıp 

kazandırmadığı açıkça hala doğrulanmamıştır (Vitezic, 2011: 86). 

Williams ve Barrett (2000), kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal itibar arasındaki pozitif 

bağlantıyı destekleyen yeni kanıtlar sunmaktadır. Ancak bir şirketin sosyal sorumluluk 

kapsamında sosyal topluluğa, bireylere vb. bağışlar yaparak itibarını artırıp artırmadığı 

tartışılan bir konudur. Teknolojinin gelişmesi, hızlı ve yaygın iletişim araçlarının kullanılması 

ve aktivist gruplarla toplulukların artan sesi, şirketleri olumsuz davranışlardan kaçınmaya, 

toplumsal olaylarda daha dikkatli davranmaya zorlamaktadır (Peloza, 2005: 6-8). Pazarlar 

küreselleştikçe ve daha rekabetçi hale geldikçe, kurumsal sosyal sorumluluk olgusu, firmalar 

için daha da önemli bir farklılaşma kaynağı haline gelmiştir. Dawkins ve Lewis (2003), 

örneklemlerindeki nüfusun yarısından fazlasının, bir firma izlenimi oluşturmada en önemli 

faktör olarak sosyal bağlılık gibi kurumsal sorumluluk biçimlerini sıraladığını tespit etmişlerdir 

(Roberts ve Dowling, 2002 :51). 

Geçmiş araştırmalara göre kurumsal itibarın, kuruluşların uzun vadeli rekabet avantajlarına 

önemli ölçüde katkıda bulunduğu ve stratejik başarı faktörü olduğu oldukça açıktır. Çeşitli 
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paydaşların görüşlerine, niyetlerine ve kurumsal performans beklentilerine bağlı olması 

sebebiyle itibarın tanımlanması kolay değildir. Paydaşlar, özellikle yatırımcılar ve tedarikçiler, 

kurumsal itibarı müşterilerden farklı bir açıdan değerlendirmektedirler. Her ikisi de doğrudan 

dahil olmasına rağmen müşteriler kaliteye odaklanırken, paydaşlar ve tedarikçiler çoğunlukla 

finansal ve genel iş performansını değerlendirmektedir. Bu açıdan itibar, kredibilite açısından 

tanımlanabilir. Kurumsal sosyal sorumluluk, müşteriler açısından, müşteri memnuniyetini ve 

sadakatini olumlu yönde etkilemektedir (Helm, 2007: 238; Sarstedt vd., 2008: 27). Diğer tüm 

paydaşlar çoğunlukla sosyal ve çevresel çıkarlara yönelik genel algıdan tahminde 

bulunmaktadırlar. 

İtibar genellikle finansal durum ve kârlılık ile özdeşleştirilmektedir. Bu sebeple literatürde 

vurgu (Roberts ve Dowling, 2002; Eberl ve Schwaiger, 2005; Rose ve Thomsen, 2004; ve 

Inglis, Morley, Sammut, 2006) genellikle kurumsal itibarın yanı sıra kurumsal performansa 

yöneliktir. İyi bir itibar, satışları veya geliri artırabilir ve işletme maliyetlerini azaltabilir. Bu 

ilişkinin yanı sıra finansal performansın itibarı etkilediği (Rose ve Thomsen, 2004: 208) 

bulunmuştur. Bu doğrultuda itibara etki eden sosyal sorumluluk olgusunun ele alınması daha 

da önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda Brammer ve Pavelin (2004), sosyal sorumluluk ile 

kurumsal itibar arasındaki ilişkinin tanımlanmasında iş faaliyeti türleri ile sosyal performans 

arasındaki ayrımın önemli bir rol oynadığını öne sürmüşlerdir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal itibar birlikte değerlendirildiğinde müşteriler 

açısından ürün ve hizmet kalitesinin göstergesi olan kurumsal itibar, kurumsal sosyal 

sorumluluk olgusundan önce gelmektedir. Bununla birlikte tüketiciler açısından itibar 

nitelikleri, tamamen farklı bir sıralamaya sahiptir. Bu sıralama, ekolojik ve sosyal yönler 

konusunda yüksek tüketici bilincini, farkındalık ve özeni ve muhtemelen fiyat ne olursa olsun 

böyle bir yönelimi destekleme istekliliğini göstermektedir. Ayrıca müşteriler açısından, 

finansal performans ve kurumsal yönetimin itibar üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığı, bu 

durumda da sosyal sorumluluğun tüketici açısından önemli olmadığı sonucuna da 

varılabilmektedir. Fakat kurumsal sosyal sorumluluk ile kurumsal itibar arasında pozitif yönlü 

güçlü bir ilişkinin var olduğu da gözden kaçırılmaması gereken bir husustur (Vitezic, 2011: 86). 

Finansal faydaların ötesinde, kurumsal sosyal sorumluluğun etkili bir strateji olmasının nedeni, 

kurumsal sosyal sorumluluğun şirketin eylemlerini tüketicilerin, toplumun ve dünyanın 

çıkarlarına en iyi şekilde odaklamasıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri sayesinde 

başarılı şirketler, kendilerini destekleyen ve başarılı olmalarında katkı sağlayan tüketici 

topluluklarına en başta manevi karşılıklarını geri ödeyebilme şansını yakalayabilmektedirler. 

Bu açıdan kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal itibarda ve nihayetinde işletmenin 

kârlılığında yadsınamaz bir rol oynamaktadır (Baraibar-Diez ve Sotorrío, 2018: 15). 

Kurumsal sosyal sorumluluğun geliştirilmesinin birincil faydası, kurumsal itibarın artmasıdır. 

Kurumsal itibarın iyileştirilmesi; cironun artması, hedef kitlenin genişlemesi ve tüketici 

güvenini artırılması gibi finansal etkiler de dahil olmak üzere önemli ve geniş kapsamlı 

faydalara sahiptir. Kurumsal sosyal sorumluluk, olumlu algı oluşturarak itibarın artmasını 

sağlamaktadır. Bu algı, olumsuz bilgilerin etkisini azaltmaya yardımcı olarak işletmenin bir 

itibar krizi etkisine karşı korunmasını sağlamaktadır (Park, 2019: 216). Bu çalışmada da bu tür 

sorulara cevap almak amacıyla, sistematik derlemeler yapılarak iki kavram arası ilişkileri 

inceleyen çalışmalar değerlendirilmiştir. 
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IV. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar İlişkisi Üzerine Yapılmış 

Çalışmalar 

Karatepe ve Ozan (2017) çalışmalarında kurumsal itibar ile kurumsal sosyal sorumluluk 

ilişkisini incelemişlerdiler. Çalışma kapsamında konu ile ilgili yapılan literatür taramasından 

ve uygulamalardan elde edilen sonuçlara göre; sosyal sorumluluk projelerini etkin bir biçimde 

uygulayan ve bu çalışmalara önemli yatırımlar yaparak bu çalışmaları toplumsal açıdan 

kazanıma dönüştüren kurumların, toplum saygısını kazandıkları belirlenmiştir. Bunun 

sonucunda ise kurumsal itibarlarını artırmakta oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Lizarzaburu ve del Brío (2018), kurumsal sosyal sorumluluğun bir şirketin itibarı üzerindeki 

etkisini stratejik bir bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçlamışlardır.  Çalışma ayrıca Peru'daki 

bankacılık sektöründe kurumsal sosyal sorumluluğun kurumsal itibar üzerindeki etkilerinin 

daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada kırsal Peru 

bankalarındaki kilit yöneticilerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin 

kurumsal itibar üzerindeki etkisini değerlendiren, ankete dayalı istatistiksel analiz, nicel bir 

yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar kurumsal sosyal sorumluluk 

eylemlerinin kurumsal itibar üzerindeki etkisinin varlığını doğrulayamamıştır. Buna neden 

olarak ise çevresel faktörlerin gelişmekte olan ekonomilerde daha az önem arz etmesi durumu 

gösterilmiştir. 

Yalman (2018) çalışmasında, işletmelerin kurumsal itibarı üzerinde kurumsal sosyal 

sorumluluk faaliyetlerinin etkisini incelemiştir. Bu kapsamda çalışmada; gıda ürünleri, hazır 

giyim ve deri ürünleri, tekstil, mobilya, madencilik ve taş ocağı, hizmet ve metal ürünleri 

sektörü olmak üzere Türkiye genelinde rekabet gücü ve ihracat hacmi yüksek ve altı sektörde 

faaliyet gösteren, on ve üzeri çalışana sahip olan işletmeleri ele alınmıştır. Söz konusu bu 

işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk bileşenlerine yönelik görüşleri alınmış ve bu 

bileşenlerin kurumsal itibarlarına katkı sunup sunmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar kurumsal itibar ile kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları arasında pozitif 

yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. 

Hogarth ve diğerleri (2018) tarafından, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında kurumsal 

hayırseverliğin, kurumsal itibar ve hissedar değeri üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Bu kapsamda 

elde edilen sonuçlar, kurumsal hayırseverliğin yararının ortaya çıkan maliyete karşın daha 

yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Kurumsal sosyal sorumluluğun, başlangıçta kârlılığa 

yönelik olumsuz bir etkisinin olabileceği fakat işletmelerin piyasa imajında iyileşme sağladığı 

ortaya konulmuştur. Ayrıca daha sonra uzun vadede piyasa değerlemesinde de artışa neden 

olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla çalışma, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında yapılan 

kurumsal hayırseverliğin toplumsal faydalarının yanında işletme açısından farklı mali yararları 

olduğu ve kurumsal itibara önemli bir katkı sunduğu görüşünü de destekler niteliktedir. 

Aytekin ve diğerleri (2019) çalışmasında, Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal 

sosyal sorumluluk kapsamındaki faaliyetlerinin, kurumsal itibar üzerindeki etkisini ele 

almışlardır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre sosyal sorumluluk faaliyetlerine önem veren 

işletmelerin kurumsal itibarlarının pozitif yönde etkilendiği tespit edilmiştir.  

Yim ve diğerleri (2019) kurumsal sosyal sorumluluğun pazarlama açısından etkinliğini 

araştırdığı çalışmalarında kurumsal itibar düzeyini aracı bir değişken olarak ele almışlardır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar, bir firmanın kârlılığını artırması için konsolide bir kurumsal 

sosyal sorumluluk programı geliştirmesi gerektiğini vurgulamıştır. Kurumsal sosyal 

sorumluluk projelerinin kurumsal itibarın gelişmesini sağladığı, itibarın da pazarlama 

faaliyetlerinde aracı bir rol oynayarak kârlılığı artırdığı çalışmanın en önemli sonuçlarındandır. 
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V. Sonuç 

Firmalar kâr elde etmek için kurulmuş organizasyonlardır. Bu sebeple nihai amaçları kâr elde 

etmektir. Bu kapsamda kârlarını maksimize etmek için birtakım faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 

Firmaların modern dünyada maksimum kâr elde etmeleri için yalnızca kendi faaliyet 

alanlarında etkinlik göstermeleri yeterli gelmemektedir. Firmalar çeşitli pazarlama 

yöntemlerini kullanmalarının yanında tüketici algılarına yönelik toplumsal anlamda pozitif 

mesajlar içeren bir imaj sahibi de olmak zorundadırlar. Bu doğrultuda sosyal sorumluluk 

faaliyetleri gerekli pozitif imajın sağlanmasında etkin rol oynamaktadır. Sahip olunan pozitif 

imaj işletmelerin doğrudan kurumsal itibar açısından kazanım elde etmelerini sağlamaktadır. 

Bu durum da dolaylı olarak satışlara yansımakta ve nihai olarak kârlılığı pozitif anlamda 

etkilemektedir. Böylece nihai amacı kârlılığı sağlamak olan işletmeler, dolaylı olarak 

kârlılıklarını maksimize etmek amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini kullanmış 

olmaktadırlar. 

Yapılan literatür incelenmesinde genel olarak kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin 

kurumsal itibara pozitif etki ettiği ifade edilmektedir. Bu sebeple sosyal sorumluluğun itibar 

oluşumunda etkin bir rol oynadığı ifade edilebilir. Fakat sosyal sorumluluk faaliyetlerinin 

kurumsal itibar üzerinde etkili olabilmesi için etkin ve sürekli bir biçimde paydaşlar ile bilgi 

aktarımı yapılmalıdır. Bu bağlamda işletmelerin elde etmiş oldukları itibar, paydaşların 

işletmeye olan davranışlarından aldığı mesajlar aracılığı ile tespit edilmektedir. Bu sebeple 

Brammer ve Pavelin (2004)’in de ifade ettiği gibi kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin 

dolaylı ya da doğrudan paydaşlara iletimi kurumlara da itibar kazandırmaktadır. Bu hususların 

yanı sıra itibar kazanılmak istenilen süreçte bilgilerin güncel ve doğru olması dikkat edilmesi 

gereken önemli bir özelliktir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hususunda küresel açıdan örnekler incelendiğinde, 

Türkiye’de en fazla yatırım yapan işletmeler RepMan RMS itibar skoru kapsamında 

incelendiğinde, bu işletmelerin uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer aldığı görülmektedir. 

Dünyanın en büyük firmalarından olan Google ve Apple firmaları hem kurumsal sosyal 

sorumluluk harcamaları hem de kurumsal itibar sıralamalarında en üst sıralarda yer almaktadır. 

Benzer biçimde Türkiye’de sosyal sorumluluk faaliyetlerine en fazla katılım gösteren firmalar, 

yine bu alana en çok bütçe ayıran Turkcell, Eti, Koç Holding itibar ölçümünde ilk sıralarda 

bulunmaktadır. 

Çalışmadan elde edilen en önemli sonuç, kurumsal sosyal sorumluluğun, kurumsal itibarın en 

önemli itici güçlerinden biri haline gelmesidir. Bu doğrultuda her tür ve büyüklükteki kuruluşun 

kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılarak kurumsal itibarlarını güçlendirebileceği 

ifade edilebilir. Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, kurumların üst düzey yöneticileri 

için kurumsal itibar inşası açısından önemli biri faaliyet haline gelmiştir. Sonuç olarak kurumsal 

itibar kaybı, kurumları kurumsal sosyal sorumluluğa yatırım yapmaya teşvik etmede önemli bir 

faktör olarak görülebilir. 
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GELENEKSEL BASINDAN DİJİTALE GEÇİŞ SÜRECİNDE GAZETECİLİK ETİK 

İLKELERİNİN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ: NEW YORK TIMES ÖRNEĞİ 
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ÖZET  

Bu araştırmanın amacı gazetecilik meslek etiğinin güven üzerine etkisini New York Times 

gazetesi üzerinden açıklamaya çalışmaktır. Nitel araştırma yöntemiyle oluşturulan araştırmada 

örnek olay çalışması olarak New York Times gazetesi incelenmiştir. Araştırma kapsamında veri 

toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme metodu benimsenmiş ve her biri farklı 

ülkeden olan 19 gazeteci ile uzaktan bire bir görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, 

betimsel ve içerik analizi yöntemine göre ele alınmıştır.  

Araştırma kapsamında: İnternet haber sitelerinin sürdürülebilir gelir modellerine daha fazla 

odaklandığı, kamuoyunda güvenilir içerik konusundaki farkındalığın yükseldiği, gazetecilerin 

dijital basındaki etik sorunlara karşı bilincinin arttığı ve haber merkezlerinin dijitalleşmeye 

yönelik doğru şekilde dönüştürülmeye başlandığı saptanmıştır. Bu faktörlerden dolayı internet 

haberciliğinin yakın geleceğinin geride bıraktığımız son 10 yılda olduğu kadar problematik 

geçmemesi beklenmektedir. Bununla birlikte ayrıca katılımcıların “tarafsız yayıncılıktan” daha 

çok “güvenilir içeriklerin” önemine vurgu yaptıkları belirlenmiştir. Araştırma ile New York 

Times’ın internet haberciliği ile geleneksel yayıncılığı başarılı şekilde koordine ettiği, internet 

ortamında okuyucuya ulaşmak için tüm araçları etkin şekilde kullandığı ve tık yemi gibi aldatıcı 

başlıklara başvurmadığı sonucuna varılmıştır. Bu araştırmanın geleneksel basından dijital 

yayıncılığa geçiş sürecinde ortaya çıkan etik sorunlara karşı izlenebilecek yolların bulunmasına, 

yazılı basının geleceğinin doğru yorumlanmasına, dijital yayıncılıkta gazetecilerin rolünün ne 

olacağına ve haber merkezlerinin doğru şekilde dönüştürülmesi fikrine de katkı sağlaması 

hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gazetecilik Meslek Etiği, İnternet Haberciliği, Örgütsel Etik İlkeleri, New 

York Times, Yazılı Basının Geleceği  

 

 

 

CHANGE AND TRANSFORMATION OF JOURNALISM’S CODES OF CONDUCT 

IN MEDIA’S TRANSITION FROM TRADITIONAL TO DIGITAL: THE NEW 

YORK TIMES CASE 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to try to explain the effect of journalism’s codes of conduct on the 

concept of trust through the example of the New York Times newspaper. The New York Times 

was examined as a case study in the research created with the qualitative research method. 

Within the scope of the research, the semi-structured interview method was adopted as the data 

collection tool and one-on-one interviews were conducted with 19 journalists, each from a 

different country. The interviews were handled according to the descriptive and content analysis 

method. 
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Within the scope of the research, it was found that internet news sites’ focus is increasingly on 

more sustainable income models, public awareness for reliable content is growing, journalists' 

awareness of ethical issues in digital media is increasing and news centers are fully 

implementing digitalization processes. In light of these factors, the near future of internet 

journalism is not expected to be as problematic as it has been in the last 10 years. In addition, 

it was also noted that the participants emphasized the importance of "reliable content" rather 

than "objective publishing." With the research, it was concluded that the New York Times 

successfully coordinated internet journalism with traditional media, effectively using all means 

at its disposal to reach the reader in the internet environment while not resorting to deceptive 

tactics such as clickbait. This research aims to contribute to efforts to find possible methods to 

successfully navigate through ethical dilemmas that may arise during the transition from 

traditional media to digital publishing. This research also aims to contribute to correct 

understanding of future of print media, the role of journalism in the dijital broadcastin, the idea 

of changing newsroom in the right way.  

Keywords: Codes of Conduct in Journalism, Internet Journalism, Organizational Ethics 

Principles, the New York Times, Future of Print Media 
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COVID-19 SALGINININ KATI ATIK ÜRETİM MİKTARLARINA ETKİSİ 
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ÖZET 

Yaşamsal faaliyetler sonucu oluşturulan katı atık, geçmişten günümüze kadar sürekli problem 

olan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu atık miktarları ise nüfus artışı, göç, 

sanayileşme, çeşitli salgınlar ve daha pek çok nedene bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. 

Son yıllarda tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını bu etmenlerden en sonuncusu olmuştur. 

Halen yaşanmakta olan salgın; eğitim, alışveriş, spor, sosyal aktiviteler, ulaşım, uluslararası 

ilişkiler, üretim, tüketim gibi insan yaşamında önemli olan pek çok alanda değişimlere neden 

olmuştur. Bu etkilerden biri de atık miktarları üzerinde olmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de gerçekleştirilen kısmi ve tam kapanmalar atık üretim miktarlarını etkilemiştir. 

Buna bağlı olarak bu çalışmada, insan ve çevre sağlığı açısından önemli olan katı atık konusu 

ele alınmış, örnek olarak seçilen Şanlıurfa iline ait katı atık üretim miktarı verileri ve salgına 

bağlı değişimi incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Salgını, Katı Atık, Şanlıurfa. 

 

THE EFFECT OF THE COVID-19 OUTBREAK ON SOLID WASTE PRODUCTION 

AMOUNTS 

 

ABSTRACT 

Solid waste, which is created as a result of vital activities, is a problem that has been a 

constant problem from the past to the present. The amount of waste in question may vary 

depending on population growth, migration, industrialization, various epidemics and many 

other reasons. The Covid-19 epidemic, which has affected the whole world in recent years, 

has been the last of these factors. The current epidemic; It has caused changes in many areas 

that are important in human life such as education, shopping, sports, social activities, 

transportation, international relations, production and consumption. One of these effects was 

on the amount of waste. Partial and full closures in our country as well as in the whole world 

have affected the amount of waste production. Accordingly, in this study, the solid waste 

issue, which is important for human and environmental health, was discussed and the solid 

waste production data of the province of Şanlıurfa, which was selected as an example, and its 

change due to the epidemic were examined. 

Keywords: Covid-19 Epidemic, Solid Waste, Şanlıurfa. 

 

1.GİRİŞ 

Çevre; herhangi bir canlı organizmanın oluşumu ile var olan, canlıların yaşamları boyunca 

ilişkilerini sürdürdükleri ortam veya şartlar olarak bilinmektedir. Günümüzde yaşanan 
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teknolojik gelişmeler ile sanayileşmeye bağlı olarak yaşanan şehirleşme ve nüfus artışı hem 

miktar hem de içerik açısından atık oluşumuna neden olmaktadır. Doğal kaynakların 

bilinçsizce kullanılması ve tüketim isteğinin sürekli olarak artması ile oluşan atıklar, gerek 

miktar gerekse de zararlı içeriklerinden dolayı çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir. 

Dolayısıyla atıklar, kontrol altına alınması gereken bir çevre problemi haline gelmiştir. 

Atık; kaynağının ne olduğu önemsiz olan herhangi bir maddenin; kullanışlılığını yitirmesi, 

ihtiyacı artık karşılamıyor olması ve mali değerini kaybetmesi sebebi ile uzaklaştırılma 

eğiliminde bulunulan her türlü madde olarak tanımlanmaktadır. Atıklar; fiziksel durumuna 

göre, kaynağına göre, tehlike derecesine göre çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. En genel 

tabir ile atıklar yapıları bakımından değerlendirilmekte ve katı, sıvı ve gaz atıklar şeklinde 

sınıflandırılmaktadır (Şekil 1.1). 

 
Şekil 1. 1. Atıkların Sınıflandırılması 

1.1.Katı Atık 

Katı atık; her türlü insan faaliyeti sonucunda ortaya çıkan, içinde herhangi bir şekilde sıvı 

bulunmayan, insanlar tarafından üretilerek uzaklaştırılmak istenen, toplumun sağlığı ile 

çevrenin korunması açısından düzenli olarak bertaraf edilmesi gereken maddeler şeklinde 

tanımlanmaktadır. Katı atıklar sadece eşya olarak düşünülmemelidir. Evlerde çöp olarak 

nitelendirdiğimiz maddeler, endüstriyel faaliyet sonucu oluşan katı özellikli maddeler, inşaat 

çalışmaları sonucu ortaya çıkan maddeler, içme suyu arıtımı sonucu ortaya çıkan katı 

maddeler de katı atık olarak nitelendirilmektedir. 

Katı atıklar çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Ancak atıklar her ne şekilde sınıflandırılsa 

da çevre, insan sağlığı ve doğaya verdiği zararlar göz önünde bulundurmak, etkileri 

bakımından değerlendirmek ve sınıflandırmak daha uygun olmaktadır. Katı atıklar genel 

olarak, etkileri bakımından ve kaynakları bakımından değerlendirilerek sınıflandırılmaktadır 

(Şekil 1.2). 
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Şekil 1. 2. Katı Atıkların Sınıflandırılması 

Etkileri bakımından katı atıklar; zararlı ve zararsız olmak üzere iki şekilde 

sınıflandırılmaktadır. 

1. Zararlı katı atıklar; çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Zararlı katı atıklar genellikle zehirleyici özelliğe sahiptir ve ağır metal içermesi 

sebebi ile doğadaki canlıları yok etmektedir.  

2. Zararsız katı atıklar; doğaya herhangi bir şekilde zararı olmayan organik veya 

inorganik atıklardır. Zararsız katı atıklar, geri dönüştürülmesi mümkün olan, 

ayrıştırma sonucu tekrar kazanılabilen, depolandıkları alanlarda bertarafı 

mümkün olan, insan sağlığı ve doğaya herhangi bir olumsuz etkisi olmayan 

atıklar olarak bilinmektedir (URL-1).  

Kaynakları bakımından atıklar; oluştukları yere göre sınıflandırılan atıklardır. 

1. Evsel Katı Atıklar 

İnsanların günlük yaşantısı sonucu oluşan, endüstriyel olmayan,  içerisinde zararlı veya zehirli 

madde bulunmayan çöp olarak nitelendirdiğimiz gıda, kâğıt, karton, plastik, ahşap, kül, 

alüminyum, cam, tekstil, metal, lastik, deri, pil vb. atıklar evsel katı atık olarak 

tanımlanmaktadır (Şekil 1.3). Bu atıklar, insanların bulunduğu ve faaliyet gösterdiği her türlü 
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ortamda (evlerde, iş yerlerinde, okullarda, eğlence alanlarında vb.) oluşmaktadır. Kaynağı 

evsel olan katı atıklar, yerel yönetimlerin hizmeti ile toplanmakta, taşınmakta ve atık 

depolama alanlarına getirilerek geri kazanım ve bertaraf işlemlerine tabii tutulmaktadır 

(Bilgili, 2020). 

 
Şekil 1. 3. Evsel Katı Atık 

2. Tıbbi katı atıklar 

Sağlık ve tedavi merkezlerinde oluşan, enfeksiyon yapıcı özelliği olan veya olmayan tüm 

atıklar tıbbi atık olarak tanımlanmaktadır (Şekil 1.4). Bu atıklar; hastane, klinik, 

muayenehane, evde sağlık hizmetleri gibi alanlardaki atık ilaç, tıbbi maddeler, ameliyat ve 

tedavi esnasında oluşan, patolojik etki gösterme ihtimali olan veya olmayan tüm atıkları 

kapsamaktadır. Tıbbi atıklar sağlık kuruluşu kaynaklı olduğundan, hava, su ve toprakta 

kalarak çevresel dengeyi bozma potansiyeline sahiptir. Tıbbi atıkların bu özelliği potansiyel 

tehlike oluşturmakta ve tehlikeli atık sınıfında da değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle bu 

atıkların üretimi, taşınması, depolanması ve bertarafında özel tedbirlerin uygulanması yani iyi 

bir “atık yönetimi” planlamasının yapılması gerekmektedir. (Yönetmelik, 2017) 

 
Şekil 1. 4. Tıbbi Katı Atıklar 

3. Endüstriyel atıklar 

Endüstriyel faaliyetler, sanayi, üretim tesisleri gibi yerlerde herhangi bir işlem sırasında veya 

işlem sonrasında oluşan tüm atıklar endüstriyel atık olarak tanımlanmaktadır. Bu atıklar 

üretim, tarımsal çalışmalar, ticaret, madencilik çalışmaları, inşaat vb. faaliyetlerden 

kaynaklanan atıkları ve bunların dışında toksik etkisi yüksek olan ( alüminyum, bakır, nikel, 

kadmiyum, demir, kurşun, arsenik vb.) atıkları da kapsamaktadır. (Gündüzalp ve ark., 2016). 

4. Tarımsal ve hayvancılık atıkları 

Ziraat, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinde; tarımsal ve hayvansal ürün elde edilmesi ile 

işlenmesi esnasında veya sonrasında oluşan atıklar, tarımsal ve hayvancılık atıkları olarak 

tanımlanmaktadır. Bu atıklar; ot, yaprak, saman, sap, budama atığı, gübre, kesim sonrası 
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hayvan kalıntıları şeklinde sıralanabilmektedir. Çoğunlukla organik niteliğe sahiptirler 

(Coşkuner, 2015; Bilgili, 2020). 

5. İnşaat atıkları 

İnşaat sektöründe herhangi bir konutun, yolun, köprünün, sahanın, binanın yapılması ve 

yıkılması sonucunda ortaya çıkan moloz olarak nitelendirilen taş, toprak, demir, kereste, 

beton, çelik vb. maddeler ile saha temizleme malzemeleri inşaat atıkları olarak 

tanımlanmaktadır. İnşaat atıkları sadece yıkım ve yapım aşamasında değil evlerdeki küçük 

tadilatlar ve doğal afetler sonucunda da oluşabilmektedir (URL-1). 

6. Tehlikeli katı atıklar 

Taşıdıkları özelliklerden dolayı insan sağlığı ve çevre bakımından risk taşıyan atıklar tehlikeli 

atık olarak tanımlanmaktadır. Tehlikeli atıklar; toksik, enfeksiyon ve kanser yapıcı, aşındırıcı, 

tahriş edici, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi çeşitli özelliklerinden dolayı insanlar ve hayvanlar 

başta olmak üzere tüm canlılar ve çevre için zararlılık potansiyeli taşıyan maddeleri 

içermektedir. Tehlikeli atıklar; sanayi tesislerinden, hastanelerden, evsel faaliyetlerden, 

maden ve petrol üretiminden, tarımdan, arıtılmış veya arıtılmamış çamurlardan 

kaynaklanmaktadır (URL-2). Tehlikeli atıkları pestisitler, eski piller ve bataryalar, zirai tarım 

ilaçları, böcek ve haşere öldürücüler, ilaçlar, boya ve vernik kalıntıları, organik çözücüler, 

tehlikeli madde bulaşmış bez, eldiven vb. maddeler gibi çeşitli şekillerde örneklendirmek 

mümkündür (Şekil 1.5). 

 
Şekil 1. 5. Tehlikeli Atıklar 

7. Biyolojik bozunur ve biyolojik bozunmaz katı atıklar 

Kısa bir şekilde tanımlamak gerekirse biyolojik bozunur atıklar; bazı insan faaliyetleri 

sonucunda meydana gelen, oksijen varlığında veya yokluğunda bozunmaya maruz kalan 

atıklar şeklinde tanımlanmaktadır. Bu atıkları, mutfak atıkları, meyve, sebze, bitki, hayvansal 

etler, hayvan dışkısı ve kâğıt şeklinde örneklendirmek mümkündür (Bilgili, 2020). 

Biyolojik bozunmaz katı atıklar ise; doğal organizmalar, mikroorganizmalar ve elementler 

tarafından parçalanamayan/ayrıştırılamayan plastik, metal, cam ve pil gibi çeşitli atıklar 

şeklinde tanımlanmaktadır. Biyolojik bozunmaz atıklar, geri kazanımı ve yeniden kullanımı 

mümkün olan atıklardır (Bilgili, 2020). 

8. Özel katı atıklar 

Özel atıklar; teknolojik ilerlemelerle meydana gelen, çevre ve insan sağlığını tehdit eden, 

bertarafı özel önlemler gerektiren, endüstriyel nitelikli atıklardır. Bu atıklar; radyoaktif, 

tehlikeli, zararlı endüstriyel atıklar; evsel atıklardan sayılan boya, seyreltici, temizlik ürünleri, 

kullanılmış pil, araç lastiği, atık su çamurları, inşaat, yıkım ve hastane atıkları, kullanım ömrü 

bitmiş olan elektronik eşyalar, akü/ akümülatörler, rafineriler, enerji santralleri, oyuncak 
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üretim endüstrisi ve ilaç üretim fabrikaları atıklarıdır (Şekil 1.6)(Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 2020; URL-3, 2020; Bağdatlı, 2014). 

 
Şekil 1. 6. Özel Katı Atıklar 

1.2.Katı Atık Yönetimi 

Hızla artan nüfus ve değişen yaşam şartları katı atık miktarı ve kompozisyonunu 

değiştirmekte, bu da atıkların kontrolünü ve yönetimini güçleştirmektedir. Katı atık miktarı ve 

çeşitliliği bir ülkede şehirden şehire değiştiği gibi, aynı şehirde semtten semte de değişiklik 

gösterebilmektedir. Bu değişimin sebebinin yerleşim yerindeki gelir seviyesi ile tüketim ve 

kullanım alışkanlıklarına bağlı olduğu görülmektedir (Akpınar, 2006). 

Katı atık yönetiminin iyi bir şekilde planlanması ile bütün atıklar kontrol altına 

alınabilmektedir. Katı atık yönetimi; katı atıkların çevre ve insan sağlığına olumsuz etki 

göstermesini engellemek amacıyla tasarlanan yöntemlerin kontrolünü sağlamaktır. Bu 

kapsamda geliştirilen yöntemler; katı atıkların toplanması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü, 

geri kazanımı ve depolanması şeklinde sıralanabilmektedir (URL-4). Bu yöntemler ile birlikte 

yürütülen tüm süreçlerin tasarlanarak programlı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. 

Atıkların en etkili ve uygun şekilde değerlendirilmesi atık yönetimi ile gerçekleştirilmektedir. 

Bu bağlamda en uygun şekilde atık yönetiminin yapılması için atık yönetim seçenekleri 

karşımıza çıkmaktadır. Bu seçeneklerin sırası ile etkin olarak kullanılması atık yönetim 

hiyerarşisini oluşturmaktadır (Şekil 1.7). 

Atık yönetim basamaklarının mantıklı ve sistematik bir öncelik sırasına göre uygulanması 

gerekmektedir. Bu sıralama aşağıdaki gibi olmalıdır (Şekil 1.7). Örneğin; geri dönüşümün, 

yeniden kullanılması mümkün olmayan malzemeler belirlendikten sonra uygulanması 

düşünülmelidir. 
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Şekil 1. 7. Katı Atık Yönetim Hiyerarşisi 

1. Atık önleme 

Atıkların daha oluşmadan kaynağında önlenmesini ifade etmektedir. Atık önlemenin 

sağlanması için; ürünlerin kullanım ömürlerinin uzatılması ve yeniden kullanılması, ürün 

üretimindeki zararlı maddelerin en aza indirgenmesi ve atık miktarının azaltılması, atığın 

insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerin en aza indirilmesi gibi tedbirlerin alınması 

gerekmektedir (Öktem, 2016; Bilgili, 2020). 

2. Atık azaltımı 

Ürün tasarımında ve imalatında daha az kaynak/hammadde kullanımının sağlanması, atık 

üretiminin önlenmesi, üretilen atığın kalitesinin arttırılması ve zararının en aza indirilmesi, 

geri dönüşüm, yeniden kullanım ve geri kazanıma özendirilmesi şeklinde ifade edilmektedir 

(Bilgili, 2020; Tungut, 2015).  

3. Yeniden (tekrar) kullanım 

Atıkların toplanması ve temizlenmesi dışında farklı herhangi bir işleme tabi tutulmadan, 

ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar tekrar tekrar aynı veya farklı hedefler için 

kullanıldığı işlemlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır (Pekküçükşen, 2018). Depozitolu 

şişelerin toplanarak temizlenip tekrar dolum yapılması veya su damacanalarının 

dezenfeksiyon işleminden sonra tekrar tekrar doldurulması (Şekil 1.8) yeniden kullanıma 

örnek olarak verilebilmektedir. 
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Şekil 1. 8. Su Damacanalarının Dezenfeksiyon Sonrasında Yeniden Kullanımı 

4. Geri dönüşüm 

Atık haline gelen ürünlerin fiziksel ve/veya kimyasal işlemlere tabii tutulduktan sonra ikincil 

hammaddeye çevrilerek tekrar üretim sürecine dâhil edilmesi, çeşitli ürün, malzeme veya 

maddelere dönüştürülmesi işlemleri olarak tanımlanmaktadır. Geri dönüşümdeki amaç; 

kaynakların gereksiz kullanılmasını engellemek, atıkların kaynağında ayrıştırılması ile birlikte 

atık çöp miktarını azaltmak, ürünlerin atık malzemelerden tekrar üretilmesini sağlamaktır 

(URL-1).  

 
Şekil 1. 9. Çeşitli Katı Atıkların Geri Dönüşümü 

Kullanılmış atık kâğıtların, yeniden kâğıt ürünlere dönüştürülmesi, atık cam şişelerin tekrar 

cam haline dönüştürülmesi geri dönüşüm örnekleri olarak bilinmektedir (Şekil 1.9)(Umut ve 

ark., 2015). 
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5. Geri kazanım 

Tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da kapsamaktadır. Atıkların çeşitli 

özelliklerinden yararlanarak, atık içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

yöntemler ile başka bir ürün veya enerjiye çevrilmesi geri kazanım şeklinde tanımlanmaktadır 

(Yılmaz ve ark., 2010). Organik atıkların oksijensiz koşullarda parçalanarak biyogaza 

dönüşmesi, biyogazın da enerjiye çevrilmesi geri kazanıma örnek olarak verilebilmektedir. 

6. Bertaraf 

Bertaraf işlemi, atıkların ayrıştırılarak tekrar kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım gibi 

işlemlerden sonra, insan ve çevre sağlığı açısından zararsız hale getirilerek ekonomiye katkı 

sağlaması amacıyla kompostlaştırma, enerji kazanmak üzere yakma ve/veya düzenli 

depolama işlemlerinin tamamı olarak ifade edilmektedir. Bertaraf işlemini kısaca tanımlamak 

gerekirse; geri kazanım ve geri dönüşüm ihtimali olmayan atıkların belirlenen teknik metotlar 

ile depolanmasıdır. Bertaraf işlemleri şu şekilde sıralanmaktadır; 

❖ Düzensiz (vahşi) depolama; katı atıkların herhangi bir yere rastgele dökülmesi 

işlemidir. Çevre ve insan sağlığı ile şehir prestiji düşünüldüğünde, uygulanmaması 

gereken bir depolama yöntemi olduğu kanısına varılmaktadır (URL-1). 

❖ Düzenli depolama; katı atıkların, geçirimsizliği sağlanmış olan ve atıklardan 

kaynaklanacak sızıntı sularını toplayacak drenaj sisteminin bulunduğu belirli bir alana 

dökülerek her gün sıkıştırıldığı ve üzerinin toprak ile örtüldüğü bertaraf yöntemidir.  

❖ Kompostlama; biyolojik olarak bozunabilir maddelerin kontrollü şartlar altında 

parçalanması şeklinde tanımlanabilmektedir. Bu yöntem organik atıkları, tarımsal 

kullanım amacıyla geri dönüştürmede kullanılan en etkili yöntemlerden biridir.  

❖ Yakma; bu işlem hem geri kazanım hem de bertaraf yöntemi olarak bilinmektedir. 

Yakma yöntemi; katı atıkları sağlık açısından zarar vermeyecek hale getirmek, 

boyutunu küçültmek ve ekonomik olduğu sürece de enerji elde etmek amacı ile 

kullanılan yöntemdir (Yılmaz ve ark., 2010).  

2.ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Bu çalışmada, Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi’nde 2015 yılında faaliyet 

göstermeye başlayan Katı Atık Bertaraf tesisi verileri kullanılmıştır. Tesis yaklaşık 110 bin 

metrekare alan üzerine kurulmuş olup, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak iki 

farklı şirket tarafından işletmesi yürütülmektedir. Tesiste Şanlıurfa’nın 10 ilçesindeki 

(Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye, Akçakale, Suruç, Viranşehir, Ceylanpınar, Siverek, Birecik, 

Bozova) katı atıklar değerlendirilmektedir. Çöpler ilçelerden toplanmakta ve kamyonlar ile 

tesise taşınmaktadır. Tesise gelen çöpler bantlardan geçirilerek ayrıştırılmakta ve geri 

dönüşüm kısmı balyalar haline getirilerek ilgili kuruluşlara gönderilmektedir (Şekil 2.1) 

Ayrıştırma sonucunda kalan organik kısım ise iş makineleriyle depo alanında istiflenerek üstü 

toprak ile örtülmekte, bu şekilde depo gazı oluşumu sağlanarak enerji geri kazanımı 

gerçekleştirilmektedir (Şekil 2.2). 
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Şekil 2. 1. Çalışma Alanında Atık Toplanması, Ayrıştırılması ve Geri Dönüşüm İçin 

Hazırlanması 

 
Şekil 2. 2. Çalışma Alanında Çöpün Depolanması ve Geri Kazanım İçin Hazırlanması 
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2.1.Covid-19’un Katı Atık Üretim Miktarına Etkisi; Şanlıurfa İli Örneği 

Salgın hastalık sebebi ile ülke genelinde uygulanan kısmi ve tam kapanmalar tüketim 

alışkanlıklarını etkilemiştir. Kapanmalar insanların evlerinde daha çok vakit geçirmesine 

neden olmuştur. Bu nedenle katı atık üretim miktarları pandemi öncesine göre değişmiştir. Bu 

değişimi incelemek üzere Şanlıurfa ili katı atık ve bertaraf tesisi verilerine ulaşılmıştır. Bu 

veriler doğrultusunda il genelinde salgının hiç yaşanmadığı 2018 ve 2019 yılı ile salgının 

yoğun bir şekilde yaşandığı 2020 yılı katı atık verileri değerlendirilmek üzere aşağıda yer 

verilmiştir. (Çizelge 2.1). 

Çizelge 2. 1. Aylık ve Yıllık Ortalama Katı Atık Miktarları / Kg 

 

Çizelge 2.1’de belirtilen katı atık miktarı verileri aylık ve yıllık olarak kg cinsinden aşağıdaki 

grafiklerde karşılaştırılmıştır. 

2018 2019 2020

OCAK 34.810.960 42.275.850 16.803.950

ŞUBAT 30.574.540 34.840.950 18.473.610

MART 34.185.010 36.487.560 20.150.305

NİSAN 33.435.300 35.160.180 21.827.000

MAYIS 35.755.340 33.030.460 11.940.804

HAZİRAN 33.446.180 31.707.410 19.904.850

TEMMUZ 33.588.850 21.977.460 21.429.510

AĞUSTOS 36.334.880 38.294.470 12.582.930

EYLÜL 35.322.590 21.537.353 17.470.960

EKİM 36.871.800 23.886.740 32.249.102

KASIM 37.142.580 24.162.320 31.910.084

ARALIK 45.403.310 32.583.560 35.786.010

TOPLAM 426.871.340 375.944.313 260.529.115

AYLIK VE YILLIK KATI ATIK MİKTARI 

ORTALAMALARI / Kg
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Şekil 2. 3. Aylık ve Yıllık Katı Atık Verilerinin Karşılaştırılması / Kg 

Yukarıdaki aylık tablodaki katı atık verileri karşılaştırıldığında Covid-19 salgınının hiç 

yaşanmadığı 2018 ve 2019 yıllarında zaman zaman artış ve azalmalar gözlenmektedir. Bu 

artış ve azalmalar mevsimsel olarak değiştiği gibi tüketim alışkanlıklarının zamanla 

değişimine de bağlıdır. Ayrıca 2019 yılının mart ayından itibaren 5 aylık bir süre için katı atık 

miktarında azalma görülmektedir. Bunun en büyük nedeni 2019 yılı itibariyle Şanlıurfa il ve 

ilçelerinde Sıfır Atık Projesinin yaygınlaşmasıdır. Şanlıurfa il ve İlçe Belediyeleri, kamu 

kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları bu konuda ciddi çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalar 

kapsamında toplanan katı atıklar, çöp döküm sahasına gitmeden kaynağında ayrıştırma 

işlemine girmekte ve bu da çöpteki organik atık miktarını arttırıp, geri dönüşüm atık miktarını 

azaltmaktadır. Böylelikle, Şanlıurfa il ve ilçelerinden alınan katı atık miktarlarında azalma 

meydana gelmiş olup, çöpteki geri dönüşüm oranı büyük oranda azalmıştır. Salgının yoğun 

bir şekilde yaşandığı 2020 yılındaki katı atık miktarındaki aylık oranlara bakıldığında 2018-

2019 yıllarına göre ciddi bir azalma görülmektedir. Bu azalma ise sadece sıfır atık 

politikasının yaygınlaşması ile değil Covid-19 salgınının ülkemizde görülmesi, halkın 

virüsten korunma önlemleri doğrultusunda daha bilinçli davranması ve virüs nedeniyle 

yaşanan kısmı ve tam kapanmalar ile gerçekleştiği düşünülmektedir.  

Şekil 2.3.’teki yıllık veri grafiğine bakıldığında salgının hiç yaşanmadığı 2018 ve 2019 

yılında toplam katı atık miktarlarının sırasıyla 426.871.340 kg ve 375.944.313 kg olduğu, 

salgının yoğun bir şekilde yaşandığı 2020 yılında ise 260.529.115 kg olduğu görülmektedir. 

Yıllık toplam katı atık miktarları karşılaştırıldığında katı atık verilerinde düşüş olduğu 

görülmektedir. Salgının henüz yaşanmadığı 2019 yılındaki toplam katı atık miktarı, yine 

salgının görülmediği 2018 yılındaki toplam katı atık miktarına göre yaklaşık %11 oranında; 

salgının yoğun yaşandığı 2020 yılındaki toplam katı atık miktarı ise salgının yaşanmadığı 

2019 yılına göre yaklaşık %30 oranında azalmıştır. Salgının yoğun yaşandığı 2020 yılındaki 

azalma ile 2019 yılındaki azalma karşılaştırıldığında, pandemi döneminde önceki yıla oranla 

ciddi bir azalma olduğu görülmektedir. Bu azalmada 2019 yılı için bahsedilen sıfır atık 

politikasının yanı sıra 2020 yılı mart ayı itibariyle ülkemizde görülmeye başlayan Covid-19 

salgınının etkisinden bahsetmek daha doğru olacaktır. İnsanlar Covid-19 salgınından 

korunmak için daha bilinçli davranışlar sergilemiş ve atık yönetimi konusunda daha ciddi 

davranmaya başlamıştır. Dışardan hazır gıda tüketimi azalmış, genelde evlerde yemekler 

pişirilmiştir. Covid-19 virüsüyle beraber yaşanan kısmı ve tam kapanmalar sebebi ile restoran, 

kafe, alışveriş merkezleri, okullar, bankalar, kamu kurum ve kuruluşları, büro ve ofisler, iş 
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yerleri bu ve buna benzer halka açık alanlarda çalışmalara ara verilmiş veya kapatılmıştır. Bu 

alanların faaliyet dışı kalması, bu alanlarda üretilen kâğıt, cam, plastik, karton, ambalaj atığı 

vb. atıkların üretim miktarlarını azaltmış, sadece evlerdeki yaşantı sonucu organik atıklar 

oluşmuştur. Ayrıca bu dönemde hayatlarını devam ettirmek amacıyla çalışması gereken sokak 

toplayıcıları çalışmaya devam etmiş, geri dönüşüm atıklarını toplayarak geri dönüşüm 

atıklarının azalmasına büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Bu gibi sebeplerle katı atık miktarında 

ciddi bir düşüş meydana gelmiştir. 

3.SONUÇ 

İnsanların yaşam faaliyetleri sonucu oluşturduğu katı atık, geçmişten bugüne kadar sürekli 

sorun olmuş ve katı atık yönetiminin geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Tüm Dünya’da 

yaşanan salgın hastalık döneminde Covid-19 virüsleri büyük korkularımızdan olmuş ve bu 

hastalığın yayılması, bizlere ulaşmasını engellemek için katı atık yönetimi daha önemli bir 

hale gelmiştir. Bu dönemde atık yönetiminin düzenli, planlı ve atık yönetimine uygun şekilde 

gerçekleştirilmesi ile hastalığın yayılma hızının düşürülebileceği öngörülmektedir. 

Salgınla mücadele döneminde, Şanlıurfa ilinde pandemi öncesinde olduğu gibi pandemi 

döneminde de atık yönetimi düzenli ve planlı bir şekilde devam etmiştir. Bu dönemde 

yaşanan kısmi ve tam kapanmalar, atık üretim miktarlarını etkilemiş, hava kirleticilerinin ve 

şehir gürültüsünün azalmasını sağlamıştır. Ancak bunlar, Covid-19 sürecinde dönemsel olarak 

görülen olumlu çevresel etkilerdendir ve kapanmalar sayesinde ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

pandemi süreci, insanların daha bilinçli bireyler haline gelmesini sağlamış ve salgın 

hastalıktan korunmak için daha bilinçli davranışların sergilendiği görülmüştür. 

Yapmış olduğumuz bu çalışmada, Şanlıurfa ilinde Covid-19 pandemisi öncesi ve sonrası atık 

üretim miktarları incelenmiştir. Bu çalışma için Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesinde bulunan katı 

atık ve bertaraf tesisi gezilerek veriler ve resimler toplanmıştır. Alınan veriler excel ortamında 

tablo ve grafik şekline dönüştürülerek incelenmiştir. Tablo ve grafiklerdeki veriler dikkate 

alındığında salgın hastalığın henüz olmadığı 2018 ve 2019 yıllarında katı atık miktarının 

sırasıyla 426.871.340 kg ve 375.944.313 kg olduğu, salgın hastalığın yoğun bir şekilde 

yaşandığı 2020 yılında ise katı atık miktarının 260.529.115 kg olduğu görülmüştür. 

Pandeminin atık üretim miktarlarını arttırdığı düşünülse de tesisten alınan veriler 

doğrultusunda atık miktarlarının ciddi oranda azaldığı görülmüştür. Bu azalmada; sıfır atık 

çalışmalarının, insanların bilinçlenmesinin ve covid-19 salgın sürecinin etkili olduğu 

görülmektedir. 
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ÖZET 

1998 yılında kurulmuş olan arama motoru Google dünya arama motoru pazar payının yüzde 

92,17'sine sahiptir.1 2 Eylül 2015 tarihi itibariyle 364 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve 2 

milyar aktif kullanıcısı vardır. Google’ın sunmuş olduğu hizmetlerden bir tanesi olan “Google 

Trends” son yıllarda pazarlama, yatırım, finans gibi farklı alanlarda ve akademik çalışmalarda 

kullanılmaya başlamıştır. Google Trends bir arama teriminin belirli bir süre içerisinde 

Google’ın arama motorlarında toplam arama hacmine göre ne sıklıkla arandığın gösteren arama 

eğilimleri özelliğidir. Belirli bir kelime ya da kelime grubunun hangi coğrafyada, ne sıklıkla 

arandığı bilgisi kullanılarak o bölgedeki tüketici eğilimlerini ve piyasa beklentilerini 

belirlemek, bunların zaman içindeki değişimini görmek ve geleceğe yönelik tahmin yapmak 

mümkün olmaktadır. 

Çalışmamızda Türkiye için Covid-19 salgını sonrası dönem için Borsa İstanbul performansının 

Google Trends verileri kullanılarak tahmini yapılacaktır. Bu amaç için borsada işlem gören 

işlem hacmi en büyük 100 hissenin performansını ölçen BIST 100 endeksi kullanılacaktır. 

Çalışmamızda Google Trends’deki “Corona” kelimesi aranma sıklığı ile BIST 100 endeksi 

arasındaki ilişki GARCH metodu ile analiz edilecektir. Çalışma ile Covid-19 salgınının borsa 

üzerindeki etkisinin belirlenmesi yanında Google Trends hizmetinin hisse piyasası tahminleri 

için ne ölçüde geçerli olduğu da test edilmiş olacaktır. Çalışmamız ayrıca Google Trends’in 

sosyal bilimlerde kullanımına örnek teşkil ederek bu servis kullanılarak yapılabilecek 

çalışmalara ışık tutacaktır. 

Anahtar Kelimeler: BIST100, Borsa İstanbul, Covid-19, GARCH, Goolge Trends, Türkiye 

  

 
1 Kaynak: Search Engine Market Share Worldwide, 2020 
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MAKING USE OF GOOGLE TRENDS:  

AN ESTIMATION OF TURKISH STOCK MARKET PERFORMANCE POST 

COVID-19 

 

SUMMARY 

Founded in 1998, the search engine Google has 92.17 percent of the world's search engine. 2As 

of September 2, 2015 it has a valuation of 364 billion and 2 billion active users. “Google 

Trends” which is one of the things Google does, started life from different and academic 

projects such as final evaluation and investment. Google Trends is a search screen feature that 

shows what visitors have searched using Google search engines, based on the total search 

volume of a 'search' within a certain period of time. Here, in a word group, guessing is made in 

order to obtain information about the information about what is sought in which geography, 

and to guess. 

In our study, the performance of Borsa İstanbul for the post-Covid-19 outbreak period for 

Turkey will be estimated using Google Trends data. For this purpose, the BIST 100 index, 

which measures the performance of the 100 stocks with largest trading volume will be used. In 

our study, the relationship between the search frequency of the word “Corona” in Google 

Trends and the BIST 100 index will be analyzed using the GARCH methodology. In addition 

to determining the impact of the Covid-19 outbreak on the stock market, we will also test the 

validity of the Google Trends service for stock market forecasts. Our study will also set an 

example for the use of Google Trends in social sciences and will shed light on future studies 

using this service. 

Keywords: BIST100, Borsa Istanbul, Covid-19, Google Trends, GARCH, Sock Prices, Turkey  

 
2 Source: Search Engine Market Share Worldwide, 2020 
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ÖZET         

Sağlık hizmetlerinin amacı: Kişilerin sağlıklı olmasını sağlamak ve koruyup geliştirmek 

yoluyla toplumun her bir ferdini sağlıklı kılmaktır. Nitelikli sağlık hizmeti sunabilmenin 

temel koşullarına bakıldığında liderlik, ekip çalışması, iletişim ve hasta merkezli bir kavram 

olmasıdır. Ekip içinde amaç ve hedefler ortaktır bu çerçevede hasta ihtiyaçlarını ön planda 

tutan kapsamlı, etkin bir ortaklığı içerir ve bunu sağlamanın en iyi yolu etkili iletişimden 

geçer. Yönetici rolünü üstlenen kişiler, ekipler arasında köprü görevi görmeli, etkili bir 

iletişim mekanizması geliştirmelidir. Hastanelerde ekip çalışması en çok ihtiyaç duyulan 

alanlardan biri ameliyathanelerdir. Ekip üyeleri arasında sorunları ortadan kaldırmak için 

ameliyathane ekip üyeleri teknik ve teknik olmayan becerileri kullanırlar. Teknik beceriler 

mesleklere özgü olurken teknik olmayan beceriler, teknik becerileri tamamlayan, iletişim, 

ekip çalışması, liderlik gibi kişiler arası ilişkileri ve karar verme, farkındalık gibi bilişsel 

becerileri içermektedir. DSÖ, sağlık sisteminin gelişmesi için sağlık sektörünün içinde uyum 

sağlanmasını öngörmekte ve değişik kategorilerdeki sağlık personelinin, iş bölümü açısından 

anlaşmalarını, disiplinler arası iş birliği yapılmasını beklemektedir. DSÖ aynı zamanda 

"Sağlık sisteminin kuruluşunu desteklemek ve geliştirmek için" meslek gruplarının ekip 

çalışmasının önemini kavramalarını ve bu doğrultuda hareket etmelerini öngörmüştür. Alma-

Ata Bildirgesinin 9. Maddesinde de etkin bir sağlık hizmeti sunmanın önemli öğelerinden 

birinin "ekip çalışması" olduğu vurgulanmıştır. Tüm bu kavramların ortak amaçları göz önüne 

alındığında, teknik olmayan beceriler, teknik becerileri tamamlayan, güvenilir ve üretken iş 

tatminine katkıda bulunan kişisel, bilişsel ve sosyal kaynaklarla ilgili becerilerdir. Sonuç 

olarak etkili yönetim tutumu ve iş doyumunun yüksek olması neticesinde uygun iletişim 

tekniği ile çalışanların: sorumlulukları, görevlerin uygun tanımlanması, rol belirsizliklerinin 

ortadan kaldırılması, karar vermede ortak hareket edilmesi, yöneticinin iş ve ekip üzerinde ki 

etkin kontrolü, iş yerindeki  kişiler arası ilişkilerin güçlü olması, iş ve özel hayatın dengede 

olması ile insani faktöre odaklı psikososyal riskleri ortadan kaldırmakla beraber kurumsal 

verimliliğin artması ile iş-özel hayat dengesi kurularak çalışan ve toplum sağlığı için sağlık 

hizmetlerinin kalitesi arttırılabilir.  

Anahtar kelimeler: Yönetimsel Tutum, Cerrahi Ekip, İş Doyum, Teknik ve Teknik Olmayan 

Beceri, Ameliyathane 
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MANAGERİAL ATTİTUDES AND JOB SATİSFACTİON OF THE SURGİCAL 

TEAM 

 

ABSTRACT 

The purpose of health services: To ensure that people are healthy and to protect and develop 

every individual of the society and make them healthy. Considering the basic conditions of 

providing quality health care, it is a concept centered on leadership, teamwork, 

communication and patient. The goals and objectives are common within the team, within this 

framework, it includes a comprehensive and effective partnership that prioritizes patient 

needs, and the best way to achieve this is through effective communication. People who 

assume the role of manager should act as a bridge between teams and develop an effective 

communication mechanism. One of the areas where teamwork is most needed in hospitals is 

operating rooms. Operating room team members use technical and non-technical skills to 

eliminate problems among team members. While technical skills are specific to occupations, 

non-technical skills are cognitive skills that complement technical skills, such as 

communication, teamwork, leadership, interpersonal relationships, and decision-making and 

awareness. WHO foresees harmonization in the health sector for the development of the 

health system and expects different categories of health personnel to agree on the division of 

labor and to establish interdisciplinary cooperation. WHO also envisaged that professional 

groups should understand the importance of teamwork and act in this direction "to support 

and improve the establishment of the health system". In Article 9 of the Alma-Ata 

Declaration, it was emphasized that one of the important elements of providing an effective 

health service is "team work". Given the common purpose of all these concepts, non-technical 

skills are skills related to personal, cognitive and social resources that complement technical 

skills and contribute to reliable and productive job satisfaction. As a result, employees with 

appropriate communication technique, effective management attitude and high job 

satisfaction: responsibilities, correct definition of tasks, elimination of role ambiguities, joint 

action in decision making, effective control of the manager over work and team, strong 

interpersonal relationships in workplace, work and private life. While the psychosocial risks 

focused on balance and human factor are eliminated, the quality of health services for 

employee and community health can be increased by establishing a work-private life balance 

with the increase in institutional efficiency. 

Key words: Managerial Attitude, Surgical Team, Job Satisfaction, Technical And Non-

Technical Skills, Operating Room 
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KOVİD-19 PANDEMİSİNİN GIDA HİJYENİ BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİLERİ 

 

Fadime EROĞLU 

Aksaray Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı 

ORCID: 000-0003-2179-1326 

 

ÖZET 

Günümüzde hala devam etmekte olan Kovid-19 pandemisi nedeniyle insanların günlük 

yaşamları, çalışma hayatları, eğitim-öğretim şekilleri değişmiştir. İnsanların gıdaların 

temizliği ve güvenirliğine bakış açıları da Kovid-19 pandemi sürecinden etkilenmiştir. 

Çalışmada, Kovid-19 pandemisinin farklı yaş, eğitim düzeyi ve meslek grubundaki insanların 

gıda hijyeni bilgi düzeylerine etkilerini araştırmak amaçlanmıştır.  

Çalışmaya Aksaray ilinde Kovid-19 pandemisinden önce başlanılmış (Ocak 2020) ve çalışma 

pandemi sürecindeki (Nisan 2021) tarihlerde tamamlanmıştır. Farklı yaş gruplarında olan 420 

kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada “sosyo-demografik”, “kovid-19 pandemisi önceki 

gıda hijyen bilgi ve davranışları” ve “kovid-19 pandemisi sonrası gıda hijyen bilgi ve 

davranışları”nı sorgulayan 3 farklı bölümden oluşan tanımlayıcı tipte anket kullanılmıştır. 

Araştırma verilerinin istatiksel analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmış, sonuçlar 

ortalama (), standart sapma ve yüzde (%) olarak değerlendirilmiştir.   

Kovid-19 pandemisinden önce %28,6 (120/420)’i gıda hijyeni kelimesini tam olarak 

tanımlayabilirken, pandemi sonrası %47,6 (200/420) kişi “gıda hijyeni” kelimesinin 

anlamının “gıdaları mikroplardan uzaklaştırma işlemi” olduğunu belirtmişlerdir.  

Katılımcılar Kovid-19 pandemisinden önce gıda hijyeni açısından en tehlikeli olan 

mikroorganizmanın bakteriler (%38,0-160/420) olduğunu düşünürken, pandemiden sonra 

%42,9 (180/420) kişi en tehlikeli olan mikroorganizmanın virüsler olduğunu düşündüklerini 

belirtmişlerdir. Kovid-19 pandemisinden sonra %40,5 (170/420) kişi marketten aldıkları 

yiyecekleri direkt mutfağa götürmeyip bir süre koridorda beklettiklerini bildirmişlerdir. 

Katılımcıların %52,4 (220/420)'ünün Kovid-19 pandemisinden sonra gıda hijyenine daha çok 

dikkat ettikleri bulunmuştur. Bu kişiler pandemi sonrasında da bu özenle devam edeceklerini 

bildirmişlerdir.  

Çalışmada Kovid-19 pandemisi ile daha fazla sosyal medyada hijyen ve hastalık ile ilgili 

bilgiler paylaşılması sonucunda kişilerin daha fazla sanitasyon kurallarına uyduğu 

görülmüştür. Gıdalarda bulunan bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi mikroorganizmalar 

tüketicilerin sağlıkları için önemli riskler oluşturmaktadır. Belirli dönemlerde televizyon, 

sosyal medya gibi iletişim araçları kullanılarak tüketicilerin gıda hijyen bilgilerinin artırmak 

amacıyla eğitimler verilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Kovid-19 pandemi, gıda hijyeni, mikroorganizmalar  
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THE EFFECTS OF COVID-19 PANDEMİC ON FOOD HYGİENE KNOWLEDGE 

LEVELS 

 

ABSTRACT 

People’s daily lives, working lives, education-teaching styles have changed due to the Covid-

19 pandemic, which is still on going today. People's perceptions of food's cleanliness and 

safety have also been affected by the Covid-19 pandemic process. It was aimed to investigate 

the effects of the Covid-19 pandemic on the food hygiene knowledge levels of people of 

different ages, education levels and occupational groups in the study.  

The study was started in Aksaray province before the Covid-19 pandemic (January 2020) and 

it was completed during the pandemic period (April 2021). A total of 320 people in different 

age groups were included in the study. A descriptive questionnaire consisting of 3 different 

parts questioning "socio-demographic", "food hygiene knowledge and behaviors before the 

covid-19 epidemic" and "food hygiene knowledge and behaviors after the Covid-19 

epidemic" was used in this study. The statistical analysis of the research data and the results 

were evaluated as mean, standard deviation () and percentage (%) using SPSS 22.0 package 

programme.  

Before the Covid-19 pandemic, 28.6% (120/420) could fully define the word food hygiene, 

while after the pandemic, 47.6% (200/420) people stated that the meaning of the word “food 

hygiene” is the process of removing germs from food”. While the participants thought that the 

most dangerous microorganism in terms of food hygiene in terms of food hygiene before the 

Kovid-19 pandemic was bacteria (38.0-160/420), after the pandemic, 42.9% (180/420) people 

stated that they thought the most dangerous microorganism was viruses. After the Covid-19 

pandemic, 40.5% (170/420) people reported that they did not take the food they bought from 

the market directly to the kitchen and kept them in the corridor for a while. It was found that 

52.4% (220/420) of the participants paid more attention to food hygiene after the Covid-19 

pandemic. In addition, these people stated that they will continue with this care after the 

pandemic.  

In the study, as a result of sharing more information about hygiene and disease on social 

media with the Covid-19 pandemic, it was seen that people followed more sanitation rules. 

Microorganisms such as bacteria, viruses, fungi and parasites in foods pose significant risks to 

the health of consumers. In certain periods, trainings should be given in order to increase the 

food hygiene knowledge of consumers by using communication tools such as television and 

social media. 

Keywords: Covid-19 pandemic, food hygiene, microorganisms 
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ÖZET 

Canlıların yaşamsal evrelerinden biri olan yaşlılık evresinde; sağlıklı bir yaşama devam 

edebilmek için beslenme önem taşımaktadır. Yaş ilerledikçe vücutta fizyolojik deformasyonlar 

oluşur. Bu deformasyonların önlenmesinde ve iyileştirilmesinde beslenmenin rolü büyüktür. 

Yaşlıların yaşam alanlarının büyük bir kısmını yaşlı bakım evleri veya huzurevleri 

oluşturmaktadır. Bu çalışmadaki en büyük amaç İstanbul Huzurevleri’ nin genel 14 günlük 

beslenme menülerinin günlük besin değerlerini ulusal veriler yardımıyla hesaplamaktır.  

14 günlük ortalama enerji alımının 3211,50 kkal olduğu ve pişirme kayıplarının da 

hesaplanmasıyla ortalama enerjinin 2991,25 kkal olduğu, ortalama demir mineralinin 20,33 mg 

olduğu ve pişirme kayıplarının hesaplanmasıyla ortalama alınan demir miktarının 19,6492 mg 

olduğu, ortalama fosforun 1952,79 mg olduğu ve pişirme kayıplarının hesaplanmasıyla 

ortalama alınan fosfor mineralinin 1884,72 mg olduğu, ortalama kalsiyum mineralinin 1651 mg 

olduğu ve pişirme kayıplarının hesaplanmasıyla ortalama alınan kalsiyum mineralinin 1641,49 

mg olduğu, ortalama magnezyum mineralinin 514,71 mg olduğu ve pişirme kayıplarının 

hesaplanmasıyla ortalama alınan magnezyum mineralinin 491,078 mg olduğu, ortalama 

potasyum mineralinin 4576,86 mg olduğu ve pişirme kayıplarının hesaplanmasıyla ortalama 

alınan potasyum mineralinin 4286,86 mg olduğu ortalama sodyum mineralinin 3267,21 mg 

olduğu ve pişirme kayıplarının hesaplanmasıyla ortalama alınan sodyum mineralinin 3247,69 

mg olduğu ve pişirme kayıplarıyla; çinko bileşeninde ortalama; 0,2445 mg, C vitamininde 7,6 

mg, tiaminde 0,46 mg, riboflavinde 0,122 mg, niasinde  7,83 mg, B6 vitamininde 0,427 mg, 

B12 vitamininde  0,68 mg, folatın 57,225 mg, A vitamininde 18,276 mg, beta-karoteninde 82,07 

mg, likopende 264,79 mg ve luteinde 73,56 mg eksildiği tespit edilmiştir.  

Fakat bu eksilmeler ile menülerde yer alan bileşenlerin gereksinimden fazla olduğu 

gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Yaşlılarda Beslenme, Huzurevlerinde Beslenme Hizmetleri 
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PREPARING THE NUTRITIONAL VALUES OF THE MENUS FOR RESIDENTIAL 

HOUSES WITH COOKING LOSSES USING NATIONAL DATA 

 

ABSTRACT 

In the old age stage, which is one of the vital stages of living things; take care to create a healthy 

future. Births occur from birth to age. We are talking about the content of these growths and 

nutrition. Nursing homes or the troubles of the elderly at an older age. The biggest aim in this 

study is to plan general health tourism of Istanbul general health tourism menus. 

14 the average energy intake is 3211, the average energy is 2991, kcal, the average iron mineral 

is 20.33 mg, the average iron intake is 19.6492 mg, the average phosphorus is 1952,79.79, the 

average mineral intake is 1651 mg and the losses are taken means that the mineral taken is 

1641.49 mg, the average mineral is 514.71 mg, and it is taken by ingesting the lost. the average 

mineral is 4978 mg, the average mineral is 45.86 mg, the average mineral intake is 4286.86 mg, 

the average sodium is 3267.21 mg78 mg, and the average mineral intake is 3247.69 mg when 

the food is cut, and with cooking losses; averages in mineral; 0.2445 mg, vitamin C 7.6 mg, 

thiamine 0.46 mg, riboflavin 0.122 mg, niacin 7.83 mg, vitamin B6 0.427 mg, vitamin B12 0.68 

mg, folate 57.225 mg, vitamin A 18.276 mg, beta It was determined that 82.07 mg of carotene, 

264.79 mg of lycopene and 73.56 mg of lutein were added. 

However, it has been observed that there are too many dishes in these additional menus. 

Key Words: Aging, Nutrition for the Elderly, Nutrition Services in Nursing Homes 
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ÖZET 

Çalışmanın amacı, şizofrenlerde zumba dans ve pilates egzersizlerinin biyopsikososyal 

yaşama olan etkilerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışma, bakım merkezinde kalmakta olan 18-65 

yaş arasındaki şizofrenik hastalarla gerçekleştirildi. Şizofren tanısı almış 45 birey randomize 

olarak zumba dans (15), pilates egzersizleri (15) ve kontrol grubu (15) olmak üzere 3 gruba 

ayrıldı. Bireylerin demografik bilgileri kaydedildi. Bireyler tedavi sonrasında Tandem 

Yürüyüş Testi (TYT), 6 Dakika Yürüme Testi (6DYT), Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi, SF-

36 Kısa Form, Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS) ile değerlendirildi. Bulgularda 

yaş, cinsiyet, karın çevre ölçümü ve beden kitle indeksi (BKİ) açısından gruplar benzerdir 

(p>0.05). Tüm gruplarda karın çevresi ölçümleri ve BKİ açısından tedavi sonrası fark 

görülmedi (p>0.05). Kontrol grubunda hiçbir parametrede tedavi öncesi ve tedavi sonrası 

değişim görülmedi (p>0.05). Zumba grubunda SF-36’nın tüm alt parametreleri, uyku, TYT 

skorları, PANSS skorları açısından iyileşmeler belirlendi (p<0.05). Pilates grubunda sosyal 

işlevsellik alt parametresi hariç SF-36’nın tüm alt parametrelerinde, uyku, TYT, PANSS 

skorlarında iyileşmeler belirlendi (p<0.05). Ancak pilates grubunda 6DYT skorlarında 

iyileşme görülmedi (p>0.05). Tüm gruplar karşılaştırıldığında fonksiyonel kapasite açısından 

zumba grubu lehine artış saptandı (p<0.05). PANSS skorları açısından hem zumba hem de 

pilates grubunda kontrol grubuna göre fark belirlendi (p<0.05). Ancak, PANSS skorları 

açısından pilates grubu ve zumba grubu arasında fark görülmedi (p>0.05). Uyku ve TYT 

skorlarında gruplar arası fark belirlenmedi (p>0.05).  

Sonuçlar değerlendirildiğinde çalışmamızda uygulanan zumba dans ve pilates egzersiz 

yaklaşımlarının şizofreni hastalarının fiziksel ve biyopsikososyal iyilik halinin artırılması 

açısından kullanabilir uygulamalar olduğu ortaya konulmuştur. Bu sayede, bu hastaların 

medikal tedaviye ek olarak alabilecekleri yeni uygulamalar yönünden çalışmamızın literatüre 

katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Zumba, pilates, biyopsikososyal yaşam, şizofreni, rehabilitasyon 
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THE COMPARISON OF THE EFFECTS OF TWO DIFFERENT TYPES 

EXERCISES ON BIOPSYCHOSOCIAL LIVING IN SCHIZOPHRENICS 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to compare the effects of Zumba dance and Pilates exercises on 

biopsychosocial life in people with schizophrenia. The study was conducted on schizophrenia 

patients between the ages of 18-65 staying in a care center. Forty-five individuals diagnosed 

with schizophrenia were randomly divided into three groups: Zumba dance (15), Pilates 

exercises (15), and control group (15). We recorded the demographic information of the 

individuals. We evaluated the individuals with Tandem Gait Test (TGT), 6-Minute Walk Test 

(6MWT), Pittsburg Sleep Quality Index, SF-36 Short Form, Positive and Negative Syndrome 

Scales (PANSS) after treatment. Results showed that age, gender, abdominal circumference, 

and body mass index (BMI) were similar between the groups (p>0.05). There was no 

significant difference in abdominal circumference and BMI in all groups after treatment 

(p>0.05). Additionally, there was no change in any parameter in the control group before and 

after treatment (p>0.05). In the Zumba group, improvements were detected in all sub-

parameters of SF-36, sleep, TGT scores and PANSS scores (p<0.05). In the Pilates group, 

improvements were detected in all sub-parameters of SF-36 (except for the social 

functionality sub-parameter) and in sleep, TGT and PANSS scores (p<0.05). However, there 

was no improvement in 6MWT scores in the Pilates group (p>0.05). When we compared all 

groups, an increase in the functional capacity (p<0.05) in the Zumba group was found. A 

difference was determined in Zumba and Pilates groups compared to the control group in 

terms of PANSS scores (p<0.05). However, there was no difference between the Pilates and 

Zumba groups in terms of PANSS scores (p>0.05). There was no difference between the 

groups in sleep and TGT scores (p>0.05).  

When the results were evaluated, it was revealed that the Zumba dance and Pilates exercises 

approaches applied in our study can be used in terms of increasing the physical and 

biopsychosocial well-being of schizophrenia patients. In this way, we think that this study 

contributes to the literature in terms of new applications that these patients can take in 

addition to medical treatment. 

Keywords: Zumba, pilates, biopsychosocial life, schizophrenia, rehabilitation 
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ÖZET 

En ilkel duyu organımız olan koku bebekliğimizden bu yana hafızamızda yer etmektedir. Koku 

duyusu da diğer duyular gibi insanların duygularını, düşüncelerini, aldığı kararları, 

davranışlarını etkilemektedir. Bu yüzden de bu çalışma kokuların üniversite öğrencilerinin 

psikolojileri üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik olarak yapılmış bir ölçek geliştirme 

araştırmasıdır. Bu amaç doğrultusunda “Koku Ölçeği”nin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik 

çalışmalarının yapılması temel hedef olarak belirlenmiştir. Araştırma 2020-2021 eğitim-

öğretim yılında farklı üniversitelerde ve fakültelerde öğrenim gören farklı sınıf düzeylerinde 

eğitim gören 178 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Ölçeğin geliştirilme aşamasında ilk olarak 80 

madde yazılmış ve bu 80 madde alanında yetkin uzmanlara gönderilmiştir. Uzmanlardan gelen 

dönütler sonucunda gerekli düzenlemeler yapılmış ve nihai olarak ölçeğin uygulanabilir hali 

için 45 maddelik bir form elde edilmiştir. Yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda 

18 madde (1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.22.27.37.38.39.) ölçekten atılarak ölçek 27 maddeli 

nihai şeklini almıştır.  Akabinde Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve ölçüt geçerliği 

yapılmıştır. Güvenirlik çalışmaları için ise iç tutarlılık analizleri yapılmıştır. AFA sonucunda 

tek faktör olarak elde edilen ölçeğin DFA sonucunda doğrulaması yapılmış ve tek faktörlü 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (χ2/sd=2.819; RMSEA=0.076; SRMR= 0.07; CFI= 0.925; GFI= 

0.851). Ölçekte tersten kodlanması gereken herhangi bir madde bulunmamaktadır. İstatistiksel 

analiz sonucunda 27 maddeli ve tek boyutlu Koku Ölçeğinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 

0,95 olarak hesaplanmıştır. Tek faktörden ve 27 maddeden oluşan ölçeğin maddelerine ilişkin 

faktör yükleri .816 ve .565 arasında değişmektedir. Koku ölçeği ile yapılan ölçüt geçerliği 

çalışmasında (koku alma ihtiyacı ölçeği=.466; p<.001) koku ölçeğinin iyi bir korelasyon 

sağladığı görülmektedir. Sonuç olarak yapılan analizler sonucunda Koku Ölçeğinin geçerli ve 

güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Koku, Geçerlik, Güvenirlik. 

 

  

DEVELOPMENT OF ODOR SCALE AND PSYCHOMETRİC ANALYSİS 

 

ABSTRACT 

Smell, our most primitive sense organ, has been in our memory since we were babies. The sense 

of smell, like other senses, affects people's feelings, thoughts, decisions, and behavior. This is 

why this study is a scale development study aimed at determining the impact of odors on the 

psychology of college students. For this purpose, the development of the “smell scale”and the 
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implementation of validity and reliability studies have been determined as the main goal. The 

research was conducted on 178 students studying at different grade levels in different 

universities and faculties in the 2020-2021 academic year. At the stage of development of the 

scale, 80 articles were first written and these 80 articles were sent to competent experts in the 

field. As a result of feedback from experts, the necessary arrangements were made and finally 

a 45-point form was obtained for the applicable version of the scale. 18 articles 

(1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.22.27.37.38.39 as a result of the explanatory factor analysis 

(AFA).) by being dropped from the scale, the scale took its final form with 27 items. 

Subsequently, confirmatory Factor Analysis (DFA) and Criterion validity were performed. For 

reliability studies, internal consistency analyses were performed. As a result of AFA, the scale 

obtained as a single factor was verified as a result of DFA and it was concluded that it was a 

single factor. (χ2/sd=2.819; RMSEA=0.076; SRMR= 0.07; CFI= 0.925; GFI= 0.851). There 

are no substances on the scale that need to be encoded backwards. As a result of statistical 

analysis, the Cronbach Alpha reliability coefficient of the 27-item and one-dimensional 

olfactory scale was calculated as 0.89. Factor loads for Substances of the scale consisting of a 

single factor and 27 substances .456 and .It ranges from 466. In the criterion validity study 

conducted with the odor scale (direct peer=.636; indirect peer=.554; p<.001) it seems that the 

scale of smell provides a good correlation. As a result, it is seen that the odor scale is a valid 

and reliable measurement tool. 

Keywords: Smell, Validity, Reliability. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, sigarayı bırakan bireylerde farklı şiddetteki aerobik egzersizlerin 

anksiyete, sigara bağımlılığı, uyku kalitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini araştırmaktır. 

Çalışmaya en az iki yıl sigara içmiş, son bir ay içinde sigarayı bırakmış, 18-45 yaş arası 60 

birey dâhil edildi. Bireyler basit rastgele yöntem ile 3 gruba ayrıldı. Grup 1 (n=20) kontrol 

grubu olarak belirlenmiş olup rutin yaşamlarına devam etmiş ve herhangi bir egzersiz 

programına dâhil edilmemiştir. Diğer taraftan Grup 2 (n=20, maksimal kalp atım hızının %40) 

hafif şiddet aerobik egzersiz programına katılmıştır. Bununla birlikte Grup 3 (n=20, maksimal 

kalp atım hızının %60) orta şiddet aerobik egzersiz programını uygulamıştır.  Aerobik 

egzersizler 8 hafta / 3 gün olarak belirlenmiştir. Çalışma öncesi ve sonrasında Beck Anksiyete 

ölçeği (BAÖ), Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT), Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi 

(PUKİ), Yaşam Kalitesi Kısa Form – 36 (SF-36) ve Madde Aşerme Ölçeği (MAÖ) 

uygulanmıştır. Çalışma öncesinde MAÖ, FNBT ölçeği için Grup 1 ve Grup 2 arasında 

istatistiksel anlamlı bir fark tespit edilmemiş olup (p>0.05), Grup 3 ile diğer gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Çalışma öncesi tüm grupların 

BAÖ ve SF-36 ölçeğinde diğer parametreler benzerdi (p>0.05). Çalışma öncesinde PUKİ alt 

bileşenlerinden uyku bozukluğu hariç diğer bileşenler benzerdi (p>0.05). Gruplar kendi 

içerisinde değerlendirildiğinde çalışma öncesi ve sonrası PUKİ, MAÖ ve BAÖ skorlarında 

iyileşme görüldü (p<0.05). Çalışma öncesi ve sonrası SF-36 alt parametrelerinden sosyal 

fonksiyon ve vücut ağrısı hariç diğer alt parametrelerde iyileşme görüldü (p<0.05). Çalışma 

sonunda MAÖ ölçeği Grup 3 de anlamlı derecede düştü (p<0.05), diğer parametreler açısından 

benzerdi (p>0.05). 

Sonuç olarak farklı şiddetteki aerobik egzersiz yaklaşımı sigarayı bırakan bireylerde nikotin 

bağımlılığını ve anksiyete seviyesini azalttığı, uyku ve yaşam kalitesini arttırdığı görüldü. Orta 

şiddettli aerobik egzersizler nikotin bağımlılığını azaltmakta daha etkiliydi. Sigarayı bırakan 

bireylerin tekrar sigaraya başlamaması açısından fiziksel aktivite önerileri arasında yer alması 

önemli olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Aerobik egzersiz, Nikotin, Anksiyete, Sigara, Uyku. 
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THE EFFECT OF AEROBIC EXERCISE OF DIFFERENT INTENSITY ON 

ANXIETY, SMOKING ADDICTION, SLEEP AND QUALITY OF LIFE IN 

INDIVIDUALS WHO STOP SMOKING 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the effects of aerobic exercises of different intensity on 

anxiety, smoking addiction, sleep quality and quality of life in individuals who have quit 

smoking. Sixty individuals between the ages of 18-45 who had smoked for at least two years 

and quit smoking in the last month were included in the study. Individuals were divided into 3 

groups by simple random method. Group 1 (n=20) was determined as the control group and 

continued their routine life and was not included in any exercise program. On the other hand, 

Group 2 (n=20, 40% of maximal heart rate) participated in a mild-intensity aerobic exercise 

program. However, Group 3 (n=20, 60% of maximal heart rate) applied a moderate intensity 

aerobic exercise program. Aerobic exercises were determined as 8 weeks / 3 days. Beck Anxiety 

Invertory (BAI), Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND), Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI), Quality of Life Short Form – 36 (SF-36) and Substance Craving Scale (SCS) 

were applied before and after the study. Before the study, for the SCS, FTND scale; no 

statistically significant difference was found between Group 1 and Group 2 (p>0.05), and there 

was a statistically significant difference between Group 3 and other groups (p<0.05). Before 

the study, BAI and other parameters in the SF-36 scale were similar in all groups (p>0.05). 

Before the study, the sub-components of PSQI were similar except sleep disorder (p>0.05). 

When the groups were evaluated within themselves, improvements were observed in the pre- 

and post-study PSQI, SCS and BAI scores (p<0.05). Before and after the study, improvement 

was observed in other sub-parameters of SF-36 except social function and body pain (p<0.05). 

At the end of the study, the SCS scale decreased significantly in Group 3 (p<0.05) and was 

similar in terms of other parameters (p>0.05).  

As a result, it was observed that aerobic exercise approach of different intensity decreased 

nicotine addiction and anxiety level, and increased sleep and life quality in individuals who quit 

smoking. Moderate-intensity aerobic exercises were more effective for reducing nicotine 

addiction. It may be important for individuals who quit smoking to be included in the physical 

activity recommendations in order not to start smoking again. 

Keywords: Aerobic exercise, Nicotine, Anxiety, Smoking, Sleep. 
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ÖZET 

Amaç: Çocuk ve yetişkin hastaların ön bölgedeki dişlerinde travma sonucu oluşan diş kırıkları; 

ağrı, fonksiyon kaybı ve kötü estetiğin yanı sıra fonasyonu etkileyebilmekte ve hatta psikolojik 

sorunlara yol açabilmektedir. Kırık dişlerin restorasyonunda hastaların estetik ve sağlıklı diş 

dokularını koruyucu tedavilere olan talepleri adeziv sistemlerle birlikte uygulanan kompozit 

rezinlerin popüler hale gelmesini sağlamıştır. Seramik restorasyonlara göre daha konservatif 

bir tedavi seçeneği olan direkt kompozit restorasyonlar, estetik restoratif tedavilerde sıklıkla 

tercih edilmektedir. Bu olgu sunumunda, travmaya maruz kalmış olan çocuk hastanın üst 

anterior dişinde, kaybolmuş olan estetik ve fonksiyonel özelliklerin tekrar kazandırılması 

anlatılmıştır. 

Olgu Sunumu: 13 yaşındaki erkek hasta 11 numaralı dişinde travmaya bağlı oluşan kırık 

sonucu kliniğimize yönlendirildi. Klinik muayenede vakadanın dişetlerinin sağlıklı olduğu ve 

dişlerde mobilite olmadığı görüldü. Dişlerin vestibül ve palatinal mine dokusu yüzeyinden su 

soğutması altında elmas frezler kullanılarak 0,5 mm derinliğinde bizotaj yapıldı. Adezyon 

sağlanılacak olan mine yüzeyi %37’lik fosforik asit ile pürüzlendirildi. Adeziv sistem (Single 

Bond Universal, 3M ESPE, ABD) uygulamasının ardından kompozit rezin (Clearfil Majesty 

S2, Kuraray, Japan) şeffaf bant yardımıyla tabakalama tekniği ile uygulandı. Dişin 

morfolojisini sağlamak için ince grenli elmas frezler kullanıldı ve polisaj diskleri kullanılarak 

cilası yapıldı. 

Sonuç: Hastamızın ön dişinin estetik ve fonksiyonu, dişinde minimal düzeyde preparasyon 

yapılarak direkt kompozit rezin restoratif materyal uygulanarak tek seansta sağlandı. Kontrol 

seansında hastanın dişinde herhangi bir semptom olmadığı kenar uyumlarının bozulmadığı 

göründü. 

Anahtar Kelimeler: Genç Daimî Diş, Travma, Kompozit Restorasyon. 

 

 

AESTHETIC TREATMENT OF ANTERIOR TOOTH CROWN FRACTURE WITH 

DIRECT COMPOSITE RESTORATION: A CASE REPORT 

 

ABSTRACT 

Aim: Tooth fractures caused by trauma in the anterior teeth of pediatric and adult patients; In 

addition to pain, loss of function and poor aesthetics, it can affect phonation and even cause 

psychological problems. In the restoration of broken teeth, the demands of patients for 

treatments that protect aesthetic and healthy dental tissues have made composite resins applied 

with adhesive systems popular. Direct composite restorations, which are a more conservative 

treatment option than ceramic restorations, are frequently preferred in aesthetic restorative 
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treatments. In this case report, the restoration of lost aesthetic and functional properties in the 

upper anterior tooth of a child patient who has been traumatized is described. 

Case Report: A 13-year-old male patient was referred to our clinic as a result of a trauma-

related fracture in his 11th tooth. In the clinical examination, it was seen that the patient's gums 

were healthy and there was no mobility in the teeth. 0.5 mm deep beveling was done from the 

vestibule and palatal enamel surface of the teeth using diamond burs under water cooling. The 

enamel surface to be adhered to was roughened with 37% phosphoric acid. After the adhesive 

system (Single Bond Universal, 3M ESPE, USA) application, the composite resin (Clearfil 

Majesty S2, Kuraray, Japan) was applied by layering technique with the help of transparent 

tape. Fine-grained diamond burs were used to provide the morphology of the tooth and polished 

using polishing discs. 

Conclusion: The aesthetics and function of our patient's anterior teeth were achieved in a single 

session by applying direct composite resin restorative material with minimal preparation in the 

tooth. In the control session, it was seen that the patient's teeth did not have any symptoms and 

the marginal harmony was not impaired. 

Keywords: Young Permanent Tooth, Trauma, Composite Restoration. 

4. ULUSAL DİSİPLİNLER ARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ 1-2 Ağustos 2021 
 

 

www.izdas.org                                                                         Ankara/Türkiye
114



 

 

TÜRKİYE’DE FINDIK GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU 
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ÖZET 

Anadolu dünyada fındığın en önemli gen merkezlerinden birisidir ve kültür çeşitlerini 

oluşturan yabani türler de bu coğrafyada yayılmıştır. Bu yüzden dünyanın en kaliteli ve 

nitelikli fındık çeşitlerinin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilmesi doğal karşılanmaktadır. 

Aynı zamanda ekonomik anlamda fındık yetiştiriciliği ve ticareti yine bu bölgede başlamıştır. 

Çünkü bu bölge fındık tarımı için en uygun ekolojik alanları içerisinde barındırmaktadır. Bu 

nedenle de Karadeniz Bölgesi fındık konusunda gerçekleştirilecek atılımların temelini 

oluşturacak materyal ve doğal kaynak potansiyellerine sahiptir. Bu potansiyeller nedeniyle de 

seleksiyon çalışmaları 1969 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde başlamış ve çalışmalar 

sonucu tespit edilen 522 çeşit ve tip Fındık Araştırma Enstitüsü genetik kaynaklar parseline 

dikilmiştir. Tespit edilen bu bireylerin UPOV 1969, IBGR 1981 ve 1988’e göre 79 karakter 

yönünden karakterizasyonu yapılmıştır. Fındık Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen 

“Fındık Genetik Kaynakları Projesi” ile bu 522 çeşit ve tipten ancak 440 bireyin muhafazası 

sağlanabilmiştir. Oysaki karakterizasyon çalışması ile mevcut çeşit ve tiplerin özellikleri 

belirlenerek ıslahçıların daha çok ve bilinçli kullanması amaçlanmıştı. Ancak bu materyal 

günümüze kadar ıslah çalışmalarında son dönemde yeni başlamış birkaç çalışma haricinde 

kullanılamamıştır. Küresel boyutta son dönemlerde yaşanan küresel ısınma, iklim 

değişiklikleri ve fındık alanlarında görülmeyen bazı zararlıların artış göstermesi ile genetik 

kaynaklarının kullanımı daha da önemli hale gelmiştir.  

Bu yüzden bir yandan fındık genetik kaynakları üzerine daha çok çalışma teşvik edilmeli, 

diğer yandan da büyük genetik potansiyele sahip fındık üretim bölgesi tarama işlemleri 

arttırılarak devam ettirilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Fındık, Genetik kaynaklar, Seleksiyon, Karakterizasyon  

 

STATUS OF HAZELNUT GENETIC RESOURCES IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

Anatolia is one of the most important gene centers of hazelnut in the world, and wild species 

that make up cultural cultivars have also spread in this geography. Therefore, it is considered 

natural to grow the world's best quality hazelnut cv in the Eastern Black Sea Region. 

Meanwhile, hazelnut cultivation and trade in economic terms started in this region. Because 

this region contains the most suitable ecological areas for hazelnut cultivation. Therefore, the 

Black Sea Region has material and natural resource potentials that will form the basis of 

progress in hazelnut. Due to these potentials, selection studies started in the Eastern Black Sea 

Region in 1969 and 522 cultivars and types determined as a result of the studies were planted 

in the genetic resources area of the Hazelnut Research Institute. These cultivars/types were 

characterized in terms of 79 characters according to UPOV 1979, IBGR 1981 and 1988. With 

the "Hazelnut Genetic Resources Project" carried out by the Hazelnut Research Institute, only 

440 cultivars/types from these 522 varieties and types were preserved. But, with the 

characterization study, the characteristics of existing cultivars and types were determined and 
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the breeders were intended to use more and more consciously. However, this material has not 

been used in breeding programmes until today, except for a few studies that have recently 

started. The use of genetic resources has become even more important with the recent global 

warming, climate changes and the increase in some insects that are not seen in hazelnut 

orchards.  

Therefore, on the one hand, more studies on hazelnut genetic resources should be encouraged, 

and on the other hand, the screening of hazelnut orchard with great genetic potential should be 

increased and continued. 

Keywords: Hazelnut, Genetic resources, Selection, Characterization  

 

1. GİRİŞ 

Fındık dünyada en çok üretimi yapılan sert kabuklu meyvelerden bir tanesidir. Bu üretimin 

çoğunluğu Türkiye’de, Doğu Karadeniz Bölgesinde yapılmaktadır. Türkiye’yi İtalya, 

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Çin ve İspanya izlemektedir (Bacchetta ve ark., 2015; 

Turan ve İslam, 2020). Türkiye aynı zamanda fındığın anavatanı, en değerli yabani türlerinin 

doğal yayılma alanı ve kültür çeşitlerinin kaynağıdır (Turan ve Beyhan, 2009). Fındık 

üretimine elverişli geniş ekolojik alanlara ve dünyanın en kaliteli fındık çeşitlerine sahiptir.  

Diğer taraftan Anadolu, ekonomik anlamda fındık yetiştiriciliği ve fındık ticaretinin yapıldığı 

ilk yerdir. Türkiye’de, fındık yetiştirilen alanlar 40-41º enlem ve 37-42º boylamları arasında 

bulunmaktadır. Bu sınırlar içinde ekolojik koşullar bakımından en uygun alanlar Karadeniz 

kıyılarıdır. Fındık yetiştiriciliği Karadeniz kıyılarından 60 km içeriye ve 750m yüksekliğe 

kadar çıkmaktadır (Turan ve İslam, 2018; Turan ve İslam, 2020). Özellikle Doğu Karadeniz 

Bölgesi mevcut ekolojisi dolayısıyla fındık tarımına çok uygundur. Bu bölge fındığın 

anavatanı ve kültür tarihinin başlangıç yeri olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla geleneksel 

bir yetiştiricilik süregelmiştir. Fındık Doğu Karadeniz kıyı şeridi boyunca tarım ürünleri 

içerisinde ana ürün olarak bulunmakta ve yetiştiricilikte Tombul, Palaz, Çakıldak, Foşa ve 

Mincane çeşitleri yaygın olarak kullanılmaktadır (İslam ve ark., 2019). Kıyı şeridi boyunca 

her burnu dönünce iklim ve toprak yapısı değişmektedir (Turan, 2007). Bu coğrafi 

değişkenlik kimyasal özellikleri de farklılaştırmaktadır (Maestri ve ark., 2015). Bu farklılıklar 

nedeniyle bölge boyunca pek çok seleksiyon ıslahı çalışması yapılmış ve inanılmaz bir 

popülasyon zenginliği olduğu görülmüştür (Turan, 2007).  

Diğer taraftan Ülkemizde çok farklı iklim koşullarının olması, Yakın Doğu ve Akdeniz Gen 

Merkezleri içinde yer alması, orijin ya da çeşitlilik merkezi olan beş mikro-gen merkezi 

bulunması nedeniyle, kültürü yapılan önemli meyve türlerinin yabani akrabalarını ve yerli 

varyetelerini bulunmaktadır. Anadolu’da, kestane, zeytin, ceviz, vişne, kiraz gibi meyve 

türlerinin yerel çeşitleri bulunurken; elma, armut, erik, Antep fıstığı, fındık, kızılcık, badem, 

vişne, kiraz, çilek, böğürtlen meyvelerinin yabani akrabalarına da rastlanılmaktadır. Bu 

potansiyel değerlendirmek için Türkiye arazi gen bankalarında meyve–bağ genetik 

kaynaklarının muhafaza çalışmaları uluslararası standartlara göre yürütülmektedir. 

Türkiye’nin değişik bölgelerinde yer alan bu gen bankaları farklı ekolojilere sahiptir ve bu 

özellik zayıf adaptasyon riskini en aza indirgemektedir. Genelde iyi koşullarda bulunan arazi 

gen bankaları Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 18 

araştırma enstitüsünün arazileri içinde kurulduğundan zaman zaman uygun toprak yapısının 

karşılanması sorun olabilmektedir. Ayrıca bitki koruma ile ilgili yönetim maliyetlerini 

azaltılmasında böcek vektörleri, hastalık ve zararlılarından kaçınma koleksiyonlar için çok 

önemli olmasına karşın, bu araziler her zaman olası mantar ve virüs risklerinden uzakta 

önemli patojenik hastalık ve zararlılardan ari bir yerde konumlandırılamamaktadır. Bir başka 
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noktada kurulduklarında şehir dışında bulunan bu alanlar, şehirleşme nedeniyle arazi değerleri 

artmış, farklı kesimlerin ilgisini çekmeye başlamışlardır. Bu parsellerin ve buradaki 

koleksiyonların korunması için sit alanı kapsamına alınması uygun olacaktır (Aykas ve ark., 

2018).  

Ancak çoğu Enstitü’nün bulunduğu bu bitki gen bankalarda arazi kayıpları maalesef devam 

etmektedir. Fındık genetik kaynaklarının bulunduğu Fındık Araştırma Enstitüsü benzer 

durumla uzun süredir mücadele etmektedir. Şehir merkezine sıkışmış olan fındık genetik 

kaynakları arazisinin uzun süreli muhafaza edilmesi kolay görülmemektedir. 440 adet fındık 

genetik kaynağı günümüze kadar korunabilmiş ancak günümüze kadar arzu edilen düzeyde 

değerlendirilememiştir. Bu çalışma bu genetik kaynakları üzerindeki olası riskleri, 

kullanılabilme durumunu ve mevcut materyalin durumunu yeniden değerlendirmek amacıyla 

yürütülmüştür.  

2. FINDIK GENETİK KAYNAKLARININ MUHAFAZASI 

Türkiye sahip olduğu topoğrafik, jeolojik ve iklim çeşitliliği nedeniyle farklı habitatlara ve 

zengin biyoçeşitliliğe sahiptir. Anadolu, tarımı yapılan birçok bitki türünün yabani 

akrabalarını barındırması sebebiyle, tarımın ilk başladığı yerlerden biri olarak ayrıcalıklı bir 

konumdadır. Türkiye bitkisel çeşitlilik açısından taşıdığı önem nedeniyle de bitki genetik 

kaynakları çalışmalarının başlatıldığı ilk ülkelerden biri olmuştur (Tan, 2010; Tan ve ark., 

2016; Aykas ve ark., 2016). Bu bakımdan değerlendirildiğinde fındığın Karadeniz Bölgesinde 

büyük bir potansiyel oluşturduğu görülmüş ve genetik kaynakları toplama çalışmaları 

başlamıştır. Diğer yandan da meyve çeşitleri üzerinde son dönem gereksinimlerini karşılamak 

için geliştirilen ıslah yöntemleri mevcut varyasyonlardan yararlanmayı zorlaması sonucunda 

varyasyon merkezleri büyük önem kazanmıştır (Çalışkan ve Çetiner, 1992).  

Bitkiler insanların beslenme, ısınma ve barınma gibi ihtiyaçlarının bir kısmının 

karşılanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artması, insanların 

gereksinmelerini karşılamak amacıyla bitkisel kaynakları bilinçsizce kullanması, arazi 

açmaları, yerli (geleneksel) çeşitlerin yerini ıslah edilmiş çeşitlerin alması, yabancı ot 

ilaçlarının kullanımı, üretim yapmak yerine doğadan sökerek tüketme, tabii afetler, şehirleşme 

ve endüstrileşme bitki gen kaynaklarının azalmasına ve hızla kaybedilmesine neden 

olmaktadır (Balkaya ve Yanmaz, 2001). Fındık alanlarında yaşanan hızlı şehirleşme bunun en 

güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır. Fındık üretiminin yapıldığı Doğu Karadeniz 

Bölgesi sahil kısmı yıllardır arazi kayıplarına maruz kalmış ve kalmaya devam etmektedir. 

1969 yılında başlamış olan Karadeniz Bölgesinin tamamını içine alan seleksiyon çalışmasında 

522 çeşit, tip ve melez birey tespit edilmiş, üzerinde üç yıl çalışılmış ve çalışma sonucunda 

UPOV 1979, IBGR 1981 ve 1988’e göre 79 karakter yönünden tanımlaması yapılmıştır 

(Çalışkan ve Çetiner, 1992). Çalışma sonucunda bu bireyler araştırıcıların kullanımına 

sunulmuştur. Ancak son dönem birkaç çalışmaya kadar bu genetik kaynaklar sadece 

muhafaza edilebilmiştir. Tamamının muhafaza edilmesi bile sağlanamamış ve günümüze 

kadar ancak 440 çeşit, tip ve melez birey kalabilmiştir (Aykas ve ark., 2018). Oysaki bu 

materyaller Tarım Bakanlığı’nın 11 (Ziraat Okulu, Bursa), 24 (Halkalı Ziraat Meslek Okulu), 

28 (Üretme İstasyonu, Çanakkale), 38 (Zirai Araştırma Enstitüsü, Giresun) ve 72 (Ziraat 

meslek Okulu, Trabzon) katalog numarası ile kodlanmış kurumlarında muhafaza edilmekteydi 

(Çetiner, 1981). Ancak bu lokasyonların kullanım alanlarını dışına çıkması sonrasında fındık 

genetik kaynakları materyali sadece Fındık Araştırma Enstitüsü’nde (FAE) kalmıştır. Bu 

kadar kıymetli ve değerli genetik kaynaklar materyalinin yok olmasına maalesef seyirci 

kalınmıştır. FAE tarafından muhafaza edilen bu alan taban arazi ve son dönemlere kadar yol 

güzergâhında olması nedeniyle uzun süre tartışmaya konu olmuştur. Materyalin bulunduğu 

alanın uygunsuz olması nedeniyle 2005 yılında fındık ocaklarının kök boğazı toprakla 

doldurulmuş ve dip sürgünü vermeye teşvik edilmiştir. Aynı dönemde arazi planları 
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düzenlenmiş ve metal etiketle tespit yapılarak arazi planları düzenlenmiştir. Daha sonraki 

yıllarda bu materyallerden dip sürgünü alınarak FAE içerisindeki taban arazinin yanında, 

kampüs içerisinde başka bir alana da bir lokasyon kurulmuştur. Aslında bu genetik materyalin 

en az üç lokasyonda bulunması gerekir. Belki burada artı değerlendirilecek şey, en azından bir 

lokasyonun muhafaza edilebilmesidir.  

Diğer taraftan da 79 karakter üzerinden tanımlanan bu genetik materyal üzerinde günümüze 

kadar başka bir tespit yapılamamıştır. Oysaki fındık verimliliği üzerinde etkili olan birçok 

faktör arasında, en önemsi iklim koşulları olduğu, bu amaçla, fındığın fenolojik dönemlerinde 

özel iklim istekleri olduğu ve bunların verimlilik üzerine etkili olduğu bilinmektedir 

(Ustaoğlu, 2012; Turan, 2017). Fındığın özel iklim isteklerine bağlı olarak günlük, aylık ve 

yıllık meteorolojik verilerin verimlilik üzerine değerlendirilmiş ve verimliliğini etkileyen en 

önemli faktör olarak sıcaklık tespit edilmiştir.  

Mevcut materyalin detaylı bir şekilde bu yönüyle değerlendirilmemiş olması büyük bir 

eksiklik olarak görülmektedir. 1969 yılından günümüze kadar gelen bu genetik kaynakları 

materyalinin mutlaka yeniden değerlendirilerek soğuk yanında sıcağa dayanıklılık yönüyle de 

incelenmesinde büyük yarar görülmektedir. 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma fındık genetik kaynaklarının durumunu ortaya koyan ilk çalışmalardan birisidir. 

Başlangıçta 522 çeşit, tip ve melez bireyden oluşan fındık genetik kaynakları zaman içinde 

korunamamış ve 440’a kadar düşmüştür. Birçok farklı yerde bulunan fındık genetik 

kaynaklarından sadece Fındık Araştırma Enstitüsü’ndeki gen bankası mevcudiyetini devam 

ettirebilmiştir. Yerleşim yerleri arasına sıkışan bu değerli materyallerin uzun süreli bu alanda 

devamlılığı mümkün görünmemektedir. Bu nedenle biryandan bu fındık genetik kaynaklarına 

uygun yer tespiti çalışması yapılırken diğer yandan bunlara ilave olarak en az iki lokasyonda 

belirlenerek taşıma işlemlerine hazırlık yapılmalıdır. 

Ayrıca bu genetik kaynaklarda iklim şartlarına dayanıklılık ve kimyasal bileşimleri 

bakımından tekrar değerlendirmeye alınmalıdır. Çünkü zaman içinde bazı özellikler 

değişkenlik göstermiş olabilir. Diğer taraftan da son dönem salgınlarla besinlerin insan sağlığı 

üzerine etkisi üzerinde çalışmalara hız verildiği bir dönemde bu popülasyonun bu yönüyle de 

değerlendirilmesinde büyük yarar görülmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, suda çözünür akrilamid esaslı polimerlerin hazırlanması, karakterizasyonu ve 

flokülasyonda kullanımı amaçlanmaktadır. Nötral akrilamid (AAm) homopolimeri ile anyonik 

akrilamid/itakonik asit (AAm/IA) ve katyonik akrilamid/3-akrilamidopropil trimetil amonyum 

klorür (AAm/APTAC) kopolimerleri, sulu çözeltide radikalik katılma polimerleşme tepkimesi 

ile sentezlenmiştir. Sivas’ta işletmesi olan ve oldukça çok çıkarılan önemli madenlerden olan 

barit ve selestitin flokülasyonunda kullanılmıştır. Polimer miktarı, mineral miktarı, pH gibi 

flokülasyona etki eden etkenler araştırılmıştır.  

Deneysel çalışmalar üç aşamada yürütülmüştür. Yaptığımız bu çalışmanın birinci aşamasında, 

polimerlerin sentezi yapılmıştır, seçilecek nötral bir monomer (akrilamit), anyonik bir 

komonomer (itakonik asit) ve katyonik bir komonomer (3-akrilamidopropil trimetil amonyum 

klorür) sulu çözeltide radikalik katılma tepkimesi ile polimerleştirilmiştir. 

İkinci aşamasında, polimerlerin karakterizasyonu yapılmıştır, sentezlenen nötral, anyonik ve 

katyonik polimerlerin, spektroskopik analizi infrared (FTIR) spektroskopisi ile ısısal analizi 

Termogravimetrik Analiz (TGA) ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) ile yapılmıştır. 

Görüntü analizleri SEM (Taramalı Elektron Mikroskopisi) ile yapılmıştır. Polimerlerin 

viskozite çalışmaları ubbelohde viskozimetresi ile yapılmıştır. 

Üçüncü aşamasında ise flokülasyon çalışmaları yapılmış, barit ve selestitin suda çözünür 

poliakrilamidlerle flokülasyonu mezür kullanılarak çalkalayıcı yardımı ile yapılıp çökme 

(sedimantasyon) yükseklikleri zamana bağlı kaydedilip bulunduktan sonra üst kısımda kalan 

berrak kısımdan belirli bir seviye esas alınarak numune alınıp ve UV spektrofotometresi ile 

bulanıklığı ölçülmüştür.  

Flokülasyonu etkileyen polimer cinsi, polimer miktarı, mineral miktarı ve pH gibi etkenler 

incelenmiştir.  

Böylece bu çalışma ile sentezlenmiş suda çözünür akrilamid esaslı polimerler ile minarellerin 

öğütülmesi sırasında oluşan ve kazanılması zor olan ince taneli bazı minerallerin kazanımı 

sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akrilamid, İtakonik asit, Kopolimer, Monomer, Homopolimer, Sentez, 

Karakterizasyon, Flokülasyon.   
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WATER SOLUBLE ACRYLAMIDE BASED PREPARATION, 

CHARACTERIZATION AND POLYMERS USING SOME MINERALS IN 

FLOCULATION 

 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to prepare, characterize and flocculation polymers 

based on water soluble acrylamide.  Neutral acrylamide (AAm) homopolymer with anionic 

acrylamide/itaconic acid (AAm/IA) and cationic acrylamide/3-acrylamidopropyl trimethyl 

ammonium chloride (AAm/APTAC) copolymers were synthesized by radical addition 

polymerization reaction in aqueous solution. It has been used in the flocculation of barite and 

selestitin, which is one of the important mines operated in Sivas and extracted quite a lot. 

Experimental studies were carried out in three stages. In the first stage of this study, polymers 

were synthesized, a neutral monomer (acrylamide), an anionic comonomer (itaconic acid) and 

a cationic comonomer (3-acrylamidopropyl trimethyl ammonium chloride) to be selected were 

polymerized in aqueous solution by radical addition reaction. 

In the second stage, the characterization of the polymers was made, the spectroscopic analysis 

of the synthesized neutral, anionic and cationic polymers was performed with infrared (FTIR) 

spectroscopy, the thermal analysis was done with Thermogravimetric Analysis (TGA) and 

Differential Scanning Calorimetry (DSC). Image analyzes were made with SEM (Scanning 

Electron Microscopy). Viscosity studies of polymers were made with ubbelohde viscometer. 

In the third stage, flocculation studies were carried out, flocculation of barite and celestite with 

water-soluble polyacrylamides was done with the help of a shaker using a measuring tape, and 

the sedimentation heights were recorded and found based on time, then a sample was taken 

from the clear part in the upper part based on a certain level and its turbidity was measured with 

a UV spectrophotometer. 

Factors affecting flocculation such as polymer type, polymer amount, mineral amount and pH 

were investigated. 

Thus, with this study, the synthesis of water-soluble acrylamide-based polymers and some fine-

grained minerals that are difficult to recover and formed during the grinding of minerals were 

obtained. 

Keywords: Acrylamide, Itaconic acid, Copolymer, Monomer, Homopolymer, Synthesis, 

Characterization, Flocculation 
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ÖZET  

Bilgisayarların kullanıma başlanması ve sonrasında internetin yaygınlaşması ile birlikte 

başlayan bilişim çağında bilgi ve teknolojinin sürekli yenilenmesi işletmelere kaynaklarını daha 

verimli kullanma fırsatı sunmaktadır. Üretim sistemlerinin etkinliği birbirleri ile uyum 

içerisinde ve bütünleşik bir yapıda hizmet vermeleri ile yakından ilgili olmaktadır. Sistemler 

artık birbirleri ile konuşabilmekte ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilmektedir. İnsan 

müdahalesi her geçen gün azalmakta ve sistemlerin birlikte çalışmalarına olan ihtiyaç ise sürekli 

artmaktadır.  Var olan yazılımların bir kısmının özellikleri itibari ile sürdürülmesinin 

zorunluluğu bulunduğundan bu bütünlüğü ve otomatik veri alışverişlerini sağlamak için temel 

bir yapıya ihtiyaç olmaktadır. Bunu sağlayan ise başta ERP olmak üzere Yönetim bilişim 

sistemleridir.  Bilgi yönetimini kolaylaştırmak ve doğru bilgiye doğru yerde sahip olmak 

sistemlerin bir harmoni halinde çalışabilmesi için her zamankinden daha çok gereklidir. O 

nedenle; günümüzde neredeyse her sektörden çeşitli büyüklüklerdeki kurumlar için ERP (KKP) 

vazgeçilmez olmuştur. İnsan kaynakları, finans, muhasebe, lojistik, üretim, pazarlama gibi 

temel süreçlerin tek bir program üzerinden yönetilebiliyor olması işletmelerin veriyi doğru 

işleme, doğru değerlendirme ve sonucunda etkin karar alabilme yetkinliğini artırması 

dolayısıyla önemlidir. Bu noktada tüm süreçlere ait verilerin merkezi bir sistemde toplanması 

süreçlerin iyileştirilmesine, maliyetlerin düşürülmesine, verilerin işlenerek hızlıca 

raporlanmasına, kurum içi iletişimin artırılmasına, veri güvenliğinin sağlanarak saklanmasının 

kolaylaştırılmasına ve zamandan tasarruf edilmesine önemli katkıda bulunmuştur. KKP 

uygulamalarının yürütülmesi için tek bir merkezde tutulan ham verilerin anlamlı ve kullanışlı 

bilgilere dönüştürülmesi ve raporlamalar için iş zekası teknolojileri kullanılmaktadır.  

İşletmeler için önemli olan verilerin bilişim çağında mekan kısıtlamalarını aşarak online 

sistemler üzerinden iletilebilmesi, mekan sınırlarını aşabilmesi devletlere ve özel işletmelere 

yeni uygulamalar geliştirerek zamandan tasarruf etme, maliyetleri düşürme, şeffaflığı sağlama, 

iletişimi güçlendirme gibi bir çok fayda sağlamaktadır. Bunun yanında Aralık 2019’da başlayan 

ve günümüzde de devam etmekte olan COVİD-19 pandemisi sürecinde de süreçlerin online 

sistemler üzerinden yönetilebiliyor olması ülkelere, kurumlara ve bireylere kolaylıklar sağlamış 

ve dijital dönüşümün önemini bir kez daha çok ciddi şekilde ortaya koymuştur. Eğitimin, 

konferansların, toplantıların, ticaretin uzaktan devam etmesi zorunluluğu doğmuştur ve yıllar 

önce temelleri atılan dijital dönüşüm süreçlerinin katkılarının sadece ekonomik olmayacağı 

gözler önüne serilmiştir. 

Bu çalışmada işletmelerin son yıllarda kullanımını artırdığı KKP uygulamaları ve İş Zekası 

ilişkisi ile ERP ve e-dönüşüm süreçlerinin entegrasyonunun önemine vurgu yapılarak kurumsal 

olarak dijital dönüşümün olumlu ve olumsuz yanları ele alınmıştır. İşletmelerin dijital dönüşüm 

süreçlerini yapılandırmalarına ERP sisteminin nasıl destek vereceğine yönelik bilgiler 

sunulacak ve bir yol haritası önerilecektir. 
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THE ROLE OF ERP IN THE DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESSES 

ENTERPRISES 

 

ABSTRACT 

The continuous renewal of information and technology in the information age, which started 

with the use of computers and the spread of the internet afterwards, offers businesses the 

opportunity to use their resources more efficiently. The efficiency of production systems is 

closely related to the fact that they provide services in harmony with each other and in an 

integrated structure. Systems can now talk to each other and exchange information. Human 

intervention is decreasing day by day and the need for systems to work together is constantly 

increasing. Since it is obligatory to maintain some of the existing software in terms of its 

features, a basic structure is needed to ensure this integrity and automatic data exchange. It is 

management information systems, especially ERP, that provide this. Facilitating information 

management and having the right information in the right place are more necessary than ever 

for systems to work in harmony. For this reason, today, ERP has become indispensable for 

institutions of various sizes from almost every sector. The fact that basic processes such as 

human resources, finance, accounting, logistics, production and marketing can be managed 

through a single program is important because it increases the ability of enterprises to process 

data correctly, evaluate it correctly and take effective decisions as a result. At this point, 

collecting the data of all processes in a central system contributed significantly to improving 

processes, reducing costs, processing and reporting data quickly, increasing internal 

communication, facilitating data security and saving time. For the execution of ERP 

applications, business intelligence technologies are used for transforming the raw data kept in 

a single center into meaningful and useful information and for reporting.  

Transmission of data, which is important for businesses, over online systems by overcoming 

spatial restrictions in the information age, and being able to exceed space limits, provides many 

benefits such as saving time, reducing costs, providing transparency, and strengthening 

communication by developing new applications for governments and private businesses. In 

addition, the fact that processes can be managed through online systems during the COVID-19 

pandemic, which started in December 2019 and continues today, has provided convenience to 

countries, institutions and individuals, and has once again seriously demonstrated the 

importance of digital transformation. The necessity of continuing education, conferences, 

meetings and commerce remotely has arisen and it has been revealed that the contributions of 

digital transformation processes, the foundations of which were laid years ago, will not only be 

economical. 

In this study, the positive and negative aspects of digital transformation as an institution are 

discussed by emphasizing the importance of the integration of ERP and e-transformation 

processes, with the relationship of ERP applications and Business Intelligence, which 

businesses have increased their use in recent years. Information on how the ERP system will 

support businesses in structuring their digital transformation processes will be presented and a 

roadmap will be proposed. 

Keywords: ERP, Business Intelligence, Enterprice Resource Planning, Digital Transformation 
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1. GİRİŞ  

Bilgisayarların kullanıma başlanması (1946- ENİAC) ve sonrasında internetin yaygınlaşması 

(1989 TCP-IP’nin kamuya açılması) ile birlikte başlayan bilişim çağında bilgi ve teknolojinin 

sürekli yenilenmesi işletmelere kaynaklarını daha verimli kullanma fırsatı sunmaktadır. 

Sistemler artık birbirleri ile konuşabilmekte ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilmektedir. 

İnsan müdahalesi her geçen gün azalmakta ve sistemlerin birlikte çalışmalarına olan ihtiyaç ise 

sürekli artmaktadır. İşletmeler için önemli olan verilerin bilişim çağında mekan kısıtlamalarını 

aşarak online sistemler üzerinden iletilebilmesi kurumlara yeni uygulamalar geliştirerek 

zamandan tasarruf etme, maliyetleri düşürme, şeffaflığı sağlama, iletişimi güçlendirme gibi bir 

çok fayda sağlamaktadır. Bunun yanında Aralık 2019’da başlayan ve günümüzde de devam 

etmekte olan COVİD-19 pandemisi sürecinde de süreçlerin online sistemler üzerinden 

yönetilebiliyor olması ülkelere, kurumlara ve bireylere kolaylıklar sağlamış ve dijital 

dönüşümün önemini bir kez daha çok ciddi şekilde ortaya koymuştur.  

Eğitimin, konferansların, toplantıların, ticaretin uzaktan devam etmesi zorunluluğu doğmuştur 

ve yıllar önce temelleri atılan dijital dönüşüm süreçlerinin katkılarının sadece ekonomik 

olmayacağı gözler önüne serilmiştir. 

Bu çalışmada işletmelerin son yıllarda kullanımını artırdığı ERP uygulamaları ve İş Zekası 

ilişkisi ile ERP ve e-dönüşüm süreçlerinin entegrasyonu açıklanacaktır. 

2. DİJİTAL DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ 

Dijital dönüşüm, toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara dijital teknolojilerin entegrasyonuyla çözüm 

bulmanın ve buna bağlı olarak iş akışlarının ve kültürün gelişmesi ve değişmesi sürecini 

tanımlayan bir kavramdır. Yaratıcılığı ve inovasyonu merkeze alan dijital dönüşüm, geleneksel 

metodlardan daha verimli sonuçlar elde etmek için ortaya çıkmıştır. [1] 

Faaliyet gösterilen sektöre göre dijital dönüşüm kavramı ve içeriği değişmektedir. Big data, 

yapay zeka, blockchain, robotik, sanal gerçeklik gibi sektörler dijital dönüşümün doğal sonucu 

olmakla birlikte sağlık, eğitim, bankacılık gibi geleneksel yöntemlerle yönetilen süreçler de 

artık dijital dönüşümün getirilerinden faydalanmak için gelişim göstermektedir. 

 

Dijital dönüşüm sonucu hayatımızı kolaylaştıran bazı örnekler: 

-ATM, Mobil Bankacılık 

-MHRS, E-Nabız 

-VAR, Gol çizgisi 

-Uzaktan eğitim, online toplantılar, uzaktan kongreler 

-E-Mail 

-E-Devlet 

-Üretim sistemlerinde otomasyon 

-ERP sistemleri 

-E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter çözümleri 
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3. ERP SİSTEMLERİ VE İŞ ZEKASI 

Türkçe tabiri Kurumsal Kaynak Planlama olan ERP, kurumların günlük rutinleri haline gelen 

muhasebe, satın alma, risk yönetimi, mevzuata uygunluk ve proje yönetimi gibi farklı süreçleri 

yönetebilmesine aracılık eden yazılım türüdür. [2] 

ERP için, tüm veri ve organizasyon süreçlerinin tek bir noktaya entegre edildiği bir bilgi 

sistemidir diyebiliriz. Genelde ERP sistemleri, donanım ve yazılım da dahil olmak üzere bir 

dizi bileşen içerir. Çoğu ERP sistemi, kurum içinde entegre edebilecekleri çeşitli işlevlerden 

aldıkları verileri saklamak için birleştirilmiş bir veritabanı kullanır.[3] 

Bilgi yönetimini kolaylaştırmak ve doğru bilgiye doğru yerde sahip olmak sistemlerin bir 

harmoni halinde çalışabilmesi için her zamankinden daha çok gereklidir. O nedenle; 

günümüzde neredeyse her sektörden çeşitli büyüklüklerdeki kurumlar için ERP (KKP) 

vazgeçilmez olmuştur. İnsan kaynakları, finans, muhasebe, lojistik, üretim, pazarlama gibi 

temel süreçlerin tek bir program üzerinden yönetilebiliyor olması işletmelerin veriyi doğru 

işleme, doğru değerlendirme ve sonucunda etkin karar alabilme yetkinliğini artırması 

dolayısıyla önemlidir. Bu noktada tüm süreçlere ait verilerin merkezi bir sistemde toplanması 

süreçlerin iyileştirilmesine, maliyetlerin düşürülmesine, verilerin işlenerek hızlıca 

raporlanmasına, kurum içi iletişimin artırılmasına, veri güvenliğinin sağlanarak saklanmasının 

kolaylaştırılmasına ve zamandan tasarruf edilmesine önemli katkıda bulunmuştur. KKP 

uygulamalarının yürütülmesi için tek bir merkezde tutulan ham verilerin anlamlı ve kullanışlı 

bilgilere dönüştürülmesi ve raporlamalar için iş zekası teknolojileri kullanılmaktadır. 

İş Zekası, çalışma alanlarındaki ham veriyi işleyerek bu verileri daha anlamlı bir hale getirip 

süreçlerin takibini ve raporlanmasını sağlayan yöntemlere verilen isimdir. Finans sektöründen, 

telekomünikasyona, perakende sektöründen, enerjiye, kamu sektöründen sağlığa ve diğer 

sektörlerde İş Zekası uygulamalarının kullanıldığı görülmektedir.[4] 

 

 

 

İş Zekası mimarisi [5] 

 

4. E-DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ 

E-Dönüşüm, bilgi üzerine kurulan varlıkların ve girişimcilik aktivitelerinin dijital olarak 

gerçekleştirilmesi olarak tanımlanıyor. Ticari iş yapan işletmeler ve kamu kurumlarının 

yaptıkları tüm iş ve işlemleri elektronik ortamda düzenlemesi e-Dönüşüm kapsamına giriyor. [6] 
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Gelir İdaresi Başkanlığı’nın devreye aldığı bazı e-dönüşüm süreçleri: 

-E-Fatura 

-E-Arşiv 

-E-Defter 

-E-İrsaliye 

Ülkemizde E-fatura kullanımına Mart 2010 tarihinde geçilmiştir ve ardından kapsam 

genişlemesi ile birlikte bu dönüşüm e-arşiv, e-defter, e-ihracat, e-irsaliye olarak devam etmiştir. 

Kısaca bu dönüşüm belgelerin internet ortamından gönderilip-alınması olarak açıklanabilir. 

VUK gereği belgede yer alması gereken tüm bilgiler bulunurken, alıcı ile satıcı arasındaki 

karşılıklı fatura iletimi elektronik ortamda gerçekleşmektedir. [7] 

GİB tarafından yönetilen e-belge uygulamalarının amaçlarından birisi, alıcı ile satıcı arasında 

karşılıklı güvenin oluşması, zaman ve maliyet tasarrufunun sağlanmasıdır. Ayrıca şeffaflığın 

sağlanması ile denetim kolaylaşmakta olup, vergi kaçakçılığı gibi kayıpların da önüne 

geçilmesi sağlanmaktadır. 

ERP çözümlerini kullanan işletmeler WEB servisler aracılığı ile anlık olarak işlemiş oldukları 

E-faturaları, E-Arşiv faturalarını, E-irsaliyelerini özel entegratörler aracılığı ile GİB’e ve GİB 

aracılığı ile alıcıya saniyeler içerisinde iletebilmektedirler. Ayrıca beyan dönemleri geldiğinde 

yevmiye ve kebir defterlerini yine elektronik ortamda anlık olarak GİB’e iletebilmektedirler. 

5. SONUÇLAR 

Bu tarama makalesinde genel olarak dijital dönüşüm açıklanmış ve önemine vurgu yapmak 

amaçlanmıştır. Firmaların kurumsal dijital dönüşüme ayak uydurabilmeleri için ERP’nin rolü 

üzerinde durulmuştur. ERP sistemine girilen kayıtların tutulduğu veri tabanlarından İş Zekası 

çözümleri ile alınan raporların faydalarından bahsedilmiştir. 

Ülkemizde Gelir İdaresi Başkanlığının dijital dönüşüm süreçleri neticesinde belirli koşulları 

sağlayan firmalar için zorunlu kıldığı e-dönüşüm süreçleri açıklanmıştır. E-belge süreçlerinin 

gerek firmaların gerekse ülkemiz ekonomisine katkısı açıklanmıştır. 

Dijital dönüşüm uygulamalarının her sektörde faaliyet gösteren küçük ya da büyük tüm firmalar 

için uygulanabilir ve oldukça faydalı olacağını aşikardır. Bu kapsamında dönüşümü yaşayan 

firmaların artmasıyla tüm sektörlerdeki iyileştirmeler de gözle görülür bir şekilde artacaktır. 

Pandemi sürecinde de net bir şekilde dönüşümün gerekliliğinin görülmesiyle dönüşüme karşı 

olan geleneksel direnç kırılmaktadır. 
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ÖZET 

Siber saldırıların her geçen gün artmasıyla birlikte siber güvenlik her kurum/kuruluş için 

giderek artan bir endişe haline gelmiştir. Küçük veya büyük her kurum/kuruluş siber tehditlere 

karşı önlem almakta ve yatırım yapmaktadır. Siber güvenliğin sağlanması, tehditlerin 

önlenmesi kapsamında güvenlik duvarları, saldırı tespit/önleme sistemleri, antivirüs, veri kaybı 

önleme yazımları vb. kullanılmaktadır ve siber tehditlerin tespit edilmesi maksadıyla bu 

cihaz/uygulamalardan elde edilen kayıtlar SIEM uygulamalarına gönderilmektedir. Siber 

tehditlerin doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için siber tehdit istihbarat verilerinin söz konusu 

cihaz ve uygulamalarda kullanılması büyük önem arz etmektedir. İstihbarat olmadan savaş 

kazanmak ne kadar zor ise siber tehdit istihbaratı olmadan etkin bir siber güvenliğin sağlanması 

oldukça zordur. Siber tehdit istihbaratı ticari yazılımlar vasıtasıyla sağlanabileceği gibi açık 

kaynak platformlardan da elde edilebilmektedir. Bu çalışmada Twitter'dan elde edilen siber 

güvenlik verilerini işlemek için derin öğrenme modelleri kullanılmıştır. Özyinelemeli sinir 

ağları ile veri setinde yer alan tweetlerin siber tehdit istihbaratı ile ilgili olması durumu, 

ardından söz konusu siber tehdit istihbaratının konusu (Ddos, malware, ransomware, vb.) 

sınıflandırması yapılmıştır. Çalışma sonucunda siber tehdit istihbaratı ilgili olup olmaması 

konusunda %88,61 tehdit istihbaratının türü sınıflandırılmasında ise %89,09 başarı elde 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Siber Tehdit İstihbaratı, Derin Öğrenme, Twitter 

 

 

 

OBTAINING CYBER THREAT INTELLIGENCE DATA FROM TWITTER WITH 

DEEP LEARNING METHODS 

 

ABSTRACT 

With the increasing number of cyber-attacks, cyber security has become an increasing concern 

for every institution/organization. Every institution/organization, small or large, takes 

precautions and invests in cyber threats. Firewalls, intrusion detection/prevention systems, 

antivirus, data loss prevention software etc. within the scope of ensuring cyber security and 

preventing threats. The records obtained from these devices/applications are sent to SIEM 

applications in order to detect cyber threats. It is of great importance to use cyber threat 

intelligence data on the devices and applications in question in order to detect cyber threats 

correctly. As hard as it is to win a war without intelligence, it is very difficult to provide 
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effective cyber security without cyber threat intelligence. Cyber threat intelligence can be 

provided by commercial software as well as from open-source platforms. In this study, deep 

learning models were used to process the cyber security data obtained from Twitter. With 

recursive neural networks, the tweets in the data set are related to cyber threat intelligence, then 

the subject of the said cyber threat intelligence (Ddos, malware, ransomware, etc.) has been 

classified. As a result of the study, 88.61% success was achieved in terms of whether cyber 

threat intelligence is relevant or not, and 89.09% in classifying the type of threat intelligence. 

Keywords: Cyber Threat Intellıgence, Deep Learning, Twitter 

 

1.GİRİŞ 

Kaspersky firmasının yayınladığı rapora göre, 2020 yılında her gün ortalama 360 000 zararlı 

yazılım tespit edilmiş, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında ise %5,2 artış gösterdiği 

bildirilmiştir [1]. Zararlı yazılımların miktarı son yıllarda istikrarlı bir şekilde artarken, bilgi 

teknolojilerinde oluşan hasarın etkisi giderek daha belirgin hale gelmeye başlamıştır. 2017 

yılının mayıs ayında ortaya çıkan ve başta hastaneler olmak üzere kritik altyapılarda çalışan 

200 000’den fazla cihaza enfekte olan WannaCry fidye yazılımı oldukça dikkat çekmiştir [2]. 

Bu olaydan sadece bir ay sonra, Haziran 2017'de, özellikle Ukrayna'daki şirketleri hedef alan 

ve diğer ülkelere de yayılan NotPetya adlı ikinci bir fidye yazılımı ortaya çıkmıştır [3]. Her iki 

olayda da kamu kurumlarının durumla ilgili uyarı yayınlamasından saatler önce, sosyal medya 

kullanıcıları vakalar ve tehditler hakkında bilgi paylaşılmıştır.  

Sosyal ağlar, dünyanın her yerinden kullanıcıların her türlü bilgiyi oluşturması ve paylaşması 

sebebiyle olay tespiti için oldukça önemli bir veri kaynağı oluşturmaktadır. Bununla birlikte, 

kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler genellikle belli bir yapısı olmayan, kısa ve 

güvenilmez verilerdir. Bu sebeple yazılım algoritmalarının istenilen bilgiyi doğrudan elde 

etmesini neredeyse imkânız hale getirir [4]. Bu problemi çözmek için araştırmacılar, büyük 

miktarda doğal dil verisindeki kalıpları veya istatistiksel dağılımları tespit etmek için yapay 

zekâya dayalı yöntemler geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerin kullanılması ile sosyal medya 

aracılığıyla kötü amaçlı yazılımlar, hizmet engelleme saldırıları (DDoS), sıfırıncı gün 

açıklıkları gibi siber tehdit istihbaratı olarak değerlendirilebilecek verilere kolaylıkla 

ulaşılabilmesine imkân sağlamıştır.  

Günümüzde birçok kuruluş, tehdit ortamı hakkında genel bir bakış sağlamak için siber tehdit 

istihbarat çözümlerini kullanmaktadır. Birçok ticari tehdit istihbaratı kaynağı, şirkete ait analiz 

verilerine dayansa da, tehdit bilgilerinin kamuya açık olarak paylaşılması giderek daha fazla 

önem kazanmaktadır.  

Siber tehdit analistleri, yeni keşifler ve güvenlik ihlalleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak 

için topluluklar oluşturmaya başlamıştır. Güvenlik araştırmacıları için ilk referans, genellikle 

hızlı hareket eden platform Twitter'dır. Twitter’dan elde ettikleri kullanıcı katkılarını 

zenginleştirmek ve diğer araştırmacıların yeni bir tehdidi araştırmasını sağlamak için genellikle 

daha fazla materyali ilişkilendirirler. Bu sebeple, VirusTotal, URLhaus, Hybrid Analysis gibi 

çevrimiçi analiz platformları, kötü amaçlı yazılımı yalıtılmış bir ortamda çalıştırır ve yakalanan 

davranışı topluluğa sağlar. Genel olarak, günümüzde tehdit istihbaratı geniş bir alana yayılmış 

olmasına rağmen dağınık ve düzensiz olarak bulunmaktadır. Sonuç olarak, web üzerindeki bilgi 

parçalarını kapsamlı bir şekilde toplamak, işlemek ve yapılandırmak için bir sistem gereklidir. 

Antivirüs firmaları zararlı yazılımları tespit edip veri tabanlarına imzalarını ekledikçe zararlı 

yazılımları üreten aktörler yeni yazılımlar piyasaya sürmektedir. Örneğin, ilk olarak 2014 

yılında keşfedilen gelişmiş bir bankacılık truva atı olan Emotet, kurbanların makinesinde 

algılanmamak için tasarımını sürekli olarak değiştirmektedir [5]. Sosyal ağlar ve genel analiz 
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platformları, sık sık yeni kötü amaçlı yazılım türevlerini bildirmekte ve daha fazla analiz için 

ilgili tehdit göstergelerini (IoC) paylaşmaktadır. Ancak, sosyal medya platformlarında 

yayınlanan güvenlikle ilgili haber miktarının fazla olması sebebiyle her bir olayı tek başına 

manuel olarak incelemek oldukça zaman almaktadır. Özellikle, antivirüs şirketleri, virüs tespit 

oranını artırmak için kötü amaçlı yazılım örneklerinin dosya içerikleri ve sıralamasıyla ilgilenir. 

Müşterileri korumak için, tespit edilmemiş kötü amaçlı yazılım örneklerinden tehdit göstergesi 

(IoC) toplayarak ve analiz ederek otomatik bir süreç geliştirirler. 

Tehdit istihbaratını toplamak için en değerli kaynaklar, kötü amaçlı yazılım paylaşım 

platformları ve sosyal ağlardır. Paylaşım platformlarından yapılandırılmış verileri işlemek 

oldukça önemlidir. Sosyal ağlardan doğal dilde paylaşılan verilerden bilinmeyen istihbaratın 

çıkarılması da oldukça önemli olmasına rağmen yapılandırılmış verilere göre daha karmaşıktır. 

Son araştırmalara göre, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerden güvenlik açıkları 

hakkında bilgi çıkarmanın mümkün olduğunu tespit edilmiştir. Bu sebeple, doğal dil işleme 

yöntemleri kullanılarak doğal dilde yapılan paylaşımlardan bilgi elde edilmesi çalışmaları 

yapılmaya başlanmıştır. Ancak şu ana kadar, kötü amaçlı yazılım analistlerinin tweetler gibi 

yapısal olmayan metinlerden türetilen IoC'yi otomatik olarak toplaması, zenginleştirmesi ve 

önceliklendirmesi için uygun bir çözüm geliştirilmeye çalışmaları devam etse de tam olarak 

verimli bir uygulama mevcut değildir.  

Bu çalışmada oldukça zengin veri içeren Twitter açık kaynak platformdan Siber Tehdit 

İstihbaratı (STİ) elde edilmesi çalışması yapılmıştır. Twitter yaklaşık 200 milyon kullanıcı ve 

günlük atılan 500 milyon tweet ile oldukça büyük bir veri kaynağı oluşturmaktadır. Twitter’da 

yer alan verilerin yapısal olmaması sebebiyle doğal dil işleme ve derin öğrenme yöntemlerine 

başvurulmuştur. Çalışmanın 2. Bölümünde literatürde yer alan benzer çalışmalardan 

bahsedilmiş, 4. Bölümünde ise metodoloji kısaca açıklanmıştır. 5. Bölümde deney, sonuç ve 

gözlemler açıklanarak 6. bölümde sonuç ve elde edilen başarılardan bahsedilmiştir. 

Çalışma, açık kaynak bir veri seti üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada iki ayrı sınıflandırma 

yapılarak gerçekleştirilmiş olup ilk olarak verinin Siber Tehdit İstihbaratı ile ilgili olup olmadığı 

sınıflandırılmış ve %88,61 başarı elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen istihbaratın türüne 

yönelik sınıflandırma yapılmış olup %89,09 başarı elde edilmiştir. 

3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Twitter'dan Siber Tehdit İstihbarat (STİ) verisi elde edilmesine yönelik yapılan çalışmalar ile 

diğer alanlarda yapılan çalışmalar karşılaştırıldığında, bu alanda diğerlerine göre çok daha az 

çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu alanda yapılan başlıca çalışmalar incelediğinde ise 

Khandpur ve arkadaşları hesap ele geçirme, veri ihlalleri ve dağıtılmış hizmet engelleme 

(DDoS) saldırıları gibi üç tür tehdit ve olayı ayırt amaçlı tweetlerden siber tehdit ve güvenlik 

bilgilerini ayırmak için bir mimari sunmuştur [6]. Hedef etki alanı oluşturma, olay çıkarma ve 

dinamik olarak yazılan sorgu genişletme, bu çalışmanın üç ana bölümüdür. Bu metodoloji, 

sözdizimsel, anlamsal analiz ve bağımlılık ağacı kullandığından oldukça güçlüdür, ancak her 

tür tehdit için özelliklerin sürekli olarak izlenmesini gerektirmektedir. Söz konusu mimari, daha 

fazla tehdit ve olay sınıflandırmasına imkân sağlamamaktadır. 

Le Sceller ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada siber güvenlik olaylarının tweetlerden 

kategorize edilmesini amaçlayan bir çalışma önerilmiştir. [7]. Olayların tespitini, siber güvenlik 

sınıflandırmasını ve olay türünü tanımlayan bir dizi anahtar kelime kullanmaktadır. Çekirdek 

anahtar sözcükler kümesinin genişletilmesi, yalnızca tanımlanarak değil, aynı zamanda sözcük 

vektörleri arasındaki kosinüs benzerlik mesafesinde fiziksel olarak belirtilen bir kenar 

kullanılarak sözcük yerleştirmelerine ilişkin karşılaştırmalı anlama sahip yeni sözcükler 

eklenerek gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada olayları tweet grupları halinde üreten Terim 

Frekansı- Ters Belge Frekansı (TF-IDF) yöntemi kullanılmıştır. İlk anahtar kelimelerinin 
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istemeden sapan etkileri, bu algoritmanın yüksek bir yanlış pozitif (FP) oranı oluşturmasına 

neden olmaktadır. 

Mittal ve arkadaşları tweet'leri işlemek için Security Vulnerability Concept Extractor (SVCE) 

kullanılmıştır [8]. SVSE, STİ ile tanımlanan terimleri ve fikirleri (örneğin, etkilenen yazılımlar, 

saldırının sonuçları vb.) tanımak ve etiketlemek için ulusal güvenlik açığı veri tabanı raporlarını 

içeren bir veri seti üzerinde eğitilmiştir. Başarı oranını geliştirmek ve elde edilen bilgileri 

zenginleştirmek için, SVCE tarafından çıkarılan fikirler ve DBPedia gibi dışarıdan erişilebilen 

anlamsal öğrenme temellerinden de faydalanılmıştır. Bu sistem istemci tabanlı uygulamalar için 

üretildiğinden, istemcinin kurulu yazılım veya donanımla ilgili verileri içeren bir hedef çerçeve 

profili belirtmesi gerektirmektedir. Bu çerçeve, yeni tehdit türlerini ve göstergelerini ayırt 

etmede yetersiz kalmaktadır. 

Edouard ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, tweet'leri ilgili olaylar veya ilgili olmayan 

olaylar olarak sınıflandırmak için Adlandırılmış Varlık Tanıma (NER) modeli kullanılmıştır 

[9]. Bu çerçeve, NER sonuçlarını diğer harici veri tabanlarıyla çapraz referans vererek konu 

tanımlamasını gerçekleştirir. Örneğin, DBPedia, Wikipedia gibi güncel olay portallarını 

kullanmaktadır. Naive bayes, destek vektör makineleri (SVM) ve uzun kısa süreli bellek 

(LSTM), yinelenen sinir ağı (RNN) gibi derin öğrenme mimarileri ve farklı makine öğrenimi 

algoritmaları bu veri setinde kullanılmış ve en başarılı sonuç LSTM mimarisinde elde 

edilmiştir.  

Lee ve arkadaşları STİ verilerini paylaşan kullanıcı ve grupların tespit edilmesini sağlayan bir 

çerçeve önermiştir [10]. Bu çerçeve, STİ ile ilgili tweet'leri oluşturan kullanıcıya ve gruba 

puanların verildiği bir puanlama stratejisi kullanılarak tasarlanmıştır. Bu çalışma dört bölümden 

oluşmaktadır.  

Ritter ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, siber güvenlik olaylarının sınıflarını tespit 

etmek amacıyla denetimli öğrenme modeli önerilmiştir [11]. Bu modelde, temelde bir miktar 

etiketlenmemiş veri üzerine az miktarda pozitif olay eklenerek çıkarım yapılmıştır. 

4. METODOLOJİ 

4.1. Derin Sinir Ağları 

Derin Sinir Ağları, Yapay Sinir Ağları'nın bir alt sınıfıdır. Daha karmaşık işlevlerin 

modellenmesine yardımcı olan birden fazla gizli katmana sahiptir. Derin Sinir Ağları, veriler 

doğrusal olarak ayrılamadığında özellikle yararlıdır. Derin Sinir Ağları, bilgisayarla görme, 

konuşma tanıma, ses tanıma, doğal dil işleme vb. gibi yapay zekânın birçok alanında makine 

öğrenimi tekniklerine öncülük etmektedir. 

4.2. Özyinelemeli Sinir Ağları (RNN) 

Özyinelemeli Sinir Ağları, içlerindeki bellek bileşenlerinin varlığından kaynaklanan dinamik 

zamansal davranışları nedeniyle duygu analizi için derin öğrenme yaklaşımına uygundur. 

Özyinelemeli Sinir Ağları insan beyninin en iyi modelleridir ve bilgi işleme sürecini benzer bir 

şekilde çoğaltırlar. Özyinelemeli Sinir Ağları, sisteme önceki girdilere dayalı olarak sistemin 

bir durumunu korudukları için geleneksel ileri beslemeli ağlardan farklıdır. Yalnızca mevcut 

girişe değil, bilgilerin iletildiği sıraya da önem verilir. Böylece kronolojik bir sıraya göre 

bilgilerin işlenmesi sağlanmış olur. İleri beslemeli ağlar, işlediği verilerin statik bir modelini 

üretir. Bunun daha sonra tüm olası veri girdileri üzerinde iyi bir şekilde genelleştirildiğine 

inanılmaktadır. Bunun aksine, Tekrarlayan Ağlar, daha iyi bağlam tabanlı sınıflandırma 

üretecek şekilde zamanla değişen dinamik modeller üretir [12].  
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4.3. Uzun-Kısa Vadeli Bellek (LSTM) 

LSTM, insan beynini Özyinelemeli Sinir Ağlarından bile daha yakından kopyalayarak gradyan 

problemlerini çözmek için tasarlanmış tekrarlayan sinir ağlarıdır. LSTM modüllerinin, önceki 

hipoteze ve mevcut girdiye dayalı olarak her bir modülün bilgiyi nasıl işlediğine karar veren üç 

özel kapısı vardır. Üç kapı, seçici girdi, unutma ve seçici çıktı işlemlerini gerçekleştirir. Bu, 

alıntılar ve çift negatifler gibi sıralı bir girdinin özel bölümlerinin belirlenmesine yardımcı olur. 

4.4. Geçitli Tekrarlayan Birim (GRU) 

Geçitli tekrarlayan birim (GRU), standart Özyinelemeli Sinir Ağlarının geliştirilmiş bir 

versiyonudur ve ayrıca LSTM'den küçük bir varyasyon olarak kabul edilir. Standart bir 

Özyinelemeli Sinir Ağlarının kaybolan gradyan sorununu çözmek için GRU, güncelleme 

geçidini ve sıfırlama geçidini kullanır. Bu iki vektör, çıktıya hangi bilgilerin iletileceğini seçer. 

5. ARAŞTIRMA BULGULAR VE GÖZLEMLER 

5.1. Veri seti 

Twitterden Siber Tehdit İstihbaratı Elde Edilmesi çalışmasında derin öğrenme sürecinde 

Behzadan ve arkadaşları tarafından sağlanan açık kaynak veri setinden yararlanılmıştır [13].  

Yazarlar, veri setini oluşturmak için Twitter'dan gelen tweet akışını dinlemek ve kaydetmek 

için ve bir akış dinleyicisi kullanmışlardır. Twitter'dan tweet akışı için bir dizi anahtar kelime 

seçilmiştir. Veri setinde yer alan verilere ait ayrıntılı istatistikler Tablo 1 ve 2'de sunulmuştur. 

 

Veri Tipi  Veri Adedi 

Relevant 14.770 

Irrelevant 6.598 

 

Tablo-1 Veri Setinde Yer Alan Tweetlerin STİ ile İlgili Olup Olmama Durumu 

 

Veri Tipi Veri Adedi 

Vulnerability 7.354 

Ransomware 3.203 

DDoS 2.245 

General 6.998 

ZeroDay 730 

Botnet 702 

 

Tablo-2 Veri Setinde Yer Alan Tweetlerin STİ Türüne Göre Dağılımı 
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5.2. Veri Önişleme 

Veri setinde yer alan tweetlerde gürültülü verilerin yer alması sebebiyle verinin derin öğrenme 

yöntemlerine tabi tutulmadan önce temizlenmesi gerekmektedir. Veri seti içerisinde yer alan 

özel karakterler, sayılar, HTML karakterleri v.b. aşağıdaki şekilde gösterildiği sırayla işleme 

sokularak temiz tweetler elde edilmiştir. 

 

 

Şekil-1 Veri Önişleme Aşamaları 

 

5.3. Önerilen Model 

Siber Tehdit İstihbaratı Elde Edilmesi çalışması iki ayrı safhada gerçekleştirilmiştir. Birinci 

safhada tweet’in siber tehdit istihbaratı ile ilgili olup olmadığına yönelik sınıflandırma 

yapılmış, ikinci safhada ise siber tehdit istihbaratının türüne yönelik sınıflandırma yapılmıştır. 

 

 

Şekil-2 Siber Tehdit İstihbaratı Elde Edilmesi Çalışma Safhaları 

 

Öncelikli olarak çalışmanın il safhasında veri setinde yer alan verilerin siber tehdit istihbaratı 

ile ilgili olup olmadığı sınıflandırması yapılmıştır. Şekil-3 de gösterilen model ile GRU 

algoritması kullanılmıştır. Daha sonra veri setinde yer alan verilerin siber istihbaratın hangi 

türüne ait olduğu sınıflandırması çalışması yapılmıştır. Şekil-4 de gösterilen model ile 

Bidirectional LSTM algoritması kullanılarak çalışma yapılmıştır. 

 

Karakterlerin 
Küçük Harfe 

Dönüştürülmesi

Özel Karakterlerin 
Kaldırılması (#,$,& 

v.b)

Rakamların 
Kaldırılması

Yeni Satırların 
Kaldırılması

URL 
Bağlantılarının 

Kaldırılması

HTML 
Karakterlerinin 

Kaldırılması

Stopword’lerin
Kaldırılması

Temiz Tweelerin 
Elde Edilmesi

Siber Tehdit 
İstihbaratı Elde 

Edilmesi

Siber Tehdit 
İstihbaratı / Değil

İstihbaratın Türü
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Şekil-3 Siber Tehdit İstihbaratı Olup/ Olmadığı                             Şekil-4 Siber İstihbarat Türü  

                  Sınıflandırma Modeli                                                         Sınıflandırma Modeli 

 

Yapılan çalışmanın sonucunda veri setinde yer alan verilerin siber tehdit istihbaratı ile ilgili 

olup olmadığı sınıflandırmasında %88,61, siber istihbaratın türü sınıflandırmasında ise %89,09 

başarı elde edilmiştir. Her iki çalışmaya ait normalize edilmiş karmaşıklık matrisi Şekil-5 ve 

Şekil-6’da sunulmuştur. 

 

 

 
Şekil-5 Siber Tehdit İstihbaratı Olup/ Olmadığı                         Şekil-6 Siber İstihbarat Türü  

         Sınıflandırması Karmaşıklık Matrisi                          Sınıflandırması Karmaşıklık Matrisi 

 

 

 

Embedding

GRU Layer (256)

Dropout 0.2

GRU Layer (128)

Dropout (0.2)

GRU Layer (64)

Dropout (0.2)

Dense

Embedding

SpatialDropout1D 
(0.4)

BiLSTM (64)

Dropout (0.2)

Dense
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6. SONUÇ 

Twitter, kullanıcıların çeşitli konularda görüşlerini paylaştığı en popüler sosyal ağlardan biri 

olması sebebiyle atılan tweet’ler siber tehdit istihbaratı içerebilmektedir. Bu çalışma ile Twitter 

akışındaki siber tehdit göstergeleri için çeşitli derin öğrenme modellerinin performansı 

değerlendirmiştir. BiLSTM ve GRU algoritmaları kullanılarak açık kaynaktan elde edilen veri 

seti ile eğitilen modeller ile başarılı sınıflandırmalar yapılmıştır. Twitter, Facebook gibi sosyal 

medya platformlarının kullanıcı sayısı ve bu platformlarda üretilen içeriğin giderek artmaktadır. 

Bu sebeple gelecekte yapılacak çalışmalarda bugün yapılan çalışmalardan daha başarılı ve daha 

zengin veriler elde edilebilecektir. 
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ÖZET 

Son yıllarda, iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle internet ve mobil ağların kullanımı 

hızlı bir artış göstermiştir. Gelişen teknolojiler kullanıcılar için birçok avantaj sağlamasına 

rağmen, kullanım oranlarının artmasıyla bilgi güvenliği, konunun en önemli noktalarından 

biri haline gelmiştir. Geçmişten günümüze bilgi güvenliğine verilen önem katlanarak artmaya 

devam etmektedir.  

Teknolojik gelişmelerin ilerlemesiyle birlikte görüntülerin kullanım alanları artmakta ve 

görüntü günlük hayatımızda geniş bir kullanım alanına sahip olmaktadır. Artan görüntü 

kullanımı ile birlikte konunun önemli bir noktası olan güvenlik sorunu ortaya çıkmıştır. 

Görüntü güvenliğinin sağlanması, kişilerden kurumlara kadar çok geniş bir kitle için hayati 

öneme sahiptir. Görüntü güvenliği kurumlar için özellikle askeri alanda ve kamu güvenliğinin 

sağlanması için önemli iken, bireyler için günümüzde belki de en değerli hazine olarak 

adlandırabileceğimiz kişisel verilerimizin korunması için önemli bir noktadır. 

Bilginin güvenli bir biçimde iletilmesinde veya saklanmasında matematiksel yöntemler sıkça 

kullanılmaktadır. Kriptoloji matematiksel yöntemler kullanılarak verilerin korunmasını 

sağlayan şifreleme bilimidir. Kaos ve kriptografi arasındaki benzerlikler kullanılarak 

geliştirilen kriptografik bir uygulamada güvenli ve etkili sonuçlar için günümüzde sıklıkla 

kaotik sistemlere başvurulmaktadır. 

Bu çalışmada önerilen metotda, kaotik lojistik harita kullanarak bir görüntü şifreleme yöntemi 

geliştirilip ve yöntemin yeterliliği farklı testler ile incelenmiştir. Önerilen algoritma, kaotik bir 

lojistik haritanın başlangıç parametresi için rastgele oluşturulmuş gizli anahtarı kullanır. Bu 

parametreler kullanılarak maske görüntüsü üretilir. Daha sonra şifrelenecek görüntü maske 

görüntüsü ve EXOR (Özel-VEYA) operatörü kullanılarak şifrelenir. Geliştirilen metodun 

yeterliliğini test etmek için; anahtar uzay analizi, histogram analizi, ortalama mutlak hata 

analizi ve korelasyon analizi testleri orijinal ve şifreli görüntüler arasında C# ortamında 

gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar klasik lojistik harita ile karşılaştırıldığında önerilen yöntemin 

verimliliği doğrulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kaotik Lojistik Harita, Görüntü Şifreleme, Kaotik Kriptografi, Görüntü 

Şifre Çözme, Kaotik Kriptoanaliz 
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ABSTRACT 

In recent years, with the rapid development of communication technologies, the use of 

internet and mobile networks has increased rapidly. Although developing technologies 

provide many advantages for users, information security has become one of the most 

important points of the issue with the increase in usage rates. From past to present, the 

emphasis of information security continues to increase exponentially. 

With the increasing technological developments, the usage areas of images are increasing and 

the image has a wide usage area in our daily life. With the increasing use of images, the 

security problem, which is an important point of the subject, has emerged. Ensuring image 

security is of vital importance for a wide audience from individuals to institutions. While 

image security is important for institutions, especially in the military field and for ensuring 

public security, it is an important point for individuals to protect our personal information, 

which we can call perhaps the most valuable treasure today. 

Mathematical methods are frequently used to transmit or store information securely. 

Cryptology is the science of encryption that protects data using mathematical methods. 

Chaotic systems are frequently used for safe and effective results in a cryptographic 

application developed using the similarities between chaos and cryptography. 

In this study, an image encryption method was developed using the chaotic logistic map with 

the proposed method and the adequacy of the method was examined with different tests. The 

proposed algorithm uses a randomly generated secret key for the initial parameter of a chaotic 

logistic map. A mask image is generated using these parameters. Later, the image to be 

encrypted is encrypted using the mask image and the EXOR (Exclusive-OR) operator. To test 

the adequacy of the developed method; key space analysis, histogram analysis, mean absolute 

error analysis and correlation analysis tests were performed between the original and 

encrypted images in C# environment. The efficiency of the proposed method was confirmed 

when the results were compared with the classical logistic map. 

Keywords: Chaotic Logistic Map, Image Encryption, Chaotic Cryptography, Image 

Decryption, Chaotic Cryptanalysis 

1. GİRİŞ 

İletişim teknolojisinin hızla gelişmesiyle insanların bilgi güvenliğine verdiği önem hızla 

artmıştır. Kriptoloji, veri koruması için temel başvuru kaynağı olmuştur [1]. Kriptolojik 

uygulamalar için birçok şifreleme yöntemi olmasına rağmen, başlangıç koşullarına yüksek 

hassasiyet, rastgelelik ve karmaşıklık gibi benzersiz özellikleri nedeniyle kaos tabanlı 

sistemler yaygın olarak kullanılmaktadır [2]. Kriptografik uygulamalarda kaotik sistemin 

kullanılmasının iki temel nedeni vardır. İlk olarak, herhangi bir kaotik sistemin çıktısı, 

sistemin başlangıç durumuna duyarlı olması ve ikinci olarak ise kaotik çıktının sözde rastgele 

sayılar sağlamak için kullanılabilmesidir. Şifrelemede kullanılacak anahtara göre sistemin 

başlangıç koşulu belirlenir, daha sonra oluşturulan sözde rastgele sayılar kaos tabanlı 

şifreleme uygulamalarında verileri şifrelemek için kullanılır [3]. Kaos tabanlı şifreleme, 

başlangıç durumlarına duyarlı sistemlerdir. Bu nedenle başlangıç durumlarındaki küçük 

değişimler sistemi tahmin edilemeyecek şekilde değiştirebilmektedir [4]. 

Kaos ve kriptografi arasında bazı ince benzerlikler vardır, bu nedenle kaos kriptografideki her 

tür uygulamada yüksek güvenli ve etkili algoritmalar tasarlamak için kullanılır [5]. Bu 

benzerlikler nedeniyle, birçok araştırmacı ve geliştirici artık kaotik kriptografiye 

odaklanmıştır. 
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Kaos tabanlı görüntü şifreleme iki bölüme ayrılır; ilki kaotik harita, ikincisi ise şifreleme 

algoritmasıdır [6]. Önerilen algoritma, şifreleme güvenliğini artırmak için kaotik lojistik 

haritası ve EXOR(ÖZEL-VEYA) şifreleme algoritmasını kullanır. Kaos tabanlı şifrelemenin 

temelleri 1990'lı yıllara dayanmaktadır. O günden bu yana, şifrelemenin özellikleri 

geliştirebilmek için birçok yeni çalışma önerilmiştir.  

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Son on yılda görüntü şifreleme önemli ölçüde gelişmiştir. Araştırmacılar özellikle kaotik 

sistemler kullanarak görüntü şifreleme algoritmalarını daha güvenli hale getirmek için büyük 

çaba sarf etmişlerdir. 

Kaotik sistemler analog veya ayrık olabilir. Lojistik harita en iyi bilinen ayrık formlardan 

biridir [8]. Lojistik harita, başlangıç değerine oldukça duyarlı olduğu için kaotik şifreleme 

sistemlerinde kullanılır [9]. Lojistik harita, Formül 1 ile hesaplanır. 

( )1 . . 1n n nX X X+ = −          (1) 

nX kaotik diziyi temsil eder ve değeri 0 ile 1 arasındadır.  parametresi 0 ile 4 arasında 

herhangi bir sayı olabilir. Bu parametre 3.5699 ile 4.0 arasında bir değer aldığında lojistik 

kaotik dizi oluşur. 

Bir görüntü, M satır ve N sütunlu M*N piksellik bir matrisle temsil edilebilir. Bu matrisin her 

bir elemanı piksel olarak adlandırılır ve her bir piksel 8 bit (0-255 değer) kırmızı, yeşil ve 

mavi bileşenlerden oluşur. Renkli görüntülerdeki büyük verilerin şifrelenmesi, klasik 

şifreleme yöntemleriyle güvenli bir şekilde sağlanamamaktadır [10]. Bu büyük verilerin 

güvenli bir şekilde şifrelenmesi için kaos şifreleme yöntemlerinin güvenli sonuçlar vermesi 

nedeniyle kaos şifreleme yöntemlerinin kullanımı giderek artmaktadır. 

Metin gibi küçük verileri şifreleyen geleneksel yöntemler, görüntü gibi büyük boyutlu verileri 

şifreleme için tercih edilmez [11]. Görüntü boyutları metinden oldukça büyüktür ve bir 

görüntüyü şifrelemek çok daha fazla zaman gerektirir. Görüntü şifreleme algoritmaları 

geliştirmek için çalışan araştırmacılar, şifreleme işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek 

için geleneksel yöntemler yerine kaosa dayalı hızlı ve güvenli şifreleme yöntemlerine 

yönelmişlerdir. Son zamanlarda şifreleme alanında kaosun yaygın olarak kullanılması ve bu 

durumun diğer şifreleme sistemlerine göre daha iyi sonuçlar vermesi, kaos uygulamalarına 

olan ilgiyi artırmaktadır [12]. Kaos tabanlı görüntü şifreleme algoritmalarında bir görüntüyü 

şifrelemek için kaotik sistem tarafından üretilen diziler yardımıyla bazı işlemler uygulanır 

çünkü asıl amaç düz görüntüyü rastgele bir gürültüye dönüştürmektir. 

Veri Şifreleme Standardı (DES) veya Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) gibi geleneksel 

şifreleme algoritmaları, genellikle metin verilerini şifrelemek için tasarlanmıştır [13]. Bu 

nedenle görüntü şifreleme algoritmaları, belirli bir algoritmayı izleyerek blok blok veya bayt 

bayt şifreleme işlemi gerçekleştirir. Bu yöntemlerin hızlı ve güvenilir olması gibi bazı 

avantajlarının yanı sıra, hesaplama karmaşıklığı ve küçük anahtar alanı gibi dezavantajları 

vardır. 

3. ÖNERİLEN YÖNTEM VE GÜVENLİK ANALİZLERİ 

Bu bölümde kaotik lojistik harita şifreleme algoritması kullanılarak geliştirilen maske tabanlı 

görüntü şifreleme algoritması verilmiş ve güvenlik analiz testleri yapılmıştır. 

3.1.ÖNERİLEN YÖNTEM 

Bu yöntemde önerilen algoritma, RC4 şifreleme algoritması gibi simetrik akış şifreleme 

algoritmasıdır. Bu algoritma, başlangıç parametreleri oluşturma, maske görüntüsü oluşturma 
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ve şifreleme işlemleri olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk olarak kaotik lojistik 

harita kullanılarak bir maske görüntüsü oluşturulur. Bu maske görüntüsü şifrelenecek görüntü 

ile aynı boyuttadır. Örneğin, M*N boyutundaki bir görüntüyü şifrelemek için M*N boyutunda 

bir maske görüntüsü oluşturulur. Daha sonra şifreleme işlemi gerçekleştirilir. Anahtar dizisi 

ve şifreli görüntü kullanılarak 2. ve 3. adımlar tekrarlandığında şifresi çözülmüş görüntü elde 

edilir. 

 

 

• 1. Adımın Ayrıntıları: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rastgele 32 basamaklı onaltılık 

karakter (anahtar) oluşturma 

 

Anahtarı iki parçaya bölme 

İkinci kısımdaki sayılara üç ve virgül (3,...) 

ekleyerek  parametresini  oluşturma 

* Burada virgülden sonraki iki hanenin 57'den 

büyük olmasına dikkat edilerek oluşturulur 

çünkü kaotik bir sistem olabilmesi için 

parametrenin 3,5699'dan büyük olması 

gereklidir. 
 

Her parça ondalık sayıya dönüştürme 

 

İlk kısımdaki  sayılara sıfır ve 

virgül (0,...) ekleyerek x0 

parametresini oluşturma 

Adım 2: Başlangıç parametrelerini 

kullanarak maske oluşturulması 
 

 

Adım 3: EXOR operatörü ile şifreleme 

işlemi 
 

 

Adım 1: Bir anahtar üreterek başlangıç        

parametrelerin elde edilmesi 
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• 2. Adımın Ayrıntıları: 

 

 

 

• 3. Adımın Ayrıntıları: 

 

 

Kaotik lojistik harita kullanarak sayılar oluşturmak için başlangıç parametreleri gereklidir. 

Başlangıç parametreleri şifreleme anahtarı olarak kullanılır. Anahtar sistem tarafından 

rastgele oluşturulur ve boyutları 32 basamaklı onaltılık karakterlerdir (128 bit). Lojistik harita 

formülünde bu 32 basamaklı onaltılık karakterlerin ilk 16'sı 0X parametresi, son 16'sı   

parametresi olarak kullanılmaktadır. Lojistik harita bir sözde rastgele sayı üretecidir (PRNG). 

Yani bir lojistik harita başlangıç parametreleri kullanarak sayılar üretir. Bu sayılar maske 

görüntüsü oluşturmak için birleştirilir. Önerilen algoritmada her sayı üretilirken ekstra 

güvenlik adımları uygulanır. Güvenlik adımları, kombinasyon ve permütasyon işlemlerini 

içerir. İşlemler ile sayıların rastgeleliği artırılarak maske görüntüsü daha güvenli hale getirilir.   

Düz metin görüntüsü ve maske 

görüntüsünün her pikseli alınır ve 

şifreleme için EXOR işlemi uygulanır. 
 

 

Şifrelenmiş görüntü elde edilir. 
 

 

Lojistik harita ile  M*N  adet sayıyı üretilir. Bu 

adım M*N kez yineleme gereklidir. 

Üretilen her sayı, işaretsiz uzun değişkenin maksimum değeri ile çarpılır. 

Bu sayı18,446,744,073,709,551,615'dır. 

Bu işlemin sonunda 19 basamaklı 

ondalık sayılar elde edilir. 
 

 

 
19 basamaklı  sayılar  ikilik tabana 

dönüştürülür ve 63 bit elde edilir. 
 

 

 Oluşan 63 bit arasından 8 bit 

seçilir(kombinasyon işlemi). 
 

 

Bu 8 bit sıralanır (permütasyon işlemi). 

 
 

Bir maske görüntüsü oluşturmak için sayıların 0 ile 255 arasında olması gerektiğinden 

bitler ondalık sayıya dönüştürülür ve255 ile mantıksal çarpma yapılır. 
 

 

Oluşturulan sayılar ile maske görüntüsü oluşturulur. 
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Daha sonra görüntü, maske görüntüsü ile şifrelenir. Bu işlem için EXOR operatörü kullanılır. 

EXOR işlemi, şifrelenecek görüntü ile maske görüntünün aynı konumundaki her bir pikseline 

uygulanır. Bu işlemden sonra şifreli görüntü elde edilir. Şekil 1'de örnek görüntü için 

şifreleme işlemi görülmektedir. 

 

    
  (a)     (b)        (c) 

Şekil 1.a) Örnek Görüntü b) Maske Görüntü c) Örnek görüntünün şifrelenmiş hali 

3.2. GÜVENLİK ANALİZLERİ 

İyi bir şifreleme sistemi saldırılara karşı dayanıklı olmalıdır. Bu bölümde önerilen modelin 

etkinliğini göstermek için önerilen yönteme farklı testler uygulanmıştır. Bu testler; anahtar 

uzay analizi, histogram analizi, ortalama mutlak hata analizi ve korelasyon analizidir. Kaba 

kuvvet saldırılarına karşı direnç sağlamak için anahtar uzay analizi yapılmıştır. Piksellerin 

renk yoğunluğu değerinin neredeyse eşit dağılımına sahip olduğunu doğrulamak için 

histogram analizi yapılır. Orijinal ve şifreli görüntü arasındaki değişimi göstermek için 

ortalama mutlak hata analizi yapılır. İstatistiksel saldırılara karşı dayanıklı olması için 

korelasyon analizi uygulanmaktadır. 

3.2.1. ANAHTAR UZAY ANALİZİ 

Güçlü bir şifreleme sisteminin güvenliği gizli anahtarlara bağlıdır. Anahtar boyutu kaba 

kuvvet saldırısını imkansız kılacak kadar büyük olmalıdır. Önerilen görüntü şifremizde gizli 

anahtarın 2128 farklı kombinasyonu vardır. Bu, bir saldırı durumunda şifrenin çözülmesinin 

zor olacağını gösterir. 

3.2.2. HİSTOGRAM ANALİZİ 

Histogram analizini şifrelenecek görüntü ve şifreli görüntünün renk dağılımını içerir. Bir 

görüntünün histogram grafiği her bir renk yoğunluğundaki piksel sayısının grafiği çizilerek 

oluşturulur. İdeal şifreleme sisteminde renk yoğunluğu değerleri neredeyse eşit değere sahip 

olmalıdır. 

 
    (a)    (b)   (c)   (d) 

Şekil 2.Örnek Görüntünün histogram analizinin a) Kırmızı Bileşeni b) Yeşil Bileşeni           

c) Mavi Bileşeni d) Tüm Bileşenleri  
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 (a)   (b)    (c)   (d) 

 

Şekil 3.Örnek görüntünün klasik lojistik harita ile şifrelenmiş halinin histogram analizinin a) 

Kırmızı Bileşeni b) Yeşil Bileşeni c) Mavi Bileşeni d) Tüm Bileşenleri  

 
 (a)      (b)    (c)   (d) 

 

Şekil 4.Örnek Görüntünün önerilen lojistik harita ile şifrelenmiş halinin histogram analizinin 

a) Kırmızı Bileşeni b) Yeşil Bileşeni c) Mavi Bileşeni d) Tüm Bileşenleri  

Şekil 4'da gösterildiği gibi, örnek görüntü önerilen lojistik harita ile şifrelendiğinde, histogram 

yoğunluklarını görüntünün tüm kanallarına eşit olarak dağılmış ve sistemin güvenli bir 

şifreleme yöntemi olduğu anlaşılmıştır. 

3.2.3. ORTALAMA MUTLAK HATA ANALİZİ  

Ortalama mutlak hata analizi orijinal ve şifreli görüntü arasındaki değişimi gösteren bir analiz 

yöntemidir. Ortalama mutlak hata Formül 2 ile hesaplanır. 

( ) ( )
1 1

1
| , , |

m n

i i

MAE C i j P i j
M N = =

= −



       

(2) 

Burada  ( ),C i j şifreli görüntünün piksel değerlerini ve  ( ),P i j  orijinal görüntünün piksel 

değerlerini temsil etmektedir. 

 Tablo1.Örnek görüntünün ortalama mutlak hata ( MAE ) değerleri 

 MAE Değeri 

Kırmızı Bileşen 85,0482790123457 

Yeşil Bileşen 78,1211481481482 

Mavi Bileşen 90,6453654320988 

Ortalama 84,6049308641976 

 

Bilimsel çalışmalarda güvenlik ve performans kriteri olarak MAE değerinin yaklaşık 80 ve 

üzerinde olduğunda şifreleme sistemi güvenli bir sistem olarak kabul edilir. 

3.2.4. KORELASYON ANALİZİ 

Resmin komşu pikselleri arasındaki değerler benzerdir. Şifrelenmiş görüntüye istatistiksel 

saldırılara karşı dayanıklı olması için komşu pikseller arasındaki bağlantı minimum olmalıdır. 

Korelasyon, Formül 3'teki formülle hesaplanır. 
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( )

( ) ( )

cov ,x y
r

D x D y
=

          

(3) 

 

( ) ( )( ) ( )( )
1

1
cov ,

N

i i

i

x y x E x y E y
N =

= − −
       

(4) 

 

( )
1

1
 

N

i

İ

E x X
N =

= 
                       

(5) 

( ) ( )( )
21

iD x x E x
N

= −
         

(6) 

 

r değeri -1 ile +1 arasında değerler alabilir. Değerin pozitif olması iki görüntü arasında pozitif 

bir ilişkinin olduğunu, negatif bir ilişkinin ise negatif bir ilişkinin olduğunu gösterir. 

Algoritmanın saldırılara karşı dirençli olması için yaklaşık sıfır olması gerekir. 

 

Tablo2.Örnek görüntünün korelasyon( r ) değerleri 

 Klasik  Lojistik harita  Önerilen  Lojistik harita 

Kırmızı Bileşen -0,232707174105842 -0,0101371265304172 

Yeşil Bileşen -0,424374010931696 -0,022274011486911 

Mavi Bileşen -0,373898110983812 -0,0289820231266276 

 

4. SONUÇ  

Bu çalışmada, kaotik lojistik harita ve RC4 şifreleme yöntemine benzer, EXOR şifrelemesine 

dayanan yeni bir görüntü şifreleme ve şifre çözme yöntemi önerilmiştir. Kaotik lojistik harita 

ve EXOR şifrelemesinin karmaşıklığını kullanarak, güvenli ve hızlı bir şifreleme yöntemi 

geliştirilmiştir. Önerilen algoritma ile sağlam ve güvenli bir görüntü şifreleme yöntemi elde 

edilmiştir. Önerilen yöntem; anahtar uzay, histogram analizi, ortalama mutlak hata analizi ve 

korelasyon analizi açısından incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda piksellerin renk 

yoğunluğu değerinin hemen hemen eşit dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca görüntü, 

önerilen algoritma ile şifrelendiğinde, ortalama mutlak hata değerlerinin 80'den büyük olduğu 

ve korelasyon değerinin yaklaşık 0 olduğu görülmüştür. Önerilen yöntem ile klasik lojistik 

harita şifrelemenin karşılaştırılması sonucu önerilen algoritmanın daha güvenli sonuçlar 

verdiği açıkça görülmektedir. Sonuç olarak önerilen yöntem farklı saldırılara etkili bir şekilde 

direnç gösterebilmektedir. 
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TRANSFER ÖĞRENME TEKNİĞİ KULLANILARAK ELEKTROKARDIYOGRAFI 
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ÖZET 

Gelişen teknolojiyle birlikte derin sinir ağları her geçen gün popüleritesini arttırmaktadır. Derin 

öğrenme teknikleri bilimin birçok alanında kullanılmaktadır. Gerek endüstriyel gerek medikal 

son derece kompleks sınıflandırma problemlerinin çözümü noktasında son derece başarılı 

sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır. Bundan dolayı derin öğrenme yöntemlerinin problemlere 

etkin bir biçimde uygulandığı birçok uygulama mevcuttur. Ancak derin öğrenme tekniklerinin 

en büyük dezavantajı bazı özel koşullar altında iyi sonuçlar elde edilmesidir. Bilindiği üzere 

derin öğrenme tabanlı sinir ağları birçok katmana ve bu katmanlarda yer alan çok sayıda nörona 

sahiptir. Her bir nöronun katmanlara bağlayan binlerce bazı uygulamalarda milyonlarca ağırlık 

söz konusudur. Bu ağırlıkların uygun bir optimizasyon algoritmasıyla ayarlanması gereklidir. 

Ancak bunun için hem güçlü bir bilgisayar hem de çok sayıda eğitim verisine ihtiyaç vardır. 

Bunun sebebi böylesine kompleks bir ağda gözlenen aşırı öğrenme problemidir. Aşırı öğrenme 

problemi genellikle az sayıda eğitim verisine karşın çok sayıda optimize edilmesi gerekli olan 

iç parametre sayısı ile ilgilidir. Bu problemin çözülmesi için bu çalışmada transfer öğrenme 

tekniği kullanılarak kalp hastalıkları sınıflandırılmıştır. Çalışmanın genel olarak katkılarını şu 

şekilde özetleyebiliriz. Öğrenilmiş öznitelikler önerilen modele transfer edilerek kalp 

hastalıklarının sınıflandırılması sağlanmıştır. Elektrokardiyografi sinyallerinden doğrudan 

renkli imgeler elde edilerek sınıflandırma işlemi için görüntü ihtiyacı karşılanmıştır. Önerilen 

model küçük boyutlu bir problemin kompleks bir ağ ile çözülmesine imkan tanımıştır. Böylece 

aşırı öğreneme problemi ve uzun optimizasyon süreçlerinin üstesinden gelinmiştir. Deneysel 

sonuçlara göre kalp hastalıklarını sınıflandırmada önerilen model son derece başarılı sonuçlar 

elde edilmesini sağlamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Transfer Öğrenme, Derin Öğrenme, Elektrokardiyografi 

 

 

 

CLASSIFICATION OF ELECTROCARDIOGRAPHY SIGNALS USING THE 

TRANSFER LEARNING TECHNIQUE 

 

ABSTRACT 

With the developing technology, deep neural networks are increasing their popularity day by 

day. Deep learning techniques are utilized in many fields of science. It has provided extremely 

successful results in solving highly complex classification problems, both industrial and 

medical. Therefore, there are many applications where deep learning methods are effectively 

applied to problems. However, the most significant disadvantage of deep learning techniques 

is that good results are obtained under some special conditions. As it is known, deep learning-

based neural networks have many layers and many neurons in these layers. There are thousands, 

in some applications, millions of weights that connect each neuron to the layers. These weights 

need to be adjusted with an appropriate optimization algorithm. However, this requires both a 
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powerful computer and a large amount of training data. The reason for this is the over-fitting 

problem observed in such a complex network. The over-fitting problem is usually related to a 

small number of training data versus a large number of internal parameters that need to be 

optimized. In order to solve this problem, heart diseases were classified using the transfer 

learning technique in this study. We can summarize the general contributions of the study as 

follows. By transferring the learned features to the proposed model, the classification of heart 

diseases is provided by obtaining colour images directly from the electrocardiography signals. 

The proposed model allowed a small scale problem to be solved with a complex network. Thus, 

the over-fitting problem and time-consuming optimization processes have been overcome. 

According to the experimental results, the proposed model in classifying heart diseases has 

provided extremely successful results. 

Keywords: Transfer Learning, Deep Learning, Electrocardiography 
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DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 

ORCID: 0000 0003 2630 0274 

 

ÖZET 

Teknolojik yeniliklerin hızla artması ile çevrim içi alışveriş, günümüzde yaygın hale 

gelmiştir. Tüketiciler, zamanlarının kısıtlı olması, fiziksel olarak kitaplara ulaşmalarının zor 

olması, düşük fiyat avantajlarına sahip olunması gibi birçok sebepten internet üzerinden kitap 

alışverişi yapmayı tercih etmektedirler. Bu bağlamda internet üzerinden kitap satış sitelerinin 

sayıca fazla olması, karar vericiler için karar problemini oluşturmaktadır. Çalışmanın 

amaçları, kitap alışveriş sitelerini belirli kriterler doğrultusunda sıralamak, tüketicilerin kitap 

sitelerini tercih ederken en çok göz önünde bulundurdukları kriterleri belirlemek, bu kriterleri 

ağırlıklandırarak tüketicilere yol göstermek, alan yazına katkıda bulunmaktır. Çalışmada, 

'güvenilirlik, fiyat, çeşitlilik, kampanyalar ve teslimat hızı' kriterleri ele alınarak beş adet 

çevrim içi kitap alışveriş sitesi, bu kriterler doğrultusunda değerlendirilip sıralanmışlardır.  

Çalışmada, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) Yöntemleri' nden Bulanık PROMETHEE 

Yöntemi ile analizler yapılmıştır. ÇKKV Yöntemleri, farklı alternatiflerin belirli kriterler 

sayesinde birçok boyuta atanması ile ağırlıklandırılarak toplam puanlarının birleştirilmesi ve 

bu puanların hesaplanması temeline dayanmaktadır. Bulanık Mantık Yöntemi, belirsiz ve 

kesin olmayan bulanık kümelerden meydana gelen, yaklaşık değerlerin ifade edildikleri 

durumları göstermektedir. Çalışmada altı uzman görüşünden elde edilen sözel, dilsel 

değişkenler matematiksel olarak modellenmişlerdir.  

Bulanık PROMETHEE Yöntemi' nde dilsel değerlere karşılık gelen sayısal değerler alt, üst 

olasılık kavramları ile bulanık tercih ilişkileri ve yamuk bulanık sayılar arasındaki olasılıklar 

incelenmektedir.  Uzman görüşlerinin yardımları ile belirlenen kriter ağırlıklarının sıralaması: 

memnuniyet, fiyat, teslimat ve beğeni şeklindedir. Memnuniyet düzeyi yüksek olan çevrim içi 

kitap alışveriş sitesi ilk sırada yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kitap alışveriş siteleri, Lojistik firmaları, Bulanık Mantık, Bulanık 

PROMETHEE 

 

 

EVALUATION OF BOOK SHOPPING SITES WITH FUZZY LOGIC METHODS 

 

ABSTRACT 

With the rapid increase of technological innovations, online shopping has become widespread 

today. Consumers prefer to shop over the web for many reasons such as limited time, 

unaccess to books, low price advantages. In this study, the number of online book sales sites 

creates a decision problem for consumers. The aims of the study are to list the book shopping 

sites according to certain criteria, to determine the criterias that consumers consider the most 

when choosing book sites, to weight these criterias, to guide consumers and to contribute to 

the litarature. In this study,  five book sites were evaluated and ranked according to there 
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criterias by considering the criterias of 'reliability, price, variety, campaigns and delivery 

speed'. 

In the study, analyzes were calculated by using Fuzzy PROMETHEE which is one of the 

Multi Criteria Decision Making (MCDM) Methods. MCDM Methods are based on combining 

the total scores by weighting different alternatives by assigning them to many dimension with 

certain criterias and calculating these weights. 

Fuzzy Logic Method shows the situations in which approximate values are expressed which 

consist of uncertain and imprecise fuzzy sets. Verbal and linguistic variables obtained from 

six expert opinions were modeled mathematically. In the Fuzzy PROMETHEE Method the 

numerical values corresponding to the linguistic values are investigated between the concepts 

of lower and upper probability, fuzzy preference relationships and trapezoidal fuzzy numbers. 

The order of criteria weights determined with the help of expert opinions is as follows: 

satisfaction, price, delivery and appreciation. The online book shopping site with a high level 

of satisfaction is in the first place. 

Keywords: Book Shopping Sites, Logistics companies, Fuzzy Logic, Fuzzy PROMETHEE 

 

1. GİRİŞ 

Çevrim içi alışveriş günlük hayatımızda giderek yaygınlaşmaktadır. İnternetin gelişmesi ile 

geleneksel ticaretten e-ticarete geçiş gerçekleşmiştir (Bozkurt, 2000: 64).   

İnternet ile yapılan ticaretin gelişmesi ve işletmelere büyük kazançlar sağlaması, e-ticarete 

olan eğilimi artırmaktadır (Walther, 2002: 205). Çevrimiçi işletmeler tüketicilere zamandan 

tasarruf, fiyatları kıyaslama ve uygun fiyatlı ürünü seçme imkânları sunmaktadırlar (Wang 

vd., 2016 ). 

E-hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve yeniden satın alma niyeti arasında etkileşim 

bulunmaktadır (Blut ve diğerleri, 2015 ). Tüketicilerin bilinçlenmeleri ile hizmet kalitesi, 

müşteri memnuniyeti kavramları ön plana çıkmaktadır (Pappas, 2018, 1682).  

İnternet ile hızlı gelişmeler müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını değiştirip küresel çapta 

etkileşim sağlanan pazarlama aracıdır (Wells vd., 2011: 374). Sanal ortamda müşteri sadakati 

oluşturmak ve müşterileri memnuniyetini en üst düzeyde tutabilmek için işletmelerin internet 

sitelerinin çok iyi olmaları gerekmektedir (Bai, Law ve Wen, 2008: 391). Bilgisayar ya da 

mobil cihaz aracılığıyla 7 gün 24 saat açık mağazalar, ürünleri ve fiyatları karşılaştırma ve 

tüketicinin kapısına, hatta buzdolabına teslim etme yeteneğine sahip çevrim içi işletmeler 

ortaya çıkmıştır. 

Tüketiciler, paket dağıtım şirketlerinin operasyonel süreçleri yerine, yaşam tarzlarına uygun 

daha fazla teslimat seçeneği talep etmektedirler. Teknoloji çözümleri, yüksek maliyetler 

nedeniyle genellikle büyük firmalar tarafından uygulanabilmektedir. Tüketicilerin sipariş 

teslimatı hususunda artan beklentileri ile e-ticaret firmaları özellikle lojistik alanında 

yenilikler sergilemeye ve rekabet üstünlüğü elde etmeye çalışmaktadırlar. 

(https://tr.linkedin.com). 

2.BULANIK MANTIK YÖNTEMİ 

Kesin olmayan ifadelerle düşünme kabiliyeti ile adlandırılan mantık sistemidir. Bulanık 

mantık kavramı ilk kez, 1965 yılında Zadeh’in çalışmaları ile duyulmuştur. Bulanık mantık 

yaklaşımı, makinelere insanların özel verilerini işleyebilme ve onların deneyimlerinden ve 

önsezilerinden yararlanarak çalışabilme yeteneği kazandırırken sayısal ifadeler yerine 

sembolik ifadelerin kullanıldığı yöntemdir (Elmas, 2003: 25) Zadeh, bulanık küme 

elemanlarının üyelik derecelerini göstermek için [0.0, 1.0] aralığındaki gerçel sayılardan 
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yararlanmıştır (Zadeh, 1965: 338-353) Kesin olmayan verileri, belirsizlik ve olasılık 

durumlarını, karmaşık ve doğrusal olmayan fonksiyonları uzman görüşüne dayanılarak 

modelleyebilir ve uzman sistemlerin yeteneğini de arttırır (Baykal ve Beyan, 2004: 39-41). 

Bulanık mantıkta modeller, bulanık kümeye ilişkin tanımlanan üyelik fonksiyonu (μA(x)) 

ile tanımlanmaktadır ve x elemanının A kümesine girme hakkı anlamına gelmektedir. ΜA(x) 

fonksiyonu 0 ile 1 arasında tanımlanan bir fonksiyondur ve değeri yükseldikçe kümeye ait 

olma koşulu daha iyi sağlanmaktadır. En sık kullanılan bulanık sayılar üçgensel ve yamuksal 

sayılardır. A bir bulanık küme, x∈A ve μ(x), x bulanık sayısının üyelik fonksiyonu olmak 

üzere  

μ(x)=

{
 

 
(𝑥−𝑎) 

(𝑏−𝑎)

1
(𝑑−𝑥)

(𝑑−𝑐)

  ,         a≤x<b,   b≤x≤c,   c<x≤d                                         (1) 

biçiminde tanımlandığında x, yamuksal bulanık sayıdır (Triantaphyllou, 2000; Aydın,2009)  

 

2.1.Bulanık Küme Teorisi  

Kesin sınırları olmamakla birlikte üyelik derecelerine sahip olan elemanların birleştiği 

kümedir. Bu küme her biri 0 ile 1 arasında üyelik derecesine sahip bulanık sayılar 

oluşturmaktadır (Hu, Wu ve Cai, 2009). Bu kümenin elemanlarının üyeliklerinin 

belirlenmesinde üye veya üye değildir gibi kesin ifadelerden ziyade üyelik fonksiyonları 

kullanılarak belirli üyelik dereceleri belirlenir (Zadeh, 1975). Üyelik fonksiyonlarının 

tanımlanmasında ise sayıların komşuluğu (yakınlığı) yaklaşımından 

yararlanılır.Uygulamalarda çoğunlukla hesaplama kolaylığı açısından üçgen üyelik 

fonksiyonlar seçilir. Üçgen üyelik fonksiyonu denklem 2’de tanımlanmıştır (Triantaphyllou, 

2000).  

 

µ(x)= 

{
 
 

 
 

  
0,      𝑥 < 𝑎1 

𝑥−𝑎1

𝑎2−𝑎1
     a1 ≤ x ≤ a2

𝑎3−𝑥

𝑎3−𝑎2
    a2 ≤ x ≤ a3

0,    x > 𝑎3 

                                                                                (2) 

 

Denklem 2’de a1 A bulanık sayısının alt değerini, a2 orta değerini ve a3 üst değerini 

göstermektedir. Geliştirilen bu formüle göre üçgen bulanık kümenin elemanları (a1,a2,a3) 

olarak gösterilir. Buna göre A üyelik fonksiyonu µ(x)= R → (0,1) aralığında tanımlanır. 

Bulanık sayılar ile net olarak tanımlanamayan dilsel ifadelerin sayılarla ölçülebilen değerleri 

tespit edilir (Zadeh, 1975).  

Tablo 1’de üçgensel bulanık sayılarda kullanılan temel aritmetik işlemler gösterilmiştir.  
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Tablo 1: Temel Bulanık İşlemler 

   Gösterim   Fonksiyon 

              Toplama                    A1+A2        (l1, m1, u1) (+) (l2, m2, u2) = (l1+l2, m1+m2, u1+u2)  

   

  Çıkarma      A1-A             (l1, m1, u1) (-) (l2, m2, u2) = (l1+u2, m1-m2, u1- l2)  

 

  Çarpma     A1XA2           (l1, m1, u1) (x) (l2, m2, u2) = (l1xl2, m1xm2, u1xu2)     

       

      li>0, mi>0, ui>0  

 

                Bölme                       A1/A2         (l1, m1, u1) (/) (l2, m2, u2) = (l1/u2, m1/m2, u1/l2)  

      li>0, mi>0, ui>0  

 

Tablo 2: Alternatifler İçin Kullanılan Dilsel Değişkenler ve Bulanık Sayılar 

    

Kriter Ağırlıkları 

Alternatiflerin 

Değerlendirilm

esi   

Dilsel 

Değişkenler Bulanık Sayılar 

Dilsel 

Değişkenler 

Bulanık 

Sayılar 

Çok Düşük (ÇD) (0, 0, 0.1) 

Çok Kötü 

(ÇK) (0, 0, 1) 

Düşük (D) (0, 0.1, 0.3) Kötü (K) (0, 1, 3) 

Orta Düşük (OD) (0.1, 0.3, 0.5) 

Orta Kötü 

(OK) (1, 3, 5) 

Orta (O) (0.3, 0.5, 0.7) Orta (O) (3, 5, 7) 

Orta Yüksek 

(OY) (0.5, 0.7, 0.9) Orta İyi (Oİ) (5, 7, 9) 

Yüksek (Y) (0.7, 0.9, 1.0) İyi(İ) (7, 9, 10) 

Çok Yüksek (ÇY) (0.9, 1.0, 1.0) Çok İyi (Çİ) (9, 10, 10) 

(Kaynak: Chen, 2000) 

 

2.2.Bulanık PROMETHEE Yöntemi  

Lé Teno ve Mareschal ilk olarak yöntemi, bulanık küme teorisi ile ele almışlardır. 

PROMETHEE yöntemi, dilsellikten kaynaklanan bulanıklığın önlenmesinde kullanılmıştır. q 

farksızlık eşiği ve p kesin tercih eşiğinin mutlak sayılarla ifade edilmesi gerekir, q ve p 

değerleri 3 numaralı denklemdeki gibi elde edilmektedir. 

Ωj (α,β) = Ωj (dj) = {

0    𝑑𝑗 < 𝑞
𝑑𝑗−𝑞

𝑝−𝑞

1        𝑑𝑗 > 𝑝

𝑞 ≤ 𝑑𝑗 ≤ 𝑝                                               (3) 

4 numaralı denklemde, dj, bulanık üçgensel sayı olarak (n,c,d) şeklinde ifade edilir. 
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Ωj(α,β) = Ωj (dj) ={ 
(𝑛,𝑐,𝑑)−𝑞

𝑝−𝑞
  
  0,   𝑛 − 𝑐 < 𝑞
𝑛 − 𝑐  𝑣𝑒

1,        (𝑛 + 𝑑) > 𝑝
(𝑛 + 𝑑) ≤ 𝑝                      (4) 

 

4 numaralı denklemden elde edilecek olan tercih indeks değeri bulanık sayı olur. Böylece net 

değere ulaşmak için tam öncelik değerlerinin hesaplanmasında Yager indeksi kullanılır.  

 

3.ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Çalışmanın amaçları, kitap alışveriş sitelerini belirli kriterler doğrultusunda sıralamak, 

tüketicilerin kitap sitelerini tercih ederken en çok göz önünde bulundurdukları kriterleri 

belirlemek, bu kriterleri ağırlıklandırarak tüketicilere yol göstermek, alan yazına katkıda 

bulunmaktır.  

Çalışmada, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) Yöntemleri'nden olan Bulanık PROMETHEE 

Yöntemi ile analizler yapılmıştır. Bulanık Mantık Yöntemi, belirsiz ve kesin olmayan bulanık 

kümelerden meydana gelen, yaklaşık değerlerin ifade edildikleri durumları göstermektedir. 

Çalışmada altı uzman görüşünden elde edilen sözel, dilsel değişkenler matematiksel olarak 

modellenmişlerdir. 

4. BULGULAR 

Bulanık PROMETHEE Yöntemi’nin uygulanması sonucu elde edilen bulgular aşağıdaki 

gibidir: 

 

Tablo 3: Çevrim içi kitap alış veriş sitelerinin değerlendirmesi 

 

  K1 K2 K3 K4 

A1 O O O O 

A2 İ Çİ Çİ Çİ 

A3 Çİ Z İ Z 

A4 Çİ Çİ İ Çİ 

 

Tablo 4: Çevrim içi kitap alış veriş sitelerinin değerlendirme matrisi 

 

  K1 K2 K3 K4 

A1 (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.5,0.6,0.7,0.8) 

A2 (0.7,0.8,0.8,0.9) (0.8,0.9,1,1) (0.8,0.9,1,1) (0.8,0.9,1,1) 

A3 (0.8,0.9,1,1) (0.1,0.2,0.2,0.3) (0.7,0.8,0.8,0.9) (0.1,0.2,0.2,0.3) 

A4 (0.8,0.9,1,1) (0.8,0.9,1,1) (0.7,0.8,0.8,0.9) (0.8,0.9,1,1) 

 

Tablo 5: Çevrim içi kitap alış veriş siteleri için karar matrisi 

 

  C1       C2    

5 6 7 8 5 6 7 8    

7 8 8 9 8 9 1 1    

8 9 1 1 1 2 2 3    

8 9 1 1 8 9 1 1    
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C3       C4      

5 6 7 8 5 6 7 8    

8 9 1 1 8 9 1 1    

7 8 8 9 1 2 2 3    

7 8 8 9 8 9 1 1    

        

 

Tablo 6: Çevrim içi kitap alış veriş sitelerinin Normalize Matrisi 

 

C1       C2 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,5 0,6 0,7 0,8 

0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,1 0,1 

0,8 0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 

0,8 0,9 0,1 0,1 0,8 0,9 0,1 0,1 

 

 C3       C4    

0,5 0,6 0,7 0,8 0,5 0,6 0,7 0,8 

0,8 0,9 0,1 0,1 0,8 0,9 0,1 0,1 

0,7 0,8 0,8 0,9 0,1 0,2 0,2 0,3 

0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,1 0,1 

 

Tablo 7: Çevrim içi kitap alış veriş sitelerinin Ağırlıklandırılmış Matrisi 

 

C1       C2    

0,5 0,6 0,7 0,8 0,1 0,65 0,27 0,32 

0,25 0,36 0,49 0,64 0,325 0,06 0,19 0,26 

0,35 0,48 0,56 0,72 0,08 0,09 0,02 0,03 

0,4 0,54 0,7 0,08 0,01 0,02 0,05 0,09 

0,4 0,54 0,7 0,08 0,08 0,09 0,02 0,03 

 

C3       C4    

0,5 0,77 0,6 0,67 0,8 0,65 0,27 0,32 

0,25 0,46 0,42 0,54 0,4 0,39 0,19 0,26 

0,4 0,69 0,06 0,06 0,64 0,58 0,02 0,03 

0,35 0,62 0,48 0,60 0,08 0,13 0,05 0,09 

0,35 0,62 0,48 0,60 0,64 0,58 0,02 0,03 

 

Tablo 7’de kriter ağırlıkları K1= 0,65, K2= 0,33, K3= 0,63 ve K4= 0,512 olarak bulunmuştur. 

Dolayısıyla kriter ağırlıklarının sıralaması: memnuniyet, fiyat, teslimat ve beğeni şeklindedir. 

Memnuniyet düzeyi yüksek olan çevrim içi kitap alışveriş sitesi ilk sırada yer almaktadır. 
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Tablo 8: GAIA Düzlemi 

 

 
 

PROMETHEE Yöntemi’nde, grafik temelli bir ÇKKV gösterimi olan GAIA düzlemi ile 

alternatiflerin ve kriterlerin sıralamalarını veya sınıflandırmalarını görsel bakımdan 

geliştirmektedir. 

 

GAIA düzleminde, Pi vektörü (karar ekseni) karar vericiye en iyi alternatifin seçimi için 

yardımcı olup pi ekseninin gösterdiği yöndeki alternatifleri seçmesi önerilmektedir.  

Tablo 8’deki karar ekseninde memnuniyet ve beğeni kriterlerine yakın olduğu görülmektedir 

dolayısıyla A2 ve A4 alternatiflerinin seçimi uygun olacaktır. Tablo 8, Visual PROMETHEE 

Programı yardımıyla elde edilmiştir. 

Tablo 9: Bulanık PROMETHEE Yöntemi için hesaplanan akış değerleri 

 

  Pozitif Akış  Negatif Akış Net Akış Sıralama 

M1 0,2197 0,302 -0,0823 3 

M2 0,3112 0,0363 0,2749 1 

M3 0,114 0,2894 -0,1754 4 

M4 0,1618 0,179 -0,0172 2 

 

 

Tablo 9’da alternatif çevrim içi kitap sitelerinin nihai sıralaması A2, A4, A1 ve A3 olarak 

gerçekleştirilmiştir. Kitap alışveriş sitelerinin tercih kriterlerinin ağırlıklandırılmaları ile 

sıralamaları birbirine benzerlik göstermektedir. Beğeni puanı yüksek olan çevrim içi alışveriş 

sitesi ilk sırada yer almaktadır. 
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5.SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Farklılaşan tüketici beklentilerini hızlı biçimde tespit edebilen işletmeler rekabet avantajı 

sağlamaktadırlar. Çevrimiçi alışverişin önündeki engeller en aza indirilmelidir. 

Çalışmada uzman görüşleri ile elde edilen sözel, dilsel değişkenler matematiksel olarak 

modellenmiştir. Bulanık PROMETHEE Yöntemi' nde dilsel değerlere karşılık gelen sayısal 

değerler alt, üst olasılık kavramları ile bulanık tercih ilişkileri ve yamuk bulanık sayılar 

arasındaki olasılıklar incelenmiştir.  

Çalışma, tüketicilerin kitap alış verişi konusunda karar vermelerinde yol gösterici 

olabilecektir. PROMETHEE gibi karar analizi tekniklerinin birçok alanda uygulanmaları, 

sübjektif karar verme sürecinin potansiyel problemlerin seçiminde uygulanan kararların daha 

rasyonel olmasını sağlayacaktır. 

Çalışmada PROMETHEE Yöntemi’nin uygulaması bulanık girdiler kullanılarak 

genişletilmiştir. Elde edilen bulgulardan, çevrim içi kitap alış veriş sitelerinin seçimi için elde 

edilen sonuçların tutarlı olduğu sonucuna varılmıştır. Uzman görüşlerinin yardımları ile 

belirlenen kriter ağırlıklarının sıralaması: memnuniyet, fiyat, teslimat ve beğeni şeklindedir. 

Memnuniyet düzeyi yüksek olan çevrim içi kitap alışveriş sitesi ilk sırada yer almaktadır. 

Gelecekte yapılacak olan diğer Bulanık Mantık Yöntemleri ile ilgili çalışmalardan elde 

edilecek olan bulgular birbirleri ile kıyaslanabilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada son zamanlarda kullanımı gittikçe yaygınlaşan ve geleneksel imalat yöntemlerine 

alternatif olarak kullanılan eklemeli imalat yöntemi ile belirli standartlar çerçevesinde 

tasarlanan numunelerin üretimi yapılmıştır. Eklemeli imalat yönteminin altında bulunan Eriyik 

Birikim Modellemesi (FDM) yöntemi kullanılarak numunelerin üretimleri gerçekleştirilmiştir. 

Eriyik birikim modellemesi yöntemi ilgili malzemelerin bir 3D yazıcı makinesinin ağzından 

inşa yüzeyine aktarılması ve istenen yapının oluşturulması mantığına dayanmaktadır. Bu 

yöntem ile üretim yapılırken sadece polimer malzeme kullanılabileceği gibi bu malzemeye ek 

takviye malzemelerle birlikte de üretim yapılabilmektedir. Yapıya eklenebilme şekillerine göre 

sürekli ve kısa fiber şeklinde olmak üzeri iki farklı şekilde yapıya eklenebilmektedirler. Bu 

malzemeler yapıya eklenirken yapının mekanik özelliklerinin arttırılıp daha üstün özellikler 

göstermesi amaçlanmaktadır. Polimer malzemeler için polyamid, polikarbonat, nylon ve daha 

birçok örnek verilebilirken, takviye malzemeler icin de karbon fiber, cam fiber ve kevlar 

örnekleri verilebilir. Bu çalışmada matris malzeme olarak Onyx ve takviye malzeme olarak da 

sürekli karbon fiber kullanılmıştır. Onyx malzeme bir polimer olup içerisinde süreksiz karbon 

fiber bulunduran ve bu fiberlerin nylonun içerisine eklenmesiyle oluşturulmuş olan bir 

malzemedir. Karbon fiber ise yapıya takviye olarak eklenen ve mekanik özelliklerin 

iyileşmesine neden olan bir malzemedir. Bu iki malzeme Markforged firmasının 3D baskı 

makinelerinden olan Markforged X7 cihazında basılmıştır. Numuneler üretilirken deney 

parametreleri sabit tutulmuş olup yapıdaki karbon fiber katmanlarının lokasyonları 

değiştirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan baskı işleminin sonucunda numuneler katmanların 

lokasyonları değiştirilerek başarılı bir şekilde basılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 3D Baskı, Eklemeli İmalat, Onyx, Karbon Fiber 

 

3D PRINTING CARBON FIBER REINFORCED ONYX MATERIALS BY 

CHANGING FIBER LAYER POSITIONS AND USING FUSED DEPOSITION 

MODELING 

 

ABSTRACT 

In this study, the samples designed within the framework of certain standards were produced 

with the additive manufacturing method which has become popular recently and is used as an 

alternative to traditional manufacturing methods. The samples were produced using the Fused 

Deposition Modeling (FDM) method which is under the additive manufacturing method. The 

Fused Deposition Modeling method is based on the logic of transferring the relevant materials 

from the nozzle of a 3D printer machine to the building surface and creating the desired 
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structure. While producing with this method, only polymer material can be used or production 

can be made with additional reinforcement materials to this material. According to the way they 

can be added to the structure in two different ways; continuous and short fiber. While these 

materials are added to the structure, it is aimed to increase the mechanical properties of the 

structure and show superior properties. Polyamide, polycarbonate, nylon and many more 

polymers can be given for polymer materials. Carbon fiber, glass fiber and kevlar examples can 

be given for reinforcement materials. In this study, Onyx was used as matrix material and 

continuous carbon fiber was used as reinforcement material. Onyx material is a polymer that 

contains discontinuous carbon fiber and is formed by adding these fibers into nylon. Carbon 

fiber, on the other hand, is a material added to the structure as reinforcement and causes 

improvement in mechanical properties. These two materials were printed on the Markforged 

X7 device, one of Markforged's 3D printing machines. While the samples were produced, the 

experimental parameters were kept constant and it was aimed to change the locations of carbon 

fiber layers in the structure. As a result of the printing process, the samples were successfully 

printed by changing the locations of the layers. 

Keywords: 3D Printing, Additive Manufacturing, Onyx, Carbon Fiber 

 

1. GİRİŞ 

Polimerler geçmişte ve günümüzde endüstride en çok kullanılan malzemeler olarak yer 

almaktadır ve bu kavramı açıklayabilmek için öncelikle monomer kavramının üzerinde durmak 

gerekmektedir. Monomer kendi içinde kovalent bağa sahip ve bu bağ ile de birbirlerine 

bağlanabilen küçük mol kütlelerine verilen isimdir. Polimerler ise bu monomerlerin kovalent 

bağlarla birleşmesi sonucunda ortaya çıkan daha büyük moleküllerdir. Bir veya birden fazla 

tekrar eden uzun zincirli moleküllerin kovalent bağ ile birleşmesi sonucunda oluşan yapılar 

polimer adını alırlar. Daha basit bir şekilde ifade edilecek olursa, küçük monomer 

moleküllerinin bağ kurarak birleşmesi sonucu polimerler oluşur. Polimerler temelde plastikler 

ve elastomerler olmak üzere iki guruba ayrılırlar. Plastikler termoplastik ve termoset, 

elastomerler ise doğal ve sentetik elastomerler olmak üzere kendi içlerinde iki gruba ayrılırlar 

[1]. Üretim alanlarında yaygın olarak kullanılan polimerler arasında en fazla pay 

termoplastiklerindir. Polimer moleküllerinin birbirlerine zayıf Van der Waals bağları veya 

hidrojen bağları ile bağlanması ile elde edilen malzemeler termoplastik malzemelerdir. 

Plastikler, kristalin ve amorf yapıyı birlikte taşırlar yani yarı kristalindirler. Bundan dolayıdır 

ki termoplastikler de kristalin yapı olarak adlandırılırlar [2]. Polimerlerde yapısal olarak amorf 

ve kristal yapı olmak üzere iki yapı söz konusudur. Her iki yapının da polimer malzemeler için 

önemi olup bu yapılar polimerlerin kullanım alanlarını belirlemektedir. Tamamı amorf veya 

tamamı kristal yapıya sahip olan yapılar da mevcut olabilmektedir. Fakat tamamı kristal 

yapıdan oluşan polimerler sadece laboratuvar ortamında üretilebilmektedir. Ancak bunların 

endüstri alanında bir kullanımı veya üretimi söz konusu değildir. Polimerler daha çok amorf 

yapının içinde bulunan kristal yapılardan oluşmakta olup bu yapının da endüstrideki yeri 

oldukça büyüktür. Ortaya çıkan bu yapıya yarı kristal adı verilmektedir.  

Polimer malzemelerde camsı geçiş sıcaklığı (Tg) ve erime sıcaklığı olarak iki ana parametre 

vardır ve bunlar polimerlerin kullanım noktalarını ve daha birçok parametreyi belirler. Yarı 

kristal bir polimerde zincirlerin erimeye başladığı sıcaklık erime sıcaklığı olarak adlandırılır. 

Kauçuksu polimer yapının da katı hale geçtiği sıcaklığa da camsı geçiş sıcaklığı adı 

verilmektedir. Sadece camsı geçiş sıcaklığına tamamen amorf yapılar, sadece erime sıcaklığına 

da kristal yapılar sahiptirler. Yarı kristal malzemeler içlerinde hem kristal hem de amorf yapı 

bulundurduğundan dolayı hem camsı geçiş sıcaklığına hem de erime sıcaklığına sahiptirler [1].  
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Günümüzde üretim yöntemleri kendi aralarında iki gruba ayrılmıştır. Bunlar geleneksel olarak 

adlandırılabilecek eksiltici imalat (Subtractive Manufacturing) ve bunun karşılığında da 

katmanlı imalattır (Additive Manufacturing). Eksiltici imalat belirli bir ham maddeden 

kesilerek yani talaş kaldırılarak istenilen ürüne ulaşma şekli olarak adlandırılabilir. Bu üretim 

yönteminde hassasiyet son derece yüksektir. Fakat hassasiyetin yüksek olmasına karşın 

karmaşık yapıların üretim zorluğu bu imalat yöntemini yetersiz kılmaktadır. Fakat eklemeli 

imalat yönteminde böyle bir sorun olmayıp istenen karmaşıklıkta ürünler rahat bir şekilde 

üretilebilmektedir. Fakat burada da karşımıza eksiltici imalatta erişilmesi rahat özelliklerden 

olan yüzey kalitesi ve toleranslar konusu karşımıza sorun olarak çıkmaktadır. Bu üretim 

yönteminde istenilen yüzey kalitesine ulaşmak üretimin sonunda mümkün olmayabilir. Bundan 

dolayı post-processing adı verilen işlemler uygulanılarak istenilen yüzey kalitesi kazanılmaya 

çalışılır. Bu iki imalat yöntemi karşılaştırıldığında eklemeli imalat yönteminde eksiltici imalat 

yöntemine göre ham malzeme kullanımında ciddi azalma söz konusudur. Eksiltici imalat 

yönteminde stok malzemeden malzeme kaldırılarak ana ürüne ulaşılır ve burada atık oldukça 

fazladır. Fakat eklemeli imalat yönteminde ham malzeme o yapıyı inşa edecek kadar kullanılır 

ve atık malzeme durumu söz konusu değildir. Eklemeli imalat yöntemlerinden biri olan 3D 

baskı imalat yönteminde de eksiltici imalat yöntemlerine kıyasla farklı malzemelerin karıştırılıp 

kullanılabilme avantajı vardır [3]. 3D baskı imalat yöntemi ham malzemenin katmanlar 

şeklinde koyulup yapının oraya çıkartılması ile oluşturulur. Burada ortaya çıkacak yapının 

oluşturulması için CAD yazılımları kullanılır. Bu CAD ortamında tasarlanan ürünlerin bir 

şekilde üretim makinelerinin anlayacağı şekle çevrilmesi zorunludur. Burada da bu tasarlanan 

ürünlerin. STL formatına çevrilerek üretim makinesinin bu tasarımı anlaması sağlanır. Bu 

formatta tasarlanan ürün katman katman kesilir ve ürünü oluşturacak katmanlar bu formatla 

oluşturulup üretimin yapılacağı makineye yüklenir.  

3D baskı üretim yöntemi, işletmelere üretim verimliliği açısından büyük kazançlar sağlamıştır. 

3D baskı üretim yönteminde ham malzeme olarak metaller, seramikler ve polimerler 

kullanılabilirler. Bu yöntem giderleri azaltmak ile beraber üretim zamanı açısından da ciddi 

kazançlar sağlamaktadır. Tüketiciler kendi isteklerine ve ihtiyaçlarına göre ürünü ürettirme 

özgürlüğüne sahiptirler. Bu sebeple 3D baskı üretim yöntemi birçok alanda kullanılan bir 

yöntem olmuştur. Bunlara örnek olarak tarım, sağlık, otomobil, havacılık, elektronik, askeri, 

savunma ve robot üretim sektörleri verilebilir. Hızlı protatiple yapma fırsatı sağlayan bu üretim 

yöntemi, üretim sürelerini birkaç günden birkaç saate düşürmüş olup aynı zamanda verimliliği 

arttırmış ve fiyatları da düşürmüştür. Fakat bu üretim yönteminde kullanılan polimerler metaller 

gibi yüksek dayanım özelliklerine sahip değillerdir. Ama istenilen nihai ürünün yapılmasında 

ve esneklik konusunda da bu malzemeler bizlere kolaylık sağlamaktadır [4]. 

3D baskı üretiminde kullanılan Eriyik Birikim Modellemesi yönteminin de bağlı olduğu 

eklemeli imalat yönteminde farklı üretim çeşitleri kullanılmaktadır. Bunlar 7 farklı şekilde 

karşımıza çıkmakta olup aşağıdaki verilmiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Eklemeli İmalat Üretim Yöntemleri 

Erimiş Birikim Modellemesi (FDM) en çok tercih edilen katmanlı imalat yöntemlerinden biri 

olup polimer kompozitler için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ekstrüzyon temelli olan bu 

imalat yönteminde malzeme bir platform üstüne iki boyutta inşa edilir. Bu imalat yönteminde 

ana malzeme eritilir ve bu malzeme makaraya sarılı bir biçimde olabilir. Bu üretim yönteminde 

kullanılan malzemelere örnek olarak PC, ABS, PLA ve daha birçok polimer örneği verilebilir. 

Malzeme eritilerek sıcak olan ağızlıktan platforma doğru gönderilir. Özellikle burada kullanılan 

filament malzemenin yüksek kalitede üretilmiş olması gerekmektedir. Filament erime 

öncesinde ve sonrasında oluşacak streslere karşı dirençli olmalıdır. Bu imalat yöntemi düşük 

maliyet ile yüksek yazma hızlarında ürünler basmaya elverişlidir. Ayrıca burada istenilen 

ürünün oluşturulabilmesi için destek yapılar kullanılabilmektedir. Bu destek yapılar 

tasarladığımız karmaşık parça geometrisini elde etmemizi sağlarlar ve sonrasında kolaylıkla 

oluşturulan geometriden uzaklaştırılabilirler [4]. Bu yöntemde plastikler birden fazla çeşitte 

kullanılabilirler. Polimerler yarı sıvı halde eritilerek platformun üzerine istenilen geometriyi 

oluşturmak için yığılırlar. Bu yığılma işleminde bir yol vardır ve buna ekstrüzyon yolu adı 

verilir (Şekil 2) [5]. Ağızlık çapı, inşa platformu, katmanın yüksekliği, yazma modeli ve dolgu 

yoğunluğu birçok şekilde ayarlanabilir ve bunlar oluşturulan numunenin kalitesini ve mekanik 

özelliklerini belirlemede doğrudan rol alırlar [6]. 
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Şekil 2. FDM yöntemi ile üretimin şematik gösterimi [5] 

Birçok araştırmada ve çalışmada fiber katkı maddelerin polimerlerle birlikte oluşturulacak 

yapıya ciddi mekanik özellikler kazandırdığı saptanmıştır. Polimerler tek başlarına mekanik 

özellikler bakımından uygulamalarda istenileni veremeyen fakat içlerine fiberler de 

karıştırıldığı zaman üstün mekanik özellikler gösteren yapılardır. Fiberler, polimer yapıların 

içlerini sürekli ve süreksiz olmak üzere iki şekilde katılabilirler. Sürekli fiberler süreksizlere 

göre daha iyi mekanik özelikler gösterir. Çünkü süreksiz fiberlerin yapının içinde homojen 

dağılmama durumları söz konusudur ki bu durum da oluşturulan parçaların mekanik 

özelliklerini doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu çalışmalar yapılırken yapıların içine konulan 

fiber oranları, fiber tipleri, fiber yönlenmeleri, basılacak parçanın katman kalınlığı, baskı hızı, 

baskı yoğunluğu gibi birçok etmen göz önünde bulundurularak araştırmalar yapılır. İstenilen 

parçaların 3D yazıcıda basılması için belli başlı izlenmesi gereken yollar vardır. İstenilen 

numune öncelikle CAD ortamında oluşturulur. Bunun için belli başlı tasarım programları 

mevcuttur ki bunlara Solidworks, Catia, Autocad, NX gibi programlar örnek olarak verilebilir. 

Bu programlarda 3D olarak tasarlanan numuneler daha sonra .STL formatına dönüştürülürler. 

Bu format 3D yazıcının anlayacağı bil dil olup burada numune katman katman kesilerek üretim 

için gerekli bölme işlemi yapılır. Sonrasında makinenin izleyeceği yol Gcode’lar ile belirlenir 

ve bu dosya makinede baskı yapmak için kullanılır. Oluşturulan katmanlar makine tarafından 

oluşturulurken işlemin sonunda nihai numuneye ulaşılmış olur. Numune ölçüler açısından 

yüksek doğruluk oranına sahiptir [6]. 

Yapılan bir çalışmada süreksiz karbon fiberlerin PLA malzemenin içine katılarak ortaya 

çıkarılan numunelerin mekanik özelliklerini incelenmiş ve bunlar katkısız bir şekilde basılan 

PLA numunesi ile karşılaştırılmıştır. Kullanılan karbon fiber takviye malzemesinin türü 

süreksizdir. Yapının içine 10%, 12%, 15% oranlarında karbon fiber malzeme konmuş olup 

bunların çekme, eğilme, sertlik testleri ile karşılaştırmaları yapılmıştır. Çekme testi 

sonuçlarında en yüksek gerilme değerine 15% oranında karbon fiber katkılı numunede 

ulaşılmıştır. Eğilme testinde yine benzer bir sonuç ortaya çıkmış olup 15% katkılı numunede 

en yüksek gerilme değeri gözlemlenmiştir. Burada da en düşük gerilme değerine sahip olan 

numune saf PLA malzemesinin kullanıldığı numune olmuştur. Bu sonuçtan da anlaşılacağı gibi 

katılan karbon fiber oranına göre eğilme gerilmesinde artış gözlemlenmiştir. Sertlik deneyinde 
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ise Vickers Sertlik Deneyi yapılmış olup buradaki sonuçlar da eğilme testi ile benzer sonuçları 

ortaya çıkartmıştır. En yüksek sertlik değeri 15% karbon fiber katkılı polimerde olduğu gibi en 

düşük değer de saf PLA numunesinde elde edilmiştir. Bu yapılan çalışmada PLA malzemenin 

içine karbon fiber eklenmesi ile çekme gerilmesinde 31%, eğilmede 21%, ve sertlikte de 66% 

oranında bir iyileşme gözlemlenmiştir. Ayrıca Tg değerinde ise 3˚C’lik bir artış da oluşmuştur 

[7]. Bu çalışmada görülüğü gibi yapıya katılan süreksiz fiberler mekanik özellikleri arttırmada 

önemli bir pay sahibidir. Fakat fiberler yapıya sürekli şekilde de katılabilmektedir. Guoying 

Dong ve arkadaşları FDM ile üretilen sürekli kevlar fiberler ile güçlendirilmiş kompozitlerin 

mekanik özelliklerini araştırmışlarıdır. Bu araştırmada üretilen numunelerin çekme özellikleri 

incelenmiş olup bunların üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Konvansiyonel FDM 

makinelerinde fiber ile matriks malzemenin tek bir ağızdan verilmesine karşın bu çalışmadaki 

FDM makinesinde iki ağız olup birinden matriks malzeme diğerinden ise fiber malzeme 

çıkmaktadır. 10 adet numune üretilmiştir. Bütün numunelerde 20 adet katman bulunmaktadır 

Fiber yönlenmesinde ele alındığında uzunlamasına konumlandırılan fiberlerin Young 

Modüllerinin yüksek çıktığı görülmüştür. Yatay olarak konumlandırılan fiberlerin ise çok 

düşük Young Modüllerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi dikey olarak 

konumlandırılan fiberlerin yük taşımasıdır. Ayrıca önceki çalışmalarla kıyaslandığı zaman bu 

çalışmadaki sonuçların süreksiz karbon fiberlere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

Sonuç olarak kevlar fiberin FDM ile üretilen plastiklerin elastik modülünü arttırdığı 

saptanmıştır [8]. Başka bir çalışmada nylon kompozitleri “Markforged Mark One 3D Printing 

System” ile üretmiş olup bu numunelerin çekme ve eğilme testlerinde mekanik özelliklerini 

incelemişlerdir. Bu çalışmada kullanılan fiber tipi sürekli kevlar, karbon fiber ve cam fiberdir. 

Bu 3D baskı makinesinde 2 tane ağız var olup bunlardan biri nylon (matrix), diğeri de fiber 

içindir ve nylon ve fiber 263˚C’de yazma işlemine girmişlerdir. Fiber malzemenin etkisi 

üzerinde çalışmak için 4, 12, 16 fiber katman üretilmiştir. Kontrol test numunesi 32 katmanlı 

olup saf nylondan oluşmaktadır ve içerisinde fiber bulunmamaktadır. Üretim süresi 90 ila 120 

dakika arasındadır ve fiber kullanılmama oranına bağlı olarak değişir. Kullanılan fiber oranı ne 

kadar fazla olursa baskı süresi de o kadar uzayacaktır. Çekme testi için 5 adet numune üretilmiş 

olup fiberlerin polimerin içine katılması ile beraber mekanik özellikler önemli ölçüde artmıştır. 

Fiber katılan üç örnek karşılaştırıldığı zaman en yüksek gerilme karbon fiberli numunelerde 

görülmüş olup sonrasında cam fiber ve kevlarlı numuneler gelmiştir. Bunların ulaştıkları 

gerilmeler saf nylonun ulaştığı gerilme ile kıyaslandığı zaman daha yüksek değerlerdedir. 

Numunelerin kırılmaları boyun verdikleri kısımlardan olmuştur [9].  

2. MATERYAL VE METHOD 

Bu çalışma kapsamında; bir matriks malzeme ve buna destek olacak bir de karbon fiber 

malzeme ile baskı yapılması planlanmıştır. Burada kullanılacak olan karbon fiberin türü sürekli 

olup bunun da basılabilmesi için çift ağızlı baskı makinesine ihtiyaç doğmuştur. Uygun makine 

bulunulması için araştırmalara başlanmış fakat başlangıçta herhangi bir sonuç alınamamıştır. 

Bulunan makineler genellikle sadece polimer veya içinde kısa fiberler bulunduran polimerler 

basabilen tek ağızlı makineler olmuştur. Fakat çalışmada değinilecek parametre için çift ağızlı 

makineye ihtiyaç olduğundan araştırmalara devam edilmiştir. Araştırmalar sonucunda 

yapılacak çalışmaya uygun olduğu düşünülen çift ağızlı, yüksek teknolojik donanımlı bir baskı 

makinesi bulunmuştur. Bu aşamadan sonra da makine ile de uygun basma şartlarının 

sağlanabileceği malzeme seçimleri üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu çalışma kapsamında ortaya 

çıkarılan numunelerde polimer malzeme olarak Onyx kullanılmıştır. Takviye fiber malzemesi 

olarak da sürekli karbon fiber malzemesi seçilmiştir. Onyx malzeme baskı işlemi yapılan 3D 

baskı makinesi üreticisi olan Makforged firmasının patentli bir polimeri olmaktadır. Bu 

malzemenin çekme, darbe gibi testlerde ortaya çıkardığı bir takım mekanik özellikler aşağıda 

belirtilmiştir (Çizelge 1, Şekil 3). Onyx mikro karbon fiber dolgulu bir nylondur. Tek başına 
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basıldığında yüksek mukavemet, tokluk ve kimyasal direnç sunar ve alüminyum mukavemetli 

parçalar elde etmek için sürekli elyaflarla takviye edilebilmektedir. 

Çizelge 1. Onyx ve Diğer Polimerlerin Mekanik Özellikleri Değerleri [10] 

Özellikler 
Test 

(ASTM) 
Onyx 

Onyx 

FR 

Onyx 

ESD 
Nylon 

Gerilim Modülleri (GPa) D638 2,4 3 4.2 1.7 

Akmadaki Çekme Gerilmesi 

(MPa) 
D638 40 41 52 51 

Kopmadaki Çekme Gerilmesi 

(MPa) 
D638 37 40 50 36 

Kopmadaki Çekme Gerinimi (%) D638 25 18 25 150 

Eğilme Mukavemeti (MPa) D790 71 71 83 50 

Eğilme Modulü (GPa) D790 3 3.6 3.7 1.4 

Isı Sapma Sıcaklığı (°C) D648 B 145 145 138 41 

Yanma Direnci UL94 - V-0^2 - - 

Izod Darbe - Çentikli (J/m) D256-10A 330 - 44 110 

Yüzey Direnci (Ω) 

ANSI/ESD 

STM11.11^

3 

- - 
10^5-

10^7 
- 

Yoğunluk (g/cm3) - 1.2 1.2 1.2 1.1 

 

 

Şekil 3. Onyx ve Diğer Polimerlerin Eğilme Gerilmesi-Eğilme Gerinimi Grafiği [10] 
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Grafiklerden ve verilerden de anlaşılacağı gibi Onyx malzemenin çekme ve eğilme 

mukavemetleri klasik olarak 3D yazılarda baskı için kullanılan ABS ve Nylon malzemelerinden 

daha yüksektir ki bu da malzemenin kullanılması için gerekli nedeni ortaya çıkarmaktadır. 

Ayrıca izod darbe testi sonuçları da ABS ve Nylon malzemelere göre çok daha yüksek sonuçlar 

ortaya çıkarmıştır.  

Bu çalışmada mekanik özellikleri arttırmak için katkı maddesi olarak cam fiber ve kevlara 

kıyasla daha üstün mekanik özellikler gösterdiği için karbon fiber kullanılmıştır. Çekme, 

eğilme, darbe ve basınç testlerinde gösterdiği değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir (Çizelge 2, 

Şekil 4). Yapıya katılacak olan karbon fiberin diğer fiberlere kıyasla mekanik özellikleri daha 

fazla arttıracağı buradan da görülebilmektedir.   

Çizelge 2. Karbon Fiber Malzemelerin Mekanik Özellikleri Değerleri [10] 

Özellikler 
Test 

(ASTM) 
Karbon Kevlar 

Cam 

Fiber 

HSHT 

FG 

Çekme Mukavemeti (MPa) D3039 800 610 590 600 

Çekme Modulü (GPa) D3039 60 27 21 21 

Kopmadaki Çekme Gerinimi 

(%) 
D3039 1.5 2.7 3.8 3.9 

Eğilme Mukavemeti (MPa) D790 540 240 200 420 

Eğilme Modulü (GPa) D790 51 26 22 21 

Kopmadaki Eğilme Gerinimi 

(%) 
D790 1.2 2.1 1.1 2.2 

Baskı Mukavemeti (MPa) D6641 320 97 140 192 

Baskı Modulü (GPa) D6641 54 28 21 21 

Kopmadaki Baskı Gerinimi 

(%) 
D6641 0.7 1.5 - - 

Yanma Direnci D648 B 105 105 105 150 

Izod Darbe - Çentikli (J/m) 
D256-

10A 
960 2000 2600 3100 

Yoğunluk (g/cm3) - 1.4 1.2 1.5 1.5 
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Şekil 4. Karbon Fiber ve Diğer Katkı Maddelerinin Eğilme Gerilmesi-Eğilme Gerinimi 

Grafiği [10] 

Ayrıca karbon fiberin katıldığı polimerle yapıda tutunma isteği cam fiber ve kevlara göre daha 

fazladır. Oluşturulan yapılarda bir arada durarak mukavemet anlamında daha yüksek değerler 

ortaya çıkarırlar. Yapılan deneysel çalışmalarda bu fiberler ile desteklenmiş olan polimerlerin 

çekme testleri sonuçlarının incelemesinden bu sonuç çıkarılabilir. Özellikle karbon fiberli 

numunelerde çekme değerleri daha yüksek çıkmaktadır ki bu da karbon fiberin polimere 

yapışma isteği ile de alakalıdır. Yapılan araştırma ve çalışmalarda kırılmış olan numunelere 

bakılacak olursa karbon fiberlerde kırılmalar, topaklanmalar, uzamalar görülecektir ki bu da 

karbon fiberin yapıyı ne kadar desteklediğinin bir kanıtıdır. Fakat cam fiber ve özellikle 

kevlarda topaklanmalara aşırı derecede rastlanmaz ki bu da yapıyla fiberin tamamıyla bir bütün 

olamayıp üzerlerine bir gerilme uygulandığında o gerilmeyi taşıyamamasından kaynaklıdır. 

Çekme testine sokulacak olan deney numunesinin tasarımı ve ölçüleri ASTM D638-14 

standardına uygun olacak biçimde belirlenmiştir. 165x19x4 mm ölçülerine sahip olan deney 

numunesi tasarımı Solidworks CAD programı üzerinden yapılmıştır. Öncelikle 2D olarak 

tasarlanan numune daha sonra kalınlık da verilerek 3D olarak nihai boyutuna getirilmiştir.  

3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Tasarlanan numuneler Markforged X7 3D Endüstriyel 3D baskı makinesinde basılmıştır (Şekil 

5, Şekil 6). Markforged X7 3D, işlenmiş alüminyum kadar güçlü ve sürekli karbon fiberle 

güçlendirilmiş parçaları saatler içinde yazdırabilmektedir. Fonksiyonel gereksinimlere göre 

aleve dayanıklı, kimyasal dirençli, enerji emici, yüksek çözünürlüklü yazma işlemi 

yapabilmektedir. 
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Şekil 5. Markforged X7 Cihazının Genel Özellikleri [10] 

 

Şekil 6. Deney Numunelerinin Basılmasının Gösterimi 

Markforged X7 makinesinde Onyx ve bunun türevleri olan Onyx FR ve Onyx ESD, Nylon gibi 

polimerler içlerine sürekli karbon fiber takviyesi katılarak basılabilmektedir. Karbon fiber, cam 

fiber ve kevlar malzemeler de bu makinede fiber takviyesinde kullanılabilirdir ki bu da 

makinenin birçok amaca endüstriyel olarak hizmet edebildiğinin göstergesidir. Çünkü her 3D 

baskı makinesi fiber ile baskı yapamamakta ayrıca fiberle baskı yapan makineler de her fiberle 

baskı işlemini gerçekleştirememektedir. Deneysel çalışma öncesi çok sayıda baskı makinesi 

incelenmiş fakat bu özellikte takviyeli bir baskı yapmak mümkün olmamıştır. 

 Bu makinede baskı için maksimum ölçüler 330x270x200 mm’dir ve bu çalışmada tasarlanan 

numune boyutlarını Markforged X7 makinesi rahatlıkla basabilmektedir. Çift ağızlı bir tasarıma 

da sahip olduğu için sürekli karbon fiber takviyeli üretime olanak kılmaktadır. Çift ağızlı olması 

ilgili polimeri ve takviye fiberi farklı iki ağızdan basma avantajını sağlar ve bu da bize yapının 

sürekli karbon fiberle desteklenmesinin olanağını verir. Tek ağızlı makinelerde ise genellikle 
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sürekli karbon fiber kullanılmamakla birlikte kısa fiber kullanılmaktadır. Bu fiberler, katılacağı 

polimer malzemenin içerisine yedirilirler ve ortaya tek bir malzeme çıkmış olur. Daha 

sonrasında bu malzeme tek ağızlı makine ile basılabilir. Bu makine tek ağızlı makinenin yaptığı 

kısa fiberle desteklenmiş Onyx’i bir ağızdan, diğer ağızdan da ilgili sürekli fiberi 

basabilmektedir. Dolayısı ile diğer baskı makinelerine göre çeşitli avantajlar sağlamaktadır. 

3D olarak tasarlanan numune. STL formatına çevrilerek 3D baskı makinesinin anlayacağı bir 

dil oluşturulmaktadır. Burada da tasarlanan 3D yapının. STL formatını anlayıp yapıyı 

katmanlara bölüp baskı işlemini planlayacak Eiger programı kullanılmaktadır. Bu program 

oluşturulan. STL formatını anlayıp bunu istenen katmanlara bölmelte ve sonrasında Gcode’lar 

üreterek oluşturulan numunenin basılmasını sağlamaktadır.  

Çalışmadaki deney numunelerinde ana değişken olarak fiber ve polimer katman lokasyonları 

seçilmiştir. Deney numunesi başlangıçta 24 katman olarak belirlenmiştir ve bu şekilde 

basılmaya çalışılmıştır. Fakat makine üreticisi ve yapılan önceki çalışmalara da bakıldığı zaman 

ilk ve son katmanlarda matris malzeme kullanılma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu sebepten 

dolayı deney numunesi 32 katmandan oluşturulmuştur. İlk ve son 4 katman polimerden 

oluşmaktadır. Bunun sebebi bu katmanların yapıya altlı ve üstlü olarak iskelet olmasından ve 

daha rijit bir yapı oraya çıkarma gereksiniminden kaynaklıdır. Kalan 24 katmanın 12 adedi 

polimerden kalan 12 adedi ise karbon fiberden oluşmuştur. 

Oluşturulan numunelerin dolgu modelleri ızgara model seçilmiştir. Baskı sıcaklığı 270 °C, 

doluluk oranı %37 olarak seçilmiştir ve bu değerler 3D baskı makinesi üreticisinin belirlediği 

değerlerdir. Yazma hızı da 3D baskı makinesinde aynı şekilde makine üreticisinin belirlediği 

değere göre yapılmakta olup değiştirilememektedir. Matriks malzeme için seçilen %37 dolgu 

oranı yapılan birçok testin ardından fiyat performans konusunda optimum oran olduğu ortaya 

çıktığı için seçilmiştir. Dolgu yoğunluğunun artması veya azalması işlemin süresini doğrudan 

etkilemekle birlikte, ağırlık başta olmak üzere mukavemet gibi birçok parametre üzerinde 

etkiye sahiptir. Yapıdaki 32 katmanın kalınlıkları 0.125 mm seçilmiştir ve bu değer sürekli 

karbon fiber içeren yapılar için minimum değerdir. Bu değerin minimum seçilmesinin sebebi 

ise düşük katman ölçülerinde katmanların geniş yüzey alanında birbirlerine daha iyi yapışması 

olayından kaynaklıdır. Daha iyi yapışan katmanların daha yüksek değerler çıkaracağı 

öngörülerek minimum katman kalınlığı seçilmiştir. Sıcaklık da 3D baskı makinesi üretici 

firmasının kullandırdığı sıcaklık olup değiştirilememektedir. Fakat sıcaklığın ayarlanması da 

yine yapının içindeki Nylon 6 malzemesi ile doğrudan alakalıdır ki onun da erime sıcaklığı 265 

°C’dir. Malzeme içindeki moleküllerin camsı geçiş sıcaklığı ile hareketlenmeye başladığı erime 

sıcaklığı ile akışkanlık kazandığı sebebi ile sıcaklığın 270 °C seçilmesi buraya 

dayandırılabilmektedir.  

Dolgu modeli eş merkezli olarak seçilmiş olup aşağıdaki görselde gösterilmiştir. Görselde en 

dış katmanda gösterilen mavi iki çizgi karbon fiberi temsil etmektedir. Bu numunenin 

basılabilmesi için minimum karbon fiber eş merkezli için 2 adettir ve 3D makine firmasının 

standart datalarından gelmektedir. Daha da arttırılıp bu duvar sayısı dokuza kadar ulaşabilir ve 

bu da numune ölçülerinde maksimum değer olacaktır. Bunun sebebi karbon fiber çapının 1.125 

olması ve belirlenen ölçülerde bu çapa göre 9 adet duvarın ancak sığabilmesidir. Duvar 

sayısının artması ile birlikte maliyet ciddi seviyelere ulaşmaktadır ve sanıldığı gibi de karbon 

fiber miktarının sürekli artması yapının mekanik özelliklerini her zaman olumlu yönde 

etkilememektedir. Karbon fiber sayısı arttıkça katmanlar arası yapışma ve tutunma isteği 

azalacağından dolayı istenen mekanik özelliklere erişilemeyecektir. Bu çalışmada 2 duvar 

seçilmesinin sebebi maliyetler olup karbon fiberli katmanlar 2 duvar eş merkezli karbon fiber 

içerecek şekilde basılmıştır.  
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Polimer katmanlar ise aşağıdaki görselde görüldüğü gibi katmanın bütününe yayılacak şekilde 

basılıp herhangi bir karbon fiber içermemektedir. Aşağıdaki görselde polimer katmanının nasıl 

yazıldığı gösterilmiştir. Bu numunelerin basılması numune basına 70-80 dk arası sürmüştür. Bu 

süre yapıda kullanılan karbon fiber oranı ve dolgu faktörü ile doğrudan ilgilidir. Bu 

parametrelerin artması sürelerin artmasına sebep olmakla birlikte maliyetleri de ciddi şekilde 

arttırmaktadır. Baskı işlemi için inşa platformunun ısıtıldığı ve ısıtılmadığı durumlarda 

çalışmalar söz konusu olabilmektedir. İnşa plakasının ısıtılması yapıdaki malzemelerin 

birbirlerine daha fazla tutunmasını sağlayabilmektedir. Ayrıca yapıda oluşacak olası 

boşlukların önüne de bu sayede geçilebilmektedir. Bu çalışmada inşa platformu ısıtılmamış 

olup karşılaştırılacak özellikler bakımından herhangi bir önem teşkil etmemektedir.  

 

 

Şekil 7. Karbon Fiber Katmanın Gösterimi 

 

Şekil 8. Polimer Katmanın Gösterimi 

Bu numunelerden ayrı olarak bu çalışma kapsamında iki ayrı numune daha basılmıştır. Bu 

numunelerden bir tanesinde dolgu modeli olarak dörtgensel model seçilmiştir. Diğerinde ise bu 

çalışmada yapıya eş merkezli model olarak katılan sürekli fiberler isometrik olarak katılmıştır. 

Bu iki numune de bu çalışmada basılan birinci numune ile aynı katman lokasyonlarına sahiptir. 

Ayrıca bütün deney parametreleri önceki basılan numuneler ile birebir aynıdır. Bu numunelerin 

basılmasındaki amaç katman lokasyonlarının yapıya etkisini incelerken bir yandan da dolgu 

modeli ve sürekli karbon fiberin yapıya katılma şeklinin mekanik özelliklere etkisinin ne olduğu 

hakkında fikir sahibi olmaktır. 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada Eklemeli imalat yöntemlerinden Eriyik Birikim Modellemesi (FDM) yöntemi 

kullanılarak numune basılması işlemi gerçekleştirilmiştir. Baskı işlemi gerçekleştirilirken 

sadece tek malzeme kullanılmamış başka bir malzemenin de baskı ortamına aktarımı 

sağlanmıştır. Böylelikle çalışmada Onyx malzemesinin basılması esnasında eş zamanlı olarak 

karbon fiber malzemesi de yapıya eklenmiştir. Karbon fiber malzemenin seçilme sebebi ise 

mekanik özelliklerin iyileştirilmesidir. Deneyler sonrasında meydana gelen baskı parçaları 
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yüksek çözünürlüklü tarayıcıda taranmış ve incelenmiştir. Baskı parçalarını yüzeylerinde 

herhangi bir pürüz ya da karmaşıklığa rastlanmamıştır. Bu sonuçlar daha yüksek mekanik 

özelliklere sahip 3D baskı parçaları için çeşitli özelliklerdeki takviye malzemelerinin de 

baskılara eklenebileceğini göstermiştir. Ayrıca bu baskı işlemleri esnasında hem ana malzeme 

ve hem de eklenecek diğer malzemelerin miktarları, sıcaklıkları, katman sayı ve durumları da 

değiştirilerek yeni özelliklere sahip baskı parçalarının üretilebileceği tespit edilmiştir.   
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ÖZET 

Demiryolu hemzemin geçitleri, karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği noktalar olup 

karayolu ve demiryolu ulaşımında tehlike barındıran noktalardır. Ülkemizde 2015 yılından 

itibaren demiryolu hemzemin geçitlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle yapılan çalışmalar 

kapsamında sayıları azaltılmıştır. Hemzemin geçitlerin, TCDD’nin yıllık faaliyet raporlarında 

yer alan kaza, yaralanma ve ölüm oranları incelendiğinde demiryolu ağı içerisinde ne denli 

öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 2004-2018 yılları arasındaki kaza istatistiklerine 

göre yaralanma oranları çoğunlukla geçit çarpışması sebebiyle, ölümler ise trenin şahsa 

çarpması sebebiyle gerçekleşmiştir. Benzer şekilde dünya geneli de %61 oranında trenden 

düşme ve trenin şahsa çarpması nedeniyle kazalar meydana gelmektedir. Bu nedenle hemzemin 

geçitlerde güvenliğin sağlanması adına ülkemizde TCDD hatlarının %29’unda ATS, %11’inde 

ERTMS/ETCS bulunmaktadır. Buna rağmen ülkemizdeki oranlar birçok AB ülkesinden 

yüksektir.  

Avrupa’da ve Türkiye’de de yüksek oranlara sahip olan trenin şahsa çarpması oranları, araç 

hemzemin geçitlerini kullanan yayaların yanında yaya hemzemin geçitlerin de varlığından söz 

etmeyi gerekli kılmaktadır. Ülkemizdeki hemzemin geçit sınıflandırmasında ve hemzemin 

geçit yönetmeliğinde yaya hemzemin geçitler yer almamaktadır. Ancak ülkemizde bu tür 

geçitler bulunmakta ve toplumun her kesiminden insan geçitleri kullanmaktadır. Bu nedenle tez 

içerisinde dünyadaki hemzemin geçit uygulamaları ve ülkemizdeki yasal çerçeve 

karşılaştırılmış, Manisa’nın Alaşehir, Salihli ve Turgutlu ilçeleri örnek yerleşim yeri olarak 

seçilip analizler yapılarak hemzemin geçitlerdeki güvenlik sorunlarına yönelik çözümler 

seçilen yerleşim yerleri özelinde çalışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.  Özetle araç-yaya 

hemzemin geçitlerinin ve hemzemin geçitlerdeki yaya güvenliği için düzenleme yapılması 

gerekmektedir. Mevcut güvenlik önlemleri gözden geçirilmeli, eksik kısımlar tamamlanmalı, 

belirlenen noktalara gerekli müdahaleler yapılmalı, toplumda farkındalık için çalışmalar 

yürütülmeli, okullarda ve sürücü kurslarında hemzemin geçit kullanımına yönelik dersler ve 

eğitimler müfredata eklenmeli ve istatistiklerdeki veriler düşürülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Hemzemin Geçit, Hemzemin Geçit Güvenliği, Hemzemin Geçit 

Kazaları 
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INVESTIGATION OF TRAFFIC SAFETY AT RAILWAY LEVEL CROSSINGS 

 

ABSTRACT 

Railway level crossings are the points where the road and the railway intersect at the same level, 

and they are dangerous points in road and railway transportation. Since 2015 in our country, 

their number has been reduced within the scope of the studies carried out due to the problems 

experienced at railway level crossings. When the accident, injury and death rates in the annual 

reports of TCDD are examined, it is understood how important level crossings are in the railway 

network. As a matter of fact, according to the accident statistics between 2004-2018, the injury 

rates were mostly due to the crossing collision, and the deaths were due to the train hitting the 

person. Similarly, 61% of the world in general accidents occur due to falling off the train and 

the train hitting a person. For this reason, in order to ensure safety at level crossings, 29% of 

TCDD lines in our country have ATS and 11% ERTMS/ETCS. Despite this, the rates in our 

country are higher than many EU countries. 

Train crash rates, which have high rates in Europe and Turkey, make it necessary to mention 

the existence of pedestrian level crossings as well as pedestrians using vehicle level crossings. 

Pedestrian level crossings are not included in the level crossing classification and level crossing 

regulation in our country. However, there are such crossings in our country and people from all 

parts of the society use the crossings. For this reason, in the thesis, the level crossing practices 

in the world and the legal framework in our country were compared, the Alaşehir, Salihli and 

Turgutlu districts of Manisa were selected as the sample settlements and the solutions for the 

safety problems at the level crossings were studied and suggestions were made. In summary, 

arrangements should be made for pedestrian safety at vehicle-pedestrian level crossings and at 

level crossings. Existing safety measures should be reviewed, missing parts should be 

completed, necessary interventions should be made at the determined points, studies should be 

carried out to raise awareness in the society, lessons and trainings for level crossing use in 

schools and driving courses should be added to the curriculum and the data in the statistics 

should be reduced. 

Keywords: Level Crossing, Level Crossing Safety, Level Crossing Accidents 

 

1. GİRİŞ 

Demiryolu hemzemin geçitleri, demiryolu ağındaki tehlikeli noktalardan biridir. Hem 

ülkemizde hem de diğer dünya ülkelerinde demiryolu hemzemin geçitlere ait ölüm, yaralanma 

ve kaza oranlarının, kaza sebeplerinin istatistikleri bulunmaktadır. Kazaları önlemek ve kaza 

istatistiklerini düşürmek adına yöntemler geliştirilip, önlemler alınmaktadır. 

Dünya ölçeğinde ciddi kazalar yaygın olarak trenden düşme ve trenin şahsa çarpması sonucu 

meydana gelmektedir (Akbayır, 2017, s. 48). Ülkemizdeki verilere ise TCDD’nin her yıl 

yayınladığı istatistik yıllıklarından ulaşılmaktadır. Hemzemin geçit türü kazalarda 

yaralanmayla sonuçlanan kazalar geçit çarpışması, ölümle sonuçlanan kazalar trenin şahsa 

çarpması nedeniyle gerçekleşmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları [TCDD], 

2019), (TCDD, 2017), (TCDD, 2014), (TCDD, 2010), (TCDD, 2005). Ülkemizle benzer 

şekilde dünya ülkelerinde de genel olarak %61 oranında trenden düşme ve trenin şahsa 

çarpması nedenliyle kazalar meydana gelmektedir (Akbayır, 2017, s. 48) Demiryolunda kaza 

nedenleri arasında ciddi oranlara sahip olan nedenler hakkında alınacak güvenlik önlemleriyle 

kaza, ölüm ve yaralanma istatistiklerini düşürmek mümkündür. Buna paralel olarak ülkemizde 

TCDD hatlarının %29’unda ATS, %11’inde ERTMS/ETCS bulunmaktadır. Verilen oranlar 
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çoğu AB ülkesinden yüksek olmasına rağmen istatistiklere yansımamıştır. Bu durum 

sistemlerin doğru kullanılmadığını göstermektedir (Akbayır, 2017, s. 51). Alınan güvenlik 

tedbiri kadar o tedbirlerin hangi noktada kullanılacağını belirlemek de önem arz etmektedir. 

Mevcudun detaylı ve doğru şekilde belirlenip, eksiklerin, güvenlik açıklarının tespit edilmesi 

ve doğru yere doğru şekilde müdahale edilmelidir. 

Bu çalışmada özellikle yaya hemzemin geçitler olmak üzere genel olarak hemzemin geçitler 

yer almaktadır. Bunun için öncelikle İngiltere dünya örneği olarak seçilmiş, ülkedeki hemzemin 

geçitler, yapılan çalışmalar, hukuki çerçevesi hakkında bilgiler verilmiştir. Sonrasında 

Türkiye’deki hemzemin geçitler, hukuki çerçeve, yapılan çalışmalar belirtilmiş, Manisa Salihli 

ilçesi örnek yerleşim olarak seçilip birtakım analizler verilmiştir. 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Bu bölümde hemzemin geçitler konusu örnekler üzerinden anlatılmaktadır. İngiltere ve 

Türkiye’ye ait hemzemin geçit bilgileri verilmektedir. İngiltere’ye ait hemzemin geçitler, 

sınıflandırılması, hemzemin geçit güvenliğine yönelik çalışmalar ve hukuki düzenlemelere yer 

verilmiştir. Sonrasında Türkiye’deki hemzemin geçitler hakkında kısa bilgiler, hemzemin 

geçitlerle ilgili yapılan çalışmalar, hukuki düzenlemeler ve Manisa/Salihli ilçesinden örnek 

hemzemin geçit seçilerek bilgisi verilmektedir.  

2.1 İngiltere’deki Hemzemin Geçitler Hakkında Bilgiler 

İngiltere, AB ülkeleri içerisinde en iyi hemzemin geçit verilerine sahip olan ülkedir (“Stop for 

Red Lights”, 2021). Hemzemin geçitlerdeki bu riski azaltmak için görevli ve diğer ilgili yerleri 

bilinçlendirme çalışmaları yapılmakta, öte yandan gerek tavsiye gerekse resmi yaptırım eylemi 

dâhil çeşitli yollar kullanılmaktadır (“The Legal Framework for Level Crossings”, 2021).  

İngiltere’de 6000 adet hemzemin geçit bulunmaktadır. Hemzemin geçitlere ait veriler 3 ayda 

bir güncellenerek harita üzerinde gösterilmektedir (“Level Crossing Safety”, 2021). Şekil 1’de 

İngiltere’deki hemzemin geçitlerin haritası yer almaktadır.  

 

Şekil 1. İngiltere’deki Hemzemin Geçitler   (Kaynak: (“Level Crossing Safety” , 2021). 
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Hemzemin geçitlerde halka açık yollarda veya özel yollarda olmaları (“What are Level 

Crossings”, 2021) ve atlar, araçlar veya yayalar tarafından kullanılmalarına dikkat edilmektedir. 

Hemzemin geçitler sınıflandırılsa bile her hemzemin geçidin kendine göre riskleri ve tehlikeleri 

bulunduğundan demiryolu endüstrisiyle birlikte çalışılmaktadır (“Level Crossing Safety”, 

2021). Hemzemin geçitlerdeki koruma önlemlerinde hemzemin geçitlerin konumu, kullanım 

yoğunluğu ve demiryolu trafiği türü dikkate alınmaktadır (“What are Level Crossings”, 2021).  

Hemzemin geçitlerde yapılan risk değerlendirmesi ile hemzemin geçidin güvenli olup olmadığı 

belirlenmektedir. Risk değerlendirmesi bireysel risk ve toplu risk olmak üzere iki ayrı gruba 

ayrılmaktadır. Bireysel risk yalnızca geçiş yapan kullanıcılar için yapılmaktadır. A’dan M’ye 

kadar puan verilmektedir. A en yüksek değeri, M en düşük değeri temsil etmektedir. Toplu risk 

ise yayalar, karayolu taşıt sürücüleri, tren personeli ve yolcular dâhil olmak üzere geçidi 

kullanan tüm kullanıcıları kapsamaktadır. 1 ile 13 arasında değer verilerek risk değerlendirmesi 

yapılmaktadır. 1 en yüksek değeri, 13 en düşük değeri temsil etmektedir. Toplu risk tüm 

kullanıcı kapsadığından geçişlere öncelik verilirken önemli kısmı oluşturmaktadır. Özetle 

örnek vermek gerekirse, risk değerlendirmesinde yapılan puanlamaya göre M13 risk puanına 

sahip olan geçit sıfır riske sahip geçitler olarak kabul edilmektedir (“Level Crossing Safety”, 

2021).  

Geçitlerdeki risk değerlendirmesi için Demiryolu Endüstrisi ortaklarıyla beraber Tüm 

Hemzemin Geçişler Risk Modeli (ALCRM) adlı bilgisayar tabanlı bir risk modeli 

oluşturulmuştur. Oluşturulan modelde hemzemin geçit hakkında bilgi toplanıp model 

içerisindeki risk motoru ilgili hesaplamaları yaparak geçidin risk durumunu belirtmektedir. 

Hesaplama yapılırken geçiş türü, bir kaza olasılığı ve kazanın olası sonuçları gibi ölçütler 

dikkate alınmaktadır. Değerlendirme sonucunda günlük özet, risk derecesi, geçişle ilgili temel 

risk faktörleri ve birçok formatta sonuçlar elde edilmektedir (“Level Crossing Safety”, 2021). 

Öte yandan hemzemin geçitlerdeki risk dereceleri değişkenlik gösterebilmektedir. Hemzemin 

geçitlerde trenlerin sayısında artış veya azalış, yeni konut gelişmeleriyle hemzemin geçit 

kullanıcı sayısındaki değişim, hemzemin geçidi kullanan araç türlerindeki değişim risk 

derecesini de etkilemektedir. Bu nedenle risk değerlendirmeleri belirli bir periyotta düzenli 

olarak yapılmaktadır. Ayrıca verilen güvenlik eğitimleri ve hemzemin geçit kampanyaları, 

geçitlerdeki riski yöneterek güvenli sağlamaya yönelik çalışmalardır (“Level Crossing Safety” 

, 2021).  

İngiltere’de yolcuların, demiryolu çevresinde yaşayan veya çalışanların güvenliğini sağlamak 

adına ulusal hemzemin geçit kampanyaları düzenlenmektedir. Kampanyalardaki amaç 

istasyonların ve hemzemin geçitlerin kullanılması sırasında yolcuların ve genel halkın güvenlik 

konusunda bilinçlendirilmesini sağlamaktadır. Buradan yola çıkarak oluşturulan kampanyalar 

bulunmaktadır; Beware the Bubble (Balona Dikkat), Bossing the Crossing (Geçişi Yönetmek), 

Know Your Limit (Sınırını Bil), Stay Safe with Thomas (Thomas ile Güvende Kalın), Stop for 

Red Lights (Kırmızı Işıklar İçin Dur), Small Talk Saves Lives (Küçük Konuşma Hayat 

Kurtarır), Wise up Size up (Akıllı Ol Genişle) ve You vs Train (Sen vs Tren) kampanyalardan 

birkaç tanesidir (“Railway Safety Campaigns”, 2021).  

Hemzemin geçitlerdeki düzenlemeler, usul ve esaslar hukuksal düzlemde belirlenmiştir. 

İngiltere’de hemzemin geçit düzenlemelerine ilişkin birçok kanun bulunmaktadır. Tablo 1’de 

hemzemin geçitlerle ilgili hukuksal düzenlemeler ve kapsamları yer almaktadır. 
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Tablo 1. İngiltere- Hemzemin Geçitler Hakkındaki Yasal Düzenlemeler 

KANUN KAPSAM 

1983 Hemzemin Geçitler Yasası 1997 Hemzemin Geçitler Yönetmeliği ve 

2006 Karayolu Güvenliği Yasası ile 

değiştirilmiş haliyle, hemzemin geçit 

türlerinde koruma düzenlemelerini 

içermektedir. 

1997 Hemzemin Geçit Yönetmeliği, Demiryolu ve Karayolu Dairesi 

operatörlerinin hemzemin geçitlerdeki 

kurallara uymasını zorunlu kılmaktadır. 

Kurallara uymamak suç sayılmaktadır. 

1845 tarihli Demiryolu Klozları 

Konsolidasyonu Yasası ve 1945 Demiryolu 

Klozları Konsolidasyonu (İskoçya) Yasası 

Hemzemin geçit inşası ve işletilmesi için 

ayrıntılı ilkeleri içermektedir. 

1933 Kara ve Demiryolu Trafik Yasası Demiryolu ve Karayolu Dairesi'nin 

operatörünü, karayolu yerine demiryolu 

boyunca halka açık geçiş kapıları kapalı 

tutmasını sağlamaktadır. 

1996 tarihli Özel Geçişler (İşaretler ve 

Bariyerler) Yönetmeliği 

Özel geçişlere yerleştirilmesine izin verilen 

işaret ve engelleri tanımlamaktadır. 

Kaynak: “The Legal Framework for Level Crossings”, 2021  

Ayrıca geçitlere yönelik destekleyici kanunlar da mevcuttur. Bunlardan bir tanesi olan Genel 

Sağlık Ve Güvenlik Mevzuatını içeren yasal düzenlemeler başlığı altında er alan 1974 İş Sağlığı 

ve Güvenliği Yasası, 1999 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, İşyerinde Elektrik 

Yönetmeliği (1989), İş Ekipmanlarının Sağlanması ve Kullanımı Yönetmeliği (1998) ve İnşaat 

(Tasarım ve Yönetim) Yönetmeliği (2015)’tir. 

2.2 Türkiye- Hemzemin Geçitler Hakkında Bilgiler 

Türkiye’de 20015 yılına kadar 3110 tane hemzemin geçit bulunmakta iken (Bozalioğlu, 2017, 

s. 29) 2017 yılı sonuna kadar 3010 tane hemzemin geçit kalmış, 100 tane hemzemin geçit 

kapatılmıştır. 2018 yılı itibariyle ise 2909 tane hemzemin geçit bulunmaktadır (TCDD, 2019). 

2909 tane hemzemin geçidin 1045 tanesi kontrollü, 1864 tanesi serbest işaretli hemzemin 

geçittir. 2018 yılında kontrollü hemzemin geçit sayısı serbest işaretli hemzemin geçitten daha 

az sayıda bulunmaktadır. Öte yandan 2003 yılındaki kontrollü hemzemin geçit sayısı 558 adet 

iken 2018 yılında 1045 olarak %87 oranında artış göstermiştir (TCDD, 2019).  

Ülkemizde hemzemin geçitler TCDD tarafından yapılan çalışma ile 5 gruba ayrılarak 

sınıflandırılmaktadır. Bunlar; Serbest (Çapraz İşaretli), Flaşerli Çanlı Bariyersiz, Bekçili 

Bariyerli, Otomatik Bariyerli ve Diğer şeklindedir (Bozalioğlu, 2017, s. 27-29).  

Hemzemin geçitlere ait istatistiksel verilere TCDD’nin İstatistik Yıllıklarından ve Faaliyet 

Raporlarından erişmek mümkündür. TCDD 2000-2018 yılları arasındaki İstatistik Yıllıklarında 

işletme kazaları başlığı altında kaza, ölüm ve yaralanma oranları ve nedenleri verilmektedir. 

Hemzemin geçit kaynaklı olan trenin şahsa çarpması ve geçit çarpışması sonucu meydana gelen 

kazalarda ölüm (Şekil 2) ve yaralanma oranları (Şekil 3) incelenmiştir.  
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Şekil 2. 2000-2018 yılları arasındaki Ölüm Oranları (Kaynak: (TCDD, 2019),  (TCDD, 2017), 

(TCDD, 2014), (TCDD, 2010), (TCDD, 2005) 

 
Şekil 3. 2000-2018 Yılları Arasındaki Yaralanma Oranları (Kaynak: (TCDD, 2019), (TCDD, 

2017), (TCDD, 2014), (TCDD, 2010), (TCDD, 2005) 

İstatistiklere göre trenin şahsa çarpması sonucu meydanda gelen kazalarda ölüm oranı; geçit 

çarpışması sonucu meydana gelen kazalarda yaralanma oranı daha yüksek görülmektedir. 2000 

yılından günümüze geldikçe yaralanma ve ölüm oranları genel azalış eğilimindedir. 

2019 yılı Faaliyet Raporunda yer alan verilere göre yıl içerisinde meydana gelen 56 önemli 

kazanın 26 tanesi hemzemin geçit türü kazalar oluşturmaktadır. Kazalar içerisindeki oranı 

%46,4 ile yaklaşık yarısını oluşturmaktadır (TCDD, 2020). Öte yandan T.C. Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi’nin 2016-2018 yılları arasındaki 

demiryolu kaza raporlarından elde edilen verilere Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. 2016-2018 Yılları Arasında Meydana Gelen Hemzemin Geçit Sebepli Kazalar 

Kaza yeri Tren hızı Kaza durumu Yıllar  

Afyonkarahisar 63 km/s Ölüm 2016 

Kahramanmaraş 40 km/s Ölüm-yaralanma 

Konya  55 km/s Ölüm  

Muş  20 km/s Ölüm-yaralanma 

Tekirdağ  40 km/s Ölüm  
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Uşak  47 km/s Ölüm-yaralanma 

Zonguldak  60 km/s Ölüm-yaralanma 

Kahramanmaraş  54 km/s Ölüm-yaralanma 2017 

Konya  57 km/s Ölüm-yaralanma 

Kütahya  68 km/s Ölüm-ağır yaralanma 

Manisa  60 km/s Ölüm-yaralanma 

Niğde  60 km/s Ölüm-yaralanma 

Konya  50 km/s Ölüm  2018 

Muş  45 km/s Ölüm- ağır yaralanma 

Kaynak: “Demiryolu Kaza İnceleme Raporları”, 2021 

Kaza raporlarında elde edilen verilere göre yaşanan kazalar düşük hızda meydana gelmekte ve 

istisnasız tüm kazalarda ölüm meydana gelmektedir. Kazaların sayısına bakıldığında en fazla 

kazanın 7 tane ile 2016 yılında, en az kazanın 2 tane ile 2018 yılında meydana geldiği 

görülmektedir. 

Kaza raporlarının tavsiye kısmında yer alan bilgilerde yaygın olarak karayolu taşıt sürücülerinin 

demiryolu hemzemin geçitleri hakkında yeterli bilgi ve bilince sahip olmadığı, olsalar da 

kurallara uymadıkları belirtilmektedir. Demiryolu hemzemin geçitlerinde gerekli önlemlerin 

alınması ve ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde okullarda ve sürücü kurslarında 

hemzemin geçit güvenliğine yönelik eğitici çalışmaların yapılması tavsiye edilmiştir. 

Hemzemin geçitlerdeki güvenliğin sağlanması amacıyla 2018 yılında TCDD Hemzemin Geçit 

İyileştirmeleri Projesi bulunmaktadır. Proje kapsamında; 

• 632 adet işaret levhası montajı 

• 133 adet kauçuk kaplama 

• 342 geçitte iyileştirme (görüş mesafesi ve yaklaşım yolu düzenleme, levha tamamlama 

vb.) 

• 292 adet geçitte yavaşlama uyarı çizgileri çizilmesi 

Alt geçit ve üst geçit yapım işlerinde planlananların 74 tanesinin projesi tamamlanmış, 134 

tanesinin proje hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Yapımı tamamlanan alt ve üst 

geçitlerden 3 tanesi 2016 yılında, 11 tanesi 2017 yılında, 17 tanesi 2018 yılında olmak üzere 31 

tanesinin yapımı tamamlanmıştır. 15 tanesinin ihale süreci, 15 tanesinin yapım çalışmaları 

devam etmektedir (TCDD, 2019). 

İyileştirme çalışmalarının yanında bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları da yapılmaktadır. 

Demiryolu çalışanlarına ve 3. Şahıslara yönelik kaza ve olaylarla ilgili farkındalığı artırmak ve 

bilinci artırmak amacıyla TCDD tarafından animasyon filmi hazırlanmıştır. TCDD Ana 

Statüsü, Madde 5 (ü) bendinden hareketle TCDD 2018 yılı Faaliyet Raporu’na göre eğitim 

çalışmaları yapılmıştır. Çalışma kapsamda çocuklarda ve gençlerde demiryolu emniyet bilinci 

oluşturulması ve farkındalığın artırılması için eğitim planı hazırlanmıştır. Bölge müdürlükleri 

sınırları içerisindeki okullarda hemzemin geçitler hakkında eğitimler vermiştir. Araç 

sürücülerine bilgilendirici broşürler dağıtılmıştır (TCDD, 2019). 

Hemzemin geçitler karayolu ve demiryolunun aynı seviyede kesiştiği noktalardır (Demiryolu 

Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları, 2013). Bu nedenle 

demiryolunun yanı sıra karayolunu da ilgilendirmektedir. Hemzemin geçitlere yönelik birtakım 

hukuksal düzenlemeler bulunmaktadır. En temel düzenleme 2013 yılında çıkarılan ve 2016 ve 

2018 yıllarında güncellenen Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve 

Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliktir. Bunun yanında 2918 sayılı Karayolları Trafik 
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Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, TCDD Müdürlüğü Ana Statüsü ve 6461 sayılı 

Türkiye Demiryollarının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun yer almaktadır.  

Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında 

Yönetmelikte genel olarak hemzemin geçit açılamayacak yerler, tren hızı ve trafik yoğunluğuna 

göre hemzemin geçit koruma sistemleri, genel fiziki şartlar, hemzemin geçit yaya yolu gibi 

düzenlemeler yer almaktadır. Hemzemin geçit yaya yolu hakkında 2013 ve 2016 yılı 

düzenlemelerindeki ilgili maddelerde; 

“Madde 12 – (1) Yerleşim merkezlerindeki hemzemin geçitlerde yayaların ve engelli 

vatandaşların rahatça geçişini sağlamak için geçidin her iki tarafında en az 100 cm genişliğinde 

yaya yolu yapılır.” (Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama 

Esasları, 2013). 

“Madde 4 – (4) Şehir içerisinde, demiryolu hemzemin geçidi kesen karayolu üzerine, yayalar 

için en az 150 m. uzunluğunda, sarı renkli, 10 cm. yüksekliğinde 1.5 m. genişliğinde yaya 

kaldırımı yapılır. Ayrıca, CTP kenar dikmesi ile belirli aralıklarla sağda kırmızı, solda beyaz 

olacak şekilde reflektörler yerleştirilir. “(Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak 

Tedbirler ve Uygulama Esasları, 2016) şeklinde yer almaktadır.  

2.3 Türkiye- Salihli İlçesi Örneği 

Ülkemizde yaya hemzemin geçidin olduğu birçok yerleşim yeri bulunmaktadır. Bu çalışmada 

örnek olarak Manisa/Salihli seçilmiştir. Salihli ilçesi hakkında kısa bilgi verilerek yerleşimde 

bulunan hemzemin geçitler ve çevreleriyle ilişkileri incelenmiştir.  

Salihli, Manisa ilinin bir ilçesidir. Toplam 102 mahallesi bulunmaktadır. 2019 yılı nüfusu 162 

778 kişidir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2019). Tren yolu yerleşim yerinin ortasından ve 13 

mahallenin içinden geçmektedir. Tren yolu güzergâhının geçtiği mahallelerin nüfusları 79 001 

kişi ile yerleşim nüfusunun %48,5 ‘unu oluşturmaktadır. 13 mahallenin yoğunlukları farklılık 

göstermektedir (Şekil 4). 

 
Şekil 4. Salihli mahalle ve Nüfus Haritası Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, 2019). 

4. ULUSAL DİSİPLİNLER ARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ 1-2 Ağustos 2021 
 

 

www.izdas.org                                                                         Ankara/Türkiye
175



Tren yolu güzergâhı üzerinde 9 tanesi yaya, 7 tanesi araç olmak üzere toplam 16 tane hemzemin 

geçit bulunmaktadır. Tren yolunun geçtiği güzergâh, kullanan nüfus göz önüne alındığında 

geçitleri kullanan sayısının çok olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan yerleşimi neredeyse ikiye 

bölmekte olan tren yolu güzergâhı üzerindeki geçitler yayaların erişilebilirliği açısından da 

önem arz etmektedir. Şekil 5’te Salihli’deki araç ve yaya hemzemin geçitlerin konumları ve 

türleri verilmiştir. 

 
Şekil 5. Salihli Araç Ve Yaya Hemzemin Geçitlerin Konumu 

Tren yolu güzergâhı gereği çevresinde çeşitli kullanımlar bulunmaktadır. Kullanımların 

çeşitliliği ve erişilebilirlik açısında düşünüldüğünde özellikle yaya kullanıcılar için hemzemin 

geçitler önemli yer tutmaktadır. Şekil 6’da tren yolu güzergâhı ve çevre kullanımları verilmiştir. 

 
Şekil 6. Salihli Tren Yolu ve Çevre Kullanımlar 

Tren yolunun geçtiği mahallelerin nüfusları, araç veya yaya hemzemin geçitlerin sayıca 

çokluğu ve tren yolu çevresindeki kullanımlar bir arada değerlendirildiğinde hemzemin 

geçitlerin Salihli ilçesindeki önemi ortaya çıkmaktadır. Özellikle yaya hemzemin geçitlerin 

kullanıcıları arasında yayalar, çocuklu ebeveynler, çocuklar, yaşlılar, bisikletliler ve 

motosikletliler yer almaktadır. 

2019 yılında güvenlik gerekçesiyle 2019/60 sayılı UKOME Kararıyla Salihli ilçesindeki yaya 

hemzemin geçitler kapatılmıştır (UKOME Kararları, 2020). Ancak daha sonra hepsi olmasa da 

birkaç yaya hemzemin geçit iyileştirilerek açılmıştır. Şekilde açılan hemzemin geçitlerin 
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konumları, yaya hemzemin geçitler karar öncesi hali, kapatılmış hali ve açılmış hali Şekil 7’de 

verilmiştir. 

 
Şekil 7. UKOME Kararı ile Değişiklik olan Yaya Hemzemin Geçitler 

4 numaralı yaya hemzemin geçit, Şubat 2015 tarihli sokak görünümünden alınan görüntüde 

açık olarak gözükmektedir. Karar sonrasında açılan yaya hemzemin geçitlerden biri olan 4 

numaralı yaya hemzemin geçit, 3 Nisan 2021 tarihinde ise düzenlenmiş halde açık olarak 

görülmektedir. Öte yandan Şubat 2015 tarihli sokak görünümünden alınan görüntüde açık 

olarak görülen 6 numaralı yaya hemzemin geçit, 28 Haziran 2020 tarihinde UKOME Kararı ile 

kapatıldığı halinde görülmektedir. Haritaya bakıldığında da açılan yaya hemzemin geçitler 

arasında yer almamaktadır. 

3. SONUÇ 

Hemzemin geçitler, sadece demiryolu kullanıcıları için değil karayolu kullanıcı için de tehlikeli 

noktalardır. Bu durum hemzemin geçit güvenliği konusunda çeşitli önlemleri beraberinde 

getirmiştir. Sorunlara etkin çözümler getirebilmek adına ortak yapılan çalışmaların yanı sıra 

alınan tedbirler ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Yetersiz kalınan noktalarda diğer 

ülkelerdeki uygulamalar incelenip uyarlanabilmektedir. Bunun için mevcut çok iyi tatbik 

edilmelidir. 

Mevcuttaki yeterli ve iyi uygulamalar devam ettirilmeli, eksikler belirlenip iyileştirilmeli ve 

yetersiz noktalar tespit edilip tamamlanmalıdır. Araştırma ve bulgular kısmında verilen 

analizler sonucunda ülkemizdeki hemzemin geçitler konusunda çeşitli önerilerde 

bulunulmuştur. Bunlar; 

• Ülkemizdeki TCDD tarafından yapılan hemzemin geçit sınıflandırmasında yaya 

hemzemin geçitler yer almamaktadır. Dolayısıyla hukuksal bir düzenleme de 

bulunmamaktadır. Bu durum önemli bir güvenlik açığı oluşturmaktadır çünkü her ne 

kadar sınıflandırmada yer almasa da mevcutta yaya hemzemin geçitler bulunmaktadır. 

Ayrıca mevcut düzenlemede araç hemzemin geçit içerisinde yer alan yaya geçitler 

içinde yüzeysel düzenlemeler yer almaktadır. Bunun için öncelikle mevcut hemzemin 

geçit sınıflandırması detaylı kriterlerle yapılmalıdır. Sonrasında her biri için konumuna, 

kullanımına, erişilebilirliğine, yerleşim yerinde olup olmamasına, kullanıcı 

yoğunluğuna, demiryolu ve karayolu trafiği hacmine ve türüne ve daha birçok ölçüte 
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göre gerekli tedbirler yasal düzenlemeyle belirtilmelidir. Araç hemzemin geçit içindeki 

yaya geçitleri içinde detaylı düzenlemeler, uyarı levhaları bulunmalıdır. 

• Eğitici, bilinçlendirici ve farkındalık oluşturan uygulamalar bulunmakla beraber daha 

etkin ve verimli olabilmesi için sadece broşürlerle yetinmeyip kitle iletişim araçları 

kullanılmalıdır. Örneğin İngiltere’deki ulusal hemzemin geçit kampanyalarından Stay 

Safe with Thomas kampanyasında çocuklar için yapılan bir uygulama ile tabletler ve 

telefonlardan da erişim sağlanmıştır. Bu şekilde hem çocukların ilgisini çekecek bir 

yöntem bulunmuş hem de bilgiye erişim kolaylaştırılmıştır. 

• Ülkemizde TCDD Ana Statüsü Madde 5 (ü) ‘ten hareketle özellikle tren yolu güzergâhı 

ve hemzemin geçit bulunan yerleşimlerdeki ilk ve ortaöğretim seviyesindeki okullarda 

eğitici ve bilgilendirici seminerler ve eğitimler verilmelidir. Aynı zamanda hemzemin 

geçitte yetkili kişilerce uygulamalı eğitimler verilmelidir. 

• Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapılarak tren yolu güzergâhı ve hemzemin 

geçit bulunan yerleşimlerdeki sürücü kurslarındaki sürüş parkurlarında hemzemin geçit 

noktası bulundurmak zorunlu hale getirilerek sürücü olarak hemzemin geçitte nasıl 

davranılması gerektiğinin eğitimi verilmelidir.  

• Hemzemin geçitlerin sınıflandırılması ülkemizde yetersiz kalmaktadır. Örneğin yaya 

hemzemin geçitler sınıflandırmada yer almamakta ancak mevcutta yer almaktadır. 

Buradan hareketle sınıflandırma detaylı kriterler gözeterek yapılmalıdır. 

• Sınıflandırma sonucu belirlenen hemzemin geçitler detaylı olarak incelenerek alınacak 

tedbirler belirlenmelidir. Bu konuda AB ülkeleri içerisinde en iyi hemzemin geçit 

verilerine sahip ülke olan İngiltere’deki yöntemden ilham alınmalıdır. Her bir 

hemzemin geçidin kendine has özellikler ve tehlikeler barındırdığı kabul edilmelidir. 

• Öte yandan hemzemin geçitler değerlendirilirken çevreleriyle beraber ele alınmalıdır. 

Salihli örneğinde olduğu gibi çeşitli kullanım ve yoğun nüfus barındıran hemzemin 

geçitlerin erişilebilirlikleri de dikkate alınmalıdır. 

• Ülkemizdeki hukuksal çerçeve yaya hemzemin geçitler ve araç hemzemin geçit 

içerisindeki yaya geçitleri hakkında yetersiz kalmaktadır. Düzenleme ve uygulama 

esasları hukuk zemininde güvence altına alınmalıdır. 

• Hemzemin geçitlerdeki güvenlik yasa ile korunmalıdır. Bu konuda Belediye, 

Karayolları Genel Müdürlüğü ve TCDD arasında sorumluluk paylaştırılmalıdır. 

Sorumluluk yüzdeleri hemzemin geçidin türüne veya bulunduğu yere göre değişebilir. 
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ÖZET 

Dünya’ da sağlık hizmetlerinin artması, doğurganlığın azalması gibi sebeplerle günümüzde 

yaşlı nüfus geçmiş yıllara göre daha fazladır. Yapılan çalışmalar, gelecek yıllarda yaşlı nüfusun 

hızla artmaya devam edeceğini göstermektedir.  Bu artışla birlikte trafikte yaşlı sürücülerin 

sayısının da artması kaçınılmaz olmaktadır. Trafik ortamında yaşlı ve genç bireyler 

birbirlerinden farklı davranışlar sergilemektedir. Genç ve yaşlı sürücülerin trafikteki 

davranışlarını etkileyen sürücülük becerileri ve sürücülük davranışları, fiziksel ve bilişsel 

farklılıklardan dolayı ortaya çıkmaktadır. Dikkat, stres düzeyi, tepki verme süresi gibi 

farklılıklar genç ve yaşlı sürücülerin trafik ortamındaki farklı davranışlarına örnek 

gösterilebilir. Ayrıca yaşlı sürücülerin trafikteki olumsuz davranışlarının yaşlanmaya bağlı bazı 

sağlık sorunlarından kaynaklandığı da bilinmektedir. Görme, duyma, kas ve iskelet sistemi, 

kalp hastalıkları, Alzheimer, uyku bozuklukları gibi sağlık sorunları nedeniyle yaşlı sürücüler 

hem trafik içinde dezavantajlı hem de trafik kazalarına yatkın hale gelmektedir. Türkiye’ de 

yaşlı sürücülerle ilgili özel denetimler bulunmamakta, bununla birlikte almış oldukları sürücü 

belgelerinin belli bir zaman sonra yenilenme şartı aranmamaktadır. Bu çalışmanın ilk 

bölümünde 65 yaş üstü sürücülerin trafik ortamında yaşadığı bilişsel ve fiziksel dezavantajlar 

incelenmiştir. Sonrasında Avrupa, Avustralya ve Amerika’nın farklı kentlerinde sürücü belgesi 

yenileme şartları ve uygulamaları incelenmiş ve elde edilen veriler ışığında Türkiye için 65 yaş 

üstü sürücü belgesi yenileme modeli önerisi sunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Yaşlı Sürücü, 65 yaş, Trafik Kazaları, Sürücü Belgesi Yenileme 

Uygulamaları 

 

EVALUATION OF DRIVER SKILLS OF DRIVERS OVER 65 

 

ABSTRACT 

Due to the increase in health services in the world and the decrease in fertility, the elderly 

population is more than in the past years. Studies show that the elderly population will continue 

to increase rapidly in the coming years. With this increase, it is inevitable that the number of 

elderly drivers in traffic will increase. In the traffic environment, old and young individuals 

exhibit different behaviors from each other. Driving skills and driving behaviors that affect the 

behavior of young and old drivers in traffic arise due to physical and cognitive differences. 

Differences such as attention, stress level, reaction time can be given as examples of the 

different behaviors of young and old drivers in the traffic environment. It is also known that the 

negative behaviors of elderly drivers in traffic are caused by some health problems related to 

aging. Due to health problems such as vision, hearing, musculoskeletal system, heart diseases, 

Alzheimer's and sleep disorders, elderly drivers become both disadvantaged in traffic and prone 
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to traffic accidents. There are no special inspections regarding elderly drivers in Turkey, 

however, the condition of renewing their driver's licenses after a certain period of time is not 

sought. In the first part of this study, cognitive and physical disadvantages experienced by 

drivers over the age of 65 in the traffic environment were examined. Afterwards, the driver 

license renewal conditions and applications in different cities of Europe, Australia and America 

were examined and in the light of the data obtained, a driver's license renewal model proposal 

for Turkey over the age of 65 was presented. 

Keywords: Elderly Driver, 65 years old, Traffic Accidents, Driving License Renewal 

Applications 

1. GİRİŞ 

Dünya’ da sağlık hizmetlerinin artması, doğurganlığın azalması gibi sebeplerle günümüzde 

yaşlı nüfus geçmiş yıllara göre daha fazladır. Yapılan çalışmalar, gelecek yıllarda yaşlı nüfusun 

hızla artmaya devam edeceğini göstermektedir.  Bu artışla birlikte trafikte yaşlı sürücülerin 

sayısının da artması kaçınılmaz olmaktadır. 

Yaşlı bireylerin nüfus oranının artmasıyla toplumda yaşlı nüfusun ihtiyacının karşılanması 

zorunlu hale gelmektedir. Bu ihtiyaçlardan biri de mobilite ihtiyacıdır. Yaşlı bireylerin yaşam 

kalitesini etkileyen mobilitenin kısıtlanması günlük aktivitelerin de kısıtlanmasına yol 

açmaktadır. Bu yüzden yaşlı bireylerin araba kullanması, bağımsız yaşamları için önemlidir 

(Aran ve diğerleri, 2019).  

Bireylerin yaşlarının ilerlemesi ile ortaya çıkan sağlık sorunları sürücülük kapasitelerini de 

etkilemektedir. Giderek artan yaşlı nüfusla trafik ortamında yaşlı sürücülerin sayısının artacak 

olması, olumsuz durumlara yol açacak trafik davranışlarının ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Bu yüzden yaşlı sürücülere özel bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.  

Bu çalışmada; yaşlı sürücülerin trafikte sergiledikleri farklı davranışlar, yaşlanmayla beraber 

yaşadıkları sağlık sorunları ve bu sorunların yaşlı sürücülerin sürüşlerine etkileri, dünyada yaşlı 

sürücülere özel uygulanan ehliyet yenileme uygulamaları incelenmiştir. Bu inceleme 

sonucunda Türkiye’ de yaşlı sürücülerin ehliyet yenilemeleri konusunda öneriler geliştirilmiştir 

(Mandıracıoğlu, 2010).  

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR  

 

2.1. 65 YAŞ ÜSTÜ SÜRÜCÜLERİN TRAFİK ORTAMINDAKİ DAVRANIŞLARI 

Çalışmanın bu bölümünde 65 yaş üstü sürücülerin trafik ortamında sergilemiş olduğu 

davranışlar iki ana başlık altında incelenmiştir. 

2.2.1. Sürücülük Becerileri ve Davranışları 

65 yaş ve üzerindeki bireyler trafikte birtakım özel davranışlar sergilemektedir. Bu özel 

davranışların sebebi deneyimleri ve yaşlarına bağlı gelişen özelliklerdir. Sürücülüğü oluşturan 

iki temel bileşen vardır ve yaşlıların özel davranışlarını anlamak için bu bileşenleri anlamak 

gerekmektedir. Bunlar sürücülük davranışları ve sürücülük becerileridir (Fındık ve Öz, 2018).  

Sürücülük becerileri iki alt başlıkta incelenmektedir: Psikomotor beceriler ve güvenli sürücülük 

becerileri. Psikomotor beceriler kişinin araç kullanırken uygulaması gereken fiziksel ve bilişsel 

özelliklerdir. Güvenli sürücülük becerileri güvenli sürücülük davranışlarının uygulanması ile 

kazaya imkân verecek durumların ortadan kaldırılmasına çalışmaktır. Sürücülük becerilerine 

örnek olarak; dikkat, hızlı ve stres altında doğru karar ve tepki verme, hız ve mesafeleri doğru 

algılama, geniş görüş açısı gibi yetenekler verilmektedir (Şendağ, 2010, s. 3-4).  
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Sürücülük davranışları üç alt başlıkta incelenmektedir: ihlaller, ihmaller ve hatalar. İhlaller 

güvenli sürüş davranışlarını bilinçli olarak uygulamamaktır. İhlaller iki şekilde oluşmaktadır. 

Sıradan ihlaller kavramı açıklayan tanım ile saldırgan ihlaller de diğer sürücülere karşı 

uygulanan saldırgan davranışlar şeklinde açıklanmaktadır (Fındık ve Öz, 2018). Hız sınırını 

aşmak, kırmızı ışıkta geçmek bu tür davranışlardır (Şendağ, 2010, s. 3-4). Hatalar yapılmak 

istenen davranışın yanlış bir sonuca ulaşmasıdır. İhmaller ise hafıza sorunu ya da dikkatsizlik 

sonucu ortaya çıkan davranışlardır. Örneğin; sinyal yerine silecekleri çalıştırmak, yanlış viteste 

aracı kaldırmaya çalışmak (Şendağ, 2010, s. 3-4).  

Trafik kazaları insanın ve trafik ortamının çoğunlukla da insanın etkisi ile oluşur. Kişinin 

demografik özellikleri, deneyimi, bilişsel durumu trafik kazalarında belirleyicidir. Araç 

kullanma sıklığı fazla olan sürücülerin az olanlara göre, erkek sürücülerin kadın sürücülere göre 

daha fazla kaza yaptıkları bilinmektedir. Sürücü yaşına baktığımızda 18-24 yaş arası genç 

sürücü grubunun ve psikomotor becerileri azalan 65-70 yaş üzerindeki grubun kaza riskinin ve 

kaza sonucu ölüm ve yaralanma oranının fazla olduğu bilinmektedir (Sümer, Lajunen ve Özkan, 

2002).  

İnsan etmeninin bir diğer önemli etkisi sürücülük becerileridir. Araç kullanırken gösterilen 

performans olarak tanımlanan bu beceriler ikiye yarılmaktadır; araç kullanma becerisi ve 

güvenli sürücülük becerisi. Araç kullanma becerisi fiziksel ve zihinsel olarak araç kullanma 

yeterliliklerinin kişide bulunmasıdır. Güvenli sürücülük becerisi; güvenli sürücülük bilgilerini 

araç kullanırken uygulanmasıdır (Sümer, Lajunen ve Özkan, 2002).  

Bunların yanı sıra kaza riski oluşmasında etkili diğer konu sapkın sürücü davranışlarıdır. Bu 

davranışlar aşırı hız yapma, kural ihlalleri gibi davranışlardır. Bu davranışları sergileyen 

kişilerde saldırganlık, kızgınlık, heyecan arama gibi kişilik özellikleri olduğu görülmüştür. 

Araştırmacılar tarafından geliştirilen sürücü davranışları ölçeği ile sapkın sürücü davranışlarını 

ölçmek amaçlanmıştır. Bu ölçek üç ana konuyu içermektedir: İhmaller, ihlaller ve hatalar. Bu 

ölçeğe göre orta ve yaşlı sürücülerde gençlere oranla sapkın sürücü davranışları daha az 

gözlenmektedir. Gençler ihlalleri yaşlı sürücülere oranla daha fazla yapmaktadır (Sümer, 

Lajunen ve Özkan, 2002).  

2.2.2. Trafikte Öz-Düzenleyici Davranışlar ve Kaçınma Davranışları 

İnsanlar hayatta birçok davranıştan etkilendikleri gibi trafikte araç kullanırken de diğer 

kullanıcılardan ve çevrelerinden etkilenirler. Trafikte diğer yol kullanıcıları insan faktörünü, 

yolla ilgili durumlar ve çevresel etkiler de çevre faktörünü oluşturmaktadır. İnsan faktörü 

fiziksel, bilişsel ve duyusal etkenlerle ilgilidir ve trafik güvenliğini sağlamada oldukça 

önemlidir. Bu faktörleri oluşturan sürücü becerileri ve sürücü davranışları bireylerin trafikten 

kaçınmalarını etkileyen bir unsurdur.  

Sürücülerin araç kullanma kabiliyetlerini olumsuz yönde etkileyen durumlara karşı bazı 

önlemler aldıkları söylemektedir. Bu önemlere öz-düzenleyici davranışlar denir. Öz-

düzenleyici davranışlar kişinin kendisin rahat hissetmediği durumlardan kaçınması veya 

davranışlarını o duruma uyarlamasıdır. Yaşın ilerlemesi ile kişilerde oluşan özgüven ve 

becerilerin azalmasına karşı oluşan farkındalık öz-düzenleyici davranışları artırmaktadır. Yol 

güvenliğini artıran bu davranışların yaşlı sürücülerde daha fazla uygulandığı görülmektedir 

(Azık ve Özkan, 2018).  

Öz düzenleyici davranışlar üçe ayrılmaktadır: Stratejik, taktiksel ve hayat amacı faktörü. 

Stratejik öz düzenleyici davranışlar kişinin araç kullanmaya başlamadan önce aldığı kararlardır. 

Bunlar; yolculuk planı, rota seçimi, yolculuğun kazanç ve kayıplarının değerlendirilmesi, 

kullanacağı aracın seçimi, seyahatin günü ve saatine karar verme gibi davranışlardır. Taktiksel 

öz düzenleyici davranışlar araç kullanırken alınan kararlardır. Örneğin; hızı ayarlama, takip 
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mesafesini ayarlama. Hayat amacı faktörü ise kişisel özelliklerin trafikle ilgili kararlara 

uygulanmasıdır. Kişilerin hayatları ile ilgili aldıkları kararlara bağlı olarak, yeni bir yere 

taşınmak, kullandıkları aracı yenilemek gibi trafikle ilgili daha genel kararlar vermesidir (Azık 

ve Özkan, 2018).  

Yaşlı bireylerin öz düzenleyici davranışları karşımıza iki biçimde çıkmaktadır. Bunlardan 

birincisi kendilerini risk altına sokan durumlardan kaçınmadır. Bu sürücüler özellikle yoğun 

trafik saatlerinde ve gece araba kullanmaktan kaçınarak sürüşü azalmaktadır. İkincisi ise yaşlı 

sürücülerin trafikte kendilerini risk oluşturan bireyler olarak değerlendirmesi sonucunda sürüşü 

tamamen bırakmalarıdır (Loughran, D. S., Seabury S. A. and Zakaras, L., 2007).  

2.2.65 YAŞ ÜSTÜ SÜRÜCÜLER 

Yaşlılık yaşam sürecinin doğal bir parçasıdır. Yaşlanma ile beraber kişilerde fiziksel, bilişsel 

ve psikolojik değişimler meydana gelmektedir. Ortaya çıkan sağlık problemleri günlük hayatı 

etkilediği gibi yaşlı sürücülerin araç kullanma becerilerini de etkilemektedir. Yaşla birlikte 

azalan sürücülük becerileri yaşlı bireylerin trafik kazalarına karışmalarına neden olmaktadır. 

Sürücülük becerilerinin fiziksel, bilişsel ne tür süreçlerden ve hastalıklardan etkilendiğini 

anlamak için bu bölümde bu hastalıklar ve sürüşe etkileri açıklanmıştır. Aynı zamanda trafik 

kazaları ve yaşlı bireylerin kazalarla olan ilişkisine yer verilmiştir.  

2.2.1. Fiziksel Durum 

İnsanlarda yaşlanmanın etkisiyle bazı fiziksel kayıplar meydana gelmektedir. Bu kayıpların 

başlıca nedenleri; nörolojik hastalıklar, görme ve duyma problemleri, eklem hastalıkları, 

bilişsel algı bozulmaları, solunum hastalıkları, diyabet, tansiyon, kalp ve damar hastalıklarıdır. 

Bunlara bağlı olarak yaşlılarda; görme, duyma, denge, düşünme hızı, refleks, hareket ve kas 

gücü zayıflamaktadır. Yaşlı bireylerdeki bu hastalıklar trafikte kazalara neden olabileceği gibi 

kaza sonrası meydana gelen yaralanmalarda da iyileşmeyi geciktirmektedir (Hacettepe 

Üniversitesi Trafik ve Yol Güvenliği Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi [HÜTAM], 

2013).  

Yaşlanmanın sürüşe etkisi işlevsel yeteneklerde azalma ve trafik kazalarında meydana gelen 

yaralanmalara karşı artan hassasiyet gibi birçok bileşen ile ilişkilidir. Görme, duyma, kas ve 

iskelet sistemlerinde meydana gelen değişimler vb. yaşlı sürücülerin kaza anında yaralanma 

şiddetini artırmaktadır. Kullanılan ilaçlar da işlevsel becerilerde düşüşe neden olarak bireylerin 

trafikteki görevlerini yerine getirmelerine engel olmaktadır (Kuska, 2020).  

Bu bölümde; yaşlanmaya bağlı olarak değişen fiziksel değişimler, bu değişimlerin yaşlı 

sürücülerin sürüş becerilerine etkileri ve bu etkilere bağlı olarak ta trafik ortamında yarattığı 

olumsuz durumlara değinilmiştir. 

Göz ve Görme İşlevi  

Yaşlanma ile birlikte duyu organlarında meydana gelen değişimler çoğunlukla görme 

problemleri ile karşımıza çıkmaktadır (Altınel ve Ardagil, 2013).  

Yaşlanmaya bağlı olarak gözlerde bazı fizyolojik değişiklikler meydana gelmektedir. Bunlar; 

presbiyopi, gözkapağı problemleri, gözlerin kuruması veya sulanması, uçuşma ve ışık 

çakmalarıdır. Gözlerdeki değişikliklerin yanı sıra göz hastalıkları da yaşlılarda sıklıkla 

görülmektedir. Bu hastalıklar; katarakt, glokom, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, diyabete 

bağlı retinopatidir (T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011).  

Yaşa bağlı değişikliklerden dolayı meydana gelen trafik ve sürüşle ilgili problemlerin temelinde 

görme bozuklukları yer almaktadır. Bunun sebebi trafikte bilgilerin gözler aracılığıyla 

alınmasıdır.  
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Yaşlanma ile birlikte görme keskinliğinde ve farklı ışık ve parlaklık seviyelerini algılamada 

azalma görülmektedir. Görme keskinliğinde azalma gözlük kullanımı ile çözümlenebilirken 

farklı ışık seviyelerine olan duyarlılığın azalması telafisi zor bir durumdur. Bu da yaşlıların 

özellikle gece sürüşlerinde zorlanmasına sebep olmaktadır. Çevresel görmenin yaşla birlikte 

azalmasıyla trafikteki uyaranların tespit edilmesinde yaşlı bireyler sorun yaşamaktadır. Azalan 

görüş alanı sürüş performansını olumsuz etkilemektedir. Etkilenen sürüş performansı da 

kazalara sebebiyet vermektedir (Karthaus ve Falkenstein, 2016).  

Kas-İskelet Sistemi 

Yaşlanmaya bağlı olarak kas ve iskelet sistemlerinde bozulmalar, kas kitlelerinde azalmalar 

meydana gelmektedir. Bu bozulmalar osteoporoz (kemik erimesi), osteoartrit (eklemlerdeki 

problemler) ve kırılganlıklar gibi kişiyi fiziksel olarak zayıflatan durumlardır. Kas kitlelerinde 

azalmalar yaşlıların güç ve kuvvetlerinde azalmaya neden olmaktadır. Kemiklerde yaşlılıktan 

etkilenmektedir. Kemik kütlesi ve mineral içeriği azalmakta, kemiğin yapısında değişiklikler 

meydana gelmekte, kırık riski artmakta ve iyileşme azalmaktadır (Karthaus ve Falkenstein, 

2016).   

Yaşın ilerlemesiyle birlikte kas gücünde meydana gelen azalmalar, yaşlı bireyin hareket 

kapasitesinde azalmaya neden olmaktadır. Böylece yaşlı sürücüler acil durumlarda direksiyon 

simidini kullanmakta yetersiz kalabilir ve frenleme süresi uzayabilir. Geriye bakmayı 

gerektiren durumlar meydana geldiğinde, gövde ve boyun esnekliği azaldığı için arkadan gelen 

uyaranlara tepki yetersiz kalmaktadır ve bu da kazaya sebebiyet vermektedir (Karthaus ve 

Falkenstein, 2016).  

Yaşlanma ile meydana gelen fiziksel değişimler yaşlı bireyleri yaralanmaya karşı duyarlı hale 

getirmektedir. Yaşlı bireylerde trafik kazaları sonucunda meydana gelen yaralanmalarda 

iyileşme genç bireylere göre daha uzun sürmektedir. Bunun sebebi yaşlandıkça kırılganlığın 

artmasıdır. Kırılganlık fiziksel bir harekete karşı gösterilen dayanma gücüdür. Kırılganlıkla 

beraber yaralanmalardan kurtulma ve yaralanmadan önce gerçekleştirilen günlük aktivitelerde 

azalma olmaktadır. Yaşa bağlı olarak kırılganlık kazalar sonucunda ciddi yaralanmaları ve ölüm 

riskini artırmaktadır. Örneğin; genç bir sürücü hava yastığı açıldığında göğüs kafesinde kırılma 

yaşarken, yaşlı sürücünün aort damarında yırtılma meydana gelerek yaşamını tehdit eden bir 

sorunla karşılaşmaktadır (Kuska, 2020).   

Kardiyovasküler  

Kronik hastalıklar içinde önemli bir paya sahip olan kardiyovasküler hastalıklar, özellikle yaşla 

birlikte kalbin pompalama gücü gibi bazı fonksiyonlarında azalmalar meydana gelmesiyle 

oluşmaktadır. Fonksiyonel azalmalara bağlı olarak ta; dolaşım yavaşlamakta, oksijen 

yetersizliği oluşmakta, halsizlik, yorgunluk ve vücutta ödem oluşmasının artması gibi sorunlar 

ortaya çıkmaktadır (Yeşil ve Eyigör, 2015).  

Kardiyovasküler hastalıklarda senkop, halsizlik, yorgunluk, uykulu olma hali gibi belirtiler 

sürüş güvenliğini tehlikeye atan durumlardır. Senkop beyinde azalan kan akımına bağlı olarak 

yaşanan geçici bilinç kayıplarıdır. Kardiyovasküler hastalıklara bağlı olarak gelişen ani 

kardiyak ölümler; zamanı belirli olmayan, önceden var olan kalp hastalıklarında belirtilerin 

başlamasından kısa bir süre sonra oluşan ani ölümlerdir. Sürücülerde meydana gelmesi 

durumunda; diğer sürücüler, yolcular, yayalar ve araçlar tehlike altında kalmaktadır (İnan ve 

Hancı, 2012).  

Kulak ve İşitme İşlevi 

Yaşlılarda genellikle yüksek frekanslı sesleri işitmede kayıplar meydana gelmektedir. Yani 

düşük frekanslı sesler duyulmaktadır. Yaşlı bireylerde kulak yapısındaki değişimlere bağlı 
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olarak işitme kayıpları meydana gelmesi kişinin yaşamına devam etmesine engel olmamakla 

beraber, yaşam kalitesini düşürerek psikolojik sorunlara yol açmaktadır. İşitme kayıpları 

iletişimde zorlanmaya, güvenlik sorunlarına yol açabilmektedir. Duyma problemleri ile bilişsel 

bozulmalara da meydana gelmektedir ve bu da yaşlılarda paranoya, depresyon ve kaygı 

bozukluklarına yol açmaktadır (Akdeniz, Kavukçu ve Teksan, 2019).  

Görme bozuklukları kadar ciddi sonuçlara yol açmasa da işitme problemleri de yaşlı bireylerin 

trafikteki güvenliğini riske atmaktadır. Bu duruma işitme bozukluğu olan yaşlı bireylerin 

önemli trafik seslerini veya acil durum araçlarını, araçta meydana gelen mekanik sorunlardan 

oluşan sesleri duymaması (Green, McGwin ve Owsley, 2013) örnek verilebilir (Karthaus ve 

Falkenstein, 2016).  

Kulaklar hem duymayı hem de dengeyi sağlar. Bu yüzden kulaklarda oluşan problemler denge 

kayıplarına da yol açmaktadır. Yaşlı bireyler denge sorununu oturma, kalkma ve yürüme 

sırasında yaşamaktadır. Bu da yaşlı sürücünün araca oturduğu ilk denge kaybıyla sürüşe 

başlamasına sebep olmaktadır (Altınel ve Ardagil, 2013).  

Burun ve Koku Alma İşlevi 

Yaşlılıkta meydana gelen burun yapısındaki değişimler koku ve tat almayı azaltmaktadır. Yaşlı 

bireylerde azalan koku algısı örneğin yangın gibi durumlarda kokunun algılanmaması sebebiyle 

yaşlı bireylerin yaşamını tehlikeye atan bir durum oluşturmaktadır (Akdeniz, Kavukçu ve 

Teksan, 2019). Ayrıca araçta meydana gelen bir yangını ya da benzin kokusunu da anlamayan 

yaşlı sürücüler için koku kayıpları önemli sonuçlar doğurmaktadır (Yerli, 2017).   

2.2.2. Bilişsel Durum 

Bilişsel süreç; kişinin dış dünyadaki olayları algılayıp değerlendirip tepki vermesi sırasında 

beyinde gerçekleşen düşünsel faaliyetlerin tümüdür. Bunun için kişinin dikkatinin açık olması 

gerekmektedir (Salur, 2018).  

Her bireyde farklı olarak meydana gelen bilişsel değişiklikler hafızada gerileme, dikkatte 

azalma, problem çözme becerilerinde, bilgiyi işleme hızında azalma, görsel ve düşünsel 

işlevlerde gecikme, öğrenme güçlüğü, eylemleri sıralamada ve uygulamada aksamalar olarak 

görülmektedir (Aslan ve Hocaoğlu, 2017).  

Alzheimer hastalığı 

Alzheimer hastalığı merkezi sinir sistemindeki kayıplar sonucu oluşan, davranışsal 

bozukluklar, bilişsel faaliyetlerde azalma gibi sorunları beraberinde getiren bir hastalıktır. 

Hastalığın ilerlemesi ile birlikte, dikkat azalması, davranış bozuklukları, konuşma işlevlerinde 

bozulmalar da görülmektedir. Yedi evre şeklinde ilerleyen Alzheimer hastalarında bilişsel 

zayıflığın yanında genellikle psikiyatrik sorunlar da bulunmaktadır. Depresyon, kaygı 

bozuklukları, saldırgan davranışlar sergileme ve uyku sorunları bunlardan bazılarıdır (Demir 

Özkay, Öztürk ve Can, 2011).  

Demans  

Demans beyindeki sinir hücrelerinin ölmesi sonucu ortaya çıkan hastalıklardır. Böyle 

hastalarda, tehlike algılamada bozulma, görsel uyaranları işleme, dikkat ve karar vermede 

bozulma gibi sürüş yeteneklerinde problemler görülmektedir. Demansı olan yaşlı sürücüler, 

kavşakları geçmekte zorlanmakta, kaybolmakta, şeritleri takip edememektedir (Fraade-Blanar 

ve diğerleri, 2018).  

Yapılan bir çalışmada, demansı olan yaşlı sürücülerde yol testlerinde başarısız olma riskinin, 

sağlıklı yaşlı sürücülere göre 10 kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde, bilişsel 
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bozukluğu olan yaşlı sürücülerde şerit takibi ve trafikte dönüşlerde, sağlıklı yaşlı sürücülere 

göre daha fazla hata yapıldığı görülmüştür (Eramudugolla, Huque, Wood ve Anstey, 2020).  

Uyku Bozuklukları 

Düzensiz uyku yaşlı bireylerde günlük yaşamı etkilemektedir. Uykusuzluğa bağlı düşmeler, ev 

içinde veya trafikte kazalar gibi fiziksel etkilerin yanı sıra hafıza sorunlarına da yol açmaktadır. 

Uykusuzluk bazı bireylerde ruhsal hastalıklara da yol açmaktadır. Örneğin; depresyon ve kaygı 

bozukluğu. Bu etkilerin yanı sıra kas-iskelet sisteminde ağrı, obezite, kardiyovasküler 

hastalıklar, solunum sorunları, inme gibi birçok hastalığın oluşmasında da etkilidir (T.C. Sağlık 

Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011).  

Deliryum  

Yaşlı bireylerde görülen deliryum; aniden başlayan ve bazen düzelme zamanlarının bulunduğu 

bilinç bulanıklığına denmektedir. Bilinç bulanıklığı kişinin uyanık olduğu halde, yaşananları ve 

çevresini tam ve doğru bir şekilde anlayamamasıdır. Fiziksel faaliyetlerini yerine getirebilir 

ancak zaman ve mekân konusunda kafa karışıklığı yaşamaktadır. Bilinç kaybı ise bilincin tam 

olarak kaybolması, diyaloğun ve uyaranlara karşı tepkinin yok olmasıdır (T.C. Sağlık 

Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011).  

İnme  

İnme diğer adıyla felç; kalp hastalıkları ve kanserden sonra dünyada meydana gelen ölümlerden 

biridir. Beyindeki kan damarlarında birinin aniden tıkanması, beyne giden kan akımının 

yavaşlaması, buna bağlı olarak aniden yırtılan beyin damarlarından beyin dokusu içine kanın 

akması sonucu oluşmaktadır. İnme meydana gelen bireylerde uyuşukluk, konuşma ve görmede 

bozukluk, denge sorunu, bilinç kayıpları görülmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011).  

Sürücülük ve Bilişsel Durum İlişkisi 

Sürüş karmaşık beceriler içermektedir. Bilişsel bozulmalar güvenli sürüş kabiliyetini 

etkilemektedir. Hafif bozulmalar bile sürüş performansını azaltmakta ve çarpışma riskini 

artırmaktadır. Bilişsel bozukluğu olan sürücüler şerit ve hız kontrolünde diğer sürücülere göre 

daha fazla zorlanmaktadır (Feng ve diğerleri, 2020).  

Görsel işlevlerin de bozulmasıyla beraber yaşlı bireyler çevrelerinde sürüşle ilgili olmayan 

uyaranlara da dikkat etmeye ve yanıt vermeye çalışmaktadır. Sürüş için gerekli olmayan 

bilgilerin de alınması bilişsel olarak aşırı yüklemeye yol açmaktadır. Kavşaklar gibi dikkat 

dağıtıcı birçok unsurun bir arada olduğu durumlarda yaşlı bireyler gereken bilgiyi işlemede 

zorlanmaktadır.  

Araç kullanmak birçok bilişsel görevi içerir. Bunlar; aracı idare etmek, trafiği gözlemlemek, 

tehlikeli durumları tahmin etmek ve fark etmek, kendi davranışlarını ayarlamak ve tüm bunları 

uygulamaktır. Yaşlı bireyler sürüşlerini bir rutin halinde devam ettirmeye meyillidir. Rutinlerin 

dışına çıkıldığı durumlarda tüm bu bilişsel faktörler ön plana çıkmaktadır. Bu da yaşlı 

bireylerde iyi bilinen yollarda araç kullanmayı tercih etmeye sebep olmaktadır (Karthaus ve 

Falkenstein, 2016).  

2.2.3. Yaşlı Sürücüler ve Trafik Kazaları 

Motorlu ulaşımın artmasıyla; tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de trafik kazaları ve bu 

kazalar sonucu oluşan can ve mal kayıpları artış göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 

2018 yılında yayınladığı yol güvenliği raporunda her yıl yaklaşık 1.35 milyon kişinin trafik 

kazalarında hayatlarını kaybettiği belirtilmiştir. (World Health Organization (WHO), Global 

status report on road safety, 2018) 
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Türkiye’de 2010-2020 seneleri arası meydana gelen kazalar ve sonuçları Tablo 1’ de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1: Trafik kaza istatistikleri, 2010-2020 

Yıllar 

Toplam 

Kaza 

Sayısı 

Ölümlü, 

Yaralanmalı 

Kaza Sayısı 

Maddi 

Hasarlı 

Kaza 

Sayısı 

Ölü Sayısı 

Yaralı 

Sayısı Toplam 
Kaza 

Yerinde 

Kaza 

Sonrası 

2010 1.105.201 116.804 988.397 4.045 4.045 - 211.496 

2011 1.228.928 131.845 1.097.083 3.835 3.835 - 238.074 

2012 1.296.634 153.552 1.143.082 3.750 3.750 - 268.079 

2013 1.207.354 161.306 1.046.048 3.685 3.685 - 274.829 

2014 1.199.010 168.512 1.030.498 3.524 3.524 - 285.059 

2015 1.313.359 183.011 1.130.348 7.530 3.831 3.699 304.421 

2016 1.182.491 185.128 997.363 7.300 3.493 3.807 300.812 

2017 1.202.716 182.669 1.020.047 7.427 3.534 3.893 300.383 

2018 1.229.364 186.532 1.042.832 6.675 3.368 3.307 307.071 

2019 1.168.144 174.896 993.248 5.473 2.524 2.949 283.234 

2020 983.808 150.275 833.533 4.866 2.197 2.669 226.266 

Kaynak: (“Karayolları Genel Trafik Kazaları Özeti”, 2020) 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik kaza istatistikleri incelendiğinde; 2009-2018 yılları arasında 

gerçekleşen kazalara neden olan kusurlarda; sürücü kusurunun %89,39 yaya kusurunun %8,91, 

yol kusurunun %0,75, taşıt kusurunun %0,48, yolcu kusurunun ise %0,46 oranında etken 

olduğu görülmektedir. Yine aynı istatistiklerde; 2018 yılı trafik kazasında ölenlerin 

%42,92’sinin sürücü, %34,85’inin yolcu ve %22.23’ünün yaya olduğu belirtilmiştir. 

(https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/Trafik_Kaza_ve_Denetim_%C4%B0statistikleri.pd

f) Bu istatistikler kazalarda insan faktörünün, insan faktörü içinde de sürücü faktörünün 

önemini açıkça ortaya koymaktadır.  

Sürücüden kaynaklanan trafik kazaları incelendiğinde, sürücünün yaşının önemli bir faktör 

olduğu görülmektedir. Yaşlı ve genç sürücü grupları hem kazaya karışma hem de kazaya sebep 

olma açısından da ilk sıradadır. Kazadan sonra ağır yaralanma kırılganlıktan dolayı en çok yaşlı 

sürücü grubunda görülmektedir (Azık ve Özkan, 2018). Genç sürücülerin kaza riskleri araç 

kullanma biçimleri ile ilgili, yaşlı sürücülerin ise azalan fiziksel becerileri ile ilgilidir (Doğrul, 

Darçın ve Alkan, 2015).  

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik kaza istatistiklerinde yer alan, 2018 Trafik kazası sonucu 

ölenlerin yaş dağılımı Şekil 1’ de görülmektedir.  
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Şekilden de görüldüğü üzere, trafik kazalarında ölen yaş grubunu birinci sırada 25-64 yaş aralığı 

oluştururken, ikinci sırada ise 65 yaş ve üzeri yaş grubu bulunmaktadır. 

2.3.DÜNYA ÖRNEKLERİ 

Yaşlı nüfusun artmasıyla beraber ülkeler sürücü ehliyeti kriterlerinde de yaşlı bireylere özel 

uygulamalar geliştirmeye başlamıştır. Özellikle ehliyet yenileme işleminde istenen sağlık 

raporları ve sürüş testleri, araç kullanmaya uygun olamayan kişilerin tespit edilerek 

ehliyetlerinin yenilenmemesini sağlamaktadır. Bu durum da kazaların önlenmesine yardımcı 

olmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde farklı ülkelerde ehliyet uygulamaları değerlendirilmiştir. 

Avrupa, Avustralya ve Amerika için önce genel bir değerlendirme yapılmış, hazırlanan tablo 

ile yaşlılar için özel olarak uygulama geliştiren ülke ve eyaletlerden söz edilmiştir.  

2.3.1. Avrupa  

Avrupa’ da sürücü ehliyetlerinin geçerliliği ve yenilenmesi konusunda farklı ölçütler 

bulunmaktadır. Genel olarak 4 başlık altında bu farklılıklar incelenebilir:  

• Sınırsız geçerliliği olan sürücü ehliyeti olan ülkelerde, alınan ilk ehliyet sürekli 

geçerlidir. Yenileme gerektirmez.  

• Sürücü ehliyeti yenilemesinde Tıbbi muayene gerektirmeyen ülkelerde, yalnızca idari 

işlemler ile lisans yenileme gerçekleştirilmektedir.  

• Belirli yaşa gelindiğinde sürücü ehliyeti yenilemesi gerektiren ülkelerde, genellikle 60, 

65 veya 70 yaşlarında yenileme gerekmektedir. Bazı ülkelerde yaş şartı ile birlikte tıbbi 

kontrol de gerekmektedir.  

• Yaş şartı olmadan yenileme gereken ülkelerde, sürücü ehliyeti her yaş grubu için 

genellikle on yılda bir yenilenmektedir. Bu ülkelerde yaş arttıkça yenileme sıklığı da 

artmaktadır (Siren ve diğerleri, 2013).  

Avrupa ülkelerinde sürücü belgesini yenileme uygulamaları da farklılık göstermektedir. Bazı 

ülkelerde yalnızca idari olarak değiştirme işlemi uygulanırken bazı ülkelerde fiziksel, bilişsel 

testlerle tıbbi muayeneler de uygulanmaktadır. Benzer şekilde tıbbi muayeneler de bazı 

ülkelerde kişinin bildirimi esas alınarak yapılırken bazı ülkeler de zorunlu kontroller şeklinde 

olmaktadır (Siren ve diğerleri, 2013).  
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2.3.2. Avustralya  

Yaşlı sürücüler Avustralya’da düzenli aralıklarla araç kullanmaya uygunluklarını tıbbi olarak 

ve sürüş testi ile kanıtlamak zorundadır. Gerekli düzeye ulaşamayan sürücüler sürücü lisanlarını 

kaybetmektedir. Sürücülerden istenen test ve sağlık raporu eyaletlere göre farklılık 

göstermektedir (Langford, Fıtzharrıs, Koppel ve Newstead, 2004).  

2.3.3. Amerika Birleşik Devletleri 

Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı eyaletlerinde yaşlı sürücülerin trafiğe uygunluğunu 

düzenlemek için sürücü lisansı yenileme politikaları uygulanırken bazı eyaletlerinde yaşlı 

sürücülerle ilgili uygulamalar bulunmamaktadır. Bu politikalar eyaletlere göre farklılık 

göstermektedir. Örneğin lisans yenileme aralığı, lisans yenileme yaşı, yenileme süreci, 

uygulanan testler vb. Yenileme süreci de eyaletlere göre farklılık göstermektedir. Bazı 

eyaletlerde sürücü lisansları telefon, posta veya internet üzerinden yenilenmektedir. Bazılarında 

ise belli bir yaştan sonra kişisel yenileme gerekmektedir. Yüz yüze yenilemenin avantajı, 

yenilemenin yapılacağı kuruma kadar gidemeyecek engeli olan kişilerin ehliyetinin 

yenilenmemesini yani araç kullanmaya devam etmemesini sağlamaktır. Örneğin California’da 

70 yaşından, Teksas’ta 79 yaşından sonra yüz yüze yenileme gerekmektedir.  Birçok eyalette 

yaşa bağlı olarak yenileme için test gerekmektedir. Bu testler görme testi, yol işareti tanıma 

testi ve sürüş testidir. Bazı eyaletlerde ehliyet sınırlı olarak yenilenebilir. Bu sınırlama; 

belirlenmiş maksimum hız sınırını aşmadan, evden belli uzaklığa kadar ve günün belli 

saatlerinde araç kullanmaya izin verme, araba kullanırken gözlük takma zorunluluğu, gece ve 

az ışıkta veya otoyolda araç kullanmanın yasaklanması, şeklinde olabilmektedir (Dugan, 

Barton, Coyle, Lee, 2013).   

Dünya’da sürücü belgesi yenileme uygulamaları özet şeklinde tabloda sunulmuştur. Avrupa, 

Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri’ nin farklı eyaletlerinde ilk ehliyet yenileme yaşı, 

ehliyet yenileme döngüsü, sağlık kontrolü gerekliliği, sürüş testinin olup olmadığı hakkında 

bilgiler bu tabloda yer almaktadır.  

Tablo 2: Sürücü Belgesi Yenileme Kriterleri- Dünya Örnekleri 

 
Ülke 

İlk Yenileme 

Yaşı 

Yenileme 

Döngüsü 

Sağlık 

Kontrolü 

Sürüş 

Testi 

A
V

R
U

P
A

 

İtalya 
İ.S.B.A.* 

10 yıl sonra 

50 10 yılda bir, 

50-70 5 yılda bir, 

70 3 yılda bir 

B.U. * B.U. 

Macaristan 40 B.U. B.U. B.U. 

Portekiz 50 
65 5 yılda bir, 

70 2 yılda bir 
B.U. B.U. 

Litvanya 55 B.U. B.U. B.U. 

Yunanistan 65 3 yılda bir B.U. B.U. 

Finlandiya 
İ.S.B.A. 

2 yıl sonra 
70 5 yılda bir Gerekli B.U. 

İrlanda 60 
60 3 yılda bir, 

70 1-3 yıl 
Gerekli B.U. 

Hollanda 60 5 yılda bir Gerekli B.U. 

Norveç 100 B.U. B.U. B.U. 

Avusturya 
İsteğe bağlı 

ilk yenileme 
B.U. 

İsteğe 

Bağlı 
B.U. 

İspanya 
İ.S.B.A. 

10 yıl sonra 

65 10 yılda bir, 

65 5 yılda bir 
Gerekli B.U. 
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Danimarka 70 
74, 74 2 yılda 

bir, 80 her yıl 
Gerekli Var 

Çek Cumhuriyeti 60 
60, 65, 68. yaş, 

68 2 yılda bir 
Gerekli  

Birleşik Krallık 70 3 yılda bir Gerekli Var 

Fransa 
Sürekli 

geçerlilik 
B.U. B.U. B.U. 

İsveç 
İ.S.B.A. 

10 yıl sonra 
10 yılda bir 

Gerekli 

değil 
 

A
V

U
S

T
R

A
L

Y
A

 

Victoria B.U. B.U. Gerekli Var 

Yeni Güney 

Galler 
B.U. B.U. 

80 

Gerekli 
Var 

Tazmanya B.U. B.U. 
75 

Gerekli 
Var 

Queensland B.U. B.U. 
75 

Gerekli 
Var 

Güney 

Avustralya 
B.U. B.U. 

70 

Gerekli 
Var 

Batı Avustralya B.U. B.U. 

75, 78, 

80, 80 

Gerekli 

Var 

A
M

E
R

İK
A

 B
İR

L
E

Ş
İK

 D
E

V
L

E
T

L
E

R
İ 

Pensilvanya B.U. 65 2 yılda bir 
45 

Gerekli 
B.U. 

Arizona B.U. 65 5 yılda bir B.U. B.U. 

Connecticut B.U. 65 2 yılda bir B.U. B.U. 

Utah B.U. B.U. 
65 

Gerekli 
B.U. 

District of 

Columbia 
B.U. B.U. 

70 

Gerekli 
B.U. 

Rhode Island B.U. 70 2 yılda bir B.U. B.U. 

Colorado B.U. 61 5 yılda bir B.U. B.U. 

Florida B.U. B.U. 
79 

Gerekli 
B.U. 

Maryland B.U. B.U. 
70 

Gerekli 
B.U. 

Montana B.U. 75 4 yılda bir B.U. B.U. 

New Mexico 
İ.S.B.A. 

8 yıl sonra 

75 8 yılda bir, 

75 her yıl 
B.U. B.U. 

Hawaii 
İ.S.B.A. 

6 yıl sonra 

72 6 yılda bir, 

72 2 yılda bir 
B.U. B.U. 

Illionis 
İ.S.B.A. 

4 yıl sonra 

81 4 yılda bir, 

81-86 2 yılda bir, 

87 her yıl 

75 

Gerekli 
Var 

Iowa 
İ.S.B.A. 

5 yıl sonra 

70 5 yılda bir, 

70 2 yılda bir 
Gerekli Var 

Kansas 
İ.S.B.A. 

6 yıl sonra 

65 6 yılda bir, 

65 4 yılda bir 
Gerekli Var 
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New Hampshire 
İ.S.B.A. 

5 yıl sonra 
5 yılda bir Gerekli Var 

Indiana 
İ.S.B.A. 

6 yıl sonra 

75 6 yılda bir, 

75-84 3 yılda bir, 

85 2 yılda bir 

Gerekli Var 

Minnesota 
İ.S.B.A. 

4 yıl sonra 
4 yılda bir Gerekli Var 

Missouri 
İ.S.B.A. 

6 yıl sonra 

70 6 yılda bir, 

70 3 yılda bir 
Gerekli Var 

Nebraska 
İ.S.B.A. 

5 yıl sonra 
5 yılda bir Gerekli Var 

Vermont 
İsteğe bağlı 

yenileme 
2 veya 4 yılda bir B.U. B.U. 

Wisconsin 
İ.S.B.A. 

8 yıl sonra 
8 yılda bir Gerekli Var 

*İ.S.B.A. : İlk Sürücü Belgesi Alındıktan  

*B.U. : Bilgisine Ulaşılamadı 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’ de sürücü ehliyeti almak isteyen kişilerin bazı temel şartları sağlaması gerekmektedir. 

Bu şartlar; yaş, deneyim, öğrenim durumu, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık 

Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları,  sürücü sınavlarını 

başararak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları, adli sicil kayıtlarında engel 

bulunmaması, önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması, başka sınıf 

sürücü belgesi alacaklar için, daha önce verilmiş ancak geri alınmış olan sürücü belgesinin ilgili 

kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş olmasıdır. Yaş şartı 

kişinin alacağı ehliyetin sınıfına göre değişmektedir. Örneğin M sınıfı ehliyet almak için 16, B, 

F ve G sınıfı ehliyetler için 18, A sınıfı için 20, C sınıfı için 21 ve D sınıfı için 24 yaşını 

doldurmuş olmak gerekmektedir. Deneyim şartı olarak bir üst sınıf ehliyeti almak için ilk 

basamak ehliyetin belli bir süre kullanılmış olması gerekmektedir. Sürücü ehliyeti almak 

isteyen kişilerin en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir (Karayolları Trafik Yönetmeliği, 

1997). Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair 

Yönetmelikte belirtilen şartlar Göz, İç hastalıkları, Kulak-burun-boğaz, Kas iskelet sistemi ve 

Ruh ve sinir hastalıkları başlıkları altında belirlenmiştir (Sürücü Adayları ve Sürücülerde 

Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik, 2006). Sürücü ehliyeti almak için 

Türkiye’ de 65 yaş üstüne özel bir uygulama bulunmamaktadır. 

Türkiye’ de Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’ ne göre 

yolcu veya yük taşımacılığı yapılan araçları kullanmak için mesleki yeterlilik belgesi alınması 

gerekmektedir. Bu belgelerden birine sahip olan sürücünün 63 yaşını doldurması halinde 

belgesi geçersiz sayılmaktadır. Yaş sınırı sürücüler için yalnızca bu şekilde karşımıza 

çıkmaktadır (Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği, 2019).  

Türkiye’ de ehliyet alma veya yenileme konusunda yaşlı sürücülere özel bir uygulama 

bulunmamaktadır. Yaşlı nüfusun artması bu konuda oluşan eksikliği daha belirgin hale 

getirmektedir. Çalışmanın bu bölümünde dünya uygulamaları da örnek alınarak Türkiye için 

öneriler geliştirilmiştir. Bunlar;  

• Sağlık problemlerinin sınıflandırılması, hastalığın derecesine ve var olan hastalığa göre 

ehliyetin derecelendirilmesi veya iptal edilmesi, 
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• Şart olmaksızın belli bir yaştan sonra ehliyetin iptal edilmesi,  

• Testler hazırlanması ve kişisel sonuçlarına göre ehliyet yenileme kriterlerinin 

belirlenmesi, 

• Öz kontrol için teşviklerin yapılması, 

• Belirli aralıklarla sağlık sorunu bildirimi yapılması,  

• Sağlık sorunu bildirimi olmasa da belirli zaman aralıklarıyla sürüş testleri yapılması,  

• Kişinin görme durumuna göre günün bazı saatlerinde sürüşe kısıtlama getirilmesi 

(Örneğin: gece), 

• Bazı araç türleri için 65 yaş üstünde şartsız sürücü ehliyetinin kısıtlanması, 

• Gerekli görülen durumlarda kişisel olarak şehirlerarası sürüşün veya hız sınırlarına göre 

sürüşün kısıtlanması, 

• Kazaya karışma durumuna göre veya trafik cezalarına göre, belirli şekilde kazaya 

sebebiyet veren sürücülerden ehliyetin alınması, 

• 65 yaş üstü sürücüler için emniyet ve trafik birimleri içinde ilgili bir ekip kurulması, 

• Araç içi düzenlemeler ile yaşlı sürücülerin daha güvenli araç kullanmalarına yardımcı 

olunması (Örneğin emniyet kemeri takılmadan aracın çalışmaması, bel ve boyun 

destekli koltuklar, akıllı teknolojiler ile daha fazla görsel veya işitsel uyarılar), 

• Devlet desteği ile yaşlı sürücülere danışmanlık verilmesi, 

• Ehliyetini kaybetmiş yaşlı sürücüler için servis hizmetleri sağlanması ile kontrollere 

teşvik edilmesi ve 

• Yaşın önemi olmaksızın ilk ehliyet alınmadan önce sürücü adaylarının detaylı sağlık 

kontrolünden geçirilmesinin sağlanmasıdır. 
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