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ÖZET 
Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA tarafından dört yılda bir düzenlenen ve otoriteler tarafından 
Dünya Kupasından sonra gelen en önemli turnuva olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla 
takımların bu turnuvaya verdikleri önem dolayısıyla, futboldaki gelişim, değişim ve başarının 
temel noktasının ne olduğu yönünde çıkarımlarda bulunulabilir. Bu farklılıkların somut 
verilerle ortaya konularak geliştirilme süreci müsabaka analizinin önemini ortaya koymaktadır. 
Yapılan bu çalışmada ise, EURO 2020’deki en başarılı dört takımın turnuva boyunca attıkları 
gollerde uyguladıkları organizasyonların analizinin yapılması amaçlanmıştır. 
 
Çalışmada EURO 2020’de yarı finale kalma başarısı göstermiş dört takımın (İtalya – İngiltere 
– İspanya – Danimarka) turnuvadaki tüm müsabakaları incelenmiştir. Bu bağlamda toplam, 26 
müsabakada atılan 49 gol analiz edilmiştir. Atılan goller, akan oyun ve duran toplarda atılan 
goller olarak iki farklı kategoride değerlendirilmiştir. Akan oyunda atılan goller, set hücumu ve 
kontratak olarak iki alt kategoride değerlendirilirken, duran toplarla atılan goller ise, köşe 
vuruşu, serbest vuruş, penaltı ve taç atışının devamında gelen goller olarak dört alt kategoride 
ele alınmıştır.  Çalışmanın verileri bireysel ve takım performans değerlendirmesini profesyonel 
araçlar ile gerçekleştiren spor-performans analiz şirketi InStat tarafından elde edilmiştir. Veriler 
frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak yorumlanmıştır. 
 
Çalışma sonucunda, İtalya milli takımı atmış olduğu 13 golün %69’unu akan oyunda (%67 set 
hücumu-%33 kontraatak) %31’ini ise duran toplar (%50 köşe vuruşu-%50 serbest vuruş) 
sonucunda kaydetmiştir. İngiltere milli takımı ise 11 golün %73’ünü akan oyunda (%63 set 
hücumu-%37 kontraatak) %27’sini ise duran toplar (%33 köşe vuruşu%33 serbest vuruş-%33 
penaltı) sonucunda gerçekleştirmiştir. İspanya milli takımı, 13 golün %62’sini akan oyunda 
(%88 set hücumu-%12 kontraatak) %38’ini ise duran toplar (%60 köşe vuruşu-%40 serbest 
vuruş) sonucunda gerçekleştirmiştir. Danimarka milli takımı, 12 golün %83’ünü akan oyunda 
(%70 set hücumu-%30 kontraatak) %17’sini ise duran toplar (%50 köşe vuruşu-%50 serbest 
vuruş sonucunda gerçekleştirmiştir. Elde edilen verilerle birlikte takımların attıkları gollerin 
oluş biçimi ortaya konmuştur. Bu veriler ışığında antrenörler, başarılı takımların gol 
organizasyonlarının verimliliği hakkında ipucu elde edebilir. 
Anahtar Kelimeler: Avrupa Futbol Şampiyonası, Gol, Hücum, Taktik, Analiz. 
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ABSTRACT 
The European Football Championship is held every four years by UEFA and is accepted by the 
authorities as the most important tournament after the World Cup. Due to the importance given 
to this tournament by the teams, inferences can be made about the main point of development, 
change and success in football. The process of developing these differences with concrete data 
reveals the importance of competition analysis. In this study, it is aimed to analyze the 
organizations implemented by the four most successful teams in EURO 2020 in the goals they 
scored throughout the tournament. 
 
In the study, all the competitions of the four teams (Italy - England - Spain - Denmark) that 
made it to the semi-finals in EURO 2020 were examined. In this context, a total of 49 goals 
scored in 26 matches were analyzed. Goals scored were evaluated in two different categories 
goals scored from as open play and  set pieces. While the goals scored in the open play are 
evaluated in two sub-categories as positional attack and counterattack, goals scored with set 
pieces are examined in four sub-categories as corner kick, free kick, penalty and goals coming 
after the throw-in. The data of the study were obtained by the sports-performance analysis 
company Instat, which performs individual and team performance evaluations with professional 
tools. The data were interpreted by calculating frequency and percentage values. 
 
As a result of the study, the Italian scored 69% of the 13 goals scored in the open play (67% 
positional attack-33% counter-attack) and 31% as a set pieces (50% corner kick-50% free kick). 
On the other hand, the English national team scored 73% of 11 goals in the open play (63% 
positional attack-37% counte-rattack) and 27% as a result of set pieces (33% corner kick, 33% 
free kick-33% penalty). The Spanish national team scored 62% of the 13 goals in the open play 
(88% positional attack-12% counter-attack) and 38% as a result of set pieces (60% corner kick 
- 40% free kick). Denmark national team scored 83% of 12 goals in the open play (70% 
positional attack-30% counter-attack) and 17% from set pieces (50% corner kick-50% free 
kick). In the light of this data, coaches can get clues about the efficiency of goal organizations 
of successful teams. 
Keywords: European Football Championship, Goal, Attack, Tactic, Analysis. 
 
GİRİŞ 
Dünya Kupası’ndan sonra Avrupa’nın en önemli futbol organizasyonlarından olarak kabul 
edilen Avrupa Futbol Şampiyonası UEFA tarafından dört yılda bir düzenlenmektedir. 
Böylesine önemli bir organizasyon dünya çapında büyük kitleler tarafından takip edilmektedir. 
Dolayısıyla futboldaki değişim, oyunun evrildiği yön ve antrenörlerin farklı stratejileri bu 
turnuvada gözlemlenebilir. Futboldaki temel hedef olan gole ulaşmak veya golü engellemek 
taktiksel açıdan antrenörler birtakım yöntemlere başvurmaktadır. Ancak oyunun seyir zevkini 
arttıran ve taraftarları oyunun içine çeken esas unsur gol’dür. Bu nedenle son yıllarda yapılan 
çalışmaların birçoğu gole ulaşmak için gerekli yöntemlerin neler olduğuna odaklanmaktadır 
(Mackenzie ve ark., 2013).  
 
Müsabaka esnasına meydana gelen olayların objektif yorumlanabilmesi için sayısal ve 
görüntülü verilerle birlikte yapılan müsabaka analizi son yıllarda kabul görmeye başlayan bir 

INTERNATIONAL AFGHANISTAN INTERDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE
Taj Institute of Higher Education

Mazar-i-Sharif, Afghanistan / August 19, 2021

02



yöntemdir (Carling ve ark., 2007). Bu yöntemle birlikte antrenörler kişisel yorumlardan 
kaçınabilir. Ayrıca, rakibin zayıf yönleri ve güçlü yönleri hakkında bilgi sahibi olur. Bu konuda 
önlem alacak taktikler deneyebilir veya fırsat oluşturacak hamleler gerçekleştirebilir (Lago-
Peñas ve ark., 2010).  
 
Futbolda antrenman metotları gün geçtikçe değişime uğramaktadır. Antrenörler oyuncularının 
beceri düzeyi ile sahaya yansıtmak istediği oyun arasında bir ilişki kurmayı ve bunu sonuca en 
iyi şekilde yansıtmayı hedefler. Dolayısıyla, gol bulmak için birden farklı yöntem sahada 
uygulanmaya çalışılır. Yapılan bu çalışmada da EURO 2020’deki en başarılı dört takımın 
turnuva boyunca attıkları gollerde uyguladıkları organizasyonların analizinin yapılması 
amaçlanmıştır. 
 
MATERYAL VE METOT 
Çalışmada EURO 2020’de yarı finale kalma başarısı göstermiş dört takımın (İtalya – İngiltere 
– İspanya – Danimarka) turnuvadaki tüm müsabakaları incelenmiştir. Bu bağlamda toplam, 26 
müsabakada atılan 49 gol analiz edilmiştir. Atılan goller, akan oyun ve duran toplarda atılan 
goller olarak iki farklı kategoride değerlendirilmiştir. 
Akan oyunda atılan goller, set hücumu ve kontratak olarak iki alt kategoride değerlendirilirken, 
duran toplarla atılan goller ise, köşe vuruşu, serbest vuruş, penaltı ve taç atışının devamında 
gelen goller olarak dört alt kategoride ele alınmıştır.  Çalışmanın verileri bireysel ve takım 
performans değerlendirmesini profesyonel araçlar ile gerçekleştiren spor-performans analiz 
şirketi InStat tarafından elde edilmiştir. Veriler frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak 
yorumlanmıştır. 
 
BULGULAR 
Çalışma sonucuna göre turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan İtalya milli takımı atmış olduğu 
13 golün %69’unu akan oyunda kaydetmiştir. Bu gollerin %67’is set hücumu ile birlikte 
meydana gelirken %33’ü ise kontra atak sonucu gelmiştir. İtalya milli takımı attığı gollerin 
%31’ini ise duran toplardan bulmuştur. Duran top organizasyonlarıyla gelen gollerin %50’si 
köşe vuruşuyla, %50’si ise serbest vuruş organizasyonları sonucunda kaydedilmiştir. Turnuvayı 
ikinci sırada tamamlayan İngiltere milli takımı ise atmış olduğu 11 golün %73’ünü akan oyun 
sonucunda bulmuştur. Bu gollerden %63’ü set hücumu, %37’si kontra atak ile meydana 
gelmiştir. İngiltere milli takımının attığı gollerin %27’sini ise duran toplar organizasyonlarıyla 
bulmuştur. Bu organizasyonların %33’ü köşe vuruşu, %33’ü serbest vuruş, %33’ü ise penaltı 
şeklindedir. 
Turnuvaya yarı finalde veda eden İspanya milli takımı atmış olduğu 13 golün %62’sini akan 
oyunda bulmuştur. Bu gollerin %88’i set hücumu ve %12’si kontra atak sonucunda gelmiştir. 
İspanya milli takımının turnuvada attığı gollerin %38’i ise duran top organizasyonlarıyla 
gelmiştir. Bu organizasyonların %60’ı köşe vuruşu, %40’ı ise serbest vuruş şeklindedir. 
Turnuvaya yarı finalde veda diğer takım Danimarka ise, 12 golün %83’ünü akan oyun 
sonucunda bulmuştur. Bu gollerin %70’inde set hücumu oynanırken, %30’u kontra atak 
sonucunda gerçekleşmiştir. Danimarka milli takımı attığı gollerin %17’sini ise duran toplarla 
bulmuştur. Bu duran top organizasyonları ise %50 köşe vuruşu, %50 serbest vuruş şeklindedir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 
Bu çalışmada, EURO 2020’deki en başarılı dört takımın turnuva boyunca attıkları gollerde 
uyguladıkları hücum organizasyonlarının analizi yapılmıştır. Çalışmada sunulan verilerle 
birlikte takımların atak stratejileri ve bu stratejileri uygulama başarıları ortaya konmuştur. 
Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, müsabaka esnasında uygulanan taktiksel 
stratejilerle birlikte, duran top organizasyonlarının başarı oranlarının incelendiği birçok çalışma 
olduğu görülmektedir.  
 
Roxburg (2008), 2008 Avrupa Şampiyonasında yarı finale kalma başarısı göstermiş takımlar 
üzerinden yapmış olduğu çalışmada, başarılı takımların diğer takımlara oranla ortalama 15 şut 
fazla attığını belirtmiştir.  Liu ve ark. (2019), Çin Profesyonel Futbol Ligi’nde yaptıkları 
çalışma sonucunda ev sahibi takımların şut, penaltı vuruşları ve pas değişkenlerinde rakiplerine 
anlamlı bir üstünlük kurduklarını tespit etmişlerdir. 
 
Milli takımlar düzeyinde Avrupa’da en çok takip edilen ikinci organizasyon olan Avrupa Futbol 
Şampiyonası’ndaki en başarılı dört takımı ele aldığımız bu çalışmayla birlikte, başarılı 
takımların akan oyun veya duran top organizasyonlarındaki başarı durumları analiz edilmiştir. 
Bu sonuçlarla birlikte takımların oyun stratejileri hakkında fikir yürütülebilir. Attığı gollerin 
yüksek bölümü akan oyun üzerinden bulan takımların topa sahip olma stratejisini sahaya daha 
iyi yansıttığı söylenebilir. Bununla birlikte, kontra atakla gol bulma oranı daha fazla olan 
takımların da oyuncu profili veya taktiksel anlayışı hakkında yorum yapılabilir. Duran top 
organizasyonlarının gole dönüştürülme oranı da takımların tehdit oluşturduğu farklı gol 
yöntemleri hakkında fikir sahibi olmamıza olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte, gelecek 
araştırmalarda farklı futbol organizasyonları, takımlar ve gol yöntemleri ele alınarak çalışma 
konusu çeşitlendirilebilir. 
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ÖZET 
1975 yılına kadar Güney Amerika Futbol Şampiyonası olarak bilinen Copa América, Güney 
Amerika milli takımları arasında halen devam eden en eski uluslararası futbol turnuvası ve aynı 
zamanda dünyada en çok izlenen üçüncü futbol organizasyonudur. Kıtadan bağımsız olarak 
futbola duyulan ulusal veya uluslararası ilgi bilimsel araştırmalarında bu yönde artmasına neden 
olmuştur. Takımlar istatistiksel analizleri ve sayısal verileri kullanarak başarının arkasında 
yatan temel etmenleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla yapılan bu çalışmanın amacı, 
2021 Copa América’da yer alan en başarılı dört takımın turnuva boyunca attıkları gollerden 
önceki pasları ve hücum sürelerinin incelenmesidir. 
Çalışmada 2021 Copa América’da yarı finale kalan dört takımın (Arjantin – Brezilya – 
Kolombiya – Peru) turnuvadaki tüm müsabakalarda attıkları goller analiz edilmiştir. Bu 
bağlamda toplam, 28 müsabakada atılan 41 gol analiz edilmiştir. Takımların attıkları gollerden 
önce yaptıkları pas sayılarının ve hücum süresinin ortalamaları ele alınmıştır.  Çalışmanın 
verileri bireysel ve takım performans değerlendirmesini profesyonel araçlar ile gerçekleştiren 
spor-performans analiz şirketi InStat tarafından elde edilmiştir.  
Çalışma sonucunda, Brezilya milli takımı atmış olduğu gollerin öncesinde 45 saniyelik hücum 
süresi ortalamasıyla turnuvadaki en uzun hücum sürekliliği ortalamasını elde etmiştir. Gol 
öncesinde yapılan pas sayılarında ise 15.3 pas ortalamasıyla turnuvadaki en çok gol öncesi pas 
yapan takım konumundadır. Arjantin milli takımının gol öncesindeki ortalama hücum süresi 27 
saniye iken, gol öncesinde ise ortalama 8 pas yapmışlardır. Kolombiya milli takımı turnuvada 
atmış olduğu 7 gol öncesinde ortalama 7.4 saniyelik hücum süresi ortaya koymuştur. Gol 
öncesinde yapılan pas sayılarında ise Kolombiya milli takımının ortalaması 2.3 pastır. Peru 
milli takımının gol öncesindeki ortalama hücum süresi 22.5 saniye iken, gol öncesinde ise 
ortalama 7.9 pas yapmışlardır. Bu sonuçlar doğrultusunda, takımların oyun sistemleri ve gol 
pozisyonlarındaki etkinlikleri yorum yapılabilir. Bununla birlikte, farklı hücum 
organizasyonlarının gole olan etkisi yönündeki sonuçlar antrenörler tarafından 
değerlendirilebilir.. 
Anahtar Kelimeler: Futbol, Analiz, Copa América, Gol, Hücum, Taktik. 
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ABSTRACT 
Copa América, known as the South American Football Championship until 1975, is the oldest 
still ongoing international football tournament among South American national teams and also 
the third most watched football organization in the world. Regardless of the continent, national 
or international interest in football has led to an increase in scientific research in this direction. 
The teams aim to identify the main factors behind success using statistical analysis and 
numerical data. Therefore, the aim of this study is to examine the passes and attack times of the 
four most successful teams in the 2021 Copa América before their goals scored throughout the 
tournament. 
In this study, the goals scored by the four teams (Argentina – Brazil – Colombia – Peru) that 
made it to the semi-finals of the 2021 Copa América in all competitions in the tournament were 
analyzed. In this context, a total of 41 goals scored in 28 matches were analyzed. The averages 
of the number of passes and the attacking time of the teams before the goals scored were 
discussed.  The data of the study was obtained by the sports-performance analysis company 
InStat, which performs individual and team performance evaluation with professional tools. 
As a result of the study, the Brazilian national team achieved the longest offensive duration 
average in the tournament with an average of 45 seconds of attack time before the goals scored. 
Also, Brasil with an average of 15.3 passes before a goal, they were the team with the most pre-
goal passes in the tournament. The Argentina national team's average attack time before the 
goal was 27 seconds. Before the goal, they made 8 passes average. The Colombian national 
team had an average attack time of 7.4 seconds before 7 goals scored in the tournament. In the 
number of passes made before the goal, the average of the Colombian national team is 2.3 
passes. While the average attack time of the Peru national team before the goal was 22.5 
seconds, they made an average of 7.9 passes before the goal. In line with these results, the teams 
game systems and their activities in goal positions can be interpreted. At the same time, the 
results regarding the effect of different attacking organizations on the goal can be evaluated by 
the coaches. 
Keywords: Football, Analysis, Copa América, Goal, Attack, Tactic. 
 
GİRİŞ 
Futbol da psikolojik faktörler, fiziksel uygunluk, takım taktikleri ve oyuncu tekniği gibi bir dizi 
faktör sonuca ulaşmak için oldukça önemlidir (Arni Arnason, Stefan Sigurdsson, Arni 
Gudmundsson, Ingar Holme, Lars Engebretsen, Roald Bahr, 2004). Milli takım düzeyinde 
gerçekleşen organizasyonların (FIFA Dünya Kupası, Copa América, Olimpiyat Oyunları) 
ülkeler ülkeler açısından önemi oldukça fazladır ve toplumsal yankılar uyandırabilmektedir 
(Sullivan, 2015). Copa America’da toplumsal olarak Güney Amerika kıtasındaki etkisi büyük 
olan ve kitlelerin ilgisini çeken büyük spor organizasyonlarından bir tanesidir.  
 
Futbolun toplumlar açısından oyuna bakış açısı ve beklentisi farklı olsa da takımlar farklı 
stratejiler ile birlikte gole ulaşmayı hedeflemektedirler. Duran top organizasyonları, hücum 
çeşitlilikleri, savunma yönünde alınan önlemler esas olarak golü bulma veya rakibin gole 
ulaşmasını engelleme amacı taşımaktadır. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte oyuncuların 
performansı üzerinde objektif yorumlar yapılmasına da neden olan ‘müsabaka analizi’ ve bu 
alandaki metotlar oldukça yaygın hale gelmiştir. İstatistiksel veriler veya görüntülü analiz 
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üzerinden çeşitli bakış açılarıyla takım değerlendirilir ve geri bildirim bu yollarla sporculara 
iletilir. Ayrıca, dünya futbolu, analiz yöntemlerinin gelişmesi ile fizyoloji ve psikolojik 
kapasitelerdeki farklılık sayesinde her geçen gün değişmektedir (Dellal, Wong, Moalla ve 
Chamari, 2010). 
 
Antrenörler farklı stratejiler ile golü bulmayı hedefler ve antrenmanlarda bunun üzerine 
yoğunlaşılır. Pas oyunu, kontra atak, duran top organizasyonları gibi çeşitli hamleler takımların 
sahadaki oyun anlayışlarından da anlaşılabilir. Pas sayısının veya süresinin atak devamlılığına 
ve sonuca olan etkisi merak edilen bir durumdur. Oyuncu kalitesi ve dış faktörler pas oyununu 
etkileyen unsurlar olsa da takımların gol yollarında tercih ettiği pas organizasyonları farklılık 
gösterebilmektedir. Dolayısıyla yapılan bu çalışmanın amacı, 2021 Copa América’da yer alan 
en başarılı dört takımın turnuva boyunca attıkları gollerden önceki pasları ve hücum sürelerinin 
incelenmesidir. 
 
MATERYAL VE METOT 
Çalışmada 2021 Copa América’da yarı finale kalan dört takımın (Arjantin – Brezilya – 
Kolombiya – Peru) turnuvadaki tüm müsabakalarda attıkları goller analiz edilmiştir. Bu 
bağlamda toplam 28 müsabaka ele alınmıştır. Takımların turnuva boyunca 28 müsabakada 
atmış oldukları 41 golün analizi yapılmıştır. 
Takımların attıkları gollerden önce yaptıkları pas sayılarının ve hücum süresinin ortalamaları 
ele alınmıştır.  Çalışmanın verileri bireysel ve takım performans değerlendirmesini profesyonel 
araçlar ile gerçekleştiren spor-performans analiz şirketi InStat tarafından elde edilmiştir. 
 
BULGULAR 
Çalışma sonucunda, turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Arjantin milli takımının gol 
öncesindeki ortalama hücum süresi 27 saniye olarak belirlenmiştir. Gol öncesinde ise ortalama 
8 pas yapan Arjantin milli takımı yarı finale kalan takımlar arasında bu alanda ikinci sırada yer 
almıştır. Turnuvayı ikinci sırada bitiren Brezilya milli takımı ise atmış olduğu gollerin 
öncesinde 45 saniyelik hücum süresi ortalamasıyla turnuvadaki en uzun hücum sürekliliği 
ortalamasını elde etmiştir. Gol öncesinde yapılan pas sayılarında ise 15.3 pas ortalamasıyla 
turnuvadaki en çok gol öncesi pas yapan takım konumundadır.  
 
Kolombiya milli takımı ise turnuvada attığı 7 gol öncesinde ortalama 7.4 saniyelik hücum süresi 
ve ortalama 2.3 pas sayısı ile yarı finale kalan takımlar arasında son sırada yer almaktadır. Peru 
milli takımının gol öncesindeki ortalama hücum süresi 22.5 saniye iken, gol öncesinde ise 
ortalama 7.9 pas yapmışlardır. Peru milli takımı bu alanda yarı finale kalan takımlar arasında 
üçüncü sıradadır. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Bu çalışmada, Copa América 2021’de yer alan en başarılı dört takımın turnuva boyunca attıkları 
gollerden önceki pasları ve hücum sürelerinin incelenmiştir. Ortaya konan veriler takımların 
oyun anlayışlarını gol öncesindeki hücum sürekliliklerini açıklayabilecek verilerdir. 
Literatürde, gol öncesi pas sayısı ve hücum sürekliliğinin skora etkisi yönünde doğruda çalışma 
sayısı oldukça az olsa da skora etki ettiği düşünülen diğer oyun içi değişkenler açısından yapılan 
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çalışmalar mevcuttur.  
 
Liu ve ark. (2016), İspanya Ligi’ndeki müsabakaları analiz ettikleri çalışmada topa sahip olma, 
toplam pas, ara pas ve pas yüzdelerinin yüksek oranda olmasının takımların başarıyı elde etme 
sürecinde önemli değişkenler olduğunu belirtmektedir. Brito Souza ve ark. (2019) ise, ortaya 
konulan verilerin aksine pas isabetindeki yüksek oranın skora olan etkisinin diğer değişkenlere 
oranla daha az olduğunu ortaya koymuştur.  
 
Copa América, Güney Amerika’nın en ilgiyle takip edilen spor organizasyonlarından bir tanesi 
olmakla birlikte ortaya konan sonuçlar veriler farklı futbol turnuvalarındaki verilerle 
karşılaştırılarak yorumlanabilir. Yapılan bu çalışmada, turnuvada en az yarı finale kadar gelme 
başarısı göstermiş takımların hücum süreklilikleri ve sürelerinin sonuca olan etkisi de 
belirtilmiştir. Ortaya konulan sonuçlar sayesinde, takımların oyun stratejisi hakkında da ipucu 
sahibi olunabilir. Takımların hücum sürekliliği oyuncu kalitesiyle doğrudan ilişkili olmasıyla 
birlikte hücumdaki taktiksel anlayış farklılıkları antrenörlerin antrenmandaki uygulamalarının 
birer göstergesidir. Yapılan bu çalışmada yeni antrenman metotlarının uygulanmasıyla, saha 
içerisinde yeni fırsatların üretilmesi ve hücum sürekliliğinin önemine ilişkin bilgiler 
sunulmuştur. 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı bazı sosyo-demografik özellikler açısından bireysel ve takım sporuyla 
uğraşan bireylerin sporda tükenmişlik düzeylerini incelemektir. Bu amaçla, çalışmanın 
evrenini Türkiye’de bireysel ve takım sporuyla ilgilenen sporcular, örneklem grubunu ise bu 
sporcular arasından tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilmiş 120 sporcu oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak Sorkkila ve ark., (2017) tarafından geliştirilen, 
Türkçeye ise Çam ve ark., (2018) tarafından uyarlanan Spor Tükenmişliği Envanteri 
kullanılmıştır. Çalışmada, ölçek toplam puanların ve alt boyut toplam puanlarının cinsiyet, 
branş vb. değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği Student testi ile, gelir, eğitim 
düzeyi gibi değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği ise Tek Yönlü Varyans Analizi 
ve Tukey çoklu karşılaştırma testi ile belirlenmiştir. Araştırma bulguları, katılımcıların yaşı 
ve spor yaşı ile sporda tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı ilişki olmadığını 
göstermektedir. Buna ilaveten katılımcıların ilgilendikleri spor türü, spor yapma düzeyleri, 
eğitim durumu açısından sporda tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, düşük gelirli ve kadın sporcuların sporda tükenmişlik 
düzeylerinin orta gelirli ve erkek sporculara göre daha yüksek olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır. Dolayısıyla kadın ve düşük gelirli sporcuların sporda tükenmişlik düzeylerini 
minimum seviyeye indirebilmek için spora olan ilgilerini arttırıcı uygun ortamların 
yaygınlaştırılması, toplumda sporun erkek işi olduğu algısının yıkılmasına yönelik 
aktivitelerin arttırılması oldukça önem arz etmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Spor, Sporda Tükenmişlik, Tükenmişlik 
 
ABSTRACT 
The aim of this study is to examine sport burnout levels of individuals engaged in individual 
and team sports in terms of some socio-demographic characteristics. Population of the study 
consists of athletes engaged in individual and team sports in Turkey, while the sample 
consists of 120 athletes chosen with random sampling method among these athletes. Sport 
Burnout Inventory developed by Sorkkila et al. (2017) and adapted into Turkish by Çam et 
al. (2018) was used as data collection instrument. Student test was used to find out whether 
scale overall score and sub-dimension scores differed in terms of variables such as gender, 
branch, while one way ANOVA and Tukey multiple comparison test were used to find out 
whether they differed according to variables such as income and level of education. No 
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significant association was found between participants’ age and sport age and their sport 
burnout levels. No significant difference was also found between athletes’ sport burnout 
levels in terms of sport type, level of doing sports. On the other hand, it was concluded that 
athletes with low income and female athletes had higher sport burnout levels when 
compared with athletes with moderate income and male athletes. Therefore, in order to 
minimize sport burnout levels of female athletes and athletes with low income, it is very 
important to generalize suitable environments that will increase their interest in sport and to 
increase activities that will break society’s perceptions that sport is a man’s thing.   
Keywords: Sport, Sport Burnout, Burnout 
 
GİRİŞ 
Tükenmişlik kavramı kişinin beklentilerinin karşılanamaması sonucunda meydana gelen 
başarısızlık, yıpranma ve enerji kaybı şeklinde tanımlanmaktadır (Freudenberger, 1974: 
159). Tükenmişlik sonucu oluşan fizyolojik, psikolojik ve davranışsal değişimlerin etkisi 
insandan insana değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda bireylerde tükenmişliği 
tetikleyen unsurlar; yaş, medeni durum, özel hayat vb. etkenler açısından da farklılık 
göstermektedir (Izgar, 2001: 11). Diğer taraftan tükenmişliğin beraberinde getirdiği 
çaresizlik ve umutsuzluk durumu bireylerin başkalarına olumsuz tutum sergilemesine neden 
olmaktadır (Maslach and Jackson, 1981: 98). 
İnsanlar çalıştıkları ortam, bulundukları çevre veya yapmış oldukları iş sürecinden keyif 
almıyorsa, stres altında çalışıyorsa ve beklentileri karşılanmıyorsa bu durum kişide 
tükenmişliğe neden olmakla birlikte çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. 
Nitekim spor konusunda da tükenmişliğin; yorgunluk, rakiplere karşı olumsuz tutum 
sergileme, performansta meydana gelen düşüş, duyarsızlaşma, rol karmaşası ve hatta sporu 
bırakma gibi olumsuz sonuçlara neden olduğu gözlemlenmektedir (Raedeke ve Smith, 
2001). Kişide tükenme durumunu; çok fazla antrenman (Smith, 1986); başarısızlık duygusu 
(Raedeke, 1997), süreç içerisinde yüksek düzeyde yorulma (Gustafsson vd., 2010), 
mükemmeliyetçi tutum (Kang vd., 2016)  gibi faktörler tetiklemektedir. 
Sporda tükenmişlik durumunu; sporcunun beklentilerinin karşılanamaması, antrenmanın 
yoğunluğunu kaldıramama, aile, toplum, antrenör vb. etkenlerden kaynaklı baskı hissetme, 
başaramayacağını düşünme, stres, maddi konulu hususlar tetikleyebilir. Dolayısıyla bu 
bilgilerden yola çıkarak çalışmada; bireysel ve takım sporuyla uğraşan bireylerin sporda 
tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 
 
YÖNTEM 
Araştırma betimsel araştırma deseninin bir çeşidi olan tarama araştırma modelindedir. 
Çalışmanın evrenini bireysel ve takım sporuyla ilgilenen sporcular oluşturmakta olup, 
örneklem grubu 120 sporcu kapsamındadır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak Sorkkila, ve ark., (2017) tarafından geliştirilen, 
Türkçeye ise Çam ve ark., (2018) tarafından uyarlanan Spor Tükenmişliği Envanteri 
kullanılmıştır. Envanter 5'li likert tipinde olup 10 madde ve 3 alt boyut kapsamındadır. 
Envanterde yer alan boyutlar (i) Spordan Tükenme (exhaustion from one’s sport-1, 4, 8, 10), 
(ii) Sporun Anlamına Yönelik Duyarsızlaşma (cynicism toward the meaning of one’s sport-
2, 5, 6) ve (iii) Sporcu Yetersizliği (feelings of inadequacy as an athlete-3, 7, 9) olarak 
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adlandırılmaktadır. Envanterde puanlama aralığı ise Kesinlikle katılmıyorum (1), 
Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), Katılıyorum (4) ve Tamamen Katılıyorum (5) şeklindedir. 
Envanterden alınan yüksek puan spor tükenmişliğinin yoğun yaşandığının bir işareti olarak 
belirlenmektedir. 
Araştırmada takım ve bireysel spor branşıyla ilgilenen bireylerin ölçek maddelerine verdiği 
cevapların iç tutarlılığını kontrol etmek amacı ile güvenirlilik katsayıları (cronbach alpha) 
hesaplanmıştır. Aşağıda belirtilen tabloda değerlendirme kriterlerine ilişkin bilgilere yer 
verilmiştir (Özdamar, 1999). Katılımcıların ölçek maddelerine verdikleri cevapların iç 
tutarlılığı orta ve yüksek düzeyde yeterli bulunmuş olması nedeni ile herhangi bir maddenin 
çıkarılmasına gerek kalmamıştır (Tablo 1). 

 
 
Tablo 1. Katılımcıların ölçek maddelerine verdikleri cevaplara ait iç tutarlılık katsayıları  

Ölçek 
İç Tutarlılık 

Katsayısı 
Değerlendirme 

Spor Tükenmişliği Envanteri (STE) 
0,888 

Yüksek Düzeyde 
Güvenilir 

Sporda Tükenme (ST) 0,732 Orta Düzeyde Güvenilir 
Sporun Anlamına Yönelik Duyarsızlaşma 

(SAYD) 
0,809 

Yüksek Düzeyde 
Güvenilir 

Sporcu Yetersizliği (SY) 0,752 Orta Düzeyde Güvenilir 
 

Katılımcıların ölçek maddelerine verdiği cevaplardan elde edilen toplam puanların kişisel 
bilgi formundaki değişkenlere göre normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-

Smirnov (n50) ve Shapiro-Wilk (n<50) testi ile belirlenmiştir (P>0,05). Çalışmada, ölçek 
toplam puanların ve alt boyut toplam puanlarının cinsiyet, branş vb. değişkenlere göre 
farklılık gösterip göstermediği Student testi ile gelir ve eğitim düzeyi gibi değişkenlere göre 
farklılık gösterip göstermediği ise Tek Yönlü Varyans Aalizi ve Tukey çoklu karşılaştırma 
testi ile belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların yaşı ve sporcu yaşı ile ölçek toplam puanların ve 
alt boyut toplam puanları arası ilişki Pearson korelasyon katsayısı ile belirlenmiştir. Araştırma 
bulgularının, ortalama ve standart sapma olarak gösterilmiş olup, sonuçlar p<0,05 önem 
seviyesinde anlamlı kabul edilmiştir. Tüm istatistiksel hesaplamalar SPSS 22.0 V istatistik 
paket programda yapılmıştır.  
 
BULGULAR 
Tablo 2. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları 

Cinsiyet n %  Branş  n % 

Kadın  22 18,3 Takım 36 70,0 
Erkek 98 81,7 Bireysel 84 30,0 
Toplam 120 100,0 Toplam 120 100,0 
      

Eğitim Durumu n %  Gelir Düzeyi  n % 
Lise 24 20,0 Düşük(Gelir<Gider) 13 10,8 
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Üniversite 77 64,2 Orta (Gelir=Gider) 94 78,2 
Yüksek Lisans 

19 
15,8 Yüksek 

(Gelir>Gider) 
13 10,8 

Toplam 120 100,0 Toplam 120 100,0 
      

Spor Düzeyi n %     
Amatör 36 70,0    
Profesyonel 84 30,0    
Toplam 120 100,0    

Çalışma 22 kadın, 98 erkek olmak üzere toplam 120 sporcu kapsamındadır. Araştırmaya 
katılan sporcuların 84’ü bireysel, 36'sı ise takım spor branşına sahiptir. Araştırmaya katılan 
sporcuların 24’ü lise düzeyinde, 77’si üniversite düzeyinde ve 19’u yüksek lisans düzeyinde 
eğitim durumuna sahiptir. Ayrıca, çoğunlukla orta düzeyde gelir durumuna sahip olan 
sporcuların 36’sı amatör, 84’ü ise profesyonel spor branşına sahiptir  (Tablo 2). 

 
 
 
 

Tablo 3. Katılımcıların yaşı ve spor yaşı ile spor tükenmişliği düzeyleri arası ilişkiler 
  STE ST SAYD SY 
Y r-değeri 0,139 0,094 0,095 0,178 

p-değeri 0,130 0,306 0,301 0,052 
SY r-değeri 0,048 0,014 -0,008 0,115 

p-değeri 0,600 0,881 0,933 0,211 
STE: Spor Tükenmişliği Envanteri; ST: Sporda Tükenme; SAYD: Sporun Anlamına Yönelik 
Duyarsızlaşma; SY: Sporcu Yetersizliği 
Yapılan araştırmada katılımcıların yaşı ve spor yaşı ile sporda tükenmişlik düzeyleri arasında 
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (Tablo 3). 
Tablo 4. Katılımcıların cinsiyetine göre sporda tükenmişlik düzeyleri 

Ölçek ve alt 
boyutları 

Kadın (n=22) Erkek (n=98) 
P-değeri 

Ortalama Std. Sapma Ortalama Std. Sapma 
STE 22,00 9,20 19,04 6,82 0,089 

ST 8,68 3,55 7,53 2,94 0,113 
SAYD 6,50 3,14 5,18 2,03 0,015 
SY 6,82 3,11 6,33 2,83 0,471 

STE: Spor Tükenmişliği Envanteri; ST: Sporda Tükenme; SAYD: Sporun Anlamına Yönelik 
Duyarsızlaşma; SY: Sporcu Yetersizliği 
Katılımcıların cinsiyetine göre sporda tükenmişlik düzeyleri incelendiğinde; katılımcıların 
cinsiyeti ile sporda tükenmişlik düzeyleri arasında ölçeğin SAYD alt boyutunda anlamlı bir 
farklılık olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4). Kadın sporcuların SAYD alt boyutunda ortalama 
puanlarının  erkek sporculara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Tablo 4). 
  Tablo 5. Katılımcıların gelir düzeyine göre sporda tükenmişlik düzeyleri 

Gelir Düzeyi n Ortalama Std. P-değeri 
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Sapma 
Spor Tükenmişliği Envanteri 

Düşük(Gelir<Gider) 13 25,00 a 8,41 
0,003 Orta (Gelir=Gider) 94 18,44 b 6,68 

Yüksek (Gelir>Gider) 13 22,46 ab 8,34 
Sporda Tükenme 

Düşük(Gelir<Gider) 13 10,38 a 3,86 
0,001 Orta (Gelir=Gider) 94 7,21 b 2,75 

Yüksek (Gelir>Gider) 13 8,92 ab 2,99 
Sporun Anlamına Yönelik Duyarsızlaşma 

Düşük(Gelir<Gider) 13 7,08 a 3,38 
0,010 Orta (Gelir=Gider) 94 5,12 b 1,92 

Yüksek (Gelir>Gider) 13 6,00 ab 3,03 
Sporcu Yetersizliği 

Düşük(Gelir<Gider) 13 7,54 2,50 
0,079 Orta (Gelir=Gider) 94 6,11 2,78 

Yüksek (Gelir>Gider) 13 7,54 3,53 
Katılımcıların gelir durumuna göre sporda tükenmişlik düzeyleri arasında SY alt boyutu 
dışında ölçeğin tüm alt boyutları açısından anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Düşük 
gelir düzeyine sahip sporcuların orta ve yüksek gelir düzeyine sahip sporculara oranla ST ve 
SAYD alt boyut puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Tablo 5). 
 
Tablo 6. Katılımcıların eğitim durumuna göre sporda tükenmişlik düzeyleri 

Gelir Düzeyi n Ortalama 
Std. 

Sapma 
P-değeri 

Spor Tükenmişliği Envanteri 
Lise 24 19,42 7,67 

0,681 Üniversite 77 19,30 7,87 
Yüksek Lisans 19 20,95 4,42 

Sporda Tükenme 
Lise 24 7,79 2,80 

0,996 Üniversite 77 7,73 3,41 
Yüksek Lisans 19 7,74 1,88 

Sporun Anlamına Yönelik Duyarsızlaşma 
Lise 24 5,50 2,96 

0,585 Üniversite 77 5,29 2,29 
Yüksek Lisans 19 5,89 1,37 

Sporcu Yetersizliği 
Lise 24 6,13 2,97 

0,325 Üniversite 77 6,29 2,93 
Yüksek Lisans 19 7,32 2,47 

Katılımcıların eğitim durumuna göre sporda tükenmişlik düzeyleri arasında ölçeğin tüm alt 
boyutları açısından anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 6). 
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Tablo 7. Katılımcıların branşlarına göre sporda tükenmişlik düzeyleri 

Ölçek ve alt 
boyutları 

Bireysel (n=84) Takım (n=36) 
P-değeri 

Ortalama Std. Sapma Ortalama Std. Sapma 
STE 19,21 6,40 20,44 9,28 0,404 

ST 7,49 2,59 8,33 3,98 0,169 
SAYD 5,37 2,05 5,56 2,88 0,688 
SY 6,36 2,64 6,56 3,41 0,731 

Katılımcıların sahip oldukları branş türüne göre sporda tükenmişlik düzeyleri arasında ölçeğin 
tüm alt boyutları açısından anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 7). 
Tablo 8. Katılımcıların spor düzeyine göre sporda tükenmişlik düzeyleri 
Ölçek ve alt 
boyutları 

Profesyonel (n=84) Amatör (n=36) 
P-değeri 

Ortalama Std. Sapma Ortalama Std. Sapma 
STE 19,12 6,78 20,67 8,59 0,293 

ST 7,68 2,95 7,89 3,39 0,733 
SAYD 5,26 2,05 5,81 2,84 0,241 
SY 6,18 2,69 6,97 3,25 0,167 

Katılımcıların spor düzeyine göre sporda tükenmişlik durumları arasında ölçeğin tüm alt 
boyutları açısından anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 8).  

 
TARTIŞMA ve SONUÇ 
Elde edilen verilerin analizi sonucunda katılımcıların yaşı ve spor yaşı ile sporda tükenmişlik 
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. İlaveten katılımcıların 
ilgilendikleri spor türü, spor yapma düzeyleri, eğitim durumu açısından sporda tükenmişlik 
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, düşük gelire 
sahip olan bireylerin sporda tükenmişlik düzeylerinde, ölçeğin alt boyutlarından olan Sporun 
Anlamına Yönelik Duyarsızlaşma ve Sporda Tükenme alt boyutunda anlamlı bir farklılık 
olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda düşük gelire sahip olan sporcuların orta ve yüksek gelir 
durumuna sahip sporculara göre Sporun Anlamına Yönelik Duyarsızlaşma ve Sporda 
Tükenme alt boyut ortalama puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Tüm bunlara ek 
olarak kadın sporcuların erkek sporculara göre sporda tükenmişlik düzeylerinin Sporun 
Anlamına Yönelik Duyarsızlaşma alt boyutunda daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Literatürde bu konuyla ilgili olarak yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde; güreş spor 
branşına sahip bireylerin sporcu tükenmişlik düzeylerinin düşük olduğu (Çaloğlu ve Yalçın, 
2020), aileler tarafından sportif performansa ilişkin hedeflerin yüksek olması ve mükemmel 
düzeyde başarı beklentisinin bireylerde spora karşı isteksizlik ve aynı zamanda olumsuz 
psikolojik ve fizyolojik tepkilere yol açabileceği (Kelecek ve Yıldırım, 2020) belirlenmiştir. 
Bunun yanı sıra zihinsel dayanıklılığı yüksek olan bireylerin tükenmişlik durumuna daha az 
maruz kaldığı (Kurtulget ve ark., 2018), sporcuların sahip oldukları spor branşlarına olan 
bağlılıkları ile tükenmişlik arasında negatif bir ilişki olduğu (Kelecek ve Göktürk, 2017), 
tükenmişlik durumunun sporcuların yetenek gelişimini olumsuz etkilediğini (Li ve ark. 2017), 
profesyonel sporcuların tükenmişlik düzeylerinin daha yüksek olduğu (Kang ve ark. 2016) 
tespit edilmiştir. Tüm bunlara ilaveten kadın sporcuların tükenmişlik düzeylerinin daha 
yüksek olduğu (Heidari, 2013), baskıyı arttıran faktörler arasında para kazanma durumunun 
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etkili olduğu (Cresswel ve ark., 2006) şeklinde sonuçlara ulaşılmıştır. 
Toplumda, temelinde güç ve kuvvet gerektiren sporları kadınların yapamayacağına dair bir 
algı durumu mevcuttur. Bu durumdan ötürü kadın sporcuların iş bulma imkanı erkeklere 
nazaran kısıtlı olabilir. Dolayısıyla bu husus sporcuları maddi açıdan olumsuz etkileyebilir. 
Diğer yandan sporcuya yönelik çok fazla beklentinin (aile, antrenör, sosyal çevre vb.) olması 
sporcuda kaygıya sebebiyet vererek, spora olan ilginin azalması ve spordan uzaklaşma 
durumunu da tetikleyebilir. Bu bağlamda kadın ve düşük gelirli sporcuların sporda 
tükenmişlik düzeylerini minimum seviyeye indirebilmek için spora olan ilgilerini arttırıcı 
uygun ortamların yaygınlaştırılması, toplumun belli kesimlerinde hala devam etmekte olan 
sporun erkek işi olduğuna dair algının yıkılmasına yönelik aktivitelerin arttırılması 
önerilmektedir. Ek olarak antrenörler tarafından, sporcudan kapasitesinin üstünde bir 
performans sergilemesi yönünde baskı kurulmamalı, sporcuları spordan uzaklaşmaması 
hususunda özellikle psikolojik olarak rahatlatacak faaliyetler planlanmalıdır. 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı bazı sosyo-demografik özellikler açısından aktif olarak bireysel ve 
takım sporuyla uğraşan bireylerin egzersiz bağımlılık düzeylerini incelemektir. Bu amaçla, 
çalışmanın evrenini Türkiye’de bireysel ve takım sporuyla ilgilenen sporcular, örneklem 
grubunu ise bu sporcular arasından tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilmiş 141 sporcu 
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Demir ve ark. (2018) tarafından 
geliştirilen Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği (EBÖ) kullanılmıştır. Çalışmada, ölçek toplam 
puanlarının ve alt boyut toplam puanlarının cinsiyet, branş vb. değişkenlere göre farklılık 
gösterip göstermediği Student testi ile, eğitim durumu ve gelir düzeyi değişkenlerine göre 
farklılık gösterip göstermediği ise Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma 
testi ile belirlenmiştir. Araştırma bulguları, katılımcıların yaşı ve spor yaşı ile egzersiz 
bağımlılık düzeyleri arasında kayda değer düzeyde anlamlı ilişki olmadığını göstermektedir. 
Buna ilaveten katılımcıların ilgilendikleri spor türü,  gelir düzeyi ve eğitim durumu 
değişkenleri açısından egzersiz bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 
belirlenmiştir. Diğer taraftan, profesyonel ve erkek sporcuların egzersiz bağımlılık 
düzeylerinin amatör ve kadın sporculara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla profesyonel ve erkek sporcuların egzersiz bağımlılıklarını istenilen düzeyde 
kontrol altında tutabilmek için özellikle fitness merkezlerinde egzersiz bağımlılığıyla 
mücadele kapsamında eğitim veya seminer programlarının düzenlenmesi ve kritik 
seviyedeki sporcuların bu aktivitelere katılımının sağlanması önem arz etmektedir.  

  Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Egzersiz, Egzersiz Bağımlılığı, Spor 
 
ABSTRACT 
The aim of this study is to examine the exercise addiction levels of individuals who are 
actively engaged in individual and team sports in terms of some socio-demographic 
characteristics. Population of the study consists of athletes engaged in individual and team 
sports in Turkey, while the sample consists of 141 athletes chosen with random sampling 
method among these athletes. Exercise Addiction Scale (EAS) developed by Demir et al. 
(2018) was used in the study as data collection instrument. Student test was used to find out 
whether scale overall score and sub-dimension scores differed in terms of variables such as 
gender and branch, while one way ANOVA and Tukey multiple comparison test were used 
to find out whether they differed according to variables such as income and level of 
education. No significant association was found between participants’ age and sport age and 
their exercise addiction levels. No significant difference was found between participants’ 
exercise addiction levels in terms of the variables of sport type they were engaged in, level 
of education and educational status. On the other hand, professional athletes and male 
athletes were found to have higher exercise addiction levels when compared with amateur 
and female athletes. Therefore, in order to keep the exercise addiction levels of professional 
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and male athletes at desired levels, it is important to organize trainings or seminars to fight 
exercise addiction especially in fitness centres and to ensure that athletes at critical levels 
participate in these activities.  
Keywords: Addiction, Exercise, Exercise addiction, Sport 
 
GİRİŞ 
Egzersiz, belli plan çerçevesinde yapılan fiziksel uygunluğun bir ya da birden fazla unsurunu 
geliştirme amacını taşıyan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır (Özer, 2001). Özellikle düzenli 
yapılan egzersizlerin insanlara ruhsal ve psikolojik açıdan katkı sağladığı bilinmektedir; ancak 
aşırıya kaçma durumunda sağlık açısından olumsuz sonuçlara neden olduğu 
gözlemlenmektedir. Başka bir deyişle, bu durum egzersiz bağımlılığı olarak 
tanımlanmaktadır.  
Bağımlılık durumu kişinin nesneye veya bir varlığa karşı kontrol edilemeyen isteği olarak 
tanımlanmakla birlikte, bu durum psikolojik ve fiziksel açıdan sorun yaratmaktadır (Ögel, 
1997). İnsanlarda aşırı egzersiz yapma arzusu, sakatlık sürecinde bile egzersiz yapma isteği 
egzersiz bağımlığı anlamına gelmektedir (Vardar, 2012). Hatta bu süreç egzersizin “karanlık 
yüzü” olarak ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olarak adlandırılmıştır 
(Tekkurşun Demir ve Türkeli, 2019). 
Kişinin egzersiz sıklığını, şiddetini arttırması bu süreçte çevresine vakit ayırmaması, günlük 
yaşamını egzersiz dahilinde sürdürmesi durumu bağımlılığı gösteren önemli ölçütler arasında 
yer almaktadır (Adams ve Kirkby, 2002). Dolayısıyla bu çalışmada, aktif olarak spor yapan 
takım ve bireysel spor branşına sahip bireylerin egzersiz bağımlılık düzeylerinin incelenmesi 
amaçlanmaktadır. 
 
YÖNTEM 
Araştırma betimsel araştırma deseninin bir çeşidi olan tarama araştırma modelindedir. 
Çalışmanın evrenini bireysel ve takım sporuyla ilgilenen sporcular oluşturmakta olup, 
örneklem grubu 141 sporcu kapsamındadır. 
Veri toplama sürecinde Demir ve ark. (2018) tarafından geliştirilen Egzersiz Bağımlılığı 
Ölçeği (EBÖ) kullanılmıştır. Ölçek; “Aşırı Odaklanma ve Duygu Değişimi” (1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7); “Bireysel-Sosyal İhtiyaçların Ertelenmesi ve Çatışma” (8, 9, 10, 11, 12, 13) ; “Tolerans 
Gelişimi ve Tutku” (14, 15, 16, 17) olmak üzere 3 alt boyut ve 17 maddeden oluşmaktadır. 
5'li likert tipli olan Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği’nin puan aralıkları“1-17 normal grup, 18-34 
az riskli grup, 35-51 risk grubu, 52-69 bağımlı grup, 70-85 yüksek düzeyde bağımlı grup” 
olarak değerlendirilmektedir. 
Araştırmada bireysel ve takım sporuyla uğraşan bireylerin ölçek maddelerine verdiği 
cevapların iç tutarlılığını kontrol etmek amacı ile güvenirlilik katsayıları (cronbach alpha) 
hesaplanmıştır. Aşağıda belirtilen tabloda değerlendirme kriterlerine ilişkin bilgilere yer 
verilmiştir (Özdamar, 1999). Katılımcıların ölçek maddelerine verdikleri cevapların iç 
tutarlılığının yüksek düzeyde yeterli bulunmuş olması nedeni ile herhangi bir maddenin 
çıkarılmasına gerek kalmamıştır (Tablo 1). 
 
Tablo 1. Katılımcıların ölçek maddelerine verdikleri cevaplara ait iç tutarlılık katsayıları  

Ölçek 
İç Tutarlılık 

Katsayısı 
Değerlendirme 

Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği (EBÖ) 
0,926 

Yüksek Düzeyde 
Güvenilir 

Aşırı Odaklanma ve Duygu Değişimi (AODD) 
0,908 

Yüksek Düzeyde 
Güvenilir 

Bireysel-Sosyal İhtiyaçların Ertelenmesi ve 0,883 Yüksek Düzeyde 
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Çatışma (BSİEÇ) Güvenilir 
Tolerans Gelişimi ve Tutku (TGT) 

0,851 
Yüksek Düzeyde 

Güvenilir 
Katılımcıların ölçek maddelerine verdiği cevaplardan elde edilen toplam puanların kişisel 
bilgi formundaki değişkenlere göre normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-
Smirnov (n50) ve Shapiro-Wilk (n<50) testi ile belirlenmiştir (P>0,05). Çalışmada, ölçek 
toplam puanlarının ve alt boyut toplam puanlarının cinsiyet, branş vb. değişkenlere göre 
farklılık gösterip göstermediği Student testi ile, gelir ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre 
farklılık gösterip göstermediği ise Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma 
testi ile belirlenmiştir. Ayrıca, katılımcıların yaşı ve sporcu yaşı ile ölçek toplam puanları ve 
alt boyut toplam puanları arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı ile belirlenmiştir. 
Araştırma bulguları, ortalama ve standart sapma olarak gösterilmiş olup, sonuçlar p<0,05 
önem seviyesinde anlamlı kabul edilmiştir. Tüm istatistiksel hesaplamalar SPSS 22.0 V 
istatistik paket programda yapılmıştır. 
 
BULGULAR 
Tablo 2. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları 
Cinsiyet n %  Branş  n % 

Kadın  69 48,9 Takım 61 43,3 
Erkek 72 51,1 Bireysel 80 56,7 
Toplam 141 100,0 Toplam 141 100,0 
      

Eğitim Durumu n %  Gelir Düzeyi  n % 
Lise 

17 
12,1 Düşük(Gelir<Gider

) 
19 13,5

Üniversite 118 83,7 Orta (Gelir=Gider) 112 79,4
Yüksek Lisans 

6 
4,3 Yüksek 

(Gelir>Gider) 
10 7,1

Toplam 141 100,0 Toplam 141 100,0
      

Spor Düzeyi n %     
Amatör 101 71,6    
Profesyonel 40 28,4    
Toplam 141 100,0    

Çalışma 69 kadın, 72 erkek olmak üzere toplam 141 sporcu kapsamındadır. Araştırmaya 
katılan sporcuların 80’i bireysel, 61'i ise takım spor branşına sahiptir. Araştırmaya katılan 
sporcuların 17’si lise düzeyinde, 118’i üniversite düzeyinde ve 6’sı yüksek lisans düzeyinde 
eğitim durumuna sahiptir. Ayrıca, çoğunlukla orta düzeyde gelir durumuna sahip olan 
sporcuların 101’i amatör, 40’ı ise profesyonel spor branşına sahiptir  (Tablo 2). 
Tablo 3. Katılımcıların yaşı ve sporcu yaşı ile egzersiz bağımlılık düzeyleri arası ilişkiler 
  EBÖ AODD BSİEC TGT 
Y r-değeri -0,098 -0,037 -0,055 -0,189 

p-değeri 0,250 0,659 0,515 0,024 
SY r-değeri 0,155 0,196 0,103 0,070 

p-değeri 0,066 0,020 0,222 0,406 
 

Yapılan araştırmada sporcuların yaşı ile TGT alt boyut toplam puanı hariç egzersiz bağımlılık 
düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (P>0,05). 
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Sporcuların yaşı ile Tolerans Gelişimi ve Tutku alt boyut toplam puanı arasında istatistiki 
olarak anlamlı ancak zayıf negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (r=-0,189; P=0,024).  
Benzer şekilde yapılan araştırmada sporcuların sporcu yaşı ile egzersiz bağımlılık düzeyleri 
arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (P>0,05) (Tablo 3). 
 

 
Tablo 4. Katılımcıların cinsiyetine göre egzersiz bağımlılık düzeyleri 
Ölçek ve alt 

boyutları 

Kadın (n=69) Erkek (n=72) 
P-değeri 

Ortalama Std. Sapma Ortalama Std. Sapma 

EBÖ 55,04 13,32 59,82 14,12 0,041 
AODD 26,46 6,28 27,51 6,25 0,322 
BSİEÇ 15,83 5,68 18,38 6,29 0,013 
TGT 12,75 4,50 13,93 3,68 0,091 

EBÖ: Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği; AODD: Aşırı Odaklanma ve Duygu Değişimi; BSİEÇ: 
Bireysel-Sosyal İhtiyaçların Ertelenmesi ve Çatışma; TGT: Tolerans Gelişimi ve Tutku 
Katılımcıların cinsiyetine göre egzersiz bağımlılık düzeyleri incelendiğinde; katılımcıların 
cinsiyeti ile egzersiz bağımlılık düzeyleri arasında ölçeğin BSİEÇ alt boyutunda anlamlı bir 
farklılık olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4). Erkek sporcuların BSİEÇ alt boyut toplam 
puanlarının kadın sporculara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Tablo 4). 
 
Tablo 5. Katılımcıların gelir düzeyine göre egzersiz bağımlılık düzeyleri 

Gelir Düzeyi n Ortalama 
Std. 

Sapma 
P-değeri 

Egzersiz Bağımlılığı 
Düşük(Gelir<Gider) 19 56,79 16,09 

0,582 Orta (Gelir=Gider) 112 57,97 13,03 
Yüksek (Gelir>Gider) 10 53,30 19,19 

Aşırı Odaklanma ve Duygu Değişimi 
Düşük(Gelir<Gider) 19 28,00 7,39 

0,592 Orta (Gelir=Gider) 112 26,96 5,70 
Yüksek (Gelir>Gider) 10 25,50 9,82 

Bireysel-Sosyal İhtiyaçların Ertelenmesi ve Çatışma 
Düşük(Gelir<Gider) 19 16,47 6,29 

0,848 Orta (Gelir=Gider) 112 17,28 6,02 
Yüksek (Gelir>Gider) 10 16,70 7,30 

Tolerans Gelişimi ve Tutku 
Düşük(Gelir<Gider) 19 12,32 4,56 

0,076 Orta (Gelir=Gider) 112 13,73 4,00 
Yüksek (Gelir>Gider) 10 11,10 4,09 

Katılımcıların gelir düzeyine göre egzersiz bağımlılık düzeyleri arasında ölçeğin tüm alt 
boyutları açısından anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 5). 
Tablo 6. Katılımcıların eğitim durumuna göre egzersiz bağımlılık düzeyleri 

Gelir Düzeyi n Ortalama 
Std. 

Sapma 
P-

değeri 
Egzersiz Bağımlılığı 

Lise 17 55,41 16,94 
0,560 Üniversite 118 58,01 13,74 

Yüksek Lisans 6 53,00 4,69 
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Aşırı Odaklanma ve Duygu Değişimi 
Lise 17 24,00 8,83 

0,084 Üniversite 118 27,32 5,85 
Yüksek Lisans 6 29,17 3,37 

Bireysel-Sosyal İhtiyaçların Ertelenmesi ve 
Çatışma 

Lise 17 17,24 6,47 
0,241 Üniversite 118 17,32 6,17 

Yüksek Lisans 6 13,00 0,63 
Tolerans Gelişimi ve Tutku 

Lise 17 14,18 4,54 
0,234 Üniversite 118 13,36 4,11 

Yüksek Lisans 6 10,83 2,40 
Katılımcıların eğitim durumuna göre egzersiz bağımlılık düzeyleri arasında ölçeğin tüm alt 
boyutları açısından anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 6). 
Tablo 7. Katılımcıların branşlarına göre egzersiz bağımlılık düzeyleri 
Ölçek ve alt 

boyutları 

Takım (n=61) Bireysel (n=80) 
P-değeri 

Ortalama Std. Sapma Ortalama Std. Sapma 

EBÖ 57,25 13,68 57,66 14,14 0,861 
AODD 26,49 6,97 27,39 5,69 0,402 
BSİEÇ 16,97 5,73 17,25 6,42 0,787 
TGT 13,79 4,01 13,03 4,21 0,279 

 
Katılımcıların sahip oldukları branş türüne göre egzersiz bağımlılık düzeyleri arasında ölçeğin 
tüm alt boyutları açısından anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 7). 
Tablo 8. Katılımcıların spor yapma düzeyine göre egzersiz bağımlılık düzeyleri 
Ölçek ve alt 

boyutları 

Amatör (n=101) Profesyonel (n=40) 
P-değeri 

Ortalama Std. Sapma Ortalama Std. Sapma 

EBÖ 55,09 13,66 63,53 12,73 0,001 
AODD 26,10 6,64 29,28 4,53 0,006 
BSİEÇ 16,23 5,72 19,40 6,54 0,005 
TGT 12,76 3,98 14,85 4,17 0,006 

Katılımcıların spor yapma düzeyine göre egzersiz bağımlılık düzeyleri arasında ölçeğin tüm 
alt boyutları açısından anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, profesyonel 
sporcuların amatör sporculara göre egzersiz bağımlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir (P<0,01) (Tablo 8).  
 
TARTIŞMA ve SONUÇ 
Araştırma bulguları, katılımcıların yaşı ve spor yaşı ile egzersiz bağımlılık düzeyleri arasında 
kayda değer düzeyde anlamlı ilişki olmadığını göstermektedir. Buna ilaveten, katılımcıların 
ilgilendikleri spor türü, gelir düzeyi ve eğitim durumu değişkenleri açısından egzersiz 
bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, 
profesyonel ve erkek sporcuların egzersiz bağımlılık düzeylerinin amatör ve kadın sporculara 
göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  
Çalışma bulgularıyla örtüşen veya farklılık gösteren diğer araştırmalar incelendiğinde; üst 
düzey sporcuların; spor yaşı, branş, cinsiyet, maddi gelir değişkenleri açısından bağımlı 
grupta yer aldıkları (Demirel ve Cicioğlu, 2020), sağlık amacıyla düzenli yapılan egzersizlerin 
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bağımlılık yaratacak ölçüde psikolojik sorun teşkil etmediği (İlbak ve Altun, 2020), erkek 
sporcuların bağımlılık düzeylerinin kadın sporculara göre daha yüksek olduğu (Cicioğlu ve 
ark., 2019), çalışmaya katılan bireylerin egzersiz bağımlılık düzeylerinin risk grubunda 
olduğu (Tekkurşun Demir ve Türkeli, 2019), farklı branşlara sahip sporcuların yaşları ile 
egzersiz bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı (Bootan, 2018), egzersiz 
bağımlılık düzeyi ile sporcuların yaşları arasında anlamlı bir farklılık saptanmadığı (Namlı ve 
ark., 2018), kadın sporcuların egzersiz  bağımlılık düzeylerinin yaşa göre anlamlı bir farklılık 
teşkil etmediği (Costa ve Hausenblas, 2013) şeklinde sonuçlara ulaşılmaktadır. 
Çalışma sonuçlarına göre sporcuların bağımlı grupta yer aldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla 
bu süreçte özellikle spor hizmeti veren fitness merkezlerinin kuruluş amacı spor yapan 
kişilerden kar gütmek olmamalı, kişilerin bu süreci sağlıklı bir şekilde sürdürmesi amaç 
edinilmelidir. Aynı zamanda bu merkezlerde kişilere özel programlar hazırlanarak 
uygulanması, gerekirse sporcuların uzman kişilerden (psikolog) destek alması önerilmektedir. 
Özellikle çalışmada profesyonel sporcuların bağımlılık düzeylerinin yüksek çıkması dikkat 
çekici bir husustur. Performansın düşmesi, başarı kaybetme, hırs, yarışmada derece elde 
edebilme gibi hususlar bağımlılık durumunu tetikleyen unsurlar arasında gösterilebilir. 
Nitekim bu durum sporcunun sakatlanması, kaygı yaşaması ve hatta tamamen spor hayatının 
bitmesine neden olabilir. Dolayısıyla profesyonel ve erkek sporcuların egzersiz 
bağımlılıklarını istenilen düzeyde kontrol altında tutabilmek için özellikle spor merkezlerinde 
egzersiz bağımlılığıyla mücadele kapsamında eğitim veya seminer programlarının 
düzenlenmesi, kritik seviyedeki sporcuların bu aktivitelere katılımının sağlanması ve 
gerekirse uzman desteğinin alınması önerilmektedir.  
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ÇOBAN LİDERLİK ÖLÇEĞİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI 
SHEPHEARD LEADERSHIP SCALE: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY 

 
DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜNİR ŞAHİN 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İletişim ve 
Tasarımı Bölümü 

 
ÖZET 
Bu çalışma ile okul yöneticilerinin çoban liderlik davranışını değerlendirmede 
kullanılabilecek yabancı literatürde kabul gören bir ölçeğin Türkçe’ye uyarlanarak literatüre 
kazandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, James E. Swalm Jr (2009) geliştirdiği Çoban 
Liderlik Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. Ölçek orijinalinde 26 sorudan 
oluşmaktadır. Ölçek 7 farklı çevirmen tarafından Türkçe çevrilmiş ve Eğitim Bilimleri 
alanında doktora yapmış uzman tarafından Türkçeye en uygun ve anlaşılır formuna karar 
verilerek Türkçeye uyarlanmıştır. Uyarlanan ölçme aracı okul yöneticilerine ve öğretmenler 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistikler ve Açımlayıcı Faktör Analizi 
kullanılarak incelenmiştir. Açımlayıcı faktör analizleri sonucunda, ölçeğin orijinal ölçekle 
benzer biçimde “Rehberlik etme”, “İhtiyaçları karşılama” ve “Koruyuculuk” olmak üzere tek 
boyutlu üç ayrı ölçeğin birleştirilerek oluşturulduğu görülmüştür. Cronbach Alpha iç tutarlılık 
katsayıları, üç boyut için sırasıyla “rehberlik etme 70, ihtiyaçları sağlama .80, koruyuculuk 
yapma .81” olarak hesaplanmıştır. Çalışmadan ortaya çıkan bulgular Çoban Liderlik 
Ölçeğinin Türkçeye uyarlamasından yeterli kabul edilebilecek olumlu sonuçlar elde edildiğini 
Çoban Liderlik Ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik değerlerinin de kabul edilebilir seviyelerde 
olduğunu destekleyen kanıtlar sunmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Çoban liderlik, liderlik, ölçek uyarlama, güvenirlik, geçerlik 
 
ABSTRACT  
In this study, an inventory which can be used to asses shepherd leadership behaviors of the 
school administrators and accepted in the foreign literature, is aimed to be adapted to Turkish 
language. To do this, reliability and validity of Shepherd Leadership, developed by James E. 
Swalm Jr (2009) were examined. The Inventory is composed of 26 questions in the original 
form. The scale was translated into Turkish by 5 different translators and decided the most 
appropriate and understandable form to Turkish by four specialists in Educational Sciences 
with a doctorate degree. The adapted form was applied to teachers and school administrators. 
The data examined by using the Descriptive and Explanatory Factor Analysis. After the 
application of Explanatory Factor Analysis, it was discovered that the inventory is composed 
of 3 separate scales. Cronbach Alpha internal consistency coefficient of three dimensions is 
respectively “.84 for guidance, .80 for meeting the needs, .81 for being protective. The 
findings showed that there are enough positive results in the adaptation of the Shepherd 
Leadership Inventory to Turkish language, and it presents evidences supporting that reliability 
and validity level of the inventory is over the acceptable levels. 
Keywords: Shepherd Leadership, leadership, questionnaire adaptation, reliability, validity 
 
GİRİŞ 
Çok uzun bir geçmişi olan liderlik insanların birlikte yaşamaya başladıkları, ilk formal 
olmayan örgütlenmelerden beri vardır. Buna rağmen liderlik ile ilgili yapılan akademik 
çalışmaların yaklaşık 100 yıllık geçmişi bulunmaktadır. Sinclair’in (2010) vurguladığı gibi, 
liderlik ile ilgili teoriler önce liderlerin doğması şeklinde ortaya çıkmış ve ortak bir amacı 
gerçekleştirmek için etkili liderlerin başkalarıyla belli ortak değerler doğrultusunda ilişki 
içinde olmaları anlayışına dönüşmüştür. Yapılan çalışmalar aslında liderlerin sahip oldukları 
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hiç bir özelliğin yüzde yüz lideri belirleyici olmadığını ortaya koymuştur. Liderlik konusunda 
son gelinen noktada etkili liderlik davranışının duruma bağımlılığı tartışılmakta, her durum ve 
koşulda geçerli bir liderlik biçeminin olmadığı vurgulanmaktadır.    
Liderlik ile ilgili olarak daha önce yapılmış çalışmalarda başarılı liderlerin bazı beceri, 
yetenek veya kişilik özelliklerine sahip olduklarına inanılmıştır. Bu yüzden liderlik, bu 
yetenek ve özelliklerin etkili bir şekilde çeşitli görevleri farklı durumlarda yerine getirmek 
için kullanılması olarak tanımlanmıştır. Bilim adamları etkili liderliği ne tür insanların, 
davranışların ve çevrenin oluşturduğunu öğrenmek için çeşitli çalışmalar yürütmüşlerdir. Bu 
çalışmalarla birlikte liderliğin tanımı zaman içinde değişmiştir. Bugün bile üzerinde 
uzlaşılmış tek bir liderlik tanımından bahsetmek mümkün değildir. Liderliğin bazı 
tanımlarının liderlerin sahip oldukları kendilerini izleyenlerden ayıran yetenekleri yansıttığı 
görülmektedir (House & Aditya, 1997). Liderliği Fiedler (1978) lider becerileriyle durum 
arasındaki etkileşim olarak, Chemers (2000) ise ortak amaca ulaşmak için lider ve izleyenler 
arasındaki etkileşim şeklinde tanımlamıştır.  
Birçok lider içinde bulunduğu çağ itibariyle olağanüstü güçlere sahip insanlar olarak 
algılanmıştır. Tek tek liderlerin sahip oldukları fiziki, zihinsel özelliklerinin incelenmesi 
özellikler kuramı, davranış kuramı duruma bağlılık kuramı gibi birbirini izleyen ve lidere 
farklı lenslerle bakmayı sağlayan kuramların en son geldikleri nokta “birlikte çalışan 
bireylerin ortaklaşa etkinlikleriyle” liderliğin tartışılması olmuştur (Özer ve Beycioğlu, 2013: 
77). Özellikler, davranış, ve duruma bağlılık kuramlarını eksik olarak değerlendiren Spillane 
ve Orlina (2005), liderlik olgusunun sürekli bir değişme ve gelişme içinde olduğunu ve yeni 
yaklaşımların sürekli olarak ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulamışlardır. 
Bu çalışmada ise James E. Swalm Jr’ın geliştirdiği çoban liderlik ölçeği incelenmiş ve 
Türkçeye uyarlaması yapılmıştır, Swalm’a (2009) göre çobanlık dünyanın en eski mesleğidir 
ve lider olarak çobanlık metaforu binlerce yıl öncesine dayanan evrensel bir imajdır. Bu 
nedenle çoban liderlik metaforu liderliği incelemek için ideal bir metafordur. Çoban Liderlik 
Ölçeğini (Shepherd Leadership Inventory-SLI) geliştiren, güvenirlik ve geçerlilik çalışmasını 
yapan Swalm, çalışmasına Tevrat ve İncilin içinde yer alan çoban lider metaforunu 
inceleyerek başlamıştır. Bu süreci çağdaş yazarların çoban liderlik ile ilgili çalışmalarının 
incelenmesi takip etmiştir. Bütün bu çalışmalar sonunda Swalm (2009) çoban liderlerin 
rehberlik etme, ihtiyaçları karşılama ve koruyuculuk yapma davranışlarının olduğuna karar 
vermiştir. Bu çoban liderlerin çoban liderlik ile ilişkili bazı davranışlarının olduğu algısını 
doğurmuştur. Ancak Swalm (2009) yapmış olduğu çalışmada çoban liderliğin yapmaktan çok 
olmakla ilgili olduğuna karar vermiştir. Bu yüzden çoban liderlik liderin ne yaptığı ile ilgili 
değil kim olduğu ile ilgilidir. Farklı dini ve edebi kaynakları inceledikten sonra 26 maddeden 
ve temel üç davranıştan, rehberlik, ihtiyaçları karşılama ve koruyuculuk, oluşan Çoban 
Liderlik Ölçeğini (ÇLÖ) geliştirmiştir. Bu üç davranış çoban liderin izleyenlerin refahını 
sağlamayı amaçlayan davranış boyutlarını temsil etmektedir. 
Çobanlık bir meslek olarak Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Yunus Emre gibi çok 
sayıda kültürel ve dini özellikleri olan kişilerin hayatlarının bir dönemini çobanlık yaparak 
geçirdiği bilinmektedir. Birinci (2011)’e göre çobanlık köylülük ve garibanlık olarak 
algılanmakla beraber zor bir zanaattır. Çobanlık yapmanın insanı eğiten birçok yönü olduğu, 
çobanlığın güven ve sorumluluk duygusunu geliştirdiği, emanet edilen şeyi sağ salim geri 
teslim edebilme gayreti verdiği belirtilmekte ve çobanın aynı zamanda iyi bir yönetici olduğu 
belirtilmektedir. “Çobanlık, sevk ve idare etmeyi bilmektir. Sürüye sahip olmaktır.” 
Swalm (2009)’un ortaya koyduğu çoban metaforu birçok yönüyle Türk kültüründe ve 
inançlarında da yer almaktadır. Ancak birçokları için çobanlık bir geri kalmışlık, bilgisizlik ve 
aşağı olma, fakirlik, özensizlik simgesi olarak kullanılmaktadır. Çobanlığın bir meslek olarak 
incelenmesi, aslında bütün bu olumsuzlukların zıttına, çobanlığın çok önemli bir meslek 
olduğunu, bilge insanların çobanlıkta yaptıkları bilgisini ortaya çıkarır. Günümüzde böyle bir 
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meslekten bahsetmek mümkün olmamakla beraber bir simge olarak çobanın sürüsünü 
koruması, sürüsüne yiyecek tedarik etmesi ve rehberlik etmesi bir yönetici metaforu olarak 
kullanılabilir.  
Çobanlık tarım kültürünün ve hayvancılığın bir gereği olarak ortaya çıkmış bir meslek olsa 
da, bir çobanın yaptığı işler aslında bir yöneticiden beklenen temel görevlerdir. Yöneticilerin 
temel görevleri arasında yer alan planlama, yönlendirme, organize etme, kontrol gibi 
görevlerin bu metafor içinde yer aldığı görülmektedir. 
Okullarda  çoban liderlik ile ilgili yapılmış bir çalışmanın olmadığı görülmüştür. Okul 
yöneticilerinde çoban liderlik davranışlarına ilişkin belirli bir algının oluşturulmasını 
amaçlayan bir çalışma yapılmasının alana katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu alanda 
yapılmış çalışma bulunmaması nedeniyle bu çalışmanın çoban liderlik kavramının gündeme 
alınmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çoban liderlik davranışlarının, rehberlik, 
tedarik etme ve koruyuculuk boyutlarının dikkate alınmasının işlevsel olacağı 
düşünülmektedir. Çoban liderlik konusunun okul yönetimi ve liderlik alanında yapılan ve 
yapılacak olan çalışmalara farklı bir bakış açısı sunacağı ve liderlik konusunu daha anlaşılır 
kılacağı umulmaktadır. Bu çalışma ile öğretmenlerin okul yöneticilerinin çoban liderlik 
davranışlarını ne düzeyde sergilendiklerine ilişkin algılarının betimlenmesi amacıyla, geçerli 
ve güvenilir bir ölçme aracının uyarlanması amaçlanmıştır. 
 
YÖNTEM 
Çalışma Grubu 
Çalışma grubunun büyüklüğüyle alanyazında farklı tartışmalar ve öneriler bulunmaktadır. 
Sencer ve Sencer (1978: 487), örneklemin alınmış olduğu evreni iyi temsil etmesi gerektiği 
kadar yeterli olmasının da önemli olduğunu belirtmektedir. Lin (1976: 160) ise evrenin 
büyüklüğü kadar örnekleminde büyük olması tezinin bir noktadan sonra doğru olmadığını, 
yeterince büyük bir örnekleminiz olduğunda evrenin büyüklüğünden çok etkilenmeyeceğini 
belirtir. Çalışmalarda kişi sayısının önemini vurgulayan ve belirleyici olduğu yönünde görüş 
belirtenlere karşın, değişken (madde)/kişi sayısı oranı üzerinden katılımcı belirlenmesinde 
ısrar eden araştırmacılarda görülmektedir. Ancak, tüm araştırmacılar tarafından paylaşılan 
ortak görüş, madde sayısından daha fazla katılımcı sayısının olması gerektiğini belirten görüş 
olduğu söylenebilir (Bryman ve Cramer, 2005; Cohen, Manion ve Morrison, 2007). Tavşancıl 
(2002) ise değişken/madde sayısının en az beş katı büyüklüğünde bir örneklemin olması 
gerektiğini ifade etmiştir. Çalışma grubu ile ilgili bütün tartışmalar göz önünde 
bulundurularak katılımcı sayısı yüksek tutulmaya çalışılmıştır. Toplam 26 sorudan oluşan 
ölçek formu farklı okul türlerinden çalışan 450 öğretmen ve yöneticiye dağıtılmıştır. Bu 
formlardan 370 tanesi geri dönmüş, veri girişi aşamasında eksik doldurulan 47 ölçek formu 
ayıklanarak çalışma 323 katılımcı üzerinden yapılmıştır. Büyütöztürk’e (2011: 144) göre 
yapılan bir araştırma sonucunun sağlıklı yorumlanabilmesi için dağıtılan anketlerin %70-80’in 
üzerinde geri dönüş oranının olması gerekir. Bu çalışmada %82 ölçek geri dönüş oranı olduğu 
belirlenmiştir.  

Çoban liderlik ölçeğinin orijinal formunda yer aldığı maddeleriyle Türkçe 
uyarlamasının güvenilir ve geçerli olup olmadığını görmek amacıyla tanımlayıcı 
analizler ve Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıştır.  
 
 
Ölçek Formunun Geliştirilmesi 
James E. Swalm Jr. (2009) tarafından geliştirilen Çoban  Liderlik Ölçegi’nin (ÇLÖ) (The 
Shepherd Leadership Inventory -SLI)  Türkçeye çevirisi yapılmadan önce araştırmacı ile e-
posta aracılığıyla iletişime geçilmiş ve geliştirmiş olduğu ÇLÖ’nin Türkçeye uyarlaması için 
gerekli izin alınmıştır. Ölçeğin Türkçeye çevirisi 7 farklı çevirmen tarafından yapıldıktan 
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sonra, bu çeviriler içinden en uygun olanını belirlemek için Eğitim Yönetimi ve Denetimi 
alanında doktora yapmış 4 kişinin görüşü alınmış, alınan görüşler doğrultusunda, öncelikle 
maddelerin anlamı, açıklığı, anlaşılırlığı ve kapsamı açısından değerlendirilmek üzere bir 
kamu üniversitesine bağlı eğitim fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde çalışan bir öğretim 
üyesinin görüşlerine başvurulmuştur. Türkçe çevirisi tamamlanan ölçek tekrar bir çevirmene 
gönderilerek orijinal dili olan İngilizceye tercümesi istenmiştir. Orijinali ile arasındaki 
benzerlik yeterlik görülmüş ve ölçek öğretmen ve yöneticilere uygulanabilecek şekilde iki 
ayrı form haline dönüştürülerek okul ortamına uyarlanmıştır. Ölçeğin son halinde orijinalinde 
olduğu gibi 26 madde yer almıştır. Ölçek formunda yer alan her madde orijinaline uygun 
olarak (1) Hiçbir zaman, (3) Bazen (5) Her zaman arasında değişen, Likert tipi bir ölçek 
üzerinde değerlendirilmiştir. Toplamda 26 maddeden oluşan ölçeğin orijinalinde üç ayrı 
davranışı ölçmeye yönelik hazırlanan üç ayrı ölçeğin birleştirilerek oluşturulduğu, bu üç farklı 
ölçeğin çoban liderin farklı davranış boyutlarını ölçtüğü varsayımından yola çıkılarak 
birleştirildiği görülmüş, Türkçeye uyarlamasında ise bu üç ölçek ayrı ayrı değerlendirilerek 
aralarındaki ilişkiye bakılmıştır.   
 
Verilerin Analizi 
Çoban Liderlik Ölçeğinin geçerliliğin ölçmek amacıyla yapı ve kapsam geçerliliği 
incelenmiştir. Alanyazın incelemesi yapılarak kapsam geçerliliğine bakılmış, ölçekte yer alan 
kavram ve ifadelere ilişkin uzmanların ve öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Açımlayıcı 
faktör analizi (AFA) yapılarak yapı geçerliğini incelenmiş, her bir maddenin ilgili davranışı 
ne kadar ölçtüğü belirlenmeye çalışılmıştır. Faktör analizinden önce, öğretmen ve 
yöneticilerden toplanan verilerin faktör analizine uygun olup olmadığı Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) katsayısı ve Bartlett küresellik testi yapılarak araştırılmıştır. Cronbach Alfa iç 
tutarlılık katsayıları ve madde-toplam korelasyon katsayıları güvenirlik çalışmaları 
kapsamında hesaplanmıştır. 

 
Bulgular 
Geçerlik Çalışmalarına İlişkin Bulgular 
Açımlayıcı faktör analizi yapılarak Çoban Liderlik Ölçeğinin yapı geçerliğini belirlemiştir. 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett küresellik testi yapılarak verilerin faktör 
analizine uygunluğuna bakılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen değerler “rehberlik etme” 
maddeleri için  KMO = .89, Bartlett Test of Sphericity = 877.785, p=.000, “İhtiyaçları 
karışlama” maddeleri için  KMO=.84,  Bartlett Test of Sphericity = 544.439, p=.000, 
“koruyuculuğa” ilişkin maddeler için KMO=.86,  Bartlett Test of Sphericity = 685.377, 
p=.000 ÇLÖ 26 maddenin ise KMO = .93, Bartlett Test of Sphericity = 3033,596 p=.000 
olarak bulunmuş ve verilerin faktör analizine uygun olduğu görülmüştür. Çalışmadan elde 
edilen verilerin faktör analizine uygun olduğu belirlendikten sonra, döndürülmüş (varimax) 
temel bileşenler analizi yöntemine göre açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu araştırmada 
açımlayıcı faktör analizi yapılırken aynı yapıyı ölçemeyen maddelerin elenmesi ve önemli 
faktör sayısının belirlenmesinde şu ölçütler (Büyüköztürk, 2011; Çeçen, 2006).   dikkate 
alınmıştır:  

a) Her bir faktöre yüklenen maddelerin anlam ve içerik açısından tutarlı olması, 
b) Maddelerin tek bir faktörde yüksek yük değerlerine sahip olması ya da bir 

maddenin faktörlerdeki en yüksek yük değeri ile bu değerden sonra en yüksek olan 
yük değeri arasındaki farkın en az “.10” olması, 

c) Önemli faktörlerin, herhangi bir maddede açıkladıkları ortak faktör varyansının 
yüksek olması,  

d) Her bir faktörün özdeğerinin en az “1” olması, 
e) Tüm maddeler tarafından açıklanan varyans oranının “.30” ve daha fazla olması,  

INTERNATIONAL AFGHANISTAN INTERDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE
Taj Institute of Higher Education

Mazar-i-Sharif, Afghanistan / August 19, 2021

26



f) Faktörlerin öz değerlerine göre çizilen çizgi grafiğinde yüksek ivmeli, hızlı 
düşüşlerin yaşandığı faktör sayısı.  

Yukarıdaki ölçütler kullanılarak yapılan rehberlik etmeye ilişkin maddelerin 
faktör analizi sonrasında maddelerin 1’den büyük tek boyut altında toplandığı, 
açıkladığı varyans oranları incelendiğinde ise rehberliğe ilişkin varyans açıklama 
oranının “% 41.41”, İhtiyaçları sağlama varyans açıklama oranının “%45.46” ve 
koruyuculuğa ilişkin varyans açıklama oranının “%40.10” olduğu görülmüştür. 
Özdeğerlere göre çizilen çizgi grafikleri incelendiğinde ise (Bkz. Şekil 1, 2, 3) her bir 
davranışa ilişkin özdeğerler birlikte incelendiğinde, birinci özdeğerden ikinci özdeğere 
keskin bir düşüş olduğu belirlenmiştir. Rehberlik etme davranışı özdeğerinin .31 ile 59 
arasında, ihtiyaçları karşılama özdeğerinin .29 ile 54 ve son olarak koruyuculuk yapma 
davranışına yönelik maddelerin özdeğerlerinin .29 ile 48 arasında olduğu 
belirlenmiştir. Bazı araştırmacılar, ilk özdeğerden ikinci özdeğere keskin bir düşüşün 
olmasını ve diğer davranışların özdeğerlerinin birbirlerine yakın olmasını tek 
boyutluluğun bir kanıtı olduğunu ifade etmektedir. İlk özdeğer ile ikinci özdeğer 
arasındaki farkın büyük; ikinci ile diğer özdeğerlerin birbirine yakın değerler alması 
durumunda, ilk faktör dışındaki diğer faktörlerin varyansa yaptıkları katkı hem görece 
küçük hem de yaklaşık olarak birbirinin aynıdır. Bu nedenle ölçeğin ya da testin tek 
boyutlu olarak yorumlanması mümkündür (Büyüköztürk, 2011; Öğretmen ve Doğan, 
2004). Açımlayıcı faktör analizinden elde edilen bulgulardan ve alanyazındaki 
bilgilerden hareketle ölçeğin tek boyuttan oluşan üç farklı davranış türünü belirleyen, 
üç ayrı ölçeğin birleşimi tek boyutlu bir ölçek olduğuna karar verilmiştir. Üç farklı 
davranış boyutunu ölçen rehberlik etme, ihtiyaçları sağlama ve koruyuculuk yapmaya 
ilişkin faktör analizi sonuçları Tablo 1’de özetlenmiştir.  

Şekil 1 Rehberlik etmeye ilişkin özdeğerler grafiği Şekil 2 İhtiyaçları Sağlamaya ilişkin 
özdeğerler grafiği 
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Şekil 3 Koruyuculuğa ilişkin özdeğerler grafiği 
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Tablo 1 Davranış boyutlarına ilişkin faktör yükleri 
 
 

 
Bir maddenin özdeğerinin 0.10’dan küçük olması, o maddede sorun olduğuna 

işaret eder. Bu değerlere bakılarak madde çıkarılması pek tavsiye edilmemektedir. 
Ancak, bu değeri 0.20’nin altına düşen maddelerin çıkarılarak analizin tekrarlanması 
gerektiği de belirtilmektedir (Akdağ, 2011). Tablo 2-3-4 rehberlik etme, ihtiyaçları 
sağlama ve koruyuculuk  yapmaya ilişkin maddelerin bitvaiate korelasyonlarını 
göstermektedir. Kline (1994)’e göre bir maddenin ölçekte kalması için toplam 
korelasyonun ve madde korelasyonunun .3 ve üzerinde olması gerekir. Tablolar 
incelendiğinde bütün maddelerin  .01 düzeyinde olumlu ilişki içinde oldukları ve 
maddeler arasında orta düzeyde bir ilişki varlığından söz etmek mümkündür. 

Rehberlik Etme 
Component 

Matrix 
 

 
Component 

1 

Ortak 
Faktör 

Varyansları 

s2 ,767 ,589 

s8 ,713 ,509 

s7 ,677 ,459 

s9 ,664 ,441 

s4 ,651 ,424 

s3 ,635 ,403 

s5 ,590 ,348 

s6 ,579 ,336 

s10 ,571 ,326 

s1 ,554 307 
 

İhtiyaçları Sağlama 
Component  

Matrixa 
 

 
Component 

1 

Ortak 
Faktör 

Varyansları 

s17 ,735 ,541 

s12 ,718 ,515 

s13 ,705 ,497 

s11 ,702 ,492 

s16 ,672 ,451 

s15 ,627 ,394 

s14 ,541 ,292 
 

Koruyuculuk Yapma 
Component 

Matrixa 
 

 
Component 

1 

Ortak 
Faktör 

Varyansları 

s25 ,694 ,482 

s21 ,694 ,481 

s22 ,685 ,470 

s18 ,683 ,466 

s19 ,648 ,420 

s20 ,641 ,411 

s23 ,589 ,347 

s26 ,540 ,292 

s24 ,489 ,239 
 

Tablo 2 Rehberlik Etme Korelasyonu 

  s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 

s1 Pearson Correlation -          

s2 Pearson Correlation ,432** -         

s3 Pearson Correlation ,279** ,478** -        

s4 Pearson Correlation ,266** ,405** ,401** -       

s5 Pearson Correlation ,219** ,370** ,308** ,424** -      

s6 Pearson Correlation ,294** ,410** ,328** ,303** ,273** -     

s7 Pearson Correlation ,339** ,460** ,340** ,344** ,246** ,368** -    

s8 Pearson Correlation ,352** ,442** ,341** ,433** ,358** ,262** ,498** -   

s9 Pearson Correlation ,191** ,435** ,301** ,344** ,372** ,319** ,397** ,471** -  

s10 Pearson Correlation ,267** ,408** ,293** ,238** ,261** ,225** ,297** ,344** ,391** - 
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Güvenirlik Çalışmalarına İlişkin Bulgular 
 
Çoban Liderlik İç Tutarlığı 
İç tutarlılık ölçütü olarak 26 maddenin Cronbach alpha değerlerin hesaplanmıştır.  Hair vd. 
(1998) Cronbach alpha değerinin .70 ve üzerinde olmasının güvenilirlik için yeterli olduğunu 
belirtmiştir. Orijinal çalışmada Cronbach alpha değeri ,93 iken bu çalışmada 26 maddenin 
Cronbach alpha değeri .92 bulunmuştur. Bu çoban liderlik ölçeği için yüksek iç tutarlılığın 
olduğunu ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir. Çoban liderlik ölçeğinde yer alan üç 
farklı davranış boyutunun Cronbach alpha değerleri aşağıdaki tabloda görülmektedir. 
 
 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tablo 3 İhtiyaçları Sağlama Korelasyonu 

  s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17    

s11 Pearson 
Correlation 

-          

s12 Pearson 
Correlation 

,457** -         

s13 Pearson 
Correlation 

,383** ,468** -        

s14 Pearson 
Correlation 

,295** ,288** ,272** -       

s15 Pearson 
Correlation 

,384** ,313** ,280** ,318** -      

s16 Pearson 
Correlation 

,322** ,388** ,369** ,220** ,412** -     

s17 Pearson 
Correlation 

,430** ,412** ,495** ,308** ,312** ,441** -    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tablo 4 Koruyuculuk Yapma Korelasyonu 

  s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26  

s18 Pearson Correlation -          

s19 Pearson Correlation ,427** -         

s20 Pearson Correlation ,351** ,425** -        

s21 Pearson Correlation ,423** ,332** ,380** -       

s22 Pearson Correlation ,317** ,349** ,469** ,429** -      

s23 Pearson Correlation ,311** ,302** ,357** ,289** ,341** -     

s24 Pearson Correlation ,234** ,207** ,176** ,272** ,262** ,190** -    

s25 Pearson Correlation ,476** ,327** ,243** ,468** ,392** ,305** ,332** -   

s26 Pearson Correlation ,261** ,282** ,199** ,260** ,270** ,300** ,295** ,340** -  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tablo 5 Çoban Liderlik Ölçeğinin Üç Alt Davranış Grubuna Göre Crombach Alpha 
Değerleri 
 Türkçe Bu Çalışmada Orijinal Çalışmada 
Davranış  

  
Rehberlik Etme .84 89 
İhtiyaçları Sağlama .80 84 
Koruyuculuk Yapma .81 79 

Çoban liderlik ölçeğini oluşturan 3 farklı davranış grubunun çoban liderlik ile 
ilgili bir davranışı yüksek düzeyde ölçtüğü, 26 madde arasındaki yüksek korelasyon 
katsayısında görülmektedir. Her bir alt davranış grubunun birbiriyle olan ilişkisini 
gösteren aşağıdaki tablo da bütün korelasyonların .01 düzeyinde anlamlı olduğunu 
göstermektedir. Korelasyon katsayısının .70-100 aralığında olması (Büyüköztürk, 
2011: 32) yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Çalışmanın 
orijinalinde de benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır.  
Tablo 6 Çoban Liderliği Oluşturan Alt Davranış Gruplarının Korelasyon Katsayıları 

  Rehberlik Etme İhtiyaçları Sağlama Koruyuculuk Yapma 

Rehberlik 
Etme 

Pearson 
Correlation 

-   

İhtiyaçları 
Sağlama 

Pearson 
Correlation 

,758** -  

Koruyuculuk 
Yapma 

Pearson 
Correlation 

,703** ,770** - 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Ölçeğin güvenirlik çalışmaları kapsamında yapılan analizler sonucunda, 

Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı “.92” olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin split-half 
yöntemi ile elde edilen Guttman katsayısı “0.89” olarak bulunmuştur. Bu yöntemle, 
ölçeğin ilk yarısı için (1, 2, 3, 4, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. maddeler) Cronbach 
Alfa katsayısı “0.86”, ikinci yarısı için Cronbach Alfa katsayısı (14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. maddeler) “0.86”, her iki form arasındaki korelasyon 
katsayısı ise “.81” olarak bulunmuştur. Ölçeğe ilişkin Spearmen Brown katsayısı ise 
“.89” olarak hesaplanmıştır. 

 
 
  

Tablo 7 Toplam Madde İstatistikleri (Item-Total Statistics) 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

s1 55,6687 100,048 ,503 . ,922 

s2 55,5077 97,126 ,663 . ,919 

s3 55,6471 99,105 ,504 . ,922 

s4 55,6409 99,809 ,506 . ,922 

s5 55,6130 99,934 ,486 . ,922 

s6 55,7957 99,946 ,472 . ,922 

s7 55,7430 98,707 ,572 . ,920 

s8 55,5944 97,590 ,597 . ,920 
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s9 55,7245 98,647 ,580 . ,920 

s10 55,4025 99,049 ,536 . ,921 

s11 55,5170 98,325 ,620 . ,920 

s12 55,4737 98,747 ,555 . ,921 

s13 55,6347 99,462 ,522 . ,921 

s14 55,7152 100,273 ,449 . ,922 

s15 55,9040 98,752 ,534 . ,921 

s16 55,6594 98,169 ,594 . ,920 

s17 55,5882 97,473 ,651 . ,919 

s18 55,4675 98,231 ,589 . ,920 

s19 55,5480 98,683 ,581 . ,920 

s20 55,5108 99,915 ,513 . ,921 

s21 55,6378 98,058 ,581 . ,920 

s22 55,5542 99,086 ,551 . ,921 

s23 55,7028 99,371 ,525 . ,921 

s24 55,6811 100,820 ,378 . ,924 

s25 55,5573 98,086 ,582 . ,920 

s26 55,7957 100,169 ,438 . ,923 
 

 
Toplam madde istatistiklerini gösteren yukarıdaki tablonun item-total Correlation 

sütunu her bir maddenin madde-test (toplam) korelasyon katsayılarını vermektedir. Akdağ’a 
(2011) göre madde toplam korelasyon katsayısı .20’nin altına düşenler elenir. Bu katsayılar 
aynı zamanda; madde ayırıcılık indisine eşittir. Bu çalışmaya ilişkin maddelerin toplam 
korelasyon katsayıları incelendiğinde .38 ile .66 aralığında olduğu, dolayısıyla maddelerin 
yüksek güvenilirliğe sahip olduğu yönünde bilgi vermektedir. 

 
SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Bu araştırmada “Çoban Liderlik Ölçeğinin (ÇLÖ)” Türkçeye uyarlanması ve ölçeğin 
güvenirlik ve geçerlik hesaplamalarının yapılması amaçlanmıştır. Öncelikle orijinal ölçeği 
geliştiren James E. Swalm Jr ile iletişime geçilmiş ve gerekli izin alınmıştır. 26 maddelik 
ölçeğin farklı çevirmenler aracılığıyla Türkçeye çevirisi yaptırılmış ve yapılan çeviriler 
arasından Türkçeye en uygun olanının belirlenmesi için uzman görüşü alınmıştır. Türkçeye 
çevirisi ve okul ortamına uyarlama çalışmaları bittikten sonra ölçek öğretmen ve okul 
yöneticilerine iki fark ölçek formu şeklinde dağıtılmış ve geçerli kabul edilen 323 ölçek formu 
üzerinden geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Yapılan geçerlik ve güvenirlik 
çalışmalarından elde edilen bulgular, ölçeğin yöneticilerin çoban liderliğe ilişkin algılarını 
ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu gösteren güçlü kanıtlar 
elde edilmiştir. Uyarlanan ölçekte toplam 26 madde yer almaktadır. Ölçekte yer alan her 
madde, puan değeri olarak “1 = Hiçbir Zaman”, “3 = Bazen”, “5 = Her Zaman” 
seçeneklerinden oluşan, Likert tipi bir ölçek üzerinde değerlendirilmektedir. Ölçekten 
alınabilecek en düşük puan 26, en yüksek puan ise 130’dur.  
Ölçekten alınan yüksek puan çoban liderliğe ilişkin algının yüksek olacağı, düşük puan ise 
çoban liderliğe yönelik algının düşük olacağı biçiminde değerlendirilebilir. Ölçeğin mevcut 
haliyle okul yöneticilerinin çoban liderliğe ilişkin öğretmen ve yönetici görüşlerinin 
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belirlenmesinde kullanılabileceği söylenebilir. Ölçeğe ilişkin geçerlik ve güvenirlik 
çalışmaları farklı örneklem gruplarında ve diğer eğitim kademelerinde tekrarlanabilir. 
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EXTENDED SUMMARY  
ABSTRACT 
In this study, an inventory which can be used to asses shepherd leadership behaviors of the 
school administrators and accepted in the foreign literature, is aimed to be adapted to Turkish 
language. To do this, reliability and validity of Shepherd Leadership, developed by James E. 
Swalm Jr (2009) were examined. The Inventory is composed of 26 questions in the original 
form. The adapted form was applied to teachers and school administrators. The data examined 
by using the Descriptive and Explanatory Factor Analysis. After the application of 
Explanatory Factor Analysis, it was discovered that the inventory is composed of 3 separate 
scales. Cronbach Alpha internal consistency coefficient of three dimensions are respectively 
“.84 for guidance, .80 for meeting the needs, .81 for being protective. The findings showed 
that there are enough positive results in the adaptation of the Shepherd Leadership Inventory 
to Turkish language, and it presents evidences supporting that reliability and validity level of 
the inventory is over the acceptable levels. 
Keywords: Shepherd Leadership, leadership, questionnaire adaptation, reliability, validity 
 
Tablo 1 
Çoban Liderlik Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

Madde 
Faktör 
Yükleri 

Faktör 
Ortak 

Varyansı 

Madde-
Toplam 

Korelasyonları 
26. Öğretmenlere yeterli boş zaman verir. ,684   

17 Öğretmenlerin olumlu iş arkadaşlığı 
geliştirmelerine yardımcı olur. 

,656   

12 Öğretmenlere benimle buluşmaları ve 
konuşmaları için zaman ayırır. 

,648   
13 Öğretmenlere birbirleriyle etkileşimde 
bulunmaları için zaman tanır. 

,617   

11 Öğretmenlere işlerini yapmaları için gerekeni ,591   

25 Öğretmenleri adil olmayan eleştirilerden korur. ,555   

24 Öğretmenleri kendi hatalarımdan dolayı 
suçlamaz. 

,539   

10 Öğretmenlerle etkileşimde bulunurken alçak ,532   

1 Öğretmenlerden ne beklediğini önce kendisi ,521   

19 Öğretmenlerin birbirlerine yardım etmelerini ,488   
21 Öğretmenlerin okulda karşılaşabilecekleri ,485   
18 Öğretmenler için güvenli bir okul ortamı 
oluşturur. 

,476   

2 Öğretmenlere okulun sosyal bir parçası olmaları ,453   

15 Öğretmenlerin başarılarını ödüllendirir. ,419   
4 Öğretmenlere nasıl daha etkili olabileceklerini 
gösterir. 

,683   

5 Öğretmenlere okuldaki değişikliklerin onları nasıl 
 

,647   
8 Öğretmenlere yaptıkları işin değerini bilmelerini 
sağlar. 

,602   

16 Öğretmenleri amaçlarına ulaşmaları için 
güdüler. 

,572   
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9 Öğretmenlere uygun hedefler belirlemelerinde ,551   

14 Öğretmenlere görevleriyle ilgili gerekli eğitimi ,514   

20 Öğretmenlerin görevleri tamamlayabilmelerini 
sağlar. 

,484   

3 Öğretmenlere çalışmalarının okulu nasıl 
geliştirdiğini gösterir. 

,478   

7 Öğretmenlere başarılı olmaları için neye ihtiyaç ,428   

22 Öğretmenlerin okulda karşılaşabilecekleri ,373   

6 Öğretmenlere amaçlarına dair düzenli geribildirim ,622   

23 Öğretmenlerin hatalarını birebir görüşerek ,612   

    

 
Çoban Liderlik Ölçeği 

(Yöneticilere) 
Lütfen her soruyu okuyunuz ve verilen davranışları ne sıklıkla yaptığınızı belirleyen sayıyı 
örnekteki gibi işaretleyiniz  
 

Lütfen her soruyu okulunuza uygun olarak cevaplayınız. 
 
 1 = Asla  (Bu davranışı HİÇ göstermediğiniz anlamına gelir) 
 3= Bazen (BAZEN bu davranışı gösterdiğiniz anlamına gelir) 
 5= Her zaman (HER ZAMAN bu davranışı gösterdiğiniz anlamına gelir) 
 
     Örnek  1b       (3)        (5) 

1. Öğretmenlerden ne beklediğimi önce ben sergilerim.    (1)       (3)        (5) 
2. Öğretmenlere okulun sosyal bir parçası olmaları için yardım 

ederim. 
(1)       (3)        (5) 

3. Öğretmenlere çalışmalarının okulu nasıl geliştirdiğini 
gösteririm. 

(1)       (3)        (5) 

4. Öğretmenlere nasıl daha etkili olabileceklerini gösteririm. (1)       (3)        (5) 
5. Öğretmenlere okuldaki değişikliklerin onları nasıl 

etkilediğini görmelerine yardımcı olurum. 
(1)       (3)        (5) 

6. Öğretmenlere amaçlarına dair düzenli geribildirim veririm. (1)       (3)        (5) 
7. Öğretmenlere başarılı olmaları için neye ihtiyaç 

duyduklarını belirlemede yardımcı olurum. 
(1)       (3)        (5) 

8. Öğretmenlere yaptıkları işin değerini bilmelerini sağlarım. (1)       (3)        (5) 
9. Öğretmenlere uygun hedefler belirlemelerinde yardımcı 

olurum. 
(1)       (3)        (5) 

10. Öğretmenlerle etkileşimde bulunurken alçak gönüllü 
davranırım. 

(1)       (3)        (5) 

11. Öğretmenlere işlerini yapmaları için gerekeni sağlarım. (1)       (3)        (5) 
12. Öğretmenlere benimle buluşmaları ve konuşmaları için 

zaman ayırırım. 
(1)       (3)        (5) 

13. Öğretmenlere birbirleriyle etkileşimde bulunmaları için 
zaman tanırım. 

(1)       (3)        (5) 

14. Öğretmenlere görevleriyle ilgili gerekli eğitimi sağlarım. (1)       (3)        (5) 
15. Öğretmenlerin başarılarını ödüllendiririm. (1)       (3)        (5) 
16. Öğretmenleri amaçlarına ulaşmaları için güdülerim. (1)       (3)        (5) 
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Çoban Liderlik Ölçeği 
(Öğretmenlere) 

 
Lütfen her soruyu okuyunuz ve verilen davranışları ne sıklıkla yaptığınızı belirleyen sayıyı örnekteki 
gibi işaretleyiniz  
 

Lütfen her soruyu okulunuza uygun olarak cevaplayınız. 
 1 = Asla  (Okul yöneticisinin bu davranışı HİÇ göstermediği anlamına gelir) 
 3= Bazen (Okul yöneticisinin BAZEN bu davranışı gösterdiği anlamına gelir) 
 5= Her zaman (Okul yöneticisinin HER ZAMAN bu davranışı gösterdiği anlamına gelir) 
Okul yöneticisi................. 

     Örnek  1b       (3)        (5) 

17. Öğretmenlerin olumlu iş arkadaşlığı geliştirmelerine 
yardımcı olurum. 

(1)       (3)        (5) 

18. Öğretmenler için güvenli bir okul ortamı oluştururum. (1)       (3)        (5) 
19. Öğretmenlerin birbirlerine yardım etmelerini sağlarım. (1)       (3)        (5) 
20. Öğretmenlerin görevleri tamamlayabilmelerini sağlarım. (1)       (3)        (5) 
21. Öğretmenlerin çalışmalarının sonuçlarına ilişkin sorumluluk 

alırım. 
(1)       (3)        (5) 

22. Öğretmenlerin okulda karşılaşabilecekleri problemlerin 
farkında olmalarını sağlarım. 

(1)       (3)        (5) 

23. Öğretmenlerin hatalarını birebir görüşerek düzeltirim. (1)       (3)        (5) 
24. Öğretmenleri kendi hatalarımdan dolayı suçlamam. (1)       (3)        (5) 
25. Öğretmenleri adil olmayan eleştirilerden korurum. (1)       (3)        (5) 
26. Öğretmenlere yeterli boş zaman veririm. (1)       (3)        (5) 

1. Öğretmenlerden ne beklediğini önce kendisi gösterir.    (1)       (3)        (5) 
2. Öğretmenlere okulun sosyal bir parçası olmaları için yardım eder. (1)       (3)        (5) 
3. Öğretmenlere çalışmalarının okulu nasıl geliştirdiğini gösterir. (1)       (3)        (5) 
4. Öğretmenlere nasıl daha etkili olabileceklerini gösterir. (1)       (3)        (5) 
5. Öğretmenlere okuldaki değişikliklerin onları nasıl etkilediğini 

görmelerine yardımcı olur. 
(1)       (3)        (5) 

6. Öğretmenlere amaçlarına dair düzenli geribildirim verir. (1)       (3)        (5) 
7. Öğretmenlere başarılı olmaları için neye ihtiyaç duyduklarını 

belirlemede yardımcı olur. 
(1)       (3)        (5) 

8. Öğretmenlere yaptıkları işin değerini bilmelerini sağlar. (1)       (3)        (5) 
9. Öğretmenlere uygun hedefler belirlemelerinde yardımcı olur. (1)       (3)        (5) 
10. Öğretmenlerle etkileşimde bulunurken alçak gönüllü davranır. (1)       (3)        (5) 
11. Öğretmenlere işlerini yapmaları için gerekeni sağlar. (1)       (3)        (5) 
12. Öğretmenlere benimle buluşmaları ve konuşmaları için zaman 

ayırır. 
(1)       (3)        (5) 

13. Öğretmenlere birbirleriyle etkileşimde bulunmaları için zaman 
tanır. 

(1)       (3)        (5) 

14. Öğretmenlere görevleriyle ilgili gerekli eğitimi sağlar. (1)       (3)        (5) 
15. Öğretmenlerin başarılarını ödüllendirir. (1)       (3)        (5) 
16. Öğretmenleri amaçlarına ulaşmaları için güdüler. (1)       (3)        (5) 
17. Öğretmenlerin olumlu iş arkadaşlığı geliştirmelerine yardımcı 

olur. 
(1)       (3)        (5) 

18. Öğretmenler için güvenli bir okul ortamı oluşturur. (1)       (3)        (5) 
19. Öğretmenlerin birbirlerine yardım etmelerini sağlar. (1)       (3)        (5) 
20. Öğretmenlerin görevleri tamamlayabilmelerini sağlar. (1)       (3)        (5) 
21. Öğretmenlerin çalışmalarının sonuçlarına ilişkin sorumluluk alır. (1)       (3)        (5) 
22. Öğretmenlerin okulda karşılaşabilecekleri problemlerin farkında (1)       (3)        (5) 
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olmalarını sağlar. 
23. Öğretmenlerin hatalarını birebir görüşerek düzeltir. (1)       (3)        (5) 
24. Öğretmenleri kendi hatalarımdan dolayı suçlamaz. (1)       (3)        (5) 
25. Öğretmenleri adil olmayan eleştirilerden korur. (1)       (3)        (5) 
26. Öğretmenlere yeterli boş zaman verir. (1)       (3)        (5) 
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VELİLERİN GÖZÜYLE SOSYAL MEDYA 
SOCIAL MEDIA IN THE EYE OF PARENTS 

 
DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜNİR ŞAHİN 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

 
ÖZET 
Bu çalışmanın amacı sosyal medyaya ilişkin velilerin görüşlerini belirlemektir. Veriler nitel 
araştırma desenlerinden olgubilim desenine uygun olarak uzman görüşleri doğrultusunda 
geliştirilen görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunun 
belirlenmesinde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ses kayıt yöntemi ile veriler 
toplanmış ve içerik analiz yöntemi kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Araştırmanın 
sonucunda, velilerin sosyal medyanın öğrencilerin davranışına etkisine ilişkin görüşlerinin 
olumlu ve olumsuz davranışlar olarak iki tema altında toplandığı görülmüştür. Veliler 
öğrencilerin “derslerle ilgili bilgi toplamaları” ve “olumlu paylaşımları” önemli olumlu 
görüşler olarak ifade ederken, olumsuz görüşlerden en fazla öğrencilerin “boşa zaman 
harcamaları” ve “kavga/şiddet, hırçınlaşma” görüşlerini ifade etmişlerdir. Velilerin önemli 
bir kısmı akademik başarıyı sosyal medyanın artıracağına inanırken, velilerin yarıdan fazlası 
öğrencilerin sosyal medyada boşa vakit harcadıkları ve sosyal medyayı eğitim amaçlı 
kullanmadıkları için sosyal medyanın öğrenci başarısını artırmadığı yönünde görüş bildirdiği 
görülmüştür. Velilere göre sosyal medyada bilgiye ulaşmanın kolay olması ve bol kaynağın 
olması sosyal medyanın eğitim destekleyen en önemli özellikleridir. Zaman kaybına yol 
açması ve istenmeyen içeriğe öğrencileri maruz bırakma sosyal medyanın eğitimi engelleyen 
özellikleri olarak kabul edilmektedir. Daha eğitici bir sosyal medyanın olması için sağlıklı 
bir sosyal medya kullanımı konusunda veli ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi önerilmektedir. 
İnsanlar daha fazla eğitsel kaynak paylaşımında bulunmalılar ve sosyal medyayı 
denetleyecek bir mekanizma geliştirilmeli. 
Anahtar Kelimeler :Sosyal Medya, akademik başarı, destekleyici sosyal medya, engelleyici 
sosyal medya, sosyal medya ve eğitim  
 
ABSTRACT: The purpose of this study is to identify the views of parents about social 
media. In accordance with phenomenological research design, one of qualitative research 
methods, the data was collected with semi-structured interview questions developed by the 
researcher under the control of experts. In the determination of the work group of the study 
the criterion sampling was used. The data was collected by recording the interviews and 
analysed by using the content analysis. In the findings of the study, the opinions of the 
parents about the effects of social median on students’ behaviours were grouped as positive 
and negative behaviours. While parents stated that “gathering information about the lessons” 
and “positive shares” are important positive behaviours, students’ “wasting time” and 
“causing violence” were stated as negative behaviours. An important ratio of the parents 
stated that social media may improve students academically, however, more than half of the 
parents stated that social media cannot improve students school success as students waste 
their time on social media and do not use it for educational purposes.  According to parents, 
social media supports education by providing easiness to reach information and including so 
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many sources. Causing waste of time and being exposed to undesirable content are accepted 
as obstacles to education. In order to have a more educative social media, parents suggest 
that we should raise awareness of using social media healthily.  People should share more 
educational sources on social media and a mechanism to supervise social median must be 
developed.  
Key Words: Social media, academic success, supportive social media, obstructer social 
media, social media and education. 
 
1. GİRİŞ 
Eğitim kurumlarını ve bunları işleyişini etkileyen çevresel unsurları keskin çizgilerle 
belirlemek mümkün değildir. Bu nedenle çok karmaşık bir çevreye sahip olan eğitim 
kurumlarını sınırlarını belirlemek saptamak ve eğitim kurumlarının çevrelerinin boyutlarını 
belirlemek zordur. Eğitim kurumları çevreleriyle sürekli bir etkileşim içindedirler ve bu 
çevrenin yapısı ve özellikleri eğitim açısından önemlidir (Aydoğan, 2006:122). Günümüzde 
okulun yeni çevre unsurlarından birisi olarak tanımlayabileceğimiz sosyal medya sınırlarını 
belirlemek mümkün olmayan bu çevrenin bir örneğidir. Teknolojinin getirmiş olduğu 
yeniliklerle birlikte öğrencilerin yeni öğrenme sitilleri de edindiklerini belirten Bynum 
(2011) öğrencilere sosyal medyanın doğru bir şekilde nasıl kullanılması gerektiğinin 
öğretilmesini önermektedir. 
Sosyal medya öğrenciler arasındaki etkileşimi artırarak problem çözme, içerik paylaşma, 
öğretmenleriyle ve öğrenci arkadaşlarıyla etkileşimde bulunma, problem çözme, işbirliği 
yapma ve yaratıcı öğrenme gibi eğitim öğretim süreçlerinde gerekli sorgulama ve araştırma 
yeteneklerini geliştirmektedir (Gülbahar, Kalelioğlu ve Madran, 2010). Artık öğrenciler çok 
fazla teknik bilgiye sahip olmadan sosyal medyada içerik oluşturarak paylaşımda 
bulunabilmekteler (Düvenci,2012: 46). Bu nedenle sosyal medya içeriğinin kontrolü zor bir 
çevre unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Çağımızın kaçınılmaz olgularından birisi olan 
sosyal medyanın eğitim süreçlerinde kullanımına yönelik çalışmaların yapılması önemli 
görülmektedir. Yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak sosyal medyanın ticari kullanımı ve 
toplumları yönlendirebilecek bir siyasi enstrüman olarak inceledikleri, eğitim açısından 
yapılan çalışmaların kısıtlı olduğu görülmektedir. Sosyal ağların eğitim öğretim açısından 
bir fırsata dönüştürülebileceğine inanan Argın (2013) öğrencilerin her önem vakitlerinin 
önemli bir kısmını sosyal ağlarda geçirdiklerini ifade etmiştir.  
Benzer görüşleri savunan Ellison (2008) sosyal ağların eğitim öğretim etkinliklerini 
destekleyecek potansiyelinin olduğunu, kullanıcıların birbirlerine bağlanarak sınıf içinde 
veya dışında gelişebilecek farklı öğrenme stillerini destekleyebileceğini ifade etmiştir. 
Sosyal medya çok yönlü olarak iletişim ve etkileşimi geliştirerek eğitime destek olabilir 
(Anderson, 2004). Sosyal medya katılımcılar arasında işbirliği yapma, görev dağılımı 
sağlama, etkin ve hızlı iletişim kurma, anında soruların cevaplanabilmesi gibi önemli 
katkılar sağlayabilir. Sosyal medyanın eğitim öğretim etkinliklerini düzenlemede önemli bir 
araç olabileceği ve pedagojik özellikler taşıdığı birçok araştırmacı (Mazman, 2009; 
Anderson, 2004; Ellison, 2008; Munoz ve Towner, 2009) tarafından belirtilmiştir.  

Ticaretten siyasete çok farklı alanlarda kullanılabilme özellikleri olan sosyal 
medyanın eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılmasında eğitim destekleyici bir unsur olarak da 
kullanılabilmesi arzu edilmektedir. Özellikle dijital teknolojiye ilgi duyan, telefon ve tablet 
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gibi ulaşılması çok kolay teknolojik aletlerle kullanımı kolay olan sosyal medyanın 
öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinde kullanabilecekleri çok farklı özelliklerinin olması, 
kullanımının kolaylığı gibi avantajları her ne kadar onu cazip hale getirse de, paylaşılan 
içeriğe ilişkin endişeler ve etkileyebileceği öğrenci profili göz önünde bulundurulduğunda 
önemli risklerde içerebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle yeni yöntem ve teknikler 
geliştirerek sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanımı desteklenerek risklerinin azaltılması 
gerekmektedir.  
 Bu araştırma, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda öğrencisi bulunan velilerin 
sosyal medyaya ilişkin görüşlerini belirlemek bakımından önem taşımaktadır. Araştırma 
bulguları ile velilerin görüşleri doğrultusunda bazı önerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Özellikle velilerin görüşleri doğrultusunda sosyal medyanın bir eğitim öğretim aracı olarak 
etkili kullanılmasına yönelik görüşlerin ve önerilerin belirlenmesi, bu doğrultuda yapılacak 
somut çalışmaları etkileyeceği için bu çalışma önemli görülmektedir.    

Çalışmada şu sorulara yanıt aranmıştır: 
1. Sosyal medyanın öğrencilerin davranışlarına etkisine ilişkin veli görüşleri nelerdir?  
2. Sosyal medyanın akademik başarıya etkisine ilişkin veli görüşleri nelerdir?  
3. Sosyal medyanın eğitimi destekleyen ve engelleyen özelliklerine ilişkin veli görüşleri 

nelerdir?  
4. Sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanımına ilişkin veli önerileri nelerdir? 

 
 
2. YÖNTEM 
2.1. Araştırma Deseni 
Nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) desenine uygun olarak tasarlanmış 
olan bu çalışmada velilerin sosyal medyaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  
Langridge (2007: 10) fenomenolojiyi insanların olguları ve deneyimlerini nasıl 
algıladıklarını araştıran bir alan olarak tanımlamıştır. Kurucusunun Husserl olarak kabul 
edilen fenomenoloji (Groenewald, 2004; Langridge, 2007) Husserl tarafından “saf olgu” 
olarak betimlenmiştir (Eagleton, 1983:56). Doktora tez çalışmalarında (Simon ve Goes, 
2011: 1) ve sosyal bilim alanlarında öne çıkan olgubilim deseni insanların deneyimlerinin 
özlerini ortaya çıkarmayı ve bu deneyimin yapısını inceler (Yıldırım ve Şimşek, 2011; 
Christensen, Johson ve Turner, 2010; Langridge, 2007; Patton, 2014). Bu çalışma da da 
sosyal medya olgusuna ilişkin velilerin deneyimlerinin özünün ortaya çıkarmak ve daha 
bütüncül bir bakış açısı elde etmek için olgubilim deseni kullanılmıştır.  
2.2. Çalışma Grubu 
Nitel araştırmalarda amaç evrene genelleme yapmak değil, merkeze alınan olguyu 
derinlemesine araştırmaktır (Creswell, 2012: 206). Nitel araştırmada temsili bir 
popülâsyondan örneklem rastgele seçilmez. Bunun yerine araştırmacı dikkatli ve amaçlı bir 
şekilde zengin durum bilgisini sunabilecek katılımcılarını seçer (Patton, 2014: 46). 
Olgubilim çalışmalarında katılımcı grubu çalışmanın odaklandığı fenomene ilişkin deneyim 
ve yaşantılarını yansıtabilecek kişilerden oluşur (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 74). Bu 
araştırmanın katılımcıları Malatya il sınırları içindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 
kamu ve özel ortaokul ve liselerde öğrencisi bulunan velilerden oluşmaktadır. Velilerin 
belirlenmesinde ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda öğrencisi olmak, velinin ve 
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öğrencisinin en az bir sosyal medya hesabının olması ve evde internete bağlanma imkânın 
olması ölçütleri göz önünde bulundurulmuştur.  

Katılımcı sayısına ilişkin belirli bir doygunluğa ulaşılması, katılımcı görüşlerinin 
tekrar etmesi birçok araştırmacının üzerinde anlaştıkları bir kuraldır (Patton, 2014; Yıldırım 
ve Şimşek, 2011). Bu kural doğrultusundan bu çalışmada 30 veli ile görüşme yapılmıştır. 
Tablo 1’ de çalışmaya katılan velilere ilişkin özellikler görülmektedir. 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcı velilerden 9’inin kadın, 21’inin erkek, toplam 30 
kişi olduğu, bu velilerden 10’nunun çocuğunun özel ortaokul veya liseye, 20 velinin 
çocuğunun da kamu ortaokul veya liselerine devam ettikleri görülmektedir. Velilerin 
ortalama aylık gelirleri 12 bin ile 1450 arasında değişmekle beraber ortalama 3901 liradır. 
Velilerin 1’i ilkokul 2’si ortaokul, 7’si lise 14’ü lisans 3’ü yüksek lisans, 3’ü doktora 
düzeyinde eğitime sahiptir. 
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    Eğitim 
Durumu 
0Okur-yazar 
değil 1İlk 
2Orta 3Lise 
4Lisans 
5Y.lisans 
6.Doktora 

Öğrencinin Okul 
Türü 

Ko

Sıra 
No 

 
 
Cinsiyet 

 
 
 
Geli
r 

 
Kamu 

 
Özel 

Ag
e 

Kad
ın 

Erke Ort
a 

Lis
e 

Ort
a  

Lis
e 

1 37 +  400 4 +    V1 

2 38 +  200 3 +   + V2 

3 48  + 600 4 +    V3 

4 47  + 430 5  +   V4 

5 59  + 350 4  +   V5 

6 38 +  400 4 + +   V6 

7 49  + 350 4 + +   V7 

8 40 +  145 2    + V8 

9 46  + 400 4    + V9 

10 52  + 300 3  +   V1

11 56  + 300 1  +   V1

12 53  + 400 2 + +   V1

13 35 +  300 3    + V1

14 33 +  300 4 +    V1

15 41  + 450 4 +    V1

16 42  + 290 3 +    V1

17 53  + 250 3  +   V1

18 48  + 500 6 +    V1
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19 44  + 300 4 +    V3

20 40  + 500 6   + + V2

21 42 +  12bi 6   +  V2

22 38  + 600 5   +  V2

23 50  + 400 4 +    V2

24 47  + 300 4 +    V2

25 40  + 250 3 +    V2

26 40 +  350 4   +  V2

27 40  + 300 4 + +   V2

28 50  + 400 4 + +   V2

29 43 +  350 3   + + V2

30 45  + 390 4   +  V3

2.3. Veri Toplama Araçları 
Olguyu (fenomen) deyim edinen bireyler mülakatlar yapılarak olgubilim yönteminde veri 
toplanır (Simon ve Goes, 2011: 1; Creswell, 2013: 79). Görüşme yöntemiyle katılımcıların 
deneyimlerine ilişkin veri toplanması olgubilim çalışmalarında sıklıkla kullanılan bir 
yöntemdir (Creswell: 2013: 162). Bu nedenle bu çalışmada da yarı yapılandırılmış görüşme 
yöntemiyle veri toplanması uygun görülmüştür.  Yarı yapılandırılmış görüşmelerde 
araştırmacı daha önceden hazırlamış olduğu sorulara ek sorular sorabilir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2011). Araştırmacı araştırmanın amacına uygun bir şekilde alan yazında yer alan 
konu ile ilgili çalışmalardan ve 2 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalından, 1 
Eğitim Programları Ana Bilim Dalından öğretim üyesinin görüşlerinden faydalanarak yarı 
yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır.  

 
Soruların kapsayıcılık, anlaşılırlık, konuyla ilişkili olma ve yeterliliğini test etme amacıyla 
hazırlanan Uzman Görüş Formu İnönü Üniversitesinde görev yapan 16 öğretim elamanına 
gönderilerek görüşleri alınmıştır. Öneriler değerlendirildikten sonra sorular üzerinde gerekli 
değişiklikler yapılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme formuna nihai şekli verilmiştir. 
Formların üzerinde yaş, kıdem, okul türü gibi görüşülen kişilerin kişisel özelliklerini 
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tanımlayıcı sorulara da yer verilmiştir. Velilere sosyal medyaya ilişkin görüşlerini 
belirlemek amacı ile aşağıdaki sorular sorulmuştur: 

1. Sizce sosyal medya çocuğunuzun davranışları üzerinde etkili olmakta mıdır? 
Çocuğunuzun ne tür davranışlar edinmelerini sağlıyor?  

2. Çocuğunuzun sosyal medyayı kullanıyor olması onun akademik (veya derslerdeki) 
başarılarını ne yönde etkiliyor olabilir? Bu konuya ilişkin görüşleriniz nelerdir? 

3. Eğitim ve öğretimin amaçları düşünüldüğünde sosyal medyanın eğitimi destekleyen 
yanları size göre nelerdir? 

4. Eğitim ve öğretimin amaçları düşünüldüğünde sosyal medyanın eğitimi engelleyen 
yanları size göre nelerdir?  

5. Sosyal medyanın okullarda verilen eğitimin bir başka ifade ile çocuklarda beklenen 
davranış değişikliklerinin gerçekleşmesine daha fazla destek olabilmesi için neler 
yapılabilir? 

 
Katılımcılar ile yapılacak görüşmeler için gerekli süreyi ve muhtemel sorunları tespit 

etme ve tecrübe kazanmak amacıyla yedi kişilik bir katılımcı grubu ile pilot uygulama 
yapılmıştır. Yapılan pilot uygulamada katılımcıların bazen başka soruların cevaplarını 
önceden verdikleri görülmüş ve soru tekrar edilmemiştir. Bir sorunun da yanlış anlaşıldığı 
tespit edilerek soru yeniden düzenlenmiştir. Pilot uygulama sonucunda görüşmelerin 
ortalama 15-20 dakika sürdüğü görülmüştür. 

 
2.4. Verilerin Toplanması 
Araştırmada katılımcı grubu ile araştırmacı Covid-19 koşulları nedeniyle sosyal medya 
ağları üzerinden görüşme yapmıştır. Görüşmeler karşılıklı soru cevap şeklinde yazışmalar 
şeklinde gerçekleşmiştir. Veri kaybını önlemek için araştırmacı her katılımcının vermiş 
olduğu cevapları düzenleyerek tekrar göndermiş, yazılı olarak kaydedilen verilere ilişkin 
katılımcı onayını almıştır.  
 2.5. Nitel Verilerin Analizi 
Yarı yapılandırılmış görüşme formu toplanan verilerin analizi yapılmadan önce sosyal 
medya hesapları aracılığıyla yapılan görüşmeler MS Word dosyası haline getirilmiştir. 
Velilerle yapılan görüşmelerin 12 punto yazı büyüklüğü ve Times New Roman yazı sitili ile 
oluşturulan 58 sayfa ve 29759 kelimeden oluşan bir metin elde edilmiştir. Araştırmacı 
analizlerini oluşturulan bu metin üzerinden yapmıştır. Belirli kurallara dayalı kodlamalar 
yolu ile bir metinde verilen mesajın tarafsız olarak tanımlanarak çıkarımların yapıldığı, bazı 
sözcüklerin küçük içerik grupları olarak özetlendiği, “sistematik, yinelenebilir bir teknik” 
olan içerik analizi (Büyüköztürk, Kılıç, Çakmak, Akgün, Karadeniz, ve Demirel, 2009: 269) 
yöntemiyle veriler analiz edilmiştir.  
Bir alan uzmanı ve araştırmacının açık kodlama yapmasının ardından analizler yapılmıştır. 
Açık kodlama yöntemiyle veri parçalarının barındırdığı anlam ortaya çıkarılmaya 
çalışmışmıtır (Berg, 2001). Bu yöntemle tüm veriler kabul edilir ve dışarıda hiçbir veri 
bırakılmaz (Jones ve Alony, 2011: 10). Kodlayıcı güvenirliğini sağlamak için iki ayrı 
kodlayıcının kullanıldığı kodlama sonuçları Miles ve Huberman (1994: 64)’in formülü 
kullanılarak görüş̧ birliği ve görüş ̧ayrılığının, çalışmanın güvenirliğine etkisi hesaplanmıştır. 
İki kodlayıcı arasındaki uzlaşma korelasyonu % 89,9 olarak hesaplanmıştır. Bu oranın 
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%70’in üzerinde olması araştırmanın güvenilir kabul edilmesi için yeterli görülmektedir 
(Miles ve Huberman, 1994: 64). İçerik analizi ile elde edilen kod ve temalar, yüzde ve 
frekansların yer aldığı tablolara dönüştürülmüştür. Tablolarda yer alan tema ve kodlar ise 
katılımcı görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılarak desteklenmiş ve katılımcı görüşleri 
sonucunda elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 
 
3. BULGULAR 
Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 
3.1.Sosyal Medyanın Öğrencilerin Davranışlarına Etkisine İlişkin Veli Görüşleri 
Araştırmada cevap aranan birinci soru “Sosyal medyanın öğrencilerin davranışlarına etkisine 
ilişkin veli görüşleri nelerdir?” şeklinde düzenlenmişti. Sosyal medyayı kullanan 
öğrencilerin davranışlarında değişiklik olup olmadığının onların en yakınında bulunan 
velileri tarafından gözlenebileceği düşünülerek velilere “Sosyal medya çocuklarınızın 
davranışlarını ne yönde etkiliyor, gözlemlediğiniz olumlu veya olumsuz ne gibi davranışlar 
oldu?” soruları yöneltilmiştir. Velilerin görüşleri olumlu davranışlar” ve “olumsuz 
davranışlar” olarak iki ana temaya ayrılarak içerik analizi yapılmış ve içerik analizi sonucu 
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 
Tablo 2: Sosyal medyanın öğrencilerin davranışlarına etkisine ilişkin veli görüşleri 

O
lum

lu D
avranışlar 

Velilerin Görüşleri Katılımcı kodu f % 
Kendini geliştirme. V5, V7, V8, V16, V20, V21, 

V23,V30 
8 27 

Derslerle ilgili bilgi toplama. V2, V6, V13, V14, V17 5 17 
Olumlu paylaşımlar. V6, V13, V18, V24 4 13 
İletişim kurabilme becerisi. V5, V13, V25 3 10 
Uzaktakilerle iletişim. V5, V12,  3 10 
Sosyalleşme. V12, V16 2 7 
Gördükleri güzel şeyleri takip 
etme. 

V21, V23 2 7 

Fikir alış-verişinde bulunma. V6 1 3 
Olumlu etkiliyor. V28 1 3 

O
lum

suz D
avranışlar 

Boşa zaman harcama. V9, V11, V12, V13, V15, V17, V24 7 23 
Kavga/şiddet, hırçınlaşma V2, V6, V8, V19, V27, V29 6 20 
Sosyalleşmeye engel. V4, V5, V14, V26, V29 5 17 
Ders çalışmama  V6, V9, V14, V17, V19 5 17 
Bilmiyorum. V1, V7, V10, V11, V29 5 17 
Aile içi iletişimsizlik. V4, V14, V26, V29 4 13 
Başkalarına özenti (giyim, 
konuşma). 

V8, V20, V22 3 10 

İstenmeyen görüntü ve haberi 
görme. 

V6, V18, V23 3 10 

Uygun olamayan paylaşım. V6, V9, V18 3 10 
Eğlence amaçlı kullanma. V2, V24, V30 3 10 
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Tablo 2 incelendiğinde, velilerin sosyal medyanın öğrencilerin davranışlarına 
etkisine ilişkin görüşlerinin olumlu ve olumsuz olmak üzere iki tema altında toplandığı 
görülmektedir. Velilere göre sosyal medyanın en önemli (f=8, %27) olumlu etkisi “öğrenciyi 
geliştirmesidir.” İkinci olumlu davranış ise “derslerle ilgili bilgi toplama” (f=5, %17) ve 
“olumlu paylaşımda bulunma” (f=4, %14) şeklinde ifade edilmiştir. Konuya ilişkin bazı 
velilerin ifadeleri şöyledir: 

En azından kısa ve hızlı bir şekilde bilgiye ulaşma noktasında iyi. Bu zamanda 
bilgiye ulaşmak kolay ama önemli olan o bilgiyi doğru kullanmak; bu konuda net bir 
şey söylemek mümkün değil (V5). 
Arkadaşlarla sosyal medyadan fikir alışverişinde bulunması noktasında çok iyi (V6). 
İletişimim daha rahat oldu, onun dışında bilgi aldığı, takip ettiği çok böyle bilgi 
amaçlı çok ciddi siteler yok, Facebook’u WhatsApp’ı da arkadaşlarıyla iletişim için 
kullanıyor, eğitimle ilgili siteler, güzel hazırlanmış programlar var, çok olumlu 
yansıyan bir durumunu görmedim (V13). 
Olumlu, mesela bir ders notu hani, kitapta olmayan bir şeyi anında bulabiliyorsun. 
O yönden çok güzel. Mesela kitabı yok çocuğun, o an alamayacak durumda (V14). 
Olumsuz bir davranış gözlemlemedim. Olumlu davranış el becerilerini geliştirecek 
şeyler izliyor ve onları sonra uygulamaya çalışıyor. Yapıyor, ediyor, yapmaya 
çalışıyor… Bugün mesela hamur yapmayı öğrendi, kalktı hamur yaptı (V21). 
Yukarıda verilen veli ifadeleri de Tablo 2’de yer alan bilgileri desteklemektedir. V5 

ve V14 kodlu katılımcıların sosyal medyanın bilgiye ulaşmayı çok hızlı ve kolay hale 
getirdiği üzerinde durdukları görülmektedir. Öğrencilerin bilgiye kolay bir şekilde 
ulaşabilmeleri, eğitim öğretim etkinliklerinin sürekliliği açısından önemlidir. Bilgiye 
ulaşmak bu kadar kolay olmasına rağmen, bu katılımcı bilginin doğru kullanılmadığını 
söylemektedir. V14 kodlu katılımcı bunlara ek olarak kitaplarda yer almayan bilgiye anında 
ulaşmanın önemine dikkat çekmektedir. Bazı katılımcılar (V6 ve V21) ise kendilerini sosyal 
medya aracılığı ile geliştirdiklerini ifade etmişlerdir. V21 kodlu veli ise çocuğunun el 
becerisini geliştirecek videolar izleyerek kendini geliştirdiğini ifade etmiştir. Ayrıca, sosyal 
medya sayesinde iletişim kurabilme beceri ve olanaklarının arttığı görüşünü destekleyen 
V13 kodlu veli “iletişimim daha kolay oldu” diyerek sosyal medyanın çocuğunun iletişim 
becerisini artırdığını belirtmiştir. Velilerin çoğunluğu sosyal medyanın daha çok olumsuz 
yönlerinin olduğunu ifade ettikleri görülmektedir.  
Tablo 2’de yer alan olumsuz davranışlar incelendiğinde, birinci sırada “boşa zaman 
harcama” (f=7, %24) görüşü yer almaktadır. Velilerin en önemli problemleri, çocuklarının 
zamanı kontrolsüz kullanması ve dolayısı ile ders çalışmaya vakit kalmamasıdır. İkinci 
olarak “kavga, şiddet ve hırçınlaşma” (f=6, %21) davranışları gelmektedir. Birçok veli 
çocuğunun sosyal medyayı kullanmaya başlaması ile birlikte hırçınlaşmaya başladığını, söz 
dinlemez olduğunu, şiddete eğiliminin arttığını ifade etmiştir. Üçüncü olarak veliler, 
“sosyalleşmeye engel” (f=5, %17) olduğu yönünde görüş bildirmiştir. Bu görüşlerin dışında, 
velilerin ifade ettiği diğer bazı olumsuz davranışlar “ders çalışmama, aile içi iletişimsizlik, 

Bağımlılık yaratıyor. V15, V24 2 7 
Kötü dil kullanma. V2, V3 2 7 
Yabancılarla iletişim. V6, V14 1 3 
Bireyselleşme V26 1 3 
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başkalarına özenti, istenmeyen görüntü ve haberi görme, uygunsuz paylaşımlarda bulunma” 
gibi davranışların olduğu görülmektedir. 
Sosyal medyayı kullanan öğrencilerin yaşları ve ilgileri göz önünde bulundurulduğunda, bu 
yaştaki öğrencilerin aşırı meraklı olabilecekleri kabul edilebilir. Ancak, insanların birbirine 
yabancılaşmasıyla ortaya çıkan anti sosyal ortam ile insanların baş etmesini sağlamak, yani 
amacı insanları sosyalleştirmek olan sosyal medyanın bu temel teze hizmet etmemesi önemli 
bir olgu olarak daha fazla irdelenmelidir. Aşağıda V4 kodlu katılımcının ifadelerinde yer 
alan “televizyon önünde bile artık zaman geçiremiyoruz” şeklindeki ifadesi önemlidir. Bu 
durumun daha derinlemesine irdelenmesi gerekir. Sosyal medya kaynaklı öğrencilerde 
görülen olumsuz davranışlara ilişkin bazı velilerin görüşleri şöyledir: 

Aile kimyamızı bozdu. Çocuklarımızla televizyon önünde bile artık zaman 
geçiremiyoruz. Sürekli televizyon önünde zaman geçiren bir aile tipi, hoş olmayan 
bir görüntüyken, o bile gitti. Bu yönüyle bir iletişimsizlik var, bir odadaki çocuğun 
annesinden su isterken mesaj atması gibi bir durum var (V4). 
Öncelikle çocuklar yalnızlaşıyor; kimseyle muhabbet etmiyorlar ve çoğunlukla 
çocukların konuşma isteği azalıyor, bu anlamda olumsuz olduğunu söyleyebilirim 
(V5). 
Daha hırçınlaştı. Ergenlik dönemini normal seviyesindeyken bir anda patlamalar 
yaşamaya başladı. Öfke nöbetleri yaşadı. Dersleri tamamıyla olumsuz etkilendi. 
Yanlış arkadaş gruplarına girdi. Yani benim tasvip etmeyeceğim, aile kimliğimize 
ters düşen ortamlarda bulundu (V6). 
Çocuk Facebook’unu başka birisine vermiş.. Orada çocuğun altına sen söyle 
uygunsuz fotoğraflar paylaşılmış. Face’e girdi mi ders falan unutuluyor (V9). 
Ders çalışmaya yönlendirmiyor. Çocukları daha çok ailevi gelenek, görenek 
ortamından uzaklaştırıyor. Çocuk kendi içine kapanık oluyor. Çünkü bir elektroniğe 
bağlı kalıyor. Anne babayla paylaşım olmuyor (V14). 

Sosyal medya kaynaklı öğrencilerde görülen olumsuz davranışları örneklendiren yukarıdaki 
ifadeler incelendiğinde bu ifadelerin Tablo 2’de yer alan olumsuz davranışları desteklediği 
görülmektedir. Sosyal medyanın öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisine ilişkin ciddi 
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrencilerin özellikle sosyal ağlarda çok fazla zaman 
harcamaları, yanı başlarındaki arkadaş veya aile fertleri ile iletişim kurmada sıkıntı 
yaşamaları, bağımlılık düzeyinde bir sosyal medya kullanımının olması, geleceğimiz tehdit 
eden, sanal gibi görünse de çok yakında ciddi sorunlar doğuracak konulardır. Bu nedenle 
sosyal medyanın olumsuzluklarını özellikle olumlu davranışa çevirmeye yönelik çalışmalara 
öncelik verilerek, bilinçli sosyal medya kullanımı yönünde toplum eğitilebilir.  
 
3.2.Sosyal Medyanın Akademik Başarıya Katkısına İlişkin Veli Görüşleri 
Okul aile iş birliğine ilişkin yapılan çok sayıda çalışma, okul aile iş birliğinin öğrencinin 
akademik başarısını olumlu yönde artırdığını (Çelenk, 2003; Berkyürek, 2008; Altun, 2009), 
okuldaki disiplin sorununu azalttığı (Çalık, 2007) gibi bulgular ortaya çıkarmıştır. Etkili bir 
okul aile iş birliği hem öğretmenlerin motivasyonunu hem de akademik başarı ve olumlu 
davranışların geliştirilmesini artıracaktır. Çocuğun eğitiminde öğretmenler kadar velilerinde 
etkisi vardır.  Bu nedenle sosyal medya öğrencilerin akademik başarılarına ve beceri 
gelişimlerine katkısının ortaya konmasında da velilerin görüşleri önemli görülmüş ve 
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velilere “Sosyal medyanın öğrencilerinizin akademik başarısını ne yönde etkilediğini 
düşünüyorsunuz?” sorusu sorulmuştur. Velilerin görüşlerinin içerik analizi yapılmış ve 
aşağıdaki Tablo 3’de verilmiştir. 
Aşağıda yer alan Tablo 3 incelendiği zaman, sosyal medyanın akademik başarıya etkisinin 
olumlu ve olumsuz etkiler olmak üzere iki ana tema altında toplandığı görülmektedir. 
Velilerin önemli bir kısmına (f=13, %45) göre sosyal medya “akademik başarıyı 
geliştirebilir.” Velilere göre sosyal medyanın akademik başarıya olumlu etkilerinin başında 
“ders sunuları ve video izleme” (f=6, %21) gelmektedir. İkinci olarak “bilgiye ulaşma 
kolaylığı” (f=4, %14) ve üçüncü olarak “çocuğun algılamasının gelişmesi” (f=2, %7) 
görüşleri gelmektedir. Ayrıca öğrencilerin iletişim kabiliyetlerinin gelişmesi, soru çözme, 
tekrar yapma, kitap okuma gibi bazı akademik başarıyı etkileyebilecek özelliklerinde ifade 
edildiği görülmektedir. 

 
Tablo 3: Sosyal medyanın akademik başarıya katkısına ilişkin veli görüşleri 

O
lum

lu E
tkileri 

Velilerin Görüşleri Katılımcı kodu f % 
Akademik başarıyı 
geliştirebilir. 

V1, V4, V5, V8, V10, V12, V13, 
V14, V16, V18, V21, V23, V26 

1
3 

43 

Ders sunumları/video izleme. V4, V8, V10, V13, V16, V26 6 20 
Bilgiye ulaşma kolaylığı. V4, V8, V18, V23 4 13 
Çocuğun algılamasının 
gelişmesi. 

V14, V26, V30 3 10 

İletişim kabiliyeti gelişmesi. V14 1 3 
Soru çözme. V10 1 3 
Görsel zekayı geliştirme. V13 1 3 
Tekrar yapma olanağı. V8 1 3 
Farklı hocalarda farklı ders 
imkanı. 

V12 1 3 

Kitap okuma. V14 1 3 
Derslerle ilgili arkadaşlarıyla 
haberleşme. 

V4 1 3 

 Teknolojiyi öğrenme. V18 1 3 

O
lum

suz E
tkileri 

Daha çok olumsuz etkiliyor. V2, V6, V7, V9, V11, V15, V17, 
V19, V22, V23, V24, V25, V27, 
V28, V29 

1
5 

50 

Boşa zaman harcama. V5, V7, V9, V12, V19, V20, V29 7 23 
Eğitim amaçlı kullanmama. V1, V12, V23, V28 4 13 
Ders çalışma motivasyonunun 
düşmesi. 

V15, V22, V29 3 10 

Asosyal olma. V2, V14, V30 3 10 
Kitap okumama. V22 1 3 
Dikkat dağınıklığı. V15 1 3 
Bağımlılığı artırma. V22, 1 3 
Hazır bilgiye konma. V26 1 3 
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Tablo 3’e göre katılımcıların yarısının (%50) sosyal medyanın akademik başarıyı 

olumsuz yönde etkilediğini ifade ettikleri görülmektedir. Sosyal medyanın akademik 
başarıya olumsuz etkilerinin başında “boşa zaman harcama” (f=7, %23) gelmektedir. İkinci 
sırada “eğitim amaçlı kullanmama” (f=4, %13 ve “ders çalışma motivasyonunun düşmesi” 
(f=3, %10) görüşleri gelmektedir. Bu görüşlerin dışında katılımcılar, sosyal medyanın 
öğrencileri “asosyal yaptığını, kitap okumama, dikkat dağınıklığı, bağımlılık” gibi bazı 
istemeyen davranışlara neden olduğu yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. 
Katılımcılara ait bazı ifadeler şöyledir: 

Yani asosyal oluyorlar artık, dışarı çıkıp oyun oynamak nedir bilmiyorlar, boş 
vakitlerini kesinlikle bilgisayar veya telefon başında internette geçiriyorlar (V2). 
Dersle ilgili bir iletişim ağı kurmuş durumdalar. Bazen işte Youtube’tur başka sosyal 
araçlardır onlardan dersleriyle ilgili ya video var, ya da makaleler vesaireler indirip 
inceleyebiliyorlar.. Şu anda bir kaynağa ulaşmak anlamında sosyal medyanın ciddi 
bir yelpazesi var (V4). 
Eyüp bir saat, iki saat bazen bakıyorum Face’te, bakıyor bakıyor böyle. Oğlum yeter 
diyorum. Yeter artık yani. Bunu defalarca söylememe rağmen bırakamıyor. Bu 
yönüyle olumsuz (V7). 
Bayağı etkiliyor. Dersleri oradan aldığı için, okuduğu için, ne bileyim yardımcı 
oluyor. Ders konusunda yardımcı oluyor (V8). 
Ders çalışması yönünde çok etkisi oldu. Genelde test çözüp, ders ağırlıklı olarak 
kullandı (V10). 
Çocuğun algılamasını etkiliyor, sonra, iletişimde daha iyi, uyku düzensizliği, ondan 
sonra, içe kapanıklık,  internetten arkadaşlar bulma. Bu yönden çocuğu farklı şekilde 
etkiliyor (V14). 
Olumsuz en fazla diyebileceğim belki biz kontrol etmezsek zamanını harcama 
yönünde, zaman israfına yol açabilir. Bizde çocuğu sınırlıyoruz tabi ki (V20). 
Yukarıdaki ifadelerin Tablo 3’de verilen bilgileri desteklediği görülmektedir. Bazı 

katılımcılar sosyal medyanın olumlu etkilerini öne çıkarmakta (V7, V8, V10), öğrencilerin 
sosyal medyadan faydalanarak ders çalıştıklarını, test çözdüklerini ifade ettikleri 
görülmektedir. Ancak bazı katılımcıların da sosyal medyanın sosyalleşmeyi öldürdüğü (V2) 
ve çok fazla vaktin boşa harcandığı (V2, V7, V20) gibi olumsuzluklara yol açtığını ifade 
ettikleri görülmektedir.  

Sosyal medyanın öğrencilerin akademik başarısını olumsuz etkilediği yönünde görüş 
bildiren veliler (%52), öğretmenler ile benzer görüşleri savunmuşlardır. Öğretmenlerin de 
çoğunluğu (%60) sosyal medyanın akademik başarıyı “daha çok olumsuz etkilediği” 
görüşünü paylaştıkları görülmüştür. Sosyal medyanın akademik anlamda öğrencilerin 
başarılarını ciddi olarak etkileyebilecek sosyal ve ekonomik dengesizliklerden doğan 
eşitsizliği ortadan kaldırabilecek bir potansiyele sahipken, yeterince yararlanılmadığını 
gösteren bu görüşlerin detaylı bir şekilde incelenerek, toplumu, velileri, öğretmen ve 
öğrencileri sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlendirmek gerektiğinin bir kez daha 
vurgulanması gerekmektedir. 
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3.3. Sosyal Medyanın Eğitimi Destekleyen ve Engelleyen Özelliklerine İlişkin Veli
 Görüşleri 
Çocukların en yakınlarında yer alan velilerin, çocuklarının davranışlarını gözlemleme 
konusunda önemli bir avantaja sahip olduklarını düşünüldüğünde, öğrencinin hayatında yer 
alan öncelikleri, değişimi ve gelişmeyi velilerin gözlemleyebileceği düşüncesinden 
hareketle, sosyal medyanın eğitimi destekleyen ve engelleyen yönlerine ilişkin veli 
görüşlerinin önemli olabileceği düşünülmüş ve velilere “Eğitim öğretimin amaçlarını göz 
önünde bulundurduğunuzda sosyal medyanın eğitimi destekleyen özellikleri nelerdir?” ve 
“Eğitim öğretimin amaçlarını göz önünde bulundurduğunuzda sosyal medyanın eğitimi 
engelleyen özellikleri nelerdir?” soruları ayrı ayrı sorulmuş ve katılımcıların vermiş 
oldukları cevaplar içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş ve analiz sonuçları Tablo 4’de 
verilmiştir.  
Tablo 4: Sosyal medyanın eğitimi destekleyen ve engelleyen özelliklerine ilişkin veli 
görüşleri 

D
estekleyici Ö

zellikleri 

Velilerin Görüşleri Katılımcı kodu f % 
Bilgiye ulaşma kolaylığı V1, V4, V5, V6, V7, V8, V10, V12, 

V16, V18, V20, V23, V24, V28, V29 
15 50 

Bol veri kaynağı sağlama. V4, V7, V18, V24, V28, V29 6 20 
Kaynak paylaşımı sağlaması. V7, V9, V16, V24, V28 5 17 
Zaman kazanma/hız. V7, V12, V23, V24, V27 5 17 
İletişime faydalı. V14, V21, V23, V26, V28 5 17 
Güncel bilgiyi takip edebilme. V1, V4, V7, V8 4 13 
Ödevlerde yardımcı. V8, V17, V18 3 10 
Teknoloji kullanımını 
geliştirme. 

V12, V18, V30 3 10 

Soru indirip çözme. V7, V28 2 7 
Güzel video ve sunu 
paylaşma. 

V15, V18 2 7 

Motivasyon sağlama. V20 1 3 
Eğitim amaçlı kullanılırsa 
faydalı. 

V2, 1 3 

Kültürel anlamda destek. V3 1 3 

E
ngelleyici Ö

zellikleri 

Zaman kaybı. V1, V2, V3. V4, V5, V6, V7, V11, 
V12, V13, V18, V19, V20, V28 

14 47 

İstenmeyen içeriğe maruz 
kalma. 

V4, V9, V10, V17, V21, V25, V29, 
V30 

8 27 

Uygunsuz içeriğe erişimi 
kolaylaştırma. 

V4, V9, V10, V25, V29 5 17 

Bağımlılık yapma. V6, V18, V22, V26 4 13 
Oyun oynama. V1, V16, V18, V28 4 13 
Bilgi kirliliğine neden olma. V23, V24, V26 3 10 
Ders çalışmama. V11, V19, V20 3 10 
Sosyalleşmiyorlar. V4, V5, V13 3 10 
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Velilerin bakış açısıyla sosyal medyanın “destekleyici özellikleri ve engelleyici 
özellikleri” Tablo 4’de verilmiştir. Bu tabloya göre sosyal medyanın eğitimi destekleyen 
özellikleri arasında birinci sırayı “bilgiye ulaşma kolaylığı” (f=15, %50) almaktadır. Sosyal 
medya üzerinden her türlü bilgi kaynağına ulaşmanın kolay olması eğitim açısından önemli 
görülmektedir. Velilere göre ikinci önemli özellik “Bol veri kaynağı sağlama” (f=6, %20) 
olanağı sunmasıdır. Tabloda yer alan eğitimi destekleyen üçüncü önemli özelliğin ise 
“kaynak paylaşımı sağlaması” (f=5, %17) olduğu görülmektedir. Diğer destekleyici 
özellikler olarak velilerin bilgiye ulaşmadaki hız, iletişimi kolaylaştırma, güncel bilgiyi takip 
edebilme gibi özellikleri ifade ettikleri görülmektedir. Sosyal medyanın eğitimi destekleyici 
özelliklerine ilişkin olarak bazı veli görüşleri aşağıda verilmiştir: 

Yani açıkçası elektronik ortamda hazırlanmış çok ciddi anlamda veri kaynakları var. 
Yani hem görsel hem yazılı anlamda. O kaynaklara rahat bir şekilde ulaşılabilmesi 
daha fazla kişinin bilgilendirilmesi anlamına geliyor ve böylece daha fazla bilgi akışı 
oluyor karşılıklı olarak....Yani öğretmenler de, veli de, öğrenci de ulaşabiliyor. Yani 
bu yönüyle eğitimi destekleyen bir yanı var yani (V4). 
Mutlaka faydası vardır, yoktur diyemeyiz; ama buna bir ölçü, sınır getirmek 
gerekiyor. Mesela eskiden bir konuyu araştırmak için yüzlerce kitaba bakmak 
gerekiyordu; ama şimdi hepsi bir tuşun ilerisinde. Bu anlamda çok güzel; ama fazla 
zaman harcamadan kullanılırsa faydalı olacağı görüşündeyim (V5). 
Sosyal medyanın eğitimi destekleyen özellikle kaynak, materyal ve bunların akabinde 
değerlendirme aracı olarak kullanılan soru çeşitlemesinde çocukların gerçekten 
büyük bir boşluğunu dolduruyor. Hem bilgi hem bilgiye ulaşma kolaylığı, hızı 
açısından faydalı olduğunu düşünüyorum (V7). 
Çok yanları vardı, mesela bilmediğim bir konuyu kütüphaneye gitmektense hemen 
oradan ediniyorsun. Sosyal medyada buluyorsun kısa yoldan (V10). 

Çocukları olumsuz etkiliyor. V1, V4, V30 2 7 
Eğitim amaçlı kullanılmıyor. V2, V22 2 7 
Eğitimden kopmayı 
kolaylaştırıyor. 

V7, V26 2 7 

Kötü amaçlı örgütlenmeler 
olabiliyor. 

V14, V29 2 7 

Yanlış arkadaş seçimine neden 
oluyor. 

V10, V29 2 7 

Güncel verilerin olmaması. V15 1 3 
Kötü amaçlı şeyler hızlı 
yayılıyor. 

V27 1 3 

Hazır bilgiye alışıyor. V19 1 3 
Çocuğun zeka gelişimini 
etkiliyor. 

V16 1 3 

Kullanılan dili bozuyor. V13 1 3 
Kötü içerikli videolar. V9 1 3 
Kültürel değerlere zarar 
veriyor. 

V3 1 3 

İletişimi bozuyor. V13,  1 3 
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Destekliyor tabi ders programları falan dersleri bulamadıkları kitapları sosyal 
medyada bulabilirler, bu şekilde bence iyi bilgi paylaşımı yönünden destekliyor 
(V29). 
Yukarıda verilen ifadelere bakıldığında velilerin tabloda ortaya çıkan durumu 

destekler nitelikte ifadeler kullandıkları görülmektedir. Velilere sosyal medyanın eğitimi 
engelleyen özellikleri de sorulmuştur. Tablonun ikinci kısmında engelleyici özellikler 
açısından veli görüşlerinin içerik analizi yapılmıştır. Tabloda yer alan en önemli engelleyici 
özelliğin “zaman kaybı” (f=14, %47) olduğu görülmektedir. Velilere göre ikinci önemli 
engelleyici özellik, “istenmeyen içeriğe maruz kalma” (f=8, %27) görüşüdür. Üçüncü görüş 
ise, “uygunsuz içeriğe ulaşımı kolaylaştırma” (f=5, %17) görüşüdür. Ayrıca veliler sosyal 
medyanın bağımlılık yaptığı için, çok fazla oyun oynandığını, bilgi kirliliğine neden 
olduğunu, çocukların ders çalışmamasına, asosyal olmalarına neden olduğunu, bu yönleriyle 
sosyal medyanın eğitimi engellediğini ifade ettikleri görülmektedir. Sosyal medyanın 
engelleyici özelliklerini veliler şu sözleriyle ifade etmişlerdir: 

Zaman kaybı ve kültürel değerlere de çok zarar veriyor. Bizim çocuklarımıza vermek 
istemediğimiz birçok şeyi birileri bir şekilde veriyor yani (V3). 
Engelleyen yanı, o kadar çok olumsuz içerikli materyaller var ki çocuklar bunlara 
ulaşma noktasında pervasızca hareket edebiliyorlar ve bu da onların yanlış ruhsal 
olarak yanlış yetişmelerine yön veriyor. Derslerini de olumsuz yönde etkiliyor. 
Derslerine zaman ayırmak yerine ya da normal anlamda sosyalleşmek yerine 
bireysel anlamda içe kapanık tipler ortaya çıkabiliyor. Maalesef bizim idealize 
ettiğimiz düşüncelere sahip olmayan bir gençlik ortaya çıkabiliyor. Yani artık orada 
öğretici, sosyal medya oluyor, ya da internet oluyor. Sen, ben, öğretmen devre dışı 
kalıyoruz (V4). 
Bir defa başladı mı.... bu gece ikilere, üçlere kadar uykusuz bırakan ama sonuçta 
onlara hiçbir faydası olamayan bir hale gelebiliyor (V6).  
Kötü niyetli yanları da var şimdi yok değil. Örneğin adam internette arkadaşlık 
kuruyor ve girilemeyecek, uygun olmayan yerlere giriyor... (V10).  
Çok ciddi zaman kaybı olabiliyor. İnsanlık ilişkileri sanal ortama taşınmış. 
Türkçeden çok uzak yaşıyoruz. Simgelerle beden dilini daha çok kullanıyoruz. Ya da 
çocuk işte annecim hoş geldin diyeceğine, diğer odadan mesaj atıyor annesine (V13). 
Valla Türkiye şartlarında yok destekliyor diyemem, olması gerekiyor, sosyal medya 
ile ilgili okullarda hiçbir şey yok bildiğimiz kadarı ile müfredatta bir şey yok, ha 
eğitim açısından eğitimi destekleyen bir yönü yok. Eğitimle ilgili şeyler pek 
paylaşılmıyor, eğitime de pek olumlu bir katkısı yok, (V22). 
Yukarıdaki ifadelerde de görüldüğü gibi sosyal medya ciddi anlamda zaman kaybına 

(V3, V6, V13 ve V22)  neden olmaktadır. Velilere göre öğrenciler sosyal medya hesaplarına 
bir kere girdikleri zaman geçen zamanın farkına varmadan saatlerce zamanlarını burada 
geçirebilmekteler.   
Diğer önemli engelleyici özellikler olan istenmeyen içeriğe maruz kalma ve uygunsuz 
içeriğe ulaşımın kolaylaşması velileri rahatsız etmektedir.V3 kodlu katılımcı bu durumu, 
“Bizim çocuklarımıza vermek istemediğimiz birçok şeyi birileri bir şekilde veriyor” şeklinde 
ifade etmektedir. Çocukların normal koşullarda hiç karşılaşmamaları veya görmemeleri 
gereken görüntü, video veya bilginin hiçbir sınırlama olmaksızın öğrenciler tarafından 
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görüntülenebilir olması onların fiziksel ve psikolojik gelişimleriyle birlikte akademik 
yaşantılarını da olumsuz etkileyebilir. V3, V4 ve V10 kodlu katılımcıların bu fikri 
destekleyen ifadeleri olduğu görülmektedir. Veliler, biz her ne kadar çocuklarımızı bazı 
şeylerden korumaya, kötü şeyleri öğrenmelerini engellemeye çalışsak da, “artık orada 
öğretici, sosyal medya oluyor, ya da internet oluyor. Sen, ben, öğretmen devre dışı 
kalıyoruz” (V4) şeklinde yakınmaktalar.  
Tablo 4’de belirtilen destekleyici ve engelleyici özellikler, aslında sosyal medyanın 
kullanımına ilişkin bilinç düzeyinin artırılması ve bazı önlemlerin alınması konusunda 
eğitimcilere ve aileler önemli uyarılarda bulunmaktadır. Örneğin, bilinç düzeyinin çok düşük 
olarak kabul edebileceğimiz ilkokul düzeyindeki çocukların sosyal medya hesabı açma ve 
kullanmaları tamamen yasaklanabilir veya sınırlandırılabilir. Öğrencilere sosyal medya 
okuryazarlığı dersi verilebilir ve bu ders kapsamında özellikle sosyal medyanın eğitim 
öğretim açısından nasıl kullanılabileceğine örnekler verilebilir.  
 
3.4. Sosyal Medyanın Eğitim Amaçlı Kullanımına İlişkin Veli Önerileri 
Yapılan görüşmelerde birçok veli çocuklarının vakitlerinin önemli bir kısmını internette 
veya sosyal medya hesaplarında geçirdiğinden bahsetmiştir. Çocuklarının sosyal medya 
kullanımı konusunda çok iyi gözlemleri olabileceğini düşündüğümüz velilere, “Sosyal 
medyanın okulda verilen eğitimi daha fazla destekleyebilmesi için neler önerirsiniz?” sorusu 
sorulmuştur. Katılımcıların konuya ilişkin ifadelerinin içerik analizi yapılmış ve içerik 
analizi sonucu Tablo 5’de verilmiştir.  
Sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanımına ilişkin velilerin önerilerinin içerik analizi 
sonucuna göre, velilerin önemli bir kısmı (f=13, %43) “insanlar bilinçlendirilmeli” 
önerisinde bulunmuşlardır. Yapılan görüşmelerde yönetici ve öğretmenlerde dahil olmak 
üzere birçok kişinin sosyal medya kullanımına ilişkin sınırlı bilgiye sahip oldukları 
görülmüştür. Bu nedenle sosyal medya kullanımına ilişkin toplumun ve özellikle öğretmen 
ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi faydalı olabilir.  

 
Tablo 5: Sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanımına ilişkin veli önerileri 

Velilerin Görüşleri Katılımcı kodu f % 
İnsanlar bilinçlendirilmeli. V2, V4, 

V5,V7,V10,V14,V15, 
V18, V19, V20, V21, V22, 
V30 

13 43 

Daha faydalı içerik paylaşılmalı. V1, V9, V11, V12, V13, 
V15, V17, V20, V21, V22, 
V25 

11 37 

Denetim mekanizması geliştirilmeli. V4, V9, V14, V15, V21, 
V23, V25, V27, V28 

9 30 

Sosyal medya eğitimi verilmeli. V2, V7,V15,V18,V19, 
V22, V24 

7 23 

Sosyal medya kullanımı takip edilmeli. V3, V4, V5, V23 4 13 
Akran  dayanışması oluşturulmalı. V1, V20, V21, V28 4 13 
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Velilere göre ikinci önemli öneri “daha faydalı içerik paylaşılmalı” (f=11, %37) önerisidir. 
Sosyal medyanın amaçlarına ilişkin ilgili bölümde de bahsedildiği gibi, sosyal medyanın çok 
sayıda kullanım amacı vardır. Eğlence, iletişim, ticaret, eğitim bunlardan sadece bir kaçını 
oluşturmaktadır. Eğitsel içerikli paylaşımların artırılması, doğal olarak öğrencilerin maruz 
kalacağı içeriğinde daha çok eğitim öğretimle ilgili materyaller olması anlamına 
gelmektedir.  
Veliler üçüncü olarak “denetim mekanizması geliştirilmeli” (f=9, %30) önerisinde 
bulunmuşlardır. Sosyal medyanın bu denli fazla kullanım alanının olması, paylaşılan içeriğe 
ilişkin bir denetimin olmaması, doğal olarak bazı velileri endişelendirmekte ve bir denetim 
mekanizmasının geliştirilmesini önermekteler. Denetimin her alanda olduğu gibi, mutlaka 
sosyal medyada da sistemli olarak uygulanması gerekir. Geleceğimizi oluşturan nesillerin 
gelişi güzel uygunsuz paylaşımlar ile kötüye yönlendirilmemesi, fiziksel ve psikolojik 
gelişimlerinin uygun bir şekilde gelişmesi için televizyon da yapılan yayınlarda da olduğu 
gibi sosyal medyada da bir denetimin olmasının yararlı olacağı görülmektedir. Geliştirilecek 
olan bir denetim mekanizması ile engelleyici özellikler en aza indirilmeye çalışılmalıdır.  

Velilerin diğer önemli önerileri “sosyal medya eğitimi verilmeli” ve “yönetici, 
öğretmen ve veli sosyal medya kullanımını takip etmeli” görüşleridir. Sosyal medya eğitimi 
özellikle okullardan başlanarak toplumun bütün katmanlarında yapılmalı ve bilinç düzeyi 
artırılmalıdır. Bütün bunlara ek olarak, yönetici, veli ve öğretmenler öğrencilerin sosyal 
medya kullanımlarına ilişkin duyarlı davranmalı ve onların sosyal medyayı uygun kullanıp 
kullanmadıklarını takip etmeye çalışmalılar. Sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanımına 
ilişkin bazı velilerin ifadeleri şöyledir: 

Çocuklar bilinçlendirilmeli. Bilgisayar dersi haftada bir saat ve iyi amaçlı 
kullanılmadığını düşünüyorum. Çocukların bu konuda iyice eğitilmesi gerektiğini 
düşünüyorum (V2). 

Doğru bilgi paylaşılmalı. V23, V25, V26 3 10 
Önerim yoktur. V6, V16 2 7 
Öğretmenler sosyal medyadaki eğitsel 
materyaller konusunda bilinçlendirilmeli. 

V4, V18 2 7 

Görseller, videolar sınıfta kullanılabilir. V4 1 3 
Yasal düzenlemeler yapılmalı. V4 1 3 
Öğretmenler öğrenciye sosyal medyada 
dersleri konusunda yardımcı olabilir. 

V8 1 3 

Çocukların yaşına uygun paylaşımlar olmalı V15 1 3 
Okulların Wifi hızı artırılabilir. V18 1 3 
Okulun sosyal medya hesabı olsa ve veliler 
oradan görüşlerini paylaşabilse daha iyi 
olur. 

V18 1 3 

Yasaklamak yerine eğitimde daha etkin 
kullanmalıyız. 

V20 1 3 

Bazı eğitsel programlar ücretsiz hale 
getirilebilir. 

V24 1 3 

Evdeki öğrenciye canlı ders verilebilir. V29 1 3 
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Sosyal medyada ortamında çok ciddi ulaşabileceğiniz görsel, işitsel, yazılı 
materyaller var. Öğretmenler bilinçlendirileli. Yani eğitim malzemeleri var 
geliştirilmiş. Sosyal medyanın eğitim sürecine entegre edilmesi eğitimin kalitesini 
arttıracaktır ve çocuğun dünyasında daha kalıcı bilgilere neden olacaktır. Şimdi 
sosyal medya üzerinde çocuklarımıza savunmasız ve bilinçsiz çocuklarımıza 
ulaşabilen kötü eller var, bu anlamda yasal düzenlemeler yapılması lazım. (V4). 
Şuanda çocuklarımızı sosyal medyadan koparmak mümkün değil; ama onların 
bilinçli bir şekilde kullanmaları sağlanabilir. Yoksa interneti, telefonu yasaklayıp 
elinden almak gibi şeyler doğru değil (V5). 
Bunun verimli olabilmesi için önce çocuklara zararlarının anlatılması lazım. 
Bununla ilgili ders görmesi lazım nasıl kullanılabilir diye. Çocuklar bu konuda 
bilinçsiz bence. Okullarda bu kullanımla ilgili eğitim verilmesi lazım (V19). 
Evet filtrelemenin mutlaka olması lazım. Paylaşımların gerçekçi olması, eğitimle 
alakalı, insanların ufkunu açacak gerçeği yansıtan, din, ırk, mezhep ayırt etmeyen, 
çocuklarımız, geleceğimiz için daha güzel, eğitim amaçlı olmasını isterim (V25). 
Neler öneririm; çok iyi bir ağ, denetim ağı olması lazım ki yapılabilsin, yani 
birilerinin çok iyi denetlemesi gerekir (V27). 
Yukarıda verilen ifadeler incelendiğinde sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanımına 

ilişkin veli ifadelerinin Tablo 5’de verilen bilgileri desteklediği görülmektedir. Öğrencileri 
sosyal medyadan tamamen soyutlamak mümkün olmadığına göre bazı önlemler alınarak 
sosyal medya eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde kullanılabilir. Bunu yapabilmek için 
velilerin temel olarak üzerinde durdukları konu öğrenci, öğretmen, yönetici, veli olmak 
üzere her düzeyde bir bilinçlendirmenin olmasıdır.  
 
4. TARTIŞMA ve SONUÇ  
İstatistiklere göre dünya nüfusunun yarıdan fazlası internete bağlanmakta, yaklaşık dört 
buçuk miyar aktif sosyal medya kullanıcı bulunmaktadır. Türkiye’de 65,8 milyon kişi 
internete bağlanırken, 60 milyon kişi aktif olarak sosyal medyayı kullanabilmektedir. 36 
milyon kişi ise cep telefonu gibi mobil cihazları kullanarak sosyal medya hesaplarına 
ulaşmaktadır. Günlük kişi başı 2 saat 57 dakika sosyal medya kullanılmaktadır (Dijital 
Ajanslar, 2021). Düvenci (2012)’ye göre internet sahip olduğu işlevleri nedeniyle dünyayı 
daha da küçültmüştür. İnternet ve sosyal medya kütüphaneye, kitaba, televizyona, radyoya, 
insana, arkadaşa, bakkala, manava, terziye duyulan ihtiyacı azaltmıştır.  
Çok yaygın bir kullanım alanına sahip olan sosyal medyanın eğitim alanında kullanılması 
mümkün görülmektedir. Özellikle oluşturulan gruplar, paylaşılan materyaller, kitap, 
doküman, video uygulamalarının paylaşılabilir olması, görüntülü ve sesli uygulamalar artık 
her yerde öğrenmenin gerçekleşmesini mümkün hale getirmiştir. Bu çalışmada da 
öğrencilerin olumlu ve olumsuz bazı davranışlar edinmelerinde sosyal medyanın etkili 
olduğu görülmüştür. Öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri, derslerle ilgili bilgi ve kaynak 
bulmaları, olumlu paylaşımlarda bulunmaları, insan ilişkilerini geliştirip sosyalleşmeleri 
sosyal medyanın öğrencilerin davranışlarına olumlu katkıları olarak ifade edilmiştir. “Boşa 
zaman harcama” “kavga, şiddet ve hırçınlaşma” “sosyalleşmeye engel” olması ise olumsuz 
davranışlar olarak görülmüştür. Velilerin çoğunluğu sosyal medyanın eğitimi olumsuz 
yönde etkilediği görüşünü paylaşırken yarıya yakını da eğitim etkinliklerini desteklediğine 
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inanmaktadır. “Bilgiye ulaşma kolaylığı, bol veri kaynağı sağlama, “kaynak paylaşımı 
sağlaması, “bilgiye ulaşmadaki hız, iletişimi kolaylaştırma ve güncel bilgiyi takip edebilme” 
gibi özellikleri eğitimi destekleyen özellikler olarak velilerin ifade ettikleri görülmektedir. 
“Zaman kaybı, istenmeyen içeriğe maruz kalma,  “uygunsuz içeriğe ulaşımı kolaylaştırma”  
görüşlerinin ise eğitimi engelleyen özellikler olarak ifade edildiği görülmüştür. 
Çalışmanın bulguları birçok çalışma ile (Tanrıverdi ve Sağır, 2014; Mazman, 2009; Özmen 
vd., 2011; Koç ve Karabatak, 2011; Düvenci, 2012) benzerlik göstermektedir.  Yuen ve 
Yuen (2008) ve Sounders (2008) çalışmanın önemli bulgularından olan bilgiye ve kaynağa 
ulaşma kolaylığını destekler ifadelere yer vermişlerdir. Bağımlı olmamak şartıyla Tanrıverdi 
ve Sağır (2014)’a göre sosyal medya haberleşme ve arkadaşlık ilişkilerinin devam ettirmek 
için kullanılabilir. Sosyam medyanın eğitimi olumsuz yönde etkileyen, boşa zaman 
harcanması ve bağımlılık yapması gibi özellikler başka araştırmacılarında üzerinde önemle 
durdukları konulardır (Zafarmand, 2010; Tanrıverdi ve Sağır, 2014; Şimşek, 2012).  
Velilerin bakış açısıyla sosyal medyanın eğitimdeki yerinin konu edildiği bu çalışma 
sonucunda sosyal medyanın kullanımına ilişkin bilinç düzeyinin artırılması ve bazı 
önlemlerin alınması konusunda eğitimcilere ve aileler önemli uyarılar bulunmaktadır. Sosyal 
medyanın eğitimi destekleyen çok önemli özellikleri olduğu gibi, eğitimi öğretimi 
engelleyebilecek de çok fazla özelliklere sahiptir. Bir bıçak nasıl ki bir yetişkinin elinde 
meyve kabuğunu soymak, bir şeyleri doğramak, kesmek için mutfakta kullandığımız masum 
bir alet olabilirken, bilinçsiz bir kişi ya da çocuğun eline geçtiğinde, örneğin bir kavga 
anında, insanı öldürebilecek kadar kötü bir silaha da dönüşebilmektedir. Bu bıçak 
metaforundan yola çıkarak sosyal medyanın kullanımına ilişkin bazı önlemlerin alınması 
gerekebilir. Örneğin, bilinç düzeyinin çok düşük olarak kabul edebileceğimiz ilkokul 
düzeyindeki çocukların sosyal medya hesabı açma ve kullanmaları tamamen yasaklanabilir 
veya sınırlandırılabilir.  
Öğrencilere sosyal medya okuryazarlığı dersi verilebilir ve bu ders kapsamında özellikle 
sosyal medyanın eğitim öğretim açısından nasıl kullanılabileceğine örnekler verilebilir. 
Öğrencilerin sosyal medya kullanımı konusunda bilinçlenmeleri ve istemeyen içeriğe maruz 
kalmadan onların gelişimine faydalı paylaşımların olduğu kapalı devre bir sosyal medya ağı 
oluşturularak, sosyal medyanın bilinçli kullanımı konusunda pratik yapmaları sağlanabilir. 
Sosyal medyada harcanan zamanı sınırlandırmak ve paylaşılan uygunsuz içeriğe erişimi 
engellemek için bu tür paylaşımlar servis sağlayıcı tarafından engellenebilir, zaman 
konusunda girilen hesapta günlük kalma limiti belirlenerek otomatik olarak hesabın 
kapanması ve o gün içinde tekrar erişim engellenebilir. Televizyonlarda olduğu gibi, şiddet, 
uygunsuz içerik ile ilgili görüntüler çocuklar için uygun değil etiketi konarak 18 yaşından 
küçüklerin bunlara erişimi engellenebilir. Sonuç olarak sosyal medyadan tamamen kaçıp 
yasaklamak yerine, daha yapıcı önlemler alınarak sosyal medyanın eğitim öğretimi 
destekleyen özelliklerinden faydalanmak mümkündür.  
Bu bilinçlendirme faaliyetleri gerek bir sosyal medya dersi konarak gerekse de bilgisayar 
veya rehberlik dersleri içinde farklı bir konu başlığı adı altında yapılabilir. Sosyal medya 
araçları, bunlar aracılığı ile paylaşılabilecek eğitsel materyallerin neler olabileceği, nasıl 
paylaşılabileceği, araştırdıkları konularla ilgili sosyal medyadan nasıl yardım alabilecekleri, 
belirli ilgi alanlarına yönelik grup oluşturma, gruplara üyelik gibi öğrencilere faydalı 
olabileceği düşünülen konular belirlenip, müfredat içerisinde ayrı bir ders olarak veya ilgili 
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bir ders içinde bir ünite olarak eklenebilir. Bu tür eğitimler seminer veya konferanslarla da 
desteklenerek özellikle öğrencilerde sosyal medya kullanımına ilişkin bilgi ve 
bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması faydalı olabilir.  
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EXTENDED ABSTRACT 
The purpose of this study is to identify the views of parents about social media. In 
accordance with phenomenological research design, one of qualitative research methods, the 
data was collected with semi-structured interview questions developed by the researcher 
under the control of experts. After reviewing the literature and asking the opinions of the 16 
experts with at least PhD, the questions to ask to the participants were decided. To test the 
relation of the questions to the topic, sufficiency, comprehensiveness and clarity, a form is 
used to get expert opinions. A pilot application was also held to determine the time and any 
unpredictable conditions during the interviews. In the study, the following research 
questions were asked:   

1. Do you think social media is affecting your child’s behaviours.? What types of 
behaviours does your child get from social media? 

2. How social media affects your child’s academic performance? What are your 
opinions about this subject? 

3. When you think about the goals of educational activities at school, what are the 
features of social media that supports education? 

4. When you think about the goals of educational activities at school, what are the 
features of social media that obstacles education? 
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5. What do you suggest that could be done so that social media can support educational 
activities at school more? 
The work group of the study was composed of 30 parents.  In the determination of 

the work group of the study the criterion sampling was used. One of the criterion was that 
parents must have at least one student studying at a private or public secondary or high 
school. Second, was that all the participant parents and their child/ren studying must have a 
social media account. The last criterion was that parents must have internet connection at 
home. All the interviews were recorded. The recordings were transformed into text materials 
and analysis were made on these texts by using content analysis. In order to provide coding 
reliability two different coder, one an expert in the field and the other is the researcher 
himself used. All the datum were coded in the same way, and the formula of Miles and 
Huberman (1994: 64) was used to determine the effect of different coding to the reliability 
of the research. The correlation between the coders was found %89,9 which is accepted as 
reliable by the researchers when it is over %70. The results of the content analysis were 
given in tables under the themes and codes which were also supported with the quotes of the 
participants from the interviews. 
According to the content analysis of the data collected with semi-structured interview forms, 
the opinions of the parents about the effects of social median on students’ behaviours were 
grouped as positive and negative behaviours. While parents stated that “gathering 
information about the lessons” and “positive shares” are important positive behaviours, 
students’ “wasting time” and “causing violence” were stated as negative behaviours. An 
important ratio of the parents stated that social media may improve students academically, 
however, more than half of the parents stated that social media cannot improve students 
school success as students waste their time on social media and do not use it for educational 
purposes.  According to parents, social media supports education by providing easiness to 
reach information and including so many sources. Causing waste of time and being exposed 
to undesirable content are accepted as obstacles to education. In order to have a more 
educative social media, parents suggest that we should raise awareness of using social media 
healthily.  People should share more educational sources on social media and a mechanism 
to supervise social median must be developed.  
Unconscious use of social media causes both addiction and acquiring negative behaviours. 
Students spend too much time checking their accounts or sharing anything to get attention of 
their friends on social media. Undesirable content can be easily shared on social media and 
children can be affected to much. There must be control mechanism to stop such contents 
which are not appropriate to the age and psychological conditions of children. Social media 
aims to improve communication but it also has tools that supports educational activities as 
reaching the information easily and finding educational sources. People must work on new 
methods to implement the use of social media as an educational tool. A supervision system 
must be developed and students together with all society must be trained about the use of 
social media for educative purposes. A social media course can be affective to teach students 
how to use social media consciously and how to protect themselves from any danger that 
might come through social media.  
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ABSTRACT 
Our goal was to assess the student's mental health during COVID-19 by interpreting the 
prevalence of depression, anxiety and stress. A cross sectional survey was conducted among 
college students of Pakistan using a self-administered questionnaire in March 2021. 
Multivariate logistic regression modeling was used to identify the factors related with 
depression, anxiety and stress among college students during COVID-19 pandemic. A p-value 
of less than 0.05 was considered statistically significant. Among all students, moderate level 
of depression (28.6%), anxiety (30.3%) and stress (83.8%) was present in most of the 
students. Statistically significant variations were observed in student depression with respect 
to gender (p=0.006) and different age groups i.e. under 23 and 23-26 (p<0.001) and 26-30 
years (p=0.003). Likewise, significant variations were found in students' anxiety levels in 
relation to different age groups (p<0.001). College students with a person over the age of 50 
years residing in their household also have significant effect (p=0.003) on anxiety and 
depression. Stress was the major factor leading to depression (p=0.012) and anxiety 
(p<0.001). Anxiety also lead to depression in students (p<0.001). Moderate to severe levels 
of depression and anxiety were found to be caused in the college students due to increased 
stress.  
Keywords: COVID-19; Depression; Anxiety; Stress; Lockdown 
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ÖZET 
Özellikle son bir yıldır hayatımızın her alanında yer alan bir kavram olarak karşımıza çıkan 
pandemi insanlık tarihi boyunca yaşanmış olup tüm canlılar için büyük acılara ve ölümlere yol 
açmıştır. Sosyal medya, gazeteler, televizyon kanalları, dijital yayın platformları ve daha birçok 
mecrada her gün gördüğümüz bu kavram giderek etkisini arttırmaktadır. Hâlihazırda karşı 
karşıya olduğumuz ve devam etmekte olan COVID-19 süreci ile birlikte insanlık, gelişmişlik 
düzeyi yüksek ülkeleri de kapsayacak biçimde bütün dünyayı etkisi altına alan bir pandemiyle 
yüzleşmektedir. Gerek fiziksel sağlığı gerekse ruh sağlığını kötü biçimde etkileyen pandemiler 
insanlar üzerinde derin izler bırakmıştır. Pandemi sürecinin başlangıcında daha çok hastalığın 
fiziksel sonuçları üzerinde durulmuş ve ruh sağlığına etkilerinin ne olacağı konusu göz ardı 
edilmiştir ancak pandemi süreci sona erdikten sonra da ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin 
görülmeye devam edeceği öngörülmektedir. Yaşam boyu sürebilen ve ruh sağlığını tehlikeye 
sokan birçok etmenin yalnızlık ve sosyal izolasyon kavramlarıyla kuvvetli bir biçimde ilişkili 
olduğu ve COVID-19 sürecinde bu iki kavramın görülme sıklığının artacağı belirtilmektedir.  
Bu doğrultuda araştırmanın amacı, COVID-19 sürecinde yalnızlığı ruh sağlığı açısından, geniş 
bir perspektifte ele alan çalışmaları incelemektir. Araştırmada betimsel araştırma 
yöntemlerinden biri olan içerik analizi ve kategorik çözümleme tekniği kullanılmıştır. 
Araştırmada ele alınan çalışmalar Google Akademik, ScienceDirect ve Crossref veri 
tabanlarında yürütülen literatür taraması sonucunda elde edilmiştir.  Konuya ilişkin 17 makale 
araştırması; çalışma grubu, çalışmanın yürütüldüğü ülke / bölge, çalışmada ele alınan 
değişkenler, araştırma yöntemi, veri toplama araçları, veri analizi süreci ve araştırma sonuçları 
bakımından incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen çıktılar doğrultusunda, COVID-19 
pandemi sürecinde ve sonrasında ruh sağlığı hizmetlerine yönelik çalışmaların planlanması ve 
uygulanmasının hem bireyler hem de toplum için yararlı olacağı öngörülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Yalnızlık, Ruh Sağlığı, Pandemi 
 
ABSTRACT 
The pandemic, which has emerged as a concept in all areas of our lives, especially in the last 
year, has been experienced throughout the history of humanity and has led to great suffering 
and death for all living things. This concept which we see in social media, newspapers, TV 
channels, digital broadcasting platforms and many other media gradually increases its impact. 
Along with the COVID-19 process which we are currently facing, humanity is experiencing a 
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pandemic which affects the whole world including the countries with a high level of 
development. Pandemics which adversely affect both physical and mental health, have left their 
mark on people deeply.  In the beginning of the pandemic, the physical consequences of the 
disease were dwelled on and the mental health outcomes were ignored, but it is predicted that 
the effects on mental health will continue after the pandemic process ends. It is stated that many 
life-long factors that threaten mental health are highly associated with loneliness and social 
isolation and there will be an increase in the rate of incidence of these two concepts during the 
COVID-19 process.  
In this direction the aim of the research is to examine the studies that investigate loneliness in 
a wide perspective in the context of mental health during COVID-19 process. Content analysis 
which is one of the descriptive analysis methods and categorical analysis techniques were 
conducted in the research. The studies discussed in the research were obtained as a result of the 
literature review carried out in Google Scholar, ScienceDirect and Crossref databases. 17 
research articles on the subject were examined in terms of participants, the country/region 
where the study was conducted, variables, research method, measurement tools, data analysis 
process and study results. It is predicted that in accordance with the outcomes of the research, 
planning and carrying out studies in the context of mental health services will be beneficial for 
both individuals and society during and after COVID-19 pandemic process. 
Keywords: COVID-19, Loneliness, Mental Health, Pandemic 
 
1. GİRİŞ 
Özellikle son bir yıldır hayatımızın her alanında yer alan bir kavram olarak karşımıza çıkan 
pandemi insanlık tarihi boyunca yaşanmış olup tüm canlılar için büyük acılara ve ölümlere yol 
açmıştır. Sosyal medya, gazeteler, televizyon kanalları, dijital yayın platformları ve daha birçok 
mecrada her gün gördüğümüz bu kavram giderek etkisini arttırmaktadır. Pandemi kavramı, 
epidemi kavramı ile yakın bir anlama sahip olduğu için bu iki kavram sıklıkla birbiriyle 
karıştırılabilmektedir. 
Epidemi, hızla yayılan ve çok sayıda bireyi aynı anda etkileyen salgınları karşılarken pandemi 
kavramı ise geniş bir coğrafi alanda meydana gelen (birden fazla ülke ya da kıta gibi) 
popülasyonun neredeyse tümünü etkileyen ve yeni görülen bir hastalık ya da bilinen bir 
hastalığın yeni keşfedilen yönleriyle ortaya çıkan salgınları karşılamaktadır (Cambridge 
Dictionary, 2020; Merriam-Webster, 2020a, 2020b;  Morens, Folkers ve Fauci, 2020). 
Pandemiler insanlık tarihi boyunca yaşanmış olup tüm canlılar için büyük acılara ve ölümlere 
yol açmışlardır. Yakın tarihe baktığımızda Büyük Influenza Pandemisi (1919), 1957-1958 
yılları arasındaki H2N2 Pandemisi, 1968 yılında yaşanan H3N2 Pandemisi ve 2009 H1N1 
Pandemisi (Domuz Gribi) gibi pandemilerin büyük ekonomik sıkıntılara ve can kayıplarına yol 
açtıkları görülmektedir (Ak Bingül, Türk ve Ak, 2020; Centers for Disease Control and 
Prevention, 2018). Gerek fiziksel sağlığı gerekse ruh sağlığını kötü biçimde etkileyen 
pandemiler insanlar üzerinde derin izler bırakmıştır (Aslan, 2020). Hâlihazırda karşı karşıya 
olduğumuz ve devam etmekte olan COVID-19 süreci ile birlikte insanlık, gelişmişlik düzeyi 
yüksek ülkeleri de kapsayacak biçimde bütün dünyayı etkisi altına alan bir pandemiyle 
yüzleşmektedir (Budak ve Korkmaz, 2020).  
Dünya Sağlık Örgütü (2021) COVID-19 pandemi verilerine göre 204 milyonun üzerinde 
bildirilmiş vaka ve 4 milyonun üzerinde ölüm sayısı bulunmaktadır ve bu sayı her geçen gün 
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artmaktadır. Pandemi sürecinin başlangıcında daha çok hastalığın fiziksel sonuçları üzerinde 
durulmuş ve ruh sağlığına etkilerinin ne olacağı konusu göz ardı edilmiştir ancak pandemi 
süreci sona erdikten sonra da ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin görülmeye devam edeceği 
öngörülmektedir (Aşkın, Bozkurt ve Zeybek, 2020). Süreçte yakınlarını kaybeden insanların 
cenaze ve yas tutma geleneklerini gerçekleştirememesi, pandeminin; post-travmatik stres 
bozukluğu, davranış bozuklukları ve depresyon gibi olgularla ilişkili olduğu düşünüldüğünde 
bireylerin ve toplumun, sosyal ve duygusal işlevselliği ile ruh sağlığı açısından risk altında 
olduğu söylenebilmektedir (Baltacı ve Coşar, 2020; Pfefferbaum ve North, 2020).   
Yaşam boyu sürebilen ve ruh sağlığını tehlikeye sokan birçok etmenin yalnızlık ve sosyal 
izolasyon kavramlarıyla kuvvetli bir biçimde ilişkili olduğu ve COVID-19 sürecinde bu iki 
kavramın görülme sıklığının artacağı belirtilmektedir (Holmes ve ark., 2020). Yalnızlık, yaygın 
görülmesi ve yüksek oranda hastalık ve ölüm riskiyle bağlantılı olması sebebiyle koronavirüs 
krizi haricinde de toplumsal bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır (Luchetti ve ark., 
2020). Yalnızlık bireyler tarafından, yaşamın farklı dönemlerinde ve değişken düzeylerde 
tecrübe edilen, günbegün artarak devam eden ve yaygın hale gelen üzüntü verici bir durumdur 
(Altıparmak, 2019). Bireylerin diğerlerinden ne kadar izole olduklarını ve diğerleriyle iletişim 
kurmada ne kadar eksik kaldıklarını nasıl deneyimleyip algıladıkları ve bu doğrultuda nasıl 
değerlendirdikleri, yalnızlık düzeyleriyle ilişkili bulunmuştur (De Jong-Gierveld ve Kamphuis, 
1985).  
Literatüre bakıldığında yalnızlık birçok tanıma sahiptir. De Jong Gierveld (1987)’ye göre 
yalnızlık bireyin deneyimlediği, belli sosyal ilişkilerin eksikliğinin olduğu, hoş olmayan ve 
kabul edilemeyen öznel bir durumdur. Weiss (1973) yalnızlığı, sosyal ve duygusal olmak üzere 
iki boyutta ele almakta ve bu iki boyut üzerinden bir tanımlamaya gitmektedir. Sosyal yalnızlığı 
sıkıntı, kabul edilmeme ve reddedilme duygularının bir birleşimi olarak görürken, duygusal 
yalnızlığı, yakın duygusal bağların yoksunluğu, içten bir ilişki olmayışı ve bağlılık eksikliğine 
dayanan akut ve acı veren bir durum olarak tanımlamaktadır. Weiss (1973)’e paralel olarak 
Özatça (2019) da sosyal ve duygusal yalnızlıkla ilgili olarak benzer bir tanıma gitmekte ve 
sosyal yalnızlığın, depresyon ve sıkıntı ile birlikte görülen bir yalnızlık türü olduğunu 
eklemektedir. Yalnızlıkla ilgili önemli çalışmalara sahip olan Peplau ve Perlman (1984)’e göre 
ise yalnızlık, bireyin sosyal ağlarının yetersizliği ve/veya istek ve ihtiyaçlarını karşılamaması 
ile ortaya çıkan, kaçınma isteği uyandıran bir durumdur. Birey kendini kalabalığın içinde dahi 
yalnız hissedebileceğinden, yalnızlık aynı zamanda öznel bir deneyimdir. Rahatsız edici ve 
ızdırap veren bu deneyim ne kadar şiddetli ve uzun sürerse bireyin ruh sağlığını da o ölçüde 
tehlikeye sokmaktadır. 
Bu bilgilerin ışığında Covid-19 pandemi sürecinde ve sonrasında ruh sağlığı hizmetlerine 
yönelik çalışmaların planlanması ve uygulanmasının hem bireyler hem de toplum için yararlı 
olacağı görülmektedir. Ruh sağlığı hizmetlerinin her kesime ulaşması için çalışmalar yapılması 
ve var olan çalışmaların desteklenmesi gerekmektedir. Bu sayede belki de pandemi süreci ruh 
sağlığı hizmetlerinin insanlara ulaştırılmasındaki eşitsizlikleri ortadan kaldıracak bir fırsata 
dönüşebilecektir (Gavin, Lyne ve McNicholas, 2020; Moreno ve ark., 2020). Bu doğrultuda 
araştırmanın amacı, COVID-19 sürecinde yalnızlığı ruh sağlığı açısından, geniş bir perspektifte 
ele alan çalışmaları incelemektir. 
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2. YÖNTEM 
2.1. Araştırma Modeli  
Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi ve kategorik çözümleme 
tekniği kullanılmıştır. Kategorik çözümleme elde olan verinin daha küçük birimlere 
parçalanarak önceden planlanan ya da çözümleme esnasında belirlenen kriterler doğrultusunda 
gruplara ayrılmasını ifade etmektedir (Tavşancıl ve Aslan, 2001).  
 
2.2. Evren, Örneklem ve Veri Analizi  
Araştırmada ele alınan çalışmalar Google Akademik, ScienceDirect ve Crossref veri 
tabanlarında yürütülen literatür taraması sonucunda elde edilmiştir.  Belirtilen veri tabanlarında 
“COVID-19”, “pandemi (pandemic)”, “yalnızlık (loneliness)” ve ruh sağlığı (mental health)” 
anahtar kelimeleri kullanılmıştır. İngilizce ve Türkçe yayınlanmış toplam 105 çalışma arasında 
yapılan inceleme sonucu konuya ilişkin 17 makale araştırması; çalışma grubu, çalışmanın 
yürütüldüğü ülke / bölge, çalışmada ele alınan değişkenler, araştırma yöntemi, veri toplama 
araçları, veri analizi süreci ve araştırma sonuçları bakımından incelenmiştir. 
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3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
 
3.1. Nicel Bulgular  

Tablo 1. Araştırmada Ele Alınan Çalışmalar Hakkında Genel Bilgiler 

Kod Çalışma İsmi 
Yazar(lar) ve 

Yıl 

Çalışm
a 

Grubu 

Çalışılan 
Ülke/Bölg

e Değişkenler 
Araştırm
a Yöntemi 

Veri Toplama 
Araçları 

Veri Analiz 
Yöntemi 

A1 Alarming Levels of 
Psychiatric 
Symptoms And The 
Role of Loneliness 
During The COVID-
19 Epidemic: A 
Case Study of Hong 
Kong 

Ivy F. Tsoa ve 
Sohee Park 
(2020) 

Yetişki
n 

Hong 
Kong 

Yaş, Toplumsal 
Cinsiyet, Gelir Düzeyi, 
Etnisite, Stres,  
Depresyon 

Nicel Demografik Bilgi 
Formu, 
Depression Anxiety 
Stress Scales (DASS-
21), 
Prodromal 
Questionnaire (PQ-
16), 
The UCLA Loneliness 
Scale, 
The Social Network 
Index (SNI) 

Hiyerarşik 
Regresyon 
Analizi 

A2 COVID-19 Related 
Loneliness and 
Psychiatric 
Symptoms among 
Older Adults: The 
Buffering Role of 
Subjective Age 

Amit Shrira, 
Yaakov 
Hoffman, 
Ehud Bodner 
ve Yuval Palgi 
(2020) 

İleri 
Yetişki
n 

İsrail Yaş, Cinsiyet, Eğitim 
Seviyesi, Medeni Hal, 
Sağlık Durumu, 
Algılanan Yaş, 
Anksiyete, Depresif 
Belirtiler, Stres 

Nicel Demografik Bilgi 
Formu, 
The UCLA Loneliness 
Scale, 
Generalized Anxiety 
Disorder (GAD-7) 
Scale, 

Hiyerarşik 
Regresyon 
Analizi 
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Patient Health 
Questionnaire (PHQ-
9), 
Peritraumatic Distress 
Inventory (PDI), 
Araştırmacı tarafından 
geliştirilen ölçek 

A3 Cross-National 
Study of Worrying, 
Loneliness, and 
Mental 
Health during the 
COVID-19 
Pandemic: A 
Comparison 
Between Individuals 
With and Without 
Infection in The 
Family 

Tore 
Bonsaksen, 
Janni Leung, 
Mariyana 
Schoultz, 
Hilde 
Thygesen, 
Daicia Price 
Mary Ruffolo 
ve Amy 
Østertun 
Geirdal (2021) 

Yetişki
n 

Norveç, 
Birleşik 
Krallık, 
ABD, 
Avustralya 

Yaş, Toplumsal 
Cinsiyet, Yaşanılan Yer, 
Eğitim Seviyesi, Yalnız 
Yaşama/Yaşamama, 
Çalışma Durumu, 
Endişe Düzeyi, Ruh 
Sağlığı, Covid Enfekte 
Olmuş Olma/Bir 
Yakının Olması, Kaygı 

Nicel Demografik Bilgi 
Formu, 
The Six-Item De Jong 
Gierveld Loneliness 
Scale, 
General Health 
Questionnaire 12 
(GHQ-12), 
Araştırmacı tarafından 
geliştirilen öz-bildirim 
anketi 

Lineer 
Regresyon 
Analizi 

A4 Mental health in the 
UK during the 
COVID-19 
Pandemic: Cross-
Sectional Analyses 
From A Community 
Cohort Study 

Ru Jia, Kieran 
Ayling, Trudie 
Chalder, Adam 
Massey, 
Elizabeth 
Broadbent, 
Carol 
Coupland ve 
Kavita 

Yetişki
n 

Birleşik 
Krallık 

Yaş, Toplumsal 
Cinsiyet, Etnisite, İlişki 
Durumu, Eğitim 
Seviyesi, Yerleşim Yeri, 
Yalnız 
Yaşama/Yaşamama, 
Çalışma Durumu, Covid 
Risk Durumu, 

Nicel Demografik Bilgi 
Formu, 9-item Patient 
Health Questionnaire 
(PHQ-9), 
7-item Generalized 
Anxiety Disorder 
Scale (GAD-7), 
4-item Perceived 
Stress Scale (PSS-4), 

Çok Değişkenli 
Lineer 
Regresyon 
Analizi 
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Vedhara ve 
(2020) 

Depresyon, Anksiyete, 
Stres, Duygudurum 

Scale of Positive and 
Negative 
Experience 

A5 Mental Health And 
Loneliness in the 
German General 
Population During 
The COVID‐19 
Pandemic Compared 
To A Representative 
Pre‐Pandemic 
Assessment 

Manfred E. 
Beutel, Nora 
Hettich1, 
Mareike Ernst, 
Gabriele 
Schmutzer, 
Ana 
N.Tibubos ve 
Elmar 
Braehler 
(2021) 

Ergen 
ve 
Yetişki
n 

Almanya Yaş, Cinsiyet, İlişki 
Durumu, Gelir Seviyesi, 
Göç Geçmişi, Eğitim 
Durumu, Çalışma 
Durumu, Ebeveynle 
İlişki, Anksiyete 

Nicel Yüz yüze görüşme, 
Generalized Anxiety 
Disorder (GAD-2), 
Araştırmacı tarafından 
geliştirilen tek soruluk 
anket 

Tek Yönlü Çok 
Faktörlü 
ANOVA, Çoklu 
Regresyon 
Analizi 

A6 Increases in 
Loneliness Among 
Young Adults 
During the COVID-
19 
Pandemic and 
Association With 
Increases in Mental 
Health 
Problems 

Christine M. 
Lee, Jennifer 
M. Cadigan ve 
Isaac C. Rhew 
(2020) 

Genç 
Yetişki
n 

ABD Yaş, Cinsiyet, Cinsel 
Yönelim, Etnisite, 
Eğitim Seviyesi, 
Algılanan Sosyal 
Destek, Depresyon, 
Anksiyete 

Nicel three-item Loneliness 
Scale,  
Patient Health 
Questionnaire-4,  
12-item 
Multidimensional 
Scale of Perceived 
Social Support 

Karma Efektler 
Modeli 
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A7 Feelings of 
Loneliness and 
Mental Health 
Needs And Services 
Utilization Among 
Chinese 
Residents During 
The COVID-19 
epidemic 

Li Bao, Wen-
Tian Li1 ve 
Bao-Liang 
Zhong (2021) 

Yetişki
n 

Çin Yaş, Toplumsal 
Cinsiyet, Medeni Hal, 
Eğitim Seviyesi, 
Çalışma Durumu, Ruh 
Sağlığı, Ruh Sağlığı 
Hizmetlerinden 
Yararlanma Ihtiyacı, 
Covid-19'a Ilişkin 
Nitelikler 

Nicel Demografik Bilgi 
Formu, 
Araştırmacı tarafından 
geliştirilen COVID-19 
anketi 
12-item Chinese 
General Health 
Questionnaire (GHQ-
12), 
Araştırmacı tarafından 
geliştirilen tek soruluk 
anket 

Çoklu Lojistik 
Regresyon 
Analizi 

A8 Loneliness, Mental 
Health, and 
Substance Use 
Among US Young 
Adults During 
COVID-19 

Viviana E. 
Horigian, 
Renae D. 
Schmidt MPH 
ve Daniel J. 
Feaster (2021) 

Genç 
Yetişki
n 

ABD Yaş, Toplumsal 
Cinsiyet, Eğitim 
Seviyesi, Beraber 
Yaşanan İnsan Sayısı, 
Yaşanılan Yer, Ruh 
Sağlığı, Madde 
Kullanımı, Anksiyete, 
Depresyon, Sosyal 
Aidiyet, Teknoloji 
Kullanımı 

Nicel Ruh Sağlığı Belirti 
Listesi 
UCLA Loneliness 
Scale (version 3), 
Alcohol Use Disorder 
Identification Test 
(AUDIT) 
Drug Abuse Screening 
Test (DAST-10), 
Generalized Anxiety 
Disorder (GAD-7) 
Questionnaire 
the Center for 
Epidemiologic Studies 
Depression 
Scale (CES-D-10), 

ANOVA, 
Yapısal Eşitlik 
Modeli 
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Social Connectedness 
Scale (SC-15) 

A9 Mental Health of 
Medical Workers İn 
Japan During 
COVID-19: 
Relationships With 
Loneliness, Hope 
and Self-
Compassion 

Yasuhiro 
Kotera, 
Akihiko 
Ozaki, 
Hirotomo 
Miyatake, 
Chie 
Tsunetoshi, 
Yoshitaka 
Nishikawa ve 
Tetsuya 
Tanimoto 
(2021) 

Sağlık 
çalışanl
arı 

Japonya Yaş, Toplumsal 
Cinsiyet, Ruh Sağlığı 
Problemleri, Umut, Öz-
şefkat 

Nicel Demografik bilgi 
formu, 
The Patient Health 
Questionnaire-4, 
Three-Item Loneliness 
Scale 
Adult State Hope 
Scale, 
Self-Compassion 
Scale- Short Form 

Çoklu 
Regresyon 
Analizi 

A10 Loneliness and 
Mental Health 
During the COVID-
19  
Pandemic: A Study 
Among Dutch Older 
Adults 

Theo G. van 
Tilburg, 
Stephanie 
Steinmetz, 
Elske Stolte, 
Henriëtte van 
der Roest, 
Daniel H. de 
Vries (2020) 

İleri 
Yetişki
n 

Hollanda Yaş, Eğitim Seviyesi, 
Yalnız 
Yaşama/Yaşamama, 
Gelir Düzeyi, Yaşanılan 
Yer, Etkileşim Düzeyi, 
Kayıp 

Nicel Statistics Netherland 
2020 verileri 
Three-Item Loneliness 
Scale 
Araştırmacı tarafından 
geliştirilen anket 
 

Sıralı Lojistik 
Regresyon 
Analizi 

A11 Human-animal 
Relationships and 
Interactions 

Elena 
Ratschen, 
Emily 

Yetişki
n 

Birleşik 
Krallık 

Yaş, Toplumsal 
Cinsiyet, Çalışma 
Durumu, Eğitim 

Nicel Demografik Bilgi 
Formu, 

ANOVA, Çok 
Değişkenli 
Lineer 
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During The Covid-
19 Lockdown Phase 
in The 
UK: Investigating 
Links With Mental 
Health and 
Loneliness 

Shoesmith, 
Lion Shahab, 
Karine Silva, 
Dimitra Kale 
Paul Toner, 
Catherine 
ReeveI, Daniel 
S. Mills (2020) 

Seviyesi, 18 Yaşından 
Küçük Çocukla Beraber 
Yaşama, Yalnız 
Yaşama/Yaşamama, 
Etnisite, Eş ile 
Yaşama/Yaşamama, 
Covid Enfekte Olma 
Sebebi ile İzolasyona 
Maruz Kalma, Hayvana 
Sahip Olma, İyi Oluş, 
Ruh Sağlığı, Evcil 
Hayvanın Karantinadaki 
Rolü, Covid-19 
Sürecinde Uzaktan 
Sosyal Etkileşim 
Durumu 

Araştırmacı tarafından 
hazırlanan anket, 
The Short Warwick 
Edinburgh Mental 
Wellbeing Scale 
(SWEMWBS), 
SF-36 Health Survey 
Questionnaire Ruh 
Sağlığı Alt ölçeği, 
3-item short version of 
the UCLA loneliness 
scale 

Regresyon 
Analizi, Lineer 
Regresyon 
Analizi 

A12 Fear Of COVID-19, 
Loneliness, 
Smartphone 
Addiction, And 
Mental Wellbeing 
Among The Turkish 
General Population: 
A Serial Mediation 
Model 

A. Rıfat Kayıs, 
Begüm Satıcı, 
M. Engin 
Deniz, Seydi 
Ahmet Satıcı 
ve Mark D. 
Griffiths 
(2021) 

Yetişki
n 

Türkiye Yaş, Toplumsal 
Cinsiyet, Çalışma 
Durumu, Akıllı Telefon 
Kullanımı, Covid-19 
Enfekte Yakını Olup 
Olmama, Covid-19 
Sebebiyle Kayıp, Covid-
19 Korkusu, İyi Oluş 

Nicel Demografik Bilgi 
Formu, 
The Fear of COVID-
19 Scale (FCVS19), 
The Warwick-
Edinburgh Mental 
Wellbeing 
Scale (WEMWBS), 
The UCLA Loneliness 
Scale (ULS8), 

Sıralı Çoklu 
Aracı Değişken 
Analizi 
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The Smartphone 
Addiction Scale-Short 
Version (SAS) 

A13 Mental Health, 
Quality of Life, 
Wellbeing, 
Loneliness 
and Use of Social 
Media in A Time of 
Social 
Distancing During 
The COVID-19 
outbreak. A Cross-
Country 
Comparative Study 

Amy Østertun 
Geirdal, Mary 
Ruffolo, Janni 
Leung, Hilde 
Thygesen, 
Daicia 
Price, Tore 
Bonsaksen ve 
Mariyana 
Schoultz 
(2021) 

Yetişki
n 

Norveç, 
ABD, 
Birleşik 
Krallık, 
Avustralya 

Yaş, Cinsiyet, Çalışma 
Durumu, Eğitim 
Durumu, Yaşanılan Yer, 
Eş ile 
Yaşama/Yaşamama, 
Sosyal Medya 
Kullanımı, Ruh Sağlığı, 
Yaşam Kalitesi, İyi Oluş 

Nicel Demografik Bilgi 
Formu, Cantril Self-
Anchoring Striving 
Scale, 
General health 
questionnaire 12 
(GHQ-12), 
Psychosocial 
Wellbeing Scale 
(PSW), 
DeJong Gierveld 
Loneliness Scale (6 
item), 

ANOVA, 
Bağımsız 
Gruplar t Testi, 
Cronbach Alfa 
Katsayısı 
Geçerlik ve 
Güvenirlik 
Analizi 

A14 Loneliness, Physical 
Activity, and Mental 
Health During 
COVID-19: A 
Longitudinal 
Analysis of 
Depression and 
Anxiety in Adults 
Over The Age of 50 
Between 2015 Aand 
2020 

Byron Creese, 
Zunera Khan, 
William 
Henley, 
Siobhan 
O’Dwyer, 
Anne Corbett, 
Miguel 
Vasconcelos 
Da Silva, 
Kathryn Mills, 
Natalie 

İleri 
Yetişki
n 

Birleşik 
Krallık 

Yaş, Toplumsal 
Cinsiyet, Eğitim 
Düzeyi, Çalışma 
Durumu, Medeni Hal, 
Depresyon, Anksiyete, 
Fiziksel Hastalık 
Durumu, Fiziksel 
Aktivite Düzeyi, Covid-
19 Sürecinde Ekonomik 
Durum 

Nicel Demografik Bilgi 
Formu, Patient Health 
Questionnaire-9, 
Generalized Anxiety 
Disorder (GAD-7) 
Questionnaire, 
3-item UCLA 
Loneliness Scale 

Regresyon 
Analizi 
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Wright, 
Ingelin Testad, 
Dag Aarsland 
ve Clive 
Ballard (2021) 

A15 Mental Well-Being 
(Depression, 
Loneliness, 
Insomnia, Daily Life 
Fatigue) During 
COVID-19 
Related Home-
Confinement—A 
Study From Poland 

Adrian 
Bartoszek, 
Dariusz 
Walkowiak, 
Agnieszka 
Bartoszek ve 
Grzegorz 
Kardas (2020) 

Yetişki
n 

Polonya Yaş, Toplumsal 
Cinsiyet, Çalışma 
Durumu, Birlikte 
Yaşanılan Birey Sayısı, 
Alkol Kullanımı, 
Fiziksel Aktivite 
Düzeyi, Depresyon, 
İnsomni, 
Yorgunluk/Tükenmişlik 

Nicel Demografik Bilgi 
Formu, 
The Insomnia Severity 
Index (ISI), 
The Beck Depression 
Inventory (BDI), 
Revised University of 
California, Los 
Angeles (R-UCLA) 
Loneliness Scale (20-
item), 
The Daily Life Fatigue 
Scale (DLF) 

Korelasyon 
Analizi 
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A16 Loneliness, Social 
Relationships, and 
Mental Health in 
Adolescents During 
The 
COVID-19 
pandemic 

Kate Cooper, 
Emily Hards, 
Bettina 
Moltrecht, 
Shirley 
Reynolds, 
Adrienne 
Shum, Eoin 
McElroy ve 
Maria Loades 
(2021) 

Ergen Birleşik 
Krallık 

Yaş, Toplumsal 
Cinsiyet, Gelir Düzeyi, 
Etnisite, Stres 

Nicel Demografik Bilgi 
Formu, UCLA Short 
Loneliness Scale 
(ULS-4), 
Kessler-6 
Psychological Distress 
Scale (K6), 
Araştırmacı tarafından 
geliştirilen tek soruluk 
anket 

Regresyon 
Analizi, 
Hiyerarşik 
Regresyon 
Analizi 

A17 Impact of COVID-
19 on Loneliness, 
Mental  
Health, and Health 
Service Utilisation: 
A Prospective 
Cohort Study of 
Older Adults With 
Multimorbidity in 
Primary Care 

Samuel Yeung 
Shan Wong, 
Dexing Zhang, 
Regina Wing 
Shan Sit, 
Benjamin Hon 
Kei Yip,  
Roger Yat-
nork Chung, 
Carmen Ka 
Man Wong, 
Dicken 
Cheong Chun 
Chan, Wen 
Sun, Kin On 

İleri 
Yetişki
n 

Hong 
Kong 

Yaş, Cinsiyet, Çalışma 
Durumu, Eğitim 
Durumu, Medeni Hal, 
Yalnız 
Yaşama/Yaşamama, 
Kronik Rahatsızlık 
Durumu, Depresyon, 
Anksiyete, İnsomni, 
Sağlık Hizmetlerinden 
Faydalanma 

Nicel Demografik Bilgi 
Formu, 
the 6-item De Jong 
Gierveld, Patient 
Health Questionnaire-
9, Generalized Anxiety 
Disorder (GAD-7) 
Questionnaire, the 7-
item Chinese version  
of the Insomnia 
Severity Index (ISI) 
Loneliness Scale 
(DJGLS), 

Çoklu Lineer 
Regresyon 
Analizi 
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Kwok, Stewart 
W Mercer 
(2020) 
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Literatür taraması sonucunda incelemeye alınan çalışmaların değişkenleri Tablo 2.’de 
gösterilmektedir. Bu değişkenlere ek olarak çalışmalarda; yaş, cinsiyet/toplumsal cinsiyet, 
etnisite, gelir düzeyi, medeni hal, eğitim düzeyi, yalnız yaşama durumu, genel sağlık durumu, 
sağlık hizmetlerinden faydalanma durumu, çalışma durumu, yaşanılan yer, birlikte yaşanılan 
birey sayısı, evcil hayvana sahip olma, teknoloji kullanımı, kayıp, sosyal medya ve kullanımı 
değişkenleri demografik değişkenler olarak ele alınmıştır. Ele alınan değişkenlerin çalışmalar 
açısından dağılımları her çalışmada farklılık göstermektedir. 

Tablo 2. Çalışmaların Değişkenler Açısından Dağılımı 

Değişkenler Sayı Frekans (%) 

Kaygı 1 5,88 

Stres 4 23,52 

Anksiyete 7 41,17 

Depresyon/Depresif 
Belirtiler 

8 47,05 

Covid-19 Risk 
Durumu/Algısı/Korkusu 

2 11,76 

Yaşam Kalitesi  1 5,88 

İyi Oluş 3 17,64 

İnsomni 2 11,76 

Öz-şefkat 1 5,88 

Umut 1 5,88 

Alkol/Madde Kullanımı 2 11,76 

Sosyal Aidiyet/Sosyal 
Etkileşim 

3 17,64 

Algılanan Sosyal Destek 1 5,88 

Duygudurum 1 5,88 

Algılanan Yaş 1 5,88 

Yorgunluk/Tükenmişlik 1 5,88 

Akıllı Telefon Bağımlılığı 1 5,88 

 
Ele alınan araştırmaların örneklemlerine göre frekans tablosu aşağıda Tablo 3.’te 
gösterilmektedir. 
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Tablo 3. Çalışmaların Örneklem Grubu Açısından Dağılımı 

Örneklem Grubu Sayı Frekans (%) 

Ergen 2 11,76 

Genç Yetişkin 2 11,76 

Yetişkin 9 52,94 

İleri Yetişkin 4 23,52 

Sağlık Çalışanları 1 5,88 

 
Ele alınan çalışmaların hazırlandığı yıllara göre frekans tablosu aşağıda Tablo 4.’te 
gösterilmektedir. 

Tablo 4. Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı 

Yıl Sayı Frekans (%) 

2020 8 47,05 

2021 9 52,94 

 
3.2. Değişkenler Açısından Bulgular 
3.2.1. Psikiyatrik Belirtiler Açısından Bulgular 
Tso ve Park (2020) yetişkinlerde yürüttükleri ve psikiyatrik belirtiler ile yalnızlığı ele aldıkları 
çalışmalarında katılımcıların kritik düzeyde depresyon, anksiyete ve stres düzeyi bildirdiklerini 
ve katılımcıların yaklaşık üçte birinin psikoz riskine dair belirtilere sahip olduğunu 
belirtmektedir. Araştırmacılar yalnızlığın artan psikiyatrik belirtilerle ilişkili olduğunu ve 
katılımcıların yalnızlık düzeylerinin yüksek olduğunu vurgulamaktadır. Shrira, Hoffman, 
Bodner ve Palgi (2020) de ileri yetişkinlerde COVID-19 sürecine ilişkin yalnızlık ile psikiyatrik 
belirtiler arasındaki ilişkide algılanan yaşın rolünü inceledikleri çalışmalarında, olduğu yaştan 
daha genç hisseden katılımcıların yalnızlıktan daha az etkilendiği ve daha az psikiyatrik belirti 
gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca araştırmacılar yalnızlığın depresif belirtiler, 
anksiyete ve stres ile de anlamlı düzeyde ve pozitif yönde ilişkili olduğunu belirtmektedir. 
3.2.2. Depresyon, Anksiyete, Kaygı ve Stres Açısından Bulgular 
Jia, Ayling, Chalder, Massey, Broadbent, Coupland ve Vedhara (2020) yetişkin bireylerde 
yürüttükleri çalışmada katılımcıların depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin algılanan 
yalnızlık düzeyi, düşük pozitif duygudurumu ve COVID-19’a yakalanma korkusu ile anlamlı 
düzeyde ve pozitif yönde bir ilişkiye sahip olduğunu belirtmektedir. Genç, kadın ve COVID-
19 risk grubu içerisindeki katılımcıların da diğerlerine göre daha yüksek depresyon, anksiyete 
ve stres düzeyi gösterdikleri araştırma bulguları arasında yer almaktadır. Beutel, Hettich, Ernst, 
Schmutzer, Tibubos ve Braehler (2021) 14-95 yaş arası bireylerin, pandemi öncesi ve 
esnasındaki depresyon, anksiyete ve yalnızlık düzeylerini ele aldıkları çalışmalarında 
depresyon ve anksiyete düzeylerinin arttığını belirtirken yalnızlık için önemli oranda bir artış 

INTERNATIONAL AFGHANISTAN INTERDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE
Taj Institute of Higher Education

Mazar-i-Sharif, Afghanistan / August 19, 2021

77



görülmediğini belirtmektedir. Katılımcılar açısından bakıldığındaysa genç ve/veya kadın 
katılımcılarda, stres ve yalnızlık düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Göç 
geçmişine sahip olmanın ise depresyon ve anksiyete ile ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. 
Wong, Zhang, Sit, Yip, Chung, Wong, Chan, Sun, Kwok ve Mercer (2020) ileri yetişkin 
bireylerde yalnızlık, anksiyete ve insomniyi ele aldıkları çalışmalarında COVID-19 öncesine 
göre katılımcıların sosyal ve duygusal yalnızlık düzeylerinin arttığını belirtmektedir. 
Araştırmacılar bunun yanında anksiyete ve insomni düzeylerinde de önemli bir artış olduğunu 
ve kadın katılımcılarda bu artışın daha fazla olduğunu bildirmektedir. Yalnız yaşayan 
katılımcıların daha yüksek düzeyde sosyal yalnızlık deneyimlediği de önemli bulgular arasında 
yer almaktadır. Bir diğer çalışmada Bartoszek, Walkowiak, Bartozsek ve Kardas (2020) 
yetişkin bireylerde depresyon, yalnızlık, insomni ve gündelik hayat yorgunluğu arasındaki 
ilişkiyi ele almış, kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre daha yüksek depresyon, yalnızlık 
ve gündelik hayat yorgunluğuna sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yalnız yaşayan 
katılımcıların da diğerlerine göre daha yüksek düzeyde yalnızlık ve gündelik hayat 
yorgunluğuna sahip olduğu ve genel olarak karantina zamanlarında yüksek düzeyde depresyon, 
yalnızlık, insomni ve gündelik hayat yorgunluğu görüldüğü araştırmacılar tarafından ortaya 
konmuştur.  
Bonsaksen, Leung, Schoultz, Thygesen, Price, Ruffolo ve Geirdal (2021) yetişkinlerde kaygı, 
yalnızlık ve ruh sağlığını incelemiş ve ailesinde COVID-19 sürecinde enfekte olmuş bir birey 
olan katılımcıların kaygı ve yalnızlık düzeylerinin yüksek, ruh sağlığı durumlarınınsa daha 
zayıf olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Araştırma bulguları incelendiğinde yüksek eğitim düzeyi, 
iş ve beraber yaşanılan bir partner ya da eşe sahip katılımcıların kaygı ve yalnızlık düzeylerinin 
diğerlerine göre daha düşük olduğu ve daha iyi bir ruh sağlığı durumuna sahip oldukları 
görülmektedir. Yine aynı araştırmacılar, tekrar yetişkin bireylerle yürüttükleri diğer 
çalışmalarındaysa, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Avustralya 
örneklemlerini karşılaştırmış, Norveç örneklemindeki bireylerin diğer örneklemlere göre daha 
düşük yalnızlık seviyesine sahip olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca Norveç örnekleminin 
genel ruh sağlığı durumunun da diğer örneklemlere göre daha iyi düzeyde olduğunu 
belirtmektedirler. Genel olarak bakıldığındaysa katılımcılardan daha fazla sosyal medya 
kullanımına sahip olanların daha zayıf ruh sağlığı durumuna sahip oldukları görülmektedir 
(Geirdal, Ruffolo, Leung, Thygesen, Daicia, Bonsaksen ve Schoultz, 2021). 
Horigian, Schmidt ve Feaster (2021) genç yetişkinlerde yalnızlık, ruh sağlığı ve alkol ve madde 
kullanımını inceledikleri çalışmalarında pandemi sürecinde katılımcıların yalnızlık, anksiyete, 
depresyon, alkol ve madde kullanımı düzeylerinin arttığı sonucuna ulaşmıştır. Yalnızlık 
düzeyindeki artış ile depresyon, anksiyete, alkol ve madde kullanımı düzeylerindeki artış 
arasında anlamlı düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki olduğu da araştırmacılar tarafından 
belirtilmektedir. Sosyal aidiyet ile yalnızlık arasında ise negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. 
Cooper, Hards, Moltrecht, Reynolds, Shum, McElroy ve Loades (2021) ergenlerde yalnızlık, 
sosyal ilişkiler, stres ve ruh sağlığını inceledikleri çalışma sonucunda, yüksek düzeyde 
yalnızlığa sahip ergenlerin daha fazla ruh sağlığını zorlayıcı durumla karşı karşıya kaldığını 
ortaya koymaktadır. Araştırmacılar ebeveynleri ile daha yakın ilişkiye sahip ergenlerinse daha 
düşük düzeyde yalnızlık ve stres deneyimlediklerini ve dolayısıyla daha az ruh sağlığını 
zorlayıcı durumla karşı karşıya kaldığını belirtmektedir. 
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3.2.3. Diğer Değişkenler Açısından Bulgular 
Lee, Cadigan ve Rhew (2020)’un genç yetişkinlerle yürüttüğü çalışmalarında Ocak 2020-
Nisan/Mayıs 2020 arasında yaptıkları karşılaştırmada katılımcıların yalnızlık düzeylerinde artış 
olduğu ve bu artışın kadın katılımcılarda daha fazla olduğu görülmektedir. Pandeminin sosyal 
etkileri hakkında endişe duyan ve Ocak 2020 içerisinde daha yüksek sosyal destek algısına 
sahip katılımcıların yalnızlık düzeylerinde de bir artış olduğu bulgular arasında yer almaktadır. 
Bao, Li ve Zhong (2021) yetişkin bireylerle yürüttükleri çalışmalarında pandemi öncesine göre 
katılımcıların yalnızlık düzeyinin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmacılar 
genç yetişkin gruba dahil olan ve/veya evli olmayan bireylerde daha yüksek düzeyde yalnızlık 
görüldüğünü belirtmektedir. Yalnızlık düzeyi yüksek bireylerin ruh sağlığına hizmetlerine 
yönelik ihtiyaçlarının daha fazla oluşu çalışmada önemle vurgulanan bir nokta olarak karşımıza 
çıkmaktadır.   Kayıs, Satıcı, Engin Deniz, Satıcı ve Griffiths (2021) yetişkinlerde COVID-19 
korkusu, yalnızlık, akıllı telefon bağımlılığı ve mental iyi oluşu inceledikleri çalışmalarında; 
yalnızlığın ve akıllı telefon bağımlılığın COVID-19 korkusu ve mental iyi oluş arasında aracı 
role sahip olduğunu ortaya koymaktadır. COVID-19 korkusu ile yalnızlık arasında anlamlı 
düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki olduğunu vurgulayan araştırmacılar, yalnızlığın düşük 
düzeydeki mental iyi oluşu da yordadığını belirtmektedir. Bunun yanı sıra yüksek düzeydeki 
akıllı telefon bağımlılığı ile yalnızlık arasında da anlamlı düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki 
olduğu görülmektedir. 
van Tilburg, Steinmetz, Stolte, van der Roest ve de Vries (2020) pandemi sürecinde ruh 
sağlığını ve yalnızlığı geniş bir perspektifte ele aldıkları çalışmalarında, pandemi sürecinde ileri 
yetişkinlerde yalnızlığın arttığını ortaya koymaktadır. Sosyal mesafe bağlamında yürütülen 
politikaların beklendiği kadar yüksek düzeyde sosyal izolasyona neden olmadığını belirten 
araştırmacılar tam tersi biçimde kayıp, pandemiye dair endişeler ve toplumsal kurumlara olan 
güvensizliğin ruh sağlığı problemleri ve duygusal yalnızlığa sebep olduğunun altını 
çizmektedir. Creese, Khan, Henley, O’Dywer, Corbett, Da Silva, Mills, Wright, Testad, 
Aarsland ve Ballard (2021) ileri yetişkinlerde yürüttükleri ve 2015-2020 arasını kapsayan 
boylamsal çalışmalarında; yalnızlık, fiziksel aktivite düzeyi ve ruh sağlığını ele almıştır. 
Katılımcıların yalnızlık düzeyinin yıllar içerisinde arttığını belirten araştırmacılar aynı zamanda 
yalnızlık ve düşük fiziksel aktivite düzeyi ile ruh sağlığı arasında anlamlı düzeyde ve negatif 
yönde bir ilişki olduğunu vurgulamaktadır. 
Ratschen, Shoesmith, Shabab, Silva, Kale, Toner, Reeve ve Mills (2020) yetişkin bireylerde 
COVID-19 sürecinde insan-hayvan ilişki ve etkileşimini yalnızlık ve ruh sağlığı kapsamında 
ele aldıkları çalışmalarında evcil bir hayvana sahip olmanın daha düşük düzeyde ruh sağlığı 
problemleri ve yalnızlık ile ilişkili olduğunu vurgulamaktadır. Yine de araştırmacılar bu 
ilişkinin çok yüksek düzeyde olmadığını belirtmektedir. Kotera, Ozaki, Miyatake, Tsunetoshi, 
Nishikawa ve Tanimoto (2021) COVID-19 sürecinde sağlık çalışanları ile genel popülasyonu 
karşılaştırdıkları ve ruh sağlığı ile yalnızlık, umut ve öz-şefkat arası ilişkiyi inceledikleri 
çalışmalarında sağlık çalışanlarının genel popülasyona oranla daha yüksek düzeyde ruh sağlığı 
problemi ve yalnızlık gösterdikleri ve daha düşük düzeyde umut ve öz-şefkate sahip oldukları 
sonucuna ulaşmıştır. Araştırmacılar yalnızlığın ruh sağlığı problemleri açısından tüm 
değişkenler arasında en güçlü yordayıcı olduğunu vurgulamaktadırlar. 
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4. SONUÇ 
Mevcut araştırmada COVID-19 pandemisi sürecinde yalnızlığı genel ruh sağlığı çerçevesinde 
ele alan çalışmalar incelenmiştir.  Farklı değişkenler açısından ele alınan yalnızlık ve ruh sağlığı 
kavramları doğrultusunda araştırmaların, yalnızlık ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiye dair benzer 
sonuçlar ortaya koyduğu görülmektedir. Yalnızlık ve ruh sağlığı arasındaki ilişki 
depresyon/depresif belirtiler, anksiyete, stres, kaygı, COVID-19’a ilişkin korku ve algı, yaşam 
kalitesi, iyi oluş, insomni, öz-şefkat, umut, alkol/madde kullanımı, sosyal aidiyet/sosyal 
etkileşim, algılanan sosyal destek ve duygudurum, algılanan yaş, yorgunluk/tükenmişlik ve 
akıllı telefon bağımlığı gibi çeşitli değişkenlerle ele alınmıştır.  
Genç yetişkinlerde, kadınlarda ve yalnız yaşan bireylerde yalnızlık düzeyinin diğer bireylere 
göre daha yüksek olduğu araştırma bulguları arasındadır. COVID-19 karantina sürecinde 
alkol/madde kullanımı, sosyal medya ve teknoloji kullanımındaki artış da dikkate değer 
bulgular olarak göze çarpmaktadır. Ele alınan örneklem grupları bakımından; ergen, genç 
yetişkin, yetişkin ve ileri yetişkinler açısından COVID-19 sürecinde artan yalnızlığın ruh 
sağlığı açısından önemli bir risk faktörü olduğu ortaya konmaktadır. Araştırmada ele alınan ve 
sağlık çalışanları ile yürütülen çalışmada elde edilen; sağlık çalışanlarının COVID-19 sürecinde 
giderek yalnızlaştığı ve umut ve öz-şefkat düzeylerinin kritik düzeyde düşük olması bulgularına 
dayanarak sağlık çalışanlarının COVID-19 sürecinde dikkat edilmesi gereken bir risk grubu 
olduğu söylenebilmektedir.  
İncelenen çalışmalar doğrultusunda: 

 COVID-19 sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik çalışmaların ve psikolojik destek 
müdahalelerinin planlanması, 

 Alkol/madde kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığına yönelik müdahale programlarının 
planlanması ve uygulanması, 

 Çocuklara, ergenlere ve genç yetişkinlere yönelik çalışmaların planlanması ve 
yürütülmesi, 

 Kadınlara ve ileri yetişkinlik döneminde yer alan bireylere yönelik psiko-sosyal 
müdahalelerin planlanması, arttırılması ve yaygınlaştırılması önerilmektedi 
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COVİD-19 KORKUSUNUN ETKİSİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

THE EFFECT OF COVID-19 FEAR ON UNIVERSITY STUDENTS' UNPLANNED 
PURCHASING BEHAVIOR: THE EXAMPLE OF INONU UNIVERSITY 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde Covid-19 korkusunun, plansız satın alma 
davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. Belirlenen amaç doğrultusunda Covid-19 
korkusunu ve plansız satın alma davranışını ölçmeye yönelik literatürde yer alan ölçeklerden 
yararlanılmıştır. Araştırmada veriler online ortamda oluşturulan anket tekniği ile toplanmıştır. 
İlgili anket 2020-2021 güz yarıyılında İnönü Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere 
uygulanmıştır. Bu çerçevede 495 öğrenciden toplanan veriler, SPSS paket programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde açıklayıcı faktör analizi, fark testleri ve 
regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, araştırmaya 
katılanların büyük çoğunluğunun kadın öğrencilerden oluştuğu, plansız satın alma davranış 
ölçeğinin iki boyutta toplandığı ve 18-20 yaş aralığındaki öğrencilerin 27 yaş ve üzeri 
öğrencilere kıyasla daha fazla Covid-19 korkusu yaşadığı tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kovid-19, Korku, Plansız Satın Alma 
 
ABSTRACT 
The aim of this study is to examine the effect of fear of Covid-19 on impulsive buying 
behavior in university students. In line with the determined purpose, the scales in the literature 
were used to measure the fear of Covid-19 and impulsive buying behavior. In the research, the 
data were collected by the questionnaire technique created in the online environment. The 
related questionnaire was applied to the students studying at İnönü University in the 2020-
2021 fall semester. In this context, the data collected from 495 students were analyzed using 
the SPSS package program. Explanatory factor analysis, difference tests and regression 
analyzes were used in the analysis of the data. As a result of the analysis, it was determined 
that the majority of the participants in the research were female students, the impulsive buying 
behavior scale was collected in two dimensions, and students between the ages of 18-20 
experienced more fear of Covid-19 compared to students aged 27 and over. 
Keywords: Covid-19, Fear, Unplanned Buying 
 
1. GİRİŞ 
Tarihin hemen her döneminde toplumsal yaşamı etkileyen bölgesel ya da küresel çapta salgın 
hastalıklar görülmüştür. Günümüzde yaşanan Covid-19 pandemisi de bu salgınlardan birisidir. 
Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermiştir. Covid-19 
virüsün yayılmasını önlemek için pek çok tedbir alınmıştır.  İnsanlar da yaşanan bu korku, 
günlük yaşamlarını etkilemiş olmakla beraber ani ve beklenmedik şekilde değişime 
uğramıştır. Önlemler kapsamında eğitim-öğretime uzaktan eğitim sistemi ile devam 
edilmiştir. Bu değişim, üniversite öğrencilerini covid-19 salgınından en çok etkilenen 
gruplardan biri haline getirmiştir. Salgın döneminde toplumda yerleşik birçok alışkanlık ile 
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birlikte satın alma davranışları da değişmiştir. Tüketici davranışı olan satın alma genellikle 
bireye fayda sağlayan ihtiyaçların tatmin edilmesi için aracı niteliği taşımaktadır. Kimi 
tüketiciler için boş vakit aktivitesi, kimisi için duygularının yönetimi için bir araç veya öz 
kimliğini belirleme ve ifade etme yöntemidir (Öztürk ve Ulusoy, 2019). Anlık satın alma, 
“tüketicinin alışverişini tamamladıktan sonra elde ettiği toplam alımlarıyla mağazaya 
girmeden önce satın alma niyetiyle listelediği alımları arasındaki fark” şeklinde tanımlamıştır. 
Anlık bir satın alma beklenmeyen bir satın almadır ve tüketicide ani ve spontane bir şekilde 
“SATIN AL” isteği uyanmaktadır (Saydan ve Doğaç, 2018). Toplumun diğer kesimlerinde 
olduğu gibi üniversite öğrencilerinin de satın alma alışkanlıkları Covid-19 pandemi korkusu 
ile yeniden şekillenmiştir. 
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin plansız satın alma davranışında covid-19 
korkusunun etkisinin incelenmesidir. Çalışma konusu ile ilgili literatür incelendiğinde Covid-
19 pandemisinin insanlarda oluşturduğu korkuya bağlı olarak davranış değişiklikleri ile ilgili 
çalışmalar bulunmakla birlikte, üniversite öğrencilerinin Covid-19 korkusunun etkisiyle 
plansız satın alma davranışları üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar sayıca fazla değildir. 
Literatürdeki bu boşluğu doldurmak adına bu çalışmanın önemli olacağı düşünülmektedir. 
Üniversite öğrencilerinin Covid-19 korkusunu ve plansız satın alma davranışını ölçmeye 
yönelik literatürde yer alan ölçeklerden yararlanılarak nicel bir çalışma gerçekleştirilmiştir.     
 
2. LİTERATÜR ÖZETİ  
İnal ve ark. (2020), Covid-19 pandemisi döneminde tüketici davranışlarındaki değişimi 
inceledikleri çalışmalarında, virüs korkusunun tutum ve sübjektif normu doğrudan, stoklama 
davranışını ise dolaylı olarak etkilediği, tutum ve sübjektif normun stoklama niyetini 
doğrudan, stoklama davranışını ise dolaylı olarak etkilediğini belirlemişlerdir.  
Baltacı ve Akaydın (2020), Covid-19 pandemisi sürecinde tüketicilerin gıda ürünlerini satın 
alma davranışlarındaki değişimi tespit etmek amacıyla yapmış oldukları araştırmada 
tüketicilerin özellikle izolasyon, karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulamaları ile sürecin 
getirdiği ekonomik ve psikolojik belirsizlikler sebebiyle temizlik malzemesi, gıda ve benzeri 
temel ihtiyaçları stoklama eğilimlerinin artabileceği; bu durumun da piyasada arz/talep 
dengesizliklerine sebep olabileceği hatta bazı tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürünlere 
ulaşmasına mani olabileceği belirlenmiştir.   
Hacıalioğlu ve Sağlam (2021), Covid-19 sürecinde tüketici davranışlarındaki değişimi 
inceledikleri çalışmalarında tüketicilerin gerek hastalık korkusu gerekse kısıtlamalardan 
dolayı tüketim alışkanlıkları ve satın alma şekilleri değişmiş olduğunu tespit etmişlerdir.   
Sağlam ve Tavman (2021), Covid-19 korkusuna bağlı olarak tüketicilerde satın alma 
davranışının değişim durumunu incelemiş oldukları çalışmalarında Covid-19 kaygının 
dürtüsel satın alma üzerinde etkisi olduğunu belirlemişlerdir.   
Schmidt ve ark. (2021), Covid-19 salgını sırasında alışveriş kalıplarındaki değişiklikleri tespit 
etmek amacıyla Almanyada bulunan Philipps University Marburg’de yaptıkları araştırmanın 
sonucunda, Covid-19 korkusu ile satın alma tutumu arasında pozitif yönlü bir ilişkinin 
bulunduğunu belirlemişlerdir.  
Hesham ve ark. (2021), Covid-19 pandemisinin tüketici davranışları üzerindeki etkilerini 
tespit etmek amacıyla Suudi Arabistan’da yapmış oldukları araştırmada Covid-19 sürecinde 
erkeklerin ve yaşları ileri olanların daha endişeli olduklarını ve Covid-19 korkusunun satın 
alma davranışlarını olumsuz yönde etkilediğini tespit etmişlerdir.   
Verması ve Naveen (2021), Covid-19 salgının tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki 
etkisini tespit etmek amacıyla Hindistan’da yapmış oldukları araştırmada, Covid-19 
pandemisinin tüketici davranışları üzerinde etkili olduğunu tespit etmişler ve Pandemi 
sürecinde Hindistan’da bulunanların yerel ürünler almaya yöneldiklerini belirlemişlerdir.  
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3. ARAŞTIRMA   
Araştırma, İnönü Üniversitesi öğrencilerinin plansız satın alma davranışında covid-19 
korkusunun etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu başlık altında araştırmanın amacı, 
kapsamı, yöntemi, sınırlılıkları ve bulgularına yer verilmiştir. 
3.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin plansız satın alma davranışında covid-19 
korkusunun etkisinin incelenmesidir. 2020-2021 eğitim öğretim yılında İnönü Üniversitesine 
devam emekte olan 39.550 öğrenci bulunmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise evren 
içerisinden raslantısal olarak seçilmiş olan 495 öğrencidir.  2020-2021 eğitim öğretim yılı 
Covid-19 pandemisi sebebiyle uzaktan eğitim şeklinde yürütüldüğü için araştırma verileri 
Google formlar üzerinden online olarak elde edilmiştir.  
3.2. Araştırmanın Yöntemi 
Covid-19 pandemisinin İnönü Üniversitesi öğrencilerinin satın alma davranışları üzerindeki 
etkisinin incelendiği bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli 
kullanılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesi için kullanılan veri toplama aracı iki 
bölümden oluşmaktadır. Veri toplama aracının birinci bölümde araştırmaya katılan 
öğrencilerin demografik özelliklerinin tespit edilmesi amacıyla sorulmuş 6 soru yer 
almaktadır. İkinci bölümde ise araştırmaya katılan öğrencilerin Covid-19 korku düzeyleri ile 
anlık satın alma düzeylerinin tespit edilmesi ile ilgili sorular yer almaktadır. Covid-19 korku 
düzeylerini ölçmek için Ahorsu ve ark. (2020) tarafından geliştirilen ve Ladikli ve ark. (2020) 
tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçek, anlık satın alma düzeylerini ölçmek için ise Rook ve 
Fisher (1995) tarafından geliştirilen ve Okutan ve ark. (2013)’nın çalışmalarında kullandıkları 
ölçek kullanılmıştır. Veri toplama aracından elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for 
Social Sciense) istatistiksel veri değerlendirme programı ile analiz edilmiştir. Anlık satın alma 
davranışları ile ilgili ifadelerinin öğrencilerin anlık satın alma durumunu açıklama durumunu 
tespit etmek amacıyla açıklayıcı faktör analizi, katılımcıların demografik özelliklerinin 
analizinde yüzde ve frekans analizi, bağımlı değişkenlere göre bağımsız değişkenlerinin 
farklılık analizinde ise t testi ve ANOVA testi uygulanmıştır. Farklılık analizlerinde 
anlamlılık düzeyi (p) 0.05 olarak belirlenmiştir.     
3.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 
Araştırma, 2020-2021 eğitim öğretim yılında İnönü Üniversitesine devam etmekte olan 
öğrenciler ile sınırlıdır. Araştırma ayrıca veri toplama aracından elde edilmiş olan veriler ile 
sınırlıdır.  
3.4. Araştırmanın Hipotezleri     
Araştırmanın temel ve alt hipotezleri aşağıdaki gibidir:  
 
Temel hipotez:  
H1a,b,c: Katılımcıların demografik özelliklerine göre a) Covid-19 Korkusu, b) Ani karar 
verme, c) Duygusal karar verme düzeyleri farklılık göstermektedir. 
Alt hipotezler: 
H1a1,2,3,4,5: Katılımcıların 1) cinsiyetlerine, 2) medeni durumlarına, 3) yaşlarına, 4) gelir 
durumlarına, 5) eğitim durumlarına, 6) fakültelerine Covid-19 korku düzeyleri farklılık 
göstermektedir.  
H1b1,2,3,4,5: Katılımcıların 1) cinsiyetlerine, 2) medeni durumlarına, 3) yaşlarına, 4) gelir 
durumlarına, 5) eğitim durumlarına, 6) fakültelerine Ani Karar Verme düzeyleri farklılık 
göstermektedir.  
H1c1,2,3,4,5: Katılımcıların 1) cinsiyetlerine, 2) medeni durumlarına, 3) yaşlarına, 4) gelir 
durumlarına, 5) eğitim durumlarına, 6) fakültelerine Duygusal Karar Verme düzeyleri 
farklılık göstermektedir. 
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3.5. Araştırma Bulguları  
Araştırma bulguları, araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bulgular, 
faktör analizine ilişkin bulgular, Covid-19 korkusu ve anlık satın alma davranışları arasındaki 
ilişkinin tespit edilmesi için yapılmış regresyon ve korelasyon analizleri ile ilgili bulgular 
olarak sınıflandırılmıştır.    
3.5.1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

Katılımcıların demografik bilgileri Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Demografik Bulgular 

Demografik Özellikler Gruplar Kişi Sayısı Yüzde Değeri (%) 
Cinsiyet Kadın 345 69.7 

Erkek 150 30.3 
Medeni Durum Evli 56 11.3 

Bekar 439 88.7 
Yaş Aralığı 18-20 Yaş Aralığı 189 38.2 

21-23 Yaş Aralığı 190 38.4 
24-26 Yaş Aralığı 41 8.3 
27 Yaş ve Üzeri 75 15.2 

Gelir Durumu 3000 TL ve altı 378 76.4 
3001- 4000 TL 37 7.5 
4001- 5000 TL 35 7.1 
5001 TL ve üzeri 45 9.1 

Eğitim Durumu Lisans 442 89.3 
Yüksek Lisans 37 7.5 
Doktora 16 3.2 

Fakülte İlahiyat Fakültesi 251 50.7 
İktisat Fakültesi 80 16.2 
Eğitim Fakültesi 133 26.9 
Mühendislik Fakültesi 21 4.2 
Tıp Fakültesi 10 2.0 

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan 495 kişiden %69.7’si (345 kişi) kadın, %30.3’ü (150 kişi) 
erkektir. Katılımcıların %88.7’si (439 kişi) bekardır. Araştırmaya katılanların %38.4’ü (190 
kişi) 21-23 yaşları arasındayken, %38.2’si (189 kişi) 18-20 yaşları arasındadır, buna göre 
araştırmaya katılanların çoğunluğunun (379 kişi) 18-23 yaşları arasında olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların gelir durumlarına bakıldığında %76.4’ünün (378 kişi) 3.000 TL 
ve altıdır. Araştırmaya katılanların 442’si (%89) lisans mezunudur. Araştırmaya katılanların 
%50.7’si (251 kişi) İlahiyat Fakültesindeyken, %26.9’u (133 kişi) Eğitim Fakültesindedir.    
3.5.2. Faktör Analizine İlişkin Bulgular 
Araştırma kapsamında anlık satın alma için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör 
analizine ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir.  
Tablo 2. Anlık Satın Alma Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Boyut Faktörler Faktör 
Yükü 

Ort. Açıklanan 
Varyans 

Öz 
Değer 

Ani Karar 
verme 
 

Kendimi "Şimdi al, sonra düşün" 
diye anlatıyorum. 

0.784 1.62 44.394 3.108 

Kendimi "Görüyorum, satın 
alıyorum" şeklinde anlatıyorum. 

0.703 1.80 
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Genellikle düşünmeden bir şeyler 
satın alırım. 

0.777 1.83 

Bazen ne satın aldığımı 
umursamıyorum. 

0.737 1.88 

Benim için “bir şeyler yapmak”, bir 
şeyleri satın alma anlamına gelir. 

0.480 1.92 

Duygusal 
Karar verme 

Bazen anlık bir şeyler satın almak 
isterim. 

0.663 3.05 18.574 1.300 

Bazı şeyleri o anki hislerime göre 
satın alırım. 

0.658 3.14 

Değerlendirme 
Kriterleri 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0.786  
Approx. Chi-Square: 1018.664  
Barlett’s Test of Sphericity: 0,000  
Extraction Method: Principal Components Rotation Method: Varimax 
Açıklanan Varyans Toplamı: 62.968 

Tablo 2 incelendiğinde anlık satın alma boyutlarını belirlemek için faktör analizine tabi 
tutulan verilerin Kaiser-Meyer-Olkin Measure ve Barlett testi değerlerinin faktör analizi için 
yeterli olduğu görülmektedir (KMO değeri 0,786; Barlett testi sonucu p<0.001). Bu 
sonuçlardan hareketle anlık satın alma davranışını oluşturan ifadelerin iki boyut altında 
toplandığı görülmekte ve oluşan bu boyutlar toplam varyansın %62.968’ini açıklamaktadır. 
Özdeğerlerin ve açıklanan varyansların dağılımına bakıldığında en yüksek öz değere 3.108 ve 
açıklanan varyansa %44.394 birinci faktörün sahip olduğu görülmektedir. Tabloda ikinci 
faktörün öz değerinin 1.300 ve açıklanan varyansın 18.574 olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların ifadelere katılma oranları incelendiğinde en yüksek katılım oranı duygusal 
karar verme boyutundaki ikinci ifadede yer alırken, en düşük katılım ise ani karar verme 
boyutundaki birinci ifade yer almaktadır. 
 
 
3.5.3. Farklılık Testlerine İlişkin Bulgular  
Araştırmaya katılanların anlık satın alma durumlarının bağımsız değişkenlere göre farklılaşma 
durumunu gösteren t-testi sonuçları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.  
Tablo 3. Cinsiyete Göre Covid-19 Korkusu ve Anlık Satın Alma Davranışlarının Analizi 

Cinsiyet  N X̄ Ss t p 

Covid-19 Korkusu  
Kadın 345 2.4360 .82083 2.754 .018* 
Erkek 150 2.2390 .91158   

Ani Karar verme 
 

Kadın 345 1.7884 .68019 .227 .289 
Erkek 150 1.8613 .75296   

Duygusal Karar 
verme  

Kadın 345 3.1304 1.02814 1.945 .220 
Erkek 150 3.0033 1.12551   

*Gruplar arası farklılık 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 
Tabloya göre araştırmaya katılanların cinsiyetleri ile Covid-19 korku düzeyleri arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Kadınların Covid-19 korku düzeyleri 
(X̄=2.4360) erkeklere göre (X̄=2.2390) daha yüksektir.  
Ani karar verme ve duygusal karar verme alt boyutları ile cinsiyet değişkeni arasında ise 
anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. 
Bu sonuçlara göre demografik özellikler ile ilgili oluşturulan hipotezler içerisinde H1a1 
hipotezi kabul edilirken, H1b1 ve H1c1 hipotezleri reddedilmiştir.  
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Tablo 4. Medeni Duruma Göre Covid-19 Korkusu ve Anlık Satın Alma Davranışlarının 

Analizi 

Medeni Durum N X̄ Ss t p 
Covid-19 
Korkusu 

Evli 56 2.3265 .86263 .004 .643 
Bekar 439 2.3827 .85283   

Ani Karar verme Evli 56 1.9000 .88297 3.752 .312 
Bekar 439 1.7991 .67709   

Duygusal Karar 
verme  

Evli 56 3.0893 1.07495 .353 .984 
Bekar 439 3.0923 1.05825   

*Gruplar arası farklılık 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 
Ani karar verme ve duygusal karar verme alt boyutları ile medeni durum değişkeni arasında 
ise anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. 
Bu sonuçlara göre demografik özellikler ile ilgili oluşturulan hipotezler içerisinde H1a2, B1b2 
ve H1c2 hipotezleri reddedilmiştir.  
Tablo 5. Yaşa Göre Covid-19 Korkusu ve Anlık Satın Alma Davranışlarının Analizi  

Faktörler Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ort. 

F p Yaş 
Grupları 

N X̄ 

Covid-19 
Korkusu 

Gruplar 
arası 

6.647 3 2.216 3.082 .027* 18-20 
yaş 

189 2.5155 

Gruplar 
içi 

353.002 491 .719   21-23 
yaş 

190 2.3060 

Toplam 359.649 494    24-26 
yaş 

41 2.3624 

Anlamlı fark(A-B); 18-20 yaş-27 yaş ve üzeri 27 yaş 
ve üzeri 

75 2.2114 

Ani 
Karar 
verme 
 

Gruplar 
arası 

1.300 3 .433 .876 .453 18-20 
yaş 

189 1.7735 

Gruplar 
içi 

242.885 491 .495   21-23 
yaş 

190 1.8505 

Toplam 244.185 494    24-26 
yaş 

41 1.6976 

Anlamlı fark(A-B); Mevcut Değil 27 Yaş 
ve 
Üzeri 

75 1.8640 

Duygusal 
Karar 
verme 

Gruplar 
arası 

1.574 3 .525 .466 .706 18-20 
yaş 

189 3.0926 

Gruplar 
içi 

552.494 491 1.125   21-23 
yaş 

190 3.1474 

Toplam 554.068 494    24-26 
yaş 

41 2.9878 

Anlamlı fark(A-B); Mevcut Değil 27 yaş 
ve üzeri 

75 3.0067 

*Gruplar arası farklılık 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 
Tabloya göre araştırmaya katılanların yaşları ile Covid-19 korku düzeyleri arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Covid-19 korku düzeyi en yüksek olanlar yaşları 18-20 
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arasında olanlarken (X̄=2.5155), en düşük olanlar ise yaşları 27 ve üzeri (X̄=2.2114) 
olanlardır.   
Ani karar verme ve duygusal karar verme alt boyutları ile yaş değişkeni arasında ise anlamlı 
bir fark olmadığı görülmektedir. 
Bu sonuçlara göre demografik özellikler ile ilgili oluşturulan hipotezler içerisinde H1a3 
hipotezi kabul edilirken, H1b3 ve H1c3 hipotezleri reddedilmiştir.  
Tablo 6. Gelir Gruplarına Göre Covid-19 Korkusu ve Anlık Satın Alma Davranışlarının 

Analizi 

Faktörler Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ort. 

F p Gelir 
Grupları 

N X̄ 

Covid-19 
Korkusu 

Gruplar 
arası 

4.087 3 1.362 1.881 .132 3000 
TL ve 
altı 

378 2.3280 

Gruplar 
içi 

355.562 491 .724   3001-
4000 
TL 

37 2.4556 

Toplam 359.649 494    4001-
5000 
TL 

35 2.5429 

Anlamlı fark(A-B); Mevcut Değil 5001 
TL ve 
üzeri 

45 2.5873 

Ani 
Karar 
verme 
 

Gruplar 
arası 

4.718 3 1.573 3.019 .029* 3000 
TL ve 
altı 

378 1.78757 

Gruplar 
içi 

432.107 491 .880   3001-
4000 
TL 

37 1.9514 

Toplam 436.825 494    4001-
5000 
TL 

35 1.6343 

Anlamlı fark(A-B); 5001 TL ve üzeri-4001-5000 TL 5001 
TL ve 
üzeri 

45 2.0400 

Duygusal 
Karar 
verme 

Gruplar 
arası 

3.891 3 1.297 1.915 .126 3000 
TL ve 
altı 

378 3.0688 

Gruplar 
içi 

216.558 491 .441   3001-
4000 
TL 

37 3.4054 

Toplam 220.449 494    4001-
5000 
TL 

35 2.8571 

Anlamlı fark(A-B); Mevcut Değil 5001 
TL ve 
üzeri 

45 3.2111 

*Gruplar arası farklılık 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 
Tabloya göre araştırmaya katılanların gelir grupları ile ani karar verme düzeyleri arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Ani karar verme düzeyi en yüksek olanlar gelir 
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düzeyi 5.001 TL ve üzeri olanlarken (X̄=2.0400), en düşük olanlar ise gelir düzeyi 4.001-
5.000 TL arası olanlardır (X̄=1.6343).   
Ani karar verme ve duygusal karar verme alt boyutları ile gelir durumu değişkeni arasında ise 
anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. 
Bu sonuçlara göre demografik özellikler ile ilgili oluşturulan hipotezler içerisinde H1b4 
hipotezi kabul edilirken, H1a4 ve H1c4 hipotezleri reddedilmiştir.  
Tablo 7. Eğitim Gruplarına Göre Covid-19 Korkusu ve Anlık Satın Alma Davranışlarının 

Analizi 

Faktörler Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ort. 

F p Eğitim 
Grupları 

N X̄ 

Covid-19 
Korkusu 

Gruplar 
arası 

3.609 2 1.805 2.494 .084 Lisans  442 2.3691 

Gruplar 
içi 

356.040 492 .724   Yüksek 
Lisans 

37 2.2703 

Toplam 359.649 494    Doktora 16 2.8214 
Anlamlı fark(A-B); Mevcut Değil 

Ani 
Karar 
verme 
 

Gruplar 
arası 

4.409 2 2.204 4.523 .011* Lisans  442 1.7910 

Gruplar 
içi 

239.777 492 .487   Yüksek 
Lisans 

37 1.8216 

Toplam 244.185 494    Doktora 16 2.3250 
Anlamlı fark(A-B); Doktora ve Lisans 

Duygusal 
Karar 
verme 

Gruplar 
arası 

5.600 2 2.800 2.512 .082 Lisans  442 3.0701 

Gruplar 
içi 

548.469 492 1.115   Yüksek 
Lisans 

37 3.4459 

Toplam 554.068 494    Doktora 16 2.8750 
Anlamlı fark(A-B); Mevcut Değil 

*Gruplar arası farklılık 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 
Tabloya göre araştırmaya katılanların eğitim durumları ile ani karar verme düzeyleri arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Ani karar verme düzeyi en yüksek olanlar 
doktora eğitimi almış olanlarken (X̄=2.3250), en düşük olanlar ise lisans eğitimi almış 
olanlardır (X̄=1.7910).   
Ani karar verme ve duygusal karar verme alt boyutları ile eğitim durumu değişkeni arasında 
ise anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. 
Bu sonuçlara göre demografik özellikler ile ilgili oluşturulan hipotezler içerisinde H1b5 
hipotezi kabul edilirken, H1a5 ve H1c5 hipotezleri reddedilmiştir.  
Tablo 8. Fakülteye Göre Covid-19 Korkusu ve Anlık Satın Alma Davranışlarının Analizi 
Faktörl
er 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplam
ı 

Sd Karele
r Ort. 

F p Fakülte 
Grupları 

N X̄ 

Covid-
19 
Korkus
u 

Gruplar 
arası 

20.303 4 5.076 7.329 .000
* 

İlahiyat 25
1 

2.213
4 

Gruplar içi 339.34
6 

490 .693   İktisat 80 2.525
0 

Toplam 359.64
9 

494    Eğitim  13
3 

2.650
9 

Anlamlı fark(A-B); Eğitim - Mühendislik Mühendisli 21 2.115
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k 6 
Tıp 10 2.171

4 
Ani 
Karar 
verme 
 

Gruplar 
arası 

16.495 4 4.124 3.681 .000
* 

İlahiyat 25
1 

1.643
8 

Gruplar içi 227.69
1 

490 .465   İktisat 80 2.052
5 

Toplam 244.18
5 

494    Eğitim  13
3 

1.969
9 

Anlamlı fark(A-B); Tıp – İlahiyat Mühendisli
k 

21 1.704
8 

Tıp 10 2.160
0 

Duygus
al 
Karar 
verme 

Gruplar 
arası 

14.851 4 3.713 4.872 .010
* 

İlahiyat 25
1 

3.006
0 

Gruplar içi 539.21
7 

490 1.100   İktisat 80 3.331
3 

Toplam 554.06
8 

494    Eğitim  13
3 

3.109
0 

Anlamlı fark(A-B); Tıp - Mühendislik Mühendisli
k 

21 2.738
1 

Tıp 10 3.850
0 

*Gruplar arası farklılık 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 
Tabloya göre araştırmaya katılanların eğitim aldıkları fakülte ile Covid-19 korku düzeyleri 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Covid-19 korku düzeyi en yüksek 
olanlar Eğitim Fakültesi öğrencileriyken (X̄=2.6509), en düşük olanlar ise Mühendislik 
Fakültesi öğrencileridir (X̄=2.1156).   
Tabloya göre araştırmaya katılanların eğitim aldıkları fakülte ile ani karar verme düzeyleri 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Ani karar verme düzeyi en yüksek 
olanlar Tıp Fakültesinde okumakta olanlarken (X̄=2.1600), en düşük olanlar ise İlahiyat 
Fakültesi öğrencileridir (X̄=1.6438).   
Tabloya göre araştırmaya katılanların eğitim aldıkları fakülte ile duygusal karar verme 
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Duygusal karar verme düzeyi 
en yüksek olanlar Tıp Fakültesinde okumakta olanlarken (X̄=3.8500), en düşük olanlar ise 
Mühendislik Fakültesine devam etmekte olan öğrencileridir (X̄=2.7381).   
Bu sonuçlara göre demografik özellikler ile ilgili oluşturulan hipotezler içerisinde H1a6, B1b6 
ve H1c6 hipotezleri kabul edilmiştir.  
 
3.5.3. Regresyon ve Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular 
Covid-19 korkusu ile anlık satın alma düzeyleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacıyla 
yapılan regresyon ve korelasyon analizleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 
Tablo 9. Değişkenlere İlişkin Regresyon Analizi 

Bağımsız 
Değişken  

Bağımlı 
Değişken 

Standart 
Beta 

Düzeltilmiş 
R2 

F P 

Covid-19 
Korkusu 

Ani Karar 
verme 

.302 .090 13.643 .000* 

Covid-19 Duygusal .221 .047 17.731 .000* 
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Korkusu Karar verme  
Tabloya göre araştırmaya katılanların Covid-19 korkusu ile ani karar verme ve duygusal karar 
verme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 
Tablo 10. Değişkenlere İlişkin Ortalama, Standart Sapma, Güvenilirlik ve Korelasyon Analizi 

Değişkenler Ort. Standart 
Sapma 

Alfa 
Katsayısı 

Madde 
Sayısı 

Korelasyon 

CK AKV DKV 

Covid-19 
Korkusu 
(CK) 

2.3763 .85325 .874 7 1   

Ani Karar 
verme 
(AKV) 

1.8105 .70307 .783 5 .302** 1  

Duygusal 
Karar verme 
(DKV)  

3.0919 1.05905 .738 2 .221** .351** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Araştırmaya katılanların Covid-19 korku düzeyleri ile ani karar verme düzeyleri arasında 
pozitif yönlü zayıf düzeyde ilişki bulunurken (r=.302), Covid-19 korku düzeyi ise duygusal 
karar verme düzeyleri arasında ise pozitif yönlü zayıf düzeyde ilişki bulunmaktadır (r=.221). 
Anlık satın alma alt boyutlarından ani karar verme ve duygusal karar verme boyutları arasında 
ise pozitif yönlü zayıf düzeyde ilişki bulunmaktadır (r=.351).   
SONUÇ 
Toplumun sağlığını etkileyen Covid-19 pandemisi 2019 yılının son döneminde Çin’de ortaya 
çıkmış ve iki-üç ay gibi kısa sürede Türkiye’de dahil olmak üzere dünyanın tamamına 
yakınında hissedilerek toplumsal yaşamın yeni kurallarla sürdürülmesine sebep olmuştur. 
Covid-19 süreci öncesindeki yaşam koşulları ile Covid-19 salgını devam ederken yaşananlar 
arasında birçok farklılık bulunmaktadır. Covid-19’un etkilediği sosyal alışkanlıklardan biri de 
bireylerin satın alma alışkanlıklarıdır. Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinde Covid-19 
korkusu ve bu korkuya bağlı olarak öğrencilerin anlık satın alma davranışlarındaki değişimler 
incelenmiştir.  
Araştırmaya katılan öğrencilerin anlık satın alma davranışlarını tespit etmek amacıyla 
uygulanan ölçek 2 farklı boyutta toplanmıştır. Bu boyutlar, “Anlık Karar Verme” ve 
“Duygusal Karar verme” boyutlarıdır. Bu boyutların ortalamalarına bakıldığında üniversite 
öğrencilerinin anlık karar verme düzeylerine kıyasla duygusal karar verme düzeylerinin daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir.  
Hacıalioğlu ve Sağlam (2021) Covid-19 pandemisi sürecinde tüketici davranışlarının gerek 
hastalık korkusu gerekse kısıtlamalardan dolayı tüketim alışkanlıkları ve satın alma şekilleri 
değişmiş olduğunu ve tüketicilerin daha çok gereksinim duydukları ürünleri almaya 
yöneldiklerini tespit etmişlerdir.  
İnönü Üniversitesi öğrencilerinin Covid-19 pandemisinin oluşturduğu korku ile alışveriş 
alışkanlıklarında daha çok duygularıyla hareket ediyor olmaları, yaşanan bu süreçte daha çok 
gereksinim duyulan ürünleri satın alıyor olmaları ile açıklanabilir.   
Tüm araştırma verileri, salgının etkisiyle evde iş, evde eğitim, evde spor, evde yemek pişiren, 
alışverişlerinde online kanalları kullanan ve nakit para yerine daha çok kredi kartı ile ödeme 
yapmayı tercih eden, hijyen ve sağlık konusunda çok hassas olan ve zorunlu ihtiyaçlar dışında 
harcamalarını azaltan bir tüketici profili ile karşı karşıya kalındığını göstermektedir. 
Çalışmanın diğer sonuçları aşağıdaki gibidir:  
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 Araştırmaya katılanların cinsiyetleri ile Covid-19 korku düzeyleri arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Kadınların Covid-19 korku düzeyleri (X̄=2.4360) erkeklere 
göre (X̄=2.2390) daha yüksektir. 
 Öğrencilerin yaşları ile Covid-19 korku düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır (p<0.05). Covid-19 korku düzeyi en yüksek olanlar yaşları 18-20 arasında 
olanlarken (X̄=2.5155), en düşük olanlar ise yaşları 27 ve üzeri (X̄=2.2114) olanlardır.   
 Öğrencilerin gelir grupları ile ani karar verme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır (p<0.05). Ani karar verme düzeyi en yüksek olanlar gelir düzeyi 5.001 TL ve 
üzeri olanlarken (X̄=2.0400), en düşük olanlar ise gelir düzeyi 4.001-5.000 TL arası olanlardır 
(X̄=1.6343).   
 Araştırmaya katılanların eğitim durumları ile ani karar verme düzeyleri arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Ani karar verme düzeyi en yüksek olanlar doktora 
eğitimi almış olanlarken (X̄=2.3250), en düşük olanlar ise lisans eğitimi almış olanlardır 
(X̄=1.7910).   
 Öğrencilerin eğitim aldıkları fakülte ile Covid-19 korku düzeyleri arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Covid-19 korku düzeyi en yüksek olanlar Eğitim Fakültesi 
öğrencileriyken (X̄=2.6509), en düşük olanlar ise Mühendislik Fakültesi öğrencileridir 
(X̄=2.1156). Araştırmaya katılanların eğitim aldıkları fakülte ile ani karar verme düzeyleri 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Ani karar verme düzeyi en yüksek 
olanlar Tıp Fakültesinde okumakta olanlarken (X̄=2.1600), en düşük olanlar ise İlahiyat 
Fakültesi öğrencileridir (X̄=1.6438).  Araştırmaya katılanların eğitim aldıkları fakülte ile 
duygusal karar verme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). 
Duygusal karar verme düzeyi en yüksek olanlar Tıp Fakültesinde okumakta olanlarken 
(X̄=3.8500), en düşük olanlar ise Mühendislik Fakültesine devam etmekte olan öğrencileridir 
(X̄=2.7381).   
 Öğrencilerin Covid-19 korku düzeyleri ile ani karar verme düzeyleri arasında pozitif yönlü 
zayıf düzeyde ilişki bulunurken (r=.302), Covid-19 korku düzeyi ise duygusal karar verme 
düzeyleri arasında ise pozitif yönlü zayıf düzeyde ilişki bulunmaktadır (r=.221). Anlık satın 
alma alt boyutlarından ani karar verme ve duygusal karar verme boyutları arasında ise pozitif 
yönlü zayıf düzeyde ilişki bulunmaktadır (r=.351).   
Covid-19 korkusu sebebiyle değişen satın alma alışkanlıklarının farklı gruplar üzerinden test 
edilmesi ile elde edilecek bulgular ile bu konuda yapılacak bilgilendirme çalışmaları için bir 
veri elde edilmesini ve sürecin en doğru şekilde yönetilmesini sağlayabilecektir.   
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ÖZET 

Günümüzde bireyler haz almak/fayda sağlamak amacıyla satın alma eğilimi içerisine girerken, 
bu satın alma biçimini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında bireylerin 
yaşadıkları sevinç, üzüntü, kaygı, korku gibi duygu durumları bulunmaktadır. 2019 yılının son 
aylarında Çin’de ortaya çıkan, 2020 yılında da tüm dünyada etkisini gösteren yeni korona virüs 
(Covid-19) pandemisi, bireylerin yoğun bir şekilde korku veya kaygı yaşamasına sebep 
olmuştur. Yaşanan bu duygu durumu, insanlarda özellikle satın alma davranışlarında çeşitli 
değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede yapılan çalışmada amaç, üniversite 
öğrencilerinde Covid-19 korkusunun, planlı satın alma davranışları üzerindeki etkisini 
incelemektir. Belirlenen amaç doğrultusunda Covid-19 korkusunu ve planlı satın alma 
davranışını ölçmeye yönelik literatürde yer alan ölçeklerden yararlanılmıştır. Araştırmada 
veriler online ortamda oluşturulan anket tekniği ile toplanmıştır. İlgili anket 2020-2021 güz 
yarıyılında İnönü Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere uygulanmıştır. Bu çerçevede 495 
öğrenciden toplanan veriler, SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin 
analizinde açıklayıcı faktör analizi, fark testleri ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. 
Yapılan analizler sonucunda, araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun kadın öğrencilerden 
oluştuğu, planlı satın alma davranış ölçeğinin iki boyutta toplandığı ve kadın öğrencilerin 
erkeklere kıyasla daha fazla Covid-19 korkusu yaşadığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kovid-19, Korku, Planlı Satın Alma 

 

ABSTRACT 

Today, while individuals tend to buy in order to get pleasure/benefit, there are many factors that 
affect this buying style. Among these factors, there are emotional states such as joy, sadness, 
anxiety and fear experienced by individuals. The new corona virus (Covid-19) pandemic, which 
emerged in China in the last months of 2019 and showed its effect all over the world in 2020, 
has caused individuals to experience intense fear or anxiety. This emotional state has brought 
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along various changes in people's purchasing behaviors. In this context, the aim of the study is 
to examine the effect of fear of Covid-19 on planned purchasing behaviors in university 
students. In line with the determined purpose, the scales in the literature were used to measure 
the fear of Covid-19 and planned buying behavior. In the research, the data were collected by 
the questionnaire technique created in the online environment. The related questionnaire was 
applied to the students studying at Inonu University in the 2020-2021 fall semester. In this 
context, the data collected from 495 students were analyzed using the SPSS package program. 
Explanatory factor analysis, difference tests and regression analyzes were used in the analysis 
of the data. As a result of the analyzes made, it was determined that the majority of the 
participants in the research were female students, the planned purchasing behavior scale was 
collected in two dimensions, and female students experienced more fear of Covid-19 compared 
to men. 

Keywords: Covid-19, Fear, Planned Purchase 

 

1. GİRİŞ 

2019’un son aylarında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgını hızlı bir şekilde 
küresel hastalık haline dönüşmüş ve dünya çapında insan sağlığını ve ülke ekonomilerini ciddi 
şekilde etkilemiştir. Virüsün yayılmasını önlemek için ülkelerce pek çok tedbir alınmıştır. Bu 
tedbirler kapsamında birçok iş kolunun çalışması durdurulmuş, sokağa çıkma yasakları ilan 
edilmiş, bir süre eğitim-öğretime ara verilmiş ve sonrasında eğitim uzaktan yürütülmüştür. 
Günlük yaşamdaki ani değişim, bireylerde farklı duygu durumlarının ve buna bağlı olarak yeni 
davranış biçimlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte DSÖ’nün (2021) 
kayıtlarına göre 19 Ağustos 2021 tarih itibariyle Dünya’da toplamda 4,39 milyon Covid-19 
ölümü ve 209,20 milyon Covid-19 vakası tespit edilmiştir (URL-1). Tüm bu rakamlar ve yakın 
çevrelerinde gerçekleşen ölümler ve hastalıklar, insanlarda Covid-19 korkusuna neden 
olmuştur. Bu korkular yakınlarını veya yaşamlarını kaybetme, hastalığa yakalanma şeklinde 
yaşanmaktadır. Toplum içerisinde büyük bir kesimi temsil eden üniversite öğrencileri de bu 
durumdan hem eğitim anlamında hem de davranışsal olarak en çok etkilenen taraflar içerisinde 
yer almaktadır.  

Çalışmada ele alınan diğer değişken faydacı tüketim olarak da ifade edilen planlı satın alma 
davranışıdır. Planlı satın alma rasyonel süreçleri ifade eden, uzun dönemli, mantık çerçevesinde 
gerçekleştirilen ve ihtiyaçlar dahilinde yapılan bir faaliyettir (Özgüven Tayfun, 2015: 89). 
Cinsiyete, gelir durumu gibi çeşitli değişkenlere bağlı olarak insanlarda planlı satın alma 
davranışları değişkenlik göstermektedir (Khan, M. ve Dost, 2011; Yang, D., Huang, K. ve Feng, 
2011). Dolayısıyla insanların planlı satın alma davranışları üzerinde çeşitli değişkenlerin etkili 
olduğunu ifade etmek mümkündür (Çerçi ve Seyfi 2021). Bu çerçevede gerçekleştirilen 
çalışmanın amacı Covid-19 pandemisiyle birlikte üniversite öğrencilerinin yaşadıkları Covid-
19 korkusunun planlı satın alma davranışları üzerindeki etkisinin incelenmektir. Literatürde 
Covid-19 pansemisinin insanlar üzerindeki etkilerinin incelendiği çalışmalar yer almakla 
birlikte, üniversite öğrencilerinin yaşadıkları Covid-19 korkusunun planlı satın alma davranışı 
üzerindeki etkisinin incelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yönüyle çalışmanın 
literatürdeki boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. 

 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Alan yazında Covid-19 pandemisinin oluşturduğu etkilerin ölçülmesine yönelik ve planlı satın 
alma (faydacı) davranış değişkenine ilişkin çeşitli çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu 
çalışmalardan bir kısmı özet olarak aşağıda sunulmuştur.  
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Hacialioğlu ve Sağlam (2021) tarafından yapılan geniş çaplı literatür tarama çalışmasında 
Covid-19 salgınının tüketici davranışlarına ve e-ticarete olan etkisi incelenmiştir. Yapılan 
çalışma neticesinde salgının tüketici davranışlarında değişikliklere neden olduğu ve satın alma 
biçimlerinin değiştiği ortaya konmuştur. Stoklanabilir gıda ürünlerine ve hijyen malzemelerine 
talebin artış gösterdiği ve e-ticaretin daha fazla tercih edilmeye başlandığı tespit edilmiştir.  

Eger, Komárková, Egerová ve Mičík, (2021) Covid-19 pandemisinin tüketici satın alma 
davranışı üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışma 
gerçekleştirmişler. Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen bu çalışmada pandeminin tüketici 
davranışlarında değişikliklere neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüketici davranışlarındaki 
değişikliğin korkuya bağlı olduğu, tüketicilerin satın alma davranışı sergilemelerinde kalite, 
bulunabilirlik ve rahatlığın etkili olduğu ve tüketici ihtiyaçlarının baby boomers, X ve Y 
kuşaklarına göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Patil ve Patil (2020) tarafından ele alınan bir başka çalışmada da Covid-19 pandemisinin 
tüketici satın alma davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Hindistanda gerçekleştirilen bu 
çalışma sonucunda katılımcıların %96.66 sı, satın alma davranışlarının değişikliğe uğradığını 
kabul etmiştir. Katılımcıların %93’ünün korku yaşadıkları ve buna bağlı olarak alternatif 
markalara yönlendikleri tespit edilmiştir. Ayrıca özellikle karantina dönemlerinde 
katılımcılarda temel malları depolama eğilimlerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Paksoy (2020) çalışmasında Covid-19 sonrasında insanların yaşamış olduğu korku ve davranış 
değişikliklerinde inancın etkisini incelemiştir. Yapılan çalışmayla inancın korku ve davranışları 
etkilediği ve erkeklerin kadınlara göre daha fazla korku yaşadıkları tespit edilmiştir.  

Özkan (2021) çalışmasında Covid-19 sürecinde havacılık sektöründe ulaştırma hizmeti alan 
tüketicilerin yaşadıkları korkunun beklenti ve tutumları üzerindeki etkilerini incelemiştir. 
Çalışma sonucunda yolcularda oluşan korkuların beklenti ve tutumları pozitif yönde etkilediği 
ortaya konmuştur. Bununla birlikte yolcuların özellikle sağlık ve hijyen ile ilgili tedbirlerin 
uygulanması yönünde beklentilerinin oldukça yüksek olduğu ve sosyal mesafe, az yolcu ve boş 
koltuk gibi uygulamaların tercihlerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Gencer, N. (2020) tarafından yapılan çalışmada Çorum ilinde yaşayan bireylerin koronavirüs 
salgınına ilişkin yaşadıkları korku düzeylerin cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu ve 
kronik rahatsızlık durumu değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. 
Çalışma sonucunda kadınların erkeklere göre, düşük yaş grubundaki bireylerin ileri yaş 
grubundakilere göre, bekarların evli veya dul bireylere göre daha fazla korku yaşadıkları ortaya 
konmuştur. Bununla birlikte korku düzeyinin eğitim ve kronik rahatsızlık durumu 
değişkenlerine göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Çerçi ve Seyfi (2021) tarafından yapılan çalışmada hedonik ve faydacı tüketim davranışlarının, 
yüksek ve düşük Covid-19 korkusuna sahip katılımcılar arasında farklılaşıp farklılaşmadığını 
incelemiştir. Araştırma sonucunda hedonik ile hedonik ve faydacı tüketim davranışlarında, 
düşük ve yüksek Covid-19 korkusuna sahip katılımcılar arasında istatiksel olarak anlamlı 
farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.  

Avcı ve Yıldız (2021) çalışmalarında büyük indirim günlerinde hedonik ve faydacı tüketim 
güdülerinin tüketicilerin satın alma niyetleri üzerindeki etkisini incelemişlerdir. İstanbul'da özel 
bir üniversitede öğrenim görmekte olan 621 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen bu 
çalışmada hedonik ve faydacı tüketim güdülerinin büyük indirim günlerinde tüketici satın alma 
niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Martinez-Lopez, Pla-García, Gázquez-Abad ve Rodríguez-Ardura (2014) çalışmalarında 
tüketicilerin online alışveriş motivasyonlarında hangi faydacı unsurların etkili olduğunu 
incelemişlerdir. 667 katılımıyla gerçekleştirilen bu çalışmada ürün çeşitliliği, ekonomik durum, 
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kolaylık, bilginin bulunabilirliği, uyarlanabilirlik/özelleştirme, kontrol arzusu, ödeme 
hizmetleri, bilinilirlik ve sosyal etkileşim olmak üzere toplamda 9 faydacı unsurun alışveriş 
motivasyonlarında etkili olduğu sonuca ulaşılmıştır.  

 

3. ARAŞTIRMA 

Araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin yaşadıkları Covid-19 korkusunun planlı satın 
alma davranışları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak için kullanılan 
yöntem, araştırmanın sınırlılıkları, hipotezleri, evren ve örneklemi, araştırmada ulaşılan 
bulgular bu kısımda ele alınmıştır. 

 

3.1. Araştırmanın Yöntemi ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın amacı Covid-19 korkusunun tüketicilerin planlı satın alma davranışları üzerindeki 
etkisini ortaya koymaktır. Belirlenen amaç doğrultusunda nicel yöntem esas alınarak genel 
tarama yöntemi tercih edilmiştir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel 2017: 
185). Veriler, veri toplama yöntemlerinden anket yöntemi ile online olarak toplanmıştır. 
Anketin ilk bölümü katılımcıların demografik özelliklerini ölçmeye yönelik olarak 
tasarlanmıştır. İkinci bölümü ise katılımcıların Covid-19 korkusunu ve planlı satın alma 
(faydacı) davranışını ölçmeye yönelik ölçeklerden oluşmuştur. Katılımcıların Covid-19 korku 
düzeylerini ölçmek için Ahorsu ve ark. (2020) tarafından geliştirilen ve Ladikli ve ark. (2020) 
tarafından Türkçe’ye uyarlanarak geçerliliği ve güvenilirliği test edilen 5’li likert (1=Kesinlikle 
Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) formatta 7 maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. 
Planlı satın alma (faydacı) davranışı ölçmek için Coşkun ve Marangoz (2019) tarafından 
geliştirilerek geçerliliği ve güvenilirliği test edilen 5’li likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 
5=Kesinlikle Katılıyorum) formatta 10 maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Online ortamda 
toplanan verilerin analizi ve hipotezlerin testi SPSS 25 paket programı aracılığıyla 
gerçekleştirilmiştir.  

Zaman ve maliyet açısından İnönü Üniversitesi’nde okuyan bütün öğrencilere ulaşılması 
mümkün olmamıştır. Bu nedenle belirli fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin seçilmesi 
araştırmada kısıt oluşturmuştur.  

 

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Belirlenen amaç çerçevesinde İnönü Üniversitesi öğrencileri çalışmanın kapsamına alınmıştır. 
Bu doğrultuda ilahiyat, eğitim, iktisat, mühendislik ve tıp fakültesinde öğrenim gören 
öğrencilerden veri toplanmıştır. Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004) tarafından yapılan çalışmaya 
göre %5 hata payı ve %95 güven aralığında, p: 0,5 ve q: 0,5 olarak alındığında 2020-2021 
eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğrenci sayısı 39.549 olan İnönü Üniversitesi için, 
örneklem büyüklüğü minimum 383 kişi olarak hesaplanmaktadır. Kolayda örneklem 
yönteminin kullanıldığı çalışmaya toplamda 495 kişi katılmıştır.  

 

3.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın amacına uygun olarak kurulan hipotezler şunlardır; 

H1a,b,c: Katılımcıların demografik özelliklerine göre a) Covid-19korku düzeyleri, b) hedef 
odaklı satın alma davranışları, c) kontrol odaklı satın alma davranışları farklılık göstermektedir. 
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H1a1,2,3,4,5,6: Katılımcıların 1) cinsiyetlerine, 2) medeni durumlarına, 3) yaş aralıklarına, 4) gelir 
durumlarına, 5) eğitim durumlarına, 6) fakültelerine göre Covid-19 korkuları farklılık 
göstermektedir.  

H1b1,2,3,4,5,6: Katılımcıların 1) cinsiyetlerine, 2) medeni durumlarına, 3) yaş aralıklarına, 4) gelir 
durumlarına, 5) eğitim durumlarına, 6) fakültelerine göre hedef odaklı satın alma davranışları 
farklılık göstermektedir.  

H1c1,2,3,4,5,6: Katılımcıların 1) cinsiyetlerine, 2) medeni durumlarına, 3) yaş aralıklarına, 4) gelir 
durumlarına, 5) eğitim durumlarına, 6) fakültelerine göre kontrol odaklı satın alma davranışları 
farklılık göstermektedir.   

H2: Katılımcıların Covid-19 korku düzeyleri, planlı satın alma davranışlarını etkilemektedir. 

H2a: Katılımcıların Covid-19 korku düzeyleri, hedef odaklı satın alma davranışlarını 
etkilemektedir. 

H2b: Katılımcıların Covid-19 korku düzeyleri, kontrol odaklı satın alma davranışlarını 
etkilemektedir. 

 

3.4. Araştırma Bulguları 

Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, gelir, eğitim durumları ve fakülteleri ile ilgili 
tanımlayıcı bulgulara Tablo 1’de yer verilmiştir.  

 

Tablo 1. Demografik Bulgular 

Demografik Özellikler Gruplar 
Kişi 
Sayısı 

Yüzde Değeri 
(%) 

Cinsiyet 
Kadın 345 69.7 
Erkek 150 30.3 

Medeni Durum 
Evli 56 11.3 
Bekar 439 88.7 

Yaş Aralığı 

18-20 Yaş Aralığı 189 38.2 
21-23 Yaş Aralığı 190 38.4 
24-26 Yaş Aralığı 41 8.3 
27 Yaş ve Üzeri 75 15.2 

Gelir Durumu 

3000 TL ve altı 378 76.4 
3001- 4000 TL 37 7.5 
4001- 5000 TL 35 7.1 
5001 TL ve üzeri 45 9.1 

Eğitim Durumu 
Lisans 442 89.3 
Yüksek Lisans 37 7.5 
Doktora 16 3.2 

Fakülte 

İlahiyat Fakültesi 251 50.7 
İktisat Fakültesi 80 16.2 
Eğitim Fakültesi 133 26.9 
Mühendislik Fakültesi 21 4.2 
Tıp Fakültesi 10 2.0 

 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların %69.7’sinin kadın (345 kişi) ve %30.3’ünün erkeklerden 
oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların medeni durumlarına bakıldığında yaklaşık %88’lik (439 
kişi) bir oranla büyük bir çoğunluğunun bekar olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların 
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yaş aralıklarına bakıldığında büyük çoğunluğun 18-20 yaş (%38.4-190 kişi) ve 21-23 (%38.2-
180) yaş grubunda yer aldığı görülmektedir. Katılımcıların gelir seviyelerine bakıldığında 
%76.4’ünün (378 kişi) 3000 TL ve altında düşük gelir grubunda yer aldığı tespit edilmiştir. 
Katılımcıların büyük çoğunluğunun (%89.3-442 kişi) lisans eğitimi aldığı görülmektedir. 
Fakülte dağılımına bakıldığında ise %50.7’sinin (251 kişi) ilahiyat, %26.9’unun (133 kişi) 
eğitim, %16.2’sinin (80 kişi) iktisat, %4.2’sinin (21 kişi) mühendislik ve geriye kalan %2’lik 
(10 kişi) kısmın ise tıp fakültesinden olduğu görülmektedir.  

Araştırma çerçevesinde kullanılan planlı satın alma ve Covid-19 korku ölçekleri açıklayıcı 
faktör analizine tabi tutulmuştur. Covid-19 korku ölçeğine ilişkin yapılan Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure testi sonuçları, verilerin faktör analizi için yeterli olduğunu göstermektedir. (KMO 
değeri:.862, Barlett testi p<0,000). Açıklayıcı faktör analizi sonucunda verilerin ölçeğin tek 
faktörlü yapısına uyum sağladığı tespit edilmiş, faktör yüklerinin ise 0.679 ile 0.823 arasında 
olduğu görülmüştür. Bu tek faktörün toplam varyansın %57,5’ini açıkladığı tespit edilmiştir. 
Katılımcıların planlı satın alma davranışlarının ortaya çıkartılmasında kullanılan planlı satın 
alma ölçeğine ilişkin açıklayıcı faktör analizi sonuçları ise Tablo 2’de verilmiştir.   

 

Tablo 2. Planlı Satın Alma Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Boyut Faktörler 
Faktör 
Yükü 

Ort. 
Açıklanan 
Varyans 

Öz 
Değer 

H
ed

ef
 O

da
kl

ılı
k Almam gerekeni/gerekenleri bir an önce 

tamamlayıp alışverişimi bitiririm. 
0,822 3.65 

47.794 4.779 
Alışveriş sırasında, sadece satın almak için 
çıktığım ürün/ürünlerle ilgilenirim. 

0,812 3.35 

Online alışverişlerimde sadece satın 
alacağım ürün/ürünlerle ilgilenirim 

0,764 3.36 

K
on

tr
ol

 O
d

ak
lıl

ık
 

Alışverişlerimde mantıklı tercihlerde 
bulunmak bana iyi hissettirir. 

0,726 4.22 

11.461 1.146 

Alışveriş tercihlerimde maddi durumum 
yeterli olsa bile mantıklı seçimler yapmaya 
çalışırım. 

0,708 4.10 

Alışverişe neye ihtiyacım olduğunu bilerek 
çıkarım. 

0,707 4.00 

Alışveriş tercihlerimde kontrollü davranırım. 0,696 3.98 
Alışverişlerimde ne planladıysam onu 
almaya özen gösteririm. 

0,622 3.91 

Alışveriş tercihlerimde sabırlı davranırım. 0,557 3.71 
*Sahip olduğum bir ürün yeterince işimi 
görse bile yenisini satın alabilirim. 

0,514 3.72 

D
eğ

er
le

n
di

rm
e 

K
ri

te
rl

er
i 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,904  
Approx. Chi-Square: 2083,616  
Barlett’s Test of Sphericity: 0,000  
Extraction Method: Principal Components Rotation Method: Varimax Açıklanan Varyans 
Toplamı: 59,255 
Not: *Ters kodlama yapılmıştır. 

 

Covid-19 korku ölçeği ile toplanan veriler öncelikle Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett 
testine tabi tutularak faktör analizine uygunluğu incelenmiştir. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
değerinin 0,904 ve Bartlett testi sonucunun ise p<0,000 olarak tespit edilmiş ve verilerin faktör 
analizi için yeterli olduğu saptanmıştır.  Faktör analizi sonucunda maddelerin 2 faktörlü yapıya 
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uyum sağladığı tespit edilmiştir. Bu faktörler; hedef odaklılık (3 madde) ve kontrol odaklılık (7 
madde) olarak isimlendirilmiştir. Söz konusu isimlendirmede Coşkun ve Marangoz, (2019) 
çalışmaları dikkate alınmıştır. Hedef odaklılık faktörü ölçeğe ilişkin toplam varyansın 
%47,79’unu, kontrol odaklılık faktörü ise %11,46’sını açıklamaktadır. Her iki faktörün birlikte 
toplam varyansın %59,25’ini açıklamaktadır.  

Araştırma kapsamında incelenen değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma, güvenilirlik ve 
korelasyon değerlerine Tablo 3’te yer verilmiştir. 

 

Tablo 3. Değişkenlere İlişkin Ortalama, Standart Sapma, Güvenilirlik ve Korelasyon Değerleri 

Değişkenler Ort. 
Standart 
Sapma 

Alfa 
Katsayısı 

Madde 
Sayısı 

Korelasyon 

CK HO KO 
Covid-19 
Korkusu 
(CK) 

2.3763 .85325 .874 7 1   

Hedef 
Odaklılık 
(HO) 

3.4519 .94035 .789 3 -.111* 1  

Kontrol 
Odaklılık 
(KO) 

3.9486 .66802 .830 7 
-

.200** 
.552** 1 

*p<0.05; ** p<0.01 

 

Tablo incelendiğinde ölçeklerin iç tutarlılıklarının tespit edildiği Cronbach Alfa katsayı 
değerlerinin kabul edilebilir en az değer olan 0,70’in üzerinde olduğu görülmektedir (Coşkun, 
Altunışık ve Yıldırım, 2019: 149). Bu sonuç ölçeklerin güvenilirlik düzeyinin yüksek olduğunu 
göstermektedir. Korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında “Covid-19 korkusu” değişkeni ile 
“hedef odaklılık” ve “kontrol odaklılık” değişkenleri arasında düşük düzeyde negatif yönlü 
anlamlı bir ilişkinin; “hedef odaklılık ile “kontrol odaklılık” değişkenleri arasında ise orta 
düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişkinin olduğu görülmektedir. Korelasyon katsayısının, mutlak 
değer olarak, 0.7-1.00 arasında olması, yüksek; 0.7-0.30 arasında olması orta;0.30-0.00 
arasında olması ise düşük düzeyde ilişki olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 2018: 32). 
Değişkenlere ilişkin verilen yanıt ortalamaları incelendiğinde en yüksek düzeyde katılımın 
(3.95) “kontrol odaklılık” değişkenine olduğu görülmektedir. Bunu (3.45) “hedef odaklılık” 
değişkeninin takip ettiği ve en düşük düzeyde katılımın (2.38) ise “Covid-19 korkusu” 
değişkenine olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların Covid-19 korkusu ve planlı satın alma davranışlarının cinsiyet gruplarına göre 
farklılaşma durumunu gösteren t-testi sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir.  
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Tablo 4. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Covid-19 Korkusu ve Planlı Satın Alma 
Davranışları 

Faktörler Cinsiyet N 
 

ss t p 

Covid-19 
Korkusu 

Kadın 
Erkek 

345 
150 

2,436 
2,239 

,82083 
,91158 

2.371 
2.276 

.018* 

Hedef 
Odaklılık 

Kadın 
Erkek 

345 
150 

3,439 
3,480 

.93194 

.96198 
-.439 
-.433 

.661 

Kontrol 
Odaklılık 

Kadın 
Erkek 

345 
150 

3.9524 
3.9400 

.65287 

.70381 
.189 
.184 

.850 

*Gruplar arası farklılık 0,05 düzeyinde anlamlıdır.  

 

Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların Covid-19 korkusunun cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 
gösterdiği tespit edilmektedir. Covid-19 korkusunu kadın katılımcıların erkeklere göre daha 
fazla yaşadığı görülmektedir. Bu durumda demografik özellikler ile ilgili oluşturulan 
hipotezlerden H1a1 kabul edilirken, H1b1 ve H1c1 Reddedilmiştir.  

Katılımcıların Covid-19 Korkusu ve Planlı Satın Alma Davranışlarının medeni hallerine göre 
farklılaşma durumunu gösteren t-testi sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir.  

 

Tablo 5. Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Covid-19 Korkusu ve Planlı Satın Alma 
Davranışları 

Faktörler 
Medeni 
Durum 

N 
 

ss t p 

Covid-19 
Korkusu 

Evli 
Bekar 

56 
439 

2.3265 
2.3826 

.86263 

.85283 
-.463 
-.459 

.643 

Hedef 
Odaklılık 

Evli 
Bekar 

56 
439 

3.7679 
3.4115 

.83101 

.94668 
2.687 
2.972 

.007* 

Kontrol 
Odaklılık 

Evli 
Bekar 

56 
439 

4.0893 
3.9307 

.62571 

.67178 
1.676 
1.771 

.094 

*Gruplar arası farklılık 0,05 düzeyinde anlamlıdır.  

 

Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların hedef odaklı satın alma davranışlarının medeni duruma 
göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmektedir. Evli katılımcıların bekarlara göre daha 
fazla hedef odaklı satın alma davranışı sergiledikleri görülmektedir. Bu durumda demografik 
özellikler ile ilgili oluşturulan hipotezlerden H1b2 kabul edilirken, H1a2 ve H1c2 
reddedilmiştir. 

Katılımcıların Covid-19 korkusu ve planlı satın alma davranışlarının yaş gruplarına göre 
farklılaşma durumunu ortaya koyan ANOVA testi sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir.  
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Tablo 6. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Covid-19 Korkusu ve Planlı Satın Alma 
Davranışları 

Faktörler 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 

Ort. 
F p 

Yaş 
Grupları 

N 
 

Covid-19 
Korkusu 

Gruplar 
arası 

6.647 3 2.216 3.082 .027* 
18-20 

yaş 
189 2.5155 

Gruplar içi 353.002 491 .719   
21-23 

yaş 
190 2.3060 

Toplam 359.649 494    
24-26 

yaş 
41 2.3624 

Anlamlı fark(A-B); 18-20 yaş-27 yaş ve üzeri 
27 yaş ve 

üzeri 
75 2.2114 

Hedef 
Odaklılık 

Gruplar 
arası 

14.633 3 4.878 5.673 .001* 
18-20 

yaş 
189 3.3898 

Gruplar içi 422.191 491 .860   
21-23 

yaş 
190 3.3298 

Toplam 436.825 494    
24-26 

yaş 
41 3.6585 

Anlamlı fark(A-B); 18-20 yaş - 27 yaş ve üzeri 
Anlamlı fark(A-B); 21-23 yaş - 27 yaş ve üzeri 

27 Yaş 
ve üzeri 

75 3.8044 

Kontrol 
Odaklılık 

Gruplar 
arası 

3.595 3 1.198 2.713 .044 
18-20 

yaş 
189 3.8972 

Gruplar içi 216.854 491 .442   
21-23 

yaş 
190 3.9083 

Toplam 220.449 494    
24-26 

yaş 
41 4.0453 

Anlamlı fark(A-B); Mevcut Değil 
27 yaş ve 

üzeri 
75 4.1276 

*Gruplar arası farklılık 0,05 düzeyinde anlamlıdır.  

 

Tablo 6 incelendiğinde katılımcıların Covid-19 korkusunun (F (3, 491) = 3,082 p<0,005) ve 
hedef odaklı satın alma davranışlarının (F (3, 491) = 5,673 p<0,005) yaş gruplarına göre anlamlı 
bir farklılık gösterdiği tespit edilmektedir. 18-20 yaş grubunda yer alan katılımcıların 27 yaş ve 
üzeri yaş grubunda yer alan katılımcılara göre daha fazla Covid-19 korkusu yaşadığı 
görülmektedir. 27 yaş ve üzeri yaş grubunda yer alan katılımcıların, 18-20 yaş ve 21-23 yaş 
grubunda yer alan katılımcılara kıyasla daha fazla hedef odaklı satın alma davranışı 
sergiledikleri görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda demografik özellikler ile ilgili 
oluşturulan hipotezler içerisinden H1a3 ve H1b3 kabul edilirken, H1c3 reddedilmiştir. 

Katılımcıların Covid-19 korkusu ve planlı satın alma davranışlarının gelir gruplarına göre 
farklılaşma durumunu ortaya koyan ANOVA testi sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir. 
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Tablo 7. Katılımcıların Gelir Gruplarına Göre Covid-19 Korkusu ve Planlı Satın Alma 
Davranışları 

Faktörler 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 

Ort. 
F p 

Gelir 
Grupları 

N 
 

Covid-19 
Korkusu 

Gruplar 
arası 

4.087 3 1.362 1.881 .132 
3000 TL 
ve altı 

378 2.3280 

Gruplar içi 355.562 491 .724   
3001-

4000 TL 
37 2.4556 

Toplam 359.649 494    
4001-

5000 TL 
35 2.5429 

Anlamlı fark(A-B); Mevcut Değil 
5001 TL 
ve üzeri 

45 2.5873 

Hedef 
Odaklılık 

Gruplar 
arası 

4.718 3 1.573 1.787 .149 
3000 TL 
ve altı 

378 3.4603 

Gruplar içi 432.107 491 .880   
3001-

4000 TL 
37 3.2432 

Toplam 436.825 494    
4001-

5000 TL 
35 3.2952 

Anlamlı fark(A-B); Mevcut Değil 
5001 TL 
ve üzeri 

45 3.6741 

Kontrol 
Odaklılık 

Gruplar 
arası 

3.891 3 1.297 2.941 .033* 
3000 TL 
ve altı 

378 3.9615 

Gruplar içi 216.558 491 .441   
3001-

4000 TL 
37 3.6680 

Toplam 220.449 494    
4001-

5000 TL 
35 4.1102 

Anlamlı fark(A-B); 3001-4000 TL - 4001-5000 TL 
5001 TL 
ve üzeri 

45 3.9460 

*Gruplar arası farklılık 0,05 düzeyinde anlamlıdır.  

 

Tablo 7 incelendiğinde katılımcıların kontrol odaklı satın alma davranışlarının (F (3, 491) = 
2,941 p<0,005) gelir gruplarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmektedir. 4001-
5000 TL aralığında gelire sahip katılımcıların, 3001-4000 TL aralığında gelire sahip 
katılımcılara kıyasla daha fazla kontrol odaklı satın alma davranışı sergiledikleri görülmektedir. 
Bu sonuçlar doğrultusunda demografik özellikler ile ilgili oluşturulan hipotezler içerisinden 
H1c4 kabul edilirken, H1a4 ve H1b4 reddedilmiştir. 

Katılımcıların Covid-19 korkusu ve planlı satın alma davranışlarının eğitim gruplarına göre 
farklılaşma durumunu ortaya koyan ANOVA testi sonuçlarına göre katılımcıların eğitim 
grupları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Bu sebeple ilgili analiz 
sonuçlarına ilişkin tabloya yer verilmemiştir. Çıkan sonuçlar doğrultusunda demografik 
değişkenler ile ilgili oluşturulan H1a5, H1b5 ve H1c5 hipotezleri reddedilmiştir.  

Katılımcıların Covid-19 korkusu ve planlı satın alma davranışlarının fakültelerine göre 
farklılaşma durumunu ortaya koyan ANOVA testi sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir. 
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Tablo 8. Katılımcıların Fakülte Gruplarına Göre Covid-19 Korkusu ve Planlı Satın Alma 
Davranışları 

Faktörler 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd 
Kareler 

Ort. 
F p 

Fakülte 
Grupları 

N 
 

Covid-19 
Korkusu 

Gruplar 
arası 

20.303 4 5.076 7.329 .000* İlahiyat 251 2.21 

Gruplar içi 339.346 490 .693   İktisat 80 2.5250 
Toplam 359.649 494    Eğitim 133 2.6509 

Anlamlı fark(A-B); İlahiyat - Eğitim 
Mühendislik 21 2.1156 

Tıp 10 2.1714 

Hedef 
Odaklılık 

Gruplar 
arası 

12.744 4 3.186 3.681 .006* İlahiyat 251 3.5564 

Gruplar içi 424.080 490 .865   İktisat 80 3.5250 
Toplam 436.825 494    Eğitim 133 3.2105 

Anlamlı fark(A-B); İlahiyat - Eğitim 
Mühendislik 21 3.6190 

Tıp 10 3.1000 

Kontrol 
Odaklılık 

Gruplar 
arası 

8.432 4 2.108 4.872 .001* İlahiyat 251 4.0615 

Gruplar içi 212.017 490 .433   İktisat 80 3.9089 
Toplam 220.449 494    Eğitim 133 3.7766 

Anlamlı fark(A-B); İlahiyat - Eğitim 
Mühendislik 21 4.0000 

Tıp 10 3.6143 

*Gruplar arası farklılık 0,05 düzeyinde anlamlıdır.  

 

Tablo 8 incelendiğinde katılımcıların Covid-19 korkusunun (F (4, 490) = 7,329 p<0,005), hedef 
odaklı satın alma davranışlarının (F (4, 490) = 3,681 p<0,005), kontrol odaklı satın alma 
davranışlarının (F (4, 490) = 3,681 p<0,005) fakültelerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 
görülmektedir. Eğitim fakültesinde okuyan katılımcıların ilahiyat fakültesinde okuyan 
katılımcılara göre daha fazla Covid-19 korkusu yaşadıkları, ilahiyat fakültesinde okuyan 
katılımcıların eğitim fakültesinde okuyan katılımcılara kıyasla daha fazla hedef odaklı ve 
kontrol odaklı satın alma davranışları sergiledikleri görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda 
demografik özellikler ile ilgili oluşturulan H1a6, H1b6 ve H1c6 hipotezleri kabul edilmiştir. 

Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki etkiyi ölçmeye yönelik yapılan regresyon analizi 
sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 

 

Tablo 9. Değişkenlere İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız 
Değişken 

Bağımlı 
Değişken 

Standart 
Beta 

Düzeltilmiş 
R2 

F P 

Covid-19 
Korkusu 

Hedef 
Odaklılık 

-.066 .002 2.159 .142 

Covid-19 
Korkusu 

Kontrol 
Odaklılık 

-.142 .018 10.081 .002* 

*p<0.05 

 

Tablo 9 incelendiğinde katılımcıların hedef odaklılık (bağımlı değişken) ile Covid-19 korku 
düzeyleri (bağımsız değişken) arasındaki doğrusal ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir. 
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Ancak katılımcıların kontrol odaklılık (bağımlı değişken) ile Covid-19 korku düzeyleri 
(bağımsız değişken) arasındaki doğrusal ilişki istatistiksel olarak anlamlı düzeydedir. Hem p 
(0,002) hem de F (10.081) değeri anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara göre “H2a: 
Katılımcıların Covid-19 korku düzeyleri, hedef odaklı satın alma davranışlarını 
etkilemektedir.” hipotezi reddedilirken, “ H2b: Katılımcıların Covid-19 korku düzeyleri, 
kontrol odaklı satın alma davranışlarını etkilemektedir.” hipotezi kabul edilir. Covid-19 
korkusu düzeyi değişkeninin ß katsayısı -0,142’dir. Yani Covid-19 korku değişkeninde 
meydana gelecek bir birimlik artış, kontrol odaklı satın alma davranışını 0,142 birim 
azaltmaktadır.  

 

4. SONUÇLAR 

Covid-19 pandemisi insanların yaşantılarını ve davranışlarını önemli ölçüde değiştirmeye 
başlamıştır. Literatürde dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar bu durumu kanıtlar 
niteliktedir. Bu değişimler insanların yaşam tarzlarından satın alma davranışlarına kadar 
oldukça geniş boyutta yaşanmaktadır. Covid-19 pandemisi dünyada ilk kriz olmadığı gibi son 
kriz de olmayacaktır. Bu türde krizler çeşitli zamanlarda yaşanabilmektedir. Bu doğrultuda 
yaşanan krizlerden sonra toplumlarda yaşanan değişimlerin tespit edilmesi oldukça önemli hale 
gelmektedir. Bu önem üzerine gerçekleştirilen bu çalışmada da Covid-19 pandemisiyle birlikte 
insanların yaşamış oldukları korkunun planlı satın alma davranışlarında değişikliğe neden 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüketim odaklı yaşam tarzının benimsendiği günümüz 
dünyasında yaşanan Covid-19 pandemisi insanları planlı satın alma davranışından 
uzaklaştırdığı ve hedonist (arzu, haz, tatmin) insanların artışını hızlandırdığı ifade edilebilir.  

Çalışmanın diğer sonuçları; 

 Katılımcıların Covid-19 korkusunun cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit 
edilmektedir (p<0.05). Kadınların Covid-19 korku düzeyleri (X̄=2.4360) erkeklere göre 
(X̄=2.2390) daha yüksektir. 

 Katılımcıların hedef odaklı satın alma davranışları medeni duruma göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir (p<0.05. Evli (X̄=3.7679) katılımcıların bekarlara (X̄=3.4115) göre daha fazla 
hedef odaklı satın alma davranışı sergiledikleri görülmektedir. 

 Katılımcıların Covid-19 korkusu (p<0,005) yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. 18-20 yaş (X̄=2.5255) grubunda yer alan katılımcıların 27 yaş ve üzeri 
(X̄=2.2114) yaş grubunda yer alan katılımcılara göre daha fazla Covid-19 korkusu 
yaşamaktadır. 

 Katılımcıların hedef odaklı satın alma davranışlarının (p<0,005) yaş gruplarına göre anlamlı 
bir farklılık göstermektedir. 27 yaş ve üzeri yaş (X̄=3.8044) grubunda yer alan katılımcıların, 
18-20 yaş (X̄=3.3898) ve 21-23 yaş (X̄=3.3298) grubunda yer alan katılımcılara kıyasla daha 
fazla hedef odaklı satın alma davranışı sergilemektedirler. 

 Katılımcıların kontrol odaklı satın alma davranışlarının (p<0,005) gelir gruplarına göre 
anlamlı bir farklılık göstermektedir. 4001-5000 TL (X̄=4.1102) aralığında gelire sahip 
katılımcıların, 3001-4000 TL (X̄=3.6680) aralığında gelire sahip katılımcılara kıyasla daha 
fazla kontrol odaklı satın alma davranışı sergilemektedir. 

 Katılımcıların Covid-19 korkusu (p<0,005) fakültelerine göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. Eğitim fakültesinde (X̄=2.6509) okuyan katılımcıların ilahiyat fakültesinde 
(X̄=2.21) okuyan katılımcılara göre daha fazla Covid-19 korkusu yaşamaktadır. 
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  Katılımcıların hedef odaklı satın alma davranışları (p<0,005) fakültelerine göre anlamlı bir 
farklılık göstermektedir. İlahiyat fakültesinde (X̄=3.5564) okuyan katılımcıların eğitim 
fakültesinde (X̄=3.2105) okuyan katılımcılara kıyasla daha fazla hedef odaklı satın alma 
davranışı sergilemektedir. 

  Katılımcıların kontrol odaklı satın alma davranışları (p<0,005) fakültelerine göre anlamlı 
bir farklılık göstermektedir. İlahiyat fakültesinde (X̄=4.0615) okuyan katılımcıların eğitim 
fakültesinde (X̄=3.7766) okuyan katılımcılara kıyasla daha fazla kontrol odaklı satın alma 
davranışları sergilemektedir. 

 Katılımcıların hedef odaklılık (bağımlı değişken) ile Covid-19 korku düzeyleri (bağımsız 
değişken) arasındaki doğrusal ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ancak katılımcıların 
kontrol odaklılık (bağımlı değişken) ile Covid-19 korku düzeyleri (bağımsız değişken) 
arasındaki doğrusal ilişki istatistiksel olarak anlamlı düzeydedir (p<0,005). Bununla birlikte 
Covid-19 korkusu düzeyi değişkeninin ß kat sayısı -0,142’dir. Yani Covid-19 korku 
değişkeninde meydana gelecek bir birimlik artış, kontrol odaklı satın alma davranışını 0,142 
birim azaltmaktadır.  
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ÖZET 
Pandemi sürecinin yarattığı belirsizlik, bireylerin stres ve panik düzeylerinin yanı sıra kaygı ve 
ölüm korkusunun artmasına, yaşanan tüm bu olumsuzlukların bireylerin umudunu 
kaybetmesine yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisinin birey üzerinde 
bıraktığı psiko-sosyal etkiyi tespit etmektir. Bu çalışma, Covid-19 pandemisi ile ilgili 
Türkiye’de yapılan ve 5338 kişiden elde edilen geniş kapsamlı bir araştırmanın psiko-sosyal 
değerlendirmelerini içeren 20 maddeden (C. Alpha=0.90) oluşan beşli likert tipi soruların analiz 
edilmesinden ibarettir.  Elde edilen bulgulara göre toplam varyansın %60 ını açıklayan dört 
faktör den algılanan stres semptomlarının depresyon belirtileri ve ölüm korkusuyla pozitif ilişki 
içinde olduğu, pandeminin bireylerin toplumsal çevreye bağlılığını arttırdığı anlaşılmıştır. 
Ayrıca kadınların bireysel kaygı düzeyinin erkek katılımcılardan fazla olduğu görülmüştür. 
Anahtar kelimeler: Covid-19, Pandemi, Kaygı, Varoluş kaygısı, Stres semptomları 
 
ABSTRACT 
The uncertainty created by the pandemic process causes the stress and panic levels of 
individuals to increase, as well as the anxiety and fear of death, and all these negativities cause 
individuals to lose hope. The aim of this study is to determine the psycho-social effect of the 
Covid-19 pandemic on the individual. This study consists of the analysis of five-point Likert-
type questions consisting of 20 items (C. Alpha=0.90) that include the psycho-social 
evaluations of a comprehensive study conducted in Turkey regarding the Covid-19 pandemic 
and obtained from 5338 people. According to the findings, the four factors obtained explain 
60% of the total variance. In addition, it has been understood that the symptoms of perceived 
stress are positively related to depression symptoms and fear of death, and that the pandemic 
increases the commitment of individuals to the social environment. On the other hand, it was 
observed that the individual anxiety level of women was higher than that of male participants. 
Keywords: Covid-19, Pandemic, Anxiety, Existential anxiety, Stress symptoms. 
 
 
GİRİŞ 
Salgın hastalıklar tarihte çoğu insanın ölümüne sebep olmakla birlikte aslında toplumların nüfus 
yapısını, yönetim şekillerini, dillerini, başarılarını, ekonomilerini, eğitim hayatını, kültürel 
değerlerini, turizmlerini, tarımlarını, sanayilerini, çalışma şekillerini kısacası yaşam biçimlerini 
derinden etkilemiş ve değişikliğe zorlamıştır. Geçmişte yaşanan kızamık, kolera, veba, tifo, 
sıtma, sarı humma, sars, ebola, zika virüsü gibi salgınlar uluslararası boyutta endişe yaratmıştır 
(Aydın, 2006: 3; Taylor, 2019: 5-6). Korona virüsü ilk olarak 2019 yılının Aralık ayında Çin’in 
Wuhan kentinde görülmüş ve hızla tüm dünyaya yayılmıştır. 2020 yılı Mart ayında ise bu virüs 

INTERNATIONAL AFGHANISTAN INTERDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE
Taj Institute of Higher Education

Mazar-i-Sharif, Afghanistan / August 19, 2021

110



Dünya Sağlık Örgütü tarafından “korona virüs pandemisi” olarak ilan edilmiştir (Karataş, 2020: 
5; Erdoğan&Hocaoğlu, 2020:5). Virüsün, yaş grubu ayrımı yapılmadan her yaştaki bireyi etkisi 
altına aldığı, kronik rahatsızlığı olan kişileri daha olumsuz etkilediği, toplumsal ve bireysel, 
özellikle psiko-sosyal etkiler yarattığı görülmüştür (Ülman, 2020: 366; Akkan, 2020:1; Sarı, 
Hoşbul, Şahiner, 2020: 69). Sınırlar kapatılmış, ulaşım engellenmiş, uzaktan eğitim ve uzaktan 
çalışma başlamış, sosyal mesafe kuralları ve maske zorunluluğu getirilmiş, sokağa çıkma 
yasakları konulmuş, hijyen önlemleri alınmış, herkesin kendisini izole etmesi gerektiği ortaya 
çıkmıştır (Metin ve Çetinkaya, 2020: 238). Bu sebeple sosyal izolasyonun getirdiği geçim 
sıkıntısı, işini kaybetme, esnek çalışma düzeni, evden çalışma gibi yenilikler, huzursuzluk ve 
istikrarsızlığın yanı sıra ruh sağlığının bozulmasına, bireysel ve toplumsal sorunların ortaya 
çıkmasına, vücudun bazı tepkimeler vermesine neden yol açmıştır (Zhang vd., 2020: 1-3; Enli 
Tuncay vd., 2020:488; Çapcıoğlu, 2020:271). Bu tepkimeler arasında depresif belirtiler, 
sinirlilik, yalnızlık duygusu, çaresizlik, kaygı, korku, uyku bozuklukları, obsesif belirtiler ve 
stres yer almaktadır. Bu belirtiler virüsün vücutta yarattığı enfeksiyonun biyolojik etkileri ile 
ilişkilendirilebilecek psikiyatrik etkiler olarak ifade edilmektedir (Erdoğan ve Hocaoğlu, 
2020:1-2). Diğer taraftan bu durum, insanları yaşamlarını sorgulamaya ve anlamlandırmaya 
yönlendirmekte ve yakınlarını kaybetme korkusuyla beraber ölüm korkusuna yol açmaktadır 
(Pyszczynski vd., 1999: 835-837; Karakuş vd., 2012: 51-52; Halıcı vd., 2016:164). İnsanların 
gerek sevdiklerini gerek işlerini kaybetmesine sebep olan salgının yol açtığı kayıpları azaltmak 
ve hatta bitirmek adına dünya genelinde önemli politikalar yürütülmektedir. Öte yandan 
salgının ne zaman biteceğine dair belirsizliğin hâkim olması toplumun genel ruh sağlığını da 
tehdit eden unsurlar arasında yer almaktadır (Çapcıoğlu, 2020: 271). 
Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisinin birey üzerinde bıraktığı psiko-sosyal etkiyi ve en 
belirgin yaşanan olumsuzlukları tespit etmektir. 
 
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE BULGULAR 
Bu çalışma, Covid-19 pandemisi ile ilgili yapılan geniş kapsamlı bir araştırmanın psiko-sosyal 
değerlendirme sorularını içeren 20 soruluk küçük bir kısmından elde edilen bulguların 
değerlendirilmesinden ibarettir. Araştırmada sorulan soruların geçerlik ve güvenilirlikleri daha 
önce yapılan çalışmalarda test edilmiştir (Gülerce, Bozkurt,Sayın, 2020) Araştırma Ağustos-
Eylül 2020 tarihleri arasında çevrimiçi anket olarak Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram ve 
Whatsapp kullanılarak sosyal medya aracılığı ile yapılmış ve kolayda örnekleme yöntemi ile 
(convenience sampling) 5600 kişiye ulaşılmıştır. Bu nedenle bu çalışma, sosyal medyayı 
kullanan kesimin eğilimini ortaya koymaktadır. Ankette soruların %10’undan fazlasına cevap 
vermeyenler dışarıda bırakıldıktan sonra, geriye kalan 5338 anket değerlendirmeye alınmıştır. 
 
İlk bölümde katılımcıların demografik özellikleri sorulmuştur. İkinci bölümde ise katılımcılara 
Covid-19 un bireyler üzerindeki psiko-sosyal etkilerini ölçmek amacıyla hazırlanan sorular, 5’li 
Likert ölçeğine göre (1: Hiç katılmıyorum......5: Tamamen katılıyorum) şeklinde katılımcılara 
sorularak katılma düzeyleri ölçülmüş, yaşam doyumunu ölçmek için Ed Diener'in geliştirdiği 
ve Türkçe versiyonu Bekmezci ve Mert (2018) tarafından uyarlanan beş sorudan oluşan yaşam 
doyumu ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler Pearson korelasyon katsayısı analizi, 
Cronbach Alfa katsayısı, KMO, Barlett’s test of sphericity, Faktör analizi ve Adım adım çoklu 
Regresyon (Stepwise ) analizleri ile değerlendirilmiştir.  
Anketi 5338 kişi cevaplamıştır. Tablo-1’de de görüldüğü şekilde, anketi cevaplayanların %58’i 
kadın, %42 erkektir. %94’ü üniversite ve üzeri eğitime sahiptir.  Yaş dağılımı itibarıyla %24’ü 
24 yaş ve altı, %31’i 25-34, %24’ü 35-44, %14’ü 45-54 arasında, %8’i de 55 yaş ve üzerindedir. 
(Yaş ortalaması Mean= 35,121, St.s: 29,208).  %47’si kamuda, %35’i özel sektörde 
çalışmaktadır. %18’i kendi işini yaparken, %3’ü ev kadını, %5’i emekli ve %9’u da işsiz 
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olduğunu beyan etmiştir. %51’i orta gelir grubundan olduğunu ifade etmiş; %23’ü de orta alt 
derken, %24’ü orta üst gelir grubundan olduğunu belirtmiştir. 
Tablo-1: Demografik Değişkenler 
 

 Kadın Erkek 
Cinsiyet Sayı 3071 2237 

% 58 42 
 Kamu Özel sektör Kendi işi 
Sektör Sayı 1352 999 537 

% 47 35 18 
 İlköğretim Orta öğretim Üniversite Lisans üstü 

Eğitim  Sayı 51 356 3265 1625 
% 1 7 62 30 

 24 yaş altı 25-34 yaş 35-44 yaş 45-54 yaş 55 yaş ve 
üzeri 

Yaş Sayı 1264 1600 1230 714 413 
% 24 31 24 14 8 

 En alt Orta Alt Orta Orta Üst En Üst 
Gelir 
Seviyesi 

Sayı  304 980 2721 1256 61 
% 6 23 51 24 1 

 
Örneklemin büyük olması durumunda, normal dağılımdan sapma olması, parametrik testlerin 
güvenilirliğini fazla etkilemeyebilir (merkezi limit teoremi). Bu nedenle veri seti yüksek olduğu 
için parametrik testler yapılabilir. Bu nedenle çalışmada parametrik analizler yapılmıştır. 
 
Çalışmada yer alan ve psiko-sosyal sorunları ölçtüğü düşünülen 20 madde, faktör analizi 
yöntemi ile ölçekteki sorularda yer alan ve her biri bir değişkeni temsil eden çok sayıdaki soru 
maddesinin az sayıda, daha açık ve anlaşılır faktörler haline getirilmiştir. Ayrıca ölçeğin, 
ayırma (discriminant) ve birleşme (convergent) geçerlilikleri sınanmış ve her bir boyuta ait 
güvenilirlik değerleri bulunmuştur. Temel bileşenler ve Varimax faktör rotasyon yöntemleri 
kullanılarak yapılan faktör analizi sırasında KMO değeri, tavsiye edilen değerin (0,60≥) 
üzerinde 0.925 olarak bulunmuş, Bartlett'in Küresellik değeri anlamlı ve Barlett’s testi sonucu 
41278,62 olarak saptanmıştır. Her iki analiz sonucu da p=0.000 önem düzeyinde anlamlı 
bulunmuştur. Dolayısıyla elimizdeki verilerin faktör analizine uygun olduğu görülmüştür.  
 
Tablo-2: KMO ve Barlett’s Testi 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,925
Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 41278,621
df 190
Sig. ,000

 
Literatürde birden fazla faktörde yer alan ve faktör yükü değerleri arasındaki fark 0.10’dan az 
olan maddeler ile faktör yükü 0.30’ un altında kalan maddelerin değerlendirme dışı bırakılması 
gerektiği belirtilmektedir (Tavşancıl 2002). Araştırmada 20 maddenin de faktör yükünün 
0.30’un üstünde olduğu ve faktör çakışmalarının olmadığı görülmüştür. Böylece Temel 
bileşenler faktör analizinde özdeğer (eigenvalue) istatistiği 1 ve üstü olan tüm bileşenler dikkate 
alınmıştır.  Yapılan faktör analizinde her bir faktörün faktör yükü 0,50’den daha düşük olan 
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maddeler elimine edilmektedir (İşler ve Özdemir,2010:127). Buna göre, yapılan faktör analizi 
neticesinde katılımcıların psiko-sosyal sorunlarına yönelik değerlendirmeleri 4 farklı boyut 
altında toplanmaktadır.  
 
Tablo-3: Dönüşümlü Faktör Yükleri 
 
 Component 

1 2 3 4 
Günlük işleri yapmakta zorlanır hale geldim ,790    

Daha sinirli/çabuk öfkelenir hale geldim ,746    

Salgın sonrası, huzursuzluğum arttı ,724    

Hayatım üzerinde kontrol duygumu kaybetmeye 
başladım 

,712    

Uyku kalitem bozuldu ,617    

Sürekli yorgunluk, bitkinlik hissi içindeyim ,576    

Kendimi hapsedilmiş gibi hissediyorum ,558    

Fiziksel hareketlerimde isteksizlik  başladı ,518    

Kendimi değersiz hissediyorum  ,722   

Aile içinde çatışmalarım arttı  ,719   

Yalnızlık duygum arttı  ,634   

Kendimi sıkça çaresiz hissediyorum  ,585   

Bu süreçte ruhsal sağlığım kötüleşti  ,576   

Hastalığa yakalanma kaygılarım arttı  ,538   

Sürekli virüs kapma korkusu yaşıyorum   ,697  

Ölüm korkum arttı   ,689  

Sevdiklerimi kaybetmekten korkar hale geldim   ,688  

Salgın beni ülkemin insanlarına yaklaştırdı    ,898 
Çevreme bağlılığım arttı    ,891 
Aile içi bağlarım güçlendi    ,521 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 
a. Rotation converged in 7 iterations. 

 
Elde edilen faktörlere ait gruplar adlandırıldığında, 8 maddeden oluşan ve “günlük işleri 
yapmakta zorlanır hale geldim”, “sinirli/çabuk öfkelenir oldum”, “huzursuzluğum arttı”, 
“uyku kalitem bozuldu” gibi semptomlar Stres semptomları olarak adlandırılmıştır. Bu 
faktörün güvenilirlik (Cronbach Alpha) değeri 0.88’dir. 
 
İkinci Faktör “kaygıda artış”, “hastalığa yakalanma, sağlığın kötüleşmesi korkusu”, “kendini 
yalnız kalmış hissetme”, “değersizlik duygusu” gibi kaygılar, Depresyon belirtileri olarak 
adlandırılmıştır. Altı maddeden oluşan faktörün güvenilirlik katsayısı 0.82 bulunmuştur. 
Üçüncü faktör ise, 3 maddeden oluşan ve “ölüm korkusu”, “sevdiklerini kaybetme endişesi”, 
“virüs kapma” gibi kaygılar Varoluş Kaygısı olarak adlandırılmış olup bu maddelerin 
güvenilirlik değeri 0.82 bulunmuştur.  
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Son faktör Toplumsal çevreye bağlılık duygusu olarak adlandırılmış olan ve 3 maddeden 
oluşan faktörün Cronbach alpha katsayısı 0.71 elde edilmiştir. Bu faktörde ise, “aile bağlılığım 
arttı”, çevreye bağlılığım arttı”, “sosyal bağlarım güçlendi” gibi maddeler yer almıştır. Elde 
edilen tüm faktörlerin güvenirlik katsayıları sosyal bilimlerde kabul edilen sınır olan %70 den 
büyük olduğu için tüm alt boyutların da güvenilir olduğu görülmektedir.  Faktörler toplam 
varyansın %60,230’unu açıklamaktadır. 
 
Tablo-4: Açıklanan Toplam Varyans  
 
Componen
t 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 7,759 38,795 38,795 7,759 38,795 38,795 
2 1,956 9,779 48,574 1,956 9,779 48,574 
3 1,244 6,218 54,792 1,244 6,218 54,792 
4 1,088 5,438 60,230 1,088 5,438 60,230 
5 ,950 4,748 64,977    
6 ,793 3,964 68,941    
7 ,741 3,707 72,648    
8 ,643 3,217 75,865    
9 ,618 3,089 78,955    
10 ,548 2,739 81,693    
11 ,531 2,657 84,351    
12 ,493 2,465 86,815    
13 ,412 2,058 88,873    
14 ,385 1,926 90,799    
15 ,356 1,778 92,577    
16 ,333 1,664 94,240    
17 ,322 1,610 95,850    
18 ,297 1,485 97,335    
19 ,276 1,380 98,714    
20 ,257 1,286 100,000    
Ekstraksiyon Yöntemi: Temel Bileşen Analizi. 

 
Yapılan korelasyon analizi sonrası, depresyon ve stres semptomları (r =,730, n=5338, p<,01) 
arasında, stres semptomları ve varoluş kaygısı (r =,658, n=5338, p<,01) arasında ve depresyonla 
varoluş kaygısı (r =,619, n=5338, p<,01) arasında %1 anlamlılık düzeyi ile pozitif yönde ilişkisi 
olduğu görülmüş, depresyonun yaşam tatmini ile negatif yönde ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır 
(r =-,294, n=5338, p<,01). 
 
Tablo-5: Korelasyon Analizi 
 

 Madd
e 

sayısı 

Ort. SS. C. 
Alpha 

Stres 
Semptomlar

ı 

Depresyon 
Belirtisi 

Varoluş 
Kaygısı 

Çevresel 
Bağlılık 
Duygusu 

Stres 
semptomları  

8 3,15 0,98 0,88 1    

Depresyon 
Belirtisi  

6 2,50 0,91 0,82 ,730** 1   
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Varoluş 
Kaygısı  

3 3,05 1,12 0,82 ,658** ,619** 1  

Çevresel 
Bağlılık 
Duygusu  

3 3,09 0,99 0,71 ,048** ,020 ,119** 1 

Yaşam 
Tatmini  

5 2,96 0,96 0.87 -,161** -,294** -,095** ,215** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). (**p<0,1) 
 
Çalışmanın bu aşamasında adım adım regresyon (Stepwise) modeli kurularak yaşam tatminini 
açıklamada,psiko-sosyal sorunlarla ilgili elde edilen faktörlerin hangisinin daha çok etkili 
olduğu tespit edilmek istenmiştir. Bu modelde bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenle 
korelasyonlarını temel alarak, en yüksek korelasyonu olandan başlayarak sırayla modele sokar. 
Yani modeli en fazla geliştiren (model improvement) değişkenlere öncelik tanır. 
 
Yordanan değişken yaşam tatmini ile yordayıcı değişkenler (stres semptomları, depresif 
belirtiler, varoluş kaygısı ve sosyal çevreye bağlılık duygusu) arasındaki ilişkiler Tablo 6’da 
sunulmuştur. Aşamalı regresyon analizine ilişkin tablo, depresyon belirtileri, varoluş kaygısı ve 
sosyal çevreye bağlılık duygusuna yönelik açıklanan varyansın ya da söz konusu ilişkiye ait 
regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ortaya koymuştur. Bu değişkenlerin 
açıkladığı toplam varyans %15’dir ve bu anlamlı bir değerdir (F=299,586; p=0,000) Stres 
semptomları anlamlı çıkmamış, bu nedenle modele dahil edilmemiştir. 
 
Tablo-6: Yaşam Tatmininin Yordayıcıları Olarak Stres Semptomları, Depresyon 
Belirtileri, Varoluş kaygısı ve Sosyal Çevreye Bağlılık Duygusunun Aşamalı Regresyon 
Analizi Sonuçları 
 
 Standardize 

Edilmemiş 
Katsayılar  

Standardize 
Edilmiş 
Katsayılar  

 
Korelasyonlar 

Model B Std. 
Err, 

Beta t F R R2 

1 (Sabit) 
Depresif belirtiler 

3,8236
-,334 

,037 
,014 

 
-,321 

104,135** 
-24,169** 

584,145  
,321(a) 

 
,103 

2 (Sabit)  
Depresif belirtiler 
Çevreye bağlılık  

3,231 
-,337 
,197 

,052 
,013 
,012 

 
-,324 
,206 

61,800** 
-24,981** 
15,930** 

433,437  
,381(b) 

 

 
,145 

3. (Sabit) 
Depresif belirtiler 
Çevreye bağlılık 
Varoluş kaygısı 

3,171 
-,392 
,189 
,073 

,053 
,017 
,012 
,073 

 
-,377 
,198 
,086 

59,357** 
-22,941** 
15,175** 
5,234** 

299,586  
,387(c) 

 
,150 

**p<01, 
a. Predictors: (Constant), Depresif belirtiler 
b. Predictors: (Constant), Depresif belirtiler, Çevreye bağlılık 
c. Predictors: (Constant), Depresif belirtiler, Çevreye bağlılık, Varoluş kaygısı 
Bağımlı Değişken: Yaşam Tatmini  
 
Tablo-7’de görüleceği gibi, stres semptomları değişkeni yaşam doyumunu manidar düzeyde 
yordamadığı için aşamalı regresyon analizine alınmasına gerek duyulmamıştır. Gerek 
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standardize edilmiş regresyon katsayıları gerek ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde 
algılanan depresyon belirtileri ile yaşam tatmini arasında negatif yönde; sosyal çevreye bağlılık 
duygusu değişkeni ile yaşam tatmini arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu 
görülmektedir. 
 
Çalışmadan elde edilen bazı sonuçları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. 

 Uzayan pandemi koşulları yaşam tatmininin gerilemesi yanında, ölüm, virüs kapma ve 
sevdiklerini kaybetme gibi varoluşsal kaygıları da artırmıştır. 

 Anketi cevaplayanların%28'i ölüm korkum artı derken, Virüs kapma korkusu %41, Sevdiklerini 
kaybetme korkusu ise %66 olarak tespit edilmiştir.  
Diğer taraftan depresif belirti diyebileceğimiz belirtilerde de dikkati çeken önemli noktalar 
görülmüştür. Örneğin; 

 "Hayatım üzerinde kontrol duygumu kaybettim" diyenlerin oranı %31, "Daha çabuk sinirlenir 
ve öfkelenir hale geldim" diyenlerin oranı %38, "Günlük işlerimi yapmakta zorlanır hale 
geldim" diyenler %41, "Uyku kalitem bozuldu" diyenler ise, %51 gibi yüksek bir düzeydedir. 

 “Sürekli yorgunluk ve bitkinlik hissediyorum” diyenler" %39, "Yalnızlık duygum artı" 
diyenlerin oranları da %27, “Aile içinde iletişim sorunları yaşıyorum” diyenlerin oranı %41, 
“Aile içi şiddet arttı” diyenler %9, “Aile bireyleri huzursuz hale geldi” diyenlerin oranı 
%41'dir. 

 Cinsiyet açısından değerlendirildiğinde de, Depresyon belirtileri beraberinde, virüs kapma, 
ölüm ve sevdiklerini kaybetme korkusu kadınlar arasında erkeklerden daha yüksek çıkmıştır. 

 En yüksek depresif belirtinin 25 yaş ve altı gençlerde gözlendiği, yaş arttıkça kısmi bir gerileme 
olduğu görülmektedir. 
 
Elde edilen bulgular literatürdeki bazı bulgularla karşılaştırıldığında benzer sonuçlar elde 
edildiği dikkati çekmektedir. Gao ve arkadaşlarının (2020: 1) virüsün dolaylı etkilerini ölçmek 
üzere 4872 katılımcı ile yaptığı kesitsel çalışmada ruhsal rahatsızlıkların görülme hızı ile bu 
durumun yarattığı sosyal medya maruziyeti ilişkisi incelenmiştir. Katılımcılar genellikle 18 yaş 
ve üzeri kişilerden oluşmaktadır. Salgının etkileri bağlamında katılımcıların %48,3’ünde 
depresyon, %22,6’sında anksiyete, %19,4’ünde hem depresyon hem anksiyete görülmüştür. 
Katılımcılardan özellikle sosyal medya maruziyeti ile karşı karşıya kalan kişilerin anksiyete 
düzeyleri diğerlerine oranla daha yüksek saptanmıştır. 
 
Benzer bulgulara Kong ve arkadaşlarının (2020:1-2) coronavirüs pozitif tanısı konmuş ve 
hastanede yatarak tedavi gören 144 hasta üzerinde yaptığı çalışmada da rastlanmaktadır. Bu 
çalışmada coronavirüsün uluslararası alanda endişeyi arttırdığı düşüncesinden yola çıkılarak 
katılımcıların depresyon ve anksiyete düzeyleri ile sosyal destek arasındaki ilişki incelenmiştir. 
Bu doğrultuda katılımcıların %34,7’sinde anksiyete, %28,5’inde depresyon ve geri kalanında 
da diğer psiko-semptomatik bulgulara rastlanmıştır. Çalışmada iki değişkenli korelasyonların 
daha az sosyal desteğin daha endişeli ve depresif semptomlarla ilişkili olduğu sonucuna 
varılmıştır. Ayrıca çoklu doğrusal regresyon analizi ile cinsiyet, yaş, sosyal destek ve aile 
faktörlerinin depresyon ve anksiyete ile ilişkili faktörler olduğu ifade edilmiştir. 
 
Karataş (2020: 3), pandeminin insanlar üzerinde oluşturduğu sosyal etkiyi, değişimi ve 
yaşadıkları travma sonrası büyüme ile demografik değişkenlerin ilişkisini incelemiştir. Çalışma 
sosyal medya üzerinden 520 katılımcının katkısıyla gerçekleşmiştir. Ankete katılanların 
cinsiyet ve eğitim durumu ile travma sonrası büyüme düzeyi arasında anlamlı bir farklılık 
saptanmıştır. Bu doğrultuda Karataş, pandeminin olumsuz sonuçlarının yanı sıra fırsat olarak 
değerlendirildiğinde hem birey hem toplum açısından olumlu değişimlerin yaşanabileceği 
sonucuna ulaşmıştır.  
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Ahmed ve arkadaşları (2020: 2), 1074 Çinli katılımcının kaygı düzeyini ölçmek ve anksiyetenin 
fizyolojik, duygusal ve bilişsel semptomlarını değerlendirmek üzere “Beck Anksiyete 
Envanterini” kullanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda katılımcıların anksiyete düzeylerinin 
%10’inin hafif, %6’sının orta ve %12,9’unun şiddetli düzeyde olmak üzere toplamda %29'unun 
sokağa çıkma yasağı ve karantina sebebiyle farklı anksiyete seviyeleri olduğu saptanmıştır.  
 
Ekiz ve arkadaşlarının (2020: 139) 1050 kişi üzerinde yaptığı çalışmada bireylerin anksiyete 
düzeylerinin salgın kontrol algısı düzeyine etkisi ölçmek amaçlanmıştır. Çalışmada 
katılımcıların anksiyete düzeylerinin orta şiddette olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kontrol 
algılarının ise eğitim, yaş ve anksiyete düzeyinden etkilendiği saptanmıştır. Kadınların 
erkeklere oranla anksiyete düzeylerinin ve salgını kontrol algılarının daha yüksek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim seviyesi arttıkça kontrol algısının düştüğü ve anksiyetenin sağlık 
kontrol algısını negatif yönde etkilediği ortaya konulmuştur. 
 
Tekkurşun Demir ve arkadaşlarının (2020: 465), sporcuların Covid-19’a yakalanma kaygı 
düzeylerini belirlemek üzere yaptığı çalışmada, Covid-19’un sporcuların psiko-sosyal durum 
ve performansları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sporcuların bireysel kaygı ve sosyalleşme 
kaygısı düzeylerinin belirlenmesi üzerine yaptıkları geçerlik güvenirlik çalışmasında kaygı 
düzeyi yükseldikçe psikolojik açıdan sağlıksız olma durumunun arttığı saptanmıştır. 
 
SONUÇ 
Küresel pandemiler, savaşlar ve doğal afetler, derin toplumsal travmalar yaratırlar. Bu 
araştırma, akademik literatürdeki pandemi döneminde stres ve kaygı artışına yönelik iddiaları 
büyük ölçüde doğrulamaktadır. Data toplumun önemli bir bölümünün daha kaygılı ve depresif 
bir ruh haline büründüğünü göstermektedir. 
Çalışmada, depresyon ve stres semptomları, stres semptomları ve varoluş kaygısı ve 
depresyonla varoluş kaygısı arasında pozitif yönde, depresyonun yaşam tatmini ile negatif 
yönde ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, sosyal çevreye bağlılık duygusu değişkeni 
ile yaşam tatmini arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu ortaya çıkmıştır. 
Bu çalışmadaki bulgular, ağırlıklı olarak dijital teknolojileri yoğun kullanan eğitimli orta 
sınıfları temsil etmekte olup toplumun genelini temsil iddiasında değildir. Araştırmaya 
katılanlar çoğunluk itibarıyla kentli, eğitim seviyesi yüksek, orta ve orta üst gelir gruplarına 
mensup kişilerdir. Bu araştırma, şunu ortaya koymuştur. Birçok ülkede olduğu gibi bizim 
toplumumuz da pandemiye hazırlıksız yakalanmıştır.  
Salgının ortaya çıkması ve yayılmasıyla birlikte tüm dünyada yaşanan eşitsizlikler toplumun 
her kesimine yayılmıştır. Ekonomik sıkıntılar, çalışma koşullarının zorluğu, gelir yoksunluğu, 
şiddet olayları yaşanan problemlerden bazılarını oluşturmaktadır. Bu zorlu sürecin 
yönetilmesinde sosyal devlete önemli bir görev düşmektedir. Mevcut kaynakların kullanımı, 
yetersizliklerin ve gerekliliklerin tespit edilmesi, eksikliklerin giderilmesi, toplumsal 
sürdürülebilirliğin sağlanması hem ulusal hem de uluslararası alanda sürecin doğru 
yönetilmesinde büyük önem arz etmektedir. Öte yandan salgın dönemlerinde yoğun talep ile 
karşılaşılan sağlık hizmetlerinde en önemli konu sınırlı ve mevcut kaynakların dağıtım 
sorunudur. Bu süreçte eşitlik ve adalet ilkeleri temelinde bir uygulama yapılması 
gerekmektedir. Devletin pandemi sürecinde koruyucu elini muhafaza etmesi (sosyal 
desteklerini sürdürmesi) ve kitleleri kapsayıcı bir iletişim dili kullanması pandeminin yarattığı 
hasarın azaltılması için büyük önem taşımaktadır.  
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ÖZET 

Bu araştırmada, İstanbul ilinde çeşitli kurumlarda çalışan psikolojik danışmanların iş 

yaşamlarındaki tükenmişlik düzeyleri ve duygusal emek stratejileri cinsiyet, çocuk sahibi olup 

olmama, çalışılan kurumun yapısı ve toplam çalışma süresi gibi demografik değişkenler 

çerçevesinde incelenmiştir. Araştırmaya İstanbul ilinde aktif olarak çalışan 294 psikolojik 

danışman katılmıştır. Psikolojik danışmanlarda duygusal emek stratejileri cinsiyet açısından 

değerlendirildiğinde, erkeklerin yüzeysel rol yapma ortalamalarının kadınların 

ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Duygusal emeğin üçüncü alt 

boyutu olan doğal duygular boyutu incelendiğinde ise, kadınların ortalamalarının erkeklerin 

ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın, derin rol yapma 

stratejisinde ise erkekler ve kadınlar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Aynı şekilde, 

tükenmişlik açısından erkekler v e kadınlar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya 

çıkmıştır. Tükenmişlik, çocuk sahibi olup olmama değişkenine bağlı olarak incelendiğinde 

çocuk sahibi olmayan psikolojik danışmanların tükenmişlik puanlarının, çocuk sahibi olan 

psikolojik danışmanlardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Çalışılan kurum 

açısından incelendiğinde ise, kamuda çalışan psikolojik danışmanlar ile özel sektörde çalışan 

psikolojik danışmanların tükenmişlik puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

Ayrıca, derin rol yapma puanları incelendiğinde ise kamuda çalışan psikolojik danışmanların 

puanlarının özel sektörde çalışanların puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. 

Doğal duygular ve yüzeysel rol yapma stratejileri çalışılan kurum çerçevesinde 

değerlendirildiğinde, kamuda çalışanların puanları ile özel sektörde çalışanların puanları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Araştırmada elde edilen veriler üzerinden yapılan 

istatiksel analizler sonucunda psikolojik danışmanların toplam çalışma süreleri ile tükenmişlik 

puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Buna karşın, toplam çalışma süresi ile 

yüzeysel rol yapma puan arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Psikolojik 

danışmanların toplam çalışma süresi arttıkça yüzeysel rol yapma davranışı azalmaktadır. 

Ayrıca, toplam çalışma süresi ile doğal duygular puanları arasında anlamlı ve pozitif yönde bir 

ilişki bulunmuştur. Bir diğer deyişle, psikolojik danışmanların toplam çalışma süresi arttıkça 

doğal duygular davranışı artmaktadır. Bulgular, alan yazın çerçevesinde tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışman, duygusal emek, tükenmişlik 
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ABSTRACT 

In this study, burnout levels and emotional labor strategies of 294 psychological counselors 

working in various institutions in Istanbul were examined within the framework of demographic 

variables such as gender, having children or not, the structure of the institution being worked, 

and total working time. Firstly; it was seen that men's surface acting averages were significantly 

higher than women's averages. On the other hand, the average score of genuine feelings of 

women was significantly higher than the average score of men. However, no significant 

differences were found between men and women in deep acting strategy and burnout levels. 

Burnout was also examined in terms of having children or not and it was found that the burnout 

scores of psychological counselors who did not have children were significantly higher than 

those of psychological counselors who had children. In terms of the institution worked, no 

significant differences were found between the burnout scores of psychological counselors 

working in the public sector and private sector. When deep acting scores were examined, it was 

found that the scores of psychological counselors working in the public sector were 

significantly higher than those of those working in the private sector. Also, genuine feelings 

and surface acting strategies were evaluated depending on the institution being worked and no 

significant differences were found between the scores of public employees and the scores of 

those working in the private sector. In addition; no significant relationship was found between 

the total working time of psychological counselors and burnout scores. However, a significant 

and negative relationship was found between total study time and surface acting score. Besides; 

a significant and positive relationship was found between total study time and natural emotion 

scores. The findings were discussed within the framework of the literature.  

Keywords: Psychological counselors, emotional labour, burnout  
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ABSTRACT 
Objective: The aim of this study (to study the cases of H. pylori infection and descriptive 
determination of anti-H. pylori antibodies in blood serum and to determine H. pylori antigens in 
patients' feces in private laboratories in Mazar-e-Sharif  of Afghanistan). Symptoms included severe 
stomach pain, severe headache, and heartburn. Receives and recognizes closely, and generalizes 
the facts of its findings and derives the necessary results from it, and offers suggestions that, in my 
opinion, are useful to future generations of human beings in every way. 
Methods: From this descriptive cross-sectional study that has been performed in private 
laboratories of Mazar-e-Sharif city since June 6, 2021, for this purpose, 108 people aged 15-65 
years whose blood samples were collected in EDTA sterilized tubes. IgM and IgG antibodies were 
studied in the blood plasma of patients with the serological method of H. pylori kit and also the 
reception of H. pylori antibodies in the feces of patients was performed with the method of 
serological  kit test. 
Results: In this study, along with 108 patients who referred from private laboratories, a total of 78 
patients received 72.2%} positive and 30 {27.8%} negative. In terms of gender, the male class 
{38.85%} positive and {12.95%} negative, the female class {33.4%} positive and} 14.8%} 
negative. Similarly, they are different in terms of age, with the highest percentage of clients being 
between the ages of 15-25 and 26-35. Out of 108 patients, 75 had undergone H. pylori stool Ag 
test and 33 had not performed. Among 75 performed, 55 had received H. pyrlori antigen in positive 
fecal material and 20 were negative. 
Conclusion: From 108 patients who referred from private laboratories. Blood and fecal matter were 
examined serologically. A total of 78 tons {72.2%} positive and 30 tons {27.8%} negative were 
found. The results of the present study are comparable with other researches and show that the rate 
of H. pylori infection is high and the prevalence of this infection is high in the clients of Mazar-e-
Sharif clinics. One of the risk factors that can lead to H. pylori. These include births or residences 
in developing countries, poor socioeconomic status, poverty, overcrowding, poor living conditions, 
age, parental education, contaminated food and water, and contact with the stomach contents of 
infected individuals and animals. And since this bacterium can have adverse effects on the health 
and economic situation of society should be considered. 
Keywords: Antigen, Antibody, H.pylori, Patients in some laboratories of Mazar-e-Sharif 
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ÖZET 
Ümumiyyətlə, musiqi ruhun qidası kimi tərif olunur. Bu çərçivədə, ruha şəfa verən və rahatlatan 
musiqiyə fərqli baxışlar da qiymətləndirilə bilər. Türk musiqi formaları, əsasən ifaçılıq 
baxımından instrumental musiqi (instrumental musiqi) və şifahi musiqi (vokal musiqi) olaraq 
ikiyə ayrılır. Şifahi musiqi ayrıca dini musiqi və qeyri-dini (lâdî, profan) musiqinin əsas adları 
olmaqla iki ayrı hissədə təhlil olunur. Türk dini musiqisi, əsrlər boyu yaşanan İslami həyat 
nəticəsində ortaya çıxdı. 
Quran əsasları, Hz. Peyğəmbər və səhabələrinin tətbiqlərinə əlavə olaraq sufiliyin ortaya 
çıxmasından sonra bu istiqamətdə formalaşan dini həyat, zamanla məscidlərdə, dərviş 
lojalarında, müxtəlif məzhəblərdə, dualarda və müxtəlif vaxtlarda səsləndirilən bir musiqi 
yaratdı. zikr və dini musiqinin adını aldı. 
Türk dini musiqisi keyfiyyət baxımından məscid musiqisi və tekke (sufi) musiqisi olaraq iki 
növdə təhlil edilmişdir. Bir çox ümumi xüsusiyyətlərə sahib olsalar da, məscid və lojaların 
musiqisində fərqli üslub və münasibətlərin olduğu bilinir. Məscid musiqisi daha ciddi və zahid 
təbiətə sahib olsa da, tekke musiqisində mistik lirik və həvəs üstünlük təşkil edir. 
Məscid musiqisi, həm ibadət zamanı, həm də əvvəl və sonra ortaya çıxan mürtəce (əvvəlcədən 
bəstələnməmiş) havalardan ibarət olan vokal musiqisindən ibarətdir. Buna görə məscid 
musiqisinin formaları, müəzzinlər və ya müəyyən bir musiqi biliyi və mədəniyyəti olan 
müəzzinlər tərəfindən oxunan azan, namaz və surələr iqamətdən əvvəl (İxlas və s.), İqamət, 
imamın camaat namazı zamanı oxunuşu kimi sadalana bilər. , salamdan sonra müəzzinlər 
tərəfindən oxunan tesbihatlar və dualar. Bunların xaricində məscid musiqisinin növlərindən 
olan temcid, salâ (salât), munacât, təkbir, salât-ı ummiyya, mavlid, mi'râciye, Muhammediye, 
tawsih, cami na'ti və Ramazan ilahileri. müxtəlif vaxtlarda və məkanlarda səsləndirilənlər də 
vacib formalardır. Bir digər tərəfdən Tekke musiqisi, cehri təriqətlərinin zikrləri zamanı, bəzən 
bir və ya daha çox alətin iştirakı ilə daha çox ritmə əsaslanan musiqidir. Tekke musiqi formaları 
belə sıralanabilir: Mevlevi ritual, elegy, ode, ism-i celâl, dur, shugul, savt və Nefes. Na't və 
himn formaları ümumi xüsusiyyətlərinə görə həm məscidlərdə, həm də lojalarda oxunur; bu hər 
iki musiqidə ortaq tərəflərin olduğunu göstərir. Ancaq bəzən tekke ilahileri musiqi alətlərinin 
müşayiəti ilə oxunsa da, məscid ilahilərində bu mümkün ise deyildir. Dervişler tekkede musiki 
ifa ederken adef ve ney aletlerinden istifade ederlerdi.  
 
ABSTRACT 
Generally, music is defined as the nourishment of the soul. In this context, different perspectives 
on soul-healing and relaxing music can also be appreciated. Turkish music forms are mainly 
divided into instrumental music (instrumental music) and oral music (vocal music) in terms of 
performance. Oral music is analyzed in two separate parts, being the main names of religious 
music and non-religious (lâdî, profan) music. Turkish religious music emerged as a result of 
centuries of Islamic life. 

INTERNATIONAL AFGHANISTAN INTERDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE
Taj Institute of Higher Education

Mazar-i-Sharif, Afghanistan / August 19, 2021

123



Fundamentals of the Qur'an, the Prophet. In addition to the practices of the Prophet and his 
Companions, the religious life that took shape in this direction after the emergence of Sufism, 
over time, created music that was played in mosques, dervish lodges, different sects, prayers 
and at different times. took the name of remembrance and religious music. 
Turkish religious music has been analyzed in terms of quality as mosque music and tekke (Sufi) 
music. Although they have many common features, it is known that the music of mosques and 
lodges has different styles and attitudes. Although mosque music has a more serious and ascetic 
nature, mystical lyricism and enthusiasm predominate in tekke music. 
Mosque music consists of vocal music, both during worship and before and after the reactionary 
(unprepared) air. Therefore, the forms of mosque music, muezzins, or the call to prayer, surahs, 
and surahs recited by muezzins with a certain musical knowledge and culture before the iqamah 
(Ikhlas, etc.) can be listed as the iqamat recited by the imam during the congregational prayers. 
, tasbihs and prayers recited by the muezzins after the salutation. Apart from these, the types of 
mosque music are temcid, sala (salat), munajat, takbir, salat-i ummiyya, mawlid, mi'rajiye, 
Muhammadiyya, tawsih, mosque na'ti and the hymns of Ramadan. what is sounded at different 
times and places are also important forms. 
Tekke music, on the other hand, is more rhythm-based music, sometimes with the participation 
of one or more instruments, during the dhikrs of the Jehri sects. Tekke musical forms can be 
listed as follows: Mevlevi ritual, elegy, ode, ism-i celâl, dur, shugul, savt and Nefes. Na't and 
hymn forms are recited in both mosques and lodges due to their common features; this shows 
that both music have much in common. However, although tekke hymns are sometimes sung 
to the accompaniment of musical instruments, this is not possible in mosque hymns. Dervishes 
used adef and ney instruments while performing music in the lodge. 
 
РЕЗЮМЕ 
Обычно музыка определяется как пища для души. В этом контексте также можно 
оценить разные взгляды на исцеляющую душу и расслабляющую музыку. Турецкие 
музыкальные формы в основном делятся на инструментальную музыку 
(инструментальную музыку) и устную музыку (вокальную музыку) с точки зрения 
исполнения. Устная музыка анализируется в двух отдельных частях, являющихся 
основными названиями религиозной музыки и нерелигиозной (лади, профанной) 
музыки. Турецкая религиозная музыка возникла в результате многовековой исламской 
жизни. 
Основы Корана, Пророк Помимо практик Пророка и его сподвижников, религиозная 
жизнь, которая сформировалась в этом направлении после появления суфизма, со 
временем создала музыку, которую играли в мечетях, ложах дервишей, различных 
сектах, в молитвах и в разное время. взял название памяти и религиозной музыки. 
Турецкая религиозная музыка была проанализирована с точки зрения качества как 
музыка мечети и музыка текке (суфийская). Хотя у них много общих черт, известно, что 
музыка мечетей и лож имеет разные стили и установки. Хотя музыка в мечети имеет 
более серьезный и аскетический характер, в музыке текке преобладают мистический 
лиризм и энтузиазм. 
Музыка мечети состоит из вокальной музыки, как во время богослужения, так и до и 
после реакционного (неподготовленного) воздуха. Таким образом, формы музыки в 
мечети, муэдзины или призыв к молитве, суры и суры, произносимые муэдзинами с 
определенными музыкальными знаниями и культурой перед икамой (ихлас и т. 
совместные молитвы. , тасбихи и молитвы, читаемые муэдзинами после приветствия. 
Помимо этого, существуют виды музыки в мечетях: темчид, сала (намаз), мунаджат, 
такбир, салат-и уммийа, маулид, мираджийе, мухаммадийа, тавсих, мечеть на'ти и гимны 
Рамадана. то, что звучит в разное время и в разном месте, также является важной формой. 
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Музыка текке, с другой стороны, больше основана на ритме, иногда с участием одного 
или нескольких инструментов во время зикров сект Джери. Музыкальные формы текке 
можно перечислить следующим образом: ритуал мевлеви, элегия, ода, исми-и челал, дур, 
шугул, савт и нефес. На'т и гимны читаются как в мечетях, так и в ложах из-за их общих 
черт; это показывает, что у обеих музыкальных произведений много общего. Однако, 
хотя гимны текке иногда поются под аккомпанемент музыкальных инструментов, в 
гимнах мечетей это невозможно. Дервиши исполняя музыку в ложи использовали 
инструменты адеф и ней,  
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ÖZET 
Sanat, toplumların birbirleriyle örtüştüğü ve ayrıştığı kıstasları gözler önüne seren en etkili 
oluşumlardan birisidir. Her şeyden önce hammaddesi “insan” olan bu yapı; var olduğu her 
toplumun coğrafyasından inanç sistemine, ifade özgürlüğü ve insani haklarından, teknolojik 
yapılanmasına kadar çağa uyumluluğunu sanatçısının bilinç ve duygu sentezinden geçirerek 
meydana getirdiği oluşumlarda yansıtmaktadır. Böylece sanatçı; o toplumun özerk kimlik 
oluşumunda ön plana çıkan birincil değeri oluştururken, sanat ise; bu kimliklerin  bir takdim 
vasıtası olmaktadır. Çünkü sanat; güzeli, hoşa gideni vurgularken özünde ise içsel 
durumumuzu, psikolojimizi, travmalarımızı yansıtmada da eşsiz bir yöntemdir. Bu açıdan 
bakıldığında Afganlı kadın sanatçı Shamsia Hassani’da Afganistan’ın son kırk yılda yaşadığı 
SSCB işgali sonrasındaki  maddi, manevi yıkımlar ile  toplumsal ve ekonomik çöküntülerin 
ülkedeki mevcut durumunu resimleriyle gözler önüne sermektedir. İşgal öncesi akılcı din 
anlayışına sahip olan Afganistan’da sonraki dönemlerde meydana gelen dini yozlaşmalar 
nedeniyle azınlıkların birbirleri arasındaki iktidar mücadeleleri bugün de hala devam 
etmektedir. Ülkede yaşanan bu çekişmeli ortam içerisinde var olmaya çalışan  Hassani’de, bir 
yandan Afgan kadınların yaşadıkları trajedileri bize resimleriyle anlatmaya çalışırken bir 
yandan da ülkedeki kadın hakları ve özgürlüğünün de sembolü olmuş bir sanatçıdır. Sanat 
sadece o toplumda yaşanan bir tasanın, halihazırda mevcut olan muhalif, özgürleştirici siyasi 
hareketlerin estetize edilmesi olmayıp aynı zamanda bir terapi aracı olarak toplumsal 
farklılıkların ortadan kaldırılmasına katkı sağlayan kültürel ve toplumsal bir iletişim şekli de 
olmaktadır. Dolayısıyla tüm insanların iletişim kurmak istedikleri ve iletişime dayalı bir 
kabullenilme çabası içinde oldukları düşünülecek olursa "öteki”nin belirli kültürel benzerlikler 
ve kimlikler bağlamında arzu, iktidar, libido, bilinç dışı, v.b. gerçeklerinin de sanat yoluyla 
iletişim kurma, ona ses ve şekil verme girişimi olarak yorumlamak mümkündür. Bu araştırmada 
Afganlı bir kadın sanatçının gözünden sanatıyla var olma çabaları incelenmiş ve yöntem olarak 
nitel araştırma modeli kategorisinde yer alan literatür tarama yöntemi seçilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Sanat, Terapi, Shamsia Hassani 
 
ABSTRACT 
Art is one of the most effective formations that reveal the criteria in which societies overlap and 
diverge. First of all, this structure whose raw material is “human”; From the geography of every 
society in which it exists to its belief system, from freedom of expression and human rights to 
its technological structuring, it reflects its compatibility with the era in the formations that the 
artist creates through the synthesis of consciousness and emotion. Thus, the artist; While it 
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creates the primary value that comes to the fore in the autonomous identity formation of that 
society, art; it is a means of presenting these identities. Because art; While emphasizing the 
beautiful and pleasing, it is essentially a unique method of reflecting our inner state, psychology 
and traumas. From this point of view, Afghan female artist Shamsia Hassani, with her paintings, 
reveals the material and moral destructions and the social and economic collapses in the country 
after the USSR occupation that Afghanistan has experienced in the last forty years. In 
Afghanistan, which had a rational understanding of religion before the occupation, the power 
struggles between the minorities still continue today due to the religious corruption that took 
place in the later periods. Hassani, who tries to exist in this contentious environment in the 
country, is an artist who has become a symbol of women's rights and freedom in the country, 
while trying to tell us the tragedies experienced by Afghan women with his paintings. Art is not 
only the aestheticization of a problem experienced in that society, the existing oppositional, 
liberating political movements, but also a form of cultural and social communication that 
contributes to the elimination of social differences as a therapy tool. Therefore, if it is 
considered that all people want to communicate and are in an effort to be accepted based on 
communication, the "other"'s desire, power, libido, unconscious, etc. realities in the context of 
certain cultural similarities and identities can be defined as an attempt to communicate through 
art, to give it a voice and shape. In this study, the efforts of an Afghan woman artist to exist 
with her art were examined and the literature review method, which is in the category of 
qualitative research model, was chosen as a method. 
Keywords: Art, Therapy, Shamsia Hassani 
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ABSTRACT  
This study aims at examining the linguistic and cultural influence of the Yoruba language on 
the crafting of MOPELOLA, a play written by Okedokun Ayoade. Drawing its theoretical 
underpinnings from sociolinguistics, it carries out a textual analysis of passages or sentences 
selected from the play. The findings reveal that the language of Okedokun Ayoade is 
particularly dominated by a conscious transliteration of Yoruba proverbs, riddles, incantations 
and other expressions on the one hand, and the use of linguistic borrowings by the Yoruba 
language speakers and code-switching by the writer on the other hand. It is inferred from this 
that the language of Okedokun Ayoade is neither exclusively Standard English nor Yoruba 
language, but a blend of both languages. 
Key words: borrowing, code-switching, transliteration, transfer, culture 
 
RESUME 
Cette étude vise à examiner l’influence linguistique et culturelle sur l’écriture de 
MOPELOLA, une pièce de théâtre rédigée par Okedokun Ayoade. Puisant ses fondements 
théoriques de la sociolinguistique, elle procède à une analyse textuelle de passages ou de 
phrases sélectionnés dans la pièce de théâtre. Les résultats montrent que le langage de 
Okedokun Ayoade est particulièrement dominé par une consciente translitération des 
proverbes, énigmes, incantations et autres expressions Yoruba d’une part, et l’usage des 
emprunts Yoruba et de l’alternance codique d’autre part. On en déduit que le langage de 
Okedokun Ayoade n’est exclusivement ni l’Anglais standard ni la langue Yoruba, mais un 
mélange des deux langues. 
Mots clés : emprunts, alternance codique, translitération, transfert, culture 
 
1. Introduction 
The overwhelming position and influence of the English language as a first (L1), second 
(ESL) or foreign language (EFL) in a multilingual setting is a common linguistic reality. 
Despite the linguistic dominance of English, “an indigenous language can be found that has 
more speakers than English [Bamgbose (2004:3)].” Therefore, in some Nigerian literary 
works, there are deployments of supra-linguistic, para-verbal nuances such as folklores, 
proverbs, stylistic strategies and others. Such a linguistic creativity can operate through a 

INTERNATIONAL AFGHANISTAN INTERDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE
Taj Institute of Higher Education

Mazar-i-Sharif, Afghanistan / August 19, 2021

128



process of transfer, code-mixing, code switching, etc. Moreover, many aspects of Nigerian 
English literary works are typically adaptation of the oral style to the written tradition. There 
is, for example, a preponderance of figurative language, idiomatic expressions and proverbs 
with local colours in direct translations or transliterations from their mother tongues. Thus, 
before understanding and interpreting their meanings properly, one has to understand the 
tradition from which they are drawn. Otherwise, attempts at interpreting these works will 
result in semantic distortion and information skew. 
This study aims at analyzing Yoruba proverbs, code-mixing and code switching in a literary 
artifact by a Yoruba writer, namely MOPELOLA by Okedokun Ayoade. It is worth stressing, 
hereof that the play under study is typically an example of African literature which points out: 
- The linguistic impacts of the colonizer’s language on African societies during and 
after the colonization era. 
- The way postcolonial writers have africanized the English language through an 
extraordinary style. 

Before indulging in the analysis proper, it is necessary to say a few words about the 
theoretical framework that underpins the current work.  
 

2. Theoretical Framework: A few Sociolinguistic Concepts 
This section is devoted to the clarification of some key concepts related to the current topic. 
The rationale behind this is to avoid any imperspicuity and confusion during their 
manipulation at the analysis stage.   
 
2.1 Borrowing 
Borrowing can be glossed as the incorporation of a word or other items from one language to 
another. For Yule (2007) borrowing is “taking over of words from other languages” (p.65). 
Defining borrowing is problematic because researchers use different terminologies to refer to 
a number of different language contact phenomena and it is difficult to agree upon a generally 
accepted terminology. The definition given by Thomason and Kaufman (1988) in their 
pioneering work on ‘contact-induced change’ has been very influential in the past decade and 
is therefore probably a good starting point. As a matter of fact, Thomason and Kaufman 
(1988:37) view borrowing as follows:  Borrowing is the incorporation of foreign features into 
a group's native language by speakers of that language: the native language is maintained 
but is changed by the addition of the incorporated features. In most cases, in a situation of 
language contact between bilinguals, words are the first elements to enter a borrowing 
language. As long as bilingualism is wide-spread and there is strong long-term cultural 
pressure from source-language speakers on borrowing language speakers, “structural features 
may be borrowed as well - phonological, phonetic and syntactic elements and even (though 
more rarely) features of the inflectional morphology” (Thomason and Kaufman 1988: 37).  
 
2.1.1 Pure Loan Words 
Pure loan words involve the incorporation of lexical items from another language. In the plays 
under study, the loan words which occur are the Yoruba words referring mainly to religion, 
physical environment, cultural or traditional practices, deities, clothes, diseases etc. Following 
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Igboanusi (2001), translation, explanation and Standard English (SE) equivalents are provided 
in each example. 
 
 
2.1.2 Loan Blends 
According to Igboanusi (2001:369), loan-blend is the combination of an indigenous item with 
a target one. So, loan-blends combine items from English and Yoruba to form new meanings. 
In a loan-blend, the item from the source language and its partial equivalent from the target 
language are placed side-by-side to form a nominal group. Koussouhon (2009:262) contends 
that the English word functions as the headword while the indigenous item functions as the 
modifier in such a nominal group. 
 
2.2 Code-Switching and Code Mixing 
Code-switching is a sociolinguistic phenomenon. It is one of the features of language in 
contact, and the effects of bilingualism or multilingualism. It is one of the stylistic devices 
employed by Nigerian writers in their attempts to tackle the nagging problems of language in 
Nigerian literature.  
As a sociolinguistic phenomenon, code-switching involves rapid switch or change from one 
language to another, depending on the situation, audience, subject matter, etc. Hudson (1980) 
asserts that it is an inevitable consequence of bilingualism and more generally 
multilingualism. As a common feature in bilingual and multilingual societies, it is a situation 
where a speaker changes from one language code to another in a speech event.  
 
2.3 Transliteration 
In the words of Yeibo (2011:3), transliteration involves the replacement of each source 
language word or another unit with the units of the target language. For Afolabi (2012), 
transliteration is the direct translation of an expression from L1 to L2, such that the structure 
of L1 is so domineering that the resultant expression in L2 appears strange. As far as Ademola 
(2005) is concerned, he sees transliteration as the action, process or result of converting one 
set of signs to another, usually involving a set of alphabetic letters. 
Transliteration is also referred to as pragmatic transfer, that is, “the use of rules of speaking 
from one’s own native speech community when interacting with members of another speech 
community or simply when speaking or writing in second language” (Wolfson, 1989 cited in 
Koussouhon, 2009:256 and Koutchadé, 2013:248). According to Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary, transliteration is the writing of words or letters using letters of a different alphabet 
or language (p.1588). Incidences of the above clarified sociolinguistic terms are identified in 
the play under study and explained in consonance with their sociocultural context. 
 
3. Practical Analysis of the Data  
In order to display the findings of the study in a more easily comprehensive way for the 
reader, it is deemed convenient to encapsulate the data in tables purposefully conceived of. 
3.1 Borrowing 
3.1.1 Pure loan words 
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No Pure loan 
words 

 
Sentence or passage 

 
Contextual Explanation 

1 kijipa’ They are all wearing hand-woven 
kijipa traditional knickers baggy 
without top.. (p.1) 

kijipa is a kind of traditional cloth 
 

2 Olodumare’ we thank Olodumare the Supreme 
Being……… (p.7) 

Olodumare means God 

3 Kabiyesi’ Kabiyesi, you are the father of the 
child……… (p.7) 

Kabiyesi means King 

4 Orunmila’ Orunmila, the short granddad……. 
(p.8) 
 

Orunmila is a Yoruba diety 

5 Ejiogbe’ …Ejiogbe, the king of the corpus 
(p.8) 

Ejiogbe is an oracle corpus 

6 Iyale-olori’ Iyale-olori, what do you say?” (p.11) 
 

Iyale-olori is the eldest woman in 
a royal court 

7 ase’ Ase e!” (p.13) ase means amen, so shall it be, 
may it be sanctioned 

8 moi-moi’ This is moi-moi…… (p.28) moi-moi is a type of food made 
with beans 

9 ole’ This is ole, friend of palp (p.28) ole is a type of food made with 
beans, a synonym of moi-moi 

10 Ogun “…..everybody swear to ogun the 
god of iron and war…… 

Ogun is the Yoruba deity of iron 
and war 

11 kere o kere o! kere o! kere o! (p.43) kere o means to your attention 
please 

12 oro o oro o! O-ro-o—ro o- (p.53) Oro o is a cry of horror 
13 Sango’ Sango! Sango is the is the Yoruba deity of 

lighting 
14 agama’ A male agama last not two 

seasons”(p.58) 
agama is a kind of lizard 

15 baba’ Baba said that we should still use 
them (p.59) 

baba means old father or old 
daddy 

16 Orangbank
ogbi 

……… but the day he killed 
orangbankogbi, the father of all 
troubles………. (p.60) 

orangbankogbi is a type of animal 

17 Muso Muso! Muso! Muso!!! (p.65) Muso! Is a war/fury cry, a kind of 
slogan used mostly by warriors 

18 Esu, Sango, 
oya, osun, 
obatala 

Esu, Sango, oya, osun, obatala and 
all the gods of our land (p.71) 

Esu, Sango, oya, osun, obatala are 
Yoruba deities. Sango is the deity 
of lightening, oya is sango’s wife, 
and osun is the deity of river. 

19 gbom-gbom …....guns started booming gbom- gbom-gbom is an onomatopoeia 
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gbom from the sky (p.76) describing the guns booming 
20 Tioko He brings out a whistle, “tioko” 

made of bamboo……. (p.82) 
tioko is a kind flute made of wood 

21 Ogun Ogun o! -- Ogun o—war--war-- 
(p.84) 

ogun means war 

22 agbada’ Where are you rushing to in flowing 
agbada? (p.104) 

agbada is a flowing gown for men 
 

23 Oluwere’ ……….of the Oluwere mythology 
(p.106) 

Oluwere is a Yoruba divinity 

24 Oyibo Oyibo, what does that mean? (p.122) Oyibo means a White person or a 
European 

 
Table 1: Pure loan words in Okedokun Ayoade’s MOPELOLA 
It can be noticed from table 1 above an abundant use of loan words in Okedokun Ayoade’s 
MOPELOLA. This does not mean that Okedokun does not know the translation of those items 
in English. It simply and clearly indicates that the writer (Okedokun Ayoade) has disclosed 
his cultural identity in his literary work. There have been infusions of L1’s lexical items to the 
construction of some lexical items of L2. It will be then very difficult to the readers who do 
not share Yoruba background to decode the meanings of what is written 
3.1.2 Loan Blends 

No Loan blends Sentence or passage Contextual Explanation 

25 iroko tree ..only the spirit of the iroko tree (p.10) iroko is a type of tree 
26 agama lizard ….and seven heads of agama lizard 

(p.58) 
agama is a type of lizard 

27 oro cult Apena, inform oro cult to purify the 
land (p.100) 

oro is a cult 

28 oro grove They were thrown in oro grove and a 
sacrifice……. (p.120) 

oro is a type of cult 

 
Table 2: Loan blends in Okedokun Ayoade’s MOPELOLA 
These four (04) cases of exemplified loan blends show that Okedokun Ayoade has evinced his 
cultural identity in his literary artifact. By doing so, the writer associates himself with the 
possible collaboration of lexical items from different source languages to convey intelligible 
messages to both linguistic communities (the English and Yoruba people). 
3.2 Code-Switching 

No Code-Switching English translation as suggested by the 
writer 

29 Eni ba le ja ko boode                                                                                                    
Awo ekun lai se                                                                                                              
Emi le ja mo boode                                                                                                      
Awo ekun lai se (p.2) 
 

This sequence is a Yoruba challenging song, 
transliterated as: 
He who can fight should come out here                                                               
Our charm is made of tiger’s skin                                                                                     
I can fight come out here                                                                                             
Our charm is made of tiger’s skin  (p.2) 
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30 Omo ni koko aye o                                                                                                          
He he e                                                                                                                          
Omo ni koko aye                                                                                                           
Biya rogun aran fun mi ko je nnkan                                                                          
Omo ni koko aye                                                                                                           
Omo ni ko bami je o –he he e                                                                                    
Omo ni ko ba mi   (p. 7)                                                                                             

This is Yoruba song showing the importance of 
having children, transliterated as: 
Children are the essence of life                                                                                   
The twenty special cloth mother bought for me 
are nothing                  
Children are the essence of life.                                                                             
Eating it with my children I pray                                                                                     
If okra without salt is the only soup I can afford 
(p.7) 

31 Omode o foju bodu lassan                                                                                                     
Agba o foju bodu lofee                                                 
Beeyan ba foju bodu yoo dawo                                                                                                 
A difa fun Orunmila                                                                                                                     
Nijo to n sawo rode Ijan                                                                                                     
Won ni bo ba ti foju bodu                                                                                                                         
Orin ni ko maa ko                                                                                                            
Awa foju bodu a rire o                                                                                                       
Awa foju bodu a rire                                                                                 
Awa foju bodu a o ku mo                                                                                                      
A foju bodu a rire. (p. 9) 
 

The sequence is a Yoruba riddle, transliterated 
as: 
A child beholds not the oracle just for fun                                                                               
An elder beholds not the oracle for free                                                                       
Whoever beholds the oracle must be initiated                                                                          
Thus divined for Orunmila                                                                                                    
The day he was on a journey to Ode Ijan                                                                                      
He was told to sing whenever he beholds the 
oracle                                                             We 
behold the oracle, we behold good things                                                                     
We behold the oracle , we behold good things                                                                        
We behold the oracle, we die no more                                                                                 
We behold the oracle, we behold good things                                                                                 
Kabiyesi, I behold a king. (p. 9) 

32 Agba medji n jija agba 
Emin ju o iwo ju mi 
Lori afara (p.10) 
 

This is also a Yoruba riddle, transliterated as: 
Two elders are fighting.  
Fighting for supremacy; ‘am superior you are 
not’.  
On a very high bridge. What a risk. (p.10) 

 Bamu bamu la yo                                                                                                                              
Bamu bamu la yo                                                                                                              
Awa o mo pebi n pomo enikookan                                                                                                     
Bamu bamu la yo - - (p.12) 

This is a Yoruba song showing indifference to 
other people, transliterated as: 
We have eaten and are satisfied                                                                                              
We have eaten and are satisfied                                                                                              
We care not for the son of he who is hungry                                                                                  
We have eaten and are satisfied. (p.12) 

33 Balogun o!                                                                                                                   
Balogun balogun                                                                                                       
Enikan soso bi eeyan meji                                                                                                    
Gboro bi iyawo                                                                                   
Afeyawo ma sana                                                                                                              
O leni o fomo fode o padamu                                             
Oko irese Omo afogbo ralu                                                                                                    
Ajisola o mu gangan bi abe                                                   
Ore otun baba Okunoye                                                                                                        

This is also a Yoruba song used to praise 
Balogun, transliterated as: 
Chief Balogun, a war general                                                                                                 
General in war, general in charms                                                                                                                              
One man like two, elegant like a bride                                                                                       
He who married and paid no dowries                                                                                           
It is said that he who gives a wife to a hunter 
loses nothing                                                                                                                                                                  
General at home general at war                                                                                               
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Otun ilu aboba jelabe                                                                                                         
Irin gbede lotun fi n wumi oko 
Oyawonu (p. 13)                                                                        

The descendant of Ajisola, you’re as sharp as a 
razor.                                                                                     
The friend of Chief Otun                                                                                                     
Otun the right-hand-man of the king that eats 
the choicest.                                                                   
In giant stride Otun you caught my admiration,                                                                               
The only husband of Oyawonu.  (p. 13) 

34 Omo lo yeri mi o                                                                                                             
Baba mi bebe lo ye karuwa o –  (p. 
13)                                                                           

This is also a Yoruba song, transliterated as: 
Children befit my destiny                                                                                                    
Hear my father, the way chains of beads befit a 
prostitute’s buttock. (p. 13) 

35 Iyawo meje-mejo o poju                                                                                                        
Owo omo bere la n se – (p. 14)                                                                                            

This is also a Yoruba song, transliterated as: 
Seven – eight wives are not much                                                                                    
We are in the trade of child breeding.  
(p. 14) 

36 Eru oba ni mo ba                                                                                                             
Oba to!                                                                                                     
Oba toto bi aro                                                                                                              
Oba to –oba rere bi osun— (page 
14)                                                                                                      

This is also a Yoruba song, transliterated as: 
I am awed by the might of the king                                                                                         
King! The unspeakable authority                                                                                                  
King! As deep as the dye                                                                                                     
King! The unspeakable authority                                                                                                   
King! As bright as cam-wood—(p.14) 

37 Loko lo ti waa jo ganagan                                                                            
Yoo fatanpako kani lo                                                                                                        
Kani lo –kani lo- kanilo----   (p.18)                                                      

This is also a Yoruba song, transliterated as: 
He comes from the bush                                                                                                       
To dance this gangan rhythm                                                                                                           
No wonder he scatters the mats with his toes 
(p.18) 

38 Emi o mo ‘bi olori gbe yanri o                                                                                               
N ba lo yan temi                                                                                                       
Ibikan naa la gbe yanri o                                                                                                    
Kadara o papo ni.                                                                                    
Kadara o papo ni.                                                                                                            
Kadara o papo ni                                                                   
Ese lo ma n sare o                                                                                                           
Ori o rebikan     (p.19) 

This is also a Yoruba song, transliterated as: 
I knew not where destiny is been chosen                                                                                      
I would have gone and chosen my own                                                                
We choose but the same destiny                                                                                               
Only fate differs.                                                                                  
Fate differs                                                                                                                 
Fate differs (p.19) 

39 Okunri ti o da mi loko owo                                                                                                                    
Ko ma le pori mi lo daru                                                                                                     
Bo ba pe mo fonu (twice)                                                                                                           
Emi naa a si lori e lo faya (p.20) 

This is also a Yoruba song, transliterated as:                                                          
A man that does not set me up in business                                                                                    
Cannot tell me ‘am mad                                                                                                                        
If he calls me a fool                                                                                                        
I will call him insane. (p.20) 

40 Laye olugbon mo da borun meje                                                                                                
E o ma fiwe lorin                                                                                                   
Laye areas mo daborunmefa                                                                                                    
E o ma fiwe lorin                                                                                   

This is also a Yoruba song, transliterated as: 
During the reign of olugbon, I had seven good 
clothes                                                                        
In that of Aresa, I had six                                                                                       
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Laye aremu mo ra koko mo raran                                                                                               
Mo ra sanyan baba aso                                                            
Afole, afole, eni pele yi o dun                                                                                              
Ko ya keru soko—(p.28) 
 

Please mind my song                                                                                                          
In this reign of Aremu, I have koko;                                                                 
I have bought aran and sanyan the father of 
clothes.                                                       
Whoever says this era is not favourable                                                                                      
Must be very lazy, lazy I said                                                                                               
Let him pack his luggages and go elsewhere 
(p.28) 

41 Mo boo yooo 
Mo boo toroto 
Mo gbanu aare tanu tanun 
Mo pajuba momo-momoo 
Mo boo yooo---(p.28) 

The sequence is a way of advertising yams, 
transliterated as:  
I cleared it clean totally clean 
I weeded the old farm clean 
The new farm land I uprooted the  
Shrubs 
I cleared it clean. (p.28) 

42 Ila oloko o 
Ase- kun koko 
E rala e sebe o—(p.28) 

The sequence is a way of advertising okra, 
transliterated as: Fresh farm okra.  
Cook a pot full…  
Buy okra for soup (p.28) 

43 E buran e bube 
Yodoyodo, obe o dun oko o je 
Gbese de oko yeri 
Yodoyodo— (p.28) 
 

The sequence is a way of advertising meat, 
transliterated as: Buy meat for soup 
Fresh sweet meat that encourage husband to eat  
Heavy pile of debt makes husband to run. 
Sweet fresh meat (p.28) 

44 Ori da mi lare o 
Mopelola Asake mo ba e yo o 
Ori da mi lare o 
Mopelola Asake fi mi mona o---
(p.29) 
 

This is also a Yoruba song, transliterated as: 
Destiny judge me right 
Mopelola Asake, I rejoice for your own 
Destiny judge me right 
Mopelola Asake show me the way   
(p. 29) 

45 Emi o mobi olori gbe n yanri o                                                                                               
N ba lo yan temi                                                            
Ibikan naa la gbe yanri o                                                                                                    
Kadara o papo ni --- (p.32) 
 

This is a Yoruba song transliterated as: 
I know not where destinies are chosen,  
I would have gone and chosen mine                                                                                    
We choose but the same destiny                                                                                                
Only fate is different  (p.32) 

46 Maa rin maa yan                                                                                                                                                         
Omo-oba lo nile                                                                                                      
Lo nile lo nile loni le                                                                                                      
Omo oba lonile--- (p.33) 
 

This is also a Yoruba song which is 
transliterated as: 
Walk with leisure                                                                                                            
The prince owns the land                                                                                                     
Owns the land, owns the land, owns the land                         
The prince owns the land (p.33) 

37 Ope n mo n da                                                                                                                
Adisa ise mi o nira                                                     

This is also a Yoruba song which is 
transliterated as: 
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Bi mo ba dori ope tan                                                                                                        
Bii inu aafin ma lori--- (p.49) 
 

I’m a tapper                                                                                                            
My job the simplest                                                                                                          
Once I climb up the palm                                                                                                          
I feel am inside a palace. (p.49) 

38 Pa bi osan ja                                                                                                                                                            
Osan ja awo won lode itori                                                                            
Atanpo jakun o dobiri kale                                                                                                   
A dia fun Orunmila                                                                                                           
Nijo ti n lo ree taye Olufe-oro so        
Bi eni sogba. (p.58) 

This is a Yoruba song, transliterated as: 
You see, pa-bi-osan-ja the priest of Itori and 
Atampo jakun, the divined for Orunmila 
himself the day he was called to mend the 
destiny of Olufe Oro. They asked who will 
mend it just like a broken calabash. (p. 58) 

49 O fe fata boju o                                                                   
O fe fata boju                                                                                                               
Mopelola alaseju                                                                                                             
Ofe fata boju --- (p. 64) 

This is a Yoruba song transliterated as: 
She wants to wash her face with pepper                                                                             
Mopelola the braggart. (p.64) 
 

50 Kini je kimoko?                                                                                                              
Iki ki?                                                                                                           
Iki lasanlasan                                                                                                               
Kini je kimoko ?--- (p.65) 

This is a Yoruba utterance transliterated as: 
What is Ikimoko?                                                                                                             
What is it?                                                                                                          
Ordinary nonsense. (p.65) 

51 Ajekun iya ni o je                                                                                                           
E wi fun Mopelola                                                            
Eni ti o to ni in na                                                                                                         
To n denan deni                                                   
Ajekun iya ni o je— (p.64) 
 

This is a Yoruba song transliterated as: 
She will suffer a multiple defeat                                                                                        
Say so to Mopelola                                                                                                           
She who is never able to withstand us                                                                                                          
Yet she way-lays                                                                                        
She will suffer a multiple defeat (p.64) 

52 A feni ti kogila o kolu                                                                                                      
A feni esu ose                                                                                                               
Lo le ko I’ Esu                                                                                                              
Lo le ko lu Sango                                   
Afeni kogila o kolu—(p.65) 
 

This is also a Yoruba song transliterated as: 
Unless he who wants to be hit with calamities                                                                                
Unless he who wants to be hit by evils                                                        
He alone can dare Esu (the dreaded god)                                                                                                            
He alone can dare Sango (the god of thunder)                                                                                                         
Unless he who wants to be hit by calamities. 
(p.65) 

53 Lojo iku eso                                                                                                                                    
Tawa tapo la sun gbolojo--- (p.66) 
 

The sequence is a Yoruba reality transliterated 
as : 
The day the warrior falls dead he dies with bow 
and arrows. (p.66) 

54 Dingi o bi won                                                                                                               
Awon ti o fun baba – baba awa. 
(p.68) 
 

The sequence is a Yoruba song transliterates 
as: 
Dingi shall query them                                                                                                       
Those who disrespect our grand father. (p.68) 

55 Muso!                                                                                                                        
Bogun ba fana soju                                                                                                           
Bo ba dija                                                                                                                       
Bo ba dogun koko                                      

The sequence is also a Yoruba song 
transliterates as:                                                                                                           
If war is hot  
If it becomes a fight  
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E ke si Mopelola     (p.72) If it becomes a raging war                                                                                                   
Just call Mopelola. (p.72) 

56 Tolomo kan lo soro                                                                        
Konko lawa soju. (p.72) 
 

This is also a Yoruba song transliterates as:                                                                              
We only pity a single child parents                                                                                          
We entertain no fear. (p.72) 

57 Ogun ma yoda o                                                                                                               
Eni ogun pa apagbe –(p.72) 
 

This is a yoruba war song transliterates as:   
The war has drawing swords                                                                                                   
Whoever that is killed is killed for ever. (p.72) 

58 Koriko dide                                                                                                                  
Eruwa dide                                                                                                                   
Koriko dide                                                                                                                                                                   
Eruwa dide                                                                                         
Eruwa dide                                                                                                                   
Ogun wolu de                                                                                                                 
Eruwa dide                                                                                                                          
Ogun moko lo                                                   
Eruwa dide                                                                                                              
Ogun maya lo                                                                                                                 
Eruwa dide                                                                                                                   
Ogun komo lo                                                                                                                                                          
Eruwa dide--- (p.85) 

This is also a Yoruba war song transliterated 
as: 
Rise shrubs                                                                                                                                                     
War has enter town                                                                            
Rise shrubs                                                                                                                  
War has taken the husbands                                                                                                   
Rise shrubs                                                                                                                  
War has taken the wives                                                                                                                               
Rise shrubs                                                                                 
War has taken the children                                                                                                   
Rise shrubs ---. (p.85) 
 
 
 

59 Won sese a juwon’ lo na o                                                                                                    
Won sese a juwon lo na                                                                                                       
Igba orore o tokan aparo                                         
Won sese  a ju won lo na (p.86) 
 

The sequence is a Yoruba song of victory 
transliterated as: We’ve defeated them despite 
all their aggressions                                                                                                                  
We’ve defeated them despite all their 
aggressions                                                                             
A thousand of their sparrows worth not our 
single quail                                                                                                            
We’ve defeated them despite all their 
aggressions). (p.86) 

60 Balogun balogun 
Otokunrin yo 
Otobinrin yo 
Balogun balogun (p.88) 

The sequence is a Yoruba song transliterated 
as: 
Balogun, general in war, father in charms 
He who surpasses any man 
He who surpasses any woman. (p.88) 

61 Otun ilu aboba jelabe Iringbede bii 
iyawo oko ‘Yawonu ko si nile lojo a 
n gbedu Ojo adegbodo lo de 
jagunlabi abowo iyan tin-in lenu 
(Chief otun, the right-hand-man 
that eats the choicest with the king). 
(p.88) 

The sequence is a Yoruba song, transliterated 
as: 
Giant strides like new bride , the husband of 
‘Yawonu                                                 he ‘s 
never available when yams are been cultivated  
But arrives on the day of harvest  
A true socialite that knows the taste of pounded 
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 yam. (p.88) 
62 Oko wa ni o 

Baba wa ni 
Mopelola alawo kete o 
Baba wa ni—(p.89) 
 

The sequence  is a Yoruba song, transliterated 
as: 
She’s our husband 
She’s our father  
Mopelola Alawo-‘kete 
She’s our father. (p.89) 

63 Ta l opa o loba tia 
Kai, a loba tia 
Mopelola wa 
Kai a loba tia—(page 89) 
 

The sequence is a Yoruba song transliterated 
as: 
Who said we don’t have our own king? 
What?! , we have our king 
Mopelola is our king 
What?, we have our king. 

64 Kin le n foba pe 
Oba o oba alase oba 
Oba toto bi aro 
Oba o oba alase oba 
Oba rere bi osun 
Oba o oba alase oba---(p.90) 

This sequence is also a Yoruba song 
transliterated as: 
What do you call king? 
The king is the king of authorities 
The king as deep as deep as dye 
The king as bright as cam-wood. (p.90) 

65 Ode ma pami tere 
Tere alumonja 
Alumonja alumonja alumonja tere o 
Tere alumonja 
Boo ba pami o pejo nla 
Tere alumonja 
Boo ba pami o p’ oluremi arewa ejo 
Tere alumonja 
Alumonja alumonja alumonja tere o 
Tere alumonja. (p.94) 

The sequence is also a Yoruba song 
transliterated as: 
Hunter don’t kill me  
Don’t kill me  
If you dare kill me  
You kill the biggest of the snakes 
If you dare kil me  
You kill oluremi the most beautiful of the 
snakes. (p.94) 
 

66 E dake e dake 
E dake e pa rere 
Ifa fe fohun e dake--- (p.94) 
 

The above is also a Yoruba song transliterated 
as: 
Keep silent, keep silent 
Keep a perfect silence  
The oracle wants to speak  
Keep a perfect silence. (p.94) 

67 Emi o mobi olori gbe n yanri o 
N ba lo yan temi 
Ibikan naa la gbe yanri o 
Kadara o papo ni (p.100) 
 

The above is a Yoruba song transliterated as: 
I know not where destines are chosen. 
I would have gone and chosen my own.  
We choose the same destiny only fate makes 
the difference.  
Truly, Mope chose the best destiny and her 
own has so influences that of others. Life was 
so easy for everybody and there was prosperity, 
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wealth everywhere. 
(p.100) 

68 Ori da mi lare o 
Mopelola Asake fi mi mona o—
(p.101) 
 

The sequence is a Yoruba song transliterated 
as: 
Destiny judge me well 
Mopelola Asake, show me the way. (p.101) 

69 Erin lenu oko 
Erin lenu oko 
Bowo ba te ‘yawo o 
Erin lenu oko--- (p.104) 

The sequence is also a Yoruba song 
transliterated as: 
The husband must laugh he must laugh 
When he gets his wife 
The husband must laugh. (p.104) 

70 Gbere loode oko 
Gbere loode oko 
Iyawo osingin o 
Gbere loode oko(p.104) 

The toast of the house 
The toast of the house 
A newly wedded wife 
The toast of the house. (p.104) 

71 Ko ni jasemo 
Koni jase mo 
Ko ni jase mo—(p.105) 
 

The sequence is also a Yoruba song 
transliterated as: 
It won’t be the last 
This very marriage  
It won’t be the last. (p.105) 

72 Meje mejo o poju 
Owo omo bere lan se— 
(p.105) 

The sequence is also a Yoruba song 
transliterated as: 
Seven, eight wives are not enough 
We are in babies’ making trade. (p.105) 

73 Ogede ki i so leemeji Mopelola 
Bere re le tan 
Iwo nikan ni o ku o—(p.109) 
 

The sequence is also a Yoruba song 
transliterated as: 
Plantain bears fruit but ones 
If your joke turns to another thing 
You’ll be left alone to it. (p.109) 

74 Alantere o, Antere 
Baba ran mi loko, Antere 
Iya ran mi lodo 
Antere 
Mo dodo mo b’ Oluweri, Antere 
Mo borisa mete, Antere 
Okan yati okan yaro, Antere 
Okan yoku seti gbonin, Antere 
Be ba dele o, Antere 
Ejise se fun momo mi, Antere 
Pepade doju ala o, Antere 
Ka to le foju k’ omo, Antere 
Ka to le foju k’ omo, Antere  (p. 
110) 

This sequence is a Yoruba tale transliterated as: 
Father sent me on errand to the farm 
Mother sent me on an errand to the river 
I got to the river and met mermaid 
I met three deities 
One is dumb, one is lame 
The remaining one is deaf 
Whoever gets back home  
Deliver my message to my mother 
Not again except in a dream we shall meet. 
(p.110) 
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75 Ori o ba da mi lomo pupa 
Ise asewo nib a ma se 
Ma kaso leri ma sun bebe si 
Uoda e lowo e wa dami ra. (page 
113) 
 

This sequence is also a Yoruba tale 
transliterated as: 
Had nature created me a pretty fair lady 
I’d have chosen prostitution as my profession 
I’d wear my head-dress and adjust my waist-
beads 
I’ll call on men with money to come and have 
fun. 
Iya bola, won’t you go to the river? Come out 
if you want to go ‘am ready. (p.113) 

76 Oro abosi lona odo o 
Oro abosi lonan odo bobinrin o 
sabosi won a gbagbe odo 
Oro abosi lona odo (p.115) 
 

This sequence is also a Yoruba tale 
transliterated as: 
Gossip on their way to the river 
When women want to gossip they pick up their 
gourds for water. 
Gossip on their way to river. (p.115) 

77 Ko nise kan 
Baale ile yii ko nise kan 
Ko sa ti sun ko sa ti ji 
Ko nise kan    (p.116) 
 

The above is a Yoruba song transliterated as: 
He’s got nothing to do 
This man’s got nothing to do 
Just to sleep and wake 
He’s got nothing to do. (p.116) 

78 Baba Mogba 
Baye n tan o 
Ma mo tanra re 
Baba mogba. (p.118) 

This sequence is a Yoruba song transliterated 
as: 
The head of the masquerade cult 
If people are deceiving you 
Don’t deceive yourself. (p.118) 

79 Agbe tori omo re daro o 
Olele 
Aluko tori omo re kosun o 
Olele 
Iya akoko tor’ omo re ragogo ide o 
A ko le saro iwonyen 
E mo o molu sere o 
Olele. (p.124) 

The sequence is a Yoruba song transliterated 
as: 
The black wood-cock bird chose to dye itself 
all black 
Just for the safety of its chicks. 
The red-wood cock bird chose to dye itself red 
Just for the safety of its chicks 
The mother wood-pecker chose a silver beak 
Just for the safety of its chicks 
Just not of the crown. (p.124) 

 
Table 3:  Code-Switching in Okedokun Ayoade’s MOPELOLA 
It is obvious from the above selected data (table 3) that there is a profuse recourse to 
incidences of code-switching between the Yoruba language and the English language in the 
play at stake. This reveals the writers’ cultural identity in his literary artifact, as Okedokun 
Ayoade is a Yoruba descendant. 
 
3.3 Transliteration 
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3.3.1 Transliteration of Proverbs from the Yoruba Language  

No Proverbs Contextual Explanation 

80 
 

Whoever tastes honey and frowns his 
face? (p.14) 

Every human enjoys pleasant situations 

81 A day old elephant cannot be 
compared to a goat and very day a 
cow gives birth to its own, it weight’s 
more than the goat’s kid. (p.15) 

People are not equal; some people are more 
valuable than others. 
 

82 He who tarries to take his food will 
eat with a golden plate. (p.16) 

A person who is patienct will reap good things 
in his/her life. 

83 Who announces the birth of a new 
moon to the world? (p. 16) 
 

There are some events which are naturally or 
automatically known to people without being 
informed or announced. 

84 Nobody loves you more than the 
person who shares in your joy. (p.17) 

True love is manifested through joyful events 

85 Nothing is easy as cooking a pot of 
soup with ordinary words of mouth or 
cutting timber with a strike of the 
hand. (p.22) 

Practice sometimes has nothing to do with 
theory. It is easy to say things with our mouth, 
but performing them is complicated. 

86 As some anus’ are trained to fart in 
silence, so also some noses are 
trained to detect secrets. (p.22) 

While people are doing things secretly, others 
are able to detect their secrets. 

87 A man with one single life charcoal 
cannot afford to walk by the steep side 
of the river.  (p.24) 

People who have little chance should not do 
things which will spoil their chance. 

88 The finger that sizes the nose is the 
appropriate one to clean it. (p.26) 

A right person should be placed at the right 
position.  

89 No decision or plan must be made in 
the absence of money 

Nothing is possible without money. Money is 
the root of everything. 

90 Even if you don’t know the elephant, 
its shout should not be strange to you. 
(p.34) 

A famous person is known by his actions. 

91 The son of a monkey will always 
expose the ugliness of its father. 
(p.34) 

The proverb is used to a child who does 
something through which his parents are 
insulted. 

92 We ask for a master carver, a 
woodpecker bird jumped down from 
the tree. (p.34) 

The proverb is used to address somebody who 
behaves beyond what he really is. 

93 Every grass cutter calls itself meat; I 
wonder what an elephant would be 
called?(p.35) 

This proverb joins the preceding one which is 
used to address somebody who behaves 
beyond what he really is. 

94 A man with a deep eye-sockets must 
learn to start early enough whenever 

A person who does not have enough means 
should start doing things gradually so that to 
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he is invited for a cry in his in-law’s 
house so as to get his eyes filled up at 
the appropriate time. (p.37) 

be on time before the D-day. 

95 The head of a newborn baby should 
not be out of proportion where there 
are elders. (p.41) 

Elderly people are guides to young people. 
 

96 The crab makes use of its eyes to 
watch over its head. (p.43) 

One should be cautious every time and 
everywhere. 

97 My son has a special hoe with which 
he can perform in the farm is another 
way of saying he’s lazy, a real 
confirmation of laziness. (p.43) 

A lazy person always complains of about his 
tools. 
 

98 A man that got his mouth torn in the 
previous war will tell you better about 
war. (p.43) 

A person who has been victim of a disastrous 
situation can better narrate it to others. 

99 The monkey has never refused the 
challenge of tree climbing. (p.50) 

No one can fear what he is used to doing. 
 

100 The head of an elephant is beyond the 
old a kid can carry. (p.52) 

This proverb is used to show that something 
overhands somebody. 

101 Variety of seasoning has never spoilt 
a pot of soup.  (p.53) 

The wealthier we are, the happier we feel. 
 

102 This is a very hot soup you don’t lick 
it in haste. (p.54) 

Some situations require patience before taking 
any decision. 

103 He who speaks for the wise god is 
wise. (p.55) 

Good people collaborate with good people. 
 

104 The luckiest man is he who knows he 
would need help in future. (p.56) 

This shows the importance of solidarity in 
Yoruba community. 

105 For like today tomorrow may not be, 
thus make the priest to consult oracle 
daily. (p.56) 

Nobody knows the future and that the future 
may be different from the present time. 

106 An old man that is running inside the 
bush, if he’s not pursuing something, 
definitely something is pursuing him. 
(p.56) 

It is uncommon to see an old man that is 
running or doing a strange thing; and if this 
happens, surely it is for a given reason. 

107 When the lion roars, every animal 
gets scared. (p.58) 

When a leader or a powerful person talks, all 
his subalterns keep quiet. 

108 The day a child killed bird he ate it 
alone, he killed mice ate them alone, 
he caught a fish and ate it alone, but 
the day he killed “orangbankogbi” 
the father of all troubles, ha brought 
it home for his parent. (p.60) 

When a child is involved in a situation which 
overpasses him, he surely informs his parents. 
 

109 It’s unheard of a father to take A person cannot be subaltern to a person 
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permission from his dead son in 
heaven. (p.62) 

inferior to him. 
 

110 The rat that has made its track never 
runs astray. (p.66) 

A person who paved the way doesn’t fail or 
fall down. 

111 If we give a fool the chance to think, 
he may pick sense. (p. 66) 

A person who usually says nonsense may 
happen to say useful things in a given time. 

112 Where the chameleon feeds, ants must 
keep distance. (p.67) 

When a leader or a powerful person talks, all 
his subordinates keep quit. 

113 The gentleness of a tiger is not a sign 
of weakness. (p.67) 

Keeping silent does not mean one’s incapacity. 
 

114 The bush fowl must see with both its 
eyes and wings. (p.73) 

One should be cautious every time with all his 
senses. 

115 A man with leprous hands buys 
groundnut and you ask him to take 
more as dash, has he got the hand to 
carry the original he bought? (p.77) 

This proverb is used to portray someone who 
has not finished handling a situation and is 
asked to be involved in another situation. 
 

116 Nobody challenges the monkeys on 
the tree top. (p.80) 

No one can challenge a person who is 
professional of his work / job. 

117 On the destined day of the monkey’s 
death, every tree becomes slippery. 
(p.82) 

The day a man will be disgraced, he will fail 
where he used to succeed. 

118 No special ceremony in announcing 
the obituary of a dog. ( p.83) 

We do not need to equivocate or prevaricate 
on a common issue or situation. 

119 Don’t appeal to a man under epileptic 
attack to deep his hand inside fire, 
nor appeal to a man with 
elephantiasis to put his leg inside the 
colony of soldier ants. (p.88) 

A man who decides to hurt or harm himself   
does not need to be begged or appealed. 
 

120 The fire insect that threatened to 
quench the fire has got itself roasted 
by the same fire. (p.88) 

An ordinary man who decided to fight or 
combat a powerful one, will blame himself at 
the end of the day.  

121 Two rams cannot drink from one pot 
at the same time. (p.91) 

Two persons cannot lead the same town at the 
same time. There is only one captain on board 
of a ship. 

122 Even the bush that said the elephant 
will not cross the valley has had its 
roots dragged across the river. (p.92) 

An ordinary man who decided to prevent a 
powerful one to perform an action, will find 
himself be involved. 

123 Can we expect speed where a snail is 
dictating the pace? (p.93) 

As a snails moves slowly, this proverb shows 
that nothing can substitute patience where it is 
required. 

124 The night has no means of identifying 
the people of honour. The people of 
honour have identified themselves. 

It is not easy for people to recognize 
themselves at night. 
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(p.94) 
125 The owl is not known by daylight. 

(p.95) 
There are some animals or other things which 
have their special time or moment to appear, 
otherwise, there is something strange. 

126 He who has no ears will dismiss the 
chatter of a weaver bird as a mere 
noise. (p.97) 

A man who is not competent will always 
misinterpret issues. 

127 Nothing defeats an elder more than 
an oracle without an option of 
supplication. (p.99) 

Situations without solutions are the only things 
that harm elderly persons. 

128 A message can not be shared by a 
knife, no matter how big or heavy it 
is, we still have to deliver it by word 
of mouth. (p.99) 

Whatever the situation, it will be settled using 
words. 
 
 

129 Rejoice not over a child, the person 
that dies and buried by a child is the 
one that has borne a child. (p.100) 

As long as a parent is alive, he should not 
rejoice over his child till he is buried by the 
later. 

130 This is the tomb of the hero, is far 
honourable than this is your eyes 
fallen hero. (p.100) 

It is better to die honoured as a hero/heroin 
than stay alive and in a disgraceful situation. 

131 He who shares wine enters not into 
trouble and he who shares kola never 
lacks. (p.103) 

This proverb shows the importance of sharing 
wine and kola. 

132 A particular hunter that killed an 
elephant with ordinary cap came with 
plenty of ivory.  
(p. 106) 

A famous person who performs a huge action 
will be rewarded.  
 

133 Can the rain fall in the absence of the 
cloud? (p.107) 

Some situations are subordinated to some other 
things. 

134 No matter what, the tongue alone can 
not chew meat without the 
participation of the teeth. (p.108) 

People need one another in life. We need to be 
solidary so as to help one another. 
 

135 Every swimmer knows that he has to 
get wet to swim in the river. (p; 108) 

Everybody knows that there are some 
constraints in the job they perform. 

136 If the plantain can not bear fruit 
twice, it’s offshoot will take its 
position. (p.108) 

If we do not make profit in a given business, 
we must have the capital back. 

137 Before death claims that mother 
wood-pecker bird, its offspring be 
able to break woods or least make a 
mark. (p.109) 

The proverb is used when someone has a 
dolphin before he kicks the bucket or give 
something up. 

138 He who wants to harvest the honey 
inside the rock must not complain 

A man who seeks for a good situation should 
not complain about its constraints.   
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about his axe. (p.109) 
139 The snake is never scared of the night 

only the mousse is prone to danger. 
(p.109) 

Powerful or courageous people are not afraid 
of hard situations, only coward or powerless 
ones are. 

140 There is beauty in walking together. 
(p.114) 
 

The proverb shows the importance of life in 
community. People need one another in life. 
We need to be solidary so as to help one 
another. 

141 The gathering of elders must bring 
wisdom not foolishness. (p.116) 

Where there are elderly people, there is 
wisdom, there is a good outcome. 

142 An old man that wears a bead of 
corns has made himself a playmate of 
fowls.  

A matured person, who does a childhood 
thing, will see himself be bothered by small 
children. 

143 Do you ask a house-wife how she 
comes about pregnancy? (p.119) 

There are some inappropriate questions which 
should not be asked. 

144 A dog will not leave and leave behind 
the bells on its neck. (p.123) 

People are not dissociable to certain facts. 
Everyone is bound to his/her destiny. 

145 A Pigeon never deserts its owner in 
time of trouble. (p.123) 

Good friends never deserts in hard situations. 
Good friends not only share comfortable 
moments with us, but they are also present at 
our sides during uncomfortable moments. 

146 A red clothe must not follow the dead 
to the grave. (p.124) 

This proverb portrays the Yoruba reality 
because a dead is not buried with a red clothe. 
(p.124) 

147 Whenever the snail, its shell shall be. 
(p.124) 

People are not dissociable to certain facts. 
Everyone is bound to his/her destiny. 

148 A snail is never without a shell. 
(p.124) 
 

People are not dissociable to certain facts. 
Everyone is bound to his/her destiny. 

 
Table 4: Transliteration of Proverbs in Okedokun Ayoade’s MOPELOLA 
The examples given table 4, exude situations developed in MOPELOLA in which many 
proverbs occur and implicitly explain the statement, the situation or the issue raised. 
3.3.2 Transliteration of Incantations and Riddles from the Yoruba language 

No Incantations / Riddles Explanation 

149 This is how they did for Olugbon that made his 
life smooth, they did it for Aresa; the palm-oil 
magnate, his life knew no evil, the sme for 
Orangun; the palm-wine taper and his life was 
as sweat as honey. (p.8) 

 
The sequence is a Yoruba riddle 
transliterated into English; it is used 
to ask ifa (the Yoruba divination 
deity) to make life smooth and sweet. 

150 Only his or her majesty executes a ritual 
sacrifice on the spot. Thus divined for Wealth 
when he went to the oracle to ask for children. 

 
This riddle above is used when a 
woman seeks for bearing children. 
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It was wealth that gave birth to Winbolu. 
Winbolu was born with wealth, Winbolu was 
born with beauty. She got wealth, wealth and 
fame. Fame and beauty. Then the people said 
‘what is this’ we don’t know’. The oracle then 
replied it is because you lack knowledge. 
Knowledge and wisdom to know. Don’t you 
know that the beaties are proud? Winbolu was 
the king but she refused to get married. 
Winbolu refused the elephant of the forest; she 
refused the buffalo of the jungle but only the 
spirit of the iroko tree. (p.10) 

151 Ifa you know I don’t know, you see I don’t see. 
You have the knowledge I am but a novice. You 
know what she discussed with you. Tell me 
exactly as it is. Don’t talk yes for no. Don’t talk 
evil for good or good for evil. Don’t stammer 
nor hide the truth. Say everything as it is. Blow 
off the veil in my eyes I want to see. (p.56) 

The sequence is a Yoruba riddle 
transliterated into English; it is used 
to consult ifa (the Yoruba divination 
deity). In Yoruba tradition, ifa is 
supposed to bear knowledge and 
have all information about 
everything.  
 

152 Ika corpus. Chief Aro of Ika land must not eat 
dog. Chief Odofin must not eat ram, likewise it 
is forbidden for the Ejemu of Ika to eat he-goat 
and the overall head of the whole clan must not 
taste dog head. Adjust your hands for me I will 
adjust my legs, so a weaver moves round the 
pegs. Their mother bears Akaagbon, their 
father Akaagun, the youngest Akaakaakawo and 
their eldest akaakagbasa. Thus divined for 
Sabamo when he went for counsel from priest 
Onikaamogun. The oracle then asked them why 
they were bearing such difficult names? They 
answered ‘for we are not well able to 
conquered the world’. The priest then appeased 
the oracle on their behalf to help them conquer 
the world. The oracle great you. ( p.57) 

This is a Yoruba riddle transliterated 
into English. It appears mainly in the 
conquering of a power, a land, a 
territory and so forth. It shows that 
this conquering will be or even is 
already a success. In the play under 
consideration, this is shown with the 
victory of Ikimoko village over its 
neighboring one, Olugbodi village 
during the war led by Mopelola 
Asake.  
 

153 Orunmila, the way we divine for a non-initiate. 
You’re the initiator we only follow you to bear 
the name. Ifa, we are at a cross-road, show us 
the way. (p. 95) 

The sequence is a riddle used to ask 
ifa (the Yoruba divination deity) a 
way out in a confusing situation. 
 

154 A viper snake there in my way recoils 
A pyton there in my way recoils 
Like night like night perceives a rat inside a 

The sequence is a Yoruba riddle 
transliterated into English. It is 
uttered or pronounced to seek for 
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gourd 
A man blind with black clothe sees nothing but 
darkness 
A goat sees not from inside the ground 
A sheep sees not from inside the ground 
A witch inside this forest this night sees me not 
A clairvoyant inside this forest this night sees 
me not 
Everybody has the pity of the eyes 
So, they dare not deep finger into it 
I am a new born baby this night 
Young and old, accept me with love. ( p. 111) 

protection against all sorts of evils. 
 

 
Table 5: Transliteration of Incantations and Riddles from the Yoruba language four plays 

under study 
Table 5 above, unveils some instances of incantations in MOPELOLA. They are used to 
reveal the Yoruba people’s habits and ways since they have been introduced in the text with 
all the characteristics of the African context. 
 
4. Discussion of Findings and Interpretation 
 
Sociolinguistic Concepts  Frequency Percentage (%) 
Borrowing Pure Loan Words 24  

28 
15.58  

18.18 Loan Blends 04 02.60 
Code Switching                   51                  33.12 
Transliteration Proverbs 69  

75 
44.81  

48.70 Incantations 06 03.90 
TOTAL                         154                 100 
 
Table 6: Recapitulative Statistics of the Sociolinguistic Concepts in the Play 
 
Table 6 recapitulates the rates of the different pragmatic transfers identified in the play under 
study and epitomized in the previous section. A high rate of transliteration of proverbs and 
incantations (48.70%) used in the play contributes to building the image of African society. 
Code switching ranks second with a percentage of 33.12, while borrowing (pure loan words 
and loan blends) brings up the rear with a rate of 18.18. Both reveal the cultural identity of the 
writer. 
By and large, borrowing, code-switching and transliteration are analyzed in this paper.  The 
language of Okedokun Ayoade is English code-mixed with Yoruba words as it has been 
shown in this study. This is at best an idiolect and it cannot be said that he always uses this 
code all the time in his everyday communication or in his creative works.  
Proverbs are abundantly deployed in the play under study. They are thence used in many 
contexts or situations; there are situations like the birth of Mopelola Asake, different 
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ceremonies or rituals around this birth, different events in the kingdom palace between the 
king and his ministers, the war between Kutuje and Ikimoko villages, its causes, 
manifestations and consequences, Mopelola’s fame, her kingdom etc. 
Indeed, according to the Yoruba culture, only elders are entitled to use proverbs in their 
utterance. If young people want to use them, they must ask for permission (Koutchadé 2013). 
Among the Yoruba people, proverbs taste sweetest in the mouths of very old people. This is 
not, however, implying that younger ones cannot use proverbs in their speeches, but they have 
to defer to, and seek permission from elders present by saying: "I bow to you elders; it wants 
to go the way of proverbs ...". And the elders will give them permission, and bless them: 
"May you live long to use more proverbs".  Koutchadé (2013:251) cited by Salami (2015:17) 
says: 

In the Yoruba culture, proverbs are seen as an exclusive preserve 
of the wise old people because of their age and experience of life. 
…the proverbs are borrowed from the elders, a reference that 
Yoruba speakers always make before deploying any proverb, 
especially in a gathering of older people. Also when a young 
person uses proverbs in presence of older people, such a person is 
expected to take permission from the elders by saying: toto, ose bi 
owe o (Excuse me, it looks like a proverb); in response, the elders 
will chorus: oo pami ran (You will use more proverbs in the 
future). This statement signifies approval and blessing of the 
elders, who are regarded in Yoruba land as the custodians of 
wisdom. It is a blessing because the response, in addition to 
carrying an approval, also carries prayers of long life for the 
young speaker (locator). 

The above statement means that the elderly people are regarded in various African traditions 
as the human repository of communal or primordial wisdom, they are the masters of 
eloquence, rhetorics and meaning. They are the ones who know how to use short expressions 
with vast meanings, implicating the proverb “it is the elder’s mouth which determines a ripe 
kola nut” (enu agba l’obi ti ngbo).  
Apart from proverbs, African chants are given both in native Yoruba and English. Many are 
akin to incantations. Praise-song is also noticed in the play under study. Praise-song is a 
strong component of Yoruba people’s tradition as it is shown in the play under study. It is 
called oriki (lineage praise name) in Yoruba. It is written in verses like poems; with syntactic 
parallelism and repletion of some words. It can be figured out that the writers transliterate the 
praise-songs employed in their plays from Yoruba into English. 
Obviously, it is necessary to analyse and to interpret deeply the findings in the tables. In fact, 
in table 1, it can be observed an abundant use of borrowings (loan words) in Okedokun 
Ayoade’s MOPELOLA. This does not mean that the writer ignores the translation of those 
items in English.  
Many Yoruba proverbs are used to bring the play into Yoruba reality and provide the readers 
with insightful readings. The use of proverbs in this literary artifact may also be accounted for 
as a symbol of how some of the African societies disclose their culture. For example, during 
their time of sickness, the townspeople solely depend on the herbs used as an attempt to cure 
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the “curse put on the people”. “Sickness is like a rain, does the rain fall on one roof alone?” 
(p. 10) and “It is sickness that a man can cure, not death” (p. 12) are some illustrations. 
The tabulated data have also focused on specific Yoruba expressions translated into English. 
Though such expressions do not obviously mean anything in this language, they do convey a 
meaningful sense in the play. There is for instance “the king opened the calabash” in 
MOPELOLA. In Yoruba tradition, the day a man becomes a king, he is given a covered 
calabash dish. He must not see the content of that calabash but if the events of life threaten to 
shame the crown, the king may opt for the last path of honour and open the calabash. He 
ceases to exist the moment he sights the content of the calabash. That is what our fathers 
(elderly people) called the opening of calabash.  
 
5. Conclusion 
Nowadays, African and especially West African writers are trying to point out their socio-
cultural identities through their literary texts. These writers, especially those of the third 
generation, employ specific linguistic and stylistic resources to address their subject-matters. 
It has been shown in this study that the language of Okedokun Ayoade is neither exclusively 
Standard English nor Yoruba language which is his mother tongue, but a fusion of the Yoruba 
and the English languages. He has then tried successfully to create a new literary language 
which is placed between his mother tongue (Yoruba) and English. It is a kind of what 
Adelugba (1978:214) calls “Yorubanglish”. The language of Okedokun Ayoade is particularly 
dominated by a conscious transliteration of Yoruba proverbs, riddles, incantations and other 
expressions on the one hand, and the use of words borrowed from the Yoruba language and 
code-switching on the other hand. The analysis has also shown that interlanguage or 
interlinguage as a feature of indigenization can be helpful in the exposition of linguistic 
innovations in the new West African writings. 
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İŞLEMELİ PEŞKİRLERDEN ÖRNEKLER 
EXAMPLES OF EMBROIDERED PEŞKIRS 

 
ŞERİFE DOĞAN 

Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, El Sanatları Bölümü, 
 

ÖZET   
Çok zengin geçmişi bulunan Türk işlemeleri, plastik sanatlarımızda önemli bir yere sahip olan 
illerimizden biride Konya’dır. Yüzyıllarca iletişim, yansıtım, anlatım aracı olarak seçilen bu bu 
sanat dalımız insanoğlunun inanç, duygu ve düşünce sistemini, yaratıcı gücünü ve estetik 
beğenisini sergilemektedir. Köklü bir geçmişin uzantısı olan  Anadolu ve Anadolu dışında farklı 
zaman dilimine bağlı olarak farklı araç,  gereç, konu, teknik, renklendirme biçimlendirmelerde 
söz konusu olan arayış, yorum ve kültürel değişmeye bağlı olarak gelişen ve değişen Türk 
işlemeciliği hakkında bilgi vermektedir. Geçmişten günümüze kadar gelebilen eserlerde el 
sanatları, sanat eseri, etnografik malzeme, gibi kavram kargaşasından dolayı önemli derecede 
yerini alamayan işleme sanatımızın yurt içi ve yurt dışı bir çok müzelerde ve koleksiyonlarda 
yer alan örnekleri de vardır.  
Yakın bir geçmişe kadar önemsenmeyen, çeyiz sandıklarından çarşı esnafına aktarılan 
işlemelerin belli bir grubun geleneğine göreneğine saygı duyan ellerde toplandığını böylece çok 
sayıda koleksiyonlar ve müzeler oluştuğu görülmektedir.  Geçmiş dönemlerde gündelik 
yaşantıda el ve yüz havlusu olarak kullanılmak amacıyla yapılan peşkirlerin bazılarının 
uçlarında peşkirin kendi dokumasından makrame yapılarak estetik değerini artırdığı  
gözlemlenmiştir.  
Bu bildiride Konya ‘da özel koleksiyonlardan oluşan 19. Yüzyıla tarihlendirilen 5 adet Türk 
işlemeli peşkir örnekleri incelenmiştir. İncelenen işlemeli peşkir örnekleri hakkında kaynak 
kişilerle çeyizde kullanımı, kullanım alanları ve teknikleri hakkında bilgi alınmıştır. İşlemeli 
peşkirin iki ucuna  simetrik olarak yerleştirilen motiflerde ağırlıklı olarak bitkisel süslemeler 
olmak üzere geometrik ve mimari süslemelerinde  kullanılarak zenginleştirldiği görülmektedir.  
İşlemeli peşkirlerde kullanılan malzeme, teknik, renk,  ebatı, kullanım alanları, üzerinde 
kullanılan motifler ve motiflerin  ıkonokrafik anlamları, biçimlendirilmesi incelenerek 
değerlendirmesi yapılmıştır.  
Anahtar Kelime: İşleme, pekir, havlu, Konya. 
 
ABSTRACT 
One of our cities, which has a very rich history in Turkish embroidery and plastic arts, is Konya. 
This branch of art, which has been chosen as a means of communication, reflection and 
expression for centuries, displays the belief, emotion and thought system, creative power and 
aesthetic taste of human beings. It gives information about Turkish embroidery, which develops 
and changes depending on the search, interpretation and cultural change in different tools, 
materials, subjects, techniques, coloring and shaping depending on different time periods, apart 
from Anatolia and Anatolia, which are the extensions of a deep-rooted past. There are also 
examples of our embroidery art, which has not been able to take its place in the works that have 
survived from the past to the present, due to the confusion of concepts such as handicrafts, 
works of art, ethnographic materials, in many museums and collections at home and abroad. 
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It is seen that the embroideries transferred from the dowry chests to the bazaar tradesmen, which 
were ignored until recently, are collected in the hands that respect the tradition of a certain 
group, so that many collections and museums are formed. It has been observed that some of the 
napkins made to be used as hand and face towels in daily life in the past increased their aesthetic 
value by making macrame on the ends of the napkin's own weaving. 
In this paper, 5 Turkish embroidered towel samples dated to the 19th century, consisting of 
private collections in Konya, were examined. Information about the embroidered towel samples 
examined, their usage in dowry, usage areas and techniques were obtained from the source 
persons. It is seen that the motifs placed symmetrically on the two ends of the embroidered 
napkin are enriched by using geometric and architectural ornaments, mainly herbal ornaments. 
The material, technique, color, size, usage areas, the motifs used on the embroidered napkins, 
and the iconographical meanings of the motifs, their shaping were examined and evaluated. 
Keywords: Embroidery, pekir, towel, Konya. 
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BOHÇALARIN SUZENİ TEKNİĞİNDE İŞLENMESİ ÜZERİNE 

ON THE PROCESSING OF BUNDLES IN THE SUZENI TECHNIQUE 
 

ŞERİFE DOĞAN 
Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, El Sanatları Bölümü 

 
ÖZET 
Bu bildiri de“Bohçaların Suzeni Tekniğinde İşlenmesi Üzerine” konu olarak seçilmiştir.     
İşlemeler el sanatları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Türk kadının bitmek tükenmek 
bilmeyen bir sabır ve zevkle dünyayı hayran bırakan Türk işlemecilik sanatını meydana 
getirmiştir. Yüzlerce yıllık geçmişinde pek çok özgün desen geliştirilmiş ve bu desenler Türk 
el sanatlarını farklılaştıran üsluplar olarak günümüze kadar ulaşmıştır. İşleme sanatı, göz alıcı 
zarafeti ile  varlığına bir renk katarak anlamlı ve kalıcı bir el sanatı mirası olarak günümüze 
kadar gelebilmişlerdir.   
Araştırma konusu,  Mevlana diyarı olarak anılan Türk plastik sanatları açısında çok zengin bir 
repertuara sahip illerimizden biri olan Konya’da bulunan 100 yıllık 4 adet bohça incelenmiştir. 
Bohça ve işleme tekniği olan suzeni tekniği hakkında bilgiler ışığında incelenen örneklerin her 
biri birbirinden  farklı renkte atlas kumaş üzerinde bitkisel motifler yer almaktadır. Fotoğrafları 
detaylı bir şekilde çekilen bohçaların ebatları, formu, kullanılan malzemeleri, kullanım alanları, 
kompoziyonu,motif özellikleri incelenmiştir. Eser sahibinden bohçanın yapılışı ve bohça  
hakkında alınan bilgilerde aktarılacaktır. Günümüze kadar ulaşan bu 100 yüzyıllık eserleri 
sandıklarda saklandığı ve hatıra olarak günümüze kadar gelebilmişlerdir. Bu eserlerin artık 
modern tasarımlar yoluyla  kullanım alanları değişmiş olup çanta olarak kullanılmaya 
başlandığı gözlemlenmiştir.    
Bu araştırma, Konya’da geleneksel bohçaların  suzeni tekniğiyle işlenmesi ile diğer el 
sanatlarından farklı bir yaklaşımla  konu edinmektedir. Suzeni tekniği işlenen bohçaların 
gelenekselliğini bozmadan sanatsal bir teknik olarak kullanılan en nadide örneklerini ortaya 
koymaktadır. Çeyiz geleneğinin de vazgeçilmez ürünlerinden biri olan bahçalar üzerinde  
suzeni işlemeciliğini günümüze taşımak ve  geleneksel işlemecilik zanaatını bir sanata 
dönüştürmekle birlikte  hem kültürel alanda hem de nesilden nesile aktarılmasında önemli 
katkılarda bulunması amaçlanmaktadır. Bohçalar geleneksel alanda eserler olup, tekstil 
tasarımcılarına önemli bir örnek oluşturacak niteliktedir.  
Anahtar Kelime: İşleme, suzeni, bohça, Konya. 
 
ABSTRACT 
In this paper, "On the Processing of Bundles in Suzeni Technique" was chosen as the subject. 
Embroidery has an important place in handicrafts. With the endless patience and pleasure of 
Turkish women, she created the Turkish art of embroidery, which fascinates the world. Many 
original patterns have been developed in its hundreds of years of history and these patterns have 
survived to the present day as styles that differentiate Turkish handicrafts. The art of embroidery 
has survived to the present day as a meaningful and permanent handicraft heritage by adding 
color to its existence with its eye-catching elegance. 
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The research subject is 4 100-year-old bundles in Konya, which is one of our provinces with a 
very rich repertoire in terms of Turkish plastic arts, which is known as the land of Mevlana. In 
the light of the information about the bundle and the suzen technique, which is an embroidery 
technique, each of the samples examined in the light of the information has floral motifs on the 
atlas fabric of different colors. The dimensions, form, materials used, areas of use, composition 
and motif features of the bundles, whose photographs were taken in detail, were examined. The 
construction of the bundle and the information about the bundle will be transferred from the 
owner of the work. These 100-year-old artifacts, which have survived to the present day, have 
been preserved in chests and have survived to the present day as souvenirs. It has been observed 
that the usage areas of these works have changed through modern designs and they have started 
to be used as bags. 
This research deals with the processing of traditional bundles in Konya with the suzeni 
technique, with a different approach from other handicrafts. The Suzeni technique reveals the 
rarest examples used as an artistic technique without breaking the traditionality of the bundles. 
It is aimed to carry the suzen embroidery on the gardens, which is one of the indispensable 
products of the dowry tradition, to the present day and to make an important contribution both 
in the cultural field and in the transfer from generation to generation, while transforming the 
traditional craft of embroidery into an art. The bundles are works in the traditional field and set 
an important example for textile designers. 
Keywords: Embroidery, suzeni, bundle, Konya. 
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THE ECONOMIC EFFECTS OF TOURISM INDUSTRY ON THE LOCAL 
ECONOMY (CASE STUDY: BAMYAN PROVINCE OF AFGHANISTAN) 

 بررسی اثرات اقتصادی صنعت گردشگری بر اقتصاد محلی 
  واليت باميان، افغانستان) (مطالعه موردی: 

 
MR. LIAQAT ALI AKHLAQI 

University lecturer, Faculty of Economics, Taj Institute of Higher Education (Mazar-e-
Sharif, Afghanistan) 

 
ABSTRACT 
Today, the tourism industry, as one of the most important economic sectors, plays a very 
important role in the economies of countries, which can be pointed to its positive role in 
currency exchange for countries by attracting foreign tourists and thus increasing their 
GDP. Industry is also referred to as the engine of job creation in economies that reduce 
unemployment, at least in the short term, which points to the industry's prominent role 
in job creation. 
Given the successful experience of many countries such as India, USA, Germany, Italy 
and other countries in tourism industry growth and development and its effects on the 
economy of these countries, this study also examines the economic effects of this 
industry on the local economy of Bamyan province which located in the heart of 
Afghanistan.  
In this study, using the indicators proposed in the report of the World Tourism 
Organization, the economic effects of this industry are analyzed, which examines the 
level of tourism demand using a trend analysis model for several years, to determine the 
correlation between GDP Tourism and number of tourists, and finally the number of job 
creation that created directly for the people of this province.  
The results of this study showed that there was a correlation coefficient of 0.839 (0 <r 
<1) between GDP of Bamyan tourism industry and the arrival of tourists, which shows 
a positive and correlated relationship between these two variables. The significant level 
is 0.018 which is less than 0.05, so there is a positive incomplete correlation (0 <r <1).  
The industry has been able to create more than 450 jobs directly in this small province, 
which is determined in the analytical model. In the analytical model of determining the 
Pearson correlation, the intensity of the correlation is incomplete and positive (r <1) and 
the intensity of the relationship is determined to be r = 0.839   in 0.05 degree of 
significant level. 
Keywords: Tourism, GDP, Employment, Local Economy, Bamyan Province 
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  چکيده 

های مهم اقتصادی، در اقتصاد کشورها نقش بسيار  امروزه صنعت گردشگری به عنوان يکی از بخش
آوری برای کشورها از طريق جذب گردشگران خارجی  مهمی را ايفاء ميکند که ميتوان به نقش مثبت آن در ارز 

ت به عنوان موتور ايجاد  و در نتيجه افزايش توليد ناخالص داخلی اين کشورها اشاره کرد، همچنان از اين صنع 
اشتغال در اقتصادهايی که نياز به کاهش بيکاری، حداقل در کوتاه مدت دارند نيز ياد ميشود که به نقش بارز اين 

 صنعت در ايجاد اشتغال اشاره ميکند.  
ديگر   و  ايتاليا  آلمان،  آمريکا،  متحده  اياالت  هند،  همانند  از کشورها  تجربه موفق بسياری  به  توجه  با 

کشورها در زمينه رشد و توسعه گردشگری و اثرات آن بر اقتصاد اين ممالک، اين تحقيق نيز به بررسی اثرات  
پرداخته است. در اين    اقتصادی اين صنعت بر اقتصاد محلی واليت باميان که در قلب کشور افغانستان قرار دارد

انی پيشنهاد گرديده است به تحليل اثرات  هايی که در گزارش سازمان گردشگری جهتحقيق با استفاده از شاخص
است، که بررسی ميزان تقاضای گردشگری با استفاده از مدل تحليل روند    شده  اقتصادی اين صنعت پرداخته

و ميزان ورود   داخلی صنعت گردشگری  ناخالص  توليد  ميان  تعيين رابطه همبستگی  سالهای پيش رو،  برای 
ی که اين صنعت به شکل مستقيم برای مردم اين واليت بوجود آورده گردشگران و در نهايت ميزان اشتغالزاي

است، را احتوا خواهد نمود. نتيجه اين تحقيق نشان داد که ميان توليد ناخالص داخلی صنعت گردشگری واليت  
داشته که رابطه مثبت و همبسته ای را  0.839(r<1>0) برابر با  باميان و ورود گردشگران ضريب همبستگی  

کمتر است   0.05باشد و از می  0.018در اين تحليل به ميزان   Sigمقداردهد و چون ين دو متغير نشان میميان ا
وجود دارد و همچنان اين صنعت توانسته است تا به تعداد بيشتر از   مثبت (r<1>0)پس رابطه همبستگی ناقص 

حليلی تعيين رابطه همبستگی پيرسون، که در مدل ت  شغل را به طور مستقيم در اين واليت کوچک ايجاد نمايد  450
برابر   Sigتعيين گرديده و چون مقدار    =r  0.839ميباشد و شدت رابطه    (r<1>0)شدت همبستگی ناقص و مثبت  

  معنی دار و فرضيه دوم تحقيق نيز به اثبات ميرسد. 0.05ميباشد بنابراين رابطه در سطح 0.042با 
  

 اخلی، اشتغال، اقتصاد محلی، واليت باميان واژگان کليدی: گردشگری، توليد ناخالص د
  مقدمه 

امری   عنوان  به  آن  به  و  است  پيدا كرده  گذشته  با  متفاوت  كامالً  جريانی  و  امروزه گردشگري مفهوم 
اقتصادي نگريسته ميشود. به طوري كه بعد از صنايع نفت و خودروسازي پردرآمدترين صنعت حال حاضر دنيا 

حاضر گردشگری بيش از هر فعاليت ديگري در جهان، حركت سرمايه و انتقال پول را به شمار ميرود. درحال 
های گردشگری به مراتب سريعتر از ای، ملی و بين المللی موجب ميگردد و هزينههاي محلی، منطقهدر مقياس

به گردشگري يابد؛ از اين رو اكثر كشورهاي جهان  توليد ناخالص ملی و صادرات جهانی كاال و خدمات رشد مي
عنوان بهترين راه رسيدن  كه مواد اوليه آن طبيعت زيبا و متنوع، آداب و رسوم، پيشينه تاريخی و فرهنگ است به

تأثيربه اهداف خويش مي  صنايع رونق ارزی، درآمد افزايش كشورها، اشتغال ميزان بر گردشگری نگرند. 
 ديگراز بسياري و مردم معيشتی و  زندگی سطح ارتقای همه، از مهمتر و بين المللی هايگسترش همكاري داخلی،
 يكی به عنوان و  تغيير يافته آن مرز به دنيا كشورهاي نگرش تا  است  شده موجب اقتصادی، برنده  پيش عوامل

 كند.  پيدا دولتها گذاریدر سياست مهمی جايگاه اقتصادی، یتوسعه محرك نيروهای مهمترين از
از سوی ديگر افزايش روزافزون تعداد گردشگران، گويای تبلور گردشگری به عنوان يك نياز است، 
همين امر ضريب تاثيرگذاری گردشگری را افزايش داده است. بنابراين امروزه گردشگری با توان مضاعفتری 

ب دهد.  قرار  تاثير  تحت  را  و سياسی جوامع  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  اساس، توسعه  ميتواند حيات  اين  ر 
هاي اقتصادي جوامع دارد و  گردشگری به عنوان مجموعه فعاليتهاي اقتصادي، تاثير به سزايی در تقويت بنيان

نقش گردشگری به عنوان منبع جديدي براي ايجاد اشتغال، كسب درآمد، درآمدهاي مالياتی بيشتر، جذب ارز و  
م كه  ميشود  پنداشته  اجتماعی  هاي  زيرساخت  در مطالعات تقويت  و  ساير صنايع ميشود  و توسعه  وجب رشد 

  مختلف مورد تائيد قرار گرفته است. 
های طبيعی، اقتصادی، اجتماعی و ديگر موارد در هر منطقه، به ها و توانمندیدر واقع شناخت قابليت

طقه، توسعه و  های من گذاران اين امكان را ميدهد تا براساس وضع موجود و توانمندیبرنامه ريزان و سياست
جهت آن را شناسايی كند، به اين موجب الزم است تا ابتدا به ترسيم تصويری دقيق از امکانات و قابليت های  
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های اين صنعت درآمدزا موفق باشند اما گذاران بتوانند در تنظيم دقيق برنامهبالفعل و بالقوه پرداخت تا سياست
که افغانستان با سپری نمودن نزديک به چهار دهه جنگ داخلی و   نکته ای که در اينجا قابل تامل است اين است

پژوهشی، شايد فرصت اين را پيدا ننموده تا به مطالعات بنيادی و آماری -های علمیاز بين رفتن تمامی زيرساخت
تر در اين صنعت شود. به اين ملحوظ، عدم  در اين بخش بپردازد و زمينه ساز تحولی مثبت و نگرشی عميق

سياستدستر تا  است  شده  موجب  اين صنعت  از  درست  اقتصادی  درک  و  دقيق  آمار  به  دست  سی  و  گذاران 
اندرکاران اين صنعت نتوانند تصوير روشنی از اثرات اقتصادی اين صنعت بر اقتصاد محلی و ملی داشته باشند  

ا اين تحقيق کوششی  و دچار سردرگمی در مديريت اين صنعت در مقايسه با ديگر بخش های اقتصادی شوند. لذ
است در راستای مستندسازی اثرات اين صنعت بر ميزان عوايد داخلی و ايجاد اشتغال(مطالعه موردی واليت  

  همبستگی صورت گرفته است.-باميان) به عنوان متغيرهای کليدی که با استفاده از روش توصيفی
  سواالت تحقيق 

  دادن به آنها ميکند قرار ذيل است: سواالتی كه ضمن اين تحقيق، محقق سعی به پاسخ 
  سوال اصلی تحقيق 

 نقش صنعت گردشگری براقتصاد محلی واليت باميان چيست؟  
  سواالت فرعی تحقيق 

 الف) رابطه ميزان ورود گردشگران با توليد ناخالص داخلی اين واليت چگونه است؟
 ست؟ب ) تاثيرات صنعت گردشگری بر ميزان اشتغالزايی در اين واليت چگونه ا

  فرضيه های تحقيق 
  فرضيه اصلی  

  داری ميان صنعت گردشگری و اقتصاد محلی واليت باميان وجود دارد.رابطه مثبت و معنی
  فرضيه های فرعی تحقيق 

در واليت باميان   صنعت گرشگری  GDPرابطه مثبت و معنی داری ميان ميزان ورود گرشگران و   .1
 وجود دارد. 

 صنعت گردشگری و سطح اشتغال در اين واليت وجود دارد.رابطه مثبت و معنی داری ميان  .2
  تحقيق و پيشينه  چهارچوب نظری  

اند امروزه صنعت گردشگری در جهان توسعه فراوانی يافته است و بسياری از کشورها از اين راه توانسته
کمبود درآمد ارزی  وضعيت خود را بهبود ببخشند و از مشکالتی مانند بيکاری، پايين بودن سطح درآمد سرانه و  

متنوع  .بکاهند  خويش و  بزرگترين  میصنعت جهانگردی  به حساب  دنيا  در  از   ترين صنعت  بسياری  که  آيد 
دانند. زايی، رشد سکتور خصوصی و توسعه زيربناها میکشورها اين صنعت پويا را منبع اصلی درآمد، اشتغال

صادرات    ی کشورها اهميت دارد که اقتصاددانان آن رااين صنعت امروزه به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماع
اين صنعت نوين به عنوان يک فعاليت   طوری که در ادبيات  گردشگری قرن بيستم همواره    .نامندنيز می نامرئی

اقتصادی مطلوب، مد نظر قرار می گيرد و فعاليتی اقتصادی با پيامدهای مثبت فراوان که موجب توسعه جوامع 
  پنداشته ميشود.   سنتی می گردد

عضويت اين سازمان را به دست آورد و هم اکنون وزير اطالعات و فرهنگ 1975افغانستان در سال  
جهانی   (سازمان  است  گرديده  معرفی  سازمان  اين  به  افغانستان  کشور  ارتباطی  شخص  عنوان  به  افغانستان 

  ، صفحه افغانستان) . 2016گردشگری، 
افغانستان، واليت باميان ميباشد که در مرکز افغانستان موقعيت دارد از جمله مراکز مهم گردشگری در  

متری    2760و دارای جاذبه های گردشگری طبيعی، تاريخی و فرهنگی فراوانی است. اين واليت زيبا در ارتفاع  
عنوان قلب   از سطح دريا قرار دارد که لقب بام دنيا را به او داده اند و از لحاظ مختصات جغرافيايی، اين دّره به

منطقه بند امير به عنوان يکی از مناطق بکر به لحاظ طبيعی  .آسيا شناخته شده است (مجله اينترنتی ديدگاه کابل)
در واليت باميان است که از گذشته ها مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است . مجسمه های بودا در  

ای متر ساخته شده اند و در کنار مجموعه  ٣۵متر و    ۵٣دی  به بلن  افغانستان واليت باميان باميان که در دل کوه در
بودند. تنديس   گردشگری در افغانستان های اصلیاز بناهای تاريخی در اين محل برای زمانی طوالنی از جاذبه

، ص 1395است.(عظيمی،  ميالدی ساخته شده  ۵۵۴ميالدی و تنديس بزرگتر در سال    ۵٠٧کوچکتر در سال  
834(  
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در   هدف  مناطق  از  يکی  به عنوان  باميان  تاريخی  و  بکر  منطقه  که  نظر می رسد  به  بنابراين طبيعی 
فته و تاثيرات اقتصادی و اجتماعی مهمی باالی توليد ناخالص داخلی  گردشگری افغانستان مورد توجه قرار گر

ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی اين واليت و اقتصاد محلی اين واليت داشته باشد که در کل بتواند نقش سازنده
ردشگران  ايفا کند. حال مسئله اينجاست که با دانستن ميزان تاثيرات اين صنعت بر اقتصاد محلی، رابطه ميان گ

اين صنعت و   ناخالص داخلی و اشتغالزايی ميتواند ديدگاه روشن تری ازنقش مثبت و سود آورنده  و توليدات 
همچنان اهميت سرمايه گذاری در اين صنعت را برای ما آشکار کرده تا بتوان به کمک آن در ساختن سياست 

محقق را به خود جلب کرده است که ميان ميزان ای اقدام کرد. بناء، اين مسئله توجه  های محلی، ملی و منطقه
افزايش گردشگران و اقتصاد محلی اين واليت چه رابطه ای وجود دارد و همچنان اين صنعت به چه ميزان 

  توانسته است تا بر کاهش بيکاری و افزايش توليدات ناخالص داخلی در اين واليت تاثيرگذار باشد.
معتقدند تا زمانی که مشکل تعريف گردشگری حل نشود، معضالت مربوط به درک   1الکوود و مدليک، 

  گردشگری و ناسازگاری آمار و ارقام همچنان ادامه خواهد داشت.
ای که در حوزه مسافرت و گردشگری به کار ميروند چهارچوبی بنابراين، درک واژگان و مفاهيم اصولی 

ايی است که در اين باره انجام ميگيرد. استاندارد کردن واژگان برای دهد که مبنای بيشتر بحثهاساسی به دست می
های مربوط، موجب ميشود که از اصطالحات و عبارتهای همانندی استفاده شود و بدين اندرکاران و گروهدست

از تحريف و سوء استفاده اجتناب گردد. اين موضوع همچنين برای دست دهندگان و اندرکاران، توسعهترتيب 
ريزان از اصطالحات، عبارتها و واژگان استاندارد ديران اجرائی گردشگری بسيار ضروری است. اگر برنامهم

، 1390تر در اتخاذ تصميمات تجاری به کار برند (کاظمی، های قابل قياس را آگاهانه توانند داده استفاده کنند، می
  ).14و  13ص

  و توريزم  گردشگریتعاريف 
گيرد،  های مختلفی را در بر میای است که عرصه های بسيار متنوع و گستردههجهانگردی از جمله رشت

های اساسی آن از جمله  ی اين صنعت، مفاهيم اوليه آن و درعين حال توجه به ساختاربدين لحاظ شناخت پايه
  شود. های ابتدايی در راه توسعه و بهبود کمی و کيفی صنعت جهانگردی محسوب میگام

ای است فارسی به مفهوم "جهان گردنده و آن که در اقطار عالم بسيار سفر کند". جهانگردی ژهجهانگرد وا
(فرانسوی) است. "سياحت" در عربی به معنای زياد سفر کردن است    2ظاهرا معادل سياحت (عربی) و توريزم

يج فارسی، از نظر کند. اما در زبان راو سياح يا معادل فارسی آن جهانگرد، کسی است که زياد مسافرت می
زبانان جهانگردی را مترادف با  کمی، تفاوتی ميان جهانگردی و مسافرت يا سفر وجود دارد، يعنی اغلب فارسی 

های "سفر و مسافرت" به سفرهای کوتاه مدت دور يا نزديک نيز  هژدانند، در حالی که وازياد سفر کردن می
گردی جهان"ژه های  فارسی گفتاری و نوشتاری استفاده از وا  اکنون، با وجود اينکه در زبانشود. هممربوط می

های مزبور در گفتگوی ميان مردم ه ژو جهانگرد" به جای سفر و مسافرت و مسافر مرسوم است، به کاربردن وا
  های مسافرت، سفر و مسافر را به کار برند.هژدهند واچندان مروج نيست و بيشتر مردم ترجيح می

تر ی جهانگردی رايجی عربی دارند، اما نسبت به واژهر و مسافرت و مسافر ريشههای سفهر چند واژه
ی سپيدی روز بعد از فرو شدن آفتاب و سپيدی  هستند و بار معنايی بيشتری دارند. مفاهيم سفر عبارتند از: "بقيه

فتن؛ قطع مسافرت؛  گری؛ و بيرون شدن از شهر خود و به محلی ديگر رصبح؛ صلح کردن ميان دو قوم و ميانجی
  )41، ص 1391راهی که بپيمايند از محلی به محل دور؛ توجه دل به سوی حق تعالی". (عظيمی، 

شايد دليل اين که سفر به معنای سپيدی صبح آمده است اين باشد که سپيدی به مفهوم روشنی و درخشانی 
ناشناخته از  بسياری  که  است  سفر  طی  در  و  (تاريکیاست  آدمی  ذهن  نواحی، ههای  درباره  مجهوالت)  ا، 

های نهاد ها و بدیها، معلومات)، وانگهی سفر، نيکیشود (روشنیها، طبيعت، مردم و.... شناخته میسرزمين
  )43سازد. (همان، ص آدمی را روشن می 
نامه دهخدا معانی آتی آمده است؛ گشايش يافتن و از تنگی و دشوار  ی عربی تفرج، در لغت ِهژدر مقابل وا

به معنای زير آمده است؛ " در استعمال فارسی، مجازا    هژبيرون آمدن و خوشحالی، همچنين به نظر دهخدا اين وا 
لفظ به گردش اين  های کوتاه به منظور هواخوری اطالق به معنای گشايش خاطر، تماشاکردن". ولی امروزه 

 
1 Lockwood and Medlik 
2 Tourism 
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ها متداول شده است، هر چند چنين ها و نوشتهگفتهی "گردشگری" در  ه ژشود. مدتی است که به کار بردن وامی
  های دهخدا، معين و .... نيامده است. ای در فرهنگهژوا

ی "تور" گرفته شده است. تور در زبان فرانسه به معانی  ای است فرانسوی، از ريشههژهمچنان توريزم وا
سير کردن، گردش نمودن. اصطالح زير آمده است: حرکت دورانی (چرخش)، عمل پيمودن، طی کردن پيرامون،  

زادگان فرانسه ميبايست برای توريست يا همان جهانگرد از قرن نوزدهم معمول شد، در آن زمان که اشراف
نمودند. اين جوانان در آن زمان "توريست"  های الزم زندگی، اقدام به مسافرت میتکميل تعطيالت و کسب تجربه

گذرانی اين اصطالح در مورد کسانی به کار ميرفت که برای سرگرمی و وقتشدند و بعدها در فرانسه  ناميده می
کردند و بعدا با تعميم بيشتر به کسانی اطالق ميشد که اصوال به اين منظور به سفر  و گردش به فرانسه سفر می 

  رفتند.می
وجود آمد. از ی توريزم به  هژهای ديگر نيز وارد شد و از آن وای توريست به بعضی زبانکم کم کلمه

شود که هدف آنها استراحت و گردش و سرگرمی و آشنايی  ها گفته میهمان زمان توريزم به بعضی از مسافرت
  ).10، ص 1376مردم بود و نه کسب درآمد و اشتغال به کار(منشی زاده، 

به ارائه کرده است. او دراين تعريف، بيشتر    3تعريف اقتصادی ديگر از گردشگری را مورگن روت، 
کند. به زعم روت، گردشگری عبارت است از مسافرت اشخاصی که به نقش مصرف کنندگی گردشگر تکيه می

شوند تا نيازهای حياتی، فرهنگی و شخصی خود را به شکل مصرف  طور موقت از محل سکونت خود دور می 
بر فعاليتهای گردشگران در   کننده کاالها و خدمات اقتصادی و فرهنگی برآورده کنند. تعاريفی از اين قبيل، که

اند، در واقع به بُعد "تقاضا"ی گردشگری توجه دارند، در حالی که برخی تعاريف ديگر با تمرکز  مقصد متمرکز
اند. البته بهتر است به گردشگری از بر محصوالت و خدمات ارائه شده به گردشگران، متوجه بُعد "عرضه" شده 

). از نظر محقق، اين تعريف به دليل 1997ته شود (اقتباس از داسِول؛  ديد تعاملی بين عرضه و تقاضا نگريس
کنندگی آن پرداخته است با روحيه اين  اينکه ابعاد و زوايای بيشتر اقتصادی را برجسته ساخته و به نقش مصرف 

  تحقيق ارتباط بيشتری داشته و تکيه گاه محقق در اين تحقيق خواهد بود.
  گردشگری در افغانستان 

ای که در  ی با جهان که درآن زندگی ميکنيم و کشوری که به آن تعلق داريم و واليت، شهر و قريهآشناي
ی ما الزم است. متاسفانه در کشور ما نسبت به علم جغرافيا با تمام اهميتی که از ايم، برای همهآن سکونت گزيده

اوضاع اقتصادی و سياسی که در    لحاظ شناسايی موقعيت کشور چه از نقطه نظر اوضاع طبيعی وچه از لحاظ
  تمام ادوار در جهان داشته است، تاکنون توجه چندانی نشده است. 

سرزمين افغانستان به سبب موقعيت جغرافيايی، بازرگانی، قدمت تاريخی، پويايی تمدن و فرهنگش در 
نبهای فرهنگی، هنری های گرادوست و مهربان و برخورداری از ميراثژرفنای تاريخ و با داشتن مردمان مهمان

اش از ديرباز مورد توجه سياحان و جهانگردان خارجی بوده است. يکی از اين سياحان نامی، و مواهب طبيعی
يونانی (متولد   ابن حوقل،   484"هرودت" مورخ معروف  از ظهور اسالم نيز سياحانی مانند  ق.م) است. بعد 

اند که شرح مشاهدات  وطه و.... از افغانستان بازديد کردهيعقوبی، ابن خردادبه، بالذری، ياقوت حموی و ابن بط
ی تحرير  البلدان و .. به رشتهاألرض، معجمخود را از طبيعت و اوضاع مردم اين ديار در آثاری همچون صوره

اند. البته پرداختن به سيروسفراز ديرباز مورد عالقه مردم افغانستان بوده است؛ يکی از مشهورترين در آورده
ی ناصرخسرو،  ه.ق زاده شد. سفرنامه  394احان اين سرزمين ، ناصرخسرو بلخی است که در بلخ به سال  سي

دل و  روان  بسيار  از انشايی  اجتماعی  و  تاريخی  و  جغرافيايی  دقيق  اطالعات  داشتن  خاطر  به  و  دارد  انگيز 
ديگر سياحسرزمين از  بيرونی  ابوريحان  است.  بسيار  اهميت  دارای  گوناگون،  به شمار های  اين سرزمين  ان 

در شهر غزنه وفات و در همانجا دفن   430هجری در شهر خيوه به دنيا آمد و در سال  362رود. او در سال می
ی سفرهای خود به سومنات، خوارزم و هند شد. بيرونی هم رکاب و همسفر سلطان محمود بود. وی در نتيجه 

های سيستان و خصوصيات مردمان تهيه و ثبت کرده است، او راه  ها، موقعيت اماکنهای زيادی در تعيين راهنقشه
های های ارتباطی غزنه را به هرات، غور، بلخ و کابل و هند ارايه و از تجارت و راهرا به غزنه و ساير راه

الجماهيرکاروان ماللهند،  مسعودی،  قانون  آثارالباقيه،  ميدهد.  معلومات  قديمی  معرفه رو  آثافی  از  ر  الجواهر 
هجری در شهر هرات    763ی اوست. حافظ ابرو يکی ديگر از جهانگردان کشور ماست. او در سال  برجسته
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متولد شد. آثار با ارزش او در دو جلد تأليف شده است که جلد اول آن جغرافيای عمومی و جلد دوم آن راجع به  
لحا از  او  در عصر  و  است  نوشته شده  تاريخ سيستان  و  هرات  بلخ،  است(جيالنی،  خراسان،  بينظير  ظ علمی 

  ).40و  35، ص 1380
  گردشگری واليت باميان  هایجاذبه

کيلومتر مربع    14161اين واليت تاريخی در مرکز افغانستان موقعيت دارد و دارای مساحتی در حدود  
دقيقه    24درجه و    66البلد شمالی و  ثانيه عرض  54دقيقه و    28درجه و    35دقيقه تا    48درجه و    33است که بين  

، 1374النهار گرينويچ قرار گرفته است(سحاب،  البلد شرقی از نصفدقيقه طول  14درجه و    68ثانيه تا    35و  
) . باميان، از شمال به واليت سمنگان، از شمال شرق به واليت سرپل، از شمال غرب به بغالن، از 188ص  

يدان و پروان و از مغرب به واليت غور  جنوب به دايکندی، از جنوب شرق به غزنی، از مشرق به واليت م 
متر از سطح دريا به عنوان مرکز واليت باميان، از کابل در حدود   2520محدود است. شهر باميان به ارتفاع  

  کيلومتر فاصله دارد.  204
واليت باميان دارای هفت ولسوالی (شهرستان) به نامهای يکاولنگ، پنجاب، ورس، سيغان، کهمرد، شيبر  

). در اين واليت بقايای آيين های کهن در اختالط با  139و    137، ص  1382اميان است(دولت آبادی،  و مرکز ب
دل چالفريب چون صخرهطبيعت  برف  مانند،  ديوار  يخچالهای  و  چشمه ها  های الجوردين،  درياچه  های ها، 

واقعيت های تاريخی و    شناسی، اقليم متنوع وهم به لحاظ درخشش تمدنی ومعدنی و ساختارهای گوناگون زمين
  ای را در جهان به خود اختصاص داده است. هژفولکلور و افسانه، جايگاه توريستی وي

شرايط طبيعی باميان بسيار متنوع با اقليم بری است که کمی رطوبت و اختالف زياد درجه حرارت در  
ميلی ليتر است که بيشتر    230ان  درجه سانتی گراد مؤيد آن است . متوسط بارندگی در بامي  50طول سال بالغ بر  

ها به صورت اوروگرافيک يا بارندگی کوهستانی و برف باريهای آن نيز ناشی از آمدن جبهه سرد سيبری  بارندگی
است. در باميان بادهای نوع کاتاباتيک يعنی بادهای کوه و دره حکم فرماست و شهر باميان، مرکز تالقی بادهای  

(باميان:دره است  مجاور  خطه   های  اين  جغرافيا).  کوهمجله  سلسه  ميان  در  محصور  ،  ی  گسترده  و  بلند  های 
هايی که به صورت ی کامبرين تاکنون است؛ رشته کوههای زمين شناسی و تکنونيکی از دورهمحصول فعاليت

جنوبقوس جهت  در  شده،  آغاز  شرقی  هندوکش  از  موازی  موجب  های  ميابد  امتداد  بابا  ارتفاعات  تا  غربی 
درهلشک  گستردهگيری  يا  و  باريک  و  تنگ  از های  يکی  ميرسد.  کيلومتر  به صدها  آن  پهنای  گاه  که  شده  ای 

بابا است که به طول   اين واليت کوه  يافته و    200معروفترين کوه های  کيلومتر در جنوب شهر باميان امتداد 
های رود باميان است چنانچه در  آبمتر است. کوه بابا منبع مهم    4000های اين رشته کوه  ارتفاع متوسط کوتل

ی آبگير مناطق مختلف کشور را تشکيل های هلمند و در غرب آن هريرود، حوضه های جنوبی آن رودخانه شيب
متر    5143). بلندترين قله کوهستانهای باميان، قله شاه فوالدی با ارتفاع  35-33، ص  1360دهند(جيالنی،  می

). در شمال غرب کوه 84، ص  1381باشد(نايل،  های دوآب و قندوز می است که دره فوالدی سرچشمه رودخانه
های باميان محسوب  خورد. کوه عروس نيز از زيباترين کوهبابا، سلسله کوچکی به نام کوه "حصار" به چشم می

  ).38، ص 1360گردد(جيالنی، های زيبا میهای آن مملو از گياهان و گلميشود که در فصل بهار دامنه
ياد شده است و در منابع پهلوی به صورت " بنداهس"   4يانگ -فان ن در کهن ترين منابع چينی به اسمباميا

اند. در واقع افغانستان از باميان آغاز ميشود و باميان با  آمده است؛ باميان را به صورت باميکان نيز ذکر کرده
ود و افغانستان قلب تپنده آسيا و آسيا آغاز  شاش قلب زنده و تپنده افغانستان میهويت تاريخی و شکوه باستانی

های بزرگ در طول تاريخ  ) که اين خطه را نقطه تالقی فرهنگ1:  1383تاريخ انسان بر بستر زمين(احساس،  
فيورن  به مطالعات زمين شناسی که موسيو  با توجه  است.  دوم    5کرده  در دوران  باميان  داده،  انجام  فرانسوی 

ی سوم زمين شناسی از آب خارج شده  بوده است و به تدريج ارتفاعات آن در دوره  شناسی کامال زير آب زمين
ريزه و گل و بدون خط الراس است تشکيل شده است  های دره باميان از کنگلومرا که مخلوطی از سنگاست. کوه

ساختار طبيعی،  شود؛ از همين جهت به لحاظ که در آن فسيل انواع جانداران و حيوانات گذشته به وفور يافت می
ها، مناسب و به دليل فراوانی ماهی و شکار، محل مساعدی برای زيست انسانهای  ها و پناهگاهبرای کندن مغاره

  ).  199: 1391ماقبل تاريخ بوده است(عظيمی،  
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  اشتغالزايی در صنعت گردشگری
کشورها ببار بيکاری که يکی از پديده های اقتصادی قرن حاضر است، مشکالت زيادی را برای 

آورد. افراد بيکار، درآمدی دريافت نميکنند. اين امر باعث کاهش تقاضا برای توليدات خواهد شد. در طرف  می
مقابل اگر توليد کننده نتواند کاالی خود را به فروش رساند اجباراً سطح توليد را کاهش ميدهد که اين امر الزاماً 

ی خواهد بود. و لذا چنانچه سياستی اتخاذ نشود، بيکاری موجب تشديد  همراه با اخراج نيروی کار از واحد توليد
 .بيکاری خواهد شد

کنند. عدم پرداخت دارند لذا ماليات نيز پرداخت نمیاز طرف ديگر چون افراد بيکار درآمدی دريافت نمی
تحقق پيدا کند. لذا  شود درآمدهای دولت کاهش يافته و برنامه های عمومی نتواندماليات توسط افراد، باعث می

از اين طريق نيز بيکاری تشديد خواهد شد. بنابراين دولت ها بايد از طريق اتخاذ سياست های اقتصادی،  
 .موجب کاهش بيکاری و افزايش سطح اشتغال شوند

معموالً بيکاری را به انواع مختلفی از قبيل بيکاری فصلی (ناشی از وجود کارهای فصلی) و يا بيکاری  
  .ی (ناشی از تغييرات ساختار توليد) تقسيم ميکنندساختار

  اصوال اشتغال در صنعت گردشگری دارای اشکال مختلفی است که عبارتند از :
 اشتغال نوع اين : اوليه اشتغال  ً  اقدامات و ها زمينه آوردن فراهم براي كه هايی فعاليت در عمدتا

انجام قبل  به ) رسانی واطالع گردشگري موسسات  فعاليت (مانند مسافرت حين در يا سفر از 
 .دارد وجود از ظرفيتها بيشتر اطالع منظور

  را گردشگري فعاليتهاي در اشتغال از ايعمده سهم كه اشتغال نوع اين  :نيازها تامين در اشتغال 
 در كه زمانی تا را گردشگر روزمره ي نيازها مستقيم بطور كه است فعاليتهاي در شامل ميشود،

 فعاليتها و رستورانها هتلداري، نقل، و حمل در فعاليتها  وسيعی از دامنه و برطرف ساخته است مقصد
 .ميشود شامل را و ورزشی تفريحی خدمات ارائه در

 سرمايه  با همزمان است مرتبط توليدي هاي فعاليت با بيشتر كه اشتغال نوع اين : مستقيم غير اشتغال
 وسايل توليد آن، از قبل فعاليتها  كليه و  هتلها احداث در فعاليت .آيدمی فراهم گردشگري در گذاري

 تاسيسات ايجاد در گردشگري سهم نيز و ميشود) شامل را گردشگري سهم كه جايی (تا و نقل حمل
 به پيداست آن نام از كه گونه همان مستقيم غير اشتغال .است اشتغال نوع زمره اين در زيربنايی

 در سرمايهگذاري حجم نسبت  با تنها بلكه نيست  مرتبط هاي گردشگري فعاليت  با تنها و  مستقيم طور
  ). 1373 گردد( زمانی،می  مشخص اقتصاد در سرمايه تشكيل كل به گردشگري

 خواهد اشتغال و درآمد بازتوزيع موجب متعدد مناطق در داخلی  گردشگري گسترش كه است معتقد 6بول
 خاص منطقة چند در آن شديد تمركز و است محاسبه قابل مختلف مناطق در داخلی گردشگري تمركز ميزان .شد
 مقصد مناطق در  واقعی درآمد است ممكن واقع، در و ميانجامد مناطق  اين در قيمتها  افزايش و  تقاضا مازاد به
َ  و ناقص اشتغال دچار مقصدها آغاز، در اگر همه، اين با .دهد كاهش را  اشتغال گردشگري باشند، درآمد كم نسبتا

 .بيفزايد درآمدها ميزان بر است ممکن كار، بازار ساختار به بسته و كرد خواهد ايجاد
 گردشگري با مرتبط هاي فعاليت به نفر ميليون ١٢٧ جهان، سرتاسر در كه است باور اين بر 7الندبرگ

 ميليون هر يك ازاي در و رود می شمار به اشتغالزا بزرگ صنايع از گردشگري رو،  اين از و دارند اشتغال
 توسعة جهت بررسی مورد شود. اگرمنطقةمی ايجاد جديد شغل هزار بيست صنعت، اين در شده توليد درآمد دالر

گردشگري باشد، بااليی بيكاري ميزان داراي  گردشگري  از حاصل  درآمد .شد خواهد آشكارتر مزاياي 
 در ممكن گزينة بهترين اما باشد، كمتر منابع ساير از آمده به دست از درآمد است ممكن چند، هر گردشگري،

 كيفيت زندگي بر و داده كاهش را بيكاري مالياتی، درآمدهاي افزايش ضمن كه چرا بود؛ موجود خواهد شرايط
 باشد. صفر حتی يا و اندك ممكن است شرايطی چنين تحت گردشگري فرصت هزينة .افزود خواهد شهروندان
 درآمد ايجاد  نظر از گردشگري صنعت اهميت كه است  معتقد اشتغال در گردشگري اثرات مورد در  8گی

 از انسانی منابع اين، وجود با .ندارند آشنايی رشته اين در كار نيروي با كه نيست كسانی توجه مورد شغل و
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 جهانی سازمان هاي بينی پيش و آمار طبق .کنند توجه بدان بايد گردشگري صنعت دستاندركاران كه مسائلی است
 جهانگردي شوراي .ميرسد درصد 59 به صنعت اين طريق از شده ايجاد مشاغل رشد ، 2005 در گردشگري،

 جهانگردي صنعت در نفر يك دنيا، سراسر  در كارمند و كارگر نفر 9 هر از  كه است كرده برآورد مسافرت و
 بزرگترين صنعت اين .رسيده است نفر ميليون 212 به دنيا سراسر در افراد  اين شمار و است مشغول كار به

است يا سازمان كار انسانی نيروي كه نهادي  صورت   به صنعت اين كشورها، از بسياري در  .ميگيرد به 
 ،1994 در دنيا سراسر در شغل ها ميليون ايجاد بر عالوه گردشگري، صنعت .است درآمده كارفرما بزرگترين

   است. كرده پرداخت دستمزد دالر ميليون 1.7
  روش تحقيق 

اين تحقيق از نظر نوع هدف جزء تحقيقات کاربردی است. و روش تحقيق از نظر ماهيت و محتوايی  
استقرايی صورت گرفته است. بدين ترتيب  -باشد. انجام تحقيق در چارچوب استدالالت قياسیتحليلی می- توصيفی

پ و  نظری  مبانی  کتابخانهکه  مطالعات  راه  از  تحقيق  گردآوری  يشينه  و  قياسی  قالب  در  سايتها  و  مقاالت  ای، 
  اطالعات به صورت ميدانی و استقرايی انجام گرفته است. 

 9با استفاده از آمارهای بدست آمده از اداره محلی اکوتوريزم واليت باميان و با استفاده از روش تخمين روند 
برای تعيين ميزان تقاضا برای سالهای پيش رو، ابتدا تغييرات ورود گردشگران در طول سری زمانی پنج سال  
مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و به اين سوال كليدي پاسخ داده خواهد شد كـه ميزان تقاضای گردشگری در 

  واليت باميان در آينده چگونه تغيير خواهد نمود؟
 Travel and tourismهای عمده اثرات گردشگری که بر اساس گزارش  لعه  شاخصسپس به تعيين و مطا

economic impact 2011    که توسط سازمانWorld Travel and Tourism Council (WTTC)    منتشر
  های:شده است و شاخص

هند که  دجامعه آماری اين تحقيق را تمامی گردشگران، متصديان و جمعيت ساکن واليت باميان تشکيل می
کنند. به  به شکل مستقيم و يا غير مستقيم در بخش خدماتی و سرويس دهی يا توليدی در اين واليت فعاليت می

منظور دستيابی به اطالعات کافی و همچنان به دليل کمبود اطالعات موثق و يکپارچه در سازمانها و ادارات 
ای و امار و ارقام حقيق هم از مطالعات کتابخانهواليت باميان در خصوص گردشگری، ناگزير بوديم تا در اين ت 

آوری اطالعات سازمانها و موسسات و هم از روش تحقيق ميدانی با استفاده از مصاحبه های دو جانبه برای جمع
استفاده کنيم. روش نمونه گيری، برای مصاحبه ها در قسمت گردشگران و متصديان و يا هم کارشناسان امور  

صادفی بوده و همچنان برای به دست آوردن اطالعات آماری از سازمان ها و موسسات  گردشگری به شکل ت
مسئول و پاسخگو در اين بخش به شکل نمونه گيری هدفمند بوده است که رياست اطالعات و فرهنگ واليت  

داف قرار  باميان، ديپارتمنت اکو توريزم، هوتل ها و رستورانت های باميان و دانشگاه باميان از جمله اين اه
  گرفتند. 

اما به دليل کمبود و اطالعات ناکافی در بخش درآمدهای حاصله از بخش گردشگری در اين واليت در 
مورد ميزان توليد ناخالص داخلی و ميزان اشتغال بوجود آمده از اين بخش ناگزير شديم تا ميزان درآمد حاصله  

ه و گرفتن مصاحبه همراه گردشگران خارجی و از امور گردشگری در اين واليت را از طريق چاپ پرسشنام
داخلی، فعالين اقتصادی در اين بخش و برآورد ميزان مصارف آنها در دوره اقامت در اين واليت و تعميم آن به  
ديگر گردشگران و در نهايت تخمين ميزان درآمد صنعت گردشگری در اين واليت بر پايه مصرف گردشگران، 

استا از قانون راسکو و حداقل تعداد پرسشنامه در تحقيقات با ماهيت همبستگی که به تکميل نماييم که در اين ر 
  پرسشنامه ميباشد استفاده صورت گرفته است.   100ميزان 

گردشگري از   اقتصادي آثار به اطالعات مربوط توصيف براي توصيفي آماري روشهاي از استفاده با ابتدا
قاضا در بخش گردشگری اقتصاد واليت باميان با روش تخمين روند  بينی ميزان عرضه و تبررسی و پيش جمله

ميزان ورود گردشگران بر  اثر سهم تعيين براي همبستگي پيرسون ضريب آزمونهاي از  و پرداخته شده است،
GDP  ،های  با استفاده از طيف ليکرت برای بررسی ارتباط ميان بخش نهايت در و در اين واليت استفاده شده است

از ديد گردشگران،  داری، صنايع دستی اين واليت  مختلف اقتصاد مانند ترانسپورت زمينی و هوايی، رستوارانت
  شده است.  استفاده کارشناسان امور گردشگری و صاحبان صنايع مربوط به گردشگری

 
9 Trend Projection 
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های ايجاد شده در و اشتغال در اين واليت با استفاده از تعداد شغل  بررسی ارتباط ميان صنعت گردشگری
  اين واليت به شکل کمی با استفاده از مدل تحليلی ضريب همبستگی پيرسون انجام خواهد شد.

اين صنعت که نياز به ضريب تکاثر   القائی  تاثيرات غير مستقيم و  الزم به ذکر است که بررسی ميزان 
به بر کمبود منابع آماری و گستردگی محدوده صورت نگرفته و محقق تنها به بررسی ميزان گردشگری دارد بنا  

  اثرات مستقيم بسنده کرده است. 
  واليت باميان  GDPاثبات فرضيه اول تحقيق: رابطه صنعت گردشگری بر 

ود : بين ميزان ورود گردشگران و توليد ناخالص داخلی واليت باميان رابطه معناداری وجH1فرضيه  -
 دارد. 

: بين ميزان ورود گردشگران و توليد ناخالص داخلی واليت باميان رابطه معناداری وجود H0فرضيه  -
 ندارد. 

تأثيرات   بايد ميزان  اين واليت  يافتن به ميزان توليد ناخالص داخلی صنعت گردشگری در  برای دست 
القائی اين صنعت را بر بخشهای مختلف اقتصادی   البته ذکر اين نکته مستقيم، غير مستقيم و  بررسی کنيم که 

گردد. تأثير  الزامی است که سنجش تأثيرات غيرمستقيم و القائی با کمک ميزان اثر ضريب تکاثری سنجش می
کنند  ضريب تکاثر به معنای ميزان دفعات هزينه مقدار پولی است که گردشگران در داخل کشور مقصد خرج می 

عات و آماره های کافی و گستردگی محدوده مورد مطالعه گنجانده نشده است.  که در اين تحقيق به دليل نبودن اطال
شود که افراد در  بنابراين طبق تعريف، تأثيرات مستقيم گردشگری بر اقتصاد کشورها شامل ميزان درآمدی می

مسافرتی های  های گردشگری و آژانسها، فروشگاهها، رستوران های گردشگری مانند هتلمؤسسات و يا شرکت
و تأثير غيرمستقيم اقتصادی گردشگری شامل ميزان افزايش درآمد افرادی است که در بخش   .آورندبدست می

تأثير القايی گردشگری بر   ونقل، کشاورزی و صنايع دستی.کنند، مشاغلی مانند حملعرضه گردشگری کار می
افرادی می شامل  کشورها  درآمد  اقتصاد  کردن  طريق خرج  از  که  حمايت  شود  غيرمستقيم  و  مستقيم  شاغالن 

و موسسات می دولتی  مختلف  دواير  از  را  آماری  اطالعات  تا  است  گرفته  کوشش صورت  لحاظ  بدين  شوند. 
آوری کرده و با استفاده از طريقه سنجش مصرف به مجموع درآمد حاصل از گردشگری در اين  خصوصی جمع 

اده از روش ميدانی و طرح سواالت از گردشگرانی که به اين  واليت به شکل تاثيرات مستقيم بپردازيم. با استف
گردشگر به طور ميانگين واليت سفر نمودند در دو کتگوری، گردشگران داخلی و خارجی، ميزان مصارف هر  

  از قرار ذيل نيز برآورد گرديد. 

مصرف    بخشهای خدماتی متاثر از گردشگری   رديف متوسط 
  گردشگر داخلی 

مصرف   متوسط 
  گردشگر خارجی 

  12557  0  ونقل هوايی خدمات حمل  1
  1307  1506 ایونقل جادهخدمات حمل  2
  12321  860 داریخدمات اقامتی و هتل  3
  1720  1200  غذا و مشروبات   4
  1796  1062 ها و سوغاتخواربارفروشی  5
  596  178 خدمات فرهنگی، ورزشی و تفريحی  6
  982  618 ساير ملزومات و اجناس و ساير خدمات  7

  31279  5424  مجموع  

(رياست گردشگری   2015ميليون افغانی در سال    24صنعت گردشگری در واليت باميان با تزريق حدود  
است و اين در صورتی است که ميزان واليت باميان)، بدون شک يکی از منابع درآمدزا برای مردم محل بوده  

القائی که نصيب مردمان محل می و  اين وجود هم،  تاثيرات غيرمستقيم  با  است که  در نظر گرفته نشده  گردد 
  تاثيرگذاری اين صنعت بر ميزان توليدات ناخالص داخلی اين واليت رقم قابل توجهی را تشکيل داده است.

 2015در واليت باميان در سال   گردشگران داخلی و خارجیجدول متوسط مصرف  1 جدول
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اند دهد که بيشترين پولی که گردشگران پرداخته است نشان مینظرسنجی که در اين راستا صورت گرفته  
داری و خدمات ترانسپورت  مربوط به بخشهای هتلداری، خدمات هوايی بوده است که بعد از آنها غذا، رستورانت

  ای در رده های بعدی قرار دارند (يافته های محقق). جاده

  
  

اين واليت در    GDPو با احتساب اينکه کل    2015ميليون افغانی در سال    24اين صنعت با درآمد کل  
(يک ميليارد و سيصد و نود ميليون) افغانی (اداره مستوفيت واليت باميان،   1390000000اين سال در حدود

اين   GDPدرصد    %1.72درآمد حاصل از گردشگری اين واليت حدود    رو) برآورد شده بود، از اين2016
  واليت را شامل ميشود که با در نظر داشت تاثيرات غيرمستقيم و القائی اين رقم احتماالً افزايش نيز خواهد يافت.

به عنوان  10تعيين ميزان همبستگی تعداد ورود گردشگران و توليد ناخالص داخلی گردشکری اين واليت 
دو متغير کمی با استفاده از آزمون آماری تعيين ضريب همبستگی پيرسون صورت گرفت. قبل از انجام آزمون  

اسميرنوف محاسبه کرديم که بعد از   -همبستگی پيرسون، ابتدا نرماليتی داده ها را با استفاده از آزمون کلمگروف 
 0.777ود نشان ميدهد که مقدار چولگی آن برابر با  مشاهده ميش  13-5محاسبه چولگی و کشيدگی که در جدول  

  ميباشد. -1.958و ميزان کشيدگی آن برابر با 

Descriptive Statistics 

 N Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

GDP of industry 5 .778 .913 -1.958 2.000 

Valid N (listwise) 5     

محاسبه شده است که در اين    0.05بزرگتر از    sigاسميرنوف، مقدار  -بعد از انجام آزمون کلموگروف
  ها را با اطمينان بااليی نرمال فرض کرد.توان دادهصورت می

 
منبع آماری برای تجزيه و تحليل اطالعات رياست اکوتوريزم واليت باميان ميباشد که به شکل ساالنه آمار و ارقامی را بر   10

 مبنای مطالعات ميدانی جمع آوری و ثبت ميکنند. 
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 تفکيک سکتورهای اقتصادی (يافته های محقق) متوسط مصرف گردشگران داخلی و خارجی به  1 شکل

 جدول خروجی چولگی و کشيدگی متغير توليد ناخالص داخلی واليت باميان  2 جدول
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 GDP of industry 

N 5 

Normal Parametersa,b 
Mean 19700000.0000 

Std. Deviation 3114482.30048 

Most Extreme Differences 
Absolute .307 
Positive .307 
Negative -.193 

Kolmogorov-Smirnov Z .687 
Asymp. Sig. (2-tailed) .732 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

بعد از انجام آزمون نرماليتی داده ها، ميزان شدت رابطه دو متغير ورود گردشگران و توليد ناخالص  
بوده که  0.839(r<1>0) داخلی صنعت گردشگری در اين واليت استخراج شد که نشاندهنده ضريبی برابر با  

در اين تحليل   0.018به ميزان    Sigدهد و چون مقداریرابطه مثبت و همبسته ای را ميان اين دو متغير نشان م
داری ميان اين دو متغير ثابت  مثبت و معنی  (r<1>0)کمتر است پس رابطه همبستگی ناقص    0.05باشد و از  می
  شود که فرضيه فرعی اول ثابت ميگردد.می

Correlations 

 number of 
tourists 

Tourism GDP in 
the province 

number of tourists 

Pearson 
Correlation 

1 .839* 

Sig. (2-tailed)  .018 

N 5 5 

Tourism GDP in the 
province 

Pearson 
Correlation 

.839* 1 

Sig. (2-tailed) .018  

N 5 5 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

  واليت باميان  GDPخروجی تحليل اطالعات مربوط به سنجش همبستگی ميان ورود گردشگران و  4 جدول
 

 اسميرنوف متغير توليد ناخالص داخلی واليت باميان   –جدول خروجی آزمون کلمگروف  3 جدول
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افزايش ميزان گردشگران ميزان توليد ناخالص   با  داده شده است  همچنان طوريکه در شکل نيز نشان 
داخلی گردشگری در اين واليت نيز افزايش يافته است و در سال آخر با کاهش ميزان گردشگران در اين واليت، 

جه با کمک استقراء ميتوان  توليد ناخالص داخلی بخش گردشگری در اين واليت نيز افت داشته است که در نتي
افزايش   افزايش ميزان گردشگران باعث  استنباط کرد که  در سکتور گردشگری واليت باميان   GDPاينطور 

از بخشهای تشکيل دهنده   اين واليت ميباشد بناء افزايش   GDPميگردد و چون سکتور گردشگری خود يکی 
  کل واليت نيز ميگردد.  GDPميزان گردشگران باعث افزايش 

  اثبات فرضيه دوم تحقيق: ارتباط صنعت گردشگری بر اشتغالزايی واليت باميان 
 : بين ميزان ورود گردشگران و اشتغالزايی در واليت باميان رابطه معناداری وجود دارد. H1فرضيه  -
 : بين ميزان ورود گردشگران و اشتغالزايی در واليت باميان رابطه معناداری وجود ندارد.H0فرضيه   -

ای) است، لذا جهت آزمون فرضيه از آزمون  فاصله   -ایاز آنجا که مقياس متغيرهای اين فرضيه نيز (فاصله 
اسميرنوف انجام شد -ها با استفاده از آزمون کلمگروفهمبستگی پيرسون استفاده شده است. آزمون نرماليتی داده

ها با نشاندهنده نرمال بودن داده  تر است،باال  0.05است و از    0.885بزرگتر از    sigکه به دليل اينکه ميزان  
 اطمينان باال ميباشد.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Number of job 
creation 

N 5 

Normal Parametersa,b 
Mean 377.2000 
Std. Deviation 79.95436 

Most Extreme Differences 
Absolute .261 
Positive .261 
Negative -.235 

Kolmogorov-Smirnov Z .584 
Asymp. Sig. (2-tailed) .885 

) و با عنايت به اينکه سطح معناداری محاسبه 19-5با توجه به خروجی آزمون همبستگی پيرسون در جدول (
است،    05/0تر از آلفای در نظر گرفته شده يعنی  بدست آمده و از آنجا که اين رقم کوچک  Sig=047/0شده يعنی  

شود که در ذيل به چگونگی پيدا کردن ضريب همبستگی و  رد و فرضية ديگر تحقيق نيز تأييد می  H0فرض  
اين صنعت را در ابتدا کوشش صورت گرفته است تا ميزان اشتغالزايی ها توجه صورت گرفته است. ديگر يافته

 ميزان ورود گردشگران و توليد ناخالص داخلی گردشگری رابطه2شکل

  اسميرنوف ، متغير اشتغال در واليت باميان  –جدول خروجی آزمون کلمگروف  5 جدول
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هايی را که بيشترين اشتغال را از اين که به شکل مستقيم در اين واليت ايجاد نموده است همانند بخش قبل، بخش
و پنج سال گذشته به شمارش گرفته   2015اند شناسايی و ميزان شغلهای مربوطه را در سال صنعت کسب نموده

سال گذشته و با استفاده از تحليل همبستگی پيرسون   5خالل  شود. سپس با استفاده از آمارهای جمع آوری شده در  
  به شدت و رابطه ميان دو متغير پرداخته شده است.

  

شود تعداد شغلهای ثابتی که صنعت گردشگری در واليت باميان ايجاد کرده نيز ديده می  14-5چنانچه در جدول
واليت مشغول به کار هستند، باشد( منبع: يافته های محقق) که در بخشهای مختلف اقتصادی اين  نفر می  455

هتل ساخت  مانند  گردشگری  زيربناهای  احداث  زمان  در  که  اوليه  شغلهای  شمارش  از  اينجا  در  و البته  ها 
ای صرف نظر شده است. همچنان از تحليل روند ها بوجود آمده به دليل نبودن آمار و ارقام احصائيه رستورانت

های سالهای گذشته صرف نظر شده است و در اين تحقيق گنجانده نشده  افزايشی يا کاهشی نيز به دليل نبودن آمار
است. در جدول ذيل اطالعات بدست آمده از مصاحبه با صاحبان صنايع مرتبط به صنعت گردشگری همانند آنچه 
که در بخش قبلی اشاره شد و تجزيه و تحليل گرديد، اشاره به افزايش تعداد شغلهای مستقيم مرتبط با افزايش 

  رود گردشگران دارد که در ذيل آورده شده است.و
در نظر گرفته   Yهای ايجاد شده به عنوان متغيرو تعداد شغل  Xتعداد ورود گردشگران به عنوان متغير  

ميباشد    (r<1>0)شده است که در مدل تحليلی تعيين رابطه همبستگی پيرسون، شدت همبستگی ناقص و مثبت  
  0.05ميباشد بنابراين رابطه در سطح  0.042برابر با    Sigتعيين گرديده و چون مقدار  =r   0.892که شدت رابطه  

  معنی دار و فرضيه دوم نيز به اثبات ميرسد.
  

 
Correlations 

 Number of 
tourists enter to 

Bamyan province? 

Number of job 
creation 

Number of tourists 
enter to Bamyan 
province? 

Pearson Correlation 1 .892* 

Sig. (2-tailed)  .042 

N 5 5 

Number of job 
creation 

Pearson Correlation .892* 1 

Sig. (2-tailed) .042  

N 5 5 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
با استفاده از تکينک تجزيه و تحليل ترند، يافته های اين تحقيق نشان ميدهد که ميزان تقاضای گردشگران  

ادامه داشته و ميزان تقاضای داخلی روند سعودی داشته و پيش بينی می اين روند  آينده  شود که طی سه سال 

سکتور           
  

  سال

  صنعت گردشگری های اشتغال پذير از بخش
بخش  

خدمات 
اقامتی و  
  هتلداری 

غذا   بخش 
و 

  مشروبات 

و  حمل 
نقل 

  جاده ای 

و   حمل 
نقل 

  هوايی

های آژانس
مسافرتی و  

کاربران 
  گردشگری

خدمات 
و  فرهنگی 

  تفريحی 

امنيتی   خدمات 
  و ترجمه

  مجموع 

2015  70  120  145  35  25  15  45  455  
2014  62  120  142  45  26  15  60  470  
2013  45  96  120  28  15  5  35  344  
2012  45  88  125  12  12  5  35  322  
2011  25  85  130  10  10  5  30  295  

(يافته های   رابطه همبستگی ورود گردشگران و شغلهای ايجاد شده در واليت باميانخروجی  -7جدول
  محقق) 

در بخشهای متاثر از گردشگری(يافته های  2015الی   2011های ايجاد شده در سالهای تعداد شغل  -6 جدول
  محقق) 
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و عرض از مبدا   664.51ابر با  گردشگران داخلی به شکل سعودی ادامه داشته باشد، طوری که شيب خط، بر
به ترتيب برای    6814و    6391،  5585رود اين روند تقاضايی برابر با  بوده که انتظار می  1603.3برابر با  
  را به همراه داشته باشد.  2018و  2017، 2016سالهای 

رسد  نظر نمی  آل بهکنند چندان ايدهاما پيش بينی تقاضا برای گردشگران خارجی که به اين واليت سفر می
تر در جدول و  توان تقرب به صفر را پيش بينی کرد که به طور واضح و کاهش بسيار شديدی را داشته که می 

نمودار ذيل نشان داده شده است. طوريکه در خط روند تقاضای گردشگران خارجی نشان داده شده است، ميزان 
باشد که ميزان پيش بينی را برای سه سال پيش رو  می  1375.6و عرض از مبدا برابر با    251.82شيب برابر با  

دهد که به طور منطقی چون تقاضای سفر نميتواند منفی باشد، بناء به صورت منطقی اين  با نرخ منفی نشان می
  مقدار نزديک به صفر در نظر گرفته شده است.

ميزان عالقمندی گردشگران  شويم که  با توجه به بررسی تقاضای گردشگران داخلی و خارجی متوجه می
خارجی به بازديد از اين واليت به شدت کاهش يافته است و اين کاهش با پايان يافتن عمليات نيروهای آيساف  

به افغانستان) و کم شدن عساکر و کارمندان آنها همراه بوده است فلهذا چنين استنباط    11(کمکهای نظامی ناتو 
بمی اين واليت  شود که گردشگری خارجی در واليت  در  نيروهای نظامی خارجی  به حضور  به شدت  اميان 

اند. اين درحالی است که باميان از شرايط داده ارتباط داشته و اکثر گردشگران را نيز همين عساکر تشکيل می
گذاری در بخشهای هتلداری و خدمات حمل و نقل در سالهای پسين برخوردار بوده ولی حتی اين  بهتر سرمايه

 گذاريها هم نتوانسته است تا جلوی کاهش گردشگران خارجی را بگيرد.سرمايه 
داری در اين واليت به  همچنان به عالوه مصاحبه هايی که پيرامون وضعيت عرضه و تقاضای بخش هتل

اين صنعت بر وضعيت درآمد هتلصورت کيفی و کمی از هتل داران نيز  داران صورت گرفت. رابطه ميان 
ت که  نظرسنجی  و  توسط  اقتصادی  کارشناسان  و  گردشگری  متصديان  گردشگران،  طبقه  سه  از  محقق  وسط 

% از مصاحبه شوندگان بر اين باور هستند که 72گردشگری صورت گرفت نيز نشان ميدهد که در مجموع  
%  24داری در اين واليت تاثيرگذار بوده است،  افزايش تعداد گردشگران و رشد اين صنعت بر ميزان درآمد هتل

% از مصاحبه شوندگان نيز آن را کم تاثير تلقی کردند.  4آنها گزينه متوسط يا نظری ندارم را انتخاب نموده و    از
  داران مثبت ارزيابی کرد. که در مجموع ميتوان رابطه اين صنعت را با افزايش درآمد هتل

اين تحقيق   يافته های  از پاسخ دهندگان به نظرسنجی معتقدند    96بر طبق  که صنعت گردشگری درصد 
  توانسته است تا بر درآمد شرکتهای هوانوردی در اين واليت تاثير مثبت داشته باشند.  

همچنان در بخش ديگری از اين نظر سنجی، رابطه ميان صنعت گردشگری و درآمد شرکتهای ترانسپورتی  
اين دو متغير را زياد و    درصد از مصاحبه شوندگان رابطه ميان  56زمينی بررسی شده است که نشان ميدهد که  

اند. درصد آن را کم تاثير ارزيابی نموده  4درصد از آنها نظری نداده اند و تنها    40اند و  بسيار زياد ارزيابی کرده
با توجه به اين نظرسنجی ميتوان دريافت که صنعت گردشگری بيشتر بر درآمد شرکتهای هوايی تاثيرگذار بوده  

 .زمينی که به داليل امنيتی نتوانسته است رشد و توسعه پيدا کند است تا شرکتهای ترانسپورتی
اين   داد که گردشگران، متخصصين و صاحبان کسب و کار در واليت باميان بر  اين تحقيق نشان  نتايج 
مانند  گردشگری  کوچک  وکارهای  کسب  رونق  و  گردشگران  تعداد  افزايش  ميان  مثبتی  رابطه  که  باورند 

  دستی، رهنمای گردشگری و.... وجود دارد.  رستورانت داری، صنايع
ميزان توليدات ناخالص داخلی به شکل دقيق در اين واليت به دليل نبود ميکانيزم دقيق و سيستماتيک جمع  
آوری آمار و ارقام همواره با مشکالتی همراه بود که متاسفانه هيچ اداره ای به شمول آمريت آمار و احصائيه اين  

يد ناخالص داخلی اين واليت از جمله صنعت گردشگری معلومات کمی در دست نداشته اند، واليت از ميزان تول
و محقق را برآن داشت تا با انجام مصاحبه با تعدادی از گردشگران داخلی و خارجی و ديگر نهادهايی که در 

کندی و مشکالت  آوری اطالعات را به  آوری اطالعات بپردازد که روند جمعاين بخش فعاليت ميکنند به جمع
ً  اين واليت،  براي گردشگری از حاصل درآمد فراوان مواجه ساخت. بر اساس اطالعات بدست آمده، كل   24جمعا

 1390000000اين واليت در اين سال در حدود   GDPبود که با احتساب اينکه کل   2015 سال ميليون افغانی براي
رو ) برآورد شده بود، از اين2016وفيت واليت باميان،  (يک ميليارد و سيصد و نود ميليون) افغانی (اداره مست

  اين واليت را تشکيل ميدهد.  GDP% درصد 1.72درآمد حاصل از گردشگری اين واليت حدود 

 
11 NATO (پيمان آتالنتيک شمالی) 
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شغل را به شکل مستقيم در بخشهای هتلداری و اقامتی،   450همچنان اين صنعت توانسته است بيشتر از  
شکل مستقيم ايجاد نمايد که به دليل نبود ميکانيزمهای صحيح آماری  داری و ديگر بخشهای وابسته به  رستوران

القائی در اين بخش نبوديم که اين رقم را تا چندين برابر افزايش   قادر به تعيين دقيق ميزان شغلهای وابسته و 
  خواهد داد. 
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ABSTRACT 
Working capital management is one of the most interesting factors for financial advisors and analyst 
to maximize the company’s profitability. This research aimed to identify the effects of working 
capital management on profitability of the companies in the context of Balkh province. Through 
the literature review, four sub-variables of working capital management were identified as affecting 
factors on corporate profitability, which are Account Receivable Days (ARD), Account Payable 
Days (APD), Inventory Turnover Days (ITD), and Cash Conversion Cycle (CCC).  
The sample selection was done through the systematic elimination approach and the sample size is 
30 active companies working in different sector in Balkh province and willing to be part of the 
research interviewee. The analyzed data was done through the formation of econometrics model 
and regressed using SPSS software. 
The result of the research is showing that overall adjusted coefficient of regression model shows 
that 22% of the dependent variable changes can be explained by the independent variables entered 
in this model and it also shows that beta coefficient of ITD on profitability is examined as -0.168 
and the value of beta coefficient of ARD is -0.278 which indicates the strength effect of account 
receivable period on profitability. The third variable coefficient value of APD which is 0.102 which 
indicates the effect of strength of account payable period on the dependent variable. And finally, 
CCC beta coefficient value is 0.231 which indicates the effect of cash conversion cycle on ROA of 
the companies. 
Key words: Working Capital Management, Company profitability, Cash conversation Cycle, 
Account Receivables, Inventory Turnover, Account Payab
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Introduction 
Most past research has focused on the long-term financial decisions of corporate executives. In 
particular, researchers have focused on financial structure analysis, fixed asset investing, cash 
dividends, and corporate equity valuation across a variety of topics. While investing in current 
assets and using short-term financing is an important part of a company's balance sheet, the impact 
of these items and, in other words, the effect of working capital management on corporate 
profitability has not been addressed much.  

Profitability as a tool for measuring management effectiveness has always been used by investors 
and financial analysts which indicating its importance. Thus, identifying factors related to the 
profitability, sales and credibility of each company can provide a greater percentage of 
improvement in the rate of abnormal returns for each company, and vice versa, wasting the 
company's resources (Bagheri, 2013). And profitability is recognized as an important independent 
variable affecting by capital structure as well.  

Nowadays, working capital management (WCM), which is the management of current resources 
and expenditures, is particularly important to maximize shareholder wealth as part of its financial 
management duties. At present, the focus of financial management is on the issues such as the 
relationship between return on risk and maximizing return on risk, since financial management has 
had a significant impact on improving the efficiency and effectiveness of the organizations, 
improving their performance and profitability, making investment decisions and financing is one 
of the 

Most important financial decisions of a company that comes under the umbrella of working capital 
management. The importance of working capital has been studied in various research in the past 
as well. For example, there are several articles that have examined the impact of optimal warehouse 
management and those that have considered the best way to manage accounts receivable to 
maximize profit. More recently, researchers have pointed out that working capital management 
directly affects corporate profitability. It states that working capital management is one of the 
fundamental decisions that a finance manager makes. The purpose of working capital management 
is to ensure that the company is able to meet its current expenses as well as the ability to remain in 
a position to meet its short-term obligations when owed. Mismanagement of working capital may 
lead to a liquidity crisis and decrease in profitability, thus affecting the firm's ability to continue to 
function as a continuing concern. They lead us to the problem we are going to study. 

Working capital management is important because of its impact on the firm's risk and profitability 
and consequently on the value of the company. Because of investing in working capital involves 
the exchange between profitability and risk, decisions that tend to increase profitability also led to 
increased risk, and conversely, decisions that focus on risk reduction led to a decrease in potential 
profitability (Smith, 1980). 

In this study, the utilization of working capital constituents along with their prescribed policies 
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along with cash flow and profitability are investigated. If the elements of capital management are 
not working properly, the company's sales and profits are likely to decline and the company may 
fail to pay its debt and obligations on time. Therefore, by taking advantage of it properly, the 
company will maintain a level of flexibility .The purpose of this study is to examine and study the 
relationship between the duration of the liquidity conversion cycle as a comprehensive measure of 
working capital management and profitability and the operating cash maintain of the company. In 
addition, the relationship between the length of accounts receivable, the period of inventory 
turnover, the amount of accounts payable and the operating cash flow of the company is examined. 
For this reason, in the present study we seek to answer the following questions: Is there a significant 
relationship between working capital management and corporate profitability? 

Statement of the problem 
Working capital management is important area of finance because without proper management of 
working capital it is difficult for organization to run its operations smoothly (Rimsha, K. 2018). 
Working capital management is one of the parts that plays a vital role in the management structure 
of an organization, which in some cases has equated the discussion of working capital and liquidity 
as blood so it can be in the veins of business and management (Roodposhti R. & Kiani A. Guideline, 
1997). 

Profitability is an essential goal of any business, and business units make every effort to achieve 
the goals planned to achieve the expected returns. In general, profitability refers to the ability of 
the company to make a profit. Profitability is the main goal of all financial plans and decisions of 
the company (Setayesh et al., 2009). In accounting research and studies, various measures have 
been used to measure the profitability of a business. The profitability index is used and extracted 
from the profit and loss statement. One of the variables which is directly affected the profitability 
of the company is management of working capital which is independent variable of this research.  
and Most companies and organizations in Afghanistan don’t have a regular and systematic working 
capital management system and even cash flow management due to unawareness of their role in 
company’s profitability. 

Purpose of the study 
The purpose of this study is to identify the significant relationship between working capital 
management (WCM) and profitability of the production companies in the context of Balkh 
province. For reaching to this purpose, the WCM is divided in three components as; management 
of accounts receivable (reduction of pay period), cash/bank management (shortening the retention 
period), management of pay abilities (increasing the payment period). The relationship of each 
these components will be identified and tested through the specific statistical test. 

Research question 
1- Is there a significant relationship between inventory holding period and profitability of the 

companies?  
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2- Is there a significant relationship between accounts receivable period and profitability of 
the companies? 

3- Is there a significant relationship between account payable period and profitability of the 
companies? 

4- Is there a significant relationship between cash conversion cycle and profitability of the 
companies? 

 

Literature Review 
The terminology of any science is the key that open the door of meanings of the texts and discourses 
related to that knowledge and technique to understand the facts of the author and researcher. In the 
following part, terminology and terms of the study defined for better understanding of the research 
findings. 

Working Capital Management 
The fundamentals of financial management constitute to capital, and it can be argued that all 
business activities require capital. Capital is all the financial resources used by the company, and 
in this respect, financial management defines the framework of the relationship between capital 
and company. (Pi Novo, 1970). Since capital is very important in organizational processes, 
managing it is of particular importance. In the meantime, working capital generally accounts for a 
large portion of the organization's capital in all organizations, especially smaller ones, and its 
management based on supply chain management mechanisms is also important. Working capital is 
a set of sums invested in current assets, and working capital management is the determination of 
the volume and composition of working capital resources and expenditures in order to increase 
shareholder wealth (Jamii, 2001). Despite the importance of working capital for organizations, 
organizational literature has traditionally focused on the study of long-term financial decisions, and 
researchers are increasingly focused on the study of investment analysis, capital structure, profit 
sharing, organization valuation, and other similar cases. But it should be noted that the investment 
that companies make in short-term assets and in less than a year of maturity is a major part of the 
company's balance sheet items. Working capital management is an essential requirement of an 
organization's ability to adapt to a challenging economy and aims to strike a critical balance 
between maintaining liquidity to support day-to-day operations and maximizing short-term 
investment opportunities. 

By mid-year of 2000, working capital management is seen as the key to achieving healthy cash 
flow and believes that companies with poor working capital management strategies will lose their 
competitive advantage and flexibility over time. 

In general, working capital refers to the investment of a company in short-term assets such as cash, 
short-term bonds and stocks, accounts receivable and commodity balances. Net working capital is 
current assets less current debt. Companies are usually having significant short-term payments as 
a source of financing. Managers of companies expect that working capital management can have a 
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significant impact on the company's profitability. Therefore, for many companies, working capital 
management is one of the important issues of financial management and managers can optimize 
their company value by maintaining an optimal level of working capital. Usually, a significant 
portion of corporate resources are invested in working capital. This adds to the importance of 
working capital management. In addition, companies spend the money they earn on various uses. 
For example, having sufficient inventory and an open credit policy can affect the sales revenue of 
a company, as maintaining sufficient inventory can reduce the risk of inventory shortage in times 
of high market demand, as well as prevent delays and interruptions in production schedules, and or 
by increasing the company's open credit policy. On the other hand, over-holding or giving too much 
credit to customers may block large amounts of cash in working capital. The above can be 
considered under working capital management.  

Working Capital Management Strategies 
Many studies of the effect of working capital management on profitability support the fact that 
aggressive policy improve corporate profitability (Shin & Soenen, 1998). In this regard, Jose & 
et.al (1996) found evidence of aggressive working capital strategy effectiveness and efficiency on 
US corporations. Afza & Nazir (2009) in another study of companies listed in the Karachi Stock 
Exchange which examine the concluded between the working capital management strategy and 
corporate profitability elaborate that manager can also change the value of the company by 
adopting a conservative policy. 

In a study of listed companies in Oman, M. walla (2012) also examined the impact of working 
capital management policies on corporate profitability and companies’ value. The results of their 
research indicated that conservative strategy had a positive effect on Profitability and value creation 
of the company, and adopting an aggressive policy has a negative impact on profitability and 
creation worth for the company. 

A moderate policy would tread a middle path between the aggressive and conservative approaches. 
It should be noted that the working capital policies of a company can be characterized as aggressive, 
moderate or conservative only by comparing them with the working capital policies of similar 
companies (Chittenden et al., 1998). There are no absolute benchmarks of what may be regarded 
as aggressive or otherwise, but these characterizations are useful for analyzing the ways in which 
individual companies approach the operational problem of working capital management. 

Working Capital Management Components 
Working capital management has several components, each of which will be discussed separately 
as follows. 

1- Accounts Payables Period 

One of the components of capital management is the turnover of creditors. Delay in payment allows 
material and merchants to choose the quality of their purchased product. It is also a cheap and 
flexible source of financing for the company. On the other hand, delays in paying sensitive b if 
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early payment of bills involves a discount may be costly for the company (Deloof, 2003). 
Generally, a creditors' deposit period describes the time it takes to settle accounts payable. They 
usually use the creditors' deposit period for two purposes: one is to plan payments and prepare a 
cash budget, and the other to compare it to the deadlines that sellers of raw materials and 
commodities set for their receivables. The results of the research on working capital management 
show that there is a significant inverse relationship between creditors' deposit period and corporate 
profitability. On the other hand, this result may indicate that firms that are profitable have shorter 
loan periods. 

2- Accounts Receivable period 

Another component of capital management is the turnover of receivables. In general, the main goal 
of corporate executives is to increase the value of their company. In this regard, managing accounts 
receivable can be effective in achieving this. Many of the current asset management models 
included in the financial management literature assume that increasing office profit is the primary 
purpose of financing, and in this model, increasing company’s’ profit should be linked to other 
goals (such as enhancing company value) which is always accompanied by risk and uncertainty. 
An increase in accounts receivable in a company increases both working capital and the cost of 
maintaining and managing accounts receivable. These costs reduce the value of the company but a 
proper policy in managing the accounts receivable portfolio can increase the value of the company 
(Michalski, 2007). Generally, the receivables period is a measure of how long it takes to cash out 
receivables from customer sales. Period of receivables demonstrates the profitability of a non-profit 
unit in cash receipts related to low sales. In addition, the ratio can also reflect the entity's credit 
policies. If customers are given more time to pay off their debt, the payback period will be longer. 
The relative length of the receivables period is not necessarily a negative phenomenon, because 
excessive tightening of receivables can lead to reduced sales. The results of the research on working 
capital management show that there is a significant inverse relationship between the period of 
receivables and profitability of companies and managers can increase profitability by reducing the 
period of receivables to the desired level. 

3- Inventory holding period 

The new economy is now substantially industrialized. The problems of financing and working 
capital considerations have led companies to take a new view of their assets through appropriate 
controls. Reports and statistical analysis clearly indicate that an optimal level of inventory and 
appropriate inventory controls can be achieved by reducing the cost of investing in inventories as 
well as reducing the cost of maintaining inventories. Therefore, timely supply and delivery of goods 
to customers as well as reducing the cost of maintaining and investing in inventories is one of the 
major challenges for managers. This can be achieved through appropriate measures. Generally, the 
inventory turnover period indicates the time it takes for the goods to be sold. Usually, we use the 
product which includes raw materials, goods in the process of production, and final product. On 
the other hand, inventory maintenance is usually done to compensate for volatility in the delivery 
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of goods and to prevent them from expiring prematurely. Low turnover means relatively high 
investment in inventory (compared to sales). 

Keeping the product above the required level will lead to confinement of funds in non-productive 
cases. On the other hand, if the commodity turnover is too high, it means that the inventory is kept 
at a relatively low and inadequate level and can often end up in inventory and losing customers. 
The objective of the company should ideally be to maintain the level of inventory at an optimal 
level that will not lead to unproductive use of funds or loss of customers. There is a significant 
inverse relationship between the period of inventory turnover and corporate profitability. And 
corporate executives can optimally increase company profitability by reducing inventory turnover 
periods (Michalski, 2007). 

4- Cash conversion cycle 

Another measure of capital appreciation is the cash conversion cycle. The cash conversion cycle 
refers to the time required between purchasing raw materials and cash received from the sale of 
final goods. As much as this period take longer time, the more investment in working capital is 
required. A longer cash conversion cycle may increase a company's profitability through increasing 
the sales. However, if the cost of investing in working capital is greater than the benefits of 
investing in inventory or granting more commercial credit, the profitability of the company may 
decline (Deloof, M. 2003). The shorter the cash conversion period indicates that the company has 
a better liquidity position (Khorramnejad, Mustafa, 2007). The following should be noted when 
using this criterion. 

Profitability 
The profitability of a business organization would depend on the resources it owns and the 
obligations it has to meets. Companies carry out various activities to make profits, and to generate 
wealth for further growth. Profit helps to make finance. Finance is considered as the most important 
for these activities. The actions of managers have financial consequences for the business firm. 
Therefore, it is imperative that they know the importance of finance (profit) functions and their 
linkage with their own activities (I.M. Pandey, 1999). 

Hence financial position or condition of the firm should be assessed and future position of the 
companies should predict. To make the business activities in order to make profit, it would be 
necessary to keep the financial position favorably. Hence the present study is initiated to predict 
the financial position of the firms and to find out the linkage between financial position and 
profitability. Financial statements provide information about the financial positions of an enterprise 
that is useful to a wide range of users in making economic decisions (Chartered institution, 1997). 

Research Background 
Yahya Zadeh et al. (2013) in a study examined the relationship between working capital 
management and profitability of listed companies in Tehran Stock Exchange, it was concluded that 
there is no nonlinear relationship between working capital management and profitability. 
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Yaghoubnejad et al. (2010) in a study on the relationship between working capital management 
and profitability in listed companies in Tehran Stock Exchange shows that there is a reverse 
relationship between working capital management variables and profitability. The results show that 
if the pay period, debt payment period, inventory turnover period and cash conversion cycle are 
increased, it will lead to a decrease in profitability of the companies, and managers can reduce the 
debt payment period, debt payment period, inventory turnover period. The inventory and cash 
conversion cycle at the lowest possible level can create a positive value for shareholders. 

(Deloof, 2003) discussed that most firms had a large amount of cash invested in working capital. 
It can therefore be expected that the way in which working capital is managed will have a 
significant impact on profitability of those firms. Using correlation and regression tests he found a 
significant negative relationship between gross operating income and the number of days accounts 
receivable, inventories and accounts payable of Belgian firms. On basis of these results, he 
suggested that managers could create value for their shareholders by reducing the number of days’ 
accounts receivable and inventories to a reasonable minimum. The negative relationship between 
accounts payable and profitability is consistent with the view that less profitable firms wait longer 
to pay their bills. 

(Ghosh and Maji, 2003) made an attempt to examine the efficiency of working capital management 
of the Indian cement companies during 1992 – 1993 to 2001 – 2002. For measuring the efficiency 
of working capital management, performance, utilization, and overall efficiency indices were 
calculated instead of using some common working capital management ratios. Setting industry 
norms as target-efficiency levels of the individual firms, this paper also tested the speed of 
achieving that target level of efficiency by an individual firm during the period of study. Findings 
of the study indicated that the Indian Cement Industry as a whole did not perform remarkably well 
during this period. 

Reza Zadeh and Heydarian (2007), in a study on the effect of working capital management on the 
profitability of Iranian companies, concluded that management can create value for the company 
by reducing the number of inventories and number of days for receivables amounts. In addition, 
shortening the cash conversion cycle also improves corporate profitability. 

(Shin and Soenen, 1998) highlighted that efficient Working Capital Management was very 
important for creating value for the shareholders. The way working capital was managed had a 
significant impact on both profitability and liquidity. The relationship between the length of Net 
Trading Cycle, corporate profitability and risk adjusted stock return was examined using 
correlation and regression analysis, by industry and capital intensity. They found a strong negative 
relationship between lengths of the firm’s net trading Cycle and its profitability. In addition, shorter 
net trade cycles were associated with higher risk adjusted stock returns. 

Rahman and Nasr (2007) examined the relationship between working capital and profitability using 
94 Pakistani firms. They examined the effect of account receivable period, stock turnover and 
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average of account payable period on corporate profitability and found that there was a negative 
relationship between working capital and profitability and concluded that a firm's profitability 
would be greatly affected by working capital management components. 

Mansoori and Muhammad (2012) used 24 listed firms to examine the effect of working capital 
management on firm’s profitability in Singapore. Using panel data analysis, pooled OLS and Fixed 
Effect estimation, from 2004 to 2011, receivable conversion period and inventory conversion 
period are the independent variables while the dependent variable is return on asset (ROA). The 
study showed that managers can increase profitability by managing working capital efficiently. 
Among other specific findings, the study documents a significant positive impact of inventory 
conversion period on profitability. 

Moroki and Jagongo (2013) used a sample of five manufacturing and construction firms and 
analyzed the effect of working capital management on firm’s profitability in Kenya for the period 
2003 to 2012. They used balanced panel data from annual account of the listed firms on the Nairobi 
Stock Exchange (NSE). Pearson correlation and Ordinary Least Squares regression techniques 
were used to establish the relationship between working capital management and firm’s 
profitability. Among other findings, the study documents a positive relationship between 
profitability and number of days of inventory. The findings indicated that the management can 
increase the level of sales by increasing their inventories conversion period to a reasonable level. 
In doing so, the profitability of the firms is expected to increase. 

Lazaridis and Tryfonidis (2006) found a negative relationship between profitability and the cash 
conversion cycle. Having observed that lower gross operating profit is associated with an increase 
in payable deferral period, they concluded that less profitable firms wait longer to pay their bills 
and those firms enjoy the credit period granted by the suppliers. They reached similar conclusion 
for accounts receivable and inventory. 

By using return on assets (ROA) as the profitability measure, Padachi (2006) analyzed the effect 
of working capital management on profitability and its trend. The results of the study revealed that 
higher levels of investment in receivables and inventory lead to decreases in profitability. 
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Research Conceptual Model 
Considering the aforementioned findings on research variables, the research conceptual model 
derived from previous research is considered as follows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research Methodology 
Methodology of the research in terms of purpose is applied research and in terms of nature of the 
research is correlation and descriptive approach. This study is a post-assessment research (using 
past information) that is adjusted based on information contained in corporate financial statements. 
The required data in the theoretical section of the research are extracted from books, specialized 
journals, articles and in some related researches (library method) and to collect research data from 
the field, questionnaire developed and used in collecting quantitative data. 

According to the research design, it is a conclusive research which aim to provide final and 
conclusive answers to research questions and testing the hypothesis. In terms of reasoning method, 
deductive paradigm will use for excavation of information and research modeling, inductive 
paradigm will be used for testing hypothesis in context of Balkh province. 

The statistical population of this study consists of commercial and manufacturing companies in 
Mazar-e-Sharif city and includes the following characteristics: 

1. They were registered companies in the Department of Commerce and Industry. 
2. Have no change in activity or change in fiscal year of 2013 till 2018. 
3. Only those companies have been studied whose financial forms and data have been available. 

Working 
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Figure 2- 1- Research Conceptual Model 

INTERNATIONAL AFGHANISTAN INTERDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE
Taj Institute of Higher Education

Mazar-i-Sharif, Afghanistan / August 19, 2021

180



 

4. For the sake of consistency among the companies, only those companies have been reviewed 
which their fiscal year is in accordance with the fiscal year of the Government of the Islamic 
Republic of Afghanistan. 

The site of this study is Mazar-e Sharif city which is located in the north zone of Afghanistan. The 
number of active registered companies in this city is around 1300 company which is operating in 
different sectors.  

The sampling method for this study is systematic elimination method to select the statistical sample 
from the active companies in Balkh province. The sample size is 30 active company located in 
Balkh province in three sector of food industry, garment and construction industry. 

Data analysis Approach 
The statistical model used in this study is multiple regression model. In this study, combined data 
(combined effects) were used to test the hypotheses. 

Statistical analysis was performed using SPSS software; first, the relevant regression model was 
estimated to test statistical assumptions, then ANOVA (Analysis of Variance) test was used to test 
the significance of the model and coefficient Beta was used to test correlation of each factor on 
Return on Asset (ROA). 

In this study, the variables of (ROA) were used as dependent variables, each of which was 
calculated as follows: 

ROA represents the rate of return on assets equal to the ratio of net profit to total assets of company 
i at year t. It is the ratio which measures company’s earnings before interest and taxes (PBIT) 
against its total net assets. The ratio is considered as an indicator of how effectively a company 
uses its assets to generate earnings before meeting contractual obligations. The greater the 
company’s earnings in proportion to its assets, the more effectively the company is said to be using 
its assets (Emile Woolf International, 2008).  

ROA = Net Earnings after Taxes (NEAT) / Book Value of Assets (BVA) 

then, four components; Account Receivables Days (ARD), the Inventory Turnover Days (ITD), 
Account Payable Days (APD) and Cash Conversion Cycle (CCC) are used to measure working 
capital management. 

AR = Indicates the period of receipt of account receivables and indicates the average number of 
days spent collecting funds from customers. The larger figures show the greater investment in 
accounts. AR calculated by division of the accounts receivable by net sales is multiplied by 365. 

No of Days A/R = Accounts Receivables/Sales*365  
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ITD = Indicates the inventory conversion period and represents the average number of days the 
inventory is processed, and sold. The larger of this variable represents the greater investment in 
inventory for a given level of operations, and is obtained by dividing the average inventory by the 
total cost of goods sold multiplied by 365. 

No of Days Inventory = Inventory/Cost of Goods Sold*365 

AP = Indicates the period of payment of accounts payable and indicates the average number of 
days it takes for a company to pay funds to suppliers. The larger number of this variable reflects 
the firm's conservative policy choice and is obtained by dividing the accounts payable by the total 
cost of goods sold multiplied by 365. 

No of Days A/P = Accounts Payables/Cost of Goods Sold*365 

CCC = Cash Conversion Cycle Indicates the average number of days between the time the cash 
received from the products sold to customers and the time paid for the purchase of raw materials 
as well as labor. The larger cash conversion cycle indicates more time between cash withdrawal 
and recycling. This measure is a common tool for measuring working capital management and 
shows how well a company manages its purchases, sales, cash receipts and payments. This variable 
is equal to the sum of the receivables and the conversion period minus the payment period of the 
accounts payable. 

Cash Conversion Cycle = No of Days A/R1 + No of Days Inventory – No of Days A/P2 

Since there are other factors that can affect the profitability of a business, these factors and their 
effects should also be considered in the model. Size of the company (SIZE), sales growth rate 
(SGR), financial leverage (DEBT) and industry type (IND) have been included in the research 
models as control variables. The size of the company equal to the natural logarithm of sales, the 
growth of company will be obtained by dividing current sales on the sales of last year, calculating 
the financial leverage is equal to dividing long-term debt by total debt. 

Research Model Specification 
In order to examine the effect of working capital management on profitability, a multiple linear 
regression model was built. The model captured the effect of inventory turnover, account receivable 
days, account payable days and cash conversion cycle on return on asset (ROA). For empirical 
purposes, the following operational equations were used. In a study conducted by Dr. Rezazada et 
al, (2010) estimated the model in linear model which is used by the researcher in this study as well. 
The full model used for testing firm’s a performance in relation to its working capital was as 
follows: 

(1) ROAit = β0 + β1ARit + β2INVit + β3APit + β4CCCit + έit 

 
1 Account Receivables 
2 Account Payables 
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Computing Working Capital Management Factors 
After data collection from thirty companies as the sample of the research in three industry, 
descriptive data analysis processed based on formulation which is mentioned in chapter three to 
calculate four main factors of working capital management as; 1) the number of days for account 
receivable, 2) number of days for account payable, 3) number of days for inventory and 4) cash 
conversion cycle of the company. 

At first, the amount of each factor must to calculate and then examine the effect of each factor on 
profitability of the company. So, in this part, the amount of each working capital factors calculated 
as the following table. 

Table 1- Descriptive analysis of working capital factors for 30 company (research sample) 

 
 
 
 

No 

ROA No of Days A/R  No of Days 
Inventory  

No of Days A/P  Cash Conversion 
Cycle  

ROA = Net Earnings 
after Taxes (NEAT) 

/ Book Value of 
Assets (BVA) 

No of Days A/R = 
Accounts 

Receivables/Sales
*365  

No of Days 
Inventory = 

Inventory/Total 
Cost of Goods 

Sold*365 

No of Days A/P 
= Accounts 

Payables/Cost of 
Goods Sold*365 

Cash Conversion 
Cycle = No of Days 
A/R + No of Days 
Inventory – No of 

Days A/P 

1 0.15 23.23 33.18 5.64 50.77 

2 0.04 27.04 2.51 3.42 26.12 

3 0.04 134.77 16.89 90.50 61.17 

4 0.12 111.93 5.21 46.93 70.22 

5 0.18 160.60 0.00 2.63 157.97 

6 0.18 63.48 42.12 42.12 63.48 

7 0.05 7.30 25.47 25.47 7.30 

8 0.16 6.08 7.16 10.74 2.50 

9 0.20 10.14 2.96 5.33 7.77 

10 0.30 9.73 0.00 4.06 5.68 

11 0.28 11.70 4.16 11.57 4.30 

12 0.15 0.95 174.07 39.67 135.34 

13 0.68 31.63 0.00 12.17 19.47 

14 0.27 109.50 84.23 140.38 53.35 

15 0.18 6.84 0.00 4.29 2.55 

16 0.16 4.11 21.47 3.82 21.76 

17 0.28 18.62 61.86 40.21 40.27 

18 0.08 10.31 77.73 74.35 13.69 

19 0.14 4.93 35.61 28.49 12.05 

20 0.20 31.47 12.17 24.33 19.30 

21 0.15 7.69 32.36 30.57 9.49 
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22 0.10 7.30 33.18 23.23 17.25 

23 0.24 5.29 9.28 2.32 12.25 

24 0.39 7.93 3.46 1.89 9.51 

25 0.17 17.03 4.80 5.76 16.07 

26 0.10 21.60 8.01 11.66 17.96 

27 0.10 8.58 76.04 81.11 3.51 

28 0.56 23.62 4.16 11.89 15.89 

29 0.09 0.00 91.25 19.77 71.48 

30 0.22 15.52 19.84 5.95 29.41 

Inferential Analysis of Data 
To compute the effect of each working capital factors on profitability of the company, multiple 
linear regression model formed and data entered to SPSS program. The output of SPSS program is 
shown and discussed separately in below parts. 

Regression Model Summary 
 In second table of SPSS output analysis, it defined the correlation between predicted and observed 
ROA (dependent variable). In our case, R = 0.68 Since this is a high correlation, our model predicts 
ROA rather precisely. R square in this research shows 0.46 which is simply the square of R. It 
indicates the proportion of variance in ROA that can be “explained” by our four predictors. 
Because regression maximizes R square for our sample, it will be somewhat lower for the entire 
population, a phenomenon known as shrinkage. The adjusted r-square estimates the population R 
square for our model and thus gives a more realistic indication of its predictive power. 

Using the adjusted coefficient of variation, we can say that 22% of the dependent variable changes 
are explained by the independent variables. In conclusion, the adjusted R squared tells us that our 
model can predict ROA which in this sample is 22%. 

Table 2- Output 2 SPSS regression model 

ANOVA Test Analysis 
The next table is called ANOVA. This table shows whether the regression model can significantly 
(and appropriately) predict the dependent variable changes. And as it appears in the last column 
(sig) of the table, the column shows the statistical significance of the regression model, which have 
to be less than 0.05 for obtaining the significance of the regression model. The significance level 
in our research is 0.4 which is less than 0.5, indicating that the regression model is meaningful. 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .680a .462 .224 12.143 
a. Predictors: (Constant), Cash Conversion Cycle = No of Days A/R + No of Days Inventory – No of Days A/P, 
No of Days A/P = Accounts Payables/Cost of Goods Sold*365, No of Days Inventory = Inventory/Total Cost of 
Goods Sold*365 
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Table 3- Output 3 SPSS regression model 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .041 3 .014 .665 .041b 
Residual .537 26 .021   

Total .579 29    
a. Dependent Variable: ROA = Net Earnings after Taxes (NEAT) / Book Value of Assets (BVA) 
b. Predictors: (Constant), Cash Conversion Cycle = No of Days A/R + No of Days Inventory – No of Days A/P, 
No of Days A/P = Accounts Payables/Cost of Goods Sold*365, No of Days Inventory = Inventory/Total Cost of 
Goods Sold*365 

Coefficients Table of Regression Analysis 

The last table which indicates the coefficient of each independent variables on dependent variable 
is coefficients table which is shown in below. The b coefficients tell us how many units ROA 
increases for a single unit increase in each predictor.  

Like so, one-point increase on the Days of account payable tests corresponds to 0.49 points increase 
on the job performance test. Given only the scores on our predictors, we can predict ROA by 
computing 

Table 4- Output 4 SPSS regression model 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) .236 .040  5.944 .000 
No of Days Inventory = Inventory/Total 
Cost of Goods Sold*365 

-
.041 

.001 -.168 -
1.690 

.032 

No of Days A/R = Accounts 
Receivables/Sales*365 

-
.071 

0.18 -.278 -
3.744 

0.00 

No of Days A/P = Accounts Payables/Cost 
of Goods Sold*365 

.049 .001 .102 1.457 .045 

Cash Conversion Cycle = No of Days A/R + 
No of Days Inventory – No of Days A/P 

.063 .001 .231 2.754 .017 

a. Dependent Variable: ROA = Net Earnings after Taxes (NEAT) / Book Value of Assets (BVA) 

 
The beta coefficients allow us to compare the relative strengths of our predictors. The column 
“Sig.” holds the p-values for our predictors. As long as the Sig value is less than 0.05, we can say 
that a b coefficient is statistically significant if its p-value is smaller than 0.05. All of our b 
coefficients are statistically significant as their Sig values are less than 0.05. so, we can reject or 
accept the hypothesis of the research as follows based on the coefficient table of regression model. 
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Summary of Findings 
The overall adjusted coefficient of regression model shows that 22% of the dependent variable 
changes are explained by the independent variables entered in this model and the Sig of ANOVA 
test analysis show 0.41 which is less than 0.05 and elaborate that this model of regression is 
meaningful for both dependent and independent variables. 

The first hypothesis of the study shows the significant relationship between inventory holding 
period and profitability as well as the coefficient of this variable on profitability is examined as -
0.41. As can be seen from the value of the “Sig”, there is a significant relationship between these 
two variables, and the beta coefficient indicates the strengths effect of both variables on each other. 

The second hypothesis of the research shows the significant relationship between account 
receivable period and profitability. As can be deduct from the value of Sig, the second hypothesis 
also shows a significant relationship between account receivable period and profitability, and the 
value of beta coefficient is -0.47 which indicates the strength effect of account receivable period 
on profitability. 

The third hypothesis of the study shows the significant relationship between account payable period 
and profitability. As it shows, the Sig value is 0.045 which is less than 0.05 and shows the 
significant relationship between account payable period and profitability of companies. The beta 
coefficient shows 0.49 indicates the effect of strength of account payable period on the dependent 
variable. 

Finally, the fourth hypothesis of the study shows the significant relationship between cash 
conversion cycle and profitability. and the beta coefficient value is 0.63 which indicates the effect 
of cash conversion cycle on ROA of the company. 

Research Recommendations 
Each research has specific recommendations based on its findings for scope of the research to solve 
the problems and optimizing the situation which the research is conduct based on that. This research 
also generates a number of recommendations to increase the profitability of the companies through 
managing working capital. 

1. As the analyzed data show, the greatest impact of working capital management element is related 
to the period of account receivable. Therefore, it is recommended to shorten this period to increase 
the profitability of the company. 

2. The greatest impact after the period of account receivable is cash conversion cycle, which is a 
combination of three factors: the period of account receivable, the period of account payable and 
the period of inventory. Therefore, companies with proper management of cash conversion cycle 
can increase the profitability of the company. 

3. The third factor affecting the profitability of the company is the period of account payable. The 
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longer this period makes the more profit for the company but its impact is less than the period of 
account payable. 

4. Finally, shortening the sales period of the inventory can also affect the profitability of the 
company, which is recommended for companies to shorten this period to increase profit of the 
company. 

5. as the descriptive statistics shows, female respondents are few against men which indicates a 
few portions of women business owners in context of Balkh province. So, it would be great to 
improve gender capability to involve women in business related field and improving the role of 
women in ownership of the companies. This will help the gender equality and using the potential 
of women in management and ownership of the companies. 
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ABSTRACT 
Banks play a crucial role in a country's economic system, but they can only function as a going 
concern if they are managed efficiently and effectively. Every bank's primary goal is to operate 
profitably in order to maintain stability and long-term growth. External and internal economic 
environments are regarded as important drivers of a bank's financial performance. 
The primary objective of this research was to study the internal factors affecting financial 
performance of commercial banks in Afghanistan over a nine-year period, beginning 
from 2010 and ending in 2019. To determine the relevant ratios and coefficients, the study used 
secondary data from published financial reports of 6 commercial banks in Afghanistan. The 
data have been analyzed using IBM SPSS 25 and MS Excel, along with the mix of analytical 
tools and techniques including, descriptive statistics, financial ratios, Kolmogorov-Smirnov 
test, correlation analysis and linear regression model were used to determine the regression 
coefficients. The linear regression model is used to determine the relative importance and 
impact of each independent variable on financial performance of commercial banks. 
It was noted that independent variables in the model explain 83.4% of financial performance 
of commercial banks. The results showed that there is a moderate positive association between 
capital adequacy and return on assets while there is weak negative association between asset 
quality and return on assets. The study's findings also revealed that there is a strong positive 
association between the management efficiency and return on assets while there was weak 
negative association between liquidity ratio and return on assets. The study recommends that 
there is need for commercial banks in Afghanistan to control all the factors and enhance their 
financial performance in terms of ROA.  
Keywords: Internal Factors, Financial Performance, Commercial Banks, Management 
Efficiency, Return on Assets 
 
Introduction: 
Commercial banks play a crucial role in the financial sector of any country around the world, 
mainly due to their intermediation function. The banking sector has seen substantial changes 
in its operating environment during the last two decades, especially in terms of structure and 
financial performance (Athanasoglou, Brissimis, & Delis, 2008). Because banks play such an 
essential role in the economy, their performance receives a lot of attention in the economic 
literature. Furthermore, the focus on bank performance is linked to the Great Depression of the 
1940s, which brought the flow of bank failures in the United States. 
The performance of commercial banks can be influenced by internal and external factors 
(Athanasoglou, Brissimis, & Delis, 2011). These factors are divided into two categories: bank-
specific (internal) variables and macroeconomic variables. Individual bank features that 
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influence the bank's performance are referred to as internal variables. These characteristics are 
mostly impacted by internal management and board decisions. External variables are industry-
wide or country-wide factors that are outside the company's control and have an impact on 
bank profitability (Azizi & Sarkani, 2014). 
Commercial banks play an important role in a country's economic resource allocation. They 
continually transmit funds from depositors to investors. They can do so if they generate enough 
revenue to cover the operating expenses they will incur in the future. In other words, banks 
must be profitable in order to provide long-term intermediation services. Beyond the 
intermediation role, the financial performance of banks has significant implications 
for economic growth of countries. (Abera, 2012). The shareholders are rewarded for their 
investment for good financial performance. In turn, this promotes more investment and creates 
economic growth. On the other side, poor banking performance can lead to bank collapse and 
crises that negate economic development (Abera, 2012). 
The performance of the bank may be described as reflecting how a bank's resources are utilized 
in a way that allows it to achieve its objectives. In addition, the term bank performance refers 
to a set of indicators showing the status of the bank and its ability to fulfill the desired objectives 
(Malakolunthu & Rengasamy, 2012). We evaluate bank performance for a variety of reasons, 
including determining operational results and overall financial condition, measuring asset 
quality, management quality, efficiency, and achievement of objectives, as well as determining 
earning quality, liquidity, capital adequacy, and level of bank services (Kamande, 2017). 
In Afghanistan, the banking sector made AF 593 million of net profits for the quarter under 
review, compared to AF 384 million in the previous quarter. The annualized return on assets 
(ROA) is at 1.93 percent, down from 2.48 percent in the second quarter. Meanwhile, in June 
2016, the Return on Equity (ROE) was 19.09 percent, against 24.70 percent in the previous 
quarter. The banking sector's increased profitability can be ascribed to a significant decrease in 
credit provisions in the quarter under analysis (Da Afghanistan Bank, Quarterly Bulletin, Q3- 
FY 2016). 
Deposits, the primary source of funding in the banking sector, reached AF 375.55 billion, 
accounting for 95.74 percent of the sector's total liabilities. Deposits fell by 0.28 percent in the 
third quarter of 2016, against 3.06 percent increase in the previous quarter in June 2016. (Da 
Afghanistan Bank, Quarterly Bulletin, Q3- FY 2016) 
Despite the aforementioned key points, the sector continues to face numerous challenges, 
including internal competition, credit risk, business cycle risk, environmental security risk, 
investment security risk, government rules and regulations, technological changes, increased 
market innovations, and so on. 
Based on the aforementioned issues, knowing bank-specific characteristics and their impact on 
bank financial performance is critical for commercial bank management, stakeholders, and 
other interest groups such as the central bank and the government. Several internal bank-
specific elements, as well as external and industry-specific factors, have been identified via 
research studies undertaken to analyze the factors that impact on profitability and financial 
performance of commercial banks.  Bank-specific characteristics are unique to a certain 
institution, hence the internal elements that influence profitability in one bank may differ from 
those in another. 
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They must be profitable in order to survive and remain competitive, since a successful banking 
industry is better able to withstand negative shocks. This research will be motivated by the fact 
that banks must understand the internal factors that they can manipulate to maximize profits. 
(Lukorito, Muturi, & Nyang'au, 2014). 
The purpose of this study is to determine the internal factors affecting financial performance 
of commercial banks in Afghanistan in order to come up with findings that can be used by 
banks to better utilize their resources, improve their financial performance, and become more 
competitive. Hence The study will serve as a guide for bank shareholders and other interested 
parties. 
It uses CAMEL framework, which was recommended by Basel Committee used for banking 
supervision of the Bank for International Settlements [BIS] in 1985, as an international rating 
system. The CAMEL rating is chosen for this study because it is a worldwide acceptable 
standard measure of financial performance of banks. The ratings are assigned based on a ratio 
analysis of the financial statements, combined with on-site examinations made by a designated 
supervisory regulator like Central bank of a country. CAMEL stands for capital adequacy, 
Asset quality, Management efficiency, Earnings ability and Liquidity. In the study four of these 
indicators have been used and Return on Assets (ROA) as equated to financial performance. 
Research Objectives  
General Objectives  
The main objective of this study is to determine the internal factors affecting financial 
performance of commercial banks in Afghanistan. 
Specific objectives  

1. To Identify the effect of Capital Adequacy on financial performance of commercial banks 
in Afghanistan. 

2. To determine the effect of Asset Quality on financial performance of commercial banks in 
Afghanistan. 

3. To find the effect of Management Efficiency on financial performance of commercial banks 
in Afghanistan. 

4. To assess the effect of Liquidity Ratio on financial performance of commercial banks in 
Afghanistan. 

Research Questions  
1. How does Capital Adequacy affect financial performance of commercial banks in 

Afghanistan? 
2. How does Asset Quality affect financial performance of commercial banks in Afghanistan? 
3. How does Management Efficiency affect financial performance of commercial banks in 

Afghanistan? 
4. How does Liquidity Ratio affect financial performance of commercial banks in 

Afghanistan? 
Research Hypothesis 
1. It seems that Capital Adequacy have a positive effect on financial performance of 

commercial banks in Afghanistan. 
2. It seems that Asset Quality have a positive effect on financial performance of commercial 

banks in Afghanistan. 
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3. It seems that Management Efficiency have a positive effect on financial performance of 
commercial banks in Afghanistan. 

4. It seems that Liquidity Ratio have a positive on financial performance of commercial banks 
in Afghanistan. 

Significance of the Study 
In general, the study contributes to existing knowledge on factors responsible for bank financial 
performance and serves as a basis to provide measures and policy formulation for stakeholders 
and to embark upon bank specific factors in order to enhance their return on assets and the 
quality of banking services in Afghanistan. 
 
Scope of the Study 
The research covered the period between 2010 and 2019 given that much of the activities in 
the banking sector have taken place within the period with the emergence of new banks, 
increase in demand for credit facilities, and a general economic expansion. Banks are 
distributed all over the country and based on the availability of financial reports the study will 
take into consideration only 6 commercial banks operating in Afghanistan.  
 
Theoretical Framework 
Bank Performance Indicators 
Commercial banks' ultimate goal is profit. All of the strategies developed and activities carried 
out are aimed at achieving this ambitious goal. This isn't to say that commercial banks don't 
have other goals. Additional social and economic goals may be pursued by commercial banks. 
The purpose of this study, on the other hand, is related to the first goal, profitability. 
Commercial banks' profitability is measured using a variety of ratios, the most important of 
which are Return on Asset, Return on Equity, and Net Interest Margin (Obamuyi, 2013). 
 
Return on Asset (ROA) 
ROA is another important measure that reflects a bank's profitability. It is a ratio of income to 
total assets (Abdullah, Parveez, & Ayreen, 2014). It evaluates the bank's management capacity 
to create money by utilizing business assets at their disposal. In other words, it demonstrates 
how effectively the company's resources are used to generate income. It also demonstrates how 
efficiency a company's management is in generating net revenue from all of the institution's 
resources (Abdullah, Parveez, & Ayreen, 2014). According to (Dietrich & Wanzenried, 2011), 
a greater ROA indicates that the firm is more efficient in utilizing its resources. 
Determinants of Bank Performance 
Bank performance determinants can be divided into two categories: bank-specific (internal) 
and macroeconomic (external) (Okoth & Gemechu, 2013). These are the random factors that 
determine the outcome. Individual bank characteristics that affect the bank's performance are 
referred to as internal factors. These factors are primarily influenced by management and the 
board's internal decisions. External factors are industry-wide or country-wide factors that are 
beyond the company's control and have an impact on bank profitability.  
Bank Specific Factors/Internal Factors 
Internal factors, as previously stated, are bank-specific elements that have an impact on a bank's 
profitability. These elements are within the bank's power to control, and they vary from bank 
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to bank. Capital size, deposit liabilities, credit portfolio size and composition, interest rate 
policy, labor productivity, information technology state, risk level, management quality, bank 
size, ownership, and some other factors. Scholars frequently utilize the CAMEL framework to 
proxy bank-specific factors (Ghazounai & Moussa, 2013). CAMEL stands for Capital 
Adequacy, Asset Quality, Management Efficiency, Earnings Ability and Liquidity. Four of 
these indications are described in more detail below. 
Capital Adequacy 
Capital adequacy is an important measure of a bank's long-term sustainability. According to a 
review of the literature, this is a very common ratio among banks. This ratio provides assurance 
and comfort to the bank's depositors, as well as protection for their savings, while also assisting 
the bank in the effective implementation of its activities. This ratio has been estimated 
differently in different research and countries, according to a review of the literature. This has 
been calculated as the ratio of total equity to assets (Anbar & Alper , 2011), total capital to total 
assets (Ongore & Kusa, 2013) as numerator and denominator with total assets. Total equity in 
accounting includes common stock- capital invested by owners or shareholders, related 
reserves like share premium and retained earnings while total capital only includes, common 
stock – capital invested by owners, and its related reserves. The ratio indicates proportionate 
of aggregate assets in a bank between their owners and depositors. 
One of the bank-specific elements that influences the degree of bank profitability is capital. 
Capital is the amount of own funds available to support the bank's operations and act as a buffer 
in the event of a crisis (Athanasoglou, Brissimis, & Delis, 2011). Banks capital creates liquidity 
for the bank due to the fact that deposits are most fragile and prone to bank runs. Moreover, 
greater bank capital reduces the chance of distress (Hadad, 2013).  
Asset Quality 
The bank's asset is another bank specific variable that affects the profitability of a bank. The 
bank asset includes among others current asset, credit portfolio, fixed asset, and other 
investments. Often a growing asset (size) related to the age of the bank (Athanasoglou, 
Brissimis, & Delis, 2011). Loan is the major asset of commercial banks from which they 
generate income. The quality of loan portfolio determines the profitability of banks. The loan 
portfolio quality has a direct bearing on bank profitability. The highest risk facing a bank is the 
losses derived from delinquent loans (Liu, 2011). Thus, non-performing loan ratios are the best 
proxies for asset quality. Different types of financial ratios used to study the performances of 
banks by different scholars. This is commonly calculated as Non-Performing loans to total loan 
portfolio (Ongore & Kusa, 2013), accumulated provisioning reserve to net non-performing 
loans (Nazir, 2010), loans under follow-up less specific provisioning to total loans (Anbar & 
Alper , 2011). It can also be calculated as total loans to total assets. 
It is the major concern of all commercial banks to keep the amount of non-performing loans to 
low level. This is so because high non-performing loan affects the profitability of the bank. 
Thus, low non-performing loans to total loans shows that the good health of the portfolio a 
bank. The lower the ratio the better the bank performing (Memmel & Raupach, 2014). 
Management Efficiency 
Efficiency is an indicator that is based on minimum inputs but greater output. Despite that ROA 
and equity are also some sort of efficiency measures however they are much dependent to 
various independent factors that includes the total assets coming from owners and depositors 
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and internal factors such as use of technology, systems and processes that minimizes wastage, 
idle time and maximizes productivity. To consider internal factors under decision authority of 
management, management efficiency is studied. Management efficiency is the ability of the 
board of directors and management to identify measure, control the risks of a banking 
institution’s operations, and guarantee the safe and effective operation in fulfillment of 
pertinent laws and regulations.  
Management efficiency is determined with variant in different studies as highlighted by the 
literature review. It is calculated as total expenditure to total income (Nazir, 2010), total 
operating expenses to net interest expense (Tarawneh, 2006), Total operating income to total 
profit (Ongore & Kusa, 2013).  
It shows the relative output of profits with respect to the total income of a bank. It also indicates 
how efficiently that income generated through operations and services in relation to the cost 
incurred. 
Liquidity 
Liquidity refers to the bank’s ability to meet its obligations, especially that of depositors. 
Adequate levels of liquidity are directly proportional to the bank’s profitability. To measure 
liquidity, management should use as a proxy variable the ratio of liquid assets that is cash and 
due from banks, available for sale securities, and government securities to the total assets 
(Ongore & Kusa, 2013). Adequate level of liquidity is positively related with bank profitability. 
Liquidity is measured using the common financial ratios that show the liquidity position of a 
bank. The ratios include customer deposit to total asset and total loan to customer deposits and 
cash to deposit ratio (Nyanga, 2012). Total investments to total deposits (Nazir, 2010) and 
liquid assets to total assets (Anbar & Alper , 2011). However, the study conducted in China 
and Malaysia found that liquidity level of banks has no relationship with the performances of 
banks (Nzongand & Atemnkeng, 2016). 
 
Theoretical Review  
Bank Profitability Theory 
Various profitability theories have evolved over the years to establish the existence or 
inexistence of a link between market structure and profitability. The traditional microeconomic 
concept founded in neoclassical economics popularly known as ‘theory of the firm’ states that 
firms exist and make decisions to maximize profits. Based on the traditional assumption, 
researchers have come out with a great deal of testable predictions on the behavior of profit 
maximizing firms upon which the performance of industries can be derived. 
The Efficiency Theory 
The efficiency theory assumes that banks earn high profits because they are more efficient than 
others. The efficiency theory has two different approaches such as: The X-efficiency and Scale-
efficiency hypothesis. Efficient firms are more profitable because of their lower costs due to 
X-efficiency. Furthermore, the scale approach emphasizes economies of scale rather than 
differences in management or production technology. Larger firms can gain lower unit cost 
and higher profits through the economies of scale. Such firms tend to have large market share, 
which can provide higher concentration and profitability (Athanasoglou, Delis, & Staikouras, 
2006). 
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Literature Review 
A study carried out by (Qais & Boris , 2018) on Financial Performance of Commercial Banks 
in Afghanistan. The researchers used descriptive statistics and multivariate regression model 
to determine the parameters. Findings show that the banks’ internal factors have significant 
impact over its profitability with the exception of the liquidity variable and that external 
economic factors were insignificant at 5% confidence level. Hence, profitability in Afghan 
banks is determined by the efficiency of their management rather than macroeconomic factor 
of gross domestic product. 
(Jha & Hui, 2014) conducted a study that compared the financial performance of different 
ownership structured commercial banks in Nepal based on their financial characteristics. The 
study identified the determinants of performance exposed by financial rations that were based 
on CAMEL model. Jha and Hui analyzed 18 banks for the period of 2005 to 2010. The 
researcher utilized the econometric model, multivariate regression analysis, by formulating two 
regression models utilized in estimating the impact of capital adequacy ratio, non-performing 
loan ratio, interest expenses to total loan, net interest margin ratio and credit to deposit ratio on 
the financial profitability. The research results revealed that return on assets was significantly 
influenced by capital adequacy ratio, interest expenses to total loan and net interest margin, 
while capital adequacy ratio substantial effect on return on equity. 
A study by (Nsambu , 2014) sort to establish the underlying factors responsible for performance 
of both domestic and foreign commercial banks in Uganda. He concluded that management 
efficiency, asset quality, interest income, capital adequacy and inflation are factors affecting 
performance of domestic commercial banks in Uganda over the period 2000-2011. 
(Ongore & Kusa, 2013) carried out a study on the determinants of financial performance of 
commercial banks in Kenya. The researchers used linear multiple regression model and 
generalized Least Square on panel data to estimate the parameters. The data was from 2001 to 
2010 and the study was done on 37 commercial banks in Kenya. The findings showed that bank 
specific factors significantly affect the performance of commercial banks in Kenya, except for 
liquidity variable. But the overall effect of macroeconomic variables was inconclusive at 5% 
significance level. The moderating role of ownership identity on the financial performance of 
commercial banks was insignificant. Thus, it can be concluded that the financial performance 
of commercial banks in Kenya is driven mainly by board and management decisions, while 
macroeconomic factors have insignificant contribution. 
(Keovongvichith, 2012) analyzed financial performance of the banking industry by first 
examining key indicators of financial development and then applying the CAMEL system to 
assess the performance of the banking sector on Laos. The finding showed that there were 
financial improvements in the asset quality and management in Laotian commercial banks, but 
there also existed some area of deficiencies, including low capital adequacy and profitability 
ratio, especially in banks owned by the government. This result is essential in assisting central 
banks and the government to draw up and implement suitable policies, promoting a healthy 
and stable banking system. 
In an study, (Olweny & Shipho, 2011) examined the effects of bank-specific factors such as 
capital adequacy, asset quality, liquidity, operational cost efficiency and income diversification 
on the profitability of commercial banks in Kenya, as well as the effects of market structure 
factors; foreign ownership and market concentration on performance banks in Kenya. Using 
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the multiple linear regressions method, their analysis revealed that all the bank specific factors 
had a statistically significant impact on profitability, while none of the market factors had a 
significant impact. This study focused on some bank specific factors and did not assess the 
impact of external factors on financial performance of banks. 
(Shipo, 2011) did a study on the effects of banking sectorial factors on the profitability of 
commercial banks in Kenya. The first objective was to determine and evaluate the effects of 
bank – specific factors: capital adequacy, asset quality, liquidity, operational cost efficiency 
and income diversification on the profitability of commercial banks in Kenya. The second 
objective was to determine and evaluate the effects of market structure factors: foreign 
ownership and market concentration on the profitability of commercial banks in Kenya. The 
study adopted and exploratory approach by using panel data research design to fulfill the above 
objectives. Annual financial statements of 38 Kenyan commercial banks from 2002 to 2008 
were obtained from the CBK and Banking survey 2009. The data was analyzed using multiple 
linear regression method. The analysis showed that all the bank specific factors had a 
statistically significant impact on profitability, while none of the market factors had a 
significant impact. 
Conceptual Framework 
A conceptual framework is a model of presentation where a researcher conceptualizes or 
represents the relationships between independent and dependent variables in the study and 
shows the relationship graphically or diagrammatically. The purpose of a conceptual 
framework is to help the reader to quickly see the proposed relationships. Figure.1 shows the 
conceptual framework identifying the various internal factors affecting financial performance 
of commercial banks in Afghanistan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Conceptual framework of the hypothesized model describing the proposed 
relationship between the variables. 

Return on Assets 
(ROA) 

 Net income 
to total assets 
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 Total Equity to Total Assets 
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Asset Quality 
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Research Methodology 
This section illustrates the research methodology used for the present study. In terms of purpose 
the present study is applied and in terms of methodology it is categorized as correlational 
research. By analyzing the financial performance indicators, we will try to elaborate the internal 
factors (bank specific) and their impact on financial performance of 6 commercial banks in 
Afghanistan for the period 2010–2019. The study used secondary data from the published 
financial Reports of the 6 commercial banks in Afghanistan for period 2010–2019 to estimate 
the relevant ratios and coefficients. The data will be processed using IBM SPSS 25 and MS 
Excel. Along with that The mix of analytical tools and techniques including, descriptive 
statistics, financial ratios, correlation analysis and linear regression model are used to 
determine the parameters. A correlation matrix has been used to examine the relationship 
between the dependent and independent variables. The linear regression model is used to 
determine the relative importance and impact of each independent variable on financial 
performance of.  
 
Study Population 
The population of interest in this study are commercial banks operating in Afghanistan. Their 
performance from 2010 to 2019 is considered for the study.  
 
Sampling Procedure 
From the population 6 commercial Banks were purposefully selected based on the availability 
of their Financial Reports. The names of the commercial banks are Ghazanfar Bank, 
Afghanistan International Bank, Afghan United Bank, Islamic Bank of Afghanistan, Maiwand 
Bank and The First Micro Finance Bank. 
 
Data Collection 
This study will use secondary data for the various variables that will be put into the model. 
There will be various sources of this data, including the Central Bank of Afghanistan, the 
respective banks’ websites and their published financial reports. Data to be collected will 
include, total loans, total customer deposits, total loan loss provisions, total operating income, 
total assets, and net income. This data will be used extensively in analyzing the various internal 
factors that affect financial performance of commercial banks in Afghanistan. 
 
Data Processing and Analysis 
Descriptive Statistics: 
Commercial Banks Return on Assets(ROA) 
In this study the ROA is used as financial performance indicator of commercial banks so we 
sought to investigate the trends in ROA (Net Income / Total Assets) in commercial banks of 
Afghanistan from 2010 to 2019. From the findings, it can be noted that the year 2013 recorded 
the highest value for the ROA as shown by a mean value of 1.4947 which indicates that they 
could utilize their assets in an effective way. But the year 2010 recorded the lowest value for 
the ROA as shown by a mean value of -0.7681 indicating that they were not able to generate 
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an optimum return from their assets. The findings revealed that there has been a significant 
decrease in ROA after the year 2013. The results are displayed on table 1. below. 
Table 1: 
 

Commercial Banks Return on Assets(ROA) from 2010 to 2019 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Vali
d 

Mean -
0.7681 

0.3384 1.2376 1.4947 
0.6123 

0.6574 0.4107 0.8207 0.2737 0.4429 

Median -
0.4794 

0.5316 0.9861 1.084 0.606
0 

0.7197 0.9961 0.5206 0.3194 0.4389 

Standard 
Deviatio
n 

1.2763 1.2838 1.0466 1.5034 0.612
0 

1.2351 1.7113 1.3494 0.5403 0.6334 

Range 3.4513 3.7030 2.9817 3.8561 1.375
5 

3.5492 4.7518 3.9187 1.5565 1.6011 

Minimu
m -2.807 

-2.071 0.0197 0.2915 0.006
8 

-
1.5690 

-
2.8797 

-
1.1277 

-
0.4869 

-
0.4102 

Maximu
m 

0.64392
5 

1.6311 3.0015 4.1477 1.382
3 

1.9802 1.8721 2.7909 1.0696 1.1909 

 
 
Commercial Banks Capital Adequacy  
In this section of the study we evaluated the trends in capital adequacy in commercial banks of 
Afghanistan from 2010 to 2019. From the findings, it can be noted that the year 2012 recorded 
the highest value for capital adequacy as shown by a mean of value of 12.3474 while the year 
2018 recorded the lowest value for capital adequacy as shown by a mean value of 9.6002. As 
per the standard currently commercial banks need to maintain minimum 8% Capital Adequacy 
Ratio. The findings revealed that there has been a slight increase in capital adequacy during the 
period from 2010 to 2019 and result is satisfactory as it is above 8%. The results are displayed 
in table 2. 
 
 
 
Table 2: 

 
Commercial Banks Capital Adequacy from 2010 to 2019 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Vali
d 

Mean 9.9963 9.9516 12.347
4 

10.814
5 

10.838
4 

10.246
4 

9.6531 10.134
0 

9.6002 10.976
0 

Median 8.0863 8.5369 10.554
6 

11.634
7 

11.46
38 

9.0819 8.4260 8.8981 8.8606 11.403
8 
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Standard 
Deviatio
n 

4.2100 4.6097 6.7512 4.5029 4.681
2 

5.3210 5.2118 4.7885 4.4896 4.4676 

Range 10.646
6 

12.432
3 

17.583
1 

10.303
5 

11.92
35 

12.808
2 

12.495
1 

11.129
3 

11.180
6 

11.740
8 

Minimu
m 6.7594 

5.7967 5.5588 5.6800 5.472
9 

4.8104 4.1629 4.8528 4.9985 5.7728 

Maximu
m 17.4060 

18.229
0 

23.142
0 

15.983
6 

17.39
64 

17.618
6 

16.658
1 

15.982
2 

16.179
2 

17.513
6 

 
 
Commercial Banks Asset quality 
 
In this part of the study we examined the trends in Asset quality in commercial banks of 
Afghanistan from 2010 to 2019. Asset quality (loan loss provisions / Loans to customers) 
analyzes the quantity of deteriorated and doubtful loans. It is preferable to keep this ratio as 
lower as possible. From the findings, it can be noted that the year 2016 recorded the highest 
ratio for Asset quality as shown by a mean of value of 7.4499 which indicates a higher quantity 
of doubtful loans while the year 2017 recorded the lowest ratio for asset quality as shown by a 
mean value of -7.1423 which indicates a lower quantity of doubtful loans. The findings 
revealed that there has been an increase in asset quality ratio from 2012 to 2016, this was 
followed by a decrease from 2016 to 2017 indicating a satisfactory sign. The results are 
displayed on table 3 below. 
 
Table 3: 
 

Commercial Banks Asset Quality from 2010 to 2019 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Vali
d 

Mean 1.5495 0.6779 1.5676 2.6903 
2.4641 

7.1987 7.4499 -
7.1423 

-
0.4742 

2.7210 

Median 0.8869 0.4786 1.4347 2.1459 1.971
6 

8.6538 7.1025 -
0.9630 

0.5427 2.1313 

Standard 
Deviatio
n 

1.8383 0.7543 1.1618 2.6049 2.751
4 

4.1687 4.7825 18.168
8 

7.6703 2.8440 

Range 5.1026 2.0638 3.2211 6.9314 7.549
0 

10.448
3 

10.757
6 

48.277
9 

23.4137 
8.4470 

Minimu
m 0 0.0012 0.0184 0.3294 

-
0.780

1 
1.2768 2.1402 

-
43.881

3 

-
14.106

8 

-
0.63276 

Maximu
m 5.1026 

2.0651 3.2396 7.2609 6.768
9 

11.725
1 

12.897
8 

4.3966 9.3068 7.8143 
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Commercial Banks’ Management Efficiency 
 
In this section we evaluated the trends in Management Efficiency in commercial banks of 
Afghanistan from 2010 to 2019. The operating return on assets ratio is used to calculate the 
percentage rate of return a business gets on its assets. The ratio measures the management 
efficiency of a bank to use its assets to generate operating income. From the findings, it can be 
noted that the year 2013 recorded the highest value for management efficiency as shown by a 
mean of value of 6.2609 while the year 2010 recorded the lowest value for management 
efficiency as shown by a mean value of 4.7537. The findings revealed that there has been a 
slight increase and decrease in management efficiency from 2011 to 2019. The results are 
displayed on table 4 below. 
 
Table 4: 
 

Commercial Banks Management Efficiency from 2010 to 2019 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Vali
d 

Mean 4.7537 5.9249 5.9085 6.2609 6.0953 5.9093 5.4937 5.5438 5.6088 5.7746 
Median 4.3722 5.2271 5.4713 5.2996 5.222

0 
5.2050 4.7908 4.4418 4.6402 4.9880 

Standard 
Deviatio
n 

1.7624 1.8527 1.9597 2.9068 3.029
5 

3.4957 3.3937 3.1636
6 

3.3338 3.6864 

Range 4.9577 5.1677 5.9193 7.7580 8.500
6 

9.5700 9.2686 8.3349 
8.8017 

10.768
0 

Minimu
m 

3.1228 4.0863 3.5528 4.0848 
3.484

9 
2.5190 2.3595 3.2436 3.0177 2.1382 

Maximu
m 8.0806 

9.2540 9.4721 11.842
9 

11.98
55 

12.089
1 

11.628
1 

11.578
6 

11.819
5 

12.906
3 

 
Commercial Banks’ Liquidity 
In this section using the Liquidity ratio (Loan /Deposits) we examined the trends in liquidity in 
commercial banks of Afghanistan from 2010 to 2019. As per the standards Banks need to 
maintain the liquidity ratio below 60%. From the findings it can be noted that the year 2010 
recorded the lowest level of Liquidity as shown by a mean of value of 56.299 while the year 
2017 recorded the highest level of Liquidity as shown by a mean value of 29.4089. The findings 
revealed that there has been a significant increase in liquidity over the nine-years period 
indicating a satisfactory outcome. The results are displayed on Table 5. 
Table 5: 
 

Commercial Banks Liquidity from 2010 to 2019 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Vali
d 

Mean 
56.299 

47.627
5 

42.4904 38.4782 
38.478

2 
34.5257 30.537 29.4089 30.412 31.1936 
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Median 
47.4943 46.098 43.0938 35.5326 

34.127
4 

36.4423 27.9174 29.1121 27.777 31.2908 

Standard 
Deviatio
n 

40.0464 
21.447

1 
20.464 24.0086 

25.130
9 

24.5455 25.126 23.3449 26.0942 24.8817 

Range 114.381
9 

65.057
4 

63.6193 67.6457 
74.544

3 
70.0779 68.4033 62.9218 72.2199 68.8852 

Minimu
m 

20.0256 
16.580

9 
10.5366 9.3189 5.4618 5.9621 6.8964 5.5911 4.3002 5.8083 

Maximu
m 

134.407
4 

81.638
3 

74.1559 76.9645 80.006 76.04 75.2996 68.513 76.52 74.6935 

 
Inferential statistics: 
Kolmogorov-Smirnov Test 
This test shows the normality of data distribution in dataset and it compares the distribution of 
an attribute in a sample with the distribution assumed by population. If Kolmogorov-Smirnov 
test is rejected, the data have a normal distribution and it is possible to use parametric statistical 
tests for the research. On the contrary, if the Kolmogorov-Smirnov test is confirmed, it 
indicates that the data does not have a normal distribution, then we must use non-parametric 
tests in the research. If this test is significant (𝑃 < 0.05), it means that the data distribution is 
not normal and non-parametric tests can be used and vice versa. The summary of Kolmogorov-
Smirnov Test is shown on Table 6. 
   Table 6: 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
Return on Assets .224 10 .168 .922 10 .374 
Capital Adequacy .187 10 .200* .891 10 .172 
Asset Quality .217 10 .200* .886 10 .151 
Management Efficieny .188 10 .200* .892 10 .181 
Liquidity .194 10 .200* .865 10 .087 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
As shown in Table 6, for all the variables Kolmogorov-Smirnov Test is rejected since the 
significance is greater than 0.05 (𝑃 > 0.05), which implies that the data have a normal 
distribution and it is possible to use parametric statistical tests for the research. 
Correlation analysis 
In this study, the Pearson correlation coefficient was used to test the presence of linear 
relationship between the variables. The range for this correlation coefficient lies on any number 
from -1 up to +1 representing the strength of the relationship between the variables. The 0 value 
for Pearson Correlation coefficient indicates no linear association between variables, 𝑟 = +1 
indicates a perfect positive relationship between two sets of variables. 𝑟 = −1 indicates a 
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perfect negative correlation (inverse relationship between two variables) this simply means 
when one variable gets larger, the other gets smaller. 
The test for analyzing the linear correlation coefficients have been conducted and the results 
have presented on Table 7. 
         Table 7: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

From the finding in the table above, the study found a strong positive association between the 
management efficiency and return on assets as shown by correlation coefficient of 0.837, this 
too was also found to be significant at 0.002 level.              
The study found that there was a weak negative association between Liquidity ratio and return 
on assets as shown by correlation factor of -0.446, this weak association was found to be 
statistically significant at 0.042, the study also found a moderate positive association between 
Capital adequacy and return on assets as shown by correlation coefficient of 0.605, this too 
was also found to be significant at 0.003 level. The study also revealed there is a weak negative 
association between asset quality and return on assets as correlation coefficient is -0.036 and it 
was found to be statistically insignificant (0.921) as 𝑝 > 0.05. 
Regression Analysis 
The objective of this study was to study the internal factors affecting financial performance of 
commercial banks in Afghanistan. To accomplish this, we conducted a regression analysis 
which gives the relationship between the independent variables used in the study including the 
capital adequacy, asset quality, management efficiency, liquidity and the dependent variable 
financial performance which is measured by the return on assets (ROA). 
 
Model Summary 
        Table 8: 

Correlations 
 ROA CAR AQR MER LR 
ROA Pearson 

Correlation 
1 .605 -.036 .837** -.446 

Sig. (2-tailed)  .003 .921 .002 .042 
CAR Pearson 

Correlation 
.605 1 -.165 .404 .029 

Sig. (2-tailed) .003  .650 .247 .936 
AQR Pearson 

Correlation 
-.036 -.165 1 .151 .029 

Sig. (2-tailed) .921 .650  .678 .937 
MER Pearson 

Correlation 
.837** .404 .151 1 -.376 

Sig. (2-tailed) .002 .247 .678  .101 
LR Pearson 

Correlation 
-.446 .029 .029 -.376 1 

Sig. (2-tailed) .042 .936 .937 .101  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Model Summaryb 
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As per 
the Findings in Table 8, the R which is the multiple correlation coefficients that shows quality 
of the prediction of the dependent variable by the independent variable is 0.913. This is a good 
indication since it points to a strong correlation. The R-Square which is the coefficient of 
determination shows that the four independent variables in the model explain 83.4% of 
financial performance of commercial banks. Subsequently from the Adjusted R-Square it is 
evident that after adjusting the model for inefficiencies the independent variables can explain 
70.1% of financial performance of commercial banks. 
 
ANOVA 
Analysis of the variance (ANOVA) was used to make simultaneous comparisons between 
means; thus, testing whether a significant relation exists between dependent and independent 
variables. ANOVA indicates a significant F statistics implying that the model was fit for the 
estimation.  
The results presented in table 8 gives the ANOVA results which shows the reliability of the 
model developed in explaining the relationship between the study variables. The significance 
of the model was tested at 5% level with a 2-tailed test. 
        Table 9: 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.788 4 .697 6.275 .035b 
Residual .555 5 .111   
Total 3.343 9    

a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), Capital Adequacy, Asset Quality, Management 
Efficiency, Liquidity 

From the Table 9, the F statistic is 6.275 with a distribution F (4,5), and the probability of 
observing a value greater than or equal to 6.275 is less than 0.035 which is also lower than the 
critical value at 5% level in a 2-tailed test. Therefore, it reveals that the regression model 
developed is statistically significant and the variation in the results is insignificant that cannot 
result to a much difference in case of a change in the study units (population) and therefore the 
model can be relied upon to explain the effect the internal factors affecting financial 
performance of commercial banks in Afghanistan. 
 
Regression Coefficients 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .913a .834 .701 0.33327 
a. Predictors: (Constant), Capital Adequacy, Asset Quality, Management 
Efficiency, Liquidity 
b. Dependent Variable: ROA 
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In order to answer the proposed model for the relationship between financial performance and 
the independent variables, the regression coefficients were calculated and presented in table 9 
below. These with their significance values (also given in the table) measures the effect of each 
independent variable on financial performance (dependent variable) and the effect that would 
occur to performance in an attempt to changing (increasing/decreasing) these variables. 
Table 10: 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 95.0% Confidence 

B Std. Error Beta T Sig. 
1 (Constant) -6.784 2.011  -3.374 .02 

Capital Adequacy .359 .158 .348 1.641 .031 
Asset Quality -.010 .029 -.067 -.346 .874 
Management Efficiency .909 .334 .624 2.723 .024 
Liquidity -.215 .014 -.220 -1.079 .043 

 
As per the SPSS generated output as presented in table 10, the coefficients were used to answer 
the following regression model which relates the predictor variables (independent variables) 
and the dependent variables. 
 
ROA = α + β1 CAit + β2 AQit+ β3 MEit + β4 LQit + εi…. (1) 
Where: 
ROA= Financial Performance of bank i at time t 
a = constant 
β1, β2, β3, β4 = Regression Coefficient 
CAit = Capital Adequacy 
AQit = Asset Quality 
MEit = Management Efficiency 
LQit = Liquidity 
εi = Error term 
Based on these coefficients, the regression model therefore becomes; 
ROA = -6.784 + .359 CAit - .01 AQit + .909 MEit - .215 LQit 
From the regression model obtained above, Constant = -6.784, shows that if all the independent 
variables (capital adequacy, asset quality, management efficiency, liquidity) all rated as zero, 
ROA would rate –6.784. While holding the other factors constant a unit increase in capital 
adequacy of the bank led to 0.359 increase in ROA. A unit increase in asset quality while 
holding the other factors constant would lead to -0.01 decrease in ROA, a unit increase in 
management efficiency while holding the other factors constant would lead to an increase of 
0.909 in ROA. A unit increase in liquidity ratio while holding the other factors constant would 
lead to a decrease of –0,215 in ROA. This implied that management efficiency had the highest 
influence on ROA of banks (𝑝 = 0.024). The analysis was undertaken at 5% significance 
level. The criteria for comparing whether the predictor variables were significant in the model 
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was through comparing the obtained probability value and α = 0.05. If the probability value 
was less than α, then the predictor variable was significant otherwise it wasn’t.  
 
Hypothesis Testing Summary 
As per the above calculations and findings we summarize our hypothesis testing as follows: 
Table 11: 
Hypothesis Association Result 
It seems that Capital Adequacy have a positive effect on 
financial performance of commercial banks in Afghanistan. 

Moderate 
Positive 

Accepted 

It seems that Asset Quality have a positive effect on financial 
performance of commercial banks in Afghanistan. 

Weak 
Negative 

Rejected 

It seems that Management Efficiency have a positive effect on 
financial performance of commercial banks in Afghanistan. 

Strong 
Positive 

Accepted 

It seems that Liquidity Ratio have a positive effect on financial 
performance of commercial banks in Afghanistan. 

Weak 
Negative 

Rejected 

 
 
Conclusion and recommendations 
Better financial performance is contingent to the profitability of the banks. It is the profitability 
factor among social and environmental considerations that make the bank sustainable to be 
able to operate in the long term serving the public, shareholders, government and nevertheless 
economy of the country and all stakeholders in large. 
The study aims to evaluate the internal factors affecting financial performance of commercial 
banks in Afghanistan. Internal factors employed were capital adequacy, asset quality, 
Management efficiency, and Liquidity while bank financial performance measure was return 
on Assets. 
In this study, it was found that there is moderate positive association between capital adequacy 
and return on assets. This implies that an increase in capital adequacy slightly increases the 
financial performance of commercial banks at significant level. This does not however mean 
that it is less important on financial performance but it provides a basis on which other factors 
thrive to improve performance. Banks must however provide enough capital so that they can 
manage their resources by provision of working capital and assets acquisition. Capital therefore 
forms an important component of bank’s financial performance in terms of return on assets. 
It was discovered that there is a weak negative association between asset quality and return on 
assets. This implies a decrease in assets quality ratio increases financial performance but 
insignificantly. The decrease in assets quality ratio (loan loss provisions / loans to customers) 
implies the rise in asset quality level. As per the standard it should be below 1.5%.  Its 
implication is that asset quality is mainly used to determine the overall risk attached to the 
loans of the bank and this could be the reason why its effect is weak negative on financial 
performance of commercial banks. Therefore, banks that do not manage their loans are bound 
to have bad debts which results to a reduction in financial performance due to increase in loan 
loss provisions. 
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It was found that there is a strong positive association between Management efficiency and 
return on assets. This implies that an increase in management efficiency will increase financial 
performance of commercial banks. Management efficiency as measured by operating profit, 
directly affects financial performance of banks. Efficiency implies effective utilization of 
resources at best and by doing so it brings savings in money and time which leads to improved 
financial performance. A recommendation here is that all banks must focus on recruitment of 
high quality staff and board of directors that would make right decisions to improve efficiency. 
It was also discovered that there is weak negative association between Liquidity ratio and return 
on assets. This implies a decrease in liquidity ratio increases financial performance. The 
decrease in liquidity ratio (loan/deposits) implies the rise in liquidity level. As per the standard 
it should be below 60%. Therefore, this is the reason why liquidity ratio is negatively associated 
with financial performance of commercial banks in terms of return on assets. Here it is 
recommended that all the banks need to have adequate funds to fulfil their obligations. The 
performance of banks is affected by all internal factors at varying degrees except asset quality. 
Still all the factors need to be controlled by commercial banks to improve their financial 
performance in terms of ROA.  This study and previous studies have shown conflicting results 
on effect of internal factors on bank performance. The variation in findings is caused by 
formula applied to determine dependent and independent variables. 
Suggestions for future study 
The findings of the study show mixed results with the previous studies done by other 
researchers in the same area. There seems to be no conclusive and consensus among the 
researchers. I would therefore recommend further research on internal factors affecting 
financial performance of commercial banks in Afghanistan to be done for a longer period of 
20 years from current year moving backwards. This is likely to have a large data and is likely 
to give a consistent result for the study period. The same study can also be conducted using 
return on equity [ROE] as dependent variable rather than return on assets (ROA). 
Limitations of the Study 
The limitation for this study which may have affected the study findings are both time related 
and methodology. The study was conducted for a period of 9 years only. A longer period may 
be necessary. Based on availability of financial reports the research took only 6 commercial 
banks as sample, the sample might not be adequate for generalization. The methodology used 
in calculation of variables differs from various researchers given that different formulas for 
calculation are used by different researchers. The internal factors affecting financial 
performance of commercial banks are sensitive to location. That means, study of such internal 
factors affecting financial performance of commercial banks in different locations may result 
in different outcomes. Obtaining financial reports of the banks was not easy as more time was 
spent on searching the internet for financial reports of banks and other relevant information. 
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INVESTIGATING THE EFFECTIVE FACTORS ON FOREIGN INVESTMENT IN THE 
MANUFACTURING INDUSTRIES OF BALKH PROVINCE 

  بررسی عوامل موثر برسرمايه گذاری خارجی در صنايع توليدی واليت بلخ
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ABSTRACT 
The role of foreign capital as an effective factor in advancing economic growth for those countries 
facing shortages of capital and production is significant. Although the negative and positive effects 
of each foreign capital inflow can be examined separately, but the most effective way of foreign 
capital inflow into a country is the capital which usually brings technology, production and 
employment into the country. In this regard, the present study was conducted to investigate the 
effective factors of foreign investment in the manufacturing industries of Balkh province.  
The statistical sample in this study is economic experts in the field of foreign investment in Balkh 
province and managers of manufacturing companies in the province. Questionnaire was used to 
collect the required data. Independent t-test and multiple regression analysis with SPSS software 
were used to analyze the data. The results show that the degree of openness of the economy, 
inflation rate, tax rate, payment of government subsidies, insurance and capital guarantee and 
investment security affect the attraction of foreign investment in manufacturing companies in 
Balkh province. 
Keywords: foreign investment, manufacturing industries, direct investment 
  

INTERNATIONAL AFGHANISTAN INTERDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE
Taj Institute of Higher Education

Mazar-i-Sharif, Afghanistan / August 19, 2021

211



  چکيده: 
های خارجی به عنوان يک عامل موثر در پيشبرد روند رشد اقتصادی برای کشورهايی که با کمبود سرمايه  نقش سرمايه      

و توليد مواجه هستند قابل توجه می باشد. اگرچه اثرات منفی و مثبت ورود هر سرمايه خارجی بخ طور مجزا قابل بررسی  
ن شيوه ورود سرمايه خارجی به يک کشور که معموال با خود فناوری، توليد و اشتغال را نيز به وجود می  است، اما موثرتري

) است. در اين راستا تحقيق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر برسرمايه گذاری FDIآورد سرمايه گذاری مستقيم خارجی (
آماري در اين پژوهش کارشناسان و خبرگان حوزه سرمايه گذاری  خارجی در صنايع توليدی واليت بلخ انجام شد. جامعة  

های مورد نياز از پرسشنامه استفاده  باشد. برای گردآوری داده  خارجی در واليت بلخ و مديران شرکتهای توليدی اين واليت مي
استفاده شده است.    Spssفزار  ها از آزمون تی مستقل و تحليل رگرسيون چندگانه با نرم اشده است. برای تجزيه و تحليل داده 

دهد که درجه باز بودن اقتصاد، نرخ تورم، نرخ ماليات، پرداخت يارانه دولتی، بيمه و تضمين سرمايه و امنيت  نتايج نشان می
  گذاری خارجی در شرکتهای توليدی واليت بلخ تاثيرگذار است.سرمايه گذاری بر جذب سرمايه

  صنايع توليدی، سرمايه گذاری مستقيم واژگان کليدی: سرمايه گذاری خارجی،
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  مقدمه 
کمبود  نقش سرمايه با  که  برای کشورهايی  اقتصادی  روند رشد  پيشبرد  در  عامل موثر  عنوان يک  به  های خارجی 

سرمايه و توليد مواجه هستند قابل توجه می باشد. اگرچه اثرات منفی و مثبت ورود هر سرمايه خارجی بخ طور مجزا قابل 
بررسی است، اما موثرترين شيوه ورود سرمايه خارجی به يک کشور که معموال با خود فناوری، توليد و اشتغال را نيز به 

  ) است. FDIوجود می آورد سرمايه گذاری مستقيم خارجی ( 
 پی جلب در که کشورهايی در باال  فنی  دانش و فناوري به نياز يا و سرمايه تراکم اي  بر داخلی منابع  بودن ناکافی

 د منابع  با ديگر، کشورهاي سوي از . کند می ايجاب را مسئله اين به نسبت جدي رويکرد هستند خارجی مستقيم هاي سرمايه
نداشته جديد بازارهاي از سهام کسب و صادرات گسترش توان قدرت، کم اخلی  تأمين براي باثبات منابع به نياز و را 

  .است اقتصادي راهکارهاي از يکی خارجی گذاري مستقيمسرمايه جذب ميان اين در که دارند را خود خواستههاي
 افزايش توانايی مديريت، بردن باال روز، دانش تکنولوژی، سرمايه، جذب شامل خارجی مستقيم گذاری سرمايه فوايد

 های سياست و مديريت ضعف کرد که نشان خاطر بايد البته .است رقابت قدرت افزايش و ها پرداخت تراز بهبود اشتغال،
 در انحصاری  بازار ساختار ايجاد قبيل از منفی تواند پيامدهای می خارجی مستقيم گذاری سرمايه جذب درزمينه نادرست

 سرمای مهم نقش  به توجه باشد. با داشته همراه به را بيکاری تشديد و نيز کوچک توليد مقياس با صنايع انهدام بلندمدت،
 هها سرمای اين جذب جهانی بازار در درواقع، .يکنند م تالش سرمايه نوع اين جذب کشورها برای خارجی، مستقيم هگذاری

 کمبود منابع و توسعه به سريع دستيابی لزوم به توجه با توسعه درحال کشورهای ميان ويژه به رقابت اين .رقابتی است بسيار
 سرمايه نوع اين جذب گوناگونی برای تمهيدات منظور اين به و  هستند سرمايه انواع جذب درپی کشورها اين .است بيشتر مالی

 .)1390برند(فطرس و امامی،  می بکار ها
  

  سوال اصلی: 
  عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاری خارجی در شرکتهای توليدی واليت بلخ کدام است؟ 

  
  : سواالت فرعی

 گذاری خارجی در شرکتهای توليدی واليت بلخ تاثيرگذار است؟. آيا درجه باز بودن اقتصاد بر جذب سرمايه 1
 . آيا نرخ تورم بر جذب سرمايه گذاری خارجی در شرکتهای توليدی واليت بلخ تاثيرگذار است؟2
 . آيا نرخ ماليات بر جذب سرمايه گذاری خارجی در شرکتهای توليدی واليت بلخ تاثيرگذار است؟3
 جذب سرمايه گذاری خارجی در شرکتهای توليدی واليت بلخ تاثيرگذار است؟  . آيا پرداخت يارانه دولتی بر4

  
  تعريف متغيرهای تحقيق: 

  درجه باز بودن اقتصاد:  
 و اقتصـادي رشـد (به ويژه اقتصـادي عملکردهاي بر مالی و تجاري بودن باز درجه آثار بررسـی اخير سـالهاي در

 درجه مثبت تاثير برآورد ـصورت در که معنی بدين .اـست برخوردار گذاران ـسياـست براي خاـصی اهميت مالی) از توـسعه
 باز ـسطح افزايش به منجر ـسياـستهايی اعمال که ميگردد حاـصل مهم اين عملکردهاي اقتـصادي، بر مالی و تجاري بودن باز

 نيز ـشده ياد بخـشهاي گـسترش توـسعه و موجبات بلکه نميگردد، اقتـصاد بخـشهاي براي محدوديت موجب تنها نه بودن ميـشود،
 از قبل گذاران سـياسـت کشـور، اقتصـادي بخشـهاي وضـعيت بودن بر باز درجه منفی تاثير برآورد صـورت در اما ميشـود،

 در دـستور را مالی) و واقعی از (اعم اقتـصادي بخـشهاي بين رقابت ايجاد براي الزم اقدامات ـشده بايد ياد ـسياـستهاي به اقدام
 .)1390دهند(راستی،  قرار کار

  
  نرخ تورم:

ها در طول يک زمان مـشخص اـست. نرخ تورم برابر    تورم از نظر علم اقتـصاد به معنی افزايش ـسطح عمومی قيمت
  .است با تغيير در يک شاخص قيمت که معموال شاخص قيمت مصرف کننده است
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مرکزی اسـت. در بانک مرکزی ايران اداره  براسـاس اسـتانداردهای جهانی، مرجع محاسـبه و اعالم نرخ تورم بانک  
آمارهای اقتصــادی مســوول اين امر اســت. نرخ تورم از طريق محاســبه قيمت هفتگی، ماهانه و ســاالنه يک ســبد کاالی پايه 

شـود، هر چند سـال يک بار مورد بازنگری قرار  شـود. اين سـبد که به عنوان سـبد پايه و شـاخص کاال شـناخته میحاصـل می
 75قلم کاال و خدمات در  359با دربرداشــتن  1383آغاز شــد و آخرين بار در ســال  1338تدوين اين ســبد از ســال  گيرد.  می

  .گروه کااليی مورد استناد قرار گرفت 12شهر منتخب کشور و در 
 

  نرخ ماليات:
های مالی ياـستقـسمتی ازدرآمد يا دارايی افراد اـست که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سـ  (tax) ماليات

ــياســی کشــوربه موجب قوانين و به ــتای حفظ منافع اقتصــادی، اجتماعی، س ــيلهدرراس های اداری و اجرايی دولت ی اهرموس
ها و مؤـسـسات برطبق قانون دانند که دولت از اـشخاص، ـشرکتنظران ماليات را مبلغی میای از ـصاحبـشود.عدهوـصول می

تــأمين مخــ  و  عــامــه میبرای تقويــت عمومی حکومــت  گيرد، پس مــاليــات برای پرداخــت مخــارج عمومی و اجرای  ارج 
ی ثروت  های کـشور ما اـشاره ای به هدف توزيع عادالنهگذاری مالی الزم اـست. البته قانون گذار در متن قانون مالياتـسياـست

 .نکرده است
  پرداخت يارانه دولتی:

رايـگان و اـعاـنه (ـمالي) دوـلت ـبه مردم در زـمانـهاي معين معـنا  )، در لغتـناـمه بطور کلي کـمک  Subsidyواژه ـياراـنه (
شـده اسـت و عبارتسـت از نوعي حمايت دولت از قشـر خاصـي (در برخي موارد کل جامعه)، در دوره هاي زماني خاص يا 

 اضطراري، به منظور تامين رفاه اجتماعي از طريق کاهش هزينه ها
مالي يا معادل آن که به يک خدمت داده شـــود گرچه از نگاه ســـود اين يارانه، کمک، کمک مالي، اعانه، امداد، کمک  

خدمت اقتـصادي نباـشد ولي از حيث رفاه عمومي الزم اـست. از بخـشـشها و کمک هاي رايگان مالي که دولت به دـستگاه تابعه  
  خود به منظور کمک به يک خدمت عمومي مي دهد نيز به همين نام ياد مي شود.

  
  ه: بيمه و تضمين سرماي

ــرمايه از طريق بيمه ــمين س ــرمايهتض ــن س ــمس ــرمايههای تض ــور به س کند تا با اطمينان  گذاران کمک میاری در کش
ور وجود دارد که سـرمايهبيشـتری اقدام به سـرمايه اندازد  اری را به خظر میگذاری کنند. مطمئننا خطرات زيادی در همه کـش

اند که وجود گذاری کردهای در سـالهای اخير اقدام به بيمه سـرمايهای بيمههبرد. اما شـرکتاری را باال میو ريسـک سـرمايه
 گردد.گذاری میها در کشور منجير به تضمين بيشتر سرمايهاين نوع بيمه

  امنيت سرمايه گذاری:
 با داشـت يک تعريف از امنيت در سـرمايه گذاری و رعايت آن در زمينه های انتخابی می توان بهترين سـودآوری ها

مهم ترين نکته ای که سرمايه داران در زمينه های انتخابی مختلف برای سودآوری به آن اهميت می دهند می   .را تجربه نمود
توان به ميزان ريسـک پذيری و امنيت موجود در آن روش اشـاره نمود. همچنين سـودآوری به دسـت آمده از ديگر نکات قابل 

ــد ــرمايه .اهميت می باش ــودآوری شــرکت را به خظر واملی مربوط  میگذاری به عامنيت س ــرمايه و س ــود که بازگشــت س ش
  گذاری بی ميل ميکند.ار را به سرمايهاندازد و سرمايهمی

  
  جذب سرمايه گذاری خارجی:  

ــت:  ــرمايه گذاری خارجی را اينگونه تعريف کرده اسـ ــور ( فرهنگ لغت حقوق بی الملل؛ سـ انتقال وجوه يا مواد از يک کشـ
در يک بنگاه اقتصـادی در کشـور اخير ،ر کننده ) به کشـور ديگر ( کشـور ميزبان )، جهت اسـتفاده از تاسـيسـات  کشـور صـاد

اين وجه در اداره يک بنگاه اقتـصادی ، وجه چگونگی بهره گيری از برابر مـشارکت مـستقيم يا غير مـستقيم در ـسود آن بنگاه ،
سـوب می شـود. شـيوه های سـرمايه گذاری خارجی: تقسـيم بندی نوع  «تجارت خارجی» مح تمايز سـرمايه گذاری خارجی از

انتسـاب به زميه های فعاليت سـرمايه گذاری اسـت.  ترين گونه ،سـرمايه گذاری، از جهات گوناگون امکان پذير اسـت . سـاده 
گذاری را در دو دسـته  صـرافی ( ارزی ) و غيره . اما اصـوال" سـرمايهاعتباری ،  مانند سـرمايه گذاری توليدی ، بازرگانی،
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رمايه گذاری عمومی»   رمايه گذاری خصـوصـی»  » وکلی قرار می دهند؛ « ـس به  الف ) سـرمايه گذاری عمومی خارجی  ـس
ـسرمايه گذاری که توـسط دولتها به مفهوم خاص و يا توـسط ـسازمانهای بين الملی ـصورت می گيرد ، آن نوع ـسرمايه گذاری ،

بـستگی داده توـسط  ی طرحهای توـسعه و يا فعاليتهای بازرگانی که به حيات اقتصـادی يک کـشور عمومی گفته می ـشود ، برخ
سـرمايه خصـوصـی ، يک منبع مهم برای سـرمايه  دولت سـرمايه گذاری می شـود. ب ) سـرمايه گذاری خصـوصـی خارجی 

مايه گذاريهای ســرمايه خصــوصــی بخش مهمی از ســرگذاری خارجی محســوب می شــود. در کشــورهای صــنعتی غربی،  
در حال توســعه نيز، نياز فوری به جريان رو به تزايد صــورت گرفته در خارج ازکشــور را تشــکيل می دهد. در کشــورهای  

 . سرمايه خصوصی وجود دارد
  

  تحقيق  روش
 داده آوردنبدـست   چگونگي اـساس بر حاـضر باـشد.تحقيق پيمايـشی مي نوع از تحقيق توـصيفی اين ـشناـسي روش نظر از     
 نوع لحاظ از قرار دارد. توصـيفي تحقيقات زمرة در ها، آن هدف به توجه با تحقيقات بندي طبقه نظر از و نياز مورد هاي

 ها آن طبيعي حالت  در را ها متغير محقق كه چرا دارد قرار ميداني تحقيقات زمرة در تحقيق اين كنترل درجه و نظارت
 كند.   مي بررسي
آماري در اين پژوهش کارـشناـسان و خبرگان حوزه ـسرمايه گذاری خارجی در واليت بلخ و مديران ـشرکتهای توليدی جامعة 

فنون آماری مورد اســتفاده در اين تحقيق در زمينه ی آمار توصــيفی و اســتنباطی می باشــد. در زمينه ی  باشــد.اين واليت مي
انی و نمودار ميله ای؛ ميانگين؛ نما، ميانه، انحراف معيار و واريانس  آمار توصيفی از فنون آماری همچون جدول توزيع فراو

مورد  Spssو تحليل رگرـسيون چندگانه با نرم افزار    ز آزمون تی مـستقلخواهد ـشد. همچنين در زمينه ی آمار اـستنباطی نيز ا
ــتفاده قرار خواهند گرفت. ــخص نمودن نرم اسـ ــميرنوف جهت مشـ ال يا غيرنرمال بودن همچنين از آزمون کلوموگروف اسـ

  .ها استفاده می گرددداده
  

  پيشينه تحقيق 
های هلدينگ پرداخت نتايج حاصل حاکی از آن  مالی در شرکتبندی روشهای تأمين) به شناسايی و اولويت1394خدامرادی (

که مديران شرکت تأميناست  هلدينگ  بازار  های  مکانيزم  از  استفاده  عبارتی  به  يا  داخلی  به مالی  نسبت  را  داخلی  سرمايه 
تواند منجر به کاهش ريسک مالی  دهند، زيرا استفاده از مکانيزم بازار سرمايه داخلی میمالی خارجی بيشتر ترجيح میتأمين

  .و هزينه سرمايه شرکت گردد
مالی را انتخاب روش تأمين) در تحقيقی با استفاده از رويکرد سلسله مراتبی، عوامل مؤثر بر  1393فدايی واحد و مايلی (

بندی کردند: عوامل  مالی را در سه دسته کلی طبقهبندی کردند. آنها عوامل مؤثر بر انتخاب روش تأمينشناسايی و اولويت 
مالی شونده و عوامل کالن اقتصادی و سياسی. نتايج اين تحقيق حاکی از برتری  مالی کننده، شرکت تأمينمربوط به منبع تأمين

  مالی شونده نسبت به سايرمعيارهاست. تأمينمعيار 
های فرسوده شهری مالی برای بهسازی و نوسازی بافتهای تأمين) در تحقيقی ابتدا مهمترين روش1391مؤيدفر و همکاران (

کرده  ای و ميدانی استخراج مالی مناسب را از طريق مطالعات کتابخانهو عمده معيارهای تأثيرگذار برای انتخاب روش تأمين
با استفاده از روش اولويتب  فرآيند تحليل سلسله مراتبی  و سپس  نتايج اين    .مالی پرداختندهای تأمينبندی معيارها و روشه 

گذاری بخش خصوصی دارای بيشترين  مالی، دو روش اوراق مشارکت و سرمايههای تأمينتحقيق حاکی است که از بين روش
  .ه، فروش متری و اخذ تسهيالت از بانک از اولويت کمتری برخوردارنداولويت بوده و سه روش سهامدار پروژ

های پذيرفته شده در بورس اوراق مالی بر سودآوری شرکتهای تأمين ) در تحقيقی به بررسی تأثير روش2013حافظی (    
مالی بين روشهای تأمين ) پرداخت. نتايج اين تحقيق حاکی است که ارتباط معناداری2008-2005بهادار تهران طی سالهای (

ناخالص وجود دارد. همچنين شرکتو بازدهی دارايی از بدهی در ها و حاشيه سود  استفاده  به  های بورسی تمايل بيشتری 
  .ساختار سرمايه خود دارند

ن  )، مدلی را برای تعيي2007-1998شرکت هندی طی سالهای (  500) با استفاده از اطالعات  2010الير و همکاران (    
ريزی آرمانی استفاده نمودند. نتايج اين ها ارائه نمودند. برای اين منظور، آنها از تکنيک برنامهساختار سرمايه اين شرکت
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هايی که دارای چندين هدف در تعيين ترکيب بهينه ساختار بودند کاربرد دارد تحقيق حاکی است که مدل ارائه شده در شرکت
  واز اعتبار خوبی برخورداراست.

نيز2009( بانگا       و سرمايهگذاري هايموافقتنامه اينکه خصوص در اطالعاتی به دستيابی جهت چانالي همچون ) 
توسعه   حال در کشور 10 اطالعات از استفاده با تأثيرگذارند، خارجی مستقيم گذاريسرمايه جريان بر چگونه دولت سياستهاي

 دوره شدگان نام ثبت  نسبت کار، هزينه نيروي بازار، اندازهي که آنست بيانگر هايافته است. کرده  برآورد مشابهی  معادله
 نتايج مطالعه همچنين .ميباشد خارجی مستقيم گذاري سرمايه جريان بر مؤثر برق، عوامل  مصرف و خارجی بدهی متوسطه،

 منطقهاي هايموافقتنامه و دار معنی و  مثبت داراي تأثير يافته توسعه کشورهاي با سرمايه گذاري موافقتنامههاي می دهد نشان
  .دارند خارجی مستقيم گذاريسرمايه بر متفاوتی اثرات نيز

هايی متفاوت، روش جديدی را برای تعيين ساختار ) با در نظر گرفتن مالحظات و ديدگاه2007اسکاتن و اسپرونک (     
ای با ماهيت چندمعياره است که ان دادند مسئله تعيين ساختار سرمايه، مسئلهسرمايه پيشنهاد دادند. به اين منظور، آنان نش

آن سيستممی تعيين  (توان برای  دو محقق، شاهعليزاده و معماريان  اين  از  ارائه نمود. پس  پشتيبان تصميم  در  2007های   (
هلدينگ، مدل جديدی را برای تعيين  های های جديد برای تجزيه وتحليل ساختار مالی شرکتپژوهشی با در نظر گرفتن نسبت

کارگرفته ريزی چندهدفه بهره گرفتند. تکنيک بهها ارائه نمودند. آنها برای اين منظور از برنامهساختار سرمايه اين شرکت
 .دهد که مدل آنها از اعتبار خوبی برخوردار استنتايج تحقيق نشان می .ريزی آرمانی بودتوسط ايشان برنامه

 مقدار آلفای کرونباخ کل )1(جدول 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.896 20 

  مي باشد. 2-3ضريب آلفاي كرونباخ مربوط به تك تك عوامل نيز به صورت جدول 
  ضريب آلفای کرونباخ به تفکيک عوامل)  2(جدول 
  ضريب آلفای کرونباخ   تعداد سواالت   عوامل

  815/0  سوال 4 باز بودن اقتصاد 
  823/0  سوال 4 نرخ تورم 

  827/0  سوال 4 نرخ ماليات 
  768/0  سوال 4 پرداخت يارانه دولتی 

  728/0  سوال 4 بيمه و تضمين سرمايه  
  843/0  سوال 4 امنيت سرمايه گذاری 

  
  شاخص های توصيفی مربوط به جمعيت شناختی پاسخگويان  

  جنسيت: پراکندگی پاسخ دهندگان از نظر جنسيت مطابق جدول و نمودار زير است:  -الف)
  تعداد و درصد پاسخگويان بر حسب جنسيت )  3(جدول 

  فراوانی              
 جنسيت

  درصد تجمعی درصد تعداد

  %65  % 65  251 مرد

  % 100  % 35  133 زن

  -  % 100  384 مجموع
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نفر معادل   133درصـد کل پاسـخ دهندگان را مردان و  65نفر معادل   251بر اسـاس اطالعات بدسـت آمده از پرسـشـنامه ، 
  درصد را زنان تشکيل می دهند.  35
  زير پراکندگی پاسخ دهندگان را از لحاظ ميزان سن نشان می دهد.  سن: جدول و نمودار  -ب)

  تعداد و درصد پاسخگويان بر حسب سن(مآخذ: داده های پژوهش) ) 4(جدول 

  فراوانی                           
 سن

  درصد تجمعی درصد  تعداد

  % 10  % 10  38  سال 25کمتر از 

  % 36  % 26  99  سال 35تا  25

  % 71  % 35  135  سال 45تا   36بين 

  % 94  % 23  87  سال 55تا   46بين 

  % 100  % 6  25  سال 55بيشتر از 

  -  % 100  384  کل 

  
درصـد   35قرار دارند که معادل  46تا   36همانطور که جداول نشـان می دهد، بيشـتر پاسـخ دهندگان در رده سـنی تا 

  سال است. 55بيشتر از کل افراد می باشد. کمترين فراوانی نيز مربوط به افراد 
  

  تحصيالت:   -ج)
  تعداد و درصد پاسخگويان بر حسب سطح تحصيالت)  5(جدول 

  فراوانی                        
 مقطع تحصيلی

  درصد تجمعی درصد تعداد

  % 17  % 17  67  فوق ديپلم

  % 55  % 38  148  ليسانس

  % 85  % 30  112  فوق ليسانس  

  % 100  % 15  57  دکتری و باالتر  

  -  % 100  384  کل

ــند بطوريکه حدود     ــناســی می باش ــخ دهندگان  38آمار نشــان می دهد که بيشــتر افراد دارای مدرک کارش درصــد کل پاس
  تحصيالت کارشناسی دارند. کمترين فراوانی مربوط به افرادی است که دارای مدرک دکتری هستند.

  
  

  : سابقه کار  -ج)
  تعداد و درصد پاسخگويان بر حسب سابقه کار) 6(جدول 

  فراوانی               
  خدمت سابقه 

  درصد تجمعی درصد  تعداد

  % 23  % 23  78  سال 5کمتر از 

  % 52  % 29  112  سال 10تا   5بين 
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  % 85  % 33  127  سال 15تا   10بين 

  % 100  % 15  58  سال 15بيشتر از 

  -  % 100  384  کل

ســـال دارند و کمترين فراوانی مربوط به  15الی  10درصـــد افراد دارای ســـابقه کار بين  33نشـــان می دهد که آمار 
  سال دارند. 15افرادی است که سابقه کار بيشتر از 

 
 پژوهش فرضيات آزمون

  فرضيه اول تحقيق:  
  واليت بلخ تاثيرگذار است».های توليدی گذاری خارجی در شرکت«درجه باز بودن اقتصاد بر جذب سرمايه
استفاده می شود. بدين صورت که، سواالت پرسشنامه بر اساس طيف  تک نمونه ای    tبرای آزمون فرضيه های فوق از آزمون  

درجه باز بودن اقتصاد بر جذب سرمايه گذاری خارجی در تاثيرگذاری  ) ميزان  5) تا بسيار زياد (1ليکرت از بسيار کم (
بيشتر باشد فرضيه پژوهش تاييد    3ارزيابی و سنجيده شده است. در صورتی که ميزان نمرات از    يت بلخشرکتهای توليدی وال

ارائه  )  )8و    7تحقيق در جدول  فرعی اول  و فرضيه صفر رد می گردد. نتايج حاصل از تحليل داده ها در ارتباط با فرضيه  
  شده است.

  ای پژوهش) (مآخذ: داده هتحليل شاخص بازبودن اقتصادی  نتايج)  7(جدول 

 ميانگين   تعداد مشاهدات  وضعيت 
انحراف 

 معيار 
خطای معيار  

 ميانگين 

 06370. 74826. 3.8514 384  تاييد فرضيه

  
  
  

  آزمون فرضيه اول(مآخذ: داده های پژوهش)  تحليل نتايج)  8(جدول 

 وضعيت 
مقدار  آماره 

t  

درجه  
 آزادی 
DF 

  سطح معنی داری
 Sig.(2-tailed) 

اختالف 
 ميانگين 

 95فاصله اطمينان 
 درصدی اختالف 

Lower Upper  

 000. 383 13.367  تاييد فرضيه
.8514

5 
.7255 .9774 

)  .Sigو در سطح خطای (  95/0نشان می دهد که با اطمينان    )8و  7) در جدول (367/13تک نمونه ای (  tمقدار آماره     
دو ميانگين واقعی و مفروض وجود دارد. ضمن آنکه، بر اساس نتايج تفاوت آماری معنی داری بين     05/0کوچک تر از  

) بيشتر از مقدار ميانگين مفروض است. بنابراين، از آنجا که بر اساس فرضيه  8514/3مقدار ميانگين واقعی (  )7جدول (
تحقيق مبنی بر عدم   0H) باالتر فرض شده است، می توان گفت که فرض  3تحقيق، ميانگين نمرات پاسخ دهندگان از ميانگين (

مبنی بر تفاوت اين دو ميانگين مورد پذيرش قرار می گيرد.    H1تفاوت دو ميانگين واقعی و مفروض رد و در مقابل فرض  
که در اين تحقيق فرضيه ادعا است و مبنی بر تاثير درجه باز بودن اقتصاد بر جذب سرمايه     1Hبه عبارت ديگر، فرضيه  

  95/0مورد پذيرش قرار می گيرد. بنابراين با    95/0باشد در سطح اطمينان  توليدی واليت بلخ می  گذاری خارجی در شرکتهای
درجه باز بودن اقتصاد بر جذب سرمايه گذاری خارجی در شرکتهای توليدی  تاثيرگذاری  اطمينان، می توان گفت که ميزان  

  گيرد. يق مورد تاييد قرار میواليت بلخ بيشتر از متوسط است. بنابراين فرض صفر رد و فرض يک تحق
  

  فرضيه دوم:  
  های توليدی واليت بلخ تاثيرگذار است». گذاری خارجی در شرکت« نرخ تورم بر جذب سرمايه
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استفاده می شود. بدين صورت که، سواالت پرسشنامه بر اساس طيف  تک نمونه ای    tبرای آزمون فرضيه های فوق از آزمون  
نرخ تورم بر جذب سرمايه گذاری خارجی در شرکتهای توليدی تاثيرگذاری  ) ميزان  5) تا بسيار زياد (1ليکرت از بسيار کم (

تاييد و فرضيه صفر بيشتر باشد فرضيه پژوهش    3ارزيابی و سنجيده شده است. در صورتی که ميزان نمرات از    واليت بلخ
  ارائه شده است.) 10و   9(تحقيق در جدول فرعی اول رد می گردد. نتايج حاصل از تحليل داده ها در ارتباط با فرضيه 

  (مآخذ: داده های پژوهش)تحليل شاخص نرخ تورم  نتايج)  9(جدول 

 ميانگين   تعداد مشاهدات  وضعيت 
انحراف 

 معيار 
خطای معيار  

 ميانگين 

 05749. 67539. 4.0072 384  فرضيهتاييد 

  
  

  آزمون فرضيه دوم(مآخذ: داده های پژوهش)  تحليل نتايج)  10(جدول 

 وضعيت 
مقدار  آماره 

t 

درجه  
 آزادی 
DF  

  سطح معنی داری
 Sig.(2-tailed) 

اختالف 
 ميانگين 

 95فاصله اطمينان 
 درصدی اختالف 

Lower Upper 

 000. 383 17.519  تاييد فرضيه
1.007

25 
.8936 1.1209 

) .Sigو در سطح خطای (  95/0با اطمينان  نشان می دهد که    8-4) در جدول  519/17تک نمونه ای (  tمقدار آماره  
تفاوت آماری معنی داری بين دو ميانگين واقعی و مفروض وجود دارد. ضمن آنکه، بر اساس نتايج    05/0کوچک تر از  

) بيشتر از مقدار ميانگين مفروض است. بنابراين، از آنجا که بر اساس فرضيه تحقيق،  007/4مقدار ميانگين واقعی (   10جدول  
تحقيق مبنی بر عدم تفاوت    0H) باالتر فرض شده است، می توان گفت که فرض  3ميانگين نمرات پاسخ دهندگان از ميانگين (

مبنی بر تفاوت اين دو ميانگين مورد پذيرش قرار می گيرد. به عبارت   1Hدو ميانگين واقعی و مفروض رد و در مقابل فرض  
سرمايه گذاری خارجی در شرکتهای   که در اين تحقيق فرضيه ادعا است و مبنی بر تاثير نرخ تورم بر جذب   1Hديگر، فرضيه  

اطمينان، می توان گفت که    0/ 95مورد پذيرش قرار می گيرد. بنابراين با    95/0باشد در سطح اطمينان  توليدی واليت بلخ می
نرخ تورم بر جذب سرمايه گذاری خارجی در شرکتهای توليدی واليت بلخ بيشتر از متوسط است. بنابراين  تاثيرگذاری  ميزان  

  گيرد. فر رد و فرض يک تحقيق مورد تاييد قرار میفرض ص
  

  فرضيه سوم:  
  های توليدی واليت بلخ تاثيرگذار است».گذاری خارجی در شرکت« نرخ ماليات بر جذب سرمايه

استفاده می شود. بدين صورت که، سواالت پرسشنامه بر اساس طيف  تک نمونه ای    tبرای آزمون فرضيه های فوق از آزمون  
نرخ ماليات بر جذب سرمايه گذاری خارجی در شرکتهای توليدی  تاثيرگذاری  ) ميزان  5) تا بسيار زياد (1ليکرت از بسيار کم (

بيشتر باشد فرضيه پژوهش تاييد و فرضيه صفر   3ارزيابی و سنجيده شده است. در صورتی که ميزان نمرات از    واليت بلخ
  ارائه شده است.) 12و  11(تحقيق در جدول فرعی اول رد می گردد. نتايج حاصل از تحليل داده ها در ارتباط با فرضيه 

  وهش)(مآخذ: داده های پژتحليل شاخص نرخ تورم نتايج)  11(جدول 

 ميانگين   تعداد مشاهدات  وضعيت 
انحراف 

 معيار 
خطای معيار  

 ميانگين 

 05160. 60619. 4.0543 384  تاييد فرضيه
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  آزمون فرضيه سوم(مآخذ: داده های پژوهش)  تحليل نتايج) 12(جدول 

 وضعيت 
مقدار  آماره 

t 

درجه  
 آزادی 
DF 

  سطح معنی داری
 Sig.(2-tailed)  

اختالف 
 ميانگين 

 95اطمينان فاصله  
 درصدی اختالف 

Lower Upper 

 000. 383 20.432  تاييد فرضيه
1.054

35 
.9523 1.1564 

)  .Sigو در سطح خطای (  95/0با اطمينان  نشان می دهد که    12) در جدول  432/20تک نمونه ای (  tمقدار آماره  
تفاوت آماری معنی داری بين دو ميانگين واقعی و مفروض وجود دارد. ضمن آنکه، بر اساس نتايج    05/0کوچک تر از  

) بيشتر از مقدار ميانگين مفروض است. بنابراين، از آنجا که بر اساس فرضيه  0543/4مقدار ميانگين واقعی (  9-4جدول  
تحقيق مبنی بر عدم   0H) باالتر فرض شده است، می توان گفت که فرض  3(  تحقيق، ميانگين نمرات پاسخ دهندگان از ميانگين

مبنی بر تفاوت اين دو ميانگين مورد پذيرش قرار می گيرد. به   1Hتفاوت دو ميانگين واقعی و مفروض رد و در مقابل فرض  
جذب سرمايه گذاری خارجی    که در اين تحقيق فرضيه ادعا است و مبنی بر تاثير نرخ ماليات بر   1Hعبارت ديگر، فرضيه  

اطمينان، می   95/0مورد پذيرش قرار می گيرد. بنابراين با    95/0باشد در سطح اطمينان  در شرکتهای توليدی واليت بلخ می
نرخ ماليات بر جذب سرمايه گذاری خارجی در شرکتهای توليدی واليت بلخ بيشتر از متوسط  تاثيرگذاری  توان گفت که ميزان  

  گيرد.بنابراين فرض صفر رد و فرض يک تحقيق مورد تاييد قرار میاست. 
 

  فرضيه چهارم:  
  های توليدی واليت بلخ تاثيرگذار است».گذاری خارجی در شرکت« پرداخت يارانه دولتی بر جذب سرمايه

   لذا  فرضيه های آزمون بصورت زير مطرح می شوند:
استفاده می شود. بدين صورت که، سواالت پرسشنامه بر اساس طيف  تک نمونه ای    tبرای آزمون فرضيه های فوق از آزمون  

) از بسيار کم  بسيار زياد (1ليکرت  تا  در تاثيرگذاری  ) ميزان  5)  گذاری خارجی  يارانه دولتی بر جذب سرمايه  پرداخت 
بيشتر باشد فرضيه پژوهش تاييد    3ه است. در صورتی که ميزان نمرات از  ارزيابی و سنجيده شد  شرکتهای توليدی واليت بلخ

ارائه  )  14و    13(تحقيق در جدول  فرعی اول  و فرضيه صفر رد می گردد. نتايج حاصل از تحليل داده ها در ارتباط با فرضيه  
  شده است.

  (مآخذ: داده های پژوهش)  تحليل شاخص پرداخت يارانه نتايج  )13(جدول 

 ميانگين   تعداد مشاهدات  وضعيت 
انحراف 

 معيار 
خطای معيار  

 ميانگين 

 06863. 80616. 3.7246 384  تاييد فرضيه

  
  
  

  آزمون فرضيه چهار (مآخذ: داده های پژوهش)   تحليل نتايج)  14(جدول 

 وضعيت 
مقدار  آماره 

t 

درجه  
 آزادی 
DF 

  سطح معنی داری
 Sig.(2-tailed) 

اختالف 
 ميانگين 

 95اطمينان فاصله  
 درصدی اختالف 

Lower Upper 

 000. 383 10.559  تاييد فرضيه
.7246

4 
.5889 .8603 

)  .Sigو در سطح خطای (  95/0با اطمينان  نشان می دهد که    13) در جدول  559/10تک نمونه ای (  tمقدار آماره  
تفاوت آماری معنی داری بين دو ميانگين واقعی و مفروض وجود دارد. ضمن آنکه، بر اساس نتايج    05/0کوچک تر از  
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) بيشتر از مقدار ميانگين مفروض است. بنابراين، از آنجا که بر اساس فرضيه  7246/3مقدار ميانگين واقعی (  11-4جدول  
تحقيق مبنی بر عدم   0H) باالتر فرض شده است، می توان گفت که فرض  3ن (تحقيق، ميانگين نمرات پاسخ دهندگان از ميانگي

مبنی بر تفاوت اين دو ميانگين مورد پذيرش قرار می گيرد. به   1Hتفاوت دو ميانگين واقعی و مفروض رد و در مقابل فرض  
ه دولتی بر جذب سرمايه گذاری که در اين تحقيق فرضيه ادعا است و مبنی بر تاثير پرداخت ياران   1Hعبارت ديگر، فرضيه  

بلخ می توليدی واليت  در شرکتهای  اطمينان  خارجی  در سطح  با    95/0باشد  بنابراين  گيرد.  قرار می  پذيرش   95/0مورد 
پرداخت يارانه دولتی بر جذب سرمايه گذاری خارجی در شرکتهای توليدی تاثيرگذاری  اطمينان، می توان گفت که ميزان  

 گيرد. متوسط است. بنابراين فرض صفر رد و فرض يک تحقيق مورد تاييد قرار میواليت بلخ بيشتر از 
  

  :  مفرضيه پنج
  های توليدی واليت بلخ تاثيرگذار است».گذاری خارجی در شرکت« بيمه و تضمين سرمايه بر جذب سرمايه

   لذا  فرضيه های آزمون بصورت زير مطرح می شوند:
استفاده می شود. بدين صورت که، سواالت پرسشنامه بر اساس طيف  تک نمونه ای    tبرای آزمون فرضيه های فوق از آزمون  

تا بسيار زياد (1ليکرت از بسيار کم ( بيمه و تضمين سرمايه بر جذب سرمايه گذاری خارجی در  تاثيرگذاری  ) ميزان  5) 
بيشتر باشد فرضيه پژوهش تاييد    3ارزيابی و سنجيده شده است. در صورتی که ميزان نمرات از    شرکتهای توليدی واليت بلخ

ارائه   )  16و    15تحقيق در جدول (فرعی اول  و فرضيه صفر رد می گردد. نتايج حاصل از تحليل داده ها در ارتباط با فرضيه  
  شده است.

  داده های پژوهش)  (مآخذ:تحليل شاخص بيمه و تضمين سرمايه نتايج  )15(جدول 

 ميانگين   تعداد مشاهدات  وضعيت 
انحراف 

 معيار 
خطای معيار  

 ميانگين 

 05890. 69196. 3.7355 384  تاييد فرضيه

  
  
  

  آزمون فرضيه پنج(مآخذ: داده های پژوهش)   تحليل نتايج  ) 16(جدول 

 وضعيت 
مقدار  آماره 

t 

درجه  
 آزادی 
DF 

  سطح معنی داری
 Sig.(2-tailed) 

اختالف 
 ميانگين 

 95فاصله اطمينان 
 درصدی اختالف 

Lower Upper 

 000. 383 12.487  تاييد فرضيه
.7355

1 
.6190 .8520 

) کوچک  .Sigو در سطح خطای (  95/0با اطمينان  نشان می دهد که    14-4) در جدول  487/12تک نمونه ای (  tمقدار آماره  
- 4تفاوت آماری معنی داری بين دو ميانگين واقعی و مفروض وجود دارد. ضمن آنکه، بر اساس نتايج جدول     05/0تر از  

) بيشتر از مقدار ميانگين مفروض است. بنابراين، از آنجا که بر اساس فرضيه تحقيق، 7355/3مقدار ميانگين واقعی (  13
تحقيق مبنی بر عدم تفاوت    0H) باالتر فرض شده است، می توان گفت که فرض  3ن (ميانگين نمرات پاسخ دهندگان از ميانگي

مبنی بر تفاوت اين دو ميانگين مورد پذيرش قرار می گيرد. به عبارت   1Hدو ميانگين واقعی و مفروض رد و در مقابل فرض  
سرمايه بر جذب سرمايه گذاری خارجی   که در اين تحقيق فرضيه ادعا است و مبنی بر تاثير بيمه و تضمين   1Hديگر، فرضيه  

اطمينان، می   95/0مورد پذيرش قرار می گيرد. بنابراين با    95/0باشد در سطح اطمينان  در شرکتهای توليدی واليت بلخ می
بيشتر بيمه و تضمين سرمايه بر جذب سرمايه گذاری خارجی در شرکتهای توليدی واليت بلخ  تاثيرگذاری  توان گفت که ميزان  

  گيرد.از متوسط است. بنابراين فرض صفر رد و فرض يک تحقيق مورد تاييد قرار می
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  :  مفرضيه شش

  های توليدی واليت بلخ تاثيرگذار است».گذاری خارجی در شرکت« امنيت سرمايه گذاری بر جذب سرمايه
   لذا  فرضيه های آزمون بصورت زير مطرح می شوند:

استفاده می شود. بدين صورت که، سواالت پرسشنامه بر اساس طيف  تک نمونه ای    tبرای آزمون فرضيه های فوق از آزمون  
) کم  بسيار  از  (1ليکرت  زياد  بسيار  تا  ميزان  5)  در  امنيت سرمايهتاثيرگذاری  )  خارجی  گذاری  سرمايه  جذب  بر  گذاری 

بيشتر باشد فرضيه پژوهش تاييد    3است. در صورتی که ميزان نمرات از    ارزيابی و سنجيده شده  شرکتهای توليدی واليت بلخ
)  18و (  )17تحقيق در جدول (فرعی اول  و فرضيه صفر رد می گردد. نتايج حاصل از تحليل داده ها در ارتباط با فرضيه  

  ارائه شده است. 
  

  (مآخذ: داده های پژوهش) گذاری تحليل شاخص امنيت سرمايه  نتايج)  17(جدول 

 ميانگين   تعداد مشاهدات  وضعيت 
انحراف 

 معيار 
خطای معيار  

 ميانگين 

 06856. 80538. 3.7065 384  تاييد فرضيه
  
  

  آزمون فرضيه شش(مآخذ: داده های پژوهش)  تحليل نتايج)  18(جدول

 وضعيت 
مقدار  آماره 

t 

درجه  
 آزادی 
DF  

  معنی داریسطح 
 Sig.(2-tailed) 

اختالف 
 ميانگين 

 95فاصله اطمينان 
 درصدی اختالف 

Lower Upper 

 000. 383 10.305  تاييد فرضيه
.7065

2 
.5710 .8421 

) کوچک  .Sigو در سطح خطای (  95/0با اطمينان  نشان می دهد که    14-4) در جدول  305/10تک نمونه ای (  tمقدار آماره  
- 4تفاوت آماری معنی داری بين دو ميانگين واقعی و مفروض وجود دارد. ضمن آنکه، بر اساس نتايج جدول     05/0تر از  

) بيشتر از مقدار ميانگين مفروض است. بنابراين، از آنجا که بر اساس فرضيه تحقيق، 7065/3مقدار ميانگين واقعی (  13
تحقيق مبنی بر عدم تفاوت    0H) باالتر فرض شده است، می توان گفت که فرض  3ن (ميانگين نمرات پاسخ دهندگان از ميانگي

مبنی بر تفاوت اين دو ميانگين مورد پذيرش قرار می گيرد. به عبارت   1Hدو ميانگين واقعی و مفروض رد و در مقابل فرض  
گذاری بر جذب سرمايه گذاری خارجی    که در اين تحقيق فرضيه ادعا است و مبنی بر تاثير امنيت سرمايه   1Hديگر، فرضيه  

اطمينان، می   95/0مورد پذيرش قرار می گيرد. بنابراين با    95/0باشد در سطح اطمينان  در شرکتهای توليدی واليت بلخ می
امنيت سرمايه گذاری بر جذب سرمايه گذاری خارجی در شرکتهای توليدی واليت بلخ بيشتر  تاثيرگذاری  توان گفت که ميزان 

  گيرد.وسط است. بنابراين فرض صفر رد و فرض يک تحقيق مورد تاييد قرار میاز مت
  

  حث و نتيجه گيری ب
امروزه بسياری از كشورهای جهان به واسطة عدم تكافوی منابع داخلی برای سرمايه گذاری، تمايل شديدی به جذب  
به دو طريق، سرمايه گذاری سهامی (غير مستقيم) و   اند. سرمايه گذاری خارجی معمــوالً  سرمايه های خارجی پيدا كرده 

ق قرضه و سهام شركت ها در معامالت بورس و قبوض سپرده سرمايه گذاری مستقيم خارجی صورت می گيرد. خريد اورا
در بانك های خارجی از انواع سرمايه گذاری سهام دارانه هستند كه در اين حالت سرمايه گذار خارجی در اداره واحد توليدی 

بود فّرار  گذاری سهامی  نيست. مهمترين ويژگی سرمايه  مالينيز متوجه وی  نداشته و مسئوليت  است. به  نقش مستقيم  آن  ن 
عبارت ديگر سرمايه گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام يا اوراق بهادار، سرمايه اش را به كشور خود و يا 
كشور ثالث منتقل نمايد. اما سرمايه گذاری مستقيم خارجی، نوعی سرمايه گذاری است كه به منظور كسب منفعت دائمی و 

INTERNATIONAL AFGHANISTAN INTERDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE
Taj Institute of Higher Education

Mazar-i-Sharif, Afghanistan / August 19, 2021

222



كشوری غير از كشور سرمايه گذار صورت می گيرد و نتيجه آن كسب حق رأی مؤثر در هميشگی در مؤسسه ای مستقر در 
  .مديريت شركت است

مطالعات نشان می دهد كه سرمايه گذاری مستقيم خارجی به هر علت و شكلی كه صورت پذيرد، اثرات قابل مالحظه  
درآمد ای بر روی متغيرهای كالن اقتصادی از جمله كاهش نرخ بهره، كاهش نرخ ارز افزايش  اقتصادی،  افزايش رشد   ،

مالياتی دولت، كاهش بدهی دولت، بهبود توزيع درآمد، انتقال تكنولوژی، افزايش اشتغال، توسعه صادرات، كاهش واردات و 
دارد ها  پرداخت  تراز  در  مثبت   .تاثير 

  :ير تقسيم بندی كردبه طور كلی، عوامل موثر بر سرمايه گذاری مستقيم خارجی را می توان به چهار گروه ز
  عوامل سياستگذاری اقتصادی(مثل ثبات اقتصادی، ميزان ريسك سرمايه گذاری و...)  -الف
  عوامل ساختار اقتصادی (مثل زير ساخت هايی نظير راه ها، بنادر، سيستم های ارتباطی، ...) -ب 
  عوامل تشويقی و حمايتی (مثل معافيت های مالياتی، اعطای يارانه، ...) -ج 
 .عوامل جغرافيايی وسياسی – د
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DETERMINING DYNAMIC MARKET EQUILIBRIUM PRICE FUNCTION USING 
SUPERSTABLE METHOD  
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Taj Institute of Higher Education, Mazar I Sharif, Afghanistan 

 
ABSTRACT 
Determining the Dynamic Market Equilibrium Price Function respect to the time in a dynamic 
market can be obtained by linear second order ordinary differential equations. Observing the price 
function, the change in price and rise in price level have an impact on the quantity of demand and 
supply which lead to second order linear differential equation of the form: 

                                        p +
u

v
 p +

w

v
p =

c

v
                                    (1) 

Where   ,  and    are constants. 

The general analytical solution of the linear second order differential equation (1) can be found as 
follows: 

                               p(t) = A e + A e +
c

w
                             (2) 

Where the constants A   and A   can be obtained by method is called Undetermined Coefficient 
method.   
In this study the family of two step-forth order methods are used to achieve an approximation 
solution to the linear second order ordinary differential equation (1) with taking two boundary 
points p(t ) = p   and p(t ) = p  . 

The calculations and results for example considered show that for >  , the dynamic market 

equilibrium price function is converged. Although, we have only discussed the linear case, it is 
recommended that more work should be done on the nun-linear cases.  
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ASSESSMENT OF DA AFGHANİSTAN BANK MONETARY POLİCY OVER 
THE PAST FİVE YEARS (1392-1396) 
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Taj Institute of Higher Education, Mazar I Sharif, Afghanistan 

 
ABSTRACT 
Monetary Policy is a collection of central bank tools of a country that is used to assemble money 
market, capital, as well as facilitating the financial flow of a country. Each country each system 
has distinct economic targets that they design and implement specific economic policies. One 
of the most important goals in the countries is minatory policy objectives. As minatory policy 
objectives in most developed and developing countries are increased employment, social 
welfare, preventing inflation and maintain price stability, economic growth or more balanced 
than payments, and affecting exports and imports. There are also conflicting goals among the 
goals. Minatory policy strives to achieve its goals through changes in the volume of money, 
changes in interest rates, or the terms of granting facilities through legal reserve operations, 
etc… of instruments. Open market operations are one of the most important tools in other 
countries that central bank officials use to buy government bonds. This tool is not very effective 
in Afghanistan due to the lack of extensive market capitalization and the lack of secondary 
markets. These tools are also very limited in Afghanistan, but their impact on minatory policy 
has been negligible. Selling securities at commercial bank I playing a crucial role in stabilizing 
the financial markets for selling these securities in Afghanistan, on the other hand, this tool it 
has little effect on the minatory policy objectives, but it can be considered as one of the 
relatively effective means of reducing the size of the money in the economy, which is practically 
used by the bank in Afghanistan.  
Keywords: Central Bank, Money, Monetary Policy, Circulation of Money, Inflation 
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ÖZET 
Nektarin, Gülgiller ailesinden ılıman iklimlerde yetişen pembe çiçekli bir meyve ağacıdır. 
Türkiye iklimine uyum sağlamış, ekonomik değeri yüksek olan ve çok tüketilen bir meyvedir. 
Dünyada uzun yaşam ve ölümsüzlük sembolünü taşıyan nektarin; şeftaliye göre daha tüysüz, 
aroması daha fazla, boyutu daha ufak, daha az sulu ve serttir. Nektarin, bol miktarda C vitamini 
içerir. Antioksidan özelliğe sahiptir. Vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirme, obezite 
tedavisinde kullanılma, vücutta oluşan tümör ve kalp rahatsızlıklarını engellemek gibi faydaları 
vardır.  Bu çalışmanın amacı 2004 ile 2020 yılları arasında Türkiye’de nektarin üretimin 
alanları, üretim miktarları, verim ve fiyatlarda meydana gelen değişimlerin genel analizini 
yaparak, önerilerde bulunmaktır. Bu kapsamda TÜİK verilerinden ve konuyla ilgili sektör 
raporları ve diğer çalışmalardan faydalanılmıştır. Türkiye’de, araştırılan dönemde nektarinde 
meyve veren ağaç sayısı 2,6 kat, üretim miktarı ise 4,4 kat artmıştır. Son 17 yılda toplam meyve 
ağaçlarının %25’i meyve vermeyen ağaçtır.  Araştırılan dönemde satış fiyatları 3,5 kat artmış 
olup ortalama satış fiyatı 1,72 TL/kg olarak  hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; 
Türkiye’de gelecek dönemlerde toplam nektarin meyvelik alanı, meyve veren ağaç sayısı, 
meyve vermeyen ağaç sayısı, üretim miktarı, verim ve satış fiyatlarının artma eğiliminde 
olacağı öngörülmektedir. Artış eğilimlerinin yaklaşık regresyon katsayıları sırasıyla;  %94, 
%91, %93, %92, %59 ve %82 olarak belirlenmiştir. Nektarin ekim alanlarının 
yaygınlaştırılması için ilave kamusal politikalara ve desteğe ihtiyaç vardır. Bu araştırma karar 
vericilere ve tarımsal politika oluşumu sağlayanlara faydalı veriler sunmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Nektarin, Üretim alanları, Üretim miktarı, Verim, Fiyatlar, Türkiye 
 
ABSTRACT 
Nectarine is a pink-flowered fruit tree from the Rosaceae family that grows in temperate 
climates. It is a fruit that has adapted to the climate of Turkey, has a high economic value and 
is widely consumed. Nectarine, which carries the symbol of long life and immortality in the 
world; It is more hairless, more aromatic, smaller in size, less juicy and firm than peach. 
Nectarines contain plenty of vitamin C. It has antioxidant properties. It has benefits such as 
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strengthening the body's immune system, being used in the treatment of obesity, preventing 
tumor and heart diseases in the body. The aim of this study is to make suggestions by making 
a general analysis of the changes in nectarine production areas, production amounts, yield and 
prices in Turkey between 2004 and 2020. In this context, TUIK data, sector reports and other 
studies related to the subject were used. In Turkey, the number of trees bearing fruit on nectarine 
increased 2.6 times and the amount of production increased 4.4 times during the research 
period. In the last 17 years, 25% of the total fruit trees are non-fruiting trees. In the researched 
period, the sales prices increased 3.5 times and the average sales price was calculated as 1.72 
TL/kg. According to the analysis results; It is predicted that the total nectarine orchard area, the 
number of fruit-bearing trees, the number of non-fruiting trees, the production amount, yield 
and sales prices will tend to increase in Turkey in the coming periods. The approximate 
regression coefficients of the increasing trends are respectively; 94%, 91%, 93%, 92%, 59% 
and 82%. Additional public policies and support are needed to expand nectarine cultivation 
areas. This research provides useful data for decision makers and agricultural policy makers.  
Keywords: Nectarine, Production Areas, Production Amount, Yield, Prices, Turkey 
 
GİRİŞ 
Nektarin (Prunus persica var. nucipersica), şeftali ağacının uğradığı doğal bir mutasyon 
sonucunda oluşan, Gülgiller ailesinden ılıman iklimlerde yetişen pembe çiçekli bir meyve 
ağacıdır (Anonim, 2021b; Anonim, 2021d). Beyaz ve turuncu etli iki tipi bulunmaktadır 
(Anonim, 2021d). Türkiye iklimine uyum sağlamış, ekonomik değeri yüksek olan ve çok 
tüketilen bir meyvedir (Anonim, 2021b). Dünyada uzun yaşam ve ölümsüzlük sembolünü 
taşıyan nektarin; şeftaliye göre daha tüysüz, aroması daha fazla, boyutu daha ufak, daha az sulu 
ve serttir (Özdemir Eroğlu & Mısırlı, 2012; Anonim, 2021c). Nektarin, bol miktarda A ve C 
vitamini içerir. Kalorisi düşük, şeftaliye oranla 2 kat daha fazla fosfor ve potasyuma sahiptir 
(Anonim, 2021c). Depolaması şeftaliye göre daha fazla olup yaklaşık 1 aydır ve bu özelliği 
üretiminin yapılmasında büyük bir avantajdır (Anonim, 2021e). Çok iyi bir antioksidandır 
(Anonim, 2021c). Nektarinlerde ana dal ve gövdeleri – 20ºC’ye kadar dayanıklıdır. Kumlu-
tınlı, alüvyal ve 6,5-7,5 arasında PH’sı olan topraklar yetiştirilmesi için uygun olup iyi verim 
alınabilir (Anonim, 2021a).  
Nektarin tam bir yaz meyvesi olup kabuğunun yaydığı hoş koku reçel, marmelat ve meyve suyu 
kullanımında avantajlı hale getirmektedir (Anonim, 2021d). Sofralık olarak da kullanımı 
yaygındır (Anonim, 2021e). Özellikle meyve suyu üretiminde ekonomik değeri yüksek  ve çok 
tüketilen meyvelerdendir (Anonim, 2021b). Çünkü, sulu ve aroması fazla olan bir meyvedir 
(Anonim, 2021e). Çekirdeği kozmetik alanında kullanılmaktadır. Lifli yapıya sahip olduğundan 
iyi bir diyet meyvesidir. Vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için kas ve eklem 
ağrılarını azaltır. İçerdiği mineraller sayesinde sindirim sistemini düzenler, kabızlığa iyi gelir, 
kan şekerini dengeler böbrek taşı oluşumunu ve mide spazmını engeller (Anonim, 2021c). 
Obezite tedavisinde kullanılma, vücutta oluşan tümör ve kalp rahatsızlıklarını engellemek gibi 
faydaları vardır.   
Anavatanı Çin’dir. Çin’den Batı Asya’ya yayılmıştır. Sonrada Avrupa’da üretilmeye 
başlanmıştır ve zamanla İran ve diğer ülkelere yayılmıştır (Anonim, 2021b). Ülkemizde meyve 
suyu sanayisi her geçen gün gelişme göstermekle beraber ihtiyaç duyulan hammadde içinde bir 
alternatif oluşturmaktadır. 2020 yılı TÜİK verilerine göre; Türkiye’de 52 ilde 162 bin ton 
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nektarin üretimi yapılmıştır. Türkiye de 2020 yılında en çok nektarin üretimi yapılan ilk 10 il 
Şekil 1’de yer almaktadır. 

 
Şekil 1. 2020 Yılında Türkiye’de En Çok Nektarin Üretimi Yapan İlk 10 İl 

Türkiye de en çok nektarin üretimi yapılan ilk 5 il sırasıyla; Çanakkale, Mersin, Bursa, Adana 
ve Hatay’dır. İlk sırada yer alan Çanakkale toplam üretimin %24’ünü karşılamaktadır (TÜİK, 
2021). Türkiye’de 2020 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında “Alan Bazlı Destekler” 
kısmında iyi tarım uygulamaları desteğinde; “2. Kategoride Bireysel Sertifikasyon” olarak 
40TL/da ödeme yapılmaktadır. “Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım 
desteği(TL/da)-Bodur/Yarı Bodur Meyve Türleri ile Bahçe Tesisi” adı altında dekar aşına 
standart ise 100TL ve sertifikalı ise 400TL ödenmektedir.  “Mazot-Gübre Desteği” adı altında 
diğer ürünler kısmında 15TL/da mazot, 4 TL/da gübre desteği verilmektedir. Ayrıca “Toprak 
Analizi Desteği” (TL/Numune) 40TL, “Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği” için 10TL 
ödenmesi, “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği” olarak da 35TL/da ödenmektedir (Tarım 
ve Orman Bakanlığı, 2021a). Bu çalışmada, Türkiye’de son dönemlerde nektarin piyasasında 
seçilmiş göstergelere dayalı olarak genel bir analiz yapılması ve elde edilen sonuçlara göre 
önerilerin sunulması amaçlanmıştır. 
 
Materyal Ve Yöntem 
Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konuyla ilgili sektör raporları ve diğer 
çalışmalardan faydalanılmıştır. Bu araştırma da ikincil veriler kullanılmıştır. Bu amaçla 2004-
2020 yılları arasındaki nektarin üretim alanı, üretim miktarı, verim ve satış fiyatı verileri 
kullanılmıştır. Bu veriler ile Microsoft Office programında Trend analizi yapılmıştır. 
Analizlerde 2004 ile 2020 yıllarına ait veriler kullanılarak, 2025 yılına kadar projeksiyonları 
gerçekleştirilmiş ve regresyon katsayıları belirlenmiştir. Ayrıca konu ile ilgili yapılmış olan 
diğer çalışmalar ve araştırmalar, sonuçların yorumlanmasında kullanılmıştır.  
 
Araştırma Ve Bulgular 
Türkiye’de nektarin toplu meyveliklerin alanını yıllara göre seyrini belirlemek ve gelecek 
projeksiyonunu tahmin etmek amacıyla, 2004-2020 yıllarına ait TUİK veriler kullanılarak 2025 
yılına kadar Trend analizi yapılmış olup Şekil 2’de gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Türkiye’de 2004-2025 Yılları Arasında Nektarinde Toplu Meyveliklerin Alanı 

(TÜİK, 2021) 
Buna göre 2004 yılında 32500 dekar olan meyvelik alan, 2020 yılında 91024 dekara 
yükselmiştir (TÜİK,2021).  Bunun en önemli nedeni, yıllara göre nektarin ağaç sayısındaki 
artıştır. Türkiye’de nektarin toplu meyveliklerin alanı 2004-2020 yılları arasında 2,8 kat bir artış 
meydana gelmiştir. 2004-2020 yılları arasında ortalama nektarin toplu meyvelik alanı, 49864 
dekardır. (TÜİK, 2021). 2025 yılına kadar yapılan projeksiyon analizlerinde ise 2020 yılından 
itibaren %94 regresyon katsayısı ile Türkiye’de nektarin toplu meyveliklerin alanının artma 
eğiliminin olması beklenmektedir. Yıllara bağlı olarak gerçekleşen nektarin meyve veren ağaç 
sayısı ve gelecek dönem projeksiyonları Şekil 3’te yer almaktadır.  

 
Şekil 3. Türkiye’de 2004-2025 Yılları Arasında Nektarin Meyve Veren Ağaç Sayısı 

(TÜİK, 2021) 
Buna göre 2004 yılında 1150 bin meyve veren ağaç sayısı, 2020 yılında yaklaşık 2995 bin'e 
yükselmiştir. Bunun en önemli nedeni, yıllara göre nektarin üretim alanlarındaki artıştır. 
Türkiye’de nektarin meyve ağaç sayısında, 2004 ve 2020 yılları arasında 2,6 kat bir artış 
meydana gelmiş ortalama meyve veren ağaç sayısı yaklaşık 1600 bin ağaçtır (TÜİK, 2021). 
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2025 yılına kadar yapılan projeksiyon analizlerinde ise 2020 yılından itibaren Türkiye’de 
nektarin meyve veren ağaç sayısı artma eğiliminde olması beklenmektedir. Regresyon katsayısı 
%91 olarak tespit edilmiştir. Yıllara bağlı olarak gerçekleşen nektarin meyve vermeyen ağaç 
sayısı ve gelecek dönem projeksiyonları Şekil 4’te yer almaktadır.  

 
Şekil 4. Türkiye’de 2004-2025 Yılları Arasında Nektarin Meyve Vermeyen Ağaç Sayısı 

(TÜİK, 2021) 
Verilere göre 2004 yılında 180 bin olan meyve vermeyen ağaç sayısı 2020 yılında 1208 bin’e 
yükselmiştir. Türkiye’de son 17 yılda nektarin meyve vermeyen ağaç sayısında ekim 
alanlarında yaklaşık 6,7 kat bir artış meydana gelmiştir (TÜİK, 2021). Nektarin ağaçlarının 
adaptasyon kabiliyetinin yüksek olması, ağaçların kısa sürede meyveye yatması, meyvesinin 
bazı üretim dallarında hammadde kaynağı olması, meyvesinin lezzetli ve güzel aroması 
nektarin yetiştiriciliğinin hızlı artışını sağlamıştır (Ilgın & Yüce, 2019). Araştırılan dönemde 
nektarinde ortalama meyve vermeyen ağaç sayısı 552 bin ağaçtır (TÜİK, 2021).  2025 yılına 
kadar yapılan projeksiyon analizlerinde ise 2020 yılından itibaren Türkiye’de nektarin meyve 
vermeyen ağaç sayısının artma eğiliminin olması beklenmektedir. Regresyon katsayısı %93 
olarak tespit edilmiştir. Yıllara bağlı olarak gerçekleşen nektarin üretim miktarları ve gelecek 
dönem projeksiyonları Şekil 5’te yer almaktadır. 
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Şekil 5. Türkiye’de 2004-2025 Yılları Arasında Nektarin Üretim Miktarı (TÜİK, 2021) 
TÜİK verilerine göre; 2004 yılında 37 bin ton olan üretim miktarı 2020 yılında 162 bin tona 
yükselmiştir. Türkiye’de nektarin üretim miktarlarında, 2004-2020 yılları arasında yaklaşık 4,4 
kat bir  artış gerçekleşmiş olup ortalama üretim miktarı 76 544 tondur (TÜİK, 2021). 2025 
yılına kadar yapılan projeksiyon analizlerinde %92  regresyon katsayısı ile gelecek 5 yılda  
artma eğiliminde olması beklenmektedir. Türkiye’de nektarin verim miktarının yıllara göre 
seyrini belirlemek ve gelecek projeksiyonunu tahmin etmek amacıyla 2004-2020 yıllarına ait 
veriler kullanılarak, 2025 yılına kadar nektarin verim değişim grafiği Şekil 6’da 
gösterilmektedir. 

 
Şekil 6. Türkiye’de 2000-2025 Yılları Arasında Nektarin Verimi (TÜİK, 2021) 

2004 yılında 32 kg/meyve veren ağaç sayısı olan verim, dalgalı bir oranda artış-azalıştan sonra 
2020 yılında 54 kg/meyve veren ağaç sayısına ulaşmıştır. Buna göre 2004-2020 yılları arasında 
nektarin veriminde 1,7 kat bir artma gerçekleşmiş olup ele alınan yıllar arasında ortalama verim 
yaklaşık 47 kg/meyve veren ağaç sayısıdır. Araştırılan dönemde en düşük verim 2004 yılında 
gerçekleşmiştir. 2004 yılında iklimde olağanüstü bir durum söz konusu değildir (MGM, 2019). 
2004 yılında verimde iklimin büyük bir etkisinin olmayıp; sulama imkanı, üretim teknikleri ve 
teknolojik gelişmelerin günümüzdeki kadar gelişmiş olmadığından nektarinde verim düşüklüğü 
gerçekleşmiş olması olasıdır. Gelecek 5 yılda verimin %59 regresyon katsayısı ile artış 
eğiliminde olması beklenmektedir (TÜİK, 2021). Son 17 yıllık süreçte verimdeki dalgalı 
değişim nedeni yağış ve iklim koşulları, teknolojik gelişmeler, üretim teknikleri ve üretimde 
tercih edilen nektarin çeşidi etkili olmaktadır. Gelecek dönemler için yapılan projeksiyonlarda 
da artan eğilimin olması beklenmektedir. Türkiye’de nektarin ortalama satış fiyatının yıllara 
göre seyrini belirlemek ve gelecek projeksiyonunu tahmin etmek amacıyla 2004-2020 yıllarına 
ait veriler kullanılarak, 2025 yılına kadar Trend analizi yapılmış olup, Şekil 7’de 
gösterilmektedir.  
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Şekil 7. Türkiye’de 2004-2025 Yılları Arasında Nektarin Satış Fiyatı (TÜİK, 2021) 

Yukarda ki tabloda 2004 yılından itibaren artan eğilim gösteren nektarin fiyatları yer 
almaktadır. 2004 yılında 0,98 TL/kg olan satış fiyatı 2020 yılında 3,50 TL/kg’a yükselmiş olup 
ele alınan dönemde nektarin satış fiyatları 3,58 kat artmıştır. 2004-2020 yılları arasında nektarin 
satış fiyatları genel olarak yükselen bir eğim göstermiştir ve ortalama satış fiyatı 1,73 TL/kg’dır. 
Fiyatlar genel ekonomik koşullar altında arz ve talebe bağlıdır. Ayrıca arz miktarı, talep 
miktarına eşit olana kadar fiyatların artması kaçınılmazdır. Yapılan Trend analizine göre, 
nektarin satış fiyatlarının 2025 yılına kadar %82’lik bir regresyon katsayısı ile artma eğiliminde 
olması beklenmektedir.  
 
Sonuç Ve Öneriler 
Türkiye’de meyve suyu sanayisi gelişme gösteren sektörlerdendir. Bu sanayi sektörüne uygun 
verimli çeşitlerin azlığı  ve işlenecek hammadde yetersizliği karşılaşılan başlıca sorunlardandır. 
Bir diğer sorun ise sofralık için yetiştirilen meyvenin yeterli kalitede olmamasıdır.  Bu yüzden 
bölgenin özelliklerine uygun nektarin ağacı çeşitleri seçilerek ıslah çalışmaları 
gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır. Türkiye’de son 17 yıldaki verilere göre yapılan Trend 
analizinde; nektarin toplu meyveliklerin alanı, meyve veren ağaç sayısı, meyve vermeyen ağaç 
sayısı, üretim miktarı, verim ve satış fiyatı artış eğilimindedir. Bu verilerde en fazla artış meyve 
vermeyen ağaç sayısında olmuştur. En az artış ise verimde olduğu görülmektedir. Meyve 
vermeyen ağaç sayısındaki artış, nektarin yetiştiriciliği için yeni tesislerin kurulduğunun ve bu 
ekimi yapılan ağaçların henüz meyveye yatmadığını göstergesidir. Teknolojik gelişmelerin 
kullanımının yaygınlaştırılması ile beraber özellikle sulu tarımdaki ürün deseninde nektarine 
yer verilmesi; meyve veren ağaç sayısı, verim ve üretimdeki artış olumlu etkilemiştir. Bu durum 
ekonomik ve sürdürülebilir kalkınmaya dayalı büyümenin hızlanmasında ve toplumsal refahın 
artışının sağlanmasında önem arz etmektedir. Ayrıca gübre ve uygun çeşit kullanımının 
yaygınlaştırılması, ilaçlamanın yeterli ve tekniğine uygun yapılması verimi daha da çok 
artıracaktır.  Nektarin meyvecilikte daha rekabetçi bir ürün olabilmesi için daha fazla kamusal 
politikalar ile desteklenmesi gerekmektedir.  Bu durum Türkiye’nin dış ticaretine de olumlu 
yönde etki edecektir. Bu araştırma nektarin ile ilgili güncel verileri kapsaması ve gelecek dönem 
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öngörüleri içermesi, Türkiye’deki nektarin üretiminin durumu hakkında genel olarak 
değerlendirmenin yapılması açısından önem arz etmektedir. Bu araştırma karar vericilere ve 
tarımsal politika oluşumu sağlayanlara faydalı veriler sunmaktadır. 
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ÖZET 
1948 yılında Arap devletlerinin arasında kurulan Yahudi devleti, Ortadoğu’nun istenmeyen 
devleti olarak görüldü. Bu nedenle İsrail kamu diplomasisi faaliyetlerinde bulunup, medyayı 
lehine olacak şekilde yönlendirmeyi düşündü. Hasbara Kurumu bu amaçla kuruldu. Kurumun 
hedefleri şunlardı; daha çok sayıda diaspora Yahudisi’nin İsrail’e göç etmelerini sağlamak ve 
böylelikle yeni kurulan devletin nüfus sorununu çözmek, Yahudilerin maruz kaldığı soykırımı 
dünyaya duyurmak ve devletin meşruiyetini sağlamak, devletin politikalarına uluslararası 
destek sağlamak için diğer ülke kamuoylarını İsrail hakkında bilgilendirmek ve ülke 
çıkarlarını gözetebilmek için diğer ülke diplomatları ile ilişkileri geliştirmek. Hasbara kurumu 
yazılı ve görsel medyayı kullanarak, İsrail’in Ortadoğu’nun tek demokratik ve Batılı değerleri 
benimsemiş ülke olduğu şeklinde bir imaj tesis etmek istedi. Bir yandan kültürel faaliyetler 
düzenlendi, öğrenci değişim programları yapıldı ve burslar verildi. Diğer yandan ise yabancı 
yatırımcılar ülke ekonomisine katkıda bulunmaya davet edildi. İsrail bölgenin tek istikrarlı 
ekonomisi olarak lanse edildi. Her ne kadar Hasbara kurumu aktif çalışmalar yürütse de 
Filistinlilerin başlattığı İntifada hareketleri ve sonrasında yaşanılanlar yapılan faaliyetlerin 
İsrail’in uluslararası imajını geliştirmesini sağlamadı. Üstelik 2000’li yıllarda internetin insan 
hayatına girmesi yeni bir iletişim alanı yarattı; dijital diplomasi. İsrail, Hasbara kurumunu 
kapatarak, kamu diplomasisinin yeni bileşkelerini devreye sokmaya başladı. Bu çalışma 
İsrail’in yıllar içerisinde çeşitlenen kamu diplomasisi politikalarının neler olduğunu ortaya 
koymaktadır. Çalışmada ulaşılan bulgular; İsrail’in kamu diplomasisi türlerinden özellikle 
dijital diplomasiye yönelerek kamu kurumlarının açtıkları sosyal medya hesapları ile devlet 
için yeni bir algı oluşturmaya çalıştığıdır. Hasbara kurumu gibi dijital diplomasi de henüz 
İsrail’in istediği etkiyi doğurmamaktadır ancak İsrail devleti bunun uzun süreli bir politika 
olduğunun bilincindedir ve her geçen gün kamu diplomasisi araçlarını daha çok devreye 
sokmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: İsrail, Hasbara kurumu, kamu diplomasisi, dijital diplomasi 
 
ABSTRACT 
The Jewish state, which was established in 1948 among the Arab states, was seen as the 
undesirable state of the Middle East. For this reason, Israel thought to engage in public 
diplomacy activities and manipulate the media in its favor. The Hasbara Institution was 
established for this purpose.The objectives of the institution were: To enable more diaspora 
Jews to immigrate to Israel and thus to solve the population problem of the newly established 
state, to announce the genocide of the Jews to the world and to ensure the legitimacy of the 
state, to inform the public opinion of other countries about Israel and to develop relations with 
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diplomats of other countries to protect the interests of the country. The Hasbara institution 
wanted to establish an image of Israel as the only democratic country in the Middle East that 
embraced Western values by using the written and visual media. On the one hand, cultural 
activities were organized, student exchange programs were made and scholarships were 
given. On the other hand, foreign investors were invited to contribute to the country's 
economy. Israel was touted as the region's only stable economy. Although the Hasbara 
institution carried out active work, the Intifada movements initiated by the Palestinians and 
the events that followed did not enable Israel to improve its international image. Moreover, 
the introduction of the internet into human life in the 2000s created a new field of 
communication; digital diplomacy. By closing the Hasbara institution, Israel started to use 
new components of public diplomacy. This study reveals what are Israel's public diplomacy 
policies, which have diversified over the years. The findings reached in the study; Israel is 
trying to create a new perception for the state with the social media accounts opened by public 
institutions by turning to digital diplomacy, which is one of the public diplomacy types. Like 
the Hasbara institution, digital diplomacy has not yet produced the desired effect of Israel, but 
the Israeli state is aware that this is a long-term policy and is putting more public diplomacy 
tools into play every day. 
Keywords: Israel, Hasbara institution, public diplomacy, digital diplomacy 
 
GİRİŞ 
Tarihi sürgünler ve zorunlu göçlerle dolu Yahudi toplumu daha ortada yumuşak güç kavramı 
ya da kamu diplomasisi terimi yokken kendi bakış açılarıyla hikâyelerini anlatmaları ve bu 
hususta uluslararası kamuoyu oluşturmaları gerektiğinin bilincindeydiler. Anti-Semitizm ile 
mücadele edebilmek için buna ihtiyaçları vardı. Daha on dokuzuncu yüzyılın sonlarında 
Theodor Herzl; “Kendimizi olağan halimizle göstermeli, sadece gerçekleri söylemeliyiz.” 
derken, Yahudilerin kendilerini doğru ifade etme isteklerini dile getiriyordu1. Yahudilerin 
önce Hristiyan dünyayı onların da bir devleti olması gerektiğine ikna etmesi gerekti ve 
böylelikle aslında on dokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren diğer devletler ve halklar 
nezdinde algı yaratma ve imaj oluşturma süreci başlamış oldu. Bu süreç meyvesini 1948’de 
verdi. 
İsrail devleti kurulduktan yeni bir kimlik inşa etme süreci başlatmıştır. Bu aşamada yazılı ve 
görsel medya kullanılarak, Arapların Kudüs Müftüsü Hacı Emin El-Hüseyni önderliğinde II. 
Dünya Savaşı esnasında Almanlar ile temas kurup, işbirliği geliştirmeye çalışmalarına dikkat 
çekmeye çalışılmıştır. İsrail, Arap devletleri ile girdiği çatışmalarda Batılı devletlerin ve 
uluslararası toplumun desteğini alabilmek için Arap toplumlarını antisemitist olarak 
etiketlemeye başlamış ve Hacı Emin El-Hüseyni’nin Nazi rejimi gibi Yahudi karşıtı nefret 
söylemi benimseyerek, bunu Filistinliler nezdinde benimsetmeyi başardığı ve bu bakış 
açısının yıllar içerisinde diğer Arap toplumları tarafından da içselleştirilerek, günümüze kadar 

 
1 Gideon Kouts, “From Sokolow to ‘Explaining Israel’: The Zionist ‘Hasbara’ First ‘Campaign Strategy Paper’ 
and Its Applications”, Revue Européenne Des Études Hébraïques, Sayı: 18, 2016, s. 104. 
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geldiği iddia edilmiştir2. İsrail devleti varlığını antisemitizm ve Holokost-Yahudi soykırımı 
üzerinden kabul ettirmeye çabalamıştır.  
İsrail devleti kurulduktan sonra da Yahudi toplumu için sorunlar bitmemiştir. Sadece Arap 
devletleri çatışmamış, toprakları içerisinde kalan Filistinlileri asimile etmeye çalışmak ve 
devlete itaatlerini sağlamak gibi ciddi bir başka sorunla yüzleşmişlerdir. İsrail Müslüman 
Arapların yıllar içerisinde gelişen Filistin milliyetçiliğine katılmalarını engellemek için 
tarihsel olayları kendi bakış açısıyla kurgulamıştır.. Bu söylemlerden ilgi çekici olan bazıları 
şu şekildedir; Yahudiler kitleler halinde Kudüs’e gelmeye başladıklarında buldukları 
toprakların tarımsal açıdan kullanıma uygun olmayan çöl toprakları olduğunu, bu bölgede 
kendisini Filistinli olarak gören kimsenin olmadığını, bölgenin geri kalmış bir alan olduğunu 
ve Avrupa ve Rus topraklarından gelen Yahudilerin bölgeye medeniyet getirdiğini söyleyerek, 
Filistin-İsrail anlaşmazlığına yeni bir bakış açısı kazandırmaya çalışmıştır. Bunun da ötesinde 
İsrail, kendi topraklarını genişletirken, Arap devletlerine ilişkin bir başka tespit yaparak, 
düşmanlarının arasına yeni nifak tohumları ekmeye çalışmıştır. Örneğin İsrail her üç savaşta 
da Arap devletlerinin meselesinin Kudüs’ü Filistinliler bir devlet kurabilsin diye kurtarmak 
olmadığını, aksine her Arap devletinin İsrail ile o toprakları kendi devletine katmak için 
mücadele ettiğini vurgulamaktadır. İsrail’in geriye dönük olarak Filistin meselesinde 
uluslararası kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı alan neden bunca yıl bağımsız bir Filistin 
devletinin kurulamadığı sorusu olmuştur. Böylelikle İsrail aslında kendisinin varlığına ilişkin 
tartışmaları bir kenara iterek, ibreyi Filistinlilere çevirmiş ve Filistin devletinin varolmama 
nedenini Araplar arası çekişmeye bağlamıştır. İsrail tüm bu algı oluşturma, imaj yaratma ve 
gündem değiştirme aşamalarında yazılı ve görsel basını kullanmış, bir yandan da kendilerinin 
köklü ve güçlü bir demokratik toplum oldukları söylemini diğerlerine kabul ettirmek 
istemiştir. Propagandanın yerini alan kamu diplomasisi kavramı İsrail için bu siyasetlerin 
tesisinde aracı rolü benimsemiştir.  
Kamu diplomasisi hükümetler ve halkların ikna edilmesi ile istenilen politik sonuçların elde 
edilmesi için yapılan faaliyetler olduğuna göre İsrail de bunu başarabilmek istemiştir. Kamu 
diplomasisi yeni bir Yahudi imajının benimsetilmesinde ve antisemitizm ile de topyekûn 
mücadelede anahtar kavram haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı da İsrail’in kamu 
diplomasisi ile bu hedeflerini nasıl gerçekleştirmeye çalıştığını ortaya koymaktır. Yirmi 
birinci yüzyıl dijital çağ olunca da İsrail bu sefer dijital diplomasiye dönüşen kamu 
diplomasisinden yararlanır olmuştur. Dolayısıyla çalışmada özellikle İsrail kamu kurumlarının 
internet ve sosyal medya hesapları ile dijitalleşmeye verdikleri önem de ortaya konulacaktır.  
 
1. Kamu Diplomasisi Kavramının Ortaya Atılması Ve Popülerleşmesi 
Kamu diplomasisi kavramı her ne kadar Soğuk Savaş yıllarında ABD tarafından yaratılmış 
bir kavram olsa da uluslararası literatürde aslında içeriğinin bu kavram oluşturulmadan önce 
de var olduğu tartışılmaya başlanmıştır. Buradan hareketler kavramın dinler tarihi kadar eski 
olduğu bile ortaya atılmıştır. Kavram ilk defa modern anlamda Edmund Gullion tarafından 
1965 yılında kullanılmış yani aslında eski bir terim propagandanın yerini alarak yeni bir 
kullanım alanına sahip olmuştur. Ancak terime bu tarihten çok daha önce New York Times, 

 
2 Israel Ministry of Foreign Affairs Public Diplomacy Division, Incitement Predates Israel, 
https://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Documents/A%20Century%20of%20Terror.pdf, (Erişim Tarihi: 
03.04.2021). 
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Washington Post, Christian Science gibi köklü gazetelerde rastlamak mümkündür. Gullion 
kavramın sınırlarını genişletmiştir. Kamu diplomasisi böylelikle kültürlerarası iletişim süreci 
ile ilgilenmekte ve geleneksel diplomasinin ötesini içermektedir3. 
Kavram kısaca tanımlanmak istenirse4; “Hükümetlerin devlet dışı kuruluşlar ile çalışarak 
uluslararası resmi ve resmi olmayan aktörlere bilgi, kültür, eğitim gibi unsurlarla ulaşarak 
ülke imajını geliştirmeye yönelik yaptığı faaliyetlerdir. Ancak kamu diplomasisi 
hükümetlerin kendi halkına yönelik faaliyetlerini de içerir.” Joseph S. Nye kamu 
diplomasisini bir yumuşak güç unsuru olarak görüp açıklarken, Jozef Batura kamu 
diplomasisini; “Bir ülkenin ikna etme ve cazibe merkezi gelmesine yönelik yumuşak 
gücünün geliştirilmesi ve korunması” olarak görmektedir5. Nye’ın ortaya attığı yumuşak güç 
ise şu üç unsur ile ölçülebilmektedir6: “1. Devletin bir konunun uluslararası medya 
kuruluşlarında nasıl çerçevelendiğini belirleyebilecek çoklu iletişim kanalına erişiminin 
olması, 2. Kültürlerin ve fikirlerin hâkim olan küresel normlar ile eşleşmesi, 3. Ülkenin 
kredibilitesinin yerel ve uluslararası tutum ve davranışlar ile arttırılması.” 
Joseph S. Nye ile 1990’larda yeniden popülerleşen kavram aslında Soğuk Savaş sonrasında 
ABD’nin yeni politika anlayışının bir yansımasıdır. ABD uluslararası sistemde 
hegemonyasını ilan etmiş olsa da Amerikan değerlerinin küresel çağda yayılması 
hedeflenmiştir. Üstelik 11 Eylül 2001’de kendi topraklarında geniş çaplı bir terör saldırısına 
maruz kalınca ABD özellikle İslam dünyasındaki Amerikan karşıtlığını ortadan 
kaldırabilmek için özellikle Arap devletlerine yönelik yumuşak güç ve kamu diplomasisi 
kavramına ağırlık vermiştir. Bu politika akademik burslar vererek ve değişim programları 
organize ederek eğitim alanında ülkeyi cazibe merkezi haline getirmek, Amerikan politik 
sistemini gösterebilmek için genç politikacılara ABD’de gezi turları düzenlemek, İngilizce 
öğretmek, uzlaşmacı bir siyaset izlemek ve yerel televizyon kanallarını kullanmak gibi7. 
ABD’nin bu hamleleri kamu diplomasisinin de kodlarını şekillendirmiştir.  
2008 yılına gelindiğinde ise Nicholas J. Cull kamu diplomasisi kavramının beş unsuru 
içermesi gerektiğini söylemiştir8; “dinleme, savunma, kültürel diplomasi, değişim 
diplomasisi ve uluslararası yayıncılık”. İsrail de yumuşak güç unsuru olarak kamu 
diplomasisi kavramına ilişkin tüm bu tartışmaları yakından takip ederek, kendisi de 
kullanmaya başlamıştır. 
2. İsrail’in Resmi Kamu Diplomasisi Uygulamaları: Hasbara Kurumu, Evrimi Ve 

Kamu Diplomasisi Yürüten Diğer Kamu Kuruluşları 
İsrail devleti kurulduğu günden beri medyayı kontrol etmenin öneminin farkındaydı. İlk 
Başbakan Ben Gurion’un emriyle, bilgi akışı sağlayan tüm basın yayın servislerinin 
Başbakanlık Ofisinde birleştirilmesi kararlaştırılmıştı. Hedef; yabancı ve yerli gazeteciler ile 

 
3 Nicholas J. Cull, “Public Diplomacy Before Gullion: The Evolution of a Phrase”, Routledge Handbook of 
Public Diplomacy, (Ed.) Nancy Snow ve Nicholas J. Cull, 2. Baskı, New York: Taylor and Francis Group, s. 13.       
4 Kishan S. Rana, 21st Century Diplomacy A Practitioner’s Guide, New York: The Continuum International 
Publishing Group, 2011, s. 77-78. 
5 Rana, a.g.e., s. 78. 
6 Nancy Snow, “Rethinking Public Diplomacy in the 2020s”, Routledge Handbook of Public Diplomacy, (Ed.) 
Nancy Snow ve Nicholas J. Cull, 2. Baskı, New York: Taylor and Francis Group, s. 5.     
7 William A. Rugh, American Encounters With Arabs The "Soft Power" of U.S. Public Diplomacy in the Middle 
East, USA: Greenwood Publishing Group, 2006, s. 1-2. 
8 Nicholas J. Cull, “Public Diplomacy: Taxonomies and Histories”, The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, Cilt: 616, Sayı:1, 2008, 32. 

INTERNATIONAL AFGHANISTAN INTERDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE
Taj Institute of Higher Education

Mazar-i-Sharif, Afghanistan / August 19, 2021

239



ilişkilerin yürütülebileceği birleştirilmiş bir basın bürosunun oluşturulmasıydı. Hatta bunun 
için geniş çaplı bir bütçenin ayrılması bile gündeme gelmişti9. Ocak 1952’de Hükümet Basın 
Bürosu, 1954’de Minhal Hasbara (Hasbara Yönetimi) adını alacak olan ve hedefi İsrail 
halkını bilgilendirmek olan yerli Hasbara Bölümü oluşturulmuştur. Bu ilk uygulamada amaç, 
yeni kurulan hükümetin politikalarını halka anlatmaktır. Bu dönemde diplomatik görevliler 
için çeşitli belgeler hazırlayacak Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir bölüm oluşturulması da 
gündeme gelmiştir10. 
Hasbara kurumu aslında Siyonizm hareketi ile de ilişkilidir. Kuruma Batılı devletlerde 
görüldüğü üzere kamu diplomasisi koordinatörlüğü demek yerine dinsel içeriği olan bir 
kelime adı verilmiştir. Kelimenin kökü, İncil’de geçen “sever panim” yani “nezaket, sıcaklık, 
iyilik” anlamlarına gelmektedir. Hasbara kelimesini Siyonist sözlüğe sokan ve bunu algı 
yaratmada ve halk ile ilişkilerde kullanmaya yol açan isim Nahum Sokolov’dur. Sokolov 
aslında bunu “ta’amula” yani “propaganda” kelimesi ile aynı anlamda kullanmıştır. Ancak 
zamanla kelime kamu diplomasisine evrilmiş yani propagandanın kılık değiştirmiş haline 
bürünmüştür. Kelime bir yandan da Yahudi kimliğini muhafaza etmeye de devam etmiştir. 
Propaganda kelimesi Yahudi halkına Nazi iktidarları ve Sovyet rejimi gibi olumsuz totaliter 
imgelemleri hatırlattığı için, onun yerine tamamen yasal ve yeni bir imgelem olan Hasbara 
kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. Böylelikle Hasbara; İsrail devletinin politikalarına 
uluslararası destek sağlamak için yapılan, savunmacı, taktiksel ve ikna edici boyutları olan bir 
Yahudi faaliyetine dönüşmüştür11. 
1979’da The Washington Post gazetesinde yayımlanan bir yazıda Hasbara kelimesine 
rastlanmaktadır. Bu yazıda kelime “imaj yaratma” anlamında kullanılmıştır12. 1981’de ise 
yine aynı gazetede Hasbara ile ilgili olarak şu şekilde bir ifade kullanılmaktadır13: 

“İbranice’de amaç yurtdışında kamu görüşünü yeniden şekillendirmek olduğunda 
buna Hasbara denilir. En iyi ihtimalle Hasbara, Suudi Arabistan tarafından 
geliştirilen sekiz noktalı barış planına karşı ABD’nin görüşünü değiştirmek ve 
daha az başarılı da olsa, Kongre’nin Suudi Arabistan’a havadan gözetleme ve 
geliştirilmiş uzun menzilli saldırı ekipmanlarının satılmamasına ikna edilmesi 
çabalarıdır.” 

Bu haberde Hasbara kavramına yüklenilen anlamın, Soğuk Savaş esnasında İsrail’in ABD 
nezdinde kendi çıkarlarına uygun kararlar alınmasını sağlamak için yürüttüğü politikalar 
olduğu görülmektedir. Görüldüğü üzere İsrail devleti uzun zamandan beri Hasbara faaliyetleri 
yürütmesine rağmen yapılanlar istenilen sonucu tam olarak yaratmamaktaydı. İsrail özellikle 
ikinci intifada döneminde bile hala Hasbara savaşının görsel kısmını tam olarak 
yürütememekteydi. Dışişleri Bakanlığı ikinci intifada süresince televizyonda ve internette 
İsrail dışındaki kaynaklardan gelen çatışma görüntüleri olduğunu fark etti. Bu nedenle 

 
9 Jonathan Cummings, Israel’s Public Diplomacy: The Problems of Hasbara 1966-1975, United Kingdom: 
Rowman&Littlefield Publishing, 2016,  s. 32. 
10 Cummings, a.g.e., s. 33. 
11 Cummings, a.g.e., s. 5-6. 
12 William Claiborne, “Israel Lifts Prohibition On Buying Arab Land”, The Washington Post, 17 Eylül 1979, 
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1979/09/17/israel-lifts-prohibition-on-buying-arab-
land/64a8d039-eb55-4ee9-a06f-63ef2b83958f/, (Erişim Tarihi: 12.02.2020). 
13 William Claiborne, “Israel Moves to Smooth Ties With U.S. Others After Golan Action”, The Washington 
Post, 16 Aralık 1981, https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1981/12/16/israel-moves-to-smooth-ties-
with-us-others-after-golan-action/e9b3e350-ba25-4f92-9e4a-5a03cfa8256e/, (Erişim Tarihi: 20.02.2020). 
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Bakanlıkta görevli memur Ilan Stolman, tamamen kendi girişimleriyle, basın yayın 
kuruluşlarına İsrail’in maruz kaldığı terör olaylarının fotoğraf ve dokümanlarını yollamaya 
başladı. Bunun dışında halkın morali bozulmasın diye bazı terör görüntülerinin 
televizyonlarda gösterilmesini engelleyerek, yayın yasağı koydu. Ancak Dönemin Dışişleri 
Bakanı Silvan Şalom bakanlığın bakış açısını değiştirmeye karar verdi. Kamu Diplomasisi ve 
Diaspora İşleri Bakanı Yuli Edelstein, olaylarda hayatını kaybedenlere saygı duymaya devam 
ederek, teröre ilişkin görüntüleri Hasbara amacıyla yaymaya karar verdi. Bir yandan da 
Dışişleri Bakanlığı markalaşma konusunu gündemine aldı. Dışişleri Bakanlığı bu bakış 
açısına paralel olarak yeni bir Hasbara bölümünün de yaratılması gerektiği kanaatindeydi. 
Markalaşmanın üzerine inşa edileceği kavramlar ise tutku, yaratıcılık ve davranışsal açıdan 
insanları birleştirme olacaktı14.  
2005 yılında İsrail ülke imajını şekillendirmek için bir reform paketi hazırlamıştır. Buna göre 
Ocak 2006’dan itibaren İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail’i dünya kamuoyuna farklı bir yüzle 
sunmak istemiştir. Bunun için Hasbara Kurumu’nun ve Kültürel ve Bilimsel İlişkiler 
Bölümü’nün bütçelerinin arttırılması planlanmıştır. Hasbara Kurumu’nun 2005 yılı öncesinde, 
son yıllardaki bütçesi yaklaşık 40 milyon İsrail şekeli iken, Kültürel ve Bilimsel İlişkiler 
Bölümü’nünki ise 18 milyon İsrail şekelidir. 2006 yılından itibaren bu rakamların %60’dan 
fazlasının Dışişleri Bakanlığı’nın kültürel imajı tazeleme ile ilgilenen bu gibi bölgesel 
departmanlarına verilmesi kararlaştırılmıştır15.  
Hasbara Kurumu Başkanı Gideon Meir, kurumun faaliyetleri hakkında o dönem açıklama 
yapmasa da, Hasbara kurumu aslında bu yıllarda daha çok çeşitli üniversitelerdeki öğrencilere 
yönelik programlar yapmaktaydı. Örneğin bu dönemde yürütülen projelerden bir tanesi 
yurtdışında okuyan üniversite öğrencilerine mali destek toplamak amacıyla yapılan “İsrail 
Çatışmanın Ötesinde” projesiydi. Idan Raichel müzik topluluğu ve Hadag Nahash (Yılan 
Balığı) ile Shotei Hanevua (Kehanetin Aptalları) gibi siyasal içerikli şarkılar söyleyen popüler 
rock müzik gruplarının konser vererek mali destekte bulundukları bu proje, aslında kültürün 
halkla ilişkiler alanında nasıl bir iletişim aracı olarak kullanılabildiğine bir örnek 
sunmaktaydı. Ancak İsrail artık Hasbara kurumu ile sadece bu gibi faaliyetler yürütmemeli, 
örneğin bu kurum, İsrail’in Batı Şeria duvarını neden yapma ihtiyacı duyduğunu anlatmalı ve 
açıklamalıydı (Ami, 2005). Böylelikle kavram; propaganda, aklama (whitewash), açıklama, 
bilgi sağlama, kamu diplomasisi, yeniden markalama ve denizaşırı imaj oluşturma gibi daha 
geniş boyutlu bir içeriğe ulaşmıştır16.  
İsrail artık Hasbara politikasının başarısızlığını kabul etmiş ve bu kelime yerine kamu 
diplomasisi kavramını uygulamaya sokmuştur. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet 
sitesinde Gideon Meir bir yazı yayımlamış ve konu ile ilgili şu şekilde bir açıklama 
yapmıştır17: 

 
14 İsrail devleti bu markalaşma stratejisine 2010 yılı bütçesinden 20 milyon şikel harcadı. Bkz.: Nachman Shai, 
Hearts and Minds: Israel and the Battle for Public Opinion, USA, State University of New York Press, 2018, s. 
102. 
15 Yuval Ben Ami, “About Face”, Haaretz, 20 Eylül 2005, https://www.haaretz.com/1.4875039, (Erişim Tarihi: 
15.01.2020). 
16 Jon Dart, “‘Brand Israel’: Hasbara and Israeli Sport”, Sport in Society, Cilt: 19, Sayı: 10, 2016, s. 5. 
17 Gideon Meir, “What “Hasbara” Is Really All About”, 24 Mayıs 2005, İsrail Dışişleri Bakanlığı Resmi İnternet 
Sitesi, 
https://www.mfa.gov.il/mfa/abouttheministry/pages/what%20hasbara%20is%20really%20all%20about%20-
%20may%202005.aspx, (Erişim Tarihi: 10.08.2021). 
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“Her şeyden önce, “hasbara” kelimesinin kendisi bir problemdir. Kelimenin 
İngilizce veya başka bir dilde tam olarak karşılık gelen bir çevirisi yoktur. Bu 
sadece bir propaganda, İsrail'in politikalarını ve gerçekliğini “açıklama” girişimi 
ya da bilgi sağlama meselesi değildir. “Hasbara” kulağa pasif ve özür diler gibi 
geliyor, ancak bunda pasif bir şey yok ve İsrail’in özür dileyecek hiçbir şeyi yok. 
Bunun yerine kullanılabilecek çok daha iyi bir terim muhtemelen “kamu 
diplomasisi” olacaktır, çünkü kamuoyu, özellikle karar vericiler, kamuoyunu 
şekillendirenler ve toplumun önemli kesimleri ile birlikte çalışmayı ve onları ikna 
etmeyi amaçlamaktadır.” 

Böylelikle bu tarihten sonra İsrail için kamu diplomasisi faaliyetleri çeşitli kamu 
kurumlarında açılan departmanlar tarafından yürütüldüğü gibi sivil toplum kuruluşları gibi 
devlet dışı aktörler tarafından da uygulanır olmuştur. Ancak İsrail 2000’li yıllarda Gazze’ye 
yıkım gücü yüksek askeri operasyonlar yapıp, Filistinliler çeşitli uluslararası kuruluşlarda 
İsrail’in bu faaliyetlerini insanlık suçu ve savaş suçu işlemek ile şikâyet ettikçe İsrail’in kamu 
diplomasisi süreci çok da başarılı olamamıştır. Ancak Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, İsrail 
Savunma Güçleri ve İsrail Diaspora Bakanlığı ülke adına kamu diplomasisi faaliyetlerini 
yürütür olmuştur. 
Öte yandan bir de İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet 
Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (Coordination of Government Activities in the Territories-
COGAT) kurulmuş ve o da kamu diplomasisi faaliyetleri yürütmektedir. Bünyesinde Dijital 
Diplomasi departmanı da bulunan bu kuruluşun amacı insani projelerin teşvik edilmesi, 
Filistin ekonomisinin iyileştirilmesi ve bölgenin alt yapısının geliştirilmesi bulunmaktadır. 
Kuruluş Filistinlilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedef edinirken18 aslında yaptığı tüm 
bu faaliyetleri İsrail devletine yönelik negatif söylemleri ortadan kaldırmak ve yeni bir İsrail 
imajı tesis etmektir. Bu yüzden kuruluşun faaliyetleri İsrail devleti adında bir kamu 
diplomasisine dönüşmektedir. 
Örneğin İsrail’in kamu diplomasisi faaliyeti yürüten ve ülkenin siyasi ve sosyal hayatı ile 
ilgilenen düşünce kuruluşlarından Molad’ın (The Centre for the Renewal of Israeli 
Democracy- İsrail Demokrasisinin Yenilenmesi Merkezi) araştırmacılarından Shivi 
Greenfield, 2012 yılında bir makale kaleme alarak, İsrail’in kamu diplomasisi faaliyetlerini 
analiz etmiştir. Greenfield İsrail’in imajının zedelendiğini ve yapılan kamuoyu 
araştırmalarında ülkenin uluslararası toplum tarafından militarist, eril, dini, inatçı, tehlikeli, 
şovenist ve korkutucu olarak görüldüğü ve bu algının uluslararası medyada yayınlanan 
çatışma görüntülerinden kaynaklandığını belirtmektedir. Başta BM Örgütü ve ona bağlı 
ajanslar olmak üzere çeşitli insan hakları örgütlerinin İsrail’i sert söylemlerle eleştirdiği ve 
hatta kınadığını vurgulayan Greenfield, diplomatik kınamaların yanı sıra bir de Avrupa ve 
ABD merkezli sivil toplum kuruluşlarının da İsrail’e karşı saldırıya geçtiğine dikkat 
çekmektedir. Hatta İsrail, dünya istikrarına bir numaralı tehdit olarak görülmektedir. İsrailli 
firmalara karşı yapılan boykotlar ve yaptırımlar gün geçtikçe artmaktadır. Greenfield tüm bu 
durumu Hasbara’nın ve kamu diplomasisinin başarısızlığı olarak yorumlamaktadır. Ancak bir 
yandan da Hasbara’nın Batılı formdaki muadillerinden çok da eksiğinin olmadığına dikkat 

 
18 Coordination of Government Activities in the Territories, “About”, 
https://www.gov.il/en/departments/about/aboutcogat, (Erişim Tarihi: 05.08.2021). 
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çekerek, bu alanda daha aktif bir siyaset izlenilerek sorunun çözümlenebileceğini 
düşünmektedir19.   
2015 yılında Başbakanlığa bağlı İsrail Stratejik İşler ve Kamu Diplomasisi Bakanlığı İsrail’e 
karşı yürütülen boykot, tecrit ve yaptırım kampanyaları ile mücadele etme alanında 
görevlendirildi. Hatta Bakanlıkta bu hususta görev yapacak bir görev gücü bile 
oluşturulmuştur20.  
Greenfield’in tespitlerine uygun bir şekilde İsrail aslında bu alandaki faaliyetlere daha fazla 
önem vermeye çalışmıştır. Örneğin 15 Mart 2016’da Knesset21 Dışişleri ve Kamu Diplomasisi 
Alt Komitesi’nde yapılan toplantıda açıklandığı üzere, 2015 yılında Dışişleri Bakanlığı’nın 
toplam 423 milyon dolar olan bütçesinden 33 milyon dolarlık kısmı diplomatik faaliyetler 
olarak adlandırılan kalkınma yardımları, konferanslar ve Hasbara faaliyetleri için 
harcanmıştır. Bu da Dışişleri Bakanlığı’nın yıllık bütçesinin yaklaşık olarak %8’ine denk 
gelmektedir22. İsrail artık bu alanda daha çok faaliyet yürütmektedir. 
 
3. Sivil Toplum Örgütlerinin Kamu Diplomasisi Faaliyetleri 

3.1. İsrail Eğitim Programları 
İsrail devletinin tek sorunu Filistinli radikal gruplar ile yaşadıkları değildir. İsrail derin 
güvenlik krizinde olduğu için diaspora Yahudileri çatışmanın ortasında bulunan İsrail’e gelip, 
yerleşmek istememektedir. Bu durum İsrail’in nüfus sorunu yaşamasına yol açmaktadır. 
Kamu diplomasisi İsrail için bir de bu noktada kullanılması gereken bir strateji olarak ön 
plana çıkmaktadır. Bu amaçla İsrail özellikle ABD’de bulunan Yahudi gençliği kazanmak için 
“Hasbara Burs Programı” (Hasbara Fellowship) adında bir burs programı başlatmıştır. İsrail 
Hasbara Burs Programı; ülkeyi tanıtmak için verilen 16 günlük bir eğitim programıdır. Amaç; 
bursiyerlere İsrail yanlısı bakış açısı kazandırmak ve onları farklı siyasal bakış açısına sahip 
Filistinliler ve İsrailliler ile bir araya getirmektir. Bu esnada, Suriye sınırı, Gazze sınırı, Kudüs 
ve bazı Filistin köyleri gibi ülkedeki stratejik bölgeler de bursiyerlere gezdirilmektedir. 
İsrail’in insani yardım kuruluşları, yüksek teknolojiye sahip önemli şirketleri, Knesset ve 
Yüksek Mahkeme de eğitim bursu esnasında ziyaret edilen yerler arasındadır. Bursiyerler, 
İsrailli kritik karar alıcı bürokratlarla, gazetecilerle, askeri liderler ve akademisyenler ile de 
bir araya getirilmektedir. Onların İsrail-karşıtı kampanyalardan uzak kalabilmeleri için, 
katılımcılara bir de sosyal medya eğitimi verilmektedir. Böylelikle onların ileride İsrail 
hakkında sorulacak bir takım sıkıntılı sorulara cevap verme yeteneği kazanmaları 
amaçlanmaktadır23. 
Programın toplam maliyeti 3500 dolardır. Bu hareket, Kuzey Amerika’da 80’den fazla 
üniversite ile temas kuran ve İsrail yanlısı öğrenciler yetiştirmek için kurulan aktivist bir 

 
19 Shivi Greenfield, “Israeli Hasbara: Myths and Facts”, Molad, 2012, 
http://www.molad.org/images/upload/files/49381451033828.pdf, (Erişim Tarihi: 5 Mart 2020). 
20 Ministry of Strategic Affairs and Public Diplomacy, 
https://www.gov.il/en/departments/units/ministry_of_strategic_affairs_and_public_diplomacy, (Erişim Tarihi: 
25.07.2021). 
21 İsrail parlamentosunun adı. 
22 Raphael Ahren, “Only 8% of Budget is Used for Diplomacy”, The Times of Israel, 16 Mart 2016, 
https://www.timesofisrael.com/only-8-of-foreign-ministry-budget-is-used-for-diplomacy/, (Erişim Tarihi: 
01.03.2020). 
23 “About The Israel Training Program”, http://hasbarafellowships.org/israelprogram, (Erişim Tarihi: 
08.01.2021). 
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yapılanmadır. Organizasyonun merkezi New York’da bulunmaktadır. 2001 yılından itibaren 
Aish HaTorah24 adlı derneğin öncülüğünde başlatılan program kapsamında yaz ve kış 
dönemlerinde öğrenciler İsrail’e getirilmektedir. Programın hedefi, eğitim alan öğrencilerin 
okullarına İsrail hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olarak geri dönmelerini sağlamaktır25. 
Öte yandan Asper Vakfı tarafından 1 milyon dolarlık bağışla 9 Haziran 2007’de kurulan 
Asper Yeni Medya Enstitüsü (The New Media Diplomacy Institute-Asper) Sami Ofer İletişim 
Okulu da çeşitli çalışmalar yaparak, uluslararası kamuoyu nezdinde olumlu İsrail algısı 
yaratmaya, İsrail’in Gazze işgalini meşrulaştırmaya ve İsrail’in olaylara bakış açısını 
anlatmaya çalışmaktadır26. Asper Yeni Medya Enstitüsü’nün resmi internet sitesinde 
amaçlarının medyada yaşanan teknolojik gelişmelerin diplomaside kullanılmasını sağlamak 
olduğu belirtilmiştir. Burada da hedef İsrail’i dünyaya anlatmaktır. Bu kurumda da kamu 
diplomasisi alanında faaliyet gösteren çeşitli kurslar ve seminerler verilmektedir27. Bu sivil 
toplum örgütleri de İsrail devleti ile işbirliği içerisinde kamu diplomasisi faaliyetlerinde 
bulunarak, yeni İsrail imajının çizilmesine katkı sunmaya çalışmaktadır.  
 

3.2. İsrail Lobileri 
İsrail adına kamu diplomasisi faaliyeti yürüten lobiler de bulunmaktadır. Örneğin 1906 
yılında kurulan İsrail Yahudi Komitesi (American Jewish Committee-AJC) bunların önde 
gelenlerindendir. Komite aslında küresel çapta Yahudileri savunmaktadır. Komite resmi 
internet sitesinde amaçlarını şu şekilde özetlemektedir28: “ABD’de, BM Örgütü’nde ve diğer 
devletlerin başkentlerinde Yahudi halkının karşı karşıya olduğu şu meselelere ilişkin politika 
ve görüşleri etkilemek; antisemitizm ve her türlü nefret çeşidi ile mücadele etmek, İsrail’in 
dünyadaki yerini güçlendirmek ve demokratik değerleri savunmak.” Böylelikle AJC aslında 
sadece ABD’de yaşayan Yahudilerin haklarını savunmamakta aynı zamanda küresel çapta 
İsrail’e destek vermektedir. 
AJC’den başka bu alanda faaliyet yürüten bir diğer kurum Amerikan İsrail Halkla İlişkiler 
Komitesi’dir (American Israel Public Affairs Committee-AIPAC). ABD’de faaliyet yürüten 
kuruluşun amacı Amerikan hükümetini etkileyerek ülkenin İsrail ile güçlü ve kalıcı bir ilişki 
kurmasını sağlamaktır. Komite Amerikan hükümetini İsrail ile ilişkileri geliştirmenin onların 
çıkarına olan bir husus olduğu konusunda ikna etmeye çalışmaktadır29. Bu politikaları ile de 
kuruluş aslında Amerikan halkı ve hükümeti nezdinde İsrail devleti adına kamu diplomasisi 
faaliyeti yürütüyor olmaktadır. 
Küresel çapta antisemitizm ile mücadele eden ve İsrail’i destekleyen, bu haliyle de kamu 
diplomasisi faaliyeti yürüten bir başka önemli kuruluş ise “Bizimle Durun-StandWithUs” adlı 

 
24 Aish HaTorah; 1974’de, Kudüs’te, Ortodoks Yahudi kimliği üzerine kurulmuş bir dernektir. Şubat 2000’de 
derneğin http://www.aish.com adında bir internet sitesi kurulmuştur. Sitenin amacı, Yahudi topluluğunun 
kültürel mirasını öğrenmesini sağlamaktır. 
25 “History of Hasbara Fellowships”, http://hasbarafellowships.org/overview, (Erişim Tarihi: 08.01.2021). 
26 Burcu Kaya Erdem, “The Place of Public Diplomacy in the Asymmetric Media Conflict: The “Hasbara 
Example” in the Hezbollah_ısrael Media War”, International Journal of Humanities and Social Science, Cilt: 1, 
Sayı: 16, 2011, s. 218. 
27 The Asper Foundation, “The Asper Institute for New Media Diplomacy at IDC Herzliya”, 2020, 
http://asperfoundation.com/asper-institute-idc-herzliya/, (Erişim Tarihi: 02.03.2020). 
28 American Jewish Committee, “Who We Are?”, https://www.ajc.org/whoweare, (Erişim Tarihi: 30.07.2021). 
29 American Israel Public Affairs Committee, “About Us”, https://www.aipac.org/about, (Erişim Tarihi: 
02.08.2021). 
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sivil toplum örgütüdür. Bir İsrail eğitim kuruluşu olan örgüt 2001 yılında ABD-Los 
Angeles’ta kurulmuştur ve eğitim programları ile İsrail karşıtı yanlış bilgilere karşı mücadele 
etmektedir30.  
 
4. İsrail Kamu Kurumlarının İnternet Ve Sosyal Medya Üzerinden Yürüttüğü Dijital 
Kamu Diplomasisi Faaliyetleri 
2000’li yıllar internetin gündelik hayata girişi ile birlikte küreselleşme olgusunun daha da 
arttığı bir dönemeç olmuştur. Youtube, Facebook, Instagram ve Twitter’ın kürsel çapta 
yaygınlaşması bilginin de küresel bir boyut kazanmasını sağlamıştır. İsrail devleti kamu 
diplomasisi faaliyetlerinde istediği ivmeyi yakalamayınca faaliyetlerini dijital platformlara 
taşır olmuştur. Örneğin Dışişleri Bakanlığı kamu diplomasisini dijital diplomasiye doğru 
dönüşmüştür. Bakanlığın internet sitesinin İngilizce, Arapça, İspanyolca, Rusça ve Farsça 
versiyonları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Bakanlığın 776.426 takipçisi bulunan isimli 
facebook.com/IsraelMFA Facebook hesabı, 314,4 bin takipçisi bulunan @IsraelMFA isimli 
Twitter hesabı ve 32,2 bin takipçisi bulunan instagram.com/IsraelMFA isimli Instagram 
hesabı bulunmaktadır. Öte yandan bakanlığın 22,9 bin takipçisi bulunan 
https://www.youtube.com/user/IsraelMFA Youtube hesabı da vardır.  
Dışişleri Bakanlığı internet sayfasında ülkenin politik sistemi hakkında bilgi vermekte, 
Yahudilikten söz etmekte, Kudüs ve kutsal yerlere ilişkin hukuksal dokümanları sunmakta ve 
antisemitizm başlığı altında İsrail bürokratlarının faaliyetlerinden bahsetmektedir. Bunların 
yanı sıra ülkenin kültürel yapısına, eğitim sistemine ve girişimci özelliklerine de 
değinilmektedir. Aynı zamanda bakanlık tarihsel süreçte yaşanan gelişmeleri kendi bakış 
açılarıyla da anlatmaktadır. 
Bünyesinde kamu diplomasisi alanında faaliyetler yürüten alt birimler olan İsrail Başbakanlık 
Ofisi’nin ise 25.132 kişi tarafından takip edilen @israelgov kullanıcı adlı Facebook hesabı, 
17.6 bin takipçisi olan @Israelgov isimli Twitter hesabı ve bir youtube kanalı bulunmaktadır. 
Başbakanlık Ofisi’nin internet sitesinde de benzer şekilde Yahudilerin kitleler halinde kutsal 
topraklara gelişleri, İsrail vatandaşlık sistemi, İsrail kültürü ve turizmi, ülkenin enerji 
kaynakları ve tarımsal faaliyetleri ile basın açıklamaları hakkında bilgi verilmektedir. 
 Bir diğer kamu diplomasisi faaliyetleri yürüten kamu kuruluşu olan İSG’nin ise 1,5 milyon 
takipçisi olan @IDF kullanıcı isimli Twitter hesabı, 3.486.182 kişinin takip ettiği @idfonline 
isimli Facebook hesabı, 817 bin takipçisi olan Instagram hesabı ve 213 bin abonesi olan 
Youtube kanalı bulunmaktadır. İSG’nin internet sitesinde ise yapılan operasyonlar ve insani 
görevler hakkında bilgi verilmekte ve UCM’ye şikâyet edildikleri için olaylar kendi bakış 
açıları ile anlatılmaktadır.  
COGAT’ın ise @cogatonline isimli 12.439 takipçisi olan Facebook hesabı, 13,1 bin takipçisi 
olan Twitter hesabı ve 821 takipçisi olan Instagram hesabı bulunmaktadır. İsrail Diaspora 
İşleri Bakanlığı’nın ise 20.130 kişi tarafından takip edilen @DiasporaAffairs isimli Facebook 
hesabı vardır. Dolayısıyla İsrail aslında bir yandan da sosyal medya ve internet üzerinden 
kitlelere ulaşmak ve özellikle Filistin meselesinde kendisini bir de bu platformlardan dünyaya 
açıklamak istemektedir. Söz konusu kuruluşlar da bu medya hesaplarını kamu diplomasisi 
faaliyetlerini yürütmek maksadıyla kullanmaktadır.  

 
30 StandWithUs, “About Us”, https://www.standwithus.com/about, (Erişim Tarihi: 02.08.2021). 
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SONUÇ 
İkinci Dünya Savaşı esnasında Nazi Almanyası’nın uyguladığı iletişim taktikleri propaganda 
kavramının negatif yönde algılanmasına yol açtı. Oysa iki kutuplu sistemin olduğu Soğuk 
Savaş atmosferinde hem ABD’nin, hem de Sovyet Rusya’nın uluslararası kamuoyu nezdinde 
kendilerinin güçlü olduklarına ve diğer devletlerin de onların tarafına katılmasına ilişkin bir 
algı yaratmaya ihtiyacı vardı. Edmund Gullion kamu diplomasisi kavramını ABD’nin bu 
çıkarları için icat etmiş oldu. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve yeni bir uluslararası sistemin 
oluşması ise imaj oluşturma çalışmalarının önemini korumasına yol açtı ve Joseph Nye yine 
ABD politikaları için yumuşak gücün uzantısı olarak kamu diplomasisi ifadesini yeniden 
gündeme oturttu. 
Kamu diplomasisi sadece Amerikan çıkarlarına hitap eden bir kavram değildi aslında. İsrail 
gibi kurulduğu andan itibaren sıcak çatışmanın içinde olan ve bölgesinde bulunan devletler 
tarafından meşru olarak görülmeyen sorunlarla yüklü ülkenin de imaj ve algı tesis etmeye 
ihtiyacı vardı. Zaten Yahudi topluluğu on dokuzuncu yüzyılda beri kendisini doğru 
anlatmanın ve diğerlerini antisemitizmin ırkçılık olduğuna ikna etmenin öneminin 
bilincindeydi. Devlet kurulduktan sonra ise bu kamu politikaları haline geldi.  
Önceleri kamu diplomasisi yerine Siyonizm’e atıfla İbranice Hasbara kavramını kullanan 
İsrail, 2005’de bu siyasetinin çok da başarılı olmadığını gördü ve bu politikayı Dışişleri 
Bakanlığı, Diaspora İşleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve İsrail Savunma Güçleri 
bünyesinde kurulan departmanlar ile yürütme kararı aldı. Hatta bu kurumlar resmi sosyal 
medya hesapları ile de dijital diplomasi faaliyeti yürüttüler. Ancak İsrail için kamu 
diplomasisi uygulayan sadece kamu kurumları olmadı ve sivil toplum kuruluşları da bu sürece 
eklemlendi. İsrail kültürü tanıtılmak istendi ve eğitim programları ile ülkenin demokratik 
Batılı değerlere sahip bir devlet olduğu imajı yaratılmak istendi. Her ne kadar İsrail farklı 
yöntemlerle kamu diplomasisi uygulasa da bu hususta henüz istediği başarıyı yakalayamadı 
ve ülke imajı hala düzeltilemedi. İsrail devleti sert güç uyguladıkça yumuşak gücü zarar 
gördü. 
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THE FUTURE OF GEOLOGICAL STUDIES IN AFGHANISTAN 
 

SAEED MALEKI PORAZMIANI 

Department of human studies, University of Ferrara, Ferrara, Italy 
 

ABSTRACT 
In the last half-century, numerous wars and the resulting insecurity in Afghanistan have 
prevented the country from progressing in scientific dimensions. During this period, various 
military groups, often stationed outside the cities, became one of the most prominent obstacles 
for geological studies. Since the intensity of these wars in Afghanistan has diminished, 
international researchers have been able to conduct some limited geological studies. It seems 
that only with the increase of sustainable security and consolidation of government power in 
Afghanistan will the number of such studies be improved. Geological studies in Afghanistan 
can be divided into two main groups: studies that mostly deal with minerals and can help the 
country's economy and the studies with a more scientific purpose that can remove ambiguities 
in the earth's history. Through new geological studies in Afghanistan, several studies conducted 
in neighboring countries may be approved or rejected. The diversity of geological outcrops and 
presence of numerous mines and an active tectonic area make Afghanistan an exciting place for 
future geological studies for researchers worldwide. 
Keywords: Sustainable security, Paleontology, Earth science, Fieldwork, Development 
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İRAN’IN 1979 DEVRİMİ SONRASINDA ULUSLARAARASI İMAJI VE KAMU 
DİPLOMASİSİ FAALİYETLERİ 

IRAN'S INTERNATIONAL IMAGE AND PUBLIC DIPLOMACY ACTIVITIES AFTER 
1979 REVOLUTION 
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İ.İ.B.F., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,  
ORCID: 0000-0002-9553-9708 

 
ÖZET 
1979 öncesinde Batı’ya kısmen entegre olmuş ve modernleşme sürecinde olan İran, bu yılda 
yaşanılan İslami devrimin ardından önemli bir değişim yaşamıştır. Modernleşme projelerine 
en ağırlık verdiği dönemde bile dini kimliği ile milli kimliği arasında bir sorun olmayan ve 
dini kurumlarını muhafaza eden İran, 1979 sonrasında kendisini daha çok İslam kimliği ile ön 
plana çıkartmıştır. Soğuk Savaş’ın devam ettiği bu süreçte İran’ın Batı’nın Ortadoğu 
politikalarında uzaklaşarak kendi dış politika anlayışını ortaya koyması ve devrim ihraç etme 
siyaseti gütmesi ülkenin Batılı devletler tarafından yoğun eleştiriye maruz kalmasına yol 
açmıştır. Yeni rejim ABD ve İsrail’i düşman ülkeler olarak gördükçe, bu ülkeler de hedef 
tahtasına İran’ı koymuştur. ABD İran temelli devrimin diğer bölge ülkelerine sıçramasını 
engellemek ve ülkeyi köşeye sıkıştırmak için ülkeye sadece ekonomik yaptırımlar 
uygulamamış aynı zamanda İran’ı ötekileştiren İran karşıtı bir algı yaratmıştır. İran bir süre 
ABD kaynaklı ekonomik izolasyonizm politikasına direnmeye çalışsa da, ülke özellikle 
1990’lardan itibaren kamu diplomasisine önem vererek bu dışlanmadan kurtulmaya 
çalışmıştır. İran bölgesindeki Şii gruplar ile temasta bulunup kendisine bir etki alanı yaratmak 
için yumuşak güç politikasını daha çok uygulamaya koymuştur. ABD ve İsrail’in İran 
hakkında oluşturduğu olumsuz imaj ile mücadele edebilmek için İran diplomatik 
temsilciliklerinin dışında yeni kurumlar inşa ederek kendisini uluslararası kamuoyuna 
anlatmaya çabalamıştır. İran İslam Kültürü ve İlişkileri Örgütü, Dünya Ehli Beyt Meclisi, 
Kültürel ve İslami İlişkiler Kurumu ve Uluslararası İslam Mezhepleri Takrib Kurumu İran 
adına resmi kamu diplomasisi faaliyetleri yürüten kurumlardır. 2000’li yıllara gelindiğinde ise 
ABD ve İsrail İran halkını kendi rejimlerine karşı direnmeye ikna edebilmek için dijital 
diplomasi faaliyetlerini devreye sokmuştur. İran rejimi ise sosyal medya platformlarına 
erişimi yasaklayarak kendi halkını izole etmeye çalışmıştır. Bu çalışma İran’ın kendi halkına 
karşı Amerika ve İsrail’in yaptığı kamu diplomasisi faaliyetlerine nasıl cevap üretmeye 
çalıştığını ortaya koymaktadır.  
Anahtar Kelimeler: İran, kamu diplomasisi, yumuşak güç, İslam devrimi, ABD 
 
ABSTRACT 
Iran, which was partially integrated with the West before 1979 and went through the process 
of modernization, experienced a significant change after the Islamic revolution this year. Iran, 
which had no problem between its religious identity and national identity even when it 
focused on modernization projects, and which preserved its religious institutions, brought 
itself to the forefront with its Islamic identity after 1979. In this process, during which the 
Cold War continued, Iran's move away from the West's Middle East policies, revealing its 
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own foreign policy understanding and pursuing a policy of exporting revolution led the 
country to be subjected to intense criticism by Western states. As the new regime saw the 
USA and Israel as hostile countries, these countries also put Iran on the target board. In order 
to prevent the spread of the Iranian-based revolution to other countries in the region and to 
corner the country, the USA not only imposed economic sanctions on the country, but also 
created an anti-Iranian perception that marginalized Iran. Although Iran tried to resist the US-
based economic isolationism policy for a while, the country tried to get rid of this exclusion 
by giving importance to public diplomacy, especially since the 1990s. It has put more soft 
power policy into practice in order to establish a sphere of influence by contacting Shiite 
groups in the Iranian region. In order to combat the negative image created by the USA and 
Israel about Iran, Iran has tried to explain itself to the international public by building new 
institutions outside of its diplomatic representations. Iran Islamic Culture and Relations 
Organization, World Ahl al-Bayt Assembly, Cultural and Islamic Relations Institution and 
International Islamic Sects Takrib Institution are institutions that carry out official public 
diplomacy activities on behalf of Iran. In the 2000s, the United States and Israel launched 
digital diplomacy activities to persuade the Iranian people to resist their regimes. The Iranian 
regime, on the other hand, tried to isolate its own people by banning access to social media 
platforms. This study reveals how Iran is trying to produce a response to the public diplomacy 
activities of America and Israel against its own people. 
Keywords: Iran, public diplomacy, soft power, Islamic revolution, USA 

 
GİRİŞ 
İnsanoğlu dünyada bilinçli bir şekilde siyasal örgütlenmeler oluşturduğundan beri birbiri ile 
mücadele, rekabet ve işbirliği içerisindedir. Bu çerçevede bu yapıların geliştirdikleri ilişkiler 
ve ortaya çıkan sonuçlar arasında meydana gelen etkileşim dünyayı daha rahat anlamamızı 
sağlamaktadır.  Özellikle son iki yüzyılda yaşanan gelişmelere bakarsak sıradan insanların 
mevcut siyasal düzlemdeki pozisyonu tebaadan vatandaşlığa doğru dönüşmüş ve karar alma 
mekanizmasının en önemli ögesi haline gelmiştir.  Fransız ihtilali sonrasında yaşanan ulus 
devletleşme süreci ulusal orduların kurularak paralı askerlik sınıfına dayalı siyasal sistemlerin 
çözülmesine yol açmış ve başta askerlik olmak üzere birçok görev vatandaşlık görevi olarak 
sıradan insanlara görev bilinciyle birilikte kabul ettirilmiştir. Daha sonraki süreçte yaşanan 
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları da modernleşen savaş teknolojilerinin cephe kavramını 
anlamsızlaştırdığını göstermiştir. Savaşın topyekun icra edilen yani sivil asker ayrımını 
ortadan kaldıran uygulamaların amaca ulaşmak için çok rahat kullanılabileceğini ortaya 
koymuştur. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’nda sivil şehirlerin ağır bombardımana tabii 
tutulması ve Japonya’daki iki şehre atom bombası atılarak masum insanların öldürülmesi acı 
gerçeği ortaya koymuştur. Savaş sonrasında başlayan Sovyet ABD mücadelesi de dünya 
siyasi tarihine Soğuk Savaş olarak geçmiştir. Bu bağlamda diplomasi kavramı uluslar arası 
ilişkileri sürdürmek ve sadece devletlerarası ilişkiler olarak görülürken tıpkı savaşın boyut 
değiştirmesi gibi o da kavram ve içeriğinde yeni unsurları da olaya dahil etmek zorunda 
kalmıştır. 
İletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişim ile birlikte özellikle internet devrimi 
diyebileceğimiz alanlarda kamuoyunu ve gündemi belirleme veya yönlendirebilme yeteneğine 
sahip olmak çok daha önemli hale gelmiştir. Tam da bu yüzden sistemde var olan her unsur 
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uluslararası siyasal ve ekonomik sistemi domine etmeye veya domine edilmemeye 
çalışmaktadır. Klasik diplomasiden farklı olarak devletlerarasından ziyade devletten 
kamuoylarına yönelik olarak yapılan her türlü kültürel siyasal ekonomik faaliyetlere “Kamu 
Diplmasisi” denilmektedir. Özelllikle Joseph Nye kavramı yumuşak güç olarak kamu 
diplomasi kavramını kullandığından beri de ülkeler bu kavram üzerindeki çalışmaları daha da 
incelenir hale gelmiştir. Çalışmamızda kısaca İran’ın kamu diplomasisi çalışmalarını 
anlatmaya çalışacağız. 
1979 yılında yaşanan İran İslam Devrimi’ne kadar Batı Bloğu içerisinde bulunan ve ABD’nin 
ve müttefiklerinin yanında yer alan İran, Şah Rıza Muahmmed yönetimi altında 
bulunmaktaydı. Batı için İran Müslüman ama laik bir lider tarafından yönetilmekteydi. 
ABD’nin öncelikli düşmanı Sovyetler olduğu için İran’ın nasıl yönetildiği bir iç mesele olarak 
görülmekteydi. Batı için İran’ın önemi Basra Körfezi’nin güvenliği, petrolün Batı 
ekonomilerine güvenle aktarılması, Sovyetlerin yayılmasının önünde durması ve bunun gibi 
faktörler açısından ABD ile birilikte olması yeterliydi. Ancak Humeyni ve yandaşlarının 
iktidarı devralması ve Şah’ın ülkeyi terk etmek zorunda kalmasından sonraki yaşanan süreçte 
ABD Büyükelçiliği baskını ve İran’ın ABD’yi “Büyük Şeytan “ olarak adlandırması sonrası 
iki ülke arasındaki resmi diplomatik ilişkiler kopmuştur. Bu olaylardan sonra ABD İran’ı 
düşman ülke kategorisine sokmuştur. Devrimle birlikte İran kendisine karşı uygulanan 
politikalara karşı politikalar üretmesi gerektiğinin farkına varmıştır. Çünkü en büyük düşmanı 
olarak gördüğü ABD Sovyetlere karşı başaralı bir kamu diplomasisi tecrübesine sahiptir. Bu 
bağlamda kamu diplomasisini en etkin kullanan ülke ABD’dir Özellikle insanları 
komünizmden soğutmak ve Sovyet etkisini kırmak adına aktif olarak kullanmaya başlamıştır.  
Bu açıdan George Orwell’in Hayvan Çiftliği ve 1984 adlı eserleri yaptığı etki bakımından 
dikkatle incelenmesi gereken örneklerdir. Aynı tecrübeyi bu sefer İran’a karşı kullanmış; 
İran’ı radikal İslami grupları destekleyerek uluslar arası terörizmi finanse etmekle suçlamış ve 
İran’ın İsrail karşıtı söylemlerini kullanarak İran’ı ötekileştirmeye çalışmıştır. İslam Devrimi 
sonrasında İran’ın da gerek İran-Irak Savaşı’nda yaşadıkları gerekse rejimin rejim ihraç 
politikası başta Körfez ülkeleri olmak üzere İran’a karşı bir tutumun oluşmasına neden 
olmuştur. İran’da bölgede kendisine siyasal bir alan açmak için Şiilik ve Farslılık üzerinden 
bir etki alanı yaratmaya çalışmıştır.  
Devletlerin kendi çıkarlarına, fırsatlarına, tehditlerine ve potansiyel olarak tehdit algıladıkları 
durumlara göre oluşturulan faaliyetlerini tanımlayan ve diğer ülkelerin kamuoyunu etkilemek 
amacıyla icra ettikleri kamu diplomasisinin asıl hedefi karşı devletlerin hükümetleri değil 
daha çok kamuoyu ve sivil toplum aktörleridir1.  Bu açıdan özellikle İran 1979’dan sonra 
dini söylemi oldukça ağır basan bir dış politika stratejisi oluşturmaya başlamıştır. Özellikle 
yeni rejimin ilk on yılı devrim ihracı amacıyla oldukça proaktif bir dönem olarak 
adlandırılabilir. İran’ı yönetenlerin söylemleri İslamcı jeopolitik olarak adlandırılan bu durum 
doğal olarak bölgedeki mevcut durumu da derinden etkilemiştir2. 
 Soğuk Savaş’ın sona ermesi sonrası, Birinci Körfez Savaşı’nın yaşanması ve ABD’nin 
bölgede kalıcı üsler kurması da İran için kendisini dünyaya anlatmasının ne kadar önemli 

 
1 Abdullah Özkan, “21. Yüzyılın Stratejik Vizyonu Kamu Diplomasisi ve Türkiye’nin Kamu Diplomasisi 
İmkânlari”, Stratejik Rapor, No: 70, (TASAM Yayınları, 2015), s.5. 
2 Ertan Efegil, “İran’ın Dış Politika Yapım Sürecini Etkileyen Unsurlar”, Ortadoğu Analiz, Cilt. 4, Sayı. 48, 
(Aralık, 2012), s.57. 
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olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti’nin kamu diplomasisinin 
temel amacı diğer ülkelerdeki kamuoyunu etkilemek için İslami referansları, normları 
yayarak, açıklayarak diğer toplumların algılarını, bakışlarını, değerlerini ve inançlarını etki 
altına almaktır3. Ayrıca 1989’da Humeyni’nin vefatı, savaşın getirdiği ekonomik zorluklar, 
devrim ideoloji propagandasının zayıflamasına ve dış siyasetinin daha pragmatik ve ılımlı bir 
zeminde oturmasına sebep olmuştur4. Değişen dünya dinamikleri İran dış politikasında da 
değişikliklerin yaşanmasına yol açmıştır. 1990’lı yıllara bu açıdan baktığımızda kitle iletişim 
araçları ve teknolojinin geldiği noktayı anlamamız açısından bir örnek vermek gerekirse 
CNN, Irak’ın Kuveyti işgali sonrası başlayan askeri müdahaleyi canlı olarak tüm dünya 
insanlarına evlerindeki koltuktan konforla televizyon karşısında izleme fırsatı vermiştir. 
Kamuoyunu etkileme, yönlendirme ve ikna etme gelinen teknoloji sayesinde hiç olmadığı 
kadar önemli hale gelmiştir. 
Propaganda, ideolojik ikna ve kamu diplomasisi, İslami rejimin ayakta kalması ve çıkarlarının 
desteklenmesi için merkezi öneme sahiptir5. İran da tüm gelişmeler göz önüne alındığında dış 
politikasında kendi çıkarları gereğince ideolojik değerlerini uluslar arası sistemde kamu 
diplomasisi araçları ile yaymaya çalışmaktadır. Bunun için gerekli olan kurumsal yapı ise İran 
İslam Kültürü ve İlişkileri Örgütü ( Islamic Culture and Relations Organization-ICRO) olarak 
oluşturulmuştur. Kültür ve İslami Rehberlik Bakanlığı'na bağlı olan İslam Kültür ve İlişkiler 
Teşkilatı, İran İslam Cumhuriyeti'nin İran dışında kültürel yardımları uygulamak ve 
yönlendirmek için 1995 yılında kurulan ana kuruluşudur. ICRO'nun amacı, "diğer milletler ve 
topluluklarla kültürel bağları teşvik etmek; İran İslam Cumhuriyeti'nin diğer milletlerle 
kültürel bağlarını pekiştirmek; İran kültür ve medeniyetinin uygun bir şekilde anlatılması, 
Müslümanlar arasında birliğin zeminini hazırlamaktır. İslam kültürünün ve öğretilerinin 
dünyada yeniden canlandırılması ve tanıtılması ve İslam Devrimi'nin ilkeleri ve gerçekleri 
hakkında bilgi yayılması olarak ifade edilebilir. Bu örgütün kurumsal web sayfası İngilizce ve 
Farsça’dır. Siteye girdiğimizde amaçları şu şekilde sıralanmıştır6; 
Kuruluş tüzüğüne göre, ICRO aşağıdaki amaç ve hedefleri takip etmektir:  
1. İslam'ın gerçek mesajını dünya insanlarına ulaştırmak amacıyla İslami ilke ve düşüncelerin 
yeniden canlandırılması ve yaygınlaştırılması;  
2. İran İslam Devrimi'nin ilkeleri, amaçları ve tutumu ile uluslararası arenada oynadığı rol 
konusunda dünya halkı arasında farkındalık yaratmak;  
3. Genel olarak çeşitli ulus ve topluluklarla, özellikle Müslümanlarla ve ezilenlerle kültürel 
ilişkilerin genişletilmesi; 
4. İran İslam Cumhuriyeti ile dünyanın diğer ülkeleri ile küresel kültür örgütleri arasındaki 
mevcut kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi ve düzenlenmesi;  
5. İran kültür ve medeniyetinin yanı sıra kültürel, coğrafi ve tarihi özelliklerinin uygun şekilde 
sunulması; 

 
3 Şahin., Mehmet , Seyedı Asl, S., “İran Dış Politikasında Kamu Diplomasisinin Kullanımı”, Ortadoğu Etütleri, 
12-1 (2020): 163 
4Şamil Öçal, “ İran Dış Politikasında Yumuşak Güç Kullanımı: Kültür ve Dil” ANKASAM | Bölgesel 
Araştırmalar Dergisi, Aralık 2018 2(2), s. 53 
5 Pahlavi, Pierre and Ouellet, Eric. "Iran: Asymmetric Strategy and Mass Diplomacy." Journal of Strategic 
Security 13, no. 2 (2020), s.96  
6 http://en.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=257&pageid=9641 (Erişim Tarihi 20. 08. 2021) 
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 6. Müslümanlar arasında birlik için gerekli zeminlerin hazırlanması ve İslam'ın tartışılmaz 
ilkeleri temelinde dünya Müslümanları arasında birleşik bir cephenin kurulması; 
 7. Düşmanların bölücü komploları konusunda dünya Müslümanlarını uyandırmak ve 
Müslümanların haklarını korumak amacıyla din karşıtı, İslam karşıtı ve devrim karşıtı 
kültürlerle bilimsel tartışmalar ve çatışmalar;  
8. Müslümanların kültürel, siyasi, ekonomik ve sosyal koşullarının büyümesi, gelişmesi ve 
iyileştirilmesi. 
olarak sıralanmıştır. Amaçların geneline bakıldığında İslami rejimin kendini dünyaya 
anlatması ve Müslüman dünyaya Şiilik dışında ezilenlerin yanında olduğunu anlatma çabası 
içinde olduğu görülmektedir.  
Kuruluşuna göre, ICRO'nun ana işlevleri üç geniş kategoriye ayrılır, yani 'politika oluşturma, 
planlama, yönetme, kontrol etme, kurak koordinasyon'; “araştırma faaliyetleri”; ve detayları 
“icra işleri” olarak tanımlanmaktadır.  
I. Politika oluşturma, Planlama, Yönlendirme, Kontrol Etme ve Koordinasyon: 
1. Denizaşırı tüm kültür ve yayılma faaliyetlerinin politika oluşturma ve koordinasyonu; 
2. Yurtdışı sivil toplum sektörlerinin kültürel faaliyetlerini yönlendirmek ve desteklemek; 
3. Dünyanın diğer ülkeleriyle kültürel anlaşmaların, kültürel değişim programlarının ve 
mutabakat muhtıralarının (MOU) uygun şekilde yürütülmesini sağlamak;  
4. Şahıslara, derneklere, İslami ve halk kuruluşlarına maddi ve manevi destekte bulunmak;  
5. Yurtdışında yaşayan İranlıların ve yerleşik olmayan İranlıların yanı sıra İslami-İran 
kültürüne yoğun ilgi duyanların kültürel kayıtlarının planlanması;  
6. Kitap, süreli yayın ve diğer kültürel ürünlerin yayınlanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemek ve bunların gereği gibi yürütülmesini sağlamak.  
 
II.Araştırma Faaliyetleri: 
 1. İslam-İran ilimlerini, öğretilerini, kültürünü ve medeniyetini tanıtmanın uygun 
yöntemlerine ulaşmak için gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak; 
2. Kültürel ve uluslararası araştırma ve çalışmaların yanı sıra özellikle dinleri, düşünce 
okullarını, çeşitli milletlerin kültürlerini ve çeşitli toplumlardaki düşünce okullarının 
yapılarını anlama alanında İslami araştırma projelerini desteklemek; 3. Genel olarak dünyanın 
ve özel olarak İslam ülkelerinin çeşitli kültürel ve dini toplulukları, dernekleri ve kişilikleri ile 
ilişkileri belirlemek ve geliştirmek. 
 
III. Yürütme İşleri:  
1. Kültür, bilim, eğitim, sanat, sinema, turizm, haber, basın alanlarında alışverişi 
kolaylaştırmak için kültürel anlaşmaların, kültürel değişim programlarının ve Moue'nin 
imzalanması amacıyla gerekli zemini sağlamak ve koordine etmek , spor vb. bölgesel ve 
uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen konferans ve seminerlere ilgili kurumlarla 
işbirliği içinde katılmak;  
2. Diğer ülkelerin İslam ve kültür merkezleri ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla 
yaygınlaştırma faaliyetleri ve kültürel işbirliği;  
3. Yurtdışında teolojik ve üniversite faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının 
desteklenmesi;  

INTERNATIONAL AFGHANISTAN INTERDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE
Taj Institute of Higher Education

Mazar-i-Sharif, Afghanistan / August 19, 2021

254



4. Yurtdışındaki tüm İran kültür ofislerinin yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı İslam ve 
kültür merkezlerinin kurulması, tanıtılması ve yönetimi; İran'ın kültür temsilcilerinin atanması 
ve faaliyetlerinin denetlenmesi; 
 5. Kültür alanında seminerler, konferanslar, festivaller, kamusal etkinlikler ve sergiler 
düzenlemek;  
6. Fars dili ve edebiyatının yaygınlaştırılmasının yanı sıra Fars dili ve İran çalışmaları 
alanlarında üniversite kürsülerinin teşvik edilmesi; 
7. İslam-İran ilkelerini, öğretilerini, kültürünü ve medeniyetini tanıtmanın yanı sıra diğer 
ülkelerle kültürel alışverişi kolaylaştırmak amacıyla kitap ve süreli yayınların yazılması ve 
tercüme edilmesi. 
Bu kurumun işleyiş mantığına  baktığımızda British Council, Goethe Enstitüsü, Cervantes 
Enstitüsü  ya da Yunus Emre Enstitüsü’ne benzediği aşikardır. Kurum aslında İran Kültür ve 
İslami İrşad Bakanlığı’na bağlı olsa bile yönetim kurulu üyeleri Dini Lider tarafından 
seçilmektedir. İran’ın yurtdışındaki kültürel faaliyetlerinden sorumlu olan kültür müşavirleri 
de ICRO tarafından atanmakta ve kendince Büyükelçi ile irtibat halinde olsa da 
çalışmalarında bağımsız bir statüye sahiptir7. 
Özellikle yürütme işlerinde sıralan hedefler doğrultusunda İran dünyanın bir çok ülkesinde 
İran Kültür Merkezleri açmıştır. Bu merkezlerde İran kültürü, tarihi. Coğrafyası, yemeği ve 
Fars dili hakkında çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.Tüm bunların yanında İran 2000 yılından 
sonra küresel yayın yapan televizyon uydu kanalları da kurmuştur. İran Radyo Televizyon 
Kurumu (IRIB) IRIB, on iki ulusal televizyon ağı ve otuz yerel televizyon ağı ile birlikte dört 
uluslararası televizyon bilgi ağını, uluslararası izleyicileri için altı uydu tabanlı TV ağını ve 
otuz radyo istasyonunu yönetmektedir. Yayınlar, Arnavutça, Almanca, İngilizce, Arapça, 
Azerice, Boşnakça, Kürtçe, İspanyolca, Fransızca, İbranice, İtalyanca ve Rusça da dahil 
olmak üzere 30'dan fazla dilde kısa dalga radyo ve uydu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 
Bilgilendirme programlarına ek olarak, IRIB her yıl 5.000 saatlik televizyon içeriği, 300 film 
ve 20.000 dakikalık animasyon filmi üretir.31 Bu görsel-işitsel diplomatik sistemin amiral 
gemileri Press-TV, al-Alam, Jamejam, Al- Kawthar TV, İslam Cumhuriyeti'nin Sesi, Sahar 
Ağı ve Hispan-TV. Diğer İran uydu ağı Press-TV, BBC World News, RT, DD India, CNN, 
France 24 ve Deutsche Welle gibi diğer 7/24 bilgi ağlarıyla rekabet etme umuduyla 2007'de 
başlatıldı. İranlı yetkililer en başından hedefini açıkça belirttiler: Hükümet Press-TV'yi İran'a 
karşı sürekli bir Batı propagandası akışı olarak gördüğü şeye karşı koymak ve aynı zamanda 
dünya haberlerine alternatif bir vizyon sunmak için kullanmayı umuyor. 25 milyon dolarlık 
bir bütçeye sahip bu 7/24 bilgi ağı, Batılı izleyicileri hedef alıyor ve hem İngilizce hem de 
Fransızca yayın yapmaktadır8. 

 
SONUÇ 
İran özellikle kendisini dünya insanlarına daha iyi anlatabilmek için doksanların ortasından 
itibaren kurumsal anlamda çalışmaya başlamış ve bunun için gerekli düzenlemeleri yapmaya 
başlamıştır. Kurumsal anlamda oluşturduğu merkezler ve maddi olanaklarla 2000 sonrası 
ABD yönetiminin Başkan Bush liderliğinde kendisini şer ekseni ülke olarak tanımlaması 

 
7 Şamil Öçal, a.g.m., s. 57 
8 Pahlavi, Pierre and Ouellet, Eric, a.g.m., s.99-100 
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sonrasında kendisini bir anda hedef tahtasında bulmuştur. Özellikle Afganistan ve Irak 
operasyonları sonrasında nükleer çalışmaları nedeniyle ciddi yaptırımlara maruz kalmış ve 
dünya kamuoyunda kendisinin terörü destekleyen ülke olarak sunulmasına karşı politikalar 
üretmesi gerektiğinin farkına varmıştır. Bu yüzden kısaca anlatmaya çalıştığımız kamu 
diplomasisi alanına yönelik faaliyetlerini arttırmıştır. İran bölgede tarihi ve kültürü ile 
ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Dünyaya ABD ve İsrail tarafından çizilen İran imajının pek 
doğru olmadığını anlatmaya çalışmaktadır. Kendi kendisini dünya kamuoyuna anlatabilmek 
için ciddi bir uğraş vermektedir. Ama özellikle kadınların sosyal hayatta yaşadığı bazı 
zorlukların sosyal medya aracılığıyla dünya kamuoyuna aktarılması olumsuz bir görüntünün 
ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Son yıllarda yaşanan protesto olaylarındaki sert ve şiddet 
dolu müdahaleler (her ne kadar internet kısıtlaması yaparak görüntülerin çıkmasını 
engellemeye çalışsa bile) aslında yaratmaya çalıştığı algıya ciddi darbeler vurmaktadır. İran’ın 
kamu diplomasi faaliyetleri bir nevi Bölgesel Soğuk Savaş olarak devam edecek 
gözükmektedir. İran’ın Batı merkezli internet sayfalarına erişimi yasaklaması ise ülke içinde 
teknik konularla işlevsiz hale gelmektedir. Bu yasaklar ise baktığımızda rejimi daha da 
yasakçı bir ülke görünümünden öteye taşımamaktadır. Her ne kadar ülkenin ABD içerisinde 
güçlü bir diasporası olsa da rejimle olan problem yüzünden aktif bir kamu diplomasisi olarak 
bu gücü de kullanamadığını belirtmemiz gerekmektedir. Tıpkı İran sinemasının dünyada ayrı 
bir yeri olmasına rağmen ünlü yönetmenlerin rejim ile yaşadıkları problem yüzünden göz ardı 
edilmeleri gibi. 
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ABSTRACT 
Since there is ample and robust evidence on the pivotal role speaking and writing skills fulfill 
in the appropriation of newly encountered language for speaking, the present research attempted 
to identify the ways assisted L2 learners in enhancing their speaking fluency through two 
productive skills of speaking and writing. To this end, following a qualitative research, the most 
fluent Iranian EFL speakers (17 participants, 10 males and 7 females, aged between 19 and 55) 
were recruited for open interview with purpose. The participants were 11 EFL learners in B.A. 
and M.A. degree at Shiraz University and 6 EFL instructors in English language institutes in 
Shiraz. In addition to the information provided by professors and colleagues, the main 
instrument for selecting the most fluent EFL speakers was the Speaking Rubric Scale of the 
Common European Framework of Reference for Languages (2001). With respect to improving 
the skill of speaking, the findings disclosed that imitating and repeating, self-talking in front of 
mirror, verbalizing, voice recording, role playing, retelling, chatting via Skype, and singing 
with songs were amongst the most contributing factors. With regard to enhancing the skill of 
writing, chatting with native English speakers, playing online games, keeping a diary, and using 
Twitter were found to be the most fruitful factors. Every single factor (along with its related 
quotes) substantiated by the participants was clearly delineated. The findings are expected to 
provide those who show enthusiasm to advance and master their English-speaking fluency with 
the most practical suggestions and to enable them to get their points across fluently in English 
language both in national and international arenas. 
Keywords: EFL, fluency, productive skills, speaking, writing  
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ABSTRACT 
Semiconductors in different nano-structural forms have attained a huge scientific attraction 
over the past few decades because of their excellent properties in comparison to their bulk 
forms. The objective of this work is to explore the effect of In3+ ions on the optical and anti-
bacterial properties of ZnS nanoparticles. ZnS:In nanoparticles (with In at.% =  4%, 8%, 12%) 
are chemically synthesized using the co-precipitation technique by employing aqueous 
solutions of Zn(CH3COO)2, Na2S and In2(SO4)3 in the presence of EDTA, a capping and 
stabilizing agent. The optical studies showed a blue shift in the absorbance spectrum with 
increasing the doping concentration. The band gap of the nanoparticles is calculated by using 
Tauc’s plot and a strong quantum size effect can be forecast from the widening of optical band 
gap with indium concentration. Furthermore, the pristine and doped ZnS:In nanoparticles are 
found to inhibit the growth of bacteria in the range of 20 µg/ml – 110 µg/ml. Disc diffusion 
assay test showed that all the synthesized nanoparticles are good candidates for antibacterial 
activity while ZnS:In (12%) nanoparticles with average size ~ 2 nm were observed most 
effective against the tested P. aeruginosa bacteria.  
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ABSTRACT 
The main objective of the study was to investigate the influence of divorce on children social 
and psychological development. Six (6) research questions were raised and two(2) hypotheses 
formulated and tested at 0.05 levels of significances. Survey research design was adopted for 
the study. The total population was Five hundred and Ninety-Six (596) divorcees.  Two 
hundred (200) samples were selected using   proportional sampling techniques, constituting 
approximately 33.5% of the population. Divorce Social Psychological Development 
Questionnaire (DSPDQ) was the instrument used for data collection. Research questions 1-5 
were analyzed using descriptive statistics.  The Null Hypotheses  were tested with inferential 
statistics such as Analysis of Variance (ANOVA) and pearson product moment correlation. 
All Null hypotheses was tested at 0.05 level of significance.  
Result of the findings revealed that infidelity(1st), unhappy marriage (2nd,)and social 
networking(3rd) among others  are causes or could cause divorce among couples. It was also 
revealed that  divorce influence  children’s social development  as  evidenced in  Low self 
Esteem for children 142(71%) ( 3.99)1st rank,  Children’s early loss of Virginity149(75%) 
( 3.88)2nd rank,  and Children decision to abuse drugs 158(79%)( 3.84) 3rd rank.. 
Findings also revealed that divorce influence children’s psychological development as 
154(77%) ( 4.06)  have difficulty concentrating on studies, 153 (76%) (  4.05) display 
reconciliation fantasies, 144(72%)( 40.01)become aggressive, irrestible and display temper 
tantrums and 159(79%)( 4.00)have bedtime anxiety, fretful sleep, frequent waking. 
140(70%)( 3.80) development lack of trust. These were ranked 1st, 2nd ,3rd, 4th, and 5th 
respectively. Findings equally revealed that divorce influence children’s relationship with 
parents as  150(75%)agreed that  children might develop hatred for parents, show divided 
loyalty 138(69%), become unhappy, 144(72%) experience adjustment difficulties144(72%) 
and decline in standard of living158(79%). Result of the hypothesis one revealed that no 
significant difference between children’s social development and psychological development 
by gender (p>.05)  hence the hypothesis was retained. Result of the hypothesis two indicates 
that there is no significant relationship between causes of divorce and its  influence on 
children  upbringing and behavioural pattern. .(p>.05)  The study concluded  that divorce  
influence children’s social and psychological development and this is expressed by them 
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showing distress and behavioral problems both in school and at home. It was therefore 
recommended that guidance and counseling need to help children understand and adjust to 
avoid adverse effects of their parents’ divorce on their social and psychological development. 
Keywords: Divorce,  Children,  Social Development, Psychological Development,    
Behavioural pattern, Couples, Parents . 
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ABSTRACT 
The recent research has found that the anticancer effect of vitamin K appears to be effective at 
the level of tyrosine kinases and phosphatases by modulating various transcription factors 
such as Myc and Fos (1). Vitamin K has anti-inflammatory effects that may also affect 
carcinogenesis, but there is little data on this.Vitamin K has an anti-tumor effect through its 
various mechanisms of action and its subtypes can be used in cancer treatment, suggesting 
that further research is needed (2).Vitamin K3, also known as menadione (2-methyl-1,4-
naphthoquinone), is a synthetically produced form of vitamin K (3). The studies in oral cancer 
cells reveal and confirm that menadione is a potential candidate for oral cancer treatment, as it 
effectively exhibits cytotoxic, antineoplastic and antimigratory effects (4).Vitamin K1 has 
been found to have anticancer potential, especially in liver cancer cells (5).In this study,the 
anticancer activities of Vit K1 and K3 have been investigated by using docking as ligands 
with the recetörs of COX-2 active site, human prostate, pancreatic alpha-amylase ve Human 
Hmg-Coa Reductase . 
Keywords: Vitamin K, cancer, docking 
 
INRODUCTION 
The recent research has found that the anticancer effect of vitamin K appears to be effective at 
the level of tyrosine kinases and phosphatases by modulating various transcription factors 
such as Myc and Fos (1). Vitamin K has anti-inflammatory effects that may also affect 
carcinogenesis, but there is little data on this.Vitamin K has an anti-tumor effect through its 
various mechanisms of action and its subtypes can be used in cancer treatment, suggesting 
that further research is needed (2).Vitamin K3, also known as menadione (2-methyl-1,4-
naphthoquinone), is a synthetically produced form of vitamin K (3). The studies in oral cancer 
cells reveal and confirm that menadione is a potential candidate for oral cancer treatment, as it 
effectively exhibits cytotoxic, antineoplastic and antimigratory effects (4).Vitamin K1 has 
been found to have anticancer potential, especially in liver cancer cells (5). 
In this study, the inhibition effect of vitamins K1 and K3, which is an important fat-soluble 
vitamin for human metabolism, on important pathways in cancer metabolism was tried to be 
determined using docking. 
 
MATERIALS AND METHOD 
The inhibition effect of Vitamin K1 and synthesizable Vitamin-K3 (Menadione) on important 
points in cancer metabolism (COX-2 active site, human prostate, pancreatic alpha-amylase 
and Human Hmg-Coa Reductase), previous studies (6,7) The docking energy score values 
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obtained by using the docking (8), the accuracy of which was confirmed by , were also 
compared with the reference drugs and investigated. 
 
RESULTS AND DISCUSSIONS 
The docking score values of reference drugs BAL101553 and BAL27862 (9), the interactions 
of Vitamin K1 and K3, which are important for human metabolism, with COX-2 active site, 
human prostate, pancreatic alpha-amylase and Human Hmg-Coa Reductase, which are 
important cancer points as ligands. It is given in Table 1. 
 
Table 1. The inhibition docking scores of Vit K1 and K3 as the ligands with the receptors of 

COX-2 active site, human prostate, pancreatic alpha-amylase and Human Hmg-Coa 
Reductase 

 
LİGANDS/RECEPTORS 

 
COX-2 
active site-
3ln1 

 
human 
prostate-
3qum 

 
pancreatic 
alpha-
amylase-1hny 

Human 
Hmg-Coa 
Reductase 
Wıth 
HMG 
AND 
COA-1dq8 

BAL27862 -70.06 26757.27 -711.04 31115.06 
BAL101553 -755.70 -384.90 -457.48 -422.73 
VİTAMİN-K1 -1484.21 -365.11 -1195.28 -516.16 
VİTAMİN-K3 (Menadione) -593.72 -265.67 -549.81 -245.77 

 
As shown in Table 1; 
 
For COX-2 active site-3ln1 with VİTAMİN-K1 
VİTAMİN-K1 > BAL101553 >  BAL27862 
For human prostate-3qum with VİTAMİN-K1 
BAL101553 > VİTAMİN-K1> BAL27862 
For pancreatic alpha-amylase-1hny with VİTAMİN-K1 
VİTAMİN-K1 > BAL27862 > BAL101553  
For Human Hmg-Coa Reductase Wıth HMG AND COA-1dq8with VİTAMİN-K1 
VİTAMİN-K1 > BAL101553 >  BAL27862 
 
For COX-2 active site-3ln1 with VİTAMİN-K3 
BAL101553 > VİTAMİN-K3 >  BAL27862 
For human prostate-3qum with VİTAMİN-K3 
BAL101553 > VİTAMİN-K3 > BAL27862 
For pancreatic alpha-amylase-1hny with VİTAMİN-K3 
 BAL27862 > VİTAMİN-K3 > BAL101553  
For Human Hmg-Coa Reductase Wıth HMG AND COA-1dq8with VİTAMİN-K3 
BAL101553 >  VİTAMİN-K3 > BAL27862 
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It can be concluded that these molecular interactions occur through functional groups that 
interact with an enzyme's binding site and substrate, with non-covalent interactions such as 
electrostatic forces, hydrogen bonding, hydrophobic interaction, ionic, hydrophobic and 
hydrogen bonds. (10-13). 
 
CONCLUSION 
It is understood from the doking scores obtained from this study; When the inhibition effects 
of Vitamin K1 and synthetically produced Vitamin K3 on cancer metabolic pathways were 
compared, it was determined that the inhibition effect of Vitamin K1 was better than K3. In 
addition, when this comparison is made with reference drugs, it can be concluded that 
Vitamin K1 has a significant effect in preventing the spread of cancer. 
 
ACKNOWLEDGEMENTS  
This study was supported by Kırıkkale University Scientific Research Projects Coordination  
Unit, project number (2021/023). 
 
REFERENCES 

1. Lamson DW, Plaza SM. (2003)The anticancer effects of vitamin K. Altern Med 
Rev.,8(3):303-18. PMID: 12946240. 

2. Sofia Dahlberg, Jacob Ede & Ulf Schött (2017) Vitamin K and cancer, Scandinavian 
Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 77:8, 555-567. 

3. Xiangli Liu, Michael H. Abraham, William E. Acree,(2021)Descriptors for vitamin 
K3 (menadione); calculation of biological and physicochemical properties,Journal of 
Molecular Liquids, 330,,115707. 

4. Suresh, Shruthy, Raghu, Dinesh ,Karunagaran, Devarajan, (2013)  Menadione 
(Vitamin K3) Induces Apoptosis of Human Oral Cancer Cells and Reduces their 
Metastatic Potential by Modulating the Expression of Epithelial to Mesenchymal 
Transition Markers and Inhibiting Migration, Asian Pacific Journal of Cancer 
Prevention,14-9, 5461-5465. 

5. Zupkó, István,Orlando, Antonella,Linsalata, Michele, Tutino, Valeria,D'Attoma, 
Benedetta, Notarnicola, Maria, Russo, Francesco, (2015), Vitamin K1 Exerts 
Antiproliferative Effects and Induces Apoptosis in Three Differently Graded Human 
Colon Cancer Cell Lines, 2015, https://doi.org/10.1155/2015/296721. 

6. Kedar N. Prasad, Judith Edwards-Prasad, Arthur Sakamoto,(1981)Vitamin K3 
(menadione) inhibits the growth of mammalian tumor cells in culture,Life Sciences, 
29,-13, 1387-1392. 

7. Chlebowski RT, Dietrich M, Akman S, Block JB. (1985) Vitamin K3 inhibition of 
malignant murine cell growth and human tumor colony formation. Cancer Treatment 
Reports.,69(5):527-532. PMID: 4005875. 

8.  Ritchie, D.W. (2008) Recent Progress and Future Directions in Protein-Protein 
Docking, Curr. Prot. Pep. Sci. 9(1), 1-15.  (http://www.loria.fr/~ritchied/hex/. 

9. Juanita Suzanne Lopez, Rebecca Sophie Kristeleit, Robert Rulach, Noor Md Haris, 
Mariana Scaranti, Paul James Mulholland, Donna Crawford, Saira Bashir, Caterina 
Aversa, Alison L. Hannah, Stephanie Anderson, Marc Engelhardt, Thomas Kaindl, 

INTERNATIONAL AFGHANISTAN INTERDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE
Taj Institute of Higher Education

Mazar-i-Sharif, Afghanistan / August 19, 2021

263



Patrice Larger, Phil McKernan, TR Jeffry Evans, and Elizabeth Plummer, (2019), 
Phase 1/2a study of once daily oral BAL101553, a novel tumor checkpoint controller 
(TCC), in adult patients with progressive or recurrent glioblastoma (GBM) or high-
grade glioma.Journal of Clinical Oncology , 37:15_suppl, 2025-2025. 

10. Gökalp,F.,(2020) The investigation of the healing effect of active ingredients in 
traditional medicinal plants on lung cancer,Medical Oncology 37 (11), 1-4. 

11. Gökalp,F., (2020) The inhibition effect of natural food supplement active ingredients 
on TP63 carcinoma cell, Medical Oncology 37 (12), 1-4. 

12. Gökalp,F., (2021)The effective natural compounds for inhibiting Cervical cancer, 
Medical Oncology 38 (2), 1-4. 

13. Gökalp, F. (2018) The inhibition effect of garlic-derived compounds on human 
immunodeficiency virus type 1 and saquinavir. J Biochem Mol Toxicol., 32:e22215. 
https://doi.org/10.1002/jbt.22215. 
 

 
 

INTERNATIONAL AFGHANISTAN INTERDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE
Taj Institute of Higher Education

Mazar-i-Sharif, Afghanistan / August 19, 2021

264



NOVEL ANTICANCER DRUG LOADED NANOSYSTEM WITH ENHANCED 
EFFICACY AND REDUCED TOXICITY 

 
FAKHAR-UD-DIN, PHD,  

PARSA GUL, KHALIL UR REHMAN 
Nanomedicine Research Group, Department of Pharmacy, Faculty of Biological Sciences, 

Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan 
 

ABSTRACT 
Intramuscularly administered, anti-tumour drugs induce severe side effects due to their direct 
contact with body tissues and initial burst effect. In this study, to solve this problem, a novel 
double-reversible thermogel system (DRTG) for the intramuscular administration of irinotecan 
was developed. A novel irinotecan-loaded DRTG was prepared by dispersing the irinotecan-loaded 
thermoreversible solid lipid nanoparticles (SLNs) in the thermoreversible hydrogel. In DRTG, the 
former was solid at 25°C but converted to liquid at 36.5°C; in contrast, the latter existed in a liquid 
form but transformed to gel state in the body. The DRTG was easily administered intramuscularly 
and stable for at least 6 months. Compared to the irinotecan-loaded solution and conventional 
hydrogel, the DRTG significantly delayed drug release, leading to a reduced burst effect. 
Moreover, it showed decreased Cmax and maintained the sustained plasma concentrations at a 
relatively low level for the long period of 60 h, resulting in ameliorated side effects of the anti-
tumour drug. Furthermore, it gave similar anti-tumour efficacy compared to the hydrogel but, 
unlike the conventional hydrogel, induced no body weight loss and local damage to rat muscle. 
Thus, this novel DRTG could provide a potential pharmaceutical system for the intramuscular 
administration of irinotecan. 
Keywords: Irinotecan; Cancer; Nanotechnology; Drug delivery; Toxicity 
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ABSTRACT 
Postharvest decay has remained a persistent challenge in tomato industry with high volumes of the 
fruit being lost annually due to lack of effective storage technologies. This study investigated the 
preservative effect of wood ash on the physicochemical, biochemical and microbiological quality 
of tomato (Lycopersicum solanum) fruits. Red, fully ripened tomato fruits of uniform sizes were 
embedded separately in wood ash obtained from a local cottage industry and observed weekly for 
6 weeks. The results obtained with respect to both physicochemical and biochemical parameters 
showed that the wood ash had marginally better preservative effect on the tomato fruits than the 
control (Azadirachta indica ash) within the first 4 weeks of the experiment. Furthermore, the 
microbial counts also decreased significantly in the ash-treated fruits relative to the untreated 
tomatoes throughout the observation period with Enterobacter spp., Bacillus thuringiensis and 
Aspergillus being the predominant organisms. Overall, these findings revealed that wood ash can 
extend the shelf life and preserve the nutritional quality of tomatoes.  
Keywords:Microbial spoilage, Postharvest losses, Preservation technology, Shelf-life, Tomato 
preservation, Wood ash.   
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THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL WASTE DUE TO AFTERMATH COVID-19 
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ABSTRACT 
Aim of the Study: The purpose of our current study is to address the aftermath of COVID-19 
pandemic which augments the enormity of medical waste clearance which in turn threatens 
the society along with greater impact on the environment. 
Methodology: In spite of inadequate literature on controlling health care squander has 
instigated global emergency to find out alternative approaches to mitigate the environmental 
hazards. 
Results and Discussion: The disposal of solid waste such as PPEs, single-use plastics, tested 
kits and needles of tested persons have upsurged concerns regarding the environmental issues. 
However, data collected from several case study along with review articles created conception 
to recognize measures in mitigation of waste disposal without any damage to environment.  
Conclusion: Amidst the pandemic virus infection, discarding the solid waste with safety 
measures is imperative along with substitute level of management. Our current review article 
stress on salvaging of waste, refurbishment measures with help of AI technology which 
prevents spread of the disease. Thus, artificial intelligence is best method to dispose solid 
waste hazards.  
Keywords: Artificial Intelligence, Solid waste, medical waste, Environmental hazards, 
COVID-19. 
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ABSTRACT 
In this work we consider the use of combination chemical and biological approaches to solve 
issues with CPs contaminated water. We are working under optimization of conditions of CPs 
degradation using immobilized bacterial strains (Pseudomonas mendocina and Rhodococus 
koreensis, Acinetobacter). Despite the 4CP resistant strains were selected most of free 
bacteria died within 6-12h due to high toxicity of 4CP(50mg/L). To decrease toxic effect of 
CPs on bacteria the concentration should be decreased to a certain level. This was achieved 
using chemical approaches such as adsorption and catalytic degradation in presence of noble 
metal nanoparticles incorporated into the cryogel structure (Figure 1). The combination of 
chitosan and noble metal complexes were comprehensively investigated earlier [3]. The 
treatment of the ICs containing metal complex by glutaraldehyde (GA) results in spontaneous 
formation of various nanoparticles (AuNPs, PdNPs, PtNPs) and chemical cross-linking of the 
cryogel (Fig 1b)[4,5]. The incubation of ICs at 60 C led to dissolution of the gel with 
formation of AuNPs suspension (Fig 1f). ICs containing Pd or Pt complexes remained stable. 
The catalytic activity of MeNPs incorporated into cryogels for decomposition of CPs was 
studied. 4CP concentration were estimated using spectrophotometric assay using 4-
aminoantipyrine and K3[Fe(CN)6] at alkaline conditions and HPLC. 
 
INTRODUCTION 
Polychlorinated  biphenyls compounds are used as coolants and insulating fluids (transformer 
oil) for transformers and capacitors. The presence of these compounds in water or air can 
cause various diseases including cancer. Data from water treatment plants indicate that 
chlorophenol levels in drinking-water increased with chlorination process with concentrations 
of 2-chlorophenol (2-CP) (maximum 65 ng/L), 2,4-DCP (72 ng/L), and 2,4,6-TCP (719 ng/L), 
respectively. Drinking water from the Ruhr area of Germany contained 2,4-DCP at 3B6 
ng/litre and 2,4,6-TCP at 1 ng/L[1]. People working in industries related to textiles, leather 
products, domestic preservatives for wood and textiles, and petrochemicals are most heavily 
exposed to CPs[2]. Also CPs are very hazardous to the environment and animals. Existing 
multistep water purification processes for CPs such as hydrogenation, ion exchange, liquid-
liquid extraction, adsorption by activated carbon, forward and inverse osmosis, electrolysis, 
sonochemistry, UV irradiation, and chemical oxidation are not always cost effective and can 
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cause the formation of even more toxic or mutagenic derivatives. Bioremediation of CP 
derivatives applying microorganisms results in 60 to 100% decontamination efficiency and 
the process is more environmentally friendly compared to existing physicochemical methods. 
 

 
 

Figure 1. a) ionic cryogel based on CHI-[AuCl4]-; b)  cryogel CHI-GA-AuNPs;  
c, d) SEM of cryogel CHI-GA-AuNPs at low and high magnifications; e) TEM of  CHI-GA-
AuNP cryogel, the grey section is the gel wall and the black dots are AuNPs, black scale bar 
100 nm; f) TEM of the AuNPs suspension, the black dots are AuNPs, black scale bar 100 
nm;[4] 
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Figure 2. Schema of cryobacteriareactor preparation[3]. 
 
SUMMARY 
It was found that high concentrations of chlorophenols has drastic effect on methabolic 
activity of even chlorophenol resistant bacteria. Moreover the concentration of 2-CP more 
than 20 ppm led to termination of bioremediation process and poisoning of the bioreactor. 
From this point of view one can consider the use of catalytic degradation of chloroderivative 
uding noble metal nanoparticles. This systems illustrated low efficiency at low concentration 
of chlorophenol and good kinetic of degradation at concentrations above 50 ppm. Taking into 
account these resalts one can conclude that catalytic dgradation should be pretreatment step 
before the main aerobic bioremediation process using viable bacteria. 
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ABSTRACT 
Photocatalysis is one of the techniques used for the eradication of organic pollutants from 
wastewater. In this study, Co-ZnO was tested as a photocatalyst for the degradation of methyl 
orange under irradiation of visible light. Co-ZnO loaded with 5%, 10%, and 15% Co were 
prepared by precipitation method. The advanced techniques including X-Ray Diffraction 
(XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), Diffuse Reflectance UV-visible (DR-UV-
Vis) spectroscopy, Photoelectrochemical (PEC) measurements, Temperature Programmed 
Desorption (TPD), Photoluminescence (PL) and Fluorescence spectroscopy related to OH˙ 
measurements were used for characterization of prepared Co-ZnO. Experiments showed that 
10% Co-ZnO was a highly efficient catalyst for the photodegradation of methyl orange as 
compared to ZnO. The enhanced photocatalytic activity of Co-ZnO is attributed to the 
implantation of Co which inhibits the electron-hole recombination. A 100 mg/L solution of 
methyl orange dye was completely degraded within 130 minutes. The reaction kinetics has been 
described in terms of the Eley-Rideal mechanism.   
Keywords:  Co-ZnO; Characterization; Methyl orange; Photodegradation 
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ABSTRACT 
Over the years the importance of Agricultural credit has been emphasized as a catalyst to 
agricultural development in Nigeria. The major factor limiting the contribution of agriculture to 
the Nigerian economy is poor funding; farmers do not have access to adequate and affordable 
credit. No segment in agricultural production does not require flexible capital because capital is a 
major determinant to acquire other production resources on which farming operations depend on. 
Agricultural credit if appropriately utilized leads to capital formation and promotes diversified 
agriculture. It also increases resource productivity, size of farm operations, innovations in 
farming, marketing efficiency, value-added, and net farm incomes. This paper, therefore, 
examined the impact of agricultural credits on the scale of farming enterprises in Nigeria. The 
paper considered four hundred and ninety eight farmers in poultry, fisheries, maize, cassava, and 
rice production. Findings show that 51% of the respondents obtained loans from co-operative 
societies, 22% from friends and relatives, and 19.34% through personal savings while 11% were 
from banks and financial institutions. Chi-square results showed that sources of capital have a 
serious influence on the scale of production in the agricultural enterprise (χ2 = 22.49, df = 3, p = 
0.00) and agricultural enterprise at p < 0.05 level of significance. It is hereby recommended that 
farmers should be given flexible financial assistance, subsidized inputs and equipment, and 
storage facilities.  
Keywords: agriculture, Banks, collaterals, credits, cooperative, development, farmers, Nigeria  
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ABSTRACT 
 Bee pollen is widely used in the apitherapy treatment. Apitherapy is a type of alternative or 
complimentary treatment that use bee products. Immune-supporting, antimicrobial, antiviral 
and anti-inflammatory effects of bee pollen are reported. Since the location of the beehive 
where the pollen is obtained from affects the chemical structure of the pollen, it also affects 
their beneficial properties. It is reported that the beneficial properties of pollen and its phenolic 
component content are closely related. So that in these study total phenolic content and 
antioxidant activity (FRAP) of pollen extracts were determined. Pollens were produced by four 
local bee keepers in Yalova. Extracts were obtained with %70 ethanol (pollen/solvent ratio in: 
1/3 w/v) in ultrasound equipment (4 hours working time with cooler (max 30oC)). Extract fluid 
was evaporated to reduce to half of its initial volume. Total phenolic content and antioxidant 
activity were determined between 8,35-12,40 mg GAE/g and 10,55-15,62 μmol trolox/g. These 
result indicated that high phenolic content of pollen product can be produced from Yalova 
region because of its rich forest tree and plant flora. Polen extract has attractive phenol and 
antioxidant activity for consumer. This study was done in bee processing plant of Yalova Bee 
Keeper Association which established by foundation of East Marmara Development Agency 
(MARKA). 
Key Words: Pollen Extraction, Ultrasound Extract, FRAP, Ethanolic Extraction, Apitherapy  
 
Introduction 
Bee pollen is a rich source of antioxidative compounds. It is mostly due to phenolic and 
flavonoit contents (Rzepecka-Stojko et al 2015, Marghitas et al 2009). Bee pollen contains wide 
range of phenolic compounds, which has been presented in many research result (Luna-Guevara 
et al 2018, Graikou et al 2011, Marghitas et al 2009). Considering the beneficial characteristics 
of bee pollen, studies aimed to determine phenols, flavanols and antioxidative properties of bee 
pollen and their extracts (Soares de Arruda et al 2020).  Bee pollen production area and its 
characteristics (Yang et al 2013) and extraction methods with different solvent such as ethanol 
(at different concentrations), enzymatic extractions and with different combinations were also 
reported as important factors for beneficial content of bee extract (Denisow and Denisow‐
Pietrzyk 2016, Rzepecka-Stojko et al 2012). 
 
 
 

INTERNATIONAL AFGHANISTAN INTERDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE
Taj Institute of Higher Education

Mazar-i-Sharif, Afghanistan / August 19, 2021

274



 
Ultrasound extraction is an effective and green method for extraction of different seconder 
metabolit sor bioactive components such as polyphenols from the different raw materials. 
Ultrasound application increases the extraction efficiency and reduces the required extraction 
time because of its cavitation and mechanical mixing effect (Maric et al 2018, Chemat et al 
2017). 
Effect of ultrasonic and ball-milling treatment on cell wall, nutrients, and antioxidant capacity 
of rose (Rosa rugosa) bee pollen were reported by Yang et al (2019). Improving nutrient release 
of wall-disrupted bee pollen with a combination of ultrasonication and high shear technique 
was studied by Wu et al (2018). Both of results reported an improve on the extraction of 
bioactive compounds from crude bee pollens. 
It is also important how high the total amount of phenol consumed in the diet is, as well as how 
diverse the consumed phenols are. Increasing this phenol or secondary metabolites diversity 
may also increase consumers' defenses against diseases (Del Rio et al 2013). Because it is 
reported that different phenols or secondary metabolites provide different benefits by showing 
different biological activities in humans (Luna-Guevara et al 2018). It is thought that the 
consumption of pollen extract can increase the beneficial effects on human health, especially 
strengthening the immune system, as it can provide the inclusion of different secondary 
metabolites in the diet. It is also reported that the places where bee pollen is produced have an 
effect on their components. Therefore, in this study, total phenolic content and antioxidant 
activity of pollen obtained from four different locations in Yalova province were determined. 
 
 
Material and Methods 
Crude pollen samples were collected from Yalova Beekeepers Association. Pollens were 
produced by four local bee keepers. Extracts were obtained with %70 ethanol (pollen/solvent 
ratio in: 1/3 w/v) in ultrasound equipment (4 hours working time with cooler (max 30oC)). 
Extract fluid was evaporated to reduce to half of its initial volume. Total phenolic contents were 
determined spectrophotometrically with Folin-Ciocalteau reagent (Thaipong ve ark. 2007). 
Results were given as mg gallic acid equivalent (GAE)/ g. The total antioxidant activity was 
determined according to the method by Boskou et al. (2006) to determine the scavenge rate of 
the 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical of the methanolic extracts of the samples 
Results were given as μmol trolox/g. Statistical evaluation of the obtained data was done by 
using JUMP statistical package program. This study was done in bee processing plant of Yalova 
Bee Keeper Association which established by foundation of East Marmara Development 
Agency. 
 
 
Results and Discussion 
Bees often collect pollens from plants that are near their colonies or apiaries. Types of these 
plant directly effect the content of pollens (de Franca Alves & de Assis Ribeiro dos Santos 
2017). Total phenolic content and antioxidant activity of bee pollens from different part of 
Yalova were given in Table 1. 
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Sample code Total phenolic 
content (mg GAE/g) 

Antioxidant activity 
(μmol trolox/g) 

P1 10,92±0,8b 105,53±0,9d 
P2 8,35±0,8c 120,84±1,0c 
P3 12,40±0,6a 156,23±1,1a 
P4 11,33±0,9b 131,72±0,8b 

Table 1. Total phenolic content and antioxidant activity of bee pollens 
In this study total phenolic content and antioxidant activity of bee pollens were determined 
between 8,35-12,40 mg GAE/g and 10,55-15,62 μmol trolox/g. Kroyer and Hegedus (2001) 
reported highest total phenols content as 24.60 mg/g of dry ethanolic extract in their study. 
Total phenolic content of extract from Polish pollen was reported as 13.24 mg GAE/g of dry 
extract by Rzepecka-Stojko et al (2015). Total phenols contents of bee pollens were determined 
between 4,34- 7,19 mg GAE/g from different location of Turkey (Ozcan et al 2019). Total 
phenolics of bee pollens from different plant sources reported between 8,26-43,42 mg GAE/g 
(Mayda et al 2020). In another study ultrasound-assisted extraction of bioactive compounds 
from pollen in different conditions were done and total phenols content of bee pollen extract 
were reported as 0,37 mg GAE/mL (Oroian et al 2020). 
 
Antioxidant activity of four color fractions of bee pollen from Mérida (Venezuela) reported 
between 50 to 184 μmol trolox/g (Pérez-Pérez et al 2012). Antioxidant activity of Brazilian bee 
pollen was reported between 132.98 and 575.85 μmols trolox/g (Soares de Arruda et al 2020). 
Antioxidant activity of bee polen extract from Poland were reported between 333,0-175,2 μmol 
trolox/g (Rzepecka-Stojko et al 2015).  
The differences in total phenol content and antioxidant activity between literature and  results 
of this study is thought to be due to the different locations where the pollens were produced. 
The differences in the plants, altitude, climate and the pollen collection dates are considered as 
other factors that may be effective in these differences. 
It has been reported that the plant species that are dominant in the location have a significant 
effect on the total phenol content of the pollen and therefore on the antioxidant activity (Pérez-
Pérez et al 2012, Marghitas et al 2009). In this study statistical differences were found between 
the locations but it is thought that the difference is seen at a lower level due to the small size of 
Yalova city and the relatively homogeneous distribution of similar plant structures. Similar to 
other foods or herbal products, it has been observed as a result of this research that there is a 
close relationship between the total phenol content and antioxidant activity of bee pollens. 
 
Conclusion 
In this study total phenolic content of bee pollens from Yalova city were found between 8,35-
12,40 mg GAE/g and antioxidant activities were found as 10,55-15,62 μmol trolox/g. So that it 
is possible to say that high phenolic content of pollen products can be produced from Yalova 
city because of its rich forest tree and plant flora. Important differences were seen between this 
study and literature. These differences possible were created by location and plant flora 
differences and extraction technology. Uses of effective and green technologies such as 
ultrasound have potential to produce extract which contain high bioactive content with 
environmental friendly way. Pollen extract has attractive phenol and antioxidant activity for 
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consumer but its phenol content and antioxidant activity should be well defined before labelling 
or at market places. It is seen that beekeepers who will produce bee pollen or industrialists who 
will process bee pollen should pay attention to the locations where pollen is produced. 
Identifying locations with high total phenol and antioxidant activity values and obtaining pollen 
from these locations will be advantageous in pollen or pollen extract marketing. 
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ABSTRACT 
Let G be a simple connected graph with n vertices and m edges. In this study, we obtain some 
results for First Zagreb index 𝑀 (𝐺), Second Zagreb index 𝑀 (𝐺) and First General Zagreb 
𝑀 (𝐺) index of the graph G.  
Keywords: Graph, Topological indices, Fibonacci Numbers. 
 
INTRODUCTION 
G(V, E) structure is called as a graph, where V = {1,2, … n} is the vertex set and E is the edge set 
[1]. Graph theory has been used in almost all sciences, especially in mathematics. Also, some 
special graphs and their properties examined in [5,6]. In a graph, if any vertices u and v forms an 
edge, then u is adjacent to v, and shown as u ∼ v. The number of edges connected to the vertex u 
is called the degree of u, and shown as d(u). 
One of the most important part of graph theory is topological indices. Topological indices are 
defined by using the number of vertices, number of edges, etc.. They have been used in 
mathematics and mathematical chemistry to define some properties of molecules.  
In this study, we will use 𝑀 (𝐺), 𝑀 (𝐺) and 𝑀 (𝐺) indices of a graph. 
First Zagreb index of a graph G is defined in [2] as 

𝑀 (𝐺) = (𝑑(𝑢))

∈

. 

Second Zagreb index of a graph G is defined in [2] as 

𝑀 (𝐺) = 𝑑(𝑖)𝑑(𝑗)

~

. 

First General Zagreb index of a graph G is defined in [4] as 

𝑀 (𝐺) = (𝑑(𝑢))

∈

. 

 
Fibonacci numbers are defined with the recurrence relation 

F = F + F  
for n ≥ 2, where F = 0 and F = 1  [3].   
The first few terms of this sequence is 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ⋯ 
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MAIN RESULTS 
Theorem 1: : Let G be a graph with n vertices and m edges, then  

𝐹 𝐹 ≤ 𝑀 (𝐺) = 𝑑(𝑢)

∈

≤ 𝐹 𝐹 , 

where 𝐹 ≤ 𝑛 < 𝐹 , 𝐹 ≤ ∆< 𝐹  and 𝐹 ≤ 𝛿 < 𝐹 . 
Proof. Since the minimum degree is 𝛿 if the 𝑞 edges of the graph have vertices with minimum 
degree and the other (𝑛 − 𝑞) edges with 𝛿 + 1 degree, then the lower bound for the 𝑀   index of 
the graph G is 

𝑞𝛿 + (𝑛 − 𝑞)(𝛿 + 1) ≤ 𝑀 (𝐺). 
Moreover, since the maximum degree is ∆ if we choose p edges with maximum degreed vertices 
and the other (𝑛 − 𝑝) edges with ∆ − 1 degree, then we have the upper bound for the 𝑀  index 
of G as 

𝑀 (𝐺) ≤ 𝑝∆ + (𝑛 − 𝑝)(∆ − 1) . 
So, we have 

𝑞𝛿 + (𝑛 − 𝑞)(𝛿 + 1) ≤ 𝑀 (𝐺) ≤ 𝑝∆ + (𝑛 − 𝑝)(∆ − 1) . 
Since 𝐹 ≤ ∆< 𝐹  and 𝐹 ≤ 𝛿 < 𝐹  we get 

𝑞𝐹 + (𝑛 − 𝑞)𝐹 ≤ 𝑀 (𝐺) ≤ 𝑝𝐹 + (𝑛 − 𝑝)(∆ − 1) 𝐹 . 
With some calculations we have 

𝐹 𝑛 ≤ 𝑀 (𝐺) ≤ 𝑛𝐹 . 
Hence, since 𝐹 ≤ 𝑛 < 𝐹  we obtain  

F F ≤ M (G) ≤ F F . 
Theorem 2: Let G be a graph with n vertices and m edges, then  

𝐹 𝐹 + (𝑛 − 𝑞)(2𝐹 + 1) ≤ 𝑀 (𝐺) = 𝑑(𝑢)

∈

≤ 𝐹 𝐹 − (𝑛 − 𝑝)(2𝐹 − 1), 

where 𝐹 ≤ 𝑛 < 𝐹 , 𝐹 ≤ ∆< 𝐹  and 𝐹 ≤ 𝛿 < 𝐹 . 
Proof. Since the minimum degree is 𝛿 if the 𝑞 edges of the graph have vertices with minimum 
degree and the other (𝑛 − 𝑞) edges with 𝛿 + 1 degree, then the lower bound for the 𝑀  index of 
the graph G is 

𝑞𝛿 + (𝑛 − 𝑞)(𝛿 + 1) ≤ 𝑀 (𝐺). 
Moreover, since the maximum degree is ∆ if we choose p edges with maximum degreed vertices 
and the other (𝑛 − 𝑝) edges with ∆ − 1 degree, then we have the upper bound for the 𝑀  index 
of G as 

𝑀 (𝐺) ≤ 𝑝∆ + (𝑛 − 𝑝)(∆ − 1) . 
So, we get 

𝑞𝛿 + (𝑛 − 𝑞)(𝛿 + 1) ≤ 𝑀 (𝐺) ≤ 𝑝∆ + (𝑛 − 𝑝)(∆ − 1) . 
With some calculations we get 

𝑛𝛿 + (𝑛 − 𝑞)(2𝛿 + 1) ≤ 𝑀 (𝐺) ≤ 𝑛∆ − (𝑛 − 𝑝)(2∆ − 1). 
 
Hence, since 𝐹 ≤ 𝑛 < 𝐹 , 𝐹 ≤ ∆< 𝐹  and 𝐹 ≤ 𝛿 < 𝐹  we obtain 

𝐹 𝐹 + (𝑛 − 𝑞)(2𝐹 + 1) ≤ 𝑀 (𝐺) ≤ 𝐹 𝐹 − (𝑛 − 𝑝)(2𝐹 − 1). 
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Example:  
 
 
 
 
                                               
                                                 Figure 1 
For the G graph given in Figure 1, we have  𝑑(1) = 2, 𝑑(2) = 3, 𝑑(3) = 3, 𝑑(4) = 2, 𝑑(5) =

2. So, we obtain  

𝑀 (𝐺) = 𝑑(𝑢) = 4 + 9 + 9 + 4 + 4 = 30

∈

 

We see that 𝑛 = 5, ∆= 3 and 𝛿 =2. For 𝐹 ≤ 𝑛 < 𝐹 , 𝐹 ≤ ∆< 𝐹  and 𝐹 ≤ 𝛿 < 𝐹 , we 
get 𝑘 = 5, 𝑟 = 4 and 𝑠 = 3. From Theorem 2, the lower bound for the 𝑀  index of G as 

𝐹 𝐹 + (𝑛 − 𝑞)(2𝐹 + 1) = 5.4 + 2. (2.2 + 1) = 30 
and the upper bound for  the  𝑀  index of G as 

𝐹 𝐹 − (𝑛 − 𝑝)(2𝐹 − 1) = 8.25 − 3. (2.5 − 1) = 173 

Thus,  we see that Theorem 2 is satisfied. 
Theorem 3: Let G be a graph with n vertices and m edges, then  

𝑚𝐹 ≤ 𝑀 (𝐺) = 𝑑(𝑖)𝑑(𝑗)

~

≤ 𝑚𝐹 , 

where 𝐹 ≤ 𝑛 < 𝐹 , 𝐹 ≤ ∆< 𝐹  and 𝐹 ≤ 𝛿 < 𝐹 . 
Proof. Since the graph is simple connected, the vertices have the degrees at least 1 and 2. Let all 
edges of the graph have one vertex with degree 1 and the other vertex with degree 2. Then, we 
obtain the lower bound for the M  index of G as  𝑚. 1.2 = 2𝑚 ≤ 𝑀 (𝐺).  
Also, since the maximum degree is ∆ if we choose all edges with maximum degreed vertices, 
then we have the upper bound for the M  index of G as 𝑀 (𝐺) ≤ 𝑚∆ . 
Finally, since 𝐹 = 2  and 𝐹 ≤ ∆< 𝐹 , we can write 

𝑚𝐹 ≤ 𝑀 (𝐺) ≤ 𝑚𝐹 . 
 
Example:  
 
 
 
 
                                               
                                                 Figure 2 
For the G graph given in Figure 2, we get  𝑑(1) = 2, 𝑑(2) = 3, 𝑑(3) = 3, 𝑑(4) = 2, 𝑑(5) = 2 
and 1~2, 1~3, 2~3, 2~5, 3~4, 4~5. 

1 

2 
3 

4 

5 

1 

2 
3 

4 

5 
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𝑀 (𝐺) = 𝑑(𝑖)𝑑(𝑗)

~

= 2.3 + 2.3 + 3.3 + 3.2 + 3.2 + 2.2 = 37 

We see that 𝑚 = 6 and ∆= 3. For 𝐹 ≤ ∆< 𝐹 , we have 𝑟 = 4. From Theorem 3, the lower 
bound for the 𝑀  index of G as 

𝑚𝐹 = 6.2 = 12 
and the upper bound for  the  𝑀  index of G as 

𝑚𝐹 = 6.25 = 150 
Thus,  we see that Theorem 3 is satisfied. 
CONCLUSION 
In this study, we obtain some results for First Zagreb index 𝑀 (𝐺), Second Zagreb index 𝑀 (𝐺) 
and First General Zagreb 𝑀 (𝐺) index of a simple connected graph G, where 𝛿 is the minimum 
degree, ∆ is the maximum degree, 𝐹 ≤ 𝑛 < 𝐹 , 𝐹 ≤ ∆< 𝐹  and 𝐹 ≤ 𝛿 < 𝐹 . For 
different indices, bounds depending on the Fibonacci number can be obtained. 
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ABSTRACT 
In this research paper, we define some new sequence spaces 𝑐 (Υ), 𝑐 (Υ), 𝑙 (Υ) and 𝑙 (Υ) as 
a domain of triangular Jordan Totient matrix and study some topological and algebraic 
properties of these spaces. Further, we study some inclusion relations concerning these 
spaces. 
Keywords: Jordan Totient matrix operator, Jordan I–convergence, Jordan I–Cauchy, Jordan 
I–bounded, Jordan transform.  
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ABSTRACT 
Let 𝐺 be a simple connected graph, where 𝛿 is the minimum degree and ∆ is the maximum degree. 
In this research, we obtain bounds for 𝑆𝐾  and 𝑆𝐾  indices of a graph 𝐺 and for some special 
graphs such as complete graph, path graph, cycle graph, pq-complete graph and Fibonacci-sum 
graph. 
Keywords: Topological indices, 𝑆𝐾  index, 𝑆𝐾  index, Fibonacci-sum graph 
 
INTRODUCTION 
Graph theory is a popular subject in almost all fields of science nowadays, especially in 
mathematics, chemistry and deep learning. We call 𝐺(𝑉, 𝐸) structure as a graph  where 𝑉 =

{1,2, … 𝑛} is the vertex set and 𝐸 is the edge set [1]. In a graph, the vertices 𝑢 and 𝑣 are adjacent if 
𝑢 and 𝑣 forms an edge, and shown as 𝑢 ∼ 𝑣. The degree of any vertex 𝑢 is the number of edges 
connected to 𝑢, and shown as 𝑑(𝑢).  

In [5], 𝐺 = (𝑉, 𝐸) is defined as a Fibonacci-sum graph, where 𝐸 = {𝑖, 𝑗}: 𝑖, 𝑗𝜖𝑉, 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖 +

𝑗 𝑖𝑠 𝑎 𝐹𝑖𝑏𝑜𝑛𝑎𝑐𝑐𝑖 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 . After this study, some special graphs and their properties examined 

in [3,4]. 
Theorem 1: [5] Let 𝑛 ≥ 1 and 𝑥 ∈ [1, 𝑛]. Let 𝑘 satisfy 𝐹 ≤ 𝑥 < 𝐹  and 𝑙 ≥ 𝑘 satisfy 𝐹 ≤ 𝑥 +

𝑛 < 𝐹 . Then the degree of x in Fibonacci-sum graph 𝐺  is 

𝑑(𝑥) =
𝑙 − 𝑘, 𝑖𝑓 2𝑥 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑎 𝐹𝑖𝑏𝑜𝑛𝑎𝑐𝑐𝑖 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟
𝑙 − 𝑘 − 1, 𝑖𝑓 2𝑥 𝑖𝑠 𝑎 𝐹𝑖𝑏𝑜𝑛𝑎𝑐𝑐𝑖 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟.

 

 
The topological indices are the important part of graph theory. Topological indices are defined by 
using the number of vertices, number of edges, etc.. They have been used in mathematics and 
mathematical chemistry to define some properties of molecules.   
In [2], the 𝑆𝐾  index of a graph 𝐺(𝑉, 𝐸), is defined as 

𝑆𝐾 (𝐺) =
1

2
𝑑(𝑢)𝑑(𝑣).

, ∈ ( )

 

In [2], the 𝑆𝐾  index of a graph 𝐺(𝑉, 𝐸), is defined as 
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𝑆𝐾 (𝐺) =
𝑑(𝑢) + 𝑑(𝑣)

2
.

, ∈ ( )

 

 
RESEARCH AND FINDINGS 
For the following theorems, we assume that 𝐺 is a simple connected graph, where 𝛿 is the 
minimum degree and ∆ is the maximum degree. 
Theorem 2: Let 𝐺 be a graph with n vertices and m edges, then 
 

 𝑚
𝛿

2
≤ 𝑆𝐾 (𝐺) ≤ 𝑚

∆

2
. 

Proof: Let all edges of 𝐺 with minimum degreed vertices, then we get the lower bound for 
𝑆𝐾  index of 𝐺 as  

𝑚
𝛿

2
≤ 𝑆𝐾 (𝐺). 

Also, if we take all edges of 𝐺 with maximum degreed vertices, then we get the upper bound for 
𝑆𝐾  index of 𝐺 as  

𝑆𝐾 (𝐺) ≤ 𝑚
∆

2
. 

Hence, we obtain the bounds for 𝑆𝐾  index of 𝐺 as 

𝑚
𝛿

2
≤ 𝑆𝐾 (𝐺) ≤ 𝑚

∆

2
. 

Corollay 1: Let 𝐺 be a graph with n vertices and m edges, then 
 

 𝑚 ≤ 𝑆𝐾 (𝐺) ≤ 𝑚
(𝑛 − 1)

2
. 

Proof: In a simple connected graph, the vertices can have at least 1 or 2 degree. Let all edges of 𝐺 
with the vertices of degree 1 and 2, then we get the lower bound for 𝑆𝐾  index of 𝐺 as  

𝑚
1.2

2
= 𝑚 ≤ 𝑆𝐾 (𝐺). 

Moreover, in a simple connected graph with n vertex the maximum degree can be at most n-1. If 
we take all edges with maximum degreed vertices, then we get the upper bound for 𝑆𝐾  index of 
𝐺 as  

𝑆𝐾 (𝐺) ≤ 𝑚
(𝑛 − 1)

2
. 

As a result, we obtain the bounds for 𝑆𝐾  index of 𝐺 as 

 𝑚 ≤ 𝑆𝐾 (𝐺) ≤ 𝑚
(𝑛 − 1)

2
. 

Corollary 2: Let 𝐺 = 𝐾  be a complete graph with n vertices, then 

𝑆𝐾 (𝐾   ) =
𝑛(𝑛 − 1)

4
. 
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Proof: Since 𝐾  is a simple connected graph, it does not contain multiple edges and loops. Then, 

the maximum degree is 𝑛 − 1 in 𝐾 . Also, a complete graph has 
( )

 edges. Therefore, 

the 𝑆𝐾  index of 𝐾  is 

𝑆𝐾 (𝐾  ) =
𝑛(𝑛 − 1)

2

(𝑛 − 1)

2
=

𝑛(𝑛 − 1)

4
. 

 
Corollary 3: Let 𝐺 = 𝑃  be a path graph with n vertices, then 

𝑆𝐾 (𝑃  ) = 2𝑛 − 4. 
Proof: We know that a path has 2 endpoints, so it has two edges such that one of the vertices of 
these edges has 1 degree and the other has 2 degree. Since a path has n-1 edges, the vertices of the 
remaining n-3 edges has 2 degreed vertices. Hence, the 𝑆𝐾  index of 𝑃  is 

𝑆𝐾 (𝑃  ) = 2
1.2

2
+ (𝑛 − 3)

2.2

2
= 2𝑛 − 4. 

Corollary 4: Let 𝐺 = 𝐶  be a cycle graph with n vertices, then 
𝑆𝐾 (𝐶  ) = 2𝑛. 

Proof: Since 𝐶  is a cycle graph with n vertices, it has n edges. Also, the degree of all vertices of 
𝐶  is 2. Then, the 𝑆𝐾  index of 𝐶  is 

𝑆𝐾 (𝐶  ) = 𝑛
2.2

2
= 2𝑛. 

Corollary 5: Let 𝐺 = 𝐾 ,  with n vertices, then 

𝑆𝐾 𝐾 ,  =
(𝑝𝑞)

2
. 

Proof: 𝐾 ,  graph has 𝑝𝑞 edges and all edges has one vertex with p degree and the other has q 

degree. Then, the 𝑆𝐾  index of 𝐾 ,  is 

𝑆𝐾 𝐾 ,  = 𝑝𝑞
𝑝𝑞

2
=

(𝑝𝑞)

2
. 

Corollary 6: Let 𝐺  be a Fibonacci-sum graph with n vertices, then 

𝑚 ≤ 𝑆𝐾 (𝐺 ) ≤ 𝑚
(𝑙 − 3)

2
. 

Proof: Let 𝐹 ≤ 𝑛 < 𝐹  then the minimum degrees in Fibonacci-sum graph 𝐺  are 1 and 2, 
where 𝑑(𝐹 ) = 1, 𝑑(𝐹 ) = 2 and 𝐹 ∼ 𝐹 . We take all edges of 𝐺  with the vertices of degree 
1 and 2 to obtain the lower bound for 𝑆𝐾  index of 𝐺 . Then, we get  

𝑚
1.2

2
= 𝑚 ≤ 𝑆𝐾 (𝐺 ). 

Moreover, we know that the maximum degree in a Fibonacci-sum graph is 𝑑(2) = 𝑙 − 3 where  
𝐹 ≤ 2 + 𝑛 < 𝐹  by the structure of Fibonacci-sum graph and theorem 1. If we take all edges of 
𝐺  with maximum degreed vertices, then we obtain the upper bound for 𝑆𝐾  index of 𝐺  as 

𝑆𝐾 (𝐺 ) ≤ 𝑚
𝑑(2)

2
= 𝑚

(𝑙 − 3)

2
. 

Hence, we have  
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𝑚 ≤ 𝑆𝐾 (𝐺 ) ≤ 𝑚
(𝑙 − 3)

2
. 

Theorem 3: Let G be a graph with n vertices and m edges, then 
 

 𝑚𝛿 ≤ 𝑆𝐾 (𝐺) ≤ 𝑚∆ . 
Proof: Let all edges of 𝐺 with minimum degreed vertices, then we get the lower bound for 
𝑆𝐾  index of 𝐺 as  

𝑚
(2𝛿)

4
=  𝑚𝛿 ≤ 𝑆𝐾 (𝐺). 

Also, if we take all edges of 𝐺 with maximum degreed vertices, then we get the upper bound for 
𝑆𝐾  index of 𝐺 as  

𝑆𝐾 (𝐺) ≤ 𝑚
(2∆)

4
= 𝑚∆ . 

Hence, we obtain the bounds for 𝑆𝐾  index of 𝐺 as 
𝑚𝛿 ≤ 𝑆𝐾 (𝐺) ≤ 𝑚∆ . 

Corollay 7: Let 𝐺 be a graph with n vertices and m edges, then 
 

 
9𝑚

4
≤ 𝑆𝐾 (𝐺) ≤ 𝑚(𝑛 − 1) .  

Proof: In a simple connected graph the vertices can have at least 1 and 2 degree. Let all edges of 
𝐺 with the vertices of degree 1 and 2, then we get the lower bound for 𝑆𝐾  index of 𝐺 as  

𝑚
(1 + 2)

4
=

9𝑚

4
≤ 𝑆𝐾 (𝐺). 

Moreover, in a simple connected graph with n vertex the maximum degree can be at most 𝑛 − 1. 
If we take all edges with maximum degreed vertices, then we get the upper bound for 𝑆𝐾  index 
of 𝐺 as  

𝑆𝐾 (𝐺) ≤ 𝑚
2(𝑛 − 1)

4
= 𝑚(𝑛 − 1) . 

As a result, we obtain the bounds for 𝑆𝐾  index of 𝐺 as 
9𝑚

4
≤ 𝑆𝐾 (𝐺) ≤ 𝑚(𝑛 − 1) .  

Corollary 8: Let 𝐺 = 𝐾  be a complete graph with n vertices, then 

𝑆𝐾 (𝐾   ) =
𝑛(𝑛 − 1)

2
. 

Proof: Since 𝐾  is a simple connected graph, it does not contain multiple edges and loops. Then, 

the maximum degree is n-1 in 𝐾 . Also, a complete graph has 
( )

 edges. Therefore, 

the 𝑆𝐾  index of 𝐾  is 

𝑆𝐾 (𝐾  ) =
𝑛(𝑛 − 1)

2

(2(𝑛 − 1))

4
=

𝑛(𝑛 − 1)

2
. 
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Corollary 9: Let 𝐺 = 𝑃  be a path graph with n vertices, then 

𝑆𝐾 (𝑃  ) = 4𝑛 −
15

2
. 

Proof: We know that a path has 2 endpoints, so it has two edges such that one of the vertices of 
these edges has 1 degree and the other has 2 degree. Since a path has 𝑛 − 1 edges, the vertices of 
the remaining 𝑛 − 3 edges has 2 degreed vertices. Hence, the 𝑆𝐾  index of 𝑃  is 

𝑆𝐾 (𝑃  ) = 2
(1 + 2)

4
+ (𝑛 − 3)

(2 + 2)

4
= 4𝑛 −

15

2
. 

Corollary 10: Let 𝐺 = 𝐶  be a cycle graph with n vertices, then 
𝑆𝐾 (𝐶  ) = 4𝑛. 

Proof: Since 𝐶  is a cycle graph with n vertices, it has n edges. Also, the degree of all vertices of 
𝐶  is 2. Then, the 𝑆𝐾  index of 𝐶  is 

𝑆𝐾 (𝐶  ) = 𝑛
(2 + 2)

4
= 4𝑛. 

Corollary 11: Let 𝐺 = 𝐾 ,  with n vertices, then 

𝑆𝐾 𝐾 ,  = 𝑝𝑞
(𝑝 + 𝑞)

4
. 

Proof: 𝐾 ,  graph has 𝑝𝑞 edges and all edges has one vertex with p degree and the other has q 

degree. Then, the 𝑆𝐾  index of 𝐾 ,  is 

𝑆𝐾 𝐾 ,  = 𝑝𝑞
(𝑝 + 𝑞)

4
. 

Corollary 12: Let 𝐺  be a Fibonacci-sum graph with n vertices, then 
9𝑚

4
≤ 𝑆𝐾 (𝐺 ) ≤ 𝑚(𝑙 − 3) . 

Proof: Let 𝐹 ≤ 𝑛 < 𝐹  then the minimum degrees in Fibonacci-sum graph 𝐺  are 1 and 2, 
where 𝑑(𝐹 ) = 1, 𝑑(𝐹 ) = 2 and 𝐹 ∼ 𝐹 . We take all edges of 𝐺  with the vertices of degree 
1 and 2 to obtain the lower bound for 𝑆𝐾  index of 𝐺 . Then, we get  

𝑚
(1 + 2)

4
=

9𝑚

4
≤ 𝑆𝐾 (𝐺 ). 

Moreover, we know that the maximum degree in a Fibonacci-sum graph is 𝑑(2) = 𝑙 − 3 where  
𝐹 ≤ 2 + 𝑛 < 𝐹  by the structure of Fibonacci-sum graph and theorem 1. If we take all edges of 
𝐺  with maximum degreed vertices, then we obtain the upper bound for 𝑆𝐾  index of 𝐺  as 

𝑆𝐾 (𝐺 ) ≤ 𝑚
2𝑑(2)

4
= 𝑚(𝑙 − 3) . 

Hence, we have  
9𝑚

4
≤ 𝑆𝐾 (𝐺 ) ≤ 𝑚(𝑙 − 3) . 

 
  
CONCLUSION 
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In this study, we get bounds for 𝑆𝐾  and 𝑆𝐾  indices of a graph 𝐺.  Moreover, the bounds for 𝑆𝐾  
and 𝑆𝐾  indices of some special graphs such as complete graph, path graph, cycle graph, pq-
complete graph and Fibonacci-sum graph are obtained. 
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ON ONSET OF CHAOTIC BEHAVIOR IN OLDROYD FLUID 
 

R. SURENDAR 
Department of Mathematics, Bharathiar University, Coimbatore 641 046, 

  Tamil Nadu, India 
M. MUTHTAMILSELVAN 

 

ABSTRACT 
Autonomous system for non-linear analysis of the Oldroyd fluid porous layer affecting the 
presence of a uniform internal heat generation based on the Darcy-Brinkman model. The 
mathematical four-dimensional formation of a non-linear system initiates various behavior 
from the investigation of the viscoelastic effects on stress relief time and rate of strain time. 
The Darcy Rayleigh number is an autonomous system that generalizes the Boussinesq 
approximation to solve non-linear dynamic equations using Galerkin truncated technique. 
As a result, the modulus of uniform internal heating with different behavior of steady, 
oscillating, periodic, and chaotic convective solutions are discussed. We found that the 
presence of internal heat consistent with the viscoelastic effect is directly proportional to 
the increase in the Darcy Rayleigh number.  
Keywords: Oldroyd fluid; chaotic convection; Galerkin technique; Darcy Rayleigh number; 
Uniform internal heat.  
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ENTROPY GENERATION IN A HYBRID NANOFLUID FILLED CYLINDRICAL 

ANNULUS 
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ABSTRACT 

In the current article, the entropy generation owing to combined thermocapillary and buoyancy 

driven convection in a vertical cylindrical porous cavity is analyzed numerically. The annular 

cavity is filled with Ag-MgO/water hybrid nanofluid. Two distinct heaters of equivalent portions 

are positioned in an internal wall. The external wall of the cylindrical cavity is considered to be 

cold. The unheated portion of the inner wall as well as the top and bottom boundaries are 

assumed to be adiabatic. The finite difference method is utilized to crack the dimensionless 

governing equations. The flow behaviour, thermal characteristics, entropy generation and 

thermal transport rate are analyzed graphically for various physical and geometrical parameters. 

The obtained results reveal that the generation of entropy is almost fluid friction dominated and 

the average entropy production is minimum in the case of annular cavity rather than the 

rectangular cavity. 

Keywords: Natural convection, Entropy generation, Finite difference method, hybrid nanofluid. 
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BUSINESS STRATEGIES AND PLANNING USING QUEUING MODEL WITH 

RENEGING OF CUSTOMERS 
 

BHAVTOSH AWASTHI 
Department of Mathematics 

 JECRC University, Jaipur-303905, Rajasthan, India 
 
ABSTRACT 
Operations Research models play an effective role in business analysis. Queuing models also 
play an important role to design new policy to grow the business. In present competitive 
environment to attract the customers is a big challenge for executives. Introducing some new 
policies and other offers on product and services play vital role to attract customers. Due to good 
attractive offers of the company, new customers attract towards the company to take product and 
services. Such type of customers is known as motivated customers.  Due to motivation policy of 
the company, intake of customers increases in the system and result is heavy rush in waiting areas 
and also in waiting time. Due to long waiting, customers can get impatience and may leave the 
system without getting services. Such type of behavior of customers is known as reneging. 
Reneging of customers is a loss of business and so it is very important for any organization to 
design strategies to retain the reneging customers. 
This paper concerns the analysis of a two server Markovian queuing model with reneging of 
customers. We obtain explicit expressions for steady state probabilities of the queuing model, 
using iterative procedure. Further, we obtain some important performance measures of the 
queuing system. 
Keywords: Markovian property, Motivated Arrivals, Steady state, Reneging, retention, Iterative 
Procdure 
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REGULARIZATION ALGORITHMS FOR SOLVING A COEFFICIENT INVERSE 
PROBLEM FOR AN ELLIPTIC EQUATION 
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ABSTRACT 
The study of coefficient inverse problems is one of the main directions of the theory of inverse 
problems for differential equations. A survey of works devoted to such problems is given, for example, 
in [1]. These problems have great applications in physics. These include inverse problems of the theory 
of electromagnetic waves propagation, of the theory of elasticity, of magnetotelluric sounding, and 
others. The mentioned inverse problems are ill-posed in the classical sense. 
Inverse problems for partial differential equations can be posed in variational form, that is, as problems 
of optimal control of the corresponding systems. In this paper, we consider a variational statement of 
one coefficient inverse problem for a two-dimensional elliptic equation with an additional integral 
condition [2]. In this case, a control function is included in the coefficient at the solution of the state 
equation, and an objective functional is compiled based on the additional integral condition. Thus, it is 
necessary to minimize functional 

21 1

2 1 2 1 2 1 2
0 0

( ) (0, ) ( , ) ( , ) J u y x F x x y x x dx dx
 

   
 
                                      (1) 

under conditions 
2

2 1 2
1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),      ( , )i
i i i

y
k x x u x y x f x x x x

x x

  
       
 ;                          (2) 

1 1 1
1

( ) ( ) ( ),    ;      ( ) 0,    /
y

k x x g x x y x x
x  


     


;                              (3) 

2 2 0 2 1 2{ ( ) (0,  1) :    ( )   for a.a .  (0, 1)}U u u x L q u x q x      ,                       (4) 

where 1 2 1 2{ ( , ) :  0 1,  0 1}x x x x x       , 1 2 1 2{ ( , ) :  0 1,  0 1}x x x x x         , 

1 1 2 1 2{ ( , ) :   0,  0 1}x x x x x      ;  2( )u u x  is a sought control function for 2 (0,  1)x  ; 

( ) ( ;  )y x y x u  is a sought function of the state of the system for ,   x u U  ; 

1 2( ),  ( ),  ( ) ( )F x k x k x L  , 2 2( ) ( ) (0,1)g x g x L  , 2( ) ( )f x L   are given functions, such that 

0 1( ) ,   1, 2;     | ( ) |    for a.a.  ic k x c i F x d x     ; 

0 1 0 1,  ,  ,  ,  0c c d q q   are given constants. In [2], the question of the correctness of the optimal control 

problem (1) – (4) in the weak topology of the space of control functions was investigated, the Frechet 
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differentiability of the objective functional was proved and a formula for its gradient was obtained, the 
necessary optimality condition was established in the form of a variational inequality. 
For the approximate solution of the optimal control problem (1)–(4), we used the grid method [3]: we 
constructed grid analogs of the second order of accuracy for the original and conjugate mixed elliptic 

boundary value problems, for functional ( )J u  and for its gradient ( )J u , 2 (0,1)u U L  . To solve the 

obtained finite-difference boundary value problems, we used various iterative schemes [3] and to 
minimize the grid functional under appropriate conditions we used iterative procedures of finite 
dimensional constrained optimization [4]. 
Along with problem (1)–(4), we considered the problems of minimizing auxiliary functionals 

1
2

 2 2
0

( ) ( ) ( ) ,     1, 2,...n nJ u J u u x dx n                                           (5) 

under conditions (2) – (4), where 0n   ( 1, 2,...n  ) are numerical parameters, such that 0n   

when n  . Note that the optimal control problem (5), (2) – (4) for each 1,2,...n   is the well-posed 

optimization problem in the sense of [4] due to the strong convexity of functional (5) on 2 (0,1)L  under 

conditions (2) – (4). For each fixed 1, 2,...n  , we approximately solved the problem of minimizing 

functional ( )nJ u  on 2 (0,1)L  under conditions (2) – (4) using the developed grid algorithms with a 

given calculation accuracy ( ) 0n n   . As a development of works [5, 6, 7], we propose an effective 

regularization approach to the approximate solving the original optimal control problem (1) – (4), 
which provides the construction of a minimizing sequence of approximations for functional (1) under 
conditions (2) – (4). To implement this approach, we created a software product that allows us to 
analyze the obtained results and study the practical convergence of the constructed numerical 
algorithms to solve the considered class of problems. 
Keywords: elliptic equation, coefficient inverse problem, optimal control problem, objective 
functional, grid method, regularization algorithms. 
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LASER PULSE IN MICROSTRETCH THERMOELASTIC MEDIUM HAVING 
THERMOMECHANINAL INTERACTION 

 
D.S.PATHANIA 

Guru Nanak Dev Engg College Ludhiana (Punjab) INDIA 
ANJALI PATHANIA 

Chandigarh University Mohali    Punjab (India) 
 
ABSTRACT 
The present paper deals with deformation in microstretch generalized thermoelastic medium 
subjected to thermo mechanical loading induced by thermal laser pulse. We have used the 
Laplace and Fourier transform techniques to solve the problem, and concentrated normal force 
and thermal source describe the application of this approach. The closed form expressions of 
normal stress, tangential stress, couple stress, micro stress and temperature distribution are 
obtained for the transferred domain. The numerical inversion technique of Laplace transform and 
Fourier transform has been applied to obtain the resulting quantities in the physical domain. 
Normal stress, tangential stress, coupled stress and micro stress temperature distribution are 
calculated. Some particular and special cases of interest are obtained and will be presented in the 
investigation.  
Keywords: microstretch thermoelastic, Laplace transform, pulse laser, concentrated normal force 
and concentrated thermal source. 
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ABSTRACT 

The actual problem today is to ensure the reliability of operation and trouble-free operation of oil 

storage systems. One of the main causes of explosions and fires in oil storage tanks (reservoirs) is 

the static electricity generated in the pipeline during the oil transportation. The properties of 

composites and nanocomposites with disordered systems of carbon fiber inclusions, which could 

be used to neutralize static electric charges that occur in oil storage facilities and could lead to 

emergencies, have been investigated. 

Similar to the study of matrices with cylindrical inclusions, the nanocomposites analysis 

with filler in the partially ordered longitudinal carbon fibers form has been performed [1–4]. 

Carbon nanofibers located along the entire length of the matrix, have the diameter of 1 nm, and 10 

degrees of the maximum allowable deviation from the main axis. The volume fraction of inclusions 

from 0,025 to 0,25 has been analyzed. The calculated models of the nanocomposite with the 

volume fraction of inclusions equal to 0,2 have been presented on Fig. 1. 

 

   
 

а)        б)  

Fig. 1. Representative cell (a) and finite-element (b) model of nanomaterial with 

fibrous partially ordered inclusions 

The results of the calculations have been presented in Table 1, the fibrous carbon inclusions 

of the same size and orthotropic properties of the material have been studied. 
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Table 1. Mechanical properties of nanocomposite with fibrous inclusions 

 

Volum

e 

fractio

n 

0.025

9 

0.050

4 

0.076

4 

0.100

2 

0.126

1 

0.151

0 

0.179

1 

0.203

9 

0.229

4 

0.252

5 

E1, 

MPa 

7815,

8 

1478

8 

2254

1 

3098

5 

3551

8 

3918

7 

4059

1 

4047

1 

5094

6 

5833

0 

E2, 

MPa 

4205,

3 

4419,

4 

4621 4780,

1 

4934,

2 

5106,

1 

5378,

5 

5568,

8 

5753,

8 

6301,

5 

E3, 

MPa 

4090,

2 

4397,

9 

4589 4791,

8 

5027,

8 

5160,

1 

5398,

8 

5511,

3 

5723,

5 

6012,

1 

G12,М

Pa 

1483,

7 

1524,

9 

1675 1636,

7 

1870,

3 

1815,

5 

1915 1959 2200,

6 

2385,

2 

G23,M

Pa 

1447,

2 

1490,

8 

1544 1584,

5 

1629,

8 

1689,

3 

1761,

7 

1814,

7 

1885,

8 

1911,

8 

G31,M

Pa 

1686,

4 

1576,

8 

1601 1654,

8 

1794,

2 

1838,

1 

2246,

9 

2477,

5 

2340,

9 

2113,

5 

ν12 0,322

0 

0,338

2 

0,324

2 

0,338

4 

0,390

0 

0,359

6 

0,316

0 

0,254

9 

0,324

2 

0,370

7 

ν13 0,403

2 

0,362

3 

0,345

1 

0,337

7 

0,321

8 

0,333

3 

0,444

8 

0,506

5 

0,463

8 

0,319

9 

ν23 0,433

3 

0,477

5 

0,488

5 

0,497

9 

0,487

6 

0,490

9 

0,478

3 

0,478

5 

0,477

9 

0,478

5 

Densit

y 

1176 1192 1211 1224 1240 1256 1274 1290 1306 1321 

 

It has been clarified the use of inclusions in the carbon nanofibers form demonstrates the 

increase in the strength characteristics of the material in the fibers direction. For the same 

inclusions volume fraction, fiber reinforcement was more than 10 times more effective than 

cylindrical or spherical reinforcement of the same material. In addition to significant hardening, 

which characterized by the module E1, there was also hardening in other directions, close in level 

compared to other types of inclusions. 

The results of research prove that the use of carbon nanofibers to create quality 

nanocomposite is appropriate and could be used to neutralize static electric charges that occur in 

oil storage and could lead to emergencies. 
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ABSTRACT 
In recent years, the problem of weakly seismic and non-seismic areas prone to technogenic 
earthquakes caused by underground explosions, mining and anthropogenic impacts has become 
especially crucial. The main factors of the natural-technogenic seismic situation of the urban 
territories are the complex structural-tectonic and geological-lithological structure of the 
territories, the development of dangerous geological processes. At the same time, issues related to 
the forecast of activation (development) of hazardous geological processes and changes in 
engineering-geological and seismic properties of soils as a result of technogenic impact remain 
insufficiently studied. Urban development and technogenic impact on the environment contribute 
to increase water consumption, industrial and urban construction rising, change of natural 
riverbeds, reservoirs creation, the flooding processes development, which could cause and increase 
seismic hazards of technogenic origin for industrial and residential buildings, for dangerous 
technogenic objects [1–7]. 
Earthquakes destroy environmentally hazardous objects, roads, bridges and the most reliable 
buildings with the steel frame, interrupt the water supply, gas and electricity, cause explosions and 
fires. This leads to emergencies. 
The destruction of modern reliable structures during the earthquake is usually associated not with 
low quality construction, but with the unfavorable behavior of the base soils and caused by effects: 
selective amplification of certain frequency fluctuations, flooding or partial loss of strength, 
landslides, including slopes. as a result of soils flooding. 
Among the most dangerous geological processes that directly or indirectly affect the seismicity of 
built-up areas are gravitational (landslides, landslips, etc.), temperature (permafrost degradation), 
hydrogeological (flooding and drainage of areas), dynamic (thixotropy, subsidence), 
hydrochemical (leaching, clogging), etc. This also includes such technogenic measures as terrain 
planning of construction sites and various methods of land reclamation of the buildings and 
structures foundations. 
In addition to seismic disturbances, the geological environment may be exposed to modern 
exogenous geological processes of natural or technogenic origin. These processes, in turn, could 
be activated in time and space under the influence of seismic disturbances. 
Studies of destroyed buildings on different types of soils have shown the dependence of seismic 
intensity on the type of soil and its water saturation. It is proved that with increasing water 
saturation in shallow sediments, the theoretically calculated seismic velocities decrease in clay and 
increase in sand due to the corresponding stresses between particles in these media. 
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When the depth of the groundwater level is more than 10 m, its position does not affect the 
magnitude of the earthquake seismic intensity. Within the upper 10-meter stratum, the increase in 
the groundwater level from 10 to 0 m leads to the earthquake intensity increase and its intensity 
also depends on the type of soil stratum. 
In some cases, S.V. Medvedev noted that the explosions according to the results of seismometric 
observations recorded the increase in the speed of oscillations almost twice on water-saturated 
soils in comparison with soils that are in the state of natural humidity [3]. 
Seismic surveys in the near-surface zone are complicated by variable water saturation, and the 
flooding process could also locally change soil properties by forming infiltration water domes, 
which must be taken into account in seismic microdistribution and develop new approaches to 
include these factors in seismic intensity predicting process. 
Control over the development of flooding and the creation of hydrogeological maps should be the 
important contribution to the prediction of seismic intensity and prevention of emergencies 
provoked by the action of this phenomenon [8]. 
For the reasonable forecast of changes in the seismic properties of soils as a result of the influence 
of technogenesis, it has been recommended to conduct comprehensive research on special 
landfills. These studies should include engineering-geological, instrumental methods, including 
registration of earthquakes and explosions, as well as calculation methods. 

 
REFERENCES 

1. Ivanova A.P., Feskova L.V., Trufanova O.I. Technogenic earthquakes in Kryvbas during ore 
mining and the problem of protection from destruction of industrial and civil structures. 
Metallurgical and mining industry. 2016. P. 110–114. 
2. Medvedev S.V. Engineering seismology. Moskow: Gosstroyizdat, 1962. 284 p. 
3. Serikova E. N., Yakovlev V. V. Rol' upravlencheskih metodov v predotvrashchenii 
podtopleniya gorodov. Naukovyi visnyk budivnytstva. Issue 68. 2012. P. 382–387. 
4. Sierikova E., Strelnikova E. Environmental safety of building development on the Kharkiv 
city flooding areas example. Noble International Journal of Scientific Research. 3(8). 2019. P. 72-
78. 
5. Sierikova E., Strelnikova E., Pisnia L., Pozdnyakova E. Flood risk management of Urban 
Territories. Ecology, Environment and Conservation 26 (3). 2020. P. 1068–1077. 
6. Sierikova E.N., Strelnikova E.A. Mathematical Modeling of Groundwater Level Changing 
with Considering Evapotranspiration Factor. International Journal of Modern Studies in 
Mechanical Engineering (IJMSME). Volume 6, Issue 1, ARC Publications, LLC, USA. 2020. P. 
19–25. DOI: http://dx.doi.org/10.20431/2454-9711.061003 
7. Serikova, E.N., Yakovlev, V.V.. Additional infiltration to underground waters of big cities 
territory (on example Kharkiv region). In: Babaev V.N. (Ed.): Proc.: Municipal Economy of Cities 
!97, Kharkiv, KNAME. 2011. P. 344–348. 
8. Sierikova E., Strelnikova E., Kryutchenko D. The earthquakes impact on storage reservoirs 
for environmentally hazardous liquids. Proc. AL-FARABI International congress on applied 
sciences - II May 2-4, 2021, Baku, Azerbaijan. 2021. P. 225–226. 

INTERNATIONAL AFGHANISTAN INTERDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE
Taj Institute of Higher Education

Mazar-i-Sharif, Afghanistan / August 19, 2021

301



TÜRKİYE’DEKİ LİMAN ATIK KABUL TESİSLERİ VE KAPASİTELERİ 
PORT WASTE RECEPTION FACILITIES AND CAPACITIES IN TURKEY 

 
DOKTORA ÖĞRENCISI, NURULLAH ÖZDOĞAN 

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı 
DOÇ. DR. MURAT EYVAZ 

Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı,  
Dr.AHMED ALBAHNASAWI 

Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı,  
Yüksek Lisans Öğrencisi, HAVVA AĞIR 

Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı,  
Dr.ERCAN GÜRBULAK 

Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı,  
Prof. Dr. EBUBEKIR YÜKSEL 

Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 
  

ÖZET 
MARPOL (Denizlerin Gemilerden Kirlenmesini Önleme Uluslararası Sözleşmesi) ve PRF (Port 
Reception Facilities) Direktifi kapsamında, limanı kullanan gemilerin ihtiyaçlarını karşılaması 
gereken liman atık kabul tesislerinin (PRF) sağlanması zorunluluğu bulunmaktadır. Ulusal 
Mevzuatımızda da Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre 
gemilerden kaynaklanan atıklar ile atık alma gemilerinin taşıdığı atıkların alınması ve geçici 
depolanması amacıyla kurulmuş tesisler liman atık kabul tesisi (PRF – Port Reception Facility) 
olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde 2004 senesinde Gemi Atıkları Kanunu’nun yürürlüğe 
girmesini takiben 2005 yılında ilk liman atık kabul tesisi kurulmuştur. Türkiye’de bugün tesis 
depolama kapasiteleri 60 ilâ 20.000 m3 arasında değişen 10 adet liman atık kabul tesisi 
bulunmaktadır. Bu tesislerin hizmet verdikleri gemi sayısı toplamda aylık ortalama olarak 1.400’e 
ulaşmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki liman atık kabul tesislerinin ve atık alım hizmetlerinin 
mukayesesi yapılmış, tesislerin özellikleri ve atık çeşitleri ilgili yönetmelik ve ekleri çerçevesinde 
değerlendirilmiştir.   
Anahtar Kelimeler: Liman atık kabul tesisi, MARPOL, petrol türevli atık, atıksu, çöp. 
 
ABSTRACT 
Within the scope of MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution of the 
Seas from Ships) and PRF (Port Reception Facilities) Directive, it is obligatory to be provided port 
waste reception facilities (PRF) to meet the needs of ships using the port. According to the 
Regulation on Receiving Waste from Ships and Control of Waste in our National Legislation, the 
facilities established to receive and temporary storage of wastes originating from ships and waste 
carried by waste receiving ships are called port waste reception facilities (PRF - Port Reception 
Facility). In our country, the first port waste reception facility was established in 2005, following 
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the entry into force of the Ship Waste Law in 2004. Today, there are 10 port waste reception 
facilities in Turkey, with facility storage capacities ranging from 60 to 20,000 m3. The number of 
ships served by these facilities reaches 1,400 on a monthly average in total. In this study, a 
comparison of port waste reception facilities and waste reception services in Turkey was made, 
and the characteristics of the facilities and waste types were evaluated within the framework of the 
relevant regulation and its annexes. 
Keywords: Port reception facility, MARPOL, petroleum-derived waste, wastewater, garbage. 
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mühafizəsi və iqtisadiyyatı” kafedrası, 

 
GİRİŞ 
Azərbaycanın neft emalı sənayesi  birbaşa və ya dolayı yolla ətraf mühitə təsir göstərərək həm 
Bakı şəhərində , həm də ətraf ərazilərində insanların sağlamlığı üçün zərərlidir. Bakı şəhəri və 
ətraf ərazilərdə atmosfer havasının çirklənməsi,  neft emalı müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə 
su hövzələrinin, xüsusilə Xəzər dənizinin çirklənməsi,  neft emalından yaranan bərk tullantıların 
toplanması kimi birbaşa təsirlərdir. DBakı şəhərində avtomobillərin yaratdığı ekoloji problemlər 
Bakı əhalisi üçün ciddi problemə çevrilən dolayı təsirlərdir. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən 
neft emalı zavodlarının hələ Sovet dövründə yaradıldığını və texnoloji cəhətdən ekoloji 
standartlara cavab vermədiyini nəzərə alsaq, problemin daha da ciddi olmasından xəbər verir.  
Bakı şəhərində neft emalı müəssisələrinin yaratdığı ekoloji problemlər əhalinin sağlamlığına 
ciddi  mənfi təsir etməklə eyni zamanda iqtisadi inkişafada ziyan vurur. Belə ki, Bakı şəhərinin 
sakinlərinin sağlamlığına vurulan zərər səhiyyəyə çəkilən xərclərlə yanaşı, həm də dolayısı ilə 
əhalinin istehsal potensialının azalmasına səbəb olur. 
Ətraf mühitə vurulan zərərlərə görə əhalinin səhiyyəyə çəkdiyi xərclərin miqdarını, istehsal 
potensialının dəyişməsi səbəbindən iqtisadiyyata dəyən ümumi ziyanın hesablanmasını aparmaq  
asan iş deyil. Bu səbəblərdən asılı olmayaraq, Bakı şəhərində neft emalı sənayesinin  ətraf 
mühitə vurduğu ziyanın artması şəraitində belə hesablamaların aparılması gələcək zamanda 
iqtisadi zərərlərin azaldılmasına müsbət təsir  edə bilər. Belə hesablamalar aparılmasa və neqativ 
təsirlərin azaldılması istiqamətində zəruri tədbirlər görülməsə, yaranan  iqtisadi problemlər 
gələcəkdə əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinə də ciddi təsir göstərə bilər. 
Birbaşa neft emalı prosesinin ekoloji və sosial təsirinə məruz qalan insanların sayı baxımından 
da Bakı şəhəri neft emalı müəssisələrinin yerləşdiyi digər ərazilərdən xeyli əlverişsiz 
mövqedədir.  Belə ki, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən hər iki neft emalı zavodu digər 
ərazilərdən yaşıllıq zonası ilə ayrılma-dığından və coğrafi cəhətdən meqapolisin mərkəzinə xeyli 
yaxın yerləşdiyindən nəinki Nizami rayonunda yaşayan əhaliyə təsir edir, hətta Bakı şəhərinin 
bütün ərazilərini təsir altında saxlayır.  
Neft emalı zavodlarının atmosfer havasına, su hövzələrinə və torpaq qatına mənfi təsirlərinin 
əsas birbaşa sosial-iqtisadi nəticəsi insanların sağlamlığı ilə bağlıdır.  İnsanların təbii artımı, 
xəstəliklərin artım dinamikası digər faktorlarla yanaşı ətraf mühitin nə qədər çirklənməsi ilə də 
ciddi şəkildə əlaqəlidir. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən  
Azərbaycan Respublikasında təbii artım   2019-cu ildə əhalinin sayı  9981,5 bu rəqəm 2020-ci 
ildə 10067,1 nəfər artmışdır. Əlbəttə, Bakıda əhalinin təbii artımının birbaşa şəhərin ekoloji 
vəziyyəti ilə nə dərəcədə əlaqəli olmasını iddia etmək ciddi elmi metodoloji aparat tələb edir. 
Belə ki, Bakıda orta həyat şəraitinin respublikanın digər şəhər və kəndləri ilə müqayisədə 
yüksək olması, şəhər mədəniyyəti və sair faktorlar təbii artıma müəyyən təsir göstərir. Amma 
bizi maraqlandıran əsas fakt ondan ibarətdir ki, Bakıda əhalinin qarşılaşdığı tibbi xidmətlərin 
keyfiyyətinin kənd rayonlarındakından müəyyən qədər yaxşı olmasına baxmayaraq hər 1000 
nəfərə ölənlərin sayı arasında ciddi fərq yoxdur. Başqa sözlə desək, kənd rayonlarında müəyyən 
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qədər “ekoloji təmiz ətraf mühitin verdiyi üstünlüklər” “tibbi xidmətin Bakıya nisbətən aşağı 
səviyyəsi” ilə ört-bastır edilir. Eyni dərəcədə də demək olar ki, “Bakıda tibbi xidmətin müəyyən 
dərəcədə verdiyi üstünlükləri” “ekoloji cəhətdən çirkli ətraf mühit” ört-bastır edir. Elə bunun 
nəticəsidir ki, Bakıda səhiyyə sisteminin müəyyən qədər yaxşı təşkil edilməsinə baxmayaraq, 
hər min nəfərə ölənlərin sayı Azərbaycan üzrə orta göstəricidən azda olsa fərqlənir. Bunu cədvəl 
1-də aydın görmək olar. 
№ Azərbaycan Respublikası və Bakı 

şəhəri  
2018 2019 

1 Azərbaycan Respublikası üzrə 583,0 564,6 
2 Bakı şəhəri üzrə 577,8 557,6 

 
             Cədvəl 1. Hər min nəfərə düşən ölüm sayı  
             Elə bu faktdan istifadə edərək, Bakı şəhərində əhalinin ekoloji problemlər səbəbindən 
səhiyyəyə xərclədiyi əlavə məbləği təqribən hesablamaq olar. Bu xərclər Bakı  şəhəri əhalisinin 
orta hesabla səhiyyəyə xərclədiyi məbləğlə  kənd rayonları əhalisinin orta səhiyyə xərclərinin 
fərqinə bərabərdir. Bu fərqin isə Bakı şəhərində yaşayan əhali sayına hasili  təqribi cəmi xərcləri 
verə bilər. Beləliklə, kənd rayonlarında əhalinin orta hesabla səhiyyə xərclərini XK, Bakı 
şəhərində belə xərcləri XB, Bakı şəhərinin əhalisinin sayını N kimi ifadə etsək, ekoloji 
problemlər səbəbindən yaranan xərcləri ( XE) belə hesablamaq olar:  

XE=(XB-XK)*N 
Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, XB (yəni Bakı şəhərində əhalinin səhiyyə 

xərcləri) son 10 ildə durmadan artır. Səhiyyə xərclərinin artması dinamikası respublikanın kənd 
rayonlarına da xasdır. Bu əsasən, ölkədə iqtisadi inkişafla bağlıdır. Əhalinin illik gəlirləri 
artdıqca, səhiyyə və sağlamlıq üçün xərclər də artır. Əlbəttə burada əhalinin maariflənməsi də 
müəyyən dərəcədə rol oynayır. 

Hazırda əsas sənaye sahələrinin Bakı və Abşeron yarımadasında yerləşməsi və sənaye 
sahələrinin əsasən neft və onun emalı ilə bağlı olduğundan ekoloji problemlərin də mənbəyi bu 
sahələrdir. Odur ki, Bakı və ətraf ərazilərdə ekoloji problemlərlə bağlı xəstəliklərin neft hasilatı 
və emalı prosesi ilə birbaşa və dolayısı ilə əlaqəsi inkar edilməz faktdır.  

Cədvəl 2. 
Azərbaycan Respublikasının regionları üzrə əsas səbəblərə görə ölənlərin sayı 

(hər min nəfərə) 

İllər 

N ə f ə r 

Bütün 
səbəblərdən 

ölənlərin 
sayı   

onlardan: 

yenitörə-
mələrdən 

qan dövranı 
sisteminin 

xəstəliklərin-
dən 

 tənəffüs 
sistemi 

xəstəliklərindən 

travmalar, 
zəhərlənmələr 

və xarici 
səbəblərin 

təsirinin digər 
nəticələrindən 

Şəhər və kənd yerləri üzrə - cəmi 

2018 57250 8718 33909 1826 2772 
2019 55916 8819 32471 1854 2789 

 
Həm cəvəl 1, həm də cədvəl 2-də  görünür ki, Bakıda və Azərbaycanın regionlarında 

əsas səbəblərə görə ölənlərin hər min nəfərə düşən sayı arasında ciddi fərqlər yoxdur.  
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Bu fakt bir daha təsdiq edir ki, meqapolislərdə, o cümlədən Bakı şəhərində ciddi ekoloji təsirləri 
ola bilən sənaye müəssisələrinin, xüsusilə neft emalı müəssisələrinin yerləşdirilməsi insan 
sağlamlığına ciddi ziyan vurur. 
Açar Sözlər: Bakı şəhəri,neft emalı müəssisələri, ekoloji problemləri, əhalinin sağlamlığı, 
səhiyyə xərcləri. 
 
ABSTRACT 

 The oil refining industry of Azerbaijan directly or indirectly affects the environment kastararak 
it is harmful for the health of people both in Baku and surrounding areas. Atmospheric air 
pollution in Baku and surrounding areas, pollution of water basins, especially the Caspian Sea in 
the areas where oil refining enterprises are located, are direct effects such as the collection of 
solid waste generated from oil refining. The environmental problems created by the automobile 
in dbaki are indirect effects that have become a serious problem for the population of Baku. 
Considering that the oil refinery operating in Baku was established in the Soviet period and does 
not meet the technological environmental standards, the problem is even more serious. 
  The environmental problems created by oil refining enterprises in Baku have a serious negative 
impact on the health of the population and at the same time cause damage to economic 
development. Thus, the damage caused to the health of the residents of Baku, along with health 
costs, also indirectly leads to a decrease in the production capacity of the population. 
   It is not an easy task to account for the general damage to the economy due to changes in the 
production capacity and the costs incurred by the population for health care due to damage to the 
environment. Regardless of these reasons, such calculations in the conditions of increasing 
environmental damage caused by the oil refining industry in Baku may have a positive impact 
on the reduction of economic losses in the future. If such calculations are not carried out and 
necessary measures are not taken to reduce negative effects, the economic problems that arise 
can seriously affect the socio-economic situation of the population in the future. 
    In terms of the number of people directly affected by the ecological and social impact of the 
oil refining process, Baku has a very unfavorable position in other areas where oil refining 
enterprises are located. Thus, since both oil refining plants operating in Baku are separated from 
other areas by a green zone and are geographically located very close to the center of the city, 
they not only affect the population living in Nizami district, but also affect all the territories of 
Baku. 
  The main direct socio-economic consequences of negative effects of oil refinery on 
atmospheric air, water basins and soil layers are related to people's health. The natural growth of 
people, the dynamics of disease growth, along with other factors, is seriously associated with the 
pollution of the environment. According to the State Statistics Committee of Azerbaijan, the 
number of population in the Republic of Azerbaijan increased by 9981,5 in 2019, this figure 
increased by 10067.1 in 2020. In the following years, it has increased to a certain extent and 
reached 12.8 people. Thus, the average living conditions in Baku are higher than in other cities 
and villages of the Republic, urban culture and other factors have a certain impact on natural 
growth. But the main fact that we are interested in is that despite the fact that the quality of 
medical services faced by the population in Baku is slightly better than in rural areas, there is no 
significant difference between the number of deaths per 1,000 people. In other words, in rural 
areas, to a certain extent, the “consequences of the ecologically clean environment” are covered 
by the “lower level of medical services than in Baku”. At the same time, we can say that the 
“advantages of medical services in Baku to some extent” cover up the “ecologically polluted 
environment”. The result of this is that, although the healthcare system in Baku is well 
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organized, the number of deaths per thousand is less than the average in Azerbaijan. This can be 
clearly seen in Table 1. 
№ The Republic of Azerbaijan and the city 

of Baku 
2018 2019 

1 for the Republic of Azerbaijan 583,0 564,6 
2 Baku city 577,8 557,6 

 
Table 1. Number of deaths per thousand 

Using this fact, it is possible to calculate the additional amount spent on health care in Baku due 
to the environmental problems of the population. These costs are equal to the difference in the 
average health expenses of the population of rural districts in the amount spent on health care by 
the population of Baku. This difference can only cost about the number of people living in Baku. 
Thus, if we take into account the average health expenditures of the population in rural areas as 
XK, such expenditures in Baku as XB, the number of population of Baku City as N, we can 
calculate the expenses ( XE) caused by ecological problems as follows: 

XE=(XB-XK)*N 
       As a result of the research, it became known that the health care costs of the population in 
Baku have been steadily increasing over the past 10 years. The dynamics of the increase in 
health care costs are also characteristic of the rural regions of the Republic. This is mainly due to 
economic development in the country. As the annual income of the population increases, the 
costs for health and Wellness also increase. Of course, the education of the population also plays 
a certain role here. 
       At present, the main industrial areas are located in Baku and Absheron Peninsula, and 
industrial areas are mainly connected with oil and its processing, which is the source of 
ecological problems. Therefore, the direct and indirect connection of diseases related to 
ecological problems in Baku and surrounding areas with oil production and processing is 
undeniable. 

Table 2. 
Number of deaths for the main causes of the regions of the Republic of Azerbaijan 

(every thousand) 

Years 

number of people 

Number of 
deaths for 
all reasons 

of them: 

from new 
derivatives 

diseases of 
the 

circulatory 
system 

diseases of the 
respiratory 

system 

from trauma, 
poisoning and 

other 
consequences 
of the impact 

of external 
causes 

By City and rural areas-total 

2018 57250 8718 33909 1826 2772 
2019 55916 8819 32471 1854 2789 

    
          Both table1 and table 2 show that there are no significant differences in the number of 
deaths per thousand for the main reasons in Baku and in the regions of Azerbaijan. 
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This fact once again confirms that the deployment of industrial enterprises, especially oil 
refining enterprises, which can have serious environmental effects in megacities, including in 
Baku, is causing serious damage to human health. 
Keywords: Baku City,oil refining enterprises, ecological problems, population health, health 
care costs. 
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ABSTRACT 

The use of plastic is quite common in the world. Wide usage area and collection of plastic 
wastes is one of the most important problems. In recent years, the evaluation of plastic wastes 
and their reuse as raw materials have made the collection and reprocessing of these wastes 
common. Millions of tons of plastic waste is generated worldwide. The reuse of plastic waste 
has led to a movement in the plastic waste exchange. The collection and reuse of plastic waste 
has made the export and import of plastic waste attractive worldwide. This situation creates 
sensitivity in waste generation and environmental pollution. 

Invoice, waybill and scale receipts of scrap pets whose weighing and wastage are determined 
are sent to accounting. Scrap pets are broken into 12 mm pieces. Washing process of scrap pads 
is carried out in this section. The material that has been washed and rinsed is dried. The dried 
pads are squeezed in the squeezing unit. The material that has passed through the separation is 
filled into sacks for storage. 

Settlement tanks and sand filters are used for water recovery. The non-plastic inert materials 
formed are collected and separated from the water in the filter press unit. 

Key words: Wastewater, Plastic waste, Water recovery 

 

1.Introduction 

Plastic and plastic products are at the forefront of the most widely used materials worldwide. 
The widespread use of plastic products brings with it waste generation. Plastic materials cause 
serious environmental problems because they are difficult to degrade in the natural 
environment. The impact of plastic waste on human health is still debated. The effects of plastic 
raw materials and by-products used in plastic production on human health are gradually 
emerging. It is known that Bisphenol A and Octyl Phenol Ethoxylate substances, which are 
used as by-products in plastic production, disrupt the hormone structure. 

Increasing plastic consumption in industry and sectors has caused a high rate of plastic waste 
in the world. In 2018, worldwide plastic production was approximately 360 million tons, an 
increase of approximately 200 times from 1950 (Zulkernain et al., 2021; There are many studies 
on the use of plastic waste as an auxiliary material in construction materials. These practices 
are still not well received commercially(Awoyera et al.,2020). 
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Among the many factors that will affect plastic waste recycling are the lack of infrastructure 
for the collection and processing of plastic waste, the need for advanced technology for the 
processing of plastic waste, the complexity of the recycling process, the low economic return, 
insufficient downstream consumers, and questions about quality and availability(Hossain et al., 
2021). 

The environmental sustainability of waste has been investigated using life cycle assessment 
(LCA) in several studies. A comparative LCA on plastic waste with six scenarios, ie direct heat 
treatment; RDF production and co-firing with coal in energy and cement plants; direct 
gasification; coke substitute in the blast furnace; and regular storage methods(Cossu et al., 
2017). 

In this study, the process flow chart of the plastic recovery plant was examined and the water 
recovery process was explained. 

 

2. Material and Methods 

There are units for the storage and processing of plastic waste at the facility. 

 

Figure 1. Process flow chart 
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Existing unit structures are the same in many facilities, but unit capacities differ depending on 
the capacity. The units available in the facility are shown in Figure 1. In addition, these units 
are explained by giving their photographs in the conclusion and discussion section. Quick sand 
filters, settling tanks and balancing tanks are used in water recovery. Some facilities have 
chemical treatment units. 

  

3. Results and Discussion 

Throughout the facility; toner boxes and cartridges, end-of-life batteries and electronic waste, 
waste fluorescent and mercury lamps, sewage sludge, hazardous substances and contaminated 
absorbents. Wastes generated throughout the facility are sent to facilities that have an 
environmental license for recycling or disposal of these wastes. 

The first control and weighing of packaging wastes and non-hazardous wastes arriving at the 
facility are carried out in the waste acceptance unit. Incoming mixed wastes are sent to the 
separation band. The pet bale material, which comes in bales, is passed through the spirals and 
distributed by bursting the bale. 

 

Figure 2: Waste Delivery 

 

Waste material (PET packaging waste) is brought to the facility. The weight of the waste 
material is determined. The wastes coming to the facility are collected at the material collection 
point. Plastic packaging wastes are separated according to their types on the separation band. 
Some of the wastes are transferred to the plastic crushing machine. The remaining plastic wastes 
are stored. The wastes transferred to the plastic crushing machine are shredded in the plastic 
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crushing machine. It is aimed to increase the product quality by passing the shredded plastics 
through sand and carbon filters, respectively. The treated plastics are sent to the plastic washing 
unit. The plastics washed with water in the washing unit are sent to the drying unit. The dried 
plastics are recycled again in the form of plastic burrs. The packaged wastes are stocked and 
shipped. 

 

Figure3: Separation of waste 

 

The wastes that are controlled at the waste acceptance are separated according to their types in 
the separation band. The plastic group from the wastes separated according to their types is sent 
to the crushing line. The paper group is pressed and collected in the stock area. 
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Figure 4. Waste crushing line 

 

Plastic waste from the separation band is passed through the crushing line. The plastics that 
come out without breaking are sent to the washing line by spirals. 

 

 

Figure5. Washing unit 
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As the plastics coming from the crushing line pass through the washing pool, foreign materials 
and dust/soil contamination settle to the bottom. The collapsing materials are separated with 
the help of a screw. Plastics stay on the surface of the water. Plastics are packed in clean burrs 
and collected in the stock area. 

 

Figure.6: Drying Unit 

 

 

Fig 7. Waste dewatering unit-horizontal clamping 
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 3.1.Water Use and Wastewater Generation 

The water used in the process comes from the washing of the pads. The weight of the incoming 
scrap pets is determined. The wastes coming to the facility are collected at the waste collection 
point. Plastic packaging wastes are separated according to their types. Some of the wastes are 
transferred to the plastic crushing machine. The remaining plastic wastes are stored. The wastes 
transferred to the plastic crushing machine are shredded in the plastic crushing machine. It is 
aimed to increase the product quality by passing the shredded plastics through sand and carbon 
filters, respectively. The plastics that undergo purification are sent to the plastic washing unit. 
The plastics washed with water in the washing unit are sent to the drying unit. After the 
squeezing process of the dried plastics is completed in the squeezing section, they are recycled 
as plastic burrs. 

The average water consumption in the processes varies depending on the plant capacity. A part 
of the wastewater generated in the process evaporates and the rest is reused after purification.  

 

3.2.Treatment and Reuse of Process Wastewater 

The wastewater generated as a result of the washing process at the facility is collected by pipes 
and reused after physical and chemical treatment. This water is used only as washing water and 
does not enter the structure of the product. For this reason, the recovered water will not have 
any effect on the quality of the product. Therefore, there is no harm in reusing the water 
recovered as a result of the treatment process. There is no wastewater as a result of the washing 
process in the facility, and the water in the current process is in a continuous circulation cycle. 
As the water in the process decreases, water is added. 

 

 

Fig.8. Wastewater recovery (sand filter) and Storage tank 
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Fig.9. Settling tank 

 

Over time, sludge accumulates at the bottom of the settling ponds and is withdrawn with the 
help of a pump. The amount of sludge produced daily varies.The sludge will be collected and 
disposed of in the facility waste area. 

 

Fig.10. Filter press unit 
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ABSTRACT 
The characterization of wastewater originating from the leather industry has a complex structure 
and contains high amounts of organic and inorganic substances. Many treatment methods have 
been tried in the literature for the treatment of leather wastewater. In this study, chromium(VI) 
removal was investigated by adsorption method. The removal efficiencies of these activated 
carbons were compared by using two different types of activated carbon as adsorbent. 
Adsorbents were added to wastewater in different doses, at different times and at different pH, 
and their effect on the adsorption was investigated in these variables. As a result of the study, 
it was determined that the removal efficiency obtained as a result of the adsorption with granular 
activated carbon as the adsorbent was higher than the coconut activated carbon at pH=4, where 
removal was high in both adsorbents. Krom(+6) gideriminde granülaktif karbon ve Hindistan 
cevizi aktif karbon maksimum adsorban oranları(Qo) sırasıyla 0.02966 (R2=0.9513) ve 
0.035023 mg/g (R2=0.9776) bulunmuştur. 
Keywords: Adsorption, Chromıum, Leather, Wastewater 
 
1.Introduction 
The leather industry is one of the most polluting industries and generates large amounts of 
wastewater during processing. Although the latest techniques are used in the manufacturing 
phase, the raw hide is sent to the processing facilities with wool, hair, oil and meat pieces. 
Separation of the leather from these parts causes the amount of pollution in the leather 
processing industry to increase and the treatment of the wastewater generated becomes more 
difficult (Küçükpelvan et al., 2017). 
Chromium used during the tanning process in the leather industry changes the amount of 
pollution in the wastewater. It has been reported that Cr+6 has a carcinogenic effect on human 
health (Küçükpelvan et al., 2017). Even the use of a small amount of Cr+6 during leather 
processing negatively affects the treatment of wastewater (Kalender, 1981). 
After the pre-treatments are applied, the leather is made ready for the tanning process. The 
tanning process is carried out with the help of tanning agents to give the leather a stable form 
and to provide high heat resistance. The substances used in tanning can be listed as mineral, 
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vegetable and synthetic organic substances. Chromium is the most widely used mineral tanning 
agent with its unique properties to leather (Özgünay et al., 2007). 
Wastes from the leather industry are among the most important industrial wastewater. The 
polluting parameters are Cr+6, SO4-2, total chromium, COD, BOD, AKM, sulfur, oil and 
grease (Pehlivanoğlu et al., 1998). When these polluting parameters are carried to surface 
waters by wastewater, they precipitate over time and form sludge at the bottom, which causes 
many problems such as filling lakes and dams, deterioration of oxygen balance and turbidity. 
In addition, chromium has toxic and carcinogenic effects, as well as a tendency to accumulate 
in living organisms (Tunay et al., 1991). 
Although various alternative materials have been developed for tanning in recent years, the 
reasons such as the fact that chromium salts are more economical and that no substance alone 
can replace the properties that chromium salts give to leather make chromium salts 
indispensable in the tanning process (Çetinkaya et al., 2010). SO4-2 passes into wastewater due 
to the intensive use of sulfuric acid (Küçükpelvan et al., 2017). By pre-treatment of chrome-
containing wastewater, chromium is recovered and hazardous waste generation is reduced. 
While the simple precipitation process is sufficient in case of separation, chemical precipitation 
is applied for chrome removal if it is not done (Kabdaşlı et al., 1992). 
Activated carbon is used for different purposes in various industries. Activated carbon is widely 
used in the purification and purification of gases, separation of mixtures, purification processes 
in the food industry, water and wastewater treatment, carbon contribution in the metal industry, 
production of protective clothing in the defense industry, bomb production to silence explosive 
and electronic systems in the weapons industry, and in the health sector. is used. In summary, 
activated carbon, which we use for various purposes in daily life, is an indispensable substance 
(Stoeckli et al., 1984). The surface areas of commercial activated carbons are generally between 
400-1500 m2/gr (Abu El-Shar et al., 1999). 
For the removal of Cr+6 in wastewater, two different types of activated carbon, Granular 
Activated Carbon and Coconut Activated Carbon, were added to wastewater at different doses, 
at different mixing times and at different pHs, and Cr+6 removal was analyzed in this way. 
Within the scope of the study, the effects of different activated carbon characterization, 
adsorption time, amount of activated carbon used and pH of wastewater were determined. 
Adsorption data were evaluated according to the Langmuir isotherm. 
 
2.Material and Methods 
Solutions were prepared by adding 0.5 g, 1 g and 2 g of activated carbon to the wastewater. 
Activated carbon was procured from outside. The surface area of the activated carbon used has 
not been determined by the supplier company. Adsorption was carried out on an orbital shaker 
for 30 min, 45 min, 60 min, 90 min and 120 min. Experiments were carried out at pH4 and pH7. 
In the same experiments, solutions were prepared by adding 0.5 g, 1 g and 2 g of activated 
carbon to the wastewater. Adsorption was carried out on an orbital shaker for 30 min, 45 min, 
60 min, 90 min and 120 min. 

INTERNATIONAL AFGHANISTAN INTERDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE
Taj Institute of Higher Education

Mazar-i-Sharif, Afghanistan / August 19, 2021

319



Activated carbon weighings used in the study were made on analytical balance. The balance is 
a device that has an accuracy of 0.0001 grams and can automatically calibrate itself. 
0.5 g, 1 g and 2 g activated carbon were added to 100 ml wastewater samples used in the study, 
and adsorption was carried out in an orbital shaker for 30 minutes, 60 minutes, 45 minutes, 90 
minutes and 120 minutes. 
The adsorption of the samples prepared in an orbital shaker, whose shaking speed can be 
adjusted optically-electronically, was carried out by circular mixing method at a rotation speed 
of 150 rpm. 
Figure 1. Mixing process of samples in orbital shaker 
1.1.Equipment, Materials, Solutions and Chemicals Used in Determination of 
Chromium(VI) 
Devices and materials used in the determination of Cr+6; Spectrophotometer, pH Meter, Glass 
Materials (beaker, flask, flask etc.), chemicals used in Cr+6 determination, Nitric Acid (HNO3) 
(63.01 g/mol), Sodium Hydroxide Solution (5 N NaOH), Phosphoric Acid (H3PO4), Potassium 
Dichromate (K2Cr2O7), Sulfuric Acid (H2SO4), solutions used in the determination of Cr+6, 
Stock Chrome Solution, 500 mg/l, Cr+6 in the study were made with a Genesys model Thermo 
Fisher brand spectrophotometer. 
 
2.2. Determination of Chromium(VI) 
Cr+6 determination in the wastewater sample used in this study was analyzed by the SM 3500-
Cr:B method. For the determination of Cr+6, the sample is solubilized with acid, the reaction 
result with diphenyl carbazide in acid solution is measured calorimetrically. Ultra pure water 
was used in the analysis studies. The same procedures were applied to the standard sample and 
the wastewater sample against possible chromium losses during the analytical procedures. 
After the blank sample and standard solution, the wastewater sample was pretreated. 100 ml 
sample was filtered through a 0.45 µm filter. Then, 5 drops of phosphoric acid (H3PO4) and 2 
ml of diphenylcarbazide solution (obtained by dissolving 250 mg of 1,5-diphenylcarbazide in 
50 ml of acetone) were added. 
Figure 2. View of the samples prepared for Cr+6 determination 
After the pretreatment process was completed, the results were obtained from the 
spectrophotometer. First, the device was brought to the wavelength at which the measurement 
would be made (λ1=540 nm). First, the blank sample was placed in the cuvette. Zero adjustment 
of the device was made with the blank sample. Then, the standard sample was placed in the 
cuvette and the result was recorded after reading on the device. Afterwards, a calibration curve 
was created by plotting the graph of chromium concentrations. 
The Langmuir isotherm model assumes that adsorption takes place on a homogeneous surface 
and in a monolayer. At the same time, Langmuir acknowledges that all active sites have the 
same energy and equal affinity for the molecules to be adsorbed (Langmuir, 1918). 
Ce (mg l-1) / qe (mg g-1) = 1/(Q0 . KL) + (1/Q0 (g)) . Ce (mg l-1) (1) 
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In these equations, Ce (mg l-1) value gives the Cr+6 concentration in the equilibrium solution, 
qe (mg g-1) value gives the amount of adsorbed Cr+6, KL value gives Langmuir constant, Qo (g) 
gives the maximum amount of Cr+6 that can be adsorbed. . Since the equation specifies a line 
between Ce/qe and Ce values, the slope of the line gives the value of 1/Qo, and the point where 
the line intersects on the y-axis gives the value of 1/Qo.KL (Namasivayam et al., 2001). 
 
3.Results and Discussion 
Figure 3 shows the effluent Cr+6 concentrations at pH=4 at 0.5 g, 1 g and 2 g activated carbon 
concentrations at 30 min, 45 min, 60 min, 90 min and 120 min adsorption times. The highest 
adsorption efficiencies were achieved with the use of 2 g of activated carbon. In Cr+6 adsorption, 
the optimum dose was determined as 2 g at pH=4. Effluent Cr+6 concentrations increase at low 
adsorbent ratio. The high amount of adsorbent led to an increase in yield. It was determined 
that the amount of Cr+6 retained in activated carbon increased during long-term mixing time. In 
the adsorption experiment performed with 0.5 g granular activated carbon with variable 
durations, the highest Cr+6 removal was achieved in 120 minutes. At pH=4, Cr+6 values of 3.666 
mg/l, 3.589 mg/l, 3.482 mg/l, 3.371 mg/l and 3.266 mg/l were obtained, respectively, in 30 min, 
45 min, 60 min, 90 min and 120 min adsorption time. has been done. The same study was 
repeated as 30 min, 45 min, 60 min, 90 min and 120 min adsorption trial with 1 g granular 
activated carbon. . Effluent Cr+6  concentrations at pH=4 at 30 min, 45 min, 60 min, 90 min and 
120 min adsorption times are 3.642 mg/l, 3.618 mg/l, 3.591 mg/l, 3.354 mg/l and 2.811 mg/, 
respectively. The same study was repeated with 2 g granular activated carbon for 30 min, 45 
min, 60 min, 90 min and 120 min adsorption trial. Higher efficiency was obtained in the 
adsorption of 2 g of activated carbon compared to the adsorption values of 1 g of activated 
carbon. 
Figure 3. Cr+6 removal with granular activated carbon (pH=4) 
Figure 4 shows the effluent Cr+6 concentrations at pH=7 at 0.5 g, 1 g and 2 g activated carbon 
concentrations at 30 min, 45 min, 60 min, 90 min and 120 min adsorption times. The highest 
adsorption efficiencies were achieved with the use of 2 g of activated carbon. In Cr+6 
adsorption, the optimum dose was determined as 2 g at pH=4. At low adsorbent ratio, effluent 
sulfate concentrations increase. The high amount of adsorbent led to an increase in yield. It was 
determined that the amount of Cr+6 retained in activated carbon increased during long-term 
mixing time. It was determined that the maximum removal was at acidic pH. In the adsorption 
experiment performed with 0.5 g granular activated carbon with variable durations, the highest 
Cr+6 removal was achieved in 120 minutes. At pH=7, Cr+6 values of 3.638 mg/l, 3.609 mg/l, 
3.597 mg/l, 3.412 mg/l and 3.204 mg/l were obtained, respectively, in 30 min, 45 min, 60 min, 
90 min and 120 min adsorption time. has been done. The same study was repeated as 30 min, 
45 min, 60 min, 90 min and 120 min adsorption trial with 1 g granular activated carbon. Effluent 
Cr+6 concentrations at pH=7 at 30 min, 45 min, 60 min, 90 min and 120 min adsorption times 
are 3.364 mg/l, 3.285 mg/l, 3.200 mg/l, 3.157 mg/l and 3.128 mg/, respectively. l was found. 
The same study was repeated with 2 g granular activated carbon for 30 min, 45 min, 60 min, 
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90 min and 120 min adsorption trial. Higher efficiency was obtained in the adsorption of 2 g of 
activated carbon compared to the adsorption values of 1 g of activated carbon. 
Figure 4. Cr+6 removal with granular activated carbon (pH=7) 
Figure 5 shows the effluent Cr+6 concentrations at pH=4 at 0.5 g, 1 g and 2 g coconut activated 
carbon concentrations at adsorption times of 30 min, 45 min, 60 min, 90 min and 120 min. The 
highest adsorption efficiencies were achieved with the use of 2 g of activated carbon. 
In Cr+6 adsorption, the optimum dose was determined as 2 g at pH=4. Effluent Cr+6 
concentrations increase at low adsorbent ratio. The high amount of adsorbent led to an increase 
in yield. It was determined that the amount of Cr+6 retained in activated carbon increased during 
long-term mixing time. In the adsorption experiment performed with 0.5 g coconut activated 
carbon for variable times, the highest Cr+6 removal was achieved in 120 minutes. At pH=4, Cr+6 
values of 4.431 mg/l, 3.903 mg/l, 3.331 mg/l, 3.189 mg/l and 3.012 mg/l were obtained, 
respectively, in 30 min, 45 min, 60 min, 90 min and 120 min adsorption time. has been done. 
The same study was repeated as 30 min, 45 min, 60 min, 90 min and 120 min adsorption trial 
with 1 g coconut activated carbon. Effluent Cr+6 concentrations at pH=4 at 30 min, 45 min, 60 
min, 90 min and 120 min adsorption times are 3.674 mg/l, 3.424 mg/l, 3.146 mg/l, 2.915 mg/l 
and 2.652 mg/, respectively. The same study was repeated with 2 g coconut activated carbon 
for 30 min, 45 min, 60 min, 90 min and 120 min adsorption trial. Compared to the adsorption 
values of 1 g of activated carbon, higher efficiency was obtained in the adsorption of 2 g of 
activated carbon. 
Figure 5. Cr+6 removal with coconut activated carbon (pH=4) 
Figure 6 shows the effluent Cr+6 concentrations at pH=7 at 0.5 g, 1 g and 2 g coconut activated 
carbon concentrations at adsorption times of 30 min, 45 min, 60 min, 90 min and 120 min. 
The highest adsorption efficiencies were achieved with the use of 2 g of activated carbon. In 
Cr+6 adsorption, the optimum dose was determined as 2 g at pH=4. Effluent Cr+6 concentrations 
increase at low adsorbent ratio. The high amount of adsorbent led to an increase in yield. It was 
determined that the amount of Cr+6 retained in activated carbon increased during long-term 
mixing time. It was determined that the maximum removal was at acidic pH. In the adsorption 
experiment performed with 0.5 g coconut activated carbon for variable times, the highest Cr+6 
removal was achieved in 120 minutes. At pH=7, Cr+6 values of 3.907 mg/l, 3.701 mg/l, 3.482 
mg/l, 3.354 mg/l and 3.253 mg/l were obtained, respectively, in 30 min, 45 min, 60 min, 90 min 
and 120 min adsorption time. has been done. The adsorption trial was repeated with 1 g coconut 
activated carbon for 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 90 minutes and 120 minutes. The 
results are given in Table 5.23. Effluent Cr+6 concentrations at pH=7 at 30 min, 45 min, 60 min, 
90 min and 120 min adsorption times were 3,443 mg/l, 3.418 mg/l, 3.372 mg/l, 3.247 mg/l and 
3.131 mg/ l was found. The adsorption trial was repeated with 2 g coconut activated carbon for 
30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 90 minutes and 120 minutes. Compared to the adsorption 
values of 1 g of activated carbon, higher efficiency was obtained in the adsorption of 2 g of 
activated carbon. 
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Figure 6. Cr+6 removal with coconut activated carbon (pH=7) 
As in the study conducted on the wastewater sample, the highest Cr+6 removal efficiency was 
obtained when 2 g of activated carbon was used in the trial study with pure water. 
Langmuir adsorption model was used in the mathematical description of the Cr+6 removal 

obtained as a result of adsorption with 2 g of activated carbon at pH=4 where the removal is 
high in both adsorbents. Graphics of isotherms are given in Figure 7. Cr+6 adsorption is 
consistent with the Langmuir adsorption equation for both adsorbents (R2>0.95). 

Kinetic analysis of activated carbon and activated carbon adsorbents made from coconut As a 
result, the maximum Cr+6 removal capacity for both adsorbent is very low. found. In granular 
activated carbon, these values are 0.02966 mg/g and 0.035023 mg/g, respectively. 

  
Figure 7. Langmuir isotherm plot for Cr+6 removal(coconut-based  activated carbon) 
Figure 8. Langmuir isotherm plot for Cr+6 removal( granular activated carbon) 
 
Langmuir adsorption isotherm constants were calculated and the results are given in Table 1. 
Table 1. Langmuir coefficients and adsorption distribution constants of Cr+6 adsorption 
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ÖZET 
İmar, bir arazi parçasının insanların üzerinde yaşayabileceği en iyi haline getirilmesi olarak 
tanımlanabilir. İmar sahaları belirlenirken öncelikle bir küme gibi imara alınacak saha 
belirlenerek imar sınırları geçirilir. İmar sınırları içerisinde arazi parçalarının bayındır hale 
getirilmesi işlemi imar adalarının, yolların oluşturulması ile mümkün hale gelir. İmar 
adalarının ise kendi içerisinde kullanım amacına göre çeşitleri mevcuttur. Bu adaların bir 
kısmı konut ihtiyacını gidermek üzere lejant olarak imar paftalarına işlenirken, bir kısmı 
ticari, konut + ticari, merkezi iş alanları, dini tesis alanı, karakol, mahalli oyun alanları, yeşil 
alanlar vb. şekilde oluşur. Konut alanları detayına girildiğinde ise yaşam alanları olan 
binaların oluşumu yapı nizamlarına göre meydana getirilir. Temelde üç tip ayrık, blok ve 
bitişik yapı nizamları, Türkiye’deki İmar Kanununa göre mevcuttur. Yeni yapı iznine açılan 
arazilerde çift imar parsellerinin çekmeleri sonucunda tek bir bina derinliğinin yapışık sırt 
sırta verilmesi neticesinde oluşturulan inşaat yapı nizamı blok yapı nizamıdır. Blok nizamlı 
alanlarda özellikle imar çapları verildikten sonra oluşan bina parselleri ortada sırt sırta oluşur. 
Yani bina parselleri imar parsellerinin alt kümesidir. Bu çekmeler sonucunda parselin 
konveks şeklinde kaç kenar varsa bir eksiği kadar bina kırık noktaları oluşur. Oluşan kırık 
noktalarının mekânsal yerinin yani koordinatlarının belirlenmesinde gps gibi teknolojik 
araçlarının yanı sıra yersel nokta belirleme metotları mevcuttur. Bunlardan biriside geriden 
kestirme metotlarından olan cassini metodudur. Cassini metodu, en az üç noktasındaki 
koordinatları bilinen bir imar parselinin çekme mesafeleri ile oluşan bina parselinin 
bilinmeyen noktasının koordinatlarının bilinen ile bilinmeyen noktalar arası açı ve mesafe 
uzunlukları ile çemberler geçirilmesi sonucu belirlemesi işlemidir. Çalışmamızda blok nizam 
şeklindeki imar parsellerden cassini metodu ile kat yüksekliği ve taban alanı oturum 
katsayılarına göre oluşabilecek bina parsellerinin kırık noktalarının geleneksel şekilde yersel 
olarak koordinatlarının bulunmasına çalışıldı. 
Anahtar Kelimeler: Blok nizam, Bina parseli, Cassini Metodu 
 
ABSTRACT 
Zoning can be defined as the optimization of a piece of land for people to live on. When 
determining the zoning areas, first of all, the area to be built as a cluster is determined and the 
zoning boundaries are passed. The process of making the pieces of land prosperous within the 
boundaries of zoning becomes possible with the creation of zoning islands and roads. On the 
other hand, there are various types of zoning islands according to their intended use. While 
some of these islands are written on the zoning sheets as legends to meet the housing need, 
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some of them are commercial, residential + commercial, central business areas, religious 
facility area, police station, local playgrounds, green areas, etc. way it occurs. When the 
details of the residential areas are entered, the formation of the buildings, which are the living 
areas, is formed according to the building regulations. Basically, three types of separate, block 
and adjacent building regulations exist according to the Zoning Law in Turkey. The 
construction order, which is formed as a result of the drawing of the double zoning parcels in 
the lands opened for the new building permit, as a result of giving the depth of a single 
building conjoined back to back, is the block building order. In the block-ordered areas, 
especially after the zoning diameters are given, the building parcels are formed back to back 
in the middle. That is, building parcels are a subset of zoning parcels. As a result of these 
pulls, the number of convex edges of the parcel, one less than the building fracture points are 
formed. In addition to technological tools such as GPS, terrestrial point determination 
methods are available in determining the spatial location, that is, the coordinates of the 
fracture points. One of them is the cassini method, which is one of the back-cut methods. 
Cassini method is the process of determining the coordinates of the unknown point of the 
building parcel, which is formed by the drawing distances of a zoning parcel whose 
coordinates at least three points are known, as a result of passing circles with the angle and 
distance lengths between the known and unknown points. In our study, it was tried to find the 
traditionally local coordinates of the broken points of the building parcels that may occur 
according to the floor height and floor area settlement coefficients, from the zoning parcels in 
the form of block order, using the cassini method. 
Keywords: Block layout, Building parcel, Cassini Method 
 
1. GİRİŞ  
Ülkemizin en büyük sektörlerinden birisi, inşaat alanındaki faaliyetlerdir. İnşaat sektörü, 
zaman zaman durağanlığa girse de, cumhuriyetin ilk yıllarından beri, yeni bir ülkenin yapımı 
sürecinde önemini hiç kaybetmemiştir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürütülen 
inşaat işlemleri, sonradan ismi değiştirilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adı altında devam 
etmiştir. Vatandaş ya da resmi kurumlar bir arazi üzerine inşaat yapabilmesi için, belediye 
imar ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyelerden, belediye imar ve mücavir alan 
sınırları dışında ise özel il idarelerinden izin almak durumundadır (İmar Kanunu, 2021; 
Taşkaya, 2019). Kadastral bir parsel ise ilgili taşınmaz, yani 18. madde uygulaması ve tevhit 
ifraz, yola terki ya da yoldan ihdası yapılmamışsa, kesinlikle bu haliyle inşaat için izin 
verilemez (İmar Kanunu, 2021). Parsel, normal imar sınırları içerisinde arsa şekline, imar 
sınırları dışında ise en az bir yola cephesi olacak şekilde yola terksiz ya da ihdassız şekilde 
olursa inşaat için izin verilir (İmar Kanunu, 2021; Taşkaya, 2019).  
 
İnşaatın yapı cinsi, konut, ticaret, sanayi, konut+ticaret ya da imar sınırları dışında bağ bahçe 
alanları veya imar mücavir sınırları dışında ne yapılacaksa yapılsın, ilk işlem adımı imar 
çapıdır. İmar çapı, ulusal koordinat ya da yerel koordinat sisteminde, planlı tip ya da plansız 
tip alanlar yönetmeliği çerçevesinde, yapı nizamına uygun olarak çekme mesafelerinin 
verilmesi işlemidir. İmar çapı bir arsaya verildikten sonra, proje aşamasına geçilir. Bir yerde 
inşaat yapılabilmesi için temel başlangıç imar çapıdır (Taşkaya, 2019). 
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İmar çapları ayrık, bitişik ve blok nizamda olmak üzere 3 ana eksende verilir. Halihazır arazi 
üzerinden alınan cephe, derinlik ve köşe koordinatları ile gelen ham datalar plan üzerinde 
nereye denk geliyorsa, o planın yapı nizamına göre çekme mesafeleri verilir (Taşkaya,2019). 
 
2.Yöntem 
İmar çapı çekme mesafeleri ile oluşan bina parselleri imar parsellerinin köşe 
koordinatlarından istikamet alarak bilinen koordinatlardan bilinmeyen koordinatlar geleneksel 
şekilde yersel kestirme yöntemleri ile bulunabilir. Bunlardan birisi de cassini kestirme 
yöntemidir (Anonim1, 2021). 

 
Şekil 1. Cassini Yöntemi Gösterimi (Anonim1, 2021). 

Şekil 1. de, koordinatları belli olan E,L,Z, noktalarından koordinatı bulunmak istenen G 
noktasına, E ve Z noktalarından çemberler geçirilerek matematiksel olarak açı ve uzunluk 
yardımıyla istenilen noktanın koordinatları bu şekilde bulunmuş olur (Anonim1, 2021). 

(𝑦2 − 𝑦1)2 − (𝑥2 − 𝑥1)2  (Anonim2, 2021). 

Yukarıdaki formülden, Y koordinatları ile X koordinatları arasındaki farklardan iki nokta 
arasındaki uzunluk bulunmuş olur (Anonim2, 2021). 

=A (Anonim1, 2021). 

Arctan(A), formülden ise, açılar bulunmaya çalışılır (Anonim1, 2021). Sinüs teoremi 
yardımıyla üçgenleme yapılarak açı ve uzunluklar bu şekilde bulunur. Haritacılık alanında açı 
hesaplamaları grad açı birimi ile yapılır  (Anonim1, 2021). 

XG=XE+ cos ((EL)+t1))EG (Anonim1, 2021). 
YG=YE+sin ((EL)+t1))EG (Anonim1, 2021). 

+/- 200 grad yön olarak göre açı birimlerine ekleme yapılarak açı hesaplamaları tamamlanır 
(Anonim1, 2021). 
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3.Bulgular  

 
Şekil 2. İmar durumu görüntüsü (Url-1,2019). 

Şekil 2. de, Ticari Konut imar durumunda sahip bir adada, emsali 1.50 ve yüsekliği 24.50 
maksimum 8 kata müsaadeli bir alanda yola bakan kısımlarda 5 er metre çekilerek bina 
oturum alanı oluşturulmuştur. İmar parselinin kaç tane köşe koordinatı varsa, bilinen 
koordinatlardan bilinmeyene doğru açı ve uzunluklar yardımıyla geleneksel olarak yersel 
bulunabilir. 
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Şekil 3. İmar durumu görünümü (Ur-1, 2019). 

Şekil 3.de, emsali 3.0 ve yüksekliği maksimum 10 kata kadar müsaadeli alanda kırmızı ile 
gösterilen 2 parsel sırt sırta gelecek şekilde yapıştırılır. imar parselinin köşe koordinatları 
bilindiğinden aynı şekilde çekme mesafeleri neticesinde bina parselinin köşe koordinatları 
geleneksel olarak alan üzerinde bu yöntem yardımıyla bulunabilir. 
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Şekil 4. İmar durumu görünümü (Url-1, 2019). 

Şekil 4.de, blok nizam olarak gösterilen bir imar parselinin bina parseli olarak oturum alanı 
verildikten sonraki görünümü bu şekilde meydan gelir. Yola bakan çift cepheden 5’er metre 
çekilerek batısı yönündeki parsele yapıştırılır. Bina koordinatları aynen bilinen 
koordinatlardan bu yöntemle yine yersel olarak bulunabilir. 
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Şekil 5. İmar durumu görünümü (Url-1, 2021). 

Şekil 5.de, ticari ve lejant olarak Ticari Konut şeklinde belirtilen bir imar ada bazlı parsel de 
maksimum 12 kata kadar yapı stoğu yapabilme imkanı tanıdığından imar çapları 5 er metre 
çekilerek verilir. Bu şekilde ayrık nizam yani bahçeli nizamlı bir parsel oluşmuştur. Köşe 
koordinatları bilinen noktadan bilinmeyene açı ve mesafe yapılarak yersel bulunabilir. 

 
Şekil 6. İmar durumu görüntüsü (Url-1, 2019). 
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Şekil 6.da, ayrık nizam olarak gösterilen bir imar parselinin bina parseli olarak oturum alanı 
verildikten sonraki görünümü bu şekilde meydan gelir. Bina koordinatları aynen bilinen 
koordinatlardan bu yöntemle yine yersel olarak bulunabilir. 
 

 
Şekil 7. İmar durumu görünümü (Url-1, 2019). 

Şekil 7.de, emsali 1.50 ve yüksekliği maksimum 24.50 olarak verilen bir imar parselinin imar 
çapı her tarafından 5 er metre çekilerek bahçeli nizamda bina parseli oluşur. Yine 
koordinatları bilinen noktalardan üçgenleme yapılarak açı ve mesafelerden istenilen bina köşe 
kırık noktaları bulunmuş olur. 
Örneklerde de görüldüğü üzere, bir imar planında blok nizam şeklinde bulunan bir adasındaki 
parseller imar çapları çekildikten sonra genellikle bina oturum alanını ortada alırlar. Böylece 
imar parseli ile bina parseli arasında oluşan üçgen kısımlardan kırık noktaların koordinatları 
yersel şekilde tespit edilebilir. 
 
4.SONUÇ 
İnşaatların temel çıkış noktası, doğru şeh rc l k anlayışı net ces nde adaların bütününde, 
parsel n doğru b r şek lde kullanım şekl d r. Bu temel çıkış noktası mar çapları olarak 
adlandırılır. Kanun, yönetmel k, plan notları ve çt hat kararları doğrultusunda, yapı 
n zamlarına göre çekme mesafeler n n doğru b r şek lde uygulamaktır. B r ada çer s nde yer 
alan tüm parseller göz önünde bulundurularak, özell kle mülk yetler ve mülk yetler n m mar  
projeler  d kkate alınarak mar çapları ver lmel d r. Aks  takd rde çarpık kentleşme ve ada 
bazlı nşaat sorunları meydana gel r. 
Yen  b r şeh rleşme doğrultusunda, gen ş yollar ve k ş  başına düşen yeş l alan oranının 
artırılması ç n, ayrık ve blok n zamlar yen  yerleş m alanlarının planlarına ve nşaat yapısına 
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uygulanmalıdır. Şeh r merkezler nde se mar çapları, en az cephe ve der nl k şartları 
sağlayacak şek lde k  yada üç parsel n b rleşme şartı get r lerek uygulanması doğru olacaktır. 
Bunun da elvermed ğ  durumlarda, ada bütününde yapılaşma b tm ş se, mar çapı yapı 
n zamına göre ver lmel d r. Özell kle t car  alanlarda, aynen konutlarda olduğu g b  zem nde 
de çekme mesafes  herhang  b r beled ye mecl s kararlı plan notlarıyla del nmemel d r. 
Özell kle mar çaplarına uyularak, proje esnasında çaplarda göster len emsaller uygulanmalı 
ve artık alanlar (yangın merd ven , asansör boşlukları) bu emsallere dah l ed lmel d r.  
İmar çapları le şek lde göster len, çekme mesafeler  ver len konveks geometr dek  mar 
parseller n n b na parseller ne dönüşmes  le b rl kte gps ve cors  g b  uydu alıcı s stemler ne 
bağlanılmadığı durumlarda ya da yersel har tacılık aletler  le nokta konum çalışması 
yapılması durumunda mar parseller n n köşe noktaları bell  olduğundan kadastro çalışmaları 
sırasında ölçüldüğünden, b na koord natı bulunmaya çalışıldığından cass n  g b   yersel 
kest rme yöntem  le açı ve mesafe hesabından bas t çemberler geç r lerek  geometr k  olarak 
b l nen noktadan koord nat eklemek suret yle b na parseller n n koord nat ve kenar 
uzunlukları göster lmeye çalışıldı. 
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ÖZET 
Yapay zeka, verilen görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden derin öğrenmeye 
dayalı ve topladıkları bilgilere göre kendini tekrarlayarak geliştirebilen, karmaşık verileri analiz 
eden bir bilgisayar bilim dalıdır. Birçok alanda kullanım yelpazesine sahip olan yapay zekâ 
uygulamalarının, sağlık alanında da yapay zekâ kullanımında teşhis ve tedavilere öneriler 
sunabilmek ve buna yönelik yöntemler geliştirmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı diş 
hekimliğinde yapay zeka uygulamaların kullanımını gözden geçirmek ve bu konudaki 
gelişmeleri tartışmaktır. 
Diş hekimliğinde yapay zeka uygulamaları; dijital radyografide çürük mevcudiyeti ve 
periodontal hastalık açısından riskli dişlerin tespitinde, bitewing ve dijital radyografide 
posterior dişlerdeki mine ve dentin seviyesinde aproksimal çürüklerin tespiti ve derinliğinin 
ölçümünde, panoramik radyografilerde diş eksikliklerinin değerlendirilmesinde, X-ışınları, 
bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve pozitron emisyon 
tomografi taramaları gibi tıbbi görüntülerin yorumlanmasında geliştirilmiştir. 
Günümüzde geleneksel tekniklerden dijital dünyaya büyük adımlar atılmıştır. Diş hekimliğinde 
yapay zekanın kullanımı, tedavi sürelerinin ve diş hekiminin harcadığı eforun azalmasına 
büyük ölçüde katkıda bulunacak, hasta güvenliğini arttıracak, hasta ve hekim açısından diş 
hekimliğinin uygulanma şekline yeni bir bakış açısı kazandıracaktır. 
 
ABSTRACT 
Artificial intelligence is a branch of computer science that imitates human intelligence to fulfill 
given tasks, is based on deep learning, can improve itself by repetitively according to the 
information they collect, and can analyze complex data. Artificial intelligence applications, 
which have a wide range of uses in many fields, are tried to be offered in the use of artificial 
intelligence in the field of health and to provide suggestions for diagnosis and treatment and to 
develop methods for this. The purpose of this study is to review the use of artificial intelligence 
applications in dentistry and to discuss the developments in this field. 
Artificial intelligence applications in dentistry have been developed in detection of presence of 
caries and risky teeth in terms of periodontal disease in digital radiography, in detection and 
depth measurement of proximal caries at enamel and dentin level in posterior teeth in digital 
and bitewing raddiography , evaluation of tooth deficiencies in panoramic radiography, in the 
interpretation of medical images such as x-rays, computed tomography (CT), magnetic 
resonance imaging (MRI), and positron emission tomography scans. 
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Great strides have been made in dentistry from traditional techniques to the digital world. The 
use of artificial intelligence in dentistry will greatly contribute to the reduction of treatment 
times and the effort of the dentist, increase patient safety, and bring a new perspective to the 
way dentistry is practiced for the patient and the physician. 
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ÖZET 
Günümüz cerrahisinde robotik bir kol tarafından tutulan sert bir endoskop cerrahın göz hareketi 
ile kontrol edilebilmektedir. Böylece robotik sistem, kamera asistanına duyulan ihtiyacı ortadan 
kaldırmaktadır tanıtmaktadır. Bir dizi göz hareketiyle algılanan bakış hareketleri, cerrahın 
bakışa bağlı kamera kontrolünü başlatma niyetini iletmek için kullanılmaktadır. Son verilere 
dayalı yaklaşımlara odaklanan robotik cerrahide ince-hassas hareketlerin otomatik olarak 
tanınması için en gelişmiş yöntemler gözden geçirilmekte, sorunlar ve beklenen araştırmalar 
ele alınmaktadır.   Farklı robotik sistemler araştırılmakta ve FDA onayı, özellikler ve durumlar 
hakkında kısa bir açıklama sunulmaktadır. Üzerinde tartışılan cihazlar, en az bir robot kolu ve 
bir uç efektör aleti içeren tam teşekküllü bir robot cerrahi sistemi olarak sınırlandırılmaktadır. 
Sistemler listesine Da Vinci ve Versius dâhildir. İnsan organlarının fantomlarını üretmek için 
kullanılan çeşitli tipteki malzemeleri gösteren mevcut benzer cihazların bir incelemesi 
yapılmaktadır. Karın bölgesi ve insan karaciğerinin fantomlarının üretimi için malzemelerin 
karşılaştırılması gerçekleştirilir. Ultrason ve bilgisayarlı tomografi ile çalışmak için uygun 
malzemeler tanımlanmıştır. Karın bölgesinin deforme olabilen bir fantomunun kavramsal bir 
modeli geliştirilmiştir. Fantomun işlevselliğini genişleten olası yükseltmeler de önerilmektedir. 
Minimal invaziv robotik cerrahi cerrahi prosedürlerde devrim oluşturdu. Bununla birlikte, 
klasik laparoskopi ile karşılaştırıldığında, kuvvet geri bildirimi olmadığından cerrah sadece 
görsel algıya güvenmek zorundadır. Yapılan bir çalışmada yeni bir invaziv olmayan kuvvet geri 
besleme sistemi önerilmiş ve değerlendirilmiştir. Ön sonuçların sunulduğu bir çalışma 
genişletilerek, trokarın terminal kısmına yerleştirilen yeni bir kuvvet sensörüne dayalı bir 
çözüm ayrıntılı olarak gösterilmektedir. En son teknolojiye göre, robotik sistem, cerrahi alet ile 
hastanın vücudundaki ortam arasındaki etkileşim kuvvetlerinin, alet yapısında herhangi bir 
değişiklik olmaksızın ve farklı robotik platformlara ve cerrahi aletlere tam uyum ile ölçülmesine 
imkân vermektedir. Temel gerçek olarak ticari bir kuvvet-tork sensörü kullanılarak, sensörün 
statik ve dinamik karakterizasyonu, kapsamlı bir deneysel doğrulama ile birlikte 
sağlanmaktadır. Son olarak, önerilen algılama sisteminin gerçekçi bir cerrahi senaryoda basit 
ve sezgisel bir uygulaması sunulmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: ameliyat robotları, robotik cerrahi, tıbbi robotik 
 
ABSTRACT 
In today's surgery, a rigid endoscope held by a robotic arm can be controlled by the surgeon's 
eye movement. Thus, the robotic system eliminates the need for a camera assistant. Gaze 
movements of eye perceived by a series of eye movements are used to convey the surgeon's 
intention to initiate gaze-dependent camera control. Focusing on approaches based on the latest 
data, the most advanced methods for automatic recognition of fine-precision movements in 
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robotic surgery are reviewed, problems and expected research are discussed. Different robotic 
systems are being investigated and a brief description of FDA approval, features and situations 
is offered. The devices discussed on it are limited to a full-fledged robotic surgical system that 
includes at least one robotic arm and one end effector instrument. The list of systems includes 
Da Vinci and Versius. A review of existing similar devices showing various types of materials 
used to produce phantoms of human organs is being carried out. Comparison of materials for 
the production of phantoms of the abdominal region and human liver is carried out. Suitable 
materials for working with ultrasound and computed tomography have been identified. A 
conceptual model of a deformable Phantom of the abdominal region has been developed. 
Possible upgrades that extend the functionality of the Phantom are also proposed. Minimally 
invasive robotic surgery  revolutionized surgical procedures. However, compared to classical 
laparoscopy, the surgeon has to rely only on visual perception as there is no force feedback. A 
new non-invasive force feedback system was proposed and evaluated in a study. A study in 
which preliminary results were presented shows in detail a solution based on a new force sensor 
placed in the terminal part of the trocar. According to the latest technology, the robotic system 
allows the interaction forces between the surgical instrument and the environment in the 
patient's body to be measured without any changes in the instrument structure and with full 
compliance with different robotic decks and surgical instruments. The basic fact is that using a 
commercial force-torque sensor, static and dynamic characterization of the sensor is achieved, 
along with extensive experimental verification. Finally, a simple and intuitive implementation 
of the proposed detection system in a realistic surgical scenario is presented. 
Keywords: medical robotics, sugical robots, robotic surgery 
 
1. GİRİŞ 
Robotik cerrahi öncelikle üç ana yöntemle gerçekleştirilebilir (a) cerrahın doku ile doğrudan 
parmaklarıyla ve ayrıca açık veya minimal invaziv bir yaklaşım kullanarak cerrahi aletlerin 
manipülasyonu yoluyla etkileşime girdiği bir cerrahi prosedür; (b) doku ile etkileşimin, 
ameliyattan önce (ameliyat öncesi) ve ameliyat sırasında (ameliyat sırasında) görsel bilgi 
sağlayan kameralar ve görüntüleme modaliteleri ile bağlantılı bir cerrahi robotik sistem 
tarafından aracılık edildiği bir cerrahi prosedür; ve (c) operasyon ortamının gerçek veya simüle 
edilmiş doku olabileceği bir simülasyon ortamında gerçekleştirilen bir cerrahi prosedür. Bu üç 
modalite, cerrah ve operasyon modalitesi arasında bilgilerin paylaşıldığı ortak bir insan-makine 
arayüzüne sahiptir. Bu bilgi açısından zengin katman, cerrahi süreci yüksek düzeyde izlemek 
ve cerrahın operasyon becerilerini değerlendirmek için analiz edilebilir. 
Cerrahi robotlar iki sınıfa ayrılabilir: otonom veya teleoperatif robotlar (Rosen, 2013). Daha az 
yaygın olarak kullanılan bir başka sınıflandırma, tıp dalının sınıflandırılmasıdır üroloji, genel 
cerrahi gibi. Cerrahi robotun sahip olduğu role dayanan sınıflandırma öğrenci (student), mukim 
(residant) ve uzman (specialist) olarak verilmektedir. Öğrenci robotlarda küçük sorumluluklar 
ve düşük risk var, mukim robotlarda sorumluluklar ve risk orta düzeydedir ve uzman robotlarda 
sorumluluk ve risk tamdır (Graur, 2018).  
Robotik cerrahinin ameliyathaneye yakın zamanda girmesi, ameliyatın gerçekleştirilme 
biçiminde önemli bir atılım sunmaktadır. Cerrahinin kalitesini ve sonucunu iyileştirmek için 
yeni robotik sistemler ve cerrahi teknikler geliştirmede teknolojik ve klinik atılımları birleştirir. 
Bu atılımlar, hem akademide hem de endüstride robotik alanında inovasyona dayanmaktadır. 
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Cerrahi robotiğin vaadi, cerrahın parmaklarıyla yaklaşılamayan ve doğrudan cerrahın 
gözleriyle görülemeyen anatomik yapılara yüksek düzeyde el becerisi ve görüş sağlarken, aynı 
anda cerrahi bölgeyi çevreleyen dokuya darbe ve travmayı en aza indirmektir. Robotik cerrahi 
çeşitli görüntüleme modaliteleri sırasıyla cerrahın elleri ve gözleri ile cerrahi bölge arasında 
aracı görevi görür; ancak bu iki unsur, gelişmeye devam edecek ve genel olarak cerrahi ve 
sağlık hizmetlerinin her yönünü etkileyecek daha büyük bir bilgi sisteminin parçasıdır. Bu yeni 
sistemlerin kullanımı yoluyla biriken klinik bilgilerin ve potansiyel yeteneklerinin 
anlaşılmasının gelecekte yeni ve daha yetenekli cerrahi robotik sistemlerin geliştirilmesine yol 
açması muhtemeldir (Rosen, 2013). 
Gizli Markov Modelleri (Hidden Markov Models), gerçek zamanlı bakış hareketi tanıma için 
kullanılmakta ve robotik kameranın göz hareketlerine karşı bağışık iken kaydırma, eğme ve 
yakınlaştırma yapmasını mümkün kılmaktadır. Bakış izleyici için kalibrasyon kaymasının 
üstesinden gelen ve klinik uygulamasını basitleştiren bir çevrimiçi kalibrasyon yöntemi 
önerilmiştir (Fujii vd 2017). 
Çin'de 153 robot destekli cerrahi ve 123 konvansiyonel olmak üzere 276 kişi üzerinde yapılan 
araştırmaya göre ameliyat sonrası komplikasyonlar robot destekli cerrahi ile konvansiyonel 
yöntemlerin benzer sonuç vermektedir (Wang, 2020).  
Farklı jinekolojik ameliyat türleriyle ilgili bir araştırma, Senhance® robotik sisteminin 
uygulanabilir ve güvenli olduğunu bildirmektedir (Siaulysa, 2021). Bazı durumlarda, minimum 
invaziv cerrahi laparotomiye kıyasla yüksek riskli komplikasyonların azalması ve daha kısa 
hastanede kalış süresi sağlamaktadır (Matsuo vd. 2021). 
Bir eğitim kursu hakkında prospektif, tek merkezli bir gözlemsel çalışmada biri da Vinci© 
beceri simülatörünü içeren simülasyon egzersizlerine ve ikisi, bir tarafından denetlenen çift 
konsol ekipmanı ile iki robot destekli prosedürlerde uygulama sonucu eğitim kursunun hem 
simülasyon hem de in vivo cerrahi ile uygulanabilir ve güvenli olduğu gösterilmiştir. Yine in 
vivo operasyonlarının hiçbirinin laparoskopik cerrahi için dönüşüm gerektirmediği ameliyattan 
sonraki 30 gün içinde hiçbir hasta için transfüze edilme veya yeniden ameliyat yapma 
gerekmediği saptanmıştır (Margueritte vd. 2020). In vivo terimi genellikle canlı izole 
hücrelerden ziyade bütün bir organizmada yapılan deneyleri ifade etmek için kullanılır. 
Çevre etkisinin değerlendirilmesi yönünden; ABD'de yıllık laparoskopik cerrahi 1.6 milyon 
prosedüre, robot destekli cerrahi 1.4 milyon prosedüre ve ambalajlı karbondioksit gaz satışları 
0.4 milyon prosedüre yükselmiş bulunmaktadır. Minimal invasiv cerrahide insüflasyon için 
kullanılan ana gaz karbondioksittir. Bu gazın, sera etkisinin %9 ila %26'sına katkıda bulunduğu, 
toplam operasyon süresi 3,233,917 saat olarak hesaplanmaktadır (Power, vd. 2012).     
 
2. ROBOTİK CERRAHİ ŞİRKETLERİ 
Tıbbi robotlar, tıbbi cihaz endüstrisinin hızla büyüyen bir sektörünü oluşturmaktadır. Evde 
yardım, kriz müdahalesi, ihmal edilebilir derecede invaziv tıbbi cerrahi, hedefe yönelik tedavi 
veya protezler için kullanılsınlar, bu günlerde giderek daha yaygın olarak kullanılmaya 
başlanıyor ve tıbbi bakımı dünya çapında dönüştürüyorlar (Dialani, 2021). 
Yenilikçi ilerlemeler sürekli olarak geliştikçe, tıbbi cerrahi, birçok hastalığı ve durumu tedavi 
etmeye uygun rafine bir disiplin olarak kendisini kanıtlamıştır. Bu nedenle, bilgisayar donanımı 
ve yazılımı zamanla geliştikçe, bu gelişmeler ameliyathaneye de entegre edilmiştir. 
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Tıbbi hizmetler ve sağlık hizmetlerinde en popüler robotik uygulamaları cerrahidir. Organ nakli 
ve mide-bağırsak ameliyatlarından omurga tıbbi prosedürlerine ve ürolojik operasyonlara kadar 
her şey bir çeşit robot kullanılarak gerçekleştirilir. 
Pazar, özellikle cerrahi sistemler, cerrahi hizmetler ve aletler ve aksesuarları olmak üzere üç 
bölüme ayrılmıştır. Robotik cerrahinin kullanım alanları içinde; gastrointestinal, genel cerrahi, 
jinekoloji, kalp, oftalmoloji, ortopedi, pediatri, omurga, göğüs, organ nakli cerrahisi ve üroloji 
bulunmaktadır. Robotik cerrahi pazarı gelirinin 2027 yılına kadar 13.8 Milyar $ değerini 
(Surgical-Robot, 2021) ve 2031 yılına kadar ise 16.8 Milyar $ değerini (Research and Markets, 
2021) geçmesi tahmin edilmektedir (Şekil 1).  

 
Şekil 1. Cerrahi robot pazarı büyüme tahmini (Research and Markets, 2021). 
Küresel minimal invaziv cerrahi pazarının ise 2027'ye kadar 90.4 milyar dolara ulaşacağı 
tahmin edilmektedir (Global Minimally Invasive, 2020).  
 
 
3. CERRAHİ ROBOTLARI  
Dünyada birçok cerrahi robot şirketi bulunmaktadır, bunlardan bir kısmı Cetvel 1’de 
verilmektedir (Dialani, 2021, Research and Markets, 2021). 
Cetvel 1. Robotik cerrahi şirketleri. 

Sıra  Robot şirketi adı Sıra  Robot şirketi adı 

1 Asensus Surgical, Inc. 22 Medtronic plc 

2 Avatera Medical GmbH 23 Meerecompany Inc. 

3 B. Braun Melsungen AG 24 Monteris Medical Corporation 

4 Boston Scientific Corporation 25 Myomo 

5 CMR Surgical Limited 26 Neocis, Inc. 

6 Conmed Corporation 27 Novartis International AG 

7 Corindus Vascular Robotics 28 Peters Surgical SASU 

8 Cousin-Biotech 29 PROCEPT BioRobotics 
Corporation 9 Curexo, Inc. 30 Renishaw plc 

10 Dextera Surgical 31 SIM Surgical 

11 Diligent Robotics 32 Siemens Healthineers AG 

12 Enthrall Medical GMBH 33 Smith & Nephew plc 

13 Fuhrmann GMBH 34 Stereotaxis, Inc. 

14 Globus Medical, Inc. 35 Stryker Corporation 
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15 Hansen Medical 36 THINK Surgical, Inc. 

16 Hospira 37 Titan Medical, Inc. 

17 Integral Lifesciences Holding 
Corporatioon 

38 Venus Concept, Inc. 

18 Intuitive Surgical, Inc. 39 Verb Surgical 

18 KLS martin Group 40 Vicarious Surgical, Inc. 

20 Medicaroid Corporation 41 Virtual Incision Corporation 

21 Medrobotics Corporation 42 Zimmer Biomet Robotics 

 
Bazı robotik cerrahi şirketlerinden özellikleri aşağıda açıklanmaktadır (Dialani, 2021). 
3.1 CMR Surgical Limited: CMR Surgical, minimal erişim tıbbi cerrahi için son teknoloji 
cerrahi robotik sistem Versius'u inşa eden bir İngiliz şirketidir. Vizyonları, minimal invaziv 
tıbbi cerrahiyi kolayca erişilebilir ve uygun fiyatlı evrensel hale getirmektir. 2014 yılında 
kurulan CMR Surgical, merkezi Cambridge'de bulunuyor ve Versius Surgical robotik sistemi 
için Mart 2019'da Avrupa CE işaretini aldı. 
  
3.2 Corindus Vascular Robotics: Corindus Vascular Robotics şirketinin CorPath 200 cihazı 
perkütan koroner arabuluculuklar için tasarlanmıştır. CorPath 200, cerrah için radyasyona karşı 
korumalı bir "kokpit" ile birlikte gelir. CorPath 200, optimize edilmiş bir girişimsel kokpitten 
koroner kılavuz tellerin ve stent/şişme kateterlerinin kontrollü yerleştirilmesini hesaba katan ilk 
ve tek robot destekli prosedürdür. Çerçeveyi kullanırken, cerrah radyasyon korumalı bir 
“kokpit" in arkasından CorPath 200 çalışır. Kurşun önlük giymiş bir hastayla birlikte olmak 
yerine, cerrah bir ameliyat istasyonunun arkasında yer alıyor ve bir dizi dokunmatik ekran ve 
joystick kontrolü ile cerrahi cihazları kontrol ediyor. 
 
3.3 Dextera Surgical: Önceleri Cardica olarak bilinen Dextera Surgical, minimal invaziv 
cerrahi prosedürler için tescilli zımbalama cihazları üretmektedir.  ABD, California, 
Redwood’da bulunan şirket imalat, sağlık hizmetleri, minimal invaziv cerrahi, robot destekli, 
test ve ölçüm ekipmanları, tıbbi cihazlar ve ekipman konularında çalışmaktadır. Cerrahi 
zımbalayıcılar, yılda bir milyondan fazla minimal invaziv laparoskopik, video yardımlı veya 
robot yardımlı cerrahi prosedürde rutin olarak kullanılmaktadır. Şirketin imza niteliğindeki 
tescilli teknolojisi MicroCutter 5/80, her yönde 80 dereceye kadar eklemlenen dünyanın ilk ve 
tek beş milimetrelik cerrahi zımbalayıcısıdır. Günümüzde mevcut olan en küçük profilli eklemli 
zımbalayıcı olan MicroCutter 5/80, zımbalayıcıyı dar alanlara yerleştirmek için gereken 
diseksiyon ve doku işleme miktarını azaltarak ulaşılması zor anatomiye erişim sağlar. Kartuş 
tabanlı cihazın küçük boyutu ve geniş artikülasyon aralığı, cerrahın cerrahi alana erişimini ve 
görselleştirmesini geliştirmek ve daha büyük zımbalama cihazlarının yarattığı minimal invaziv 
cerrahi yaklaşımların ilerlemesindeki sınırlamaları azaltmak için tasarlanmıştır. 
 
3.4 Diligent Robotics: Diligent Robotics 2017 yılında kurulmuş Austin merkezli bir yapay 
zeka şirketidir. Yapay zeka destekli robotları, günlük senaryolarda insanlarla birlikte çalışır. 
Kuruluşun otonom Moxi robotu, hastanelerde hasta odaları kurmak ve tedarik odalarını yeniden 
stoklamak gibi sıkıcı lojistik işleri yapmak için yalnız bırakılabilir. Hastane koridorlarında ve 
diğer sınırlı alanlarda gezinmek için uygun olan Moxi, baş hareketlerinden ve LED gözlerinden 
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geçen sosyal zekaya bile nüfuz eder. Diligent Robotics, hastane robot asistanı Moxi, klinik 
personelin hasta bakımı için daha fazla zamana sahip olmaları için rutin, hastayla yüz yüze 
olmayan görevlerde yardımcı olur, ön saf klinisyenler için görevleri yerine getirmeye ve teslim 
etmeye odaklanır. Şirket, Moxi'yi birkaç ABD hastanesine yerleştirdi. Diligent Robotics, mobil 
manipülasyon, sosyal zeka ve insan güdümlü öğrenme yeteneklerini birleştiren robotlar icat 
etmek için çalışmaktadır. 
 
3.5 Hansen Medical: Hansen Medical şirketi 2002 yılında Dr. Fred Moll tarafından Mountain 
View, California’da kuruldu. Hansen Medical, esnek robot teknolojisi alanına öncülük etmiştir. 
Özellikle tıbbi robotik alanında seçkin ve üretken bir tıbbi cihaz girişimcisi olan Dr. Moll, daha 
önce Intuitive Surgical'ı ve Auris Health şirketini kurmuştu. Robotik kateteri, periferik damar 
sistemini keşfetmeyi ve terapötik cihazların düzenlenmesi için bir kanal sağlamayı 
amaçlamaktadır. Kateter, Hansen'in Magellan robotik sisteminin bir bileşeni olarak çalışır. 
Sensei X robotik sistemi, bir cerrahın kalp kulakçığı içinde elektrofizyolojik bilgi toplamak için 
robotik olarak yönlendirilebilir kateterlerini kontrol etmesine izin vermek için 3B kateter 
kontrollerini ve 3B görselleştirmeyi kullanır. Hansen, Magellan Robotik Sistemi ve Sensei 
Robotik Sistemi olmak üzere iki robotik sistem üretti. Magellan, çok özel, periferik vasküler 
robotik prosedürler ve girişimsel elektrofizyoloji prosedürleri için Sensei inşa edilmiştir. Sensei 
robotik sistemi ile birlikte Hansen, elektrofizyoloji prosedürlerinde üçüncü taraf kateterlerde 
gezinirken kateter stabilitesini, erişilebilirliğini ve temas kuvveti algılamasını sağlamak için 
tasarlanmış robotik olarak yönlendirilebilir bir kılıf olan Artisan Genişletilmiş Kontrol 
Kateterini icad etmiştir. Mart 2008'de Frost & Sullivan, Hansen Medical'e ABD Görüntü 
Kılavuzlu ve Robotik Destekli Cerrahi Cihazlar alanında 2008 Ürün İnovasyonu Ödülü'nü 
verdi. Auris Health, 2016 yılında Hansen Medical'i satın alarak Auris portföyüne çok sayıda 
robot teknolojisi ve patent getirdi. Hansen entegrasyonunun ardından, Mart 2018'de Auris 
Health, teşhis ve tedavi amaçlı bronkoskopik prosedürler için FDA onaylı ilk robotik platform 
olan Monarch™ Platformunu piyasaya sürdü. Monarch Platformu, doktorların küçük, 
ulaşılması zor periferik akciğer nodüllerini her zamankinden daha fazla hassasiyetle teşhis 
etmesine olanak sağlamak için tasarlanmıştır. 
 
3.6 Intuitive Surgical, Inc.: Intutive Surgical veya IntuitiveTM şirketi, 2000 yılında ilk tarihsel 
robotik sistem da Vinci® için FDA onayını aldı ve bu noktadan sonra da Vinci® çerçevesini 
geliştirdiler. 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri robotik cerrahi pazarında lider konumda 
yer aldı. Diğer da Vinci® sistemleri, örneğin, 2006 yılında da Vinci S® ve 2009 yılında da Vinci 
Si® pazarlandı, ancak Intuitive'in lider ürünü da Vinci Xi®, 2014 yılında sunuldu. Intuitive 
şirketi robotik cerrahi alanında pazarın lideri durumdadır. Kateter, Hansen'in Magellan robotik 
sisteminin bir bileşeni olarak çalışır. Sensei X robotik sistemi, bir cerrahın kalp atriyumunda 
elektrofizyolojik bilgi toplamak için robotik olarak yönlendirilebilir kateterlerini kontrol 
etmesine izin vermek için 3D kateter kontrolleri ve 3D görselleştirme kullanır. IntuitiveTM 
şirketi (Intutive Surgical, Ltd.)  2020 yılını yansıtan müşteriler Intuitive ürünleri değer vermekte 
ve geniş desteği takdir etmektedir. Hastaneler üzerindeki Covid kısıtlamaları hafifledikçe, 
hastaneler ürünlerin kullanımına geri dönmektedir. 2019 yılına göre %1 büyüme ile yaklaşık 
1.25 milyon işlem gerçekleştirilmiştir. Prosedürler 2020'nin ilk çeyreğinde %10 arttı, ikincı 
çeyrekte %19 azaldı, üçüncü çeyreğinde %7 büyüdü ve dördüncü çeyreğinde %6 büyüdü. Da 
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Vinci sistemlerinden oluşan klinik kurulu taban yıldan yıla %7 büyüdü. Entegre Dağıtım Ağları 
(IDN, Integrated Delivery Networks) sürekli yükseldi. IntuitiveTM şirketinin 2018 yılında 
gelirleri 3.72 milyar $, brüt karı 2.36 milyar dolar, 2018 yılında gelirleri 4.48 milyar $, brüt karı 
3.11 milyar dolar ve 2020 yılında gelirleri 4.36 milyar $, brüt karı 2.86 milyar dolar oldu. Son 
yıldaki brüt karın satışlara oranı %66 oldu. Bu oranın önceki yıldan 3 puan az olmasının Covid-
19 salgınından kaynaklandığı söylenebilmektedir (Intuitive, 2021). Da Vinci cerrahi sistemleri, 
2012 yılında en sık histerektomi ve prostat için tahmini 200,000 ameliyatta kullanılmıştır. 2019-
2020'de dünya çapında 4,986 birimden oluşan kurulu bir üssü bulunmaktadır. Sistemin SI 
versiyonu maliyeti ortalama olarak 2 milyon ABD dolardır. Ayrıca yıllık bakım ücreti yaklaşık 
180,000 dolardır. Şekil 2’de bir uygulama verilmektedir. 

 

Şekil 2. Da Vinci ile  Avustralya Sidney’de robotik cerrahi uygulaması (Crew, 2020).  
3.7 Medrobotics Corporation: Medrobotics, Massachusetts merkezli bir organizasyondur ve 
kısa bir süre önce genel tıbbi cerrahiye girmek ve son teknoloji robotik sistemler oluşturmak 
için 20 milyon ABD doları tutarında finansman sağlamıştır. Flex robotik sistemi 2015 yılında 
FDA onayını aldı ve doktorların yılan benzeri planı ve 180° yolu ile kulak, burun ve boğaz gibi 
anatomik bölgelere ulaşmalarına izin verdi. 
3.8 Myomo: Myomo şirketinin kontrollü bileziği MyoPro, birçok koşul nedeniyle ellerinde ve 
kollarında hareket kaybı veya zayıflamalarla karşılaşanlara yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 
Cihaz, cildin yüzeyinden gelen sinir sinyallerini inceler, bu noktada doğal kol ve el hareketlerini 
teşvik eden küçük motorları harekete geçirir. 
3.9 Stryker Corporation: Stryker, 2013 yılında mako Surgical Corp'u 1.65 milyar dolara satın 
alıp robotik cerrahi pazarına girdikten sonra ikinci lider yarışmacıydı. MAKOTM, Stryker 
tarafından MAKO™ robotik kol olarak lanse edilen Rio® robotik kol interaktif ortopedik 
cerrahi platformunu pazara arz etti. Kısmi diz artroplastisi ve mutlak kalça artroplastisi için 
kullanılan Mako ™ çerçevesi, ortopedik robotik pazarındaki gelirin büyük kısmına sahiptir. 
 
3.10 Verb Surgical: Verb Surgical şirketi yenilikçi robotik cerrahi organizasyonlardan biridir 
ve Google’s Alphabet ve Johnson & Johnson'ın tıbbi cihazlar yan kuruluşu Ethicon arasındaki 
stratejik bir ortaklıktır. Robotik teknolojisini, gelişmiş görselleştirmeyi, gelişmiş 
enstrümantasyon ve veri analitiğini entegre eden bir dijital cerrahi platformu oluşturmaya 
odaklanıyorlar. Bu tür robotik cerrahi şirketleri, tıptaki mevcut robotlara tam olarak mal 
olmayacak bir dijital cerrahi platform oluşturmak için Google'ın büyük veri ve makine öğrenimi 
uzmanlığını benimsemektedir. 
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3.11 Zimmer Biomet Robotics: Zimmer Biomet Robotics şirketi bir zamanlar Medtech SA 
olarak bilinirdi. 2002 yılında Montpellier, Fransa'da kurulan bir robotik cerrahi şirketidir. 
Merkezi sinir sisteminin cerrahi prosedürleri ve diz gibi farklı uygulamalar için robotik yardım 
oluşturur. Ana ürünü, ihmal edilebilir derecede invaziv tıbbi prosedürler için tasarlanmış bir 
robotik cerrahi asistanı olan ROSA'dır. Bu şirketlerden Intution, Da Vinci ile 2025 yılına kadar 
şu anda %17'ye kıyasla %25'lik bir pazar payı elde etmeyi başarırsa, 1.4 milyar doların üzerinde 
artan satışlar olabilir. Da Vinci sisteminin düzenli cerrahi prosedürlere göre birçok avantajı 
olduğu göz önüne alındığında bu mümkündür. Cerrahi sistemler sadece cerrahlara cerrahi 
alanda insan bileği ile benzer bir hareket aralığı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda insan elinin 
istikrarsızlığını da ortadan kaldırır. Ek olarak, bu minimal invaziv ameliyatlar, azaltılmış cerrahi 
komplikasyonların, daha hızlı iyileşme süreçlerinin ve daha düşük hastaneye yatış 
maliyetlerinin faydalarına sahiptir. Ayrıca, bu cerrahi sistemler belirli prosedürler için yaygın 
olarak benimsenmiştir, ancak hala kabul edilmedikleri birçok şey vardır. Birkaç yıl öncesine 
kadar, en yaygın prosedürler Da Vinci sistemlerini kullanan toplam prosedürlerin %50'sinden 
fazlasını oluşturan prostatektomiler ve histerektomilerdi. Bununla birlikte, diğer prosedürler 
giderek artan bir oranda benimsenmektedir ve bunun gelecekte de devam etmesini 
beklenmektedir. Daha geniş bir muhtemel prosedür yelpazesi, şirketin sistemleri için daha fazla 
talebe yol açacaktır. Bu faktörler göz önüne alındığında Da Vinci önümüzdeki yıllarda güçlü 
bir büyümeye devam edebilir ve küresel cerrahi robotlar pazarında daha yüksek pay alabilir 
(Forbes, 2019).  
 
4. SONUÇLAR 
Robotik cerrahinin kullanımında genel cerrahi, jinekoloji, kalp, ortopedi gibi birçok alan 
bulunmaktadır. Robotik cerrahi pazarı gelirinin 2027 yılına kadar 13.8 Milyar $ değerini 
geçmesi tahmin edilmektedir. İleri teknoloji şirketlerinin rekabet ortamında bile kar oranı 
yüksektir ve brüt karın satışlara oranı %69 olabilmektedir. Robotik cerrahi öncelikle üç ana 
yöntemle gerçekleştirilebilir (a) cerrahın doku ile doğrudan parmaklarıyla ve ayrıca açık veya 
minimal invaziv bir yaklaşım kullanarak cerrahi aletlerin manipülasyonu yoluyla etkileşime 
girdiği bir cerrahi prosedür; (b) doku ile etkileşimin, ameliyattan önce ve ameliyat sırasında 
görsel bilgi sağlayan kameralar ve görüntüleme modaliteleri ile bağlantılı bir cerrahi robotik 
sistem tarafından aracılık edildiği bir cerrahi prosedür ve (c) operasyon ortamının gerçek veya 
simüle edilmiş doku olabileceği bir simülasyon ortamında gerçekleştirilen bir cerrahi prosedür. 
Robotik kullanım nedeniyle, ameliyat hassas ve daha küçük insizyonlar ile yapılmaktadır. Kan 
kaybının azalması, daha az ağrı ve daha kısa iyileşme süresi söz konusudur.  
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CEPHE MÜHENDİSLİĞİNDE CAM MALZEMELERİN SEÇİMİ 
SELECTION OF GLASS MATERIALS IN FAÇADE ENGINEERING 

 
OSMAN YAZICIOĞLU 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 
OĞUZ BORAT 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 
  
 ÖZET 
Büyük binalarda cephe mühendisliğinde mekanik, termodinamik, enerji verimliliği ve 
ekonomik incelemeler mimari açıdan binanın konumlandırılması ve mekânların yerleştirilmesi 
çalışmalarıyla birlikte yürütülmektedir. Mimari verimlilik maksimize edilerek iklimlendirme 
ve aydınlatma yükü önemli derecede azaltılmakta, işletme maliyetleri düşürülmektedir. Bu 
çalışmada model bir binada işletme giderleri, yatırım maliyeti, güneş enerjisi geçirme, gürültü 
geçirgenliği, UV ışık geçirgenliği gibi ölçütler dikkate alınarak alternatif cam cephe seçenekleri 
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma için çok kriterli karar verme yöntemlerinden analitik hiyerarşi 
prosesi kullanıldı. Elde edilen sonuçlar çeşitli bakış açılarından değerlendirildi. 
Anahtar kelimeler: analitik hiyerarşi prosesi, cephe mühendisliği, enerji tasarrufu, 
iklimlendirme, yalıtım camı   
 
ABSTRACT 
Mechanical, thermodynamic, energy efficiency and economic studies in façade engineering in 
large buildings are carried out together with the architectural positioning of the building and 
the placement of the spaces. By maximizing architectural efficiency, air conditioning (HVAC, 
Heating, Ventilation, and Air Conditioning) and lighting loads are significantly reduced and 
operating costs are reduced. In this innovative study, we compared alternative glass façade 
options in a model building by considering criteria such as operating costs, investment cost, 
solar energy transmission, noise transmittance, and UV light transmittance. We used an 
analytical hierarchy process, one of the multi-criteria decision making methods, for comparison.  
Keywords: air conditioning, analytical hierarchy process, energy saving, facade engineering, 
insulating glass 
  
1. CEPHE MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMALARI 
Bina sektörü (konut dışı binalar, konut binaları ve bina inşaat sektörü dâhil), 2020 Binalar ve 
İnşaat için Küresel Durum Raporu'nda (Global Status Report for Buildings and Construction, 
2020) belirtildiği gibi, Dünya CO2 eşdeğeri emisyonlarının yaklaşık %38'inden ve küresel 
enerji tüketiminin yaklaşık %35'inden sorumludur. Ayrıca bina sektörü, hammaddelerin 
çıkarılmasının yaklaşık %50'sinden ve içme suyu tüketiminin 1/3'ünden sorumludur (Cao et al., 
2016).  
Bu endişe verici çerçevede, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yeni inşaatlar nedeniyle dünya 
çapındaki bina stokunun 2060 yılına kadar iki katına çıkması bekleniyor. Böylece herhangi bir 
girişim, uygun politika ve eylem planları olmadan inşaat sektöründe enerji talebi %50 oranında 
artabilir ve bunun sonucunda küresel ve yerel ısınmaya etki edebilir. Bu sektörde enerji 
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tasarrufu hem bu nedenlerle hem de ülkelerin enerji konusunda belirledikleri hedeflere 
ulaşabilmek için önemlidir (Ascione et al., 2021). 
Çift cidarlı cephe (ÇCC), iyi estetik ve görsel etkileri nedeniyle son yıllarda modern şehirlerdeki 
kamu binalarında giderek daha fazla kullanılmaktadır. Cam cepheli gökdelenler, şehirlerdeki 
simge yapılar olma eğilimindedir. ÇCC, iki cam katmandan, cam katmanlar arasında bir hava 
boşluğundan ve jaluzilerden oluşur. Havalandırma, günışığı kontrolü ve gürültü yalıtımı gibi 
çeşitli işlevler ÇCC tarafından gerçekleştirilebilir (Wanga et al., 2020).  
Yılmaz ve Çetintaş (2005) İstanbul'da ısıtma mevsiminde ÇCC 'nin ısı kaybını boşluklar arası 
sıcaklık yöntemiyle hesapladılar ve ÇCC 'nin enerji tüketim değerinin tek cam cepheye (2700-
3300 W) kıyasla %40 oranında azaltılabileceğini buldular. Bina kabuğundaki ısı kayıplarına 
veya kazanımlarına karşı bina enerjisinin %40'tan fazlası, özellikle güneş ısısı kazancı ve zayıf 
izolasyon nedeniyle aşırı ısınmanın kolayca meydana gelebileceği şeffaf cephelerde, bina içi 
termal konforu sağlamak için tüketilir (Cao et al., 2016). Bu, sürdürülebilir kalkınma için bina 
cephesinin daha enerji verimli tasarımlara geçişinin önemini vurgulamaktadır (Gielen et al., 
2019).  
Doğal havalandırmalı çift cidarlı cephe (DHÇCC), doğal havalandırma sağlamak için güneş 
ışınımını emer. Binaların enerji tasarrufunda önemli bir önemi olduğu kanıtlanmıştır ve 
DHÇCC üzerindeki panjurlar, rahatsız edici akışın ayarlanması için gerçek hayattaki 
uygulamalarda gerekli olabilir (Al Touma and  Ouahrani, 2021). 
Günışığı aydınlatması, ışık enerjisi tasarrufu ve dış mekâna doğrudan bağlantı dâhil olmak 
üzere binalar ve kullanıcılar için çok çeşitli faydalar sağlar. Aşırı güneş ışığı, otomatik olarak 
kontrol edilen stor perdeler kullanılarak ortadan kaldırılabilir ve gün ışığını yeniden 
yönlendiren filmler kullanılarak bir odanın arkasına ışık gönderilerek dağıtım iyileştirilebilir. 
Bu teknolojiler, farklı işlevlere (hafif enerji tasarrufu, parlama önleme ve görünüm) hizmet 
etme potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çok bölümlü bir cephede birleştirilebilir. Bu 
alanda yapılan bir çalışmada, gün ışığının varlığı, kamaşma önleyici ve önden görünürlük analiz 
edilerek, otomatik kontrollü stor perdelerle birleştirildiğinde gün ışığını yeniden yönlendiren 
filmin etkinliği değerlendirilmiştir (Do and Chan, 2021). 
Mümkün olan en düşük cephe sıcaklığını ve dolayısıyla mümkün olan en yüksek enerji 
tasarrufunu elde etmek için, Fotovoltaik termal (PVT), evaporatif soğutucu, evaporatif 
soğutmalı cephe ve kontrol sisteminden oluşan evaporatif olarak soğutulan bir cephe sistemi 
geliştirildi (Al Touma and  Ouahrani, 2021). 
 
2. BİNA İKLİMLENDİRMESİ VE AYDINLATMASINDA MİMARİ VE MEKANİK 
YÖNLER 
Mekanik, termodinamik, enerji verimliliği ve ekonomik açıdan bir binanın iklimlendirme 
(HVAC) ve aydınlatma sisteminin tasarımı ve işletme şartları çok önemlidir.  Ancak binanın 
iklimlendirme (soğutma ve/veya ısıtma) ve aydınlatma yükü de binanın mimari verimliliğine 
bağlıdır. Binanın mimari verimliliği maksimize edilirse, iklimlendirme ve aydınlatma yükü 
azalmaktadır; bu da minimum enerji tüketimi ile mekanik sistem üzerindeki yükü 
etkilemektedir. Dolayısıyla, hem mimari hem de mekanik yönler, etkin bir enerji verimli bina 
oluşturmak için eşit derecede önemlidir. 
Çoğunlukla mimarlar, maksimum güneş radyasyonu alan bir binanın cephesinde daha az cam 
kullanma kuralına uyarlar. Bulunulan bölgeye göre, binanın iklimlendirme (soğutma ve/veya 
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ısıtma) ve aydınlatma yükü düşünülerek pencerelerin ve çok kullanılan mekânların 
yerleştirilmesine dikkat edilmektedir. Teknolojik olarak gelişmiş uyarlanabilir cephelerin, 
enerji talebini azaltma ve binalarda daha doğal ve daha sağlıklı koşullar oluşturma açısından 
sızdırmaz süper yalıtımlı binalardan daha iyi performans gösterebildiği gösterilmiştir.  
Kızılötesi (infrared-IR) ışık: Güneş enerjisinin %53’üne sahip olan dalga boyu 780 nm’den 
büyük dalga boylarındaki ışıktır. Görünür (visible-V) ışık: Güneş enerjisinin %44’üne sahip 
olan dalga boyu 380-780 nm aralığında bulunan ışıktır. Mor ötesi (ultraviyole-UV) ışık: Güneş 
enerjisinin %3’ üne sahip olan dalga boyu 300-380 nm dalga boylarındaki düşük enerji 
seviyesindeki enerjinin geçirilen yüzdesidir. Güneş enerjisinin sadece %3’ü ultraviyole yani 
mor ötesi ışık olarak gelmektedir. 
Yalıtım camı, bina cephelerinde 2 veya 3 panelden oluşan saydam, renkli veya kaplamalı 
camlar kullanılmaktadır. Bunların tasarım özellikleri genel 
olarak aşağıdaki gibidir, Şekil 1, 

 Yüzeyleri birbirlerine parallel, 

 Kenarlarında ara boşluk çıtaları (alüminyum, galvanize 
çelik veya içinde nem alıcı silica jel bulunan kenar çıtası) 
ile belli bir mesafede sabitlenir. 

 Çıta ile cam arasında iç sızdırmazlık iç yalıtım 
dolgusuyla sağlanır (bütil–poliisobutilen, mastik veya 
bant) 

 İki cam panel ve ara boşluk çıtası altına dış sızdırmazlık olarak yalıtım dolgusu konulur. 

 Sızdırmazlık sağlanan ara boşluğa hava veya asal gaz (argon veya azot) doldurulur. 
 
 
3. MİMARİ CAM PERFORMANS KRİTERLERİ 
Cephe mühendisliğinde öne çıkan fiziksel büyüklükler aşağıda sunulmuştur: 
Isı Geçirgenlik Katsayısı veya Isı iletim katsayısı-U (Thermal transmittance coefficient): Tek 
camda bu katsayı büyüktür. Cam panel sayısı arttıkça katsayı küçülmektedir, Tablo 1. 
 

Tablo 1. Isı geçiş katsayısı 
Tip U [W.m-2. K-1] 
Bir Cam 5,8 
İki Cam 2,9 
Üç Cam, biri 
kaplamalı 1,1 

 
 
Gün Işığı Geçirgenlik (Visible Transmittance-VT) veya Cama gelen ışığın gözle görünen 
(yaklaşık 380–780 nanometers arasındaki) dalgaboyunda olan kısmının camdan geçen 
yüzdesidir. 
Güneş Enerjisi Toplam Geçirgenlik (Solar Heat Gain Coefficient- SHGC) veya Solar Faktör 
değeri: Güneş enerjisinin camdan geçen yüzdesidir. Temperlenebilir. Kuzey cephelerde ve 
özellikle soğuk iklimlerde pasif solar enerjiden azami faydalanmak için yüksek SHGC>0.55 

Şekil 1 Üç cam panel arasında 
1. Ara boşluk çıtası, 2. Nem 
alıcı, 3. İç yalıtım dolgusu, 
4. Dış sızdırmazlık dolgusu 
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seçilir. Sıcak iklimlerde ise güneş enerjisinin soğutma giderlerini artırmaması içi SHGC<0,4 
tercih edilir.  
UV geçirgenliği: Ultraviyole (UV) 300-380 nm dalga boylarındaki düşük enerji seviyesindeki 
solar enerjinin geçirilen yüzdesidir. Güneş enerjisinin sadece %3’ü ultraviyole yani mor ötesi 
ışık olarak gelmektedir. Isı artışının sorumlusu değildir, fakat yüksek UV geçirgenliği eşyaların 
ve duvarların renginin solmasına sebep olur. (İnsanların D vitaminin işlevini tamamlaması için 
bir miktar UV ışına ihtiyacı olduğu da unutulmamalıdır). 
Gürültü yalıtımı (acoustic insulation) veya gürültü kontrolü: Gürültü ve ses kirliliği işitme 
kaybı, hipertansiyon gibi fizyolojik etkiler ile stres, sıkıntı, konsantrasyon kaybı, uykusuzluk 
gibi psikolojik etkilere sahiptir. Bu amaçla iki veya üç cam arasına şeffaf plastik madde 
konularak yapıştırılmaktadır, buna iki veya üç katlı cam veya lamine cam adı verilmektedir. 
Lamine camlar gürültüyü absorbe etmekte ve sert bir cisim çarptığında kırılsa bile parçaları 
dağılmamaktadır. Akustik lamine camlar 50 dB kadar gürültü azalması sağlamaktadır.  
 
4. MODEL ÇALIŞMASI; SEÇENEKLER VE KRİTERLER 
Türkiye, Gürcistan, Ermenistan, İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, 
Kırgızistan, hatta Kazakistan’ın bir kısmı 30-45 derece eylem arasında bulunmaktadır; kısacası 
sıcak kuşakta bulundukları söylenebilir. Bu durumda kuzey cephelerde güneş ışığını ve güneş 
enerjisini fazla geçiren (% 62 ve %44), güney cephelerde ise güneş ışığını ve güneş enerjisini 
daha az geçiren (% 50 ve %33) camlar kullanılabilir.  
 

 
 

Şekil 3. Model camların ısı geçirgenlik 
katsayısının cam sayısına göre değişimi. 
U [W.m-2. K-1] 

Şekil 2. Model camların güneş enerjisi oranlarının 
cam sayısına göre değişimi. GEDY=Güneş Enerjisi 
Dışa Yansıtma, GES=Güneş Enerjisi Soğurma, 
GETG=Güneş Enerjisi Toplam Geçirgenliği, 
GK=Gölgeleme Katsayısı, UVG=UV Geçirgenlik 
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Çalışmada 25 bin m2 kapalı alan ve 100 bin m3 
hacme sahip model bir bina tanımlanmıştır. 
Model binanın cam cephesinin üç farklı şekilde 
giydirileceği varsayılacaktır. 1) Tek 6 mm füme 
cam, 2) Aralarında 12 mm boşluk bulunan iki 
cam, 3) aralarında 12 mm olan 3 cam. Tablo 1 de 
bu üç seçeneğe ait Isı Geçiş Katsayıları 
verilmiştir. Her bir seçenek için önemli görülen 
ekonomik değerler ve fiziksel özellikler kriter 
olarak tanımlanacaktır. Bu çalışmada ekonomik 
büyüklük olarak yatırım maliyeti ve işletme 
giderleri; fiziksel büyüklük olarak güneş enerjisi geçirme, gürültü yalıtımı, UV ışık geçirgenliği 
dikkate alınacaktır. Böylece üç seçenek için beş nicel kriter tanımlanmıştır.  Kriterler: K1- 
Yatırım Maliyeti, K2- İşletme Giderleri,   K3-Güneş Enerjisi Geçirme, K4-Gürültü Yalıtımı, 
K5- UV Işık Geçirgenliği kısaltmalarıyla gösterilecektir. 
Model binanın üç seçenek için yatırım maliyeti ve işletme giderleri ayrı ayrı hesaplanmıştır; 
seçilen cam cephe ve bunun gerektirdiği klima birimi ilk yatırım değerleri 25 ile 28 MTL 
arasında, buna karşılık sadece klima biriminin on yıllık işletme ve bakım giderleri 83 ile 93 
MTL arasında bulunmuştur.  
Üç cam seçeneğe ait güneş enerjisi oranlarının cam sayısına göre değişimi olarak 
GEDY=Güneş Enerjisi Dışa Yansıtma, GES=Güneş Enerjisi Soğurma, GETG=Güneş Enerjisi 
Toplam Geçirgenliği, GK=Gölgeleme Katsayısı, UVG=UV Geçirgenlik değerleri Şekil 2’de, 
ısı geçirgenlik katsayıları Şekil 3’ te verilmektedir. Gürültü yalıtım değerleri ise Şekil 4’te 
sunulmuştur. 
 
5. ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME, ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)  
Çok kriterli karar verme yöntemlerinde tanımlanan seçenekler kabul edilen kriterlere göre 
sıralanabilmektedir. Bunların en basiti “Sıralama Tabanlı Değerlendirme” yöntemidir. Bu 
yöntemde kriterlere göre ağırlık puanı kullanılmadığı için sonuçlar çok sıhhatli olmamaktadır. 
Bu çalışmada kriterlere de ağırlık puanı verilen “Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)” tercih 
edilecektir. Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), 1970 li yıllarda geliştirilmiştir  (Myers and Mark, 
1968; Saaty, 1977;  Saaty, 1980; Saaty and Vargas, 1987;  Saaty, 1994; Thakkar, 2021).  
Karar seçeneklerinin çoklu kriterlere göre sıralanmasına ve seçim yapılmasına yarayan nicel 
bir yöntemdir. AHP, karar derecelerinin (aşamalarının) tanımlanabilmesi durumunda 
kullanılmaktadır. Karar seçeneklerini etkileyen kriterler, kriterlere göre karar seçeneklerinin 
ikili karşılaştırılması ve önem ölçekleri belirlenmektedir. Sonuçta önem farklılıkları, karar 
seçenekleri üzerinde yüzde dağılıma dönüşmektedir.  
Çok kriterli karar vermeyi esas alan ve AHP yöntemini kullanan “Expert Choice” isimli bir 
yazılım mevcuttur. Yöntem imalat, çevre yönetimi, gemi inşası, ziraat, planlama ve bütçeleme, 
pazar araştırma, performans ve risk değerlendirme, eğitim, yer veya tesis seçimi,  proje ve 
portföy seçimi, satıcı ve kaynak seçimi, yazılım seçimi gibi çok çeşitli alanda kullanılmaktadır.  
 

Şekil 4. Model camların gürültü yalıtım değerinin 
cam sayısına göre değişimi. R [dB] 
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Bu çalışmada her bir kriter için seçenekler sayısal olarak hesaplanmış ve Şekil 2-3 de görüldüğü 
gibi fonksiyon haline dönüşmüştür. Dolayısıyla her bir kriter için seçeneklerin kendi arasında 
1 ile 9 arasında puanlanması kolayca yapılmaktadır. Seçenek sayısı fazla olsa dahi fonksiyonlu 
yaklaşım puanlamayı kolay hale getirmektedir. Tablo 2’ de seçenekler temel öz vektörlerinin 
oluşturulan A-matrisi ve Tablo 3’ de normalize kriterler matrisi ve buna ait öz vektör 
verilmiştir. 
 
Tablo 2. A-Matrisi (Seçenekler Temel Öz Vektörleri)      
  K1 K2 K3 K4 K5 

S1 0,582 0,077 0,074 0,077 0,083 
S2 0,350 0,231 0,228 0,252 0,167 
S3 0,067 0,692 0,698 0,672 0,750 

 
 
Tablo 3. B-Matrisi (Normalize Kriterler Matrisi) ve b - Öz Vektörü     

  
K1 K2 K3 K4 K5 

b - Öz 
Vektör 

K1 0,214 0,187 0,315 0,306 0,280 0,260 
K2 0,642 0,560 0,524 0,429 0,360 0,503 
K3 0,071 0,112 0,105 0,184 0,200 0,134 
K4 0,043 0,080 0,035 0,061 0,120 0,068 
K5 0,031 0,062 0,021 0,020 0,040 0,035 
 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Burada Tablo 2’deki A-matrisinde (seçenekler temel öz vektörlerinde) kriterlerin ağırlık 
puanları yoktur. Kriterlerin ağırlık puanları Tablo 3’ deki b-öz vektörüyle verilmektedir. Tablo 
4’te A-matrisi ile kriterlerin b-öz vektörü çarpılarak bulunan c-vektörü verilmektedir, (A x b = 
c). 
 
Tablo 3. c-Sonuç vektörü 

 
 
 
 
 
 
Sonuç vektöründe görüldüğü gibi, üç camlı sistem 
0,531 puanla 1., iki camlı sistem 0,261 puanla 2. ve 
bir camlı sistem 0,208 puanla 3. olmaktadır.  

 
 
 
 

Seçenekler c - Vektörü 
A x b = c 

Sıralama 
Puanı 

S1 - Bir 
Cam 

0,208 3 

S2 - İki 
Cam 

0,261 2 

S3 - Üç 
Cam 

0,531 1 
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 
Binalar ve İnşaat için Küresel Durum Raporlarına göre bina sektörü Dünya CO2 emisyonunun, 
küresel enerji tüketiminin ve içme suyu tüketiminin takriben 1/3’ünden, ham madde 
çıkarılmasının yaklaşık %50’sinden sorumludur. Önümüzde 30-40 yıl içinde bina sayısı iki 
katına çıkacağı için bu tüketimlerin de artması beklenmektedir. Dolayısıyla bu sektörde de 
enerji tasarrufunu öncelikli hedeflerdendir. Bu bağlamda cephe mühendisliği önem 
kazanmaktadır; kullanılan malzemeler, binanın ve kullanım mekânlarının konumlandırılması, 
ısı-ışık-UV-gürültü geçirgenliği gibi konularda birçok çalışma yapılmaktadır. Bu bilgi ve 
verilere dayanarak bazı tercihlerde bulunulmaktadır. Tabii bir bina için nihai kararı verirken 
ekonomik ve fiziksel özelliklerin bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir. Ekonomik 
değerlendirmelerde yatırım maliyeti yanında, tercih edilen fiziksel özelliklerin yol açacağı 
işletme giderlerini, yeterli bir süre için, mesela on yıl için, dikkate almak gerekmektedir. 
Bu çalışmada model olarak tanımlanan binanın cam cephesi üç seçenekle incelenmektedir: tek 
6 mm füme cam, aralarında 12 mm boşluk bulunan iki cam veya aralarında 12 mm olan 3 cam 
bulunan tasarımlar yapılmıştır. Her bir tasarımın yatırım maliyeti, on yıllık işletme giderleri; 
fiziksel büyüklük olarak güneş enerjisi geçirme, gürültü yalıtımı, UV ışık geçirgenliği ayrı ayrı 
nicel büyüklük olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle çok kriterli karar verme için üç seçenek 
için beş kriter dikkate alınmıştır. Bu problemin çözümü için Analitik Hiyerarşi Prosesi 
kullanılmıştır.  Sonuç vektöründe üç camlı sistem 0,531 puanla 1., iki camlı sistem 0,261 puanla 
2. ve bir camlı sistem 0,208 puanla 3. olmaktadır. Sayısal değerlere göre bir camlı ve iki camlı 
seçenekler birbirine yakın sayılabilir ve toplamları ancak üçüncü seçeneğe yaklaşmaktadır. 
Binanın, kullanım hacimlerinin ve/veya pencerelerin konumlandırılma şekilleri bu çalışmada 
dikkate alınmamıştır. Bu mimari tercihler eklenirse konu üçten fazla seçenekli bir problem 
dönüşmüş olacaktır.  
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ABSTRACT 
The logging operations during production of wood-based forest products should be conducted 
according to precision forestry approach. The small-scale logging systems provide alternative 
methods that are convenient for precision forestry concept. Within this concept, it is essential 
to evaluate productivity of the logging systems. In this study, two small-scale logging systems, 
including cable winching on the ground and mini-cable yarding partially on the ground, were 
implemented in a Maritime pine stand in Karacabey forests in the city of Bursa in Turkey. The 
productivity of these systems were analyzed using time study method. The logging systems 
were run for two scenarios considering two slope classes and two distance classes. For the cable 
winching, slope and distance were 30% and 40 m in for the first scenario while they were 40% 
and 50 m, respectively, in the second scenario. For the mini-cable yarding system, slope and 
distance were 40% of 40 m in the first scenario while they were 50% and 50 m, respectively, 
in the second scenario. The average productivity of the winching system was 2.44 m3/hour and 
2.25 m3/hour in the first and the second scenarios, respectively. For the mini-cable yarding 
system, the average productivity was 2.36 m3/hour and 1.93 m3/hour in the first and the second 
scenarios, respectively. For both systems, there was a correlation between log parameters 
(diameter, length, and volume) and productivity in the both scenarios, except the second 
scenario of mini-cable yarding system.  
Keywords: Forest Operations, Small-Scale Logging, Cable Winching, Productivity   
 
INTRODUCTION 
The extraction of the wood-based products, which are cut down and divided into small sections 
(logs) in the forest, is conducted by using various logging methods (manual and mechanized) 
(Yıldırım and Engür, 1989). The logging method is the most important factor affecting the cost 
and duration of timber extraction works. It is also an important factor affecting stand health and 
product quality. Thus, variable factors should be examined in many ways and the most suitable 
logging method should be selected among alternatives (Eroğlu, 2012).  
The most difficult and costly stage of the wood raw material production is logging operation. 
In this regard, it is necessary to use modern methods and mechanization in logging operation, 
considering the environmental effects and quality of the end products. The mechanized logging 
equipment (skylines, tractors, etc.) owned by forest enterprises significantly affect the 
productivity of the logging operation. The proportion of using highly mechanized logging 
equipment (such as feller-buncher, harvester, skidder) in logging operations is limited in some 
countries since the purchase cost and operating cost of these equipment is considerably high. 
In Turkey, agricultural tractors attached with additional parts are commonly used in logging 
operations (Acar et al., 2010). On the other hand, portable winch offers an economic and 
ecological alternative to the logging methods in cases where it is not suitable to extract timber 
with an agricultural tractor (Gülci et al., 2014). Thus, portable winch, as an effective tool of the 
small-scale logging systems, is also convenient for precision forestry concept. Ground slope is 
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the leading factor in the selection of appropriate logging methods (Erdaş et al., 2014). Another 
important factor influencing the performance of the logging operations is the skidding distance.  
 
It is essential to optimize productivity while reducing environmental impact during mechanized 
logging operations particularly in ecologically sensitive areas. The small-scale logging systems 
empowered by a portable winch provide effective alternative methods in this concept. In this 
study, productivity of two small-scale logging systems (e.g. cable winching and mini-cable 
yarding empowered by a portable winch), were evaluated by using time study method, 
considering two slope and two distance classes.  
 
MATERIAL AND METHODS 
Study Area 
The study was carried out in Maritime Pine (Pinus pinaster) stand in Karacabey Forestry 
Enterprise Directorate within the border of Bursa Regional Directorate of Forestry. In the area, 
about 28% (32,235.30 ha) of the area is forested, while 72% (84,804.40 ha) is open area (Figure 
1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Study area 

Time Study 
The productivity of the small-scale logging systems, cable winching and mini-cable yarding, 
were analyzed using time study method. The both logging systems were equipped with portable 
winch (PCW5000) and synthetic rope while an overhead trolley was also utilized in the second 
system (Figure 2). The logging systems were run for two scenarios considering two slope 
classes and two distance classes. In the time measurements, a chronometer was used, while a 
diameter gauge was used for diameter measurement and a tape for length measurement. In 
addition, the ground slope and the skidding distance was measured by using clinometer and 
tape, respectively.    

Study 
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Figure 2. Portable winch and other equipment 

 
In the cable winching operation, portable winch was attached on a stable tree in the field and 
synthetic rope was used for skidding logs (Figure 3). The work stages in the cable winching 
operation included pulling hook to the logs, choker-setting of the log, winching the logs, and 
unloading the logs at the landing area where the logs are stacked (Figure 3). In the study 
application, there were two scenarios where slope and distance were 30% of 40 m in the first 
scenario while they were 40% and 50 m, respectively, in the second scenario. The cable 
winching operation was conducted a winch operator and a choker-setter.  
 

 
Figure 3. Installation of the portable winch and pulling the logs on the ground 

 
In the mini-cable yarding operation, after attaching the portable winch on a stable tree, the main 
line of the system was fixed on stable tower trees in two-ends of the systems. Then, overhead 
trolley was located on the main line and attached to pulling line for yarding operation (Figure 
4). The work stages in the mini-cable yarding operation included pulling overhead trolley to the 
logs, choker-setting of the log, winching the logs, and unloading the logs at the landing area 
where the logs are stacked. The mini-cable yarding was run for two scenarios in which slope 
and distance were 40% of 40 m in the first scenario and 50% and 50 m, respectively, in the 
second scenario.  
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Figure 4. Setting up mini-cable yarding system 

 
Statistical Analysis 
After time study data were recorded, the average time consumption of each work stage was 
calculated for each scenario. The effects of three parameters (diameter, length, and volume of 
the logs) on both the cycle time and the productivity was analyzed by using correlation analysis 
in SPSS 16 program. Then, regression analysis was run for the parameters (independent 
variables) that had the significant correlation between cycle time and the productivity. The 
hourly productivity of the feller-buncher operation (m3/hr) was computed based on cycle time 
and tree volume:  

  𝑝 =  ∗ 60                              (1) 

v = log volume (m3) 
t = cycle time (min) 
60 = to convert from minute to hour 

 
RESULTS AND DISCUSSION 
Cable Winching  
The stand parameters and time study data of logging operation with a cable winching were 
recorded for two scenarios in the field. For both scenarios, the average log diameter, length, 
and volume are given in Table 1.  The average timber volume per cycle was very similar for 
both scenarios (i.e. 0.12 m3-0.13 m3).  
 
For both scenarios, the average time spent on each work stage was listed in Table 2. The work 
stage with the highest time consumption was winching the logs, followed by pulling hook to 
the logs. It was found that the total cycle time of logging operation increased as the ground 
slope and skidding distance increased. Akay et al. (2014) also reported that total cycle time of 
skidding by portable winch had a strong negative relationship with ground slope and skidding 
distance.  
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Table 1. The average values of log sizes obtained in cable winching  

Average values 
1st scenario 2nd  scenario 
30% slope and 
40 m distance 

40% slope and  
50 m distance 

Diameter (cm) 24.2 25.1 
Length (m) 2.5 2.6 
Volume (m3) 0.12 0.13 

 
Table 2. The values obtained from the measurement in cable winching  

Average values 

1st scenario 2nd  scenario 

30% slope 
and 40 m 
distance 

40% slope 
and  

50 m 
distance 

Pulling hook to the logs (sec)  24 31 
Choker-setting of the log,  17 18 
Winching the logs (sec) 125 151 
Unloading the logs at the landing 
(sec) 

7 8 

Total cycle time (min)  2.87 3.46 
Productivity (m3/hour)  2.44 2.25 

 
Considering that the timber volume is about constant in each scenario, total cycle time is the 
main factor that affects the hourly productivity. In this study, increasing ground slope and 
skidding distance increased the total cycle time which then result in a reduction in productivity. 
It was found that the productivity was 2.44 m3/hour in the first scenario while it was 2.25 
m3/hour in the second where ground slope and skidding distance increased. Bilici et al. (2019) 
reported that the average productivity of the portable winch was 2.91 m3/hour in a study where 
the average skidding distance, ground slope, and volume per cycle was 60 m, 55%, and 0.24 
m3, respectively.  
 
For the first scenario, the results of correlation analysis indicated that there was a significant 
positive relationship between total cycle time and stand parameters of log diameter (p<0.001), 
log length (p<0.05) and log volume (p<0.001). Likewise, there was a significant positive 
relationship between productivity and stand parameters of log diameter (p<0.001), log length 
(p<0.001) and log volume (p<0.001) (Table 3).  
  
The regression model was developed to obtain the mathematical model related to the 
independent variables that were found to be correlated with the cycle time and the productivity 
of the winching system. Regression models including the correlated independent variables (x1 
= log diameter; x2 = log length; x3 = log volume) are given in Equations 2 and 3 for the 
dependent variable of cycle time and productivity, respectively.   
 
y (cycle time) = 1.626 + (0.041)x1 + (0.189)x2 – (1.945)x3               
      (2) 
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y (productivity) = -0.652 + (0.034)x1 + (0.204)x2 - (15.189)x3                  
     (3) 
 
  
Table 3. Result of correlation analysis for the first scenario of cable winching 
 

  Diameter Length Volume Cycle_Time Productivity 

Diameter Pearson 
Correlation 

1 0.291 0.826** 0.818** 0.818** 

Sig. (2-tailed)  0.415 0.003 0.004 0.004 

N 10 10 10 10 10 

Length Pearson 
Correlation 

0.291 1 0.759* 0.729* 0.774** 

Sig. (2-tailed) 0.415  0.011 0.017 0.009 

N 10 10 10 10 10 

Volume Pearson 
Correlation 

0.826** 0.759* 1 0.934** 0.999** 

Sig. (2-tailed) 0.003 0.011  0.000 0.000 

N 10 10 10 10 10 

Cycle_Time Pearson 
Correlation 

0.818** 0.729* 0.934** 1 0.941** 

Sig. (2-tailed) 0.004 0.017 0.000  0.000 

N 10 10 10 10 10 

Productivity Pearson 
Correlation 

0.818** 0.774** 0.999** 0.941** 1 

Sig. (2-tailed) 0.004 0.009 0.000 0.000  

N 10 10 10 10 10 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
For the second scenario, the results of correlation analysis indicated that there was a significant 
positive relationship between total cycle time and stand parameters of log diameter (p<0.001), 
log length (p<0.05) and log volume (p<0.001). Likewise, there was a significant positive 
relationship between productivity and stand parameters of log diameter (p<0.001), log length 
(p<0.001) and log volume (p<0.001) (Table 4).  
  
The regression model was developed to obtain the mathematical model related to the 
independent variables that were found to be correlated with the cycle time and the productivity 
of the winching system. Regression models are given in Equations 4 and 5 for the dependent 
variable of cycle time and productivity, respectively.   
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y (cycle time) = -2.258 + (0.223)x1 + (0.820)x2 – (15.685)x3               
      (4) 
y (productivity) = 1.304 + (-0.052)x1 - (0.071)x2 + (18.761)x3                  
     (5) 
  
Table 4. Result of correlation analysis for the second scenario of cable winching  
 

  Diameter Length Volume Cycle_Time Productivity 

Diameter Pearson 
Correlation 

1 0.242 0.800** 0.828** 0.754* 

Sig. (2-tailed)  0.500 0.005 0.003 0.012 

N 10 10 10 10 10 

Length Pearson 
Correlation 

0.242 1 0.773** 0.638* 0.815** 

Sig. (2-tailed) 0.500  0.009 0.047 0.004 

N 10 10 10 10 10 

Volume Pearson 
Correlation 

0.800** 0.773** 1 0.917** 0.996** 

Sig. (2-tailed) 0.005 0.009  0.000 0.000 

N 10 10 10 10 10 

Cycle_Time Pearson 
Correlation 

0.828** 0.638* 0.917** 1 0.895** 

Sig. (2-tailed) 0.003 0.047 0.000  0.000 

N 10 10 10 10 10 

Productivity Pearson 
Correlation 

0.754* 0.815** 0.996** 0.895** 1 

Sig. (2-tailed) 0.012 0.004 0.000 0.000  

N 10 10 10 10 10 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Mini-cable Yarding  
The stand parameters and time study data of logging operation with a mini-cable yarding were 
recorded for two scenarios in the field. For the both scenario, the average log diameter, length, 
and volume are given in Table 5.  The average timber volume per cycle was very similar for all 
both scenarios (i.e. 0.11 m3-0.12 m3).  
 
For both scenarios, the average time spent on each work stage was listed in Table 6. The work 
stage with the highest time consumption was winching the logs, followed by pulling hook to 
the logs. It was found that the total cycle time of logging operation increased as the ground 
slope and skidding distance increased.  
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Table 5. The average values of log sizes obtained in mini-cable yarding  

Average values 
1st scenario 2nd  scenario 
40% slope and 
40 m distance 

50% slope and  
50 m distance 

Diameter (cm) 22.7 23.4 
Length (m) 2.7 2.7 
Volume (m3) 0.11 0.12 

 
Table 6. The values obtained from the measurement in mini-cable yarding  

Average values 

1st scenario 2nd  scenario 

40% slope 
and 40 m 
distance 

50% slope 
and  

50 m 
distance 

Pulling overhead trolley to the 
logs (sec)  

35 40 

Choker-setting of the log,  24 26 
Winching the logs (sec) 100 140 
Unloading the logs at the landing 
(sec) 

9 10 

Total cycle time (min)  2.79 3.59 
Productivity (m3/hour)  2.36 1.93 

 
Considering that the timber volume is about constant in each scenario, total cycle time is the 
main factor that affects the hourly productivity. In this study, increasing ground slope and 
skidding distance increased the total cycle time which then result in a reduction in productivity. 
It was found that the productivity was 2.36 m3/hour in the first scenario while it was 1.93 
m3/hour in the second where ground slope and skidding distance increased.  
 
For the first scenario, the results of correlation analysis indicated that there was a significant 
positive relationship between total cycle time and stand parameters of log diameter (p<0.001) 
and log volume (p<0.001). On the other hand, there was a significant positive relationship 
between productivity and stand parameters of log diameter (p<0.05), log length (p<0.001) and 
log volume (p<0.001) (Table 7).  
  
The regression model was developed to obtain the mathematical model related to the 
independent variables that were found to be correlated with the cycle time and the productivity 
of the mini-cable yarding system. Regression models including the correlated independent 
variables (x1 = log diameter; x2 = log length; x3 = log volume) are given in Equations 6 and 7 
for the dependent variable of cycle time and productivity, respectively.   
 
y (cycle time) = 1.868 + (0.037)x1 + (0.726)x3                    
      (6) 
y (productivity) = -2.598 + (0.116)x1 + (0.616)x2 + (5.922)x3                  
     (7) 
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Table 7. Result of correlation analysis for the first scenario of mini-cable yarding 
 

  Diameter Length Volume Cycle_Time Productivity 

Diameter Pearson 
Correlation 

1 0.189 0.737* 0.824** 0.636* 

Sig. (2-tailed)  0.601 0.015 0.003 0.048 

N 10 10 10 10 10 

Length Pearson 
Correlation 

0.189 1 0.782** 0.368 0.875** 

Sig. (2-tailed) 0.601  0.007 0.296 0.001 

N 10 10 10 10 10 

Volume Pearson 
Correlation 

0.737* 0.782** 1 0.717* 0.980** 

Sig. (2-tailed) 0.015 0.007  0.020 0.000 

N 10 10 10 10 10 

Cycle_Time Pearson 
Correlation 

0.824** 0.368 0.717* 1 0.654* 

Sig. (2-tailed) 0.003 0.296 0.020  0.040 

N 10 10 10 10 10 

Productivity Pearson 
Correlation 

0.636* 0.875** 0.980** 0.654* 1 

Sig. (2-tailed) 0.048 0.001 0.000 0.040  

N 10 10 10 10 10 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
For the second scenario, the results of correlation analysis indicated that there was a significant 
positive relationship between total cycle time and log volume (p<0.001). On the other hand, 
there was a significant positive relationship between productivity and stand parameters of log 
length (p<0.001) and log volume (p<0.001) (Table 8).  
  
The regression model was developed to obtain the mathematical model related to the 
independent variables that were found to be correlated with the cycle time and the productivity 
of the mini-cable yarding system. Regression models are given in Equations 8 and 9 for the 
dependent variable of cycle time and productivity, respectively.   
 
y (cycle time) = 3.132 + (3.991)x3                       
 (8) 
y (productivity) = 0.241 + (0.158)x2 + (10.964)x3                        (9) 
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Table 8. Result of correlation analysis for the second scenario of mini-cable yarding  

 
CONCLUSIONS 
In recent years, highly mechanized forest harvesting systems using harvesters, feller-bunchers, 
and skidders have been used in the forest industry in many countries. However, using these 
machines can be very costly. In this study, two small-scale logging systems (including cable 
winching on the ground and mini-cable yarding partially on the ground) empowered with a 
portable winch were evaluated as an economic and ecological alternative systems. It is of great 
importance for logging operations that the portable winch is put into practice as an ecological, 
economical and ergonomic alternative in timber extraction. The main advantages that will 
enable the portable winch to be preferred in logging operations are: 

 Well suit with the precision forestry approach 
 High efficiency in small-scale logging activities  
 Minimizing damage on forest soil, residual trees and young generation in the forest. 
 Being considerably economic due to quite low fuel consumption. 
 Easy and safely handling of portable winches and its equipment by only two workers. 

  Diameter Length Volume Cycle_Time Productivity 

Diameter Pearson 
Correlation 

1 -0.290 0.474 0.608 0.323 

Sig. (2-tailed)  0.417 0.167 0.062 0.362 

N 10 10 10 10 10 

Length Pearson 
Correlation 

-0.290 1 0.701* 0.517 0.808** 

Sig. (2-tailed) 0.417  0.024 0.126 0.005 

N 10 10 10 10 10 

Volume Pearson 
Correlation 

0.474 0.701* 1 0.909** 0.984** 

Sig. (2-tailed) 0.167 0.024  0.000 0.000 

N 10 10 10 10 10 

Cycle_Time Pearson 
Correlation 

0.608 0.517 0.909** 1 0.856** 

Sig. (2-tailed) 0.062 0.126 0.000  0.002 

N 10 10 10 10 10 

Productivity Pearson 
Correlation 

0.323 0.808** 0.984** 0.856** 1 

Sig. (2-tailed) 0.362 0.005 0.000 0.002  

N 10 10 10 10 10 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 Easy to obtain due to the presence of a representative in many countries. 
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ABSTRACT 
Surface modified with desired coating materials have been widely in diverse of applications 
such as automobile, aircraft and biomedical etc. Even modify the surface using any coating 
techniques, controlling the coating parameter is essential. Hence, this work is intended to 
optimize the coating parameters in electrical discharge coating process. In this research, 
ZE41A magnesium alloy is modified with WC-Cu composite coating using electrical 
discharge coating. WC-Cu composite electrode was prepared by powder metallurgy 
technique. Coating parameters selected for this investigation were compaction load, discharge 
current and pulse on time. Measured coating responses were material coating rate (MCR), 
micro hardness (MH) and surface roughness. Central composite design involved response 
surface methodology was used to conduct the experiments. Grey relation analysis was 
applied to optimize the response and parameters. Compaction load of 150MPa, discharge 
current of 4A and pulse on time of 90µs were found as optimized parameter on improved 
responses. It was observed that the compaction load offered more contribution for improved 
coating characteristics followed by current and pulse on time. Improved weighted GRG for 
EDC process is 0.0899, which is attained within the working range. Hence, good agreement 
was found between the predicted and experimental weighted grey relation grade. MCR and 
MH increased at low compaction load with increased current and pulse on time. Conversely, 
even increase the current and pulse on time, MCR and MH decreases at high compaction 
load. Smooth surface with uniform material coating was achieved at high compaction load.  
Keywords:electrical discharge coating, ZE41A, WC-Cu coating, Grey relation analysis, 
material coating rate. 
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ABSTRACT: 
The aim of this work is to present the analysis of major, minor and trace elements present in 
three different species of plant with its corresponding soil. The samples were prepared 
as pressed pellets then analyzed by Wavelength Dispersive X ray Fluorescence (WD-XRF) 
equipped with an X-ray tube with a Rhodium anode, and a series of eight crystal analyzers 
covering the analytical range of elements from Bore to Uranium and three detectors used for 
X-ray. The quantitative analysis was carried out by the calibration curve method, obtained 
with soil and plant standard samples and performed in 24 minutes per sample. 
The results allow us to predict the exchangeable nutrients in soil and plant samples. Hence, it 
is a good way to determine the amount of toxic metals in order to prevent a health crisis. 
Keywords: Wavelength Dispersive X-ray fluorescence spectrometry; Plant samples; soil 
samples; Minor and trace elements. 
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ABSTRACT: 
Owing to the growing interest in nanotechnology and its engineering cooling applications, the 
amount of research on the heat transfer enhancement capability of nanofluids has been 
increasing. The present study theoretically investigates the combined effects magnetic field and 
vertical motion of a convectively heated stretching surface on both momentum and thermal 
boundary layers created by the flow action of a water-based conducting nanofluid. The 
nonlinear model equations are obtained, analysed and solved numerically via shooting 
technique with the Runge-Kutta-Fehlberg integration scheme. The influence of embedded 
thermophysical parameters on the overall flow structure and the system thermal management 
are displayed graphically and discussed.  
Keywords: MHD Nanofluid; Stretching/Vertical Moving Surface, Engineering Cooling; Heat 
Transfer Enhancement 
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